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  گزارش راهبردي
  

  ملی و المللی بین جنایی حقوق اسناد در مخدر مواد
  جمهوري اسالمی ایران ملی قوانین بر المللی بین مقررات اثرگذاري و

  
  
  

  :نویسندگان
  دکتر سید حسن اسعدي

  دکتر جهانبخش سنجابی شیرازي

  
  
  
  
  
  

  کمیته مبارزه با مواد مخدر
   دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
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  ملی و المللی بین جنایی حقوق اسناد در مخدر مواد
  جمهوري اسالمی ایران ملی قوانین بر المللی بین مقررات اثرگذاري و

 دکترجهانبخش سنجایی شیرازي / ديعدکتر سید حسن اس :گاننویسند  زیر
: طراحی و چاپ  ارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظامکمیته مب:نظر

  نسخه  1000: شمارگان  جامعه و فرهنگ
  

همه حقوق مترتب بر این اثر متعلق به کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت 
  .استفاده از مطالب مندریج در این گزارش با ذکر ماخذ بالمانع است. نظام است

  
 .ي این گزارش بر عهده نویسندگان استمسوولیت محتوا

  :هرگونه پیشنهاد را به آدرس ذیل ارسال نمایید
  کمیته مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام

  10بلوار میرداماد، نفت شمالی،بین کوچه چهارم و ششم، شماره :تهران
22277261: تلفن



  
  
  
  
  
  
  
  

  بسمه تعالی
 

  اسالمی ایران دامت توفیقاته گانه جمهوري رؤساي محترم قواي سه
هاي کلی در باب موادمخدر نهایی و ابالغ گردید،  سیاست ،با سالم و تحیت

ولی این نگرانی همچنان باقی است که دست اندرکاران، بالي بزرگ و تهدید 
درستی برآورده نکنند و   هعظیمی را که از این سو متوجه کشور است ب

رود  لذا از آقایان محترم انتظار می. ودبازهم مشکالت بر روي هم متراکم ش
ها را با سرعت و  اجرائی کردن این سیاست خود در دستگاه که هر کدام سهم

  .عمل برساند ي قاطعیت و بدون فوت وقت  به مرحله
  والسالم علیکم

  اي سید علی خامنه
10/7/85  

  
  »العالی مدظله«اي امریه رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهللا خامنه

  هاي کلی نظام در امر مبارزه با موادمخدر در مورد اجراي سیاست





  
  
  مطالب فهرست

  

  9  پیشگفتار
  11  مقدمه

  14  تعاریف و کلیات مواد مخدر
  16  مبانی و تعاریف اعتیاد و سوء مصرف

 بر المللی بین قرراتم اثرگذاريو المللی بین جنایی حقوق اسناد در موادمخدر
  18  ملی قوانین

  23  1289 تریاك تحدید قانون تصویب در اثرگذار متغیرهاي رینت مهم
 قانون تصویب در آن تأثیر و 1914 الهه تریاك کنوانسیون مهم موضوعات

  25  ایران تریاك دولتی انحصار

  26  ایران داخلی مقررات بر ژنو 1925 مورخ تریاك المللی بین کنوانسیون تأثیر
 بر ژنو 1931 مخدر مواد توزیع نظیمت و ساخت تحدید کنوانسیون اثرگذاري

  27  ایران در موادمخدر با مبارزه قانونگذاري سیر

  27  1946 سال در1946 ،... و 1912 کنوانسیون اصالح پروتکل
 ي عمده تجارت و تولید خشخاش، گیاه کشت تنظیم و تحدید پروتکل واکاوي

 و خشخاش شتک منع قانون نیویورك؛ ،1953 تریاك از استفاده و المللی بین
   پروتکل این به الحاق و ؛1334 تریاك استعمال

27  

 صدور و خشخاش محدود کشت ي اجازه قانون تصویب در مؤثر متغیرهاي
  30  1347 سال تریاك

  32  1961 مخدر مواد ي واحده ي معاهده از داخلی مقررات اثرپذیري
 روانگردان دموا به مربوط قانون تصویب در روانگردان مواد کنوانسیون تأثیر
  33  1354  سال

 و موادمخدر قاچاق با مبارزه کنوانسیون از ایران داخلی مقررات اثرپذیري
  34  روانگردان

 مواد قاچاق با مبارزه کنوانسیون از ایران داخلی مقررات اثرپذیري واکاوي
  36  وین 1988 سال نروانگردا و مخدر

  37  بحث و نتیجه گیري
  39  منابع

 
  





  
  

  ابه نام خد
  
  

  
  
  
  

  مقدمه
یکی از دالیل پیچیده بودن معضل موادمخدر در کشور و در سراسر 

اي  به گونه ،هاي زندگی و جامعه است جهان، ارتباط آن با دیگر حوزه
اقتصاد،سیاست،اجتماع،فرهنگ،امنیت و     با  موادمخدر  توان از رابطه می که
ا همه شئون انعکاس و برجسته سازي رابطه موادمخدر ب. سخن گفت... 

این مساله براي تصمیم » اجتماعی نشان دادن«زندگی و به تعبیر بهتر 
سازان و تصمیم گیران می تواند در درگیر ساختن ذهن مسئوالن و 

هاي مختلف با این معضل و جلب مشارکت  مدیران کشور در بخش و رده
بی ارزیا«و » گذاري امر سیاست«آنها در مقابله با این پدیده، بویژه در 

  .اي داشته باشد نقش قابل مالحظه» هاي کلی ابالغی سیاست
واقعیت این است که به برکت انقالب اسالمی، پرده از توطئه شومی به 

و مقام معظم ) ره(نام موادمخدر در کشور برداشته شد و امام راحل 
هاي  اند و همه بخش اي به این مساله داشته رهبري همواره توجه ویژه

هش اثرات زیانبار سوءمصرف و قاچاق موادمخدر و نظام را در کا
اما متاسفانه مرور زمان و . اند ساز آن مسئول دانسته پیامدهاي هزینه

شود که این موضوع مهم  منجر به این می ،مسائل جاري و محسوس
گاهی اولویت خود را از دست داده و از منظر توجه مسئواالن ذیربط 

زیانبار و گاه غیر قابل جبرانی براي  خارج شود، که این غفلت پیامدهاي
بنابراین الزم است از طرق مختلف مانع این فراموشی . کشور دارد

راهبردي شده و اهمیت و حساسیت مساله به طور مستمر براي مسئوالن 
  .یادآوري گردد
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هاي فراوانی که تاکنون جهت حل این معضل و  ها و هزینه به رغم تالش
ام شده، موضوع موادمخدر همچنان یک هاي آن انج یا کاهش آسیب

از این رو تالش .موضوع جدي و هشدار دهنده براي جامعه ایرانی است
براي مواجهه عالمانه، موثر و فراگیر با این معضل بیش ازپیش ضروري 

هایی که همواره باید مورد توجه قرار گیرد، انجام  یکی از بخش. نماید می
چه اندیشه ورزي در حوزه  هر. پژوهش و اقدامات اندیشگی است

هاي کلی نظام نیز بر آن تاکید  که در سیاست(موادمخدر افزایش یابد 
  .نتایج قابل قبول تر و موثرتري نیز بدست خواهد آمد) شده است

راهبردي تهیه شده در این کمیته است  هاي این گزارش از جمله گزارش
للی و ملی الم موادمخدر در اسناد حقوق جنایی بین "که به موضوع

المللی بر قوانین ملی جمهوري اسالمی  و اثرگذاري مقررات بین
الزم است از زحمات جناب آقایان دکتر سید . پرداخته است "ایرانی

حسن اسعدي و دکتر جهانبخش سنجایی شیرازي در تهیه این گزارش 
  .تقدیر و تشکر نمایم

  
  علی هاشمی

  رییس کمیته مبارزه با موادمخدر



  
  ملی و المللی بین جنایی حقوق اسناد در موادمخدر

  جمهوري اسالمی ایران ملی قوانین بر المللی بین مقررات اثرگذاري و
  

  مقدمه
 ي شیره مصرف و خشخاش گرز از استفاده تاریخی ي سابقه اگرچه
 در چنانکه ،گردد برمی قبل سال هزار شش به آن از مترشحه

 گیاه« نام با آن از شپی سال هزار شش حدود در ها سومري هاي لوحه
 قرون در کشورها برخی مردم از شماري و شده یاد» بخش شادي
 و هفدهم و شانزدهم هاي سده ،سرنسان ،)اسکوالستیک عصر( وسطی

 مزمن اعتیاد شیوع ولی ،بودند معتاد تریاك به روشنگر و تجدد عصر
 به کشورها از بسیاري در هجدهم ي سده در افیونی ي ماده این به

 چین کشورها، گرفتارترین نوزدهم قرن در و آمد در مشکل صورت
 نفر میلیون چهل به نوزدهم قرن اواخر در کشور این معتادان که بود

  .شد می زده تخمین
 و ژاپن مالزي، فیلیپین، هند، انگلستان، مانند دیگري کشورهاي در

 رد تریاك به اعتیاد... و عربی امریکایی، اروپایی، کشورهاي از تعدادي
 چون، شد فراگیر نوزدهم ي سده در و داشت وجود هجدهم قرن

 معضل صورت به بیستم قرن اوایل در افیونی مواد سؤمصرف و قاچاق
 سیزده نمایندگان میالدي 1909 سال از. بود آمده در المللی بین

 مکرر طور به چین شانگهاي در بود ها آن از یکی هم ایران که کشور
 و افیونی مواد قاچاق با مقابله براي تا دآمدن هم گرد سال چند طی

 علمی تحقیقات و پزشکی موارد به تریاك از استفاده کردن محدود
 هاي کنوانسیون اگر. دهند ارائه راهبردهایی و اتخاذ تصمیماتی

 تا 1912 از که ـ الهه تریاك کنوانسیون ها آن نخستین که المللی بین
 ها آن آخرین و ـ رسید دولت یازده امضاي به میالدي 1914

 از و است) م1988( روانگردان و موادمخدر قاچاق با مقابله کنوانسیون
 شد خواهد مالحظه شوند بررسی ،ترند بیش پرتکل و کنوانسیون ده
 در حتی و ملل ي جامعه جاي به متحد ملل سازمان تشکیل تا که

 و بوده گیاهی منبع با موادمخدر ي درباره مباحثات 1960 ي دهه
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 ي دهه آخر هاي سال در صناعی روانگردان مواد به مربوط هاي بحث
    کنوانسیون تصویب و تدوین به منجر که شده آغاز 1360
 المللی بین کنترل تحت صناعی روانگردان مواد و گردیده1971
 با مخدر مواد سؤمصرف و قاچاق معضل حال هر در. است  درآمده

 مراتب به کنترل، تحت دموا گروه به صناعی روانگردان مواد ورود
 هاي کنوانسیون به منضم جداول اکنون هم .است شده تر پیچیده
 مشکوك که موادي و شده بالغ فهرست ده به 1988 و 1971 ،1961

 4 ي شماره فهرست در تکلیف تعیین تا معموالً باشند اعتیادزایی به
 بیش با صناعی موادمخدر اکنون هم ها گزارش طبق. شوند می منظور

 باعث که شوند می عرضه زیرزمینی بازارهاي به تجاري  نام 250 زا
 صناعی موادمخدر به خطر کم سنتی موادمخدر از مصرف الگوي تغییر

 سؤمصرف مورد مواد به اعتیاد به مبتالیان سن آمدن پائین و پرخطر
 با مبارزه مورانمأ براي هم ها آن انواع شناخت طرفی از و شده نیز

 از که ما کشور متأسفانه .است گردیده دشوار گردانروان و موادمخدر
 ترانزیت و قاچاق درگیر جغرافیایی موقعیت براثر پیش قرن یک حدود
 به افغانستان خصوص به شرقی ي همسایه کشورهاي از افیونی مواد

 به صناعی موادمخدر قاچاق گرفتار اکنون هست و بوده بالکان مسیر
 با مبارزه مأموران ناکافی آشنایی که است شده هم کشور داخل

 کرده مواجه تري بیش اشکال با را ها آن کشف مواد، این از شماري
 موادمخدر و جرم از پیشگیري دفتر) 2007( سال گزارش طبق .است

 در نفر میلیون پنجاه و دویست حدود)  (UNODCمتحد ملل سازمان
 چهار حدود کشوري غیرقطعی هاي گزارش برخی طبق و جهان

 موادمخدر دام در) 1386( جاري سال در ایران در نفر میلیون
 ها آن رهایی براي باید که هستند اسیر مصنوع و مصنوع نیمه طبیعی،

 ي سرکوبگرانه برخوردهاي با قطع طور به و اندیشید اي چاره
 موادمخدر به اعتیاد اسارت از را ها آن توان نمی کنندگان، سؤمصرف

 اجراي و سنگین هاي هزینه صرف با کشورها از برخی. داد نجات
 دوم و اول مراحل پیشگیريِ يِ شده علمی ارزیابی کاربرديِ هايِ برنامه

 دام به که افرادي شمار از اند شده موفق زیربنایی پیشگیري حتی و
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 با را مزمن معتادان از شماري حتی و بکاهند افتند می مزمن اعتیاد
 کنش به) سوم ي مرحله پیشگیري( علمی ي شده تأیید هاي روش
 راهبردهايِ علمیِ ارزیابی به که ایران در ولی برگردانند، اعتیاد از قبل

 مقطعی صورت به ها برنامه اغلب و شود می و شده توجه تر کم اجرائی
 گیرد، می قرار اجرا مورد علمی مبناي بدون و اي سلیقه گهگاه و

 حاصل مخدر مواد سؤمصرف از پیشگیري بعد در توفیقی متأسفانه
 یا و درصدي 2 افزایش نرخ کشوري آمارهاي برخی در حتی و نشده
  .اند کرده بینی پیش را کنندگان سؤمصرف تر بیش
 اجراي و صالح و دلسوز افرادي پیگیرِ نظارت با باید ایران کشور در

 و پایلوت اجراي به مسبوق پیشگیريِ راهبردهايِ کاربرديِ هاي برنامه
 در ویژه به موادمخدر سؤمصرف به تر بیش روآوري از شده ارزیابی

 و پیشگیري خطراند معرض در تر بیش که جوان و نوجوان سنی گروه
 اینکه بر عالوه آموزشی ـ فرهنگی پیشگیريِ هاي برنامه محتواي در

 هاي ویژگی بایستی گردد لحاظ عموم اجتماعیِ فرهنگی، هاي ارزش
 هاي برنامه اجراي ودش می کیدتأ. شود گرفته نظر در هم مخاطب گروه

 مخاطب هاي گروه گرفتن نظر در بدون( عام کورِ فرهنگیِ ـ تبلیغی
 مورد مواد هاي زیان غیرواقعی نمایی بزرگ و آمیز مبالغه یا و) خاص

 شمار از کاستن داشت نخواهد مفیدي اثر درازمدت، در سؤمصرف،
 گذاشت؛ خواهد اثر نیز عرضه کاهش در مواد سؤمصرف متقاضیان

 مقابله براي و باشد نگر جامع و تلفیقی باید ها برنامه تردید بدون یول
 اعضاي تمام هماهنگی با و توأم طور به مخدر مواد ي عرضه و تقاضا با

 عدم. شود اقدام مردمی هاي تشکل و موادمخدر با مبارزه ستاد
 و نخستین بلکه و جمله از روانگردان و موادمخدر به دسترسی

 همچنین ،است موادمخدر سؤمصرف از زدارندهبا عامل ترین مهم
 مبارزه ستاد عضو مقامات هاي فعالیت بتواند که کارا سازمانی داشتن

 جهت در مستمر هاي سیاستگذاري و کند هماهنگ را موادمخدر با
 و نماید ارائه ستاد اعضاي به تقاضا و عرضه با مقابله هاي روش بهبود

 باشد، فعالیت حال در دایم ورط به جهانی و ملی مسؤولیت احساس با
 و قاچاق کنی ریشه.است موادمخدر با مبارزه در موفقیت شرط پیش
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 در موادمخدر کنندگان سؤمصرف شمار از کاستن و موادمخدر ترانزیت
 از بسیاري که نفر میلیون هفتاد از متجاوز جوان جمعیت یک

 هاي زیان بر عالوه و هستند تزریقی هروئینی کنندگان سؤمصرف
 از درصد 60 از بیش ي اشاعه باعث اقتصادي، اجتماعی، خانوادگی،

 به را جامعه کل سالمت و باشند می ایدز مهلک بیماري به ابتال موارد
 اقدامات و ابهام بدون و مانع جامع، قانونی وجود ،می اندازند خطر
 با که راستاست این در. طلبد می را دلسوخته و سترك مردانی جدي
 مولتی مشکل تخفیف و تشدید در مؤثر املعو کردن مطرح

 مجمع در کلی هاي سیاست موادمخدر، سؤمصرف و قاچاق فاکتوریال
 و مؤثر راهبردهاي و گرفته قرار بحث مورد نظام مصلحت تشخیص

 و مشخص موادمخدر سؤمصرف ترانزیت قاچاق، با مبارزه براي کارا
 حقوقی، يرویکردها با تبیینی که پژوهش این در. شود می تصویب
 نظام کلی هاي سیاست بررسی فرایند از فرهنگی و اجتماعی فقهی،

 معضل این ي درباره شده تالش است، موادمخدر با مبارزه براي
 ارائه که حقوقی خصوص به و استداللی مباحثی بغرنج و پیچیده
 است مخدر مواد معضل با مبارزه مفید کاربردي راهبردهاي ي دهنده

  .شود ارائه
  :یف و کلیات مواد مخدرتعار

 روانگردان بدون که مواردي درمقاله  این در مخدر مواد از منظور
 باشد می موادي تمام شامل و است آن مصطلح عامِ معناي شده، ذکر
 پیوست ي شده اصالح جداول در و شود می واقع سؤمصرف مورد که

 قانون  و کشوري مقررات ،1988 و 1971 ،1961 هاي کنوانسیون
 کنترل هیأت« عنوان از تبعیت به و آمده موادمخدر با زهمبار
 مواد از اعم سؤمصرف مورد مواد تمام که است» موادمخدر  المللی بین

 مواد به محدود و کند می کنترل را سازها پیش و روانگردان مخدر،
 مواد. باشد نمی است خاص معناي به مخدر که افیونی ي تخدیرکننده

 ي واژه سه دهد، می پوشش نیز را وادمخدرم اصطالح که روانگردان
 Psychotropic"انگلیسی اصطالح فارسی ي ترجمه و توصیفی ترکیبی،

Substances"  دیگر و وبسترز بزرگ ي نامه لغت در که است 
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» مغز روي اثرگذار داروهاي« به زبان انگلیسی تخصصی هاي نامه لغت
[drugs acting on Mind] ط بند در» نگردانروا مواد«.است شده معنا 

 براي متحد ملل سازمان 1988 کنوانسیون« به الحاق قانون  1 ي ماده
 ما کشور داخلی قوانین از که» روانگردان و موادمخدر قاچاق با مقابله
 معناي به روانگردان داروهاي«:است گردیده تعریف زیر شرح به ،است

 4 و 3 ،2 ،1 جداول در مندرج ترکیبی یا و طبیعی ي ماده هرگونه
  ».باشد می 1971 مصوب روانگردان داروهاي کنوانسیون

 به الحاق قانون 2 ي ماده 4 فراز الف بند 2 و 1 بندهاي در
 شده ذکر روانگردان مواد براي زیر اثرات روانگردان مواد کنوانسیون

 که مرکزي عصبی سیستم شدن سست یا و تحریک اعتیادآور،«: است
 یا رفتار یا افکار یا حرکتی کارکرد در یاختالالت یا و توهم به منجر
 تعریف در پیکهارت کارل دکتر. »گردد می خوي و خلق یا درك

  : گوید می موادمخدر
 طریق از که شود می گفته موادي از دسته آن به موادمخدر«

 جذب و بینی راه از کشیدن باال تزریق، بلعیدن، تنفس، کشیدن،
 او خون گردش وارد گوناگون هاي سرعت با شود، می بدن وارد کردن
 و دریافت تفکر، احساس، ي نحوه وي مغز به ورود با نهایت در و شده

  .».دهد می قرار تأثیر تحت را کننده مصرف رفتار یا
 drugسؤمصرف مورد روانگردان مواد شد ذکر آنچه به توجه با

abuse)  (المللی بین رسمی مراجع و فنی حقوقی، تعاریف طبق 
 زیانبار آثاري یا و گذارند می اثر مغز عملکرد بر که هستند موادي
 در که موادي به فقط روانگردان مواد تعریف بنابراین. دارند

 محدود شده آورده المللی بین هاي کنوانسیون پیوست هاي فهرست
 مورد سازي بدن براي که آنابولیک استروئیدهاي مثال براي شوند، نمی

 و روند می کار به دوپینگ در که موادي گیرند، می قرار سؤمصرف
 شدند، معرفی مربوط بخش در که گیاهانی برخی یا و باشند می نیروزا

 در هستند روانگردان مواد تعریف مشمول مغز بر تأثیر نظر از آنکه با
 ذکر هاي کنوانسیون پیوست المللی بین کنترل تحت مواد هاي فهرست

 خاطر به که الکل شد ذکر چنانکه و شوند نمی مشاهده شده،
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 و پذیرش لحاظ به است حرام اسالم در آن بودن زیانبار و اعتیادآور
 به سیگار و توتون غیراسالمی؛ مبتذل فرهنگ در آن فراوان استعمال

 به کافئین و عمومی مقبولیت و کشورها اقتصاد در آن تأثیر دلیل
 در آن، حد از بیش مصرف زیان به توجهی بی و عمومی پذیرش علت

 اند نشده منظور مربوط هاي کنوانسیون کنترل تحت مواد هاي فهرست
 در رسانی اطالع هاي زمینه باید کشور مسؤوالن موارد قبیل این در که

  .کنند فراهم مقتضی طرق به را سؤمصرف هاي زیان مورد
  

  مبانی و تعاریف اعتیاد و سوء مصرف
 یزيچ به گرفتن خو معناي به ها نامه لغت در وابستگی یا اعتیاد

 در. گردد بازمی پیش ها قرن به» معتاد« ي واژه استعمالو  است آمده
 علت به که شد می اطالق کسی به "Addictus" باستان رم قوانین
 واقع در. شد می محکوم بردگی به هایش بدهی بازپرداخت در ناتوانی

 آمده آکسفورد لغت فرهنگ در که "Addiction" معانی از یکی
  .است» بردگی«

 سبب که موادي از گونه عادت ي استفاده تنها معتقدند گران ندرما
 به اعتیاد ،انجامند می وابستگی به و شوند می مغز شیمی در تغییر
 تلقی اعتیاد دیگر، رفتارهاي از بسیاري تعبیر این با. آید می شمار
 حساب به خردمندانه تسلط از خارج یعنی اختیار، بی ولی شوند، نمی
  .آیند می
 مخدر مواد به اعتیاد ،1914 حدود جهانی، اول جنگ عشرو با

 مصرف کردن کم امکانات حتی بودو شده نامگذاري و شناخته کامالً
 بدون بود شده ساخته داروهایی چون داشت، وجود اجتماع در مرفین
 وارد 1899 سال در که بود آسپرین ها آن مشهورترین. اعتیاد خطر
 نه دردهاي در. گرفت را یاكتر شربت جاي زودي به و شد بازار

 توانستند می 1899 از کردند می مصرف مرفین قبالً که شدید چندان
  .کنند مصرف آسپرین

 مراجع توجه مخدر مواد مصرف معضل که قرن یک حدود طول در
 و شده ارائه متعددي تعاریف اعتیاد براي کرده جلب را جهانی علمی



  
 �17  

 

 

 اعتیاد،: اصطالح از انتو می حداقل شده ارائه اصطالحات بین در
 بندي طبقه در و برد نام عادت و نابجا استفاده سؤمصرف، وابستگی،

 شده برده کار به نیز»زیانبخش مصرف« اصطالح ها، بیماري المللی بین
  .است
 ي کمیته توسط زیر جامع بالنسبه تعریف میالدي، 1950 سال در

 جهانی اشتبهد سازمان به وابسته اعتیادآور مواد تشخیص متخصصان
  :شد ارائه
 به مضر که است مزمنی یا حاد مسمومیت مخدر، مواد به اعتیاد"
 یک مکرر استعمال ي واسطه به و باشد می اجتماع و شخص حال
 است عبارت آن مشخصات و شود می ایجاد مصنوعی یا طبیعی ي ماده

  :از
  استعمال از پس موقت تعادل و خوشی احساس - 1
 و آوردن دست به براي مقاومت ابلغیرق و شدید احتیاج - 2

  )خماري( استعمال
 هاي سلول تحمل اثر بر مواد استعمال مقدار ازدیاد به تمایل - 3
  )تزاید( معمولی مقادیر به بدن
 اعتیاد مورد در خصوص به( جسمی و روانی اثرات به وابستگی - 4

 محرومیت آثار بروز موجب بدن به دارو نرسیدن زیرا ،)افیونی مواد به
  ".شود می روانی و جسمی

 و شود می داده ترجیح دارو به»ماده« کاربري علمی، جدید منابع در
 از اعتیاد ي واژه جاي به عموماً امروزي پزشکی هاي درسنامه در

  .کنند می استفاده»مواد به وابسته اختالل« اصطالح
 به را»دارویی وابستگی« جهانی بهداشت سازمان 1964 سال در
 بهداشت سازمان 1980 ي دهه اوایل در .برد کار به اعتیاد جاي

 ابعاد که کرد توصیف» سندرمی« صورت به را وابستگی جهانی
  .گرفت می دربر را وابستگی اجتماعی و روانی جسمی،
 ذکر نیز را ماده نام باید شود می استفاده وابستگی اصطالح از وقتی

  .»مرفین به وابستگی« مثال براي کرد



  
   ...موادمخدر در اسناد   �18
 

 

 نقطه از را مخدر ي ماده به وابستگی تعریف جهانی بهداشت سازمان
 الگوي. است داده قرار توجه مورد نیز عمومی بهداشت مشی خط نظر

 به وابستگی نشانگان« مفهوم تدوین در جهانی بهداشت سازمان
 سؤ« و» ماده به اعتیاد« اصطالحات جایگزین تدریج به که ،»ماده

  .است  بوده مؤثر شده،» ماده مصرف
 مهمِ ویژگی سه با اعتیاد یا مخدر مواد به وابستگی حال هر در

 یا تحمل.شود می مشخص تحمل و روانی جسمی،وابستگی وابستگی
 مستلزم مخدر ي ماده مکرر مصرف که آید می پیش هنگامی مقاومت
 ي اندازه همان به اي تجربه به یابی دست منظور به آن مقدار افزایش

 تحمل اثر بر ماده، زیادتر مقادیر استعمال تعبیري به و شود قبلی
 در تحمل، که دهد می نشان تجربی هاي استبررسی معمولی مقادیر

 کردن متابولیزه در کبد اعمال شدید کاهش ي نتیجه معتادان،
  اکتسابی یا مادرزادي است ممکن تحمل. باشد می تریاك ترکیبات

 دارو تمد دراز استعمال ي نتیجه در که اکتسابی تحمل حاالت .باشد
 دارو مکرر استعمال که است قسمی به شود، می حاصل بدن در

  .گردد می آن اثرات تدریجی کاهش موجب
  

 اثرگذاريو المللی بین جنایی حقوق اسناد در موادمخدر
  ملی قوانین بر المللی بین قرراتم

 رازي زکریاي توسط تریاك استعمال و افیونی مواد مصرف اگرچه
 به اعتیاد ولی ،شد می تجویز بیماران دمور در هجري سوم قرن در

 هاي فرمان و شد آغاز صفویه سلطنت ي دوره اوایل در ایران در تریاك
 کند می تأیید 1005 سال در عباس شاه و 936 سال در طهماسب شاه
 و بود آمده در فراگیر صورت به تریاك به اعتیاد ها آن عصر در که

 رسمی صورت به ایران در که خارجی سیاستمدار نخستین شده گفته
 دربار در هندوستان سفیر کرد تریاك استعمال به مبادرت افتخار، با و

 به و نموده مخلوط توتون با را تریاك مقداري که بود عباس شاه
  .است کرده مصرف پیپ ي وسیله
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 نسبت قاجار حکومت دوران به بار نخستین براي را خشخاش کشت
 آن آزمایشی کشت به دارالخالفه فاطرا در ابتدا گویند می و دهند می

 بازار وجود و محصول، تولید در سهولت لحاظ به و شده مبادرت
 از اینکه تا شد شایع تدریج به آن فروش و خرید و کشت جهانی،

 هزاران حدود به خشخاش زیرکشت زمین بعد به 1300 هاي سال
  .رسید هکتار

 زیانبار ورکش امور متولیان براي مشروطه نظام برقراري از پیش
 آشکار) آن هاي فرآورده و تریاك( افیونی مخدر مواد مصرف سؤ بودن
 عباس شاه و طهماسب شاه طرف از گردید اشاره که طور همان و شده

 ي درباره هایی مجازات و گردیده قدغن مواد این سؤمصرف صفوي
  .شد می اعمال کردند می نقض را شاهان فرمان که افرادي

 مجلس تشکیل و مشروطه نظام برقراري غازآ همان در بنابراین
 محدود براي قانونی مقننه، ي قوه که رفت می انتظار ملی شوراي
  .کند تصویب علمی و پزشکی موارد به تریاك کردن
 با مخدر مواد مصرف سؤ ملی شوراي مجلس تشکیل زمان در زیرا
 را کشور ي فعاله نیروي آن شیوع ي فاجعه و شده عجین جامعه خون

 و اعتیاد. بود داده قرار سقوط سراشیبی در و برده تحلیل شدت به
 بال کشور این بوم و مرز بر شومی جغد مانند مخدر، مواد قاچاق
 دست به اي بهانه نباید مشروطه نوپاي نظام طرفی از.بود گشوده

 علیه را تریاك کنندگان سؤمصرف ویژه به و مردم که داد می مخالفان
  .بشورانند مشروطه نظام
 مواد قاچاق عوامل با قاطع ي مبارزه براي قانونی اگر دیگر سوي از

 نرخ یقین به قریب احتمال به شد، می تصویب اول مجلس در مخدر
 طرف از.داد می افزایش را قاچاق ریسک و کرده صعود مخدر مواد
 موادمخدر وفور آن فاسد تالی بود، نمی کار در هم اي مبارزه اگر دیگر

  .گشت می باعث را اعتیاد اشاعه آن، به افراد دسترسی سهولت و
 به توجه ضمن آن، مفیدترین و شیوه بهترین اتخاذ با باید  قانونگذار

 کرد می برخورد شوم ي پدیده این با اي گونه به ها، گیري تصمیم عواقب
 االمکان حتی آینده، در احتمالی هاي تنش بروز از جلوگیري ضمن که
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 را آن تر بیش ي اشاعه از و کرده سد را خدرم مواد سؤمصرف شیوع راه
 تصمیم جوانب تمام گرفتن نظر در با مقننه ي قوه.گردید می مانع

) 1285( قانونگذاري ي دوره نخستین در مخدر مواد مشکل گرفت
. شود موکول بعد ي دوره به آن ي درباره تصمیم اتخاذ و بماند مسکوت

 مجلس تصویب به كتریا تحدید قانون نخستین 1289 سال در که
  .رسید

 هفده و شانزده هاي سده در موادمخدر، سؤمصرف و قاچاق اگرچه
 شیوع ولی، داشت جریان جهان کشورهاي از برخی در میالدي
 و اي منطقه صورت به موادمخدر به اعتیاد فاکتوریال مولتی مشکل

 گرفتارترین و کرد خودنمایی نوزدهم و هجدهم قرن در فراملیتی
 نوزدهم سده در که بود چین کشور هجدهم هاي سده در کشورها

 چهل حدود کشور این در موادمخدر سؤمصرف به مبتالیان شمار
  .است شده برآورد نفر میلیون

 امریکا، هندوستان، فیلیپین، ایران، قبیل از دیگري کشورهاي
  .بودند درگیر موادمخدرمصرف  سؤ و قاچاق مشکل با نیز... و انگلیس

 1909 سال در آمریکا حمایت و چین دولت تدرخواس به لذا
 در امریکا و ایران جمله از دولت 13 شرکت با کنفرانسی میالدي،

 مصرف شدن محدود ضرورت و مخدر مواد معضل ي درباره شانگهاي،
 فعالیت ي ادامه که شد تشکیل پزشکی و داروسازي موارد به تریاك
 جلسات تشکیل به منجر کنفرانس در کننده شرکت هاي دولت برخی
 به تریاك ي عرضه شدن محدود ي درباره کنوانسیونی تصویب و مکرر
 1914 تا 1912 هاي سال زمانی ظرف در علمی ـ پزشکی موارد

 امریکا، ایران، جمله از بزرگ، دولت 11 امضاي با هلند در میالدي
  .گردید...  و چین
 ايبر مشورتی ي کمیته و 1920 سال در ، ملل ي جامعه تشکیل با

 سازمان تأسیس با سپس و خطرناك داروهاي سایر و تریاك قاچاق
 المللی بین پلیس فعالیت تجدید و ملل، ي جامعه جاي به متحد ملل

 در المللی بین مهم اسناد و پروتکل کنوانسیون، زیادي بالنسبه تعداد
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 براي نیز المللی بین ارگان چند و رسید تصویب به میالدي بیستم قرن
  :قبیل از. شد تأسیس المللی، بین مصوبات اجراي بر ارتنظ یا اجرا

  مخدر مواد المللی بین کنترل هیأت ـ الف
 و مخدر مواد با مقابله دفتر« به که مخدر مواد کنترل ي برنامه ـ ب
 ملل سازمان مخدر مواد کمیسیون ـ است یافته عنوان تغییر»  جرم

  ...و اي منطقه و فرعی هاي کمیسیون و متحد
 مخدر مواد ي درباره چندملیتی کنفرانس نخستین شد گفته هچنانک
 جمله از دولت سیزده شرکت با شانگهاي در 1909 سال در افیونی
 کنفرانس این تشکیل باعث که عواملی ترین مهم،شد تشکیل ایران

  :از بود عبارت گردید
 بنگال در شرقی هند انگلیسی کمپانی توسط خشخاش کشت ـ 1
 میلیون چهل شدن معتاد باعث که چین به تریاك صدور و هند

 ـ 60 و 1840 ـ 42 هاي سال در تریاك هاي جنگ به منجر و چینی
  .شد چین و انگلیس بین 1856

 سؤ مشکل بررسی مأمور امریکا طرف از که هیأتی گزارش ـ 2
 که روزلت به بود فیلیپین الجزایر مجمع در مخدر مواد مصرف

 مطرح المللی بین سطح در را مخدر مواد مشکل روزولت ،شد پیشنهاد
  .کرد اقدام و پذیرفت را پیشنهاد این امریکا جمهور رئیس و کند
 مانند ها دولت از برخی ي وسیله به تریاك صدور و تولید ـ 3

 سایر به دیگر کشورهاي تعدادي و طالیی هالل و مثلث کشورهاي
  .بود شده جهان در زیادي افراد شدن معتاد باعث که کشورها

 سؤمصرف اجتماعی و اقتصادي بهداشتی، هاي زیان ها دولت ـ 4
  .کردند درك بود انسانی نیروي نابودي ها آن ي جمله از که را تریاك
 به سال پنج مدت طول در دولت سیزده شرکت با که کنفرانس این
 کنوانسیون تدوین به منجر سرانجام شد می تشکیل متناوب طور
 در دولت یازده طرف از که گردید دهلن ي الهه تریاك المللی بین

  .شد امضا 1914 تا 1912 هاي سال ي فاصله
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 تا شده خواسته متعهد کشورهاي از کنوانسیون این پنجم فصل در
 مواد قانونی غیر داشتن اختیار در که این براي را قوانین تدوین امکان
  .کنند بررسی شود، تلقی جرم افیونی

 دوم ي دوره آغاز با که نسیونکنوا تدوین و کنفرانس این تشکیل
 در داخلی عوامل بر عالوه گردید، زمان هم ایران ملی شوراي مجلس
 در» تریاك تحدید قانون« تصویب براي المللی بین ي انگیزه کشور،

  .بود 1289 سال
 امضاي سرانجام و کنفرانس این در شرکت با ایران دولت

 با ارتباط در المللی بین معتبر اسناد دیگر و الهه تریاك کنوانسیون
 المللی بین هاي سازمان با کشور، داخلی شرایط رعایت با مخدر مواد

 در را داخلی مقررات قرن یک مدت طول در و کرده همکاري مربوط،
 مصوبات با نبوده ملی قوانین و مصالح شرع، با مغایر که حدي

 و  CMOچون مهمی اسناد و پروتکل کنوانسیون، از اعم( المللی بین
 نظر از آن به ایران دولت که پروتکلی آخرین. است کرده هماهنگ...) 

 اصالح به مربوط 1972 پروتکل ،شد ملحق 1380 سال در صوري
 اجرا عمالً قبل ها سال از را آن مقررات که بود 1961 کنوانسیون

  .کرد می
 معتبر هاي پروتکل و ها کنوانسیون تمام در اکنون هم ایران دولت

 در و دارد عضویت مخدر مواد با مبارزه به ربوطم المللی بین
 این به مربوط مهم هاي کنفرانس و مخدر مواد ي ویژه هاي اجالس
 هاي کنفرانس از برخی میزبان و کند می و کرده شرکت مشکل
  .است بوده نیز المللی بین و اي منطقه

 از بسیاري در آن هاي فرآورده و تریاك مصرف شیوع هرحال در
 باعث دارویی، نظر از چه و افیونی مخدر ي ماده نظر از چه کشورها،

 مصرف و عرضه کردن کنترل ضرورت به جهان هاي دولت توجه جلب
  .است گردیده مخدر مواد

 قانونگذاري و استعمال ممنوعیت بر المللی بین اسناد اثرگذاري
 شده شروع میالدي بیستم قرن اوایل از ایران در موادمخدر با مرتبط

 مشروطه نظام برقراري از قبل ایران در اگرچه دارد؛ ادامه نهمچنا و
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 شاه مانند صفوي سالطین از برخی که هایی فرمان موجب به
 قبیل از کشورها دیگر همانند بودند کرده صادر عباس شاه و طهماسب

 افیونی  مواد مصرف سؤ از جلوگیري مقام در آمریکا و انگلستان چین،
  :چنانکه بودند برآمده

 تولید، فرمانی صدور با 1799 سال در کیاگینگ امپراطور چین در
  .کرد ممنوع را تریاك مصرف سؤ و واردات

 به که کرد تصویب را قانونی پارلمان 1891 سال در انگلستان در
  .گرفت قرار سموم رده در تریاك آن موجب

 کنفرانس تشکیل از قبل سال سه( 1906 سال در آمریکا در
 آن اجراي که کردند تصویب را خالص داروهاي و غذا قانون) شانگهاي

  .داشت مالزمه تریاك مصرف سؤ و قاچاق از جلوگیري با
 در عباس شاه و ق. 'ه 936 سال در طهماسب شاه فرمان از پس ایران در
 کنفرانس تشکیل با زمان هم تقریباً( 1289 سال در ،ق هـ 1005 سال
 پزشکی؛ مصارف به كتریا تحدید براي) 1909 شانگهاي المللی بین

 در» خالص داروهاي و غذا قانون« اجراي از پس سال سه حدود
 پزشکی موارد به محدود تریاك مصرف و عرضه که) 1906( امریکا

)  1861( انگلستان در» سموم قانون« اجراي از بعد سال 45 و شد؛
» تریاك تحدید« قانون) کرد قلمداد سموم از یکی را تریاك که

 را قانون این تصویب جهانی، جو تردید بدون که شد تصویب
 آن هاي فرآورده و تریاك مصرف سؤ ضد بر جهانی جنبش و طلبید می
  .داشت زیادي تأثیر قانون این تصویب در

  
  1289 تریاك تحدید قانون تصویب در اثرگذار متغیرهاي ترین مهم
 داخلی و المللی بین اثرگذار متغیرهاي ترین مهم که گفت توان می

 عبارت شمسی 1289 سال تریاك تحدید قانون تصویب و تدوین در
  :از بودند
 هاي قدرت و ها سازمان سوي از ایران دولت بر وارده فشارهاي) الف
  دیگر کشورهاي به تریاك صدور و تولید از خودداري مورد در جهانی

  شانگهاي 1909 المللی بین کنفرانس آغاز ـ) ب
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 کشور داخل در افیونی مواد صرفم سؤ از آمده پدید مشکالت) ج
 حدود نفر میلیون هفده از کمتر جمعیت یک در معتادان تعداد که

  .شد می زده تخمین نفر هزار پانصد و میلیون یک
 ملی؛ شوراي مجلس دوم ي دوره در مشروطه نظام نسبی تثبیت) د
 براي هایی بهانه دنبال به که مشروطه مخالفان اول، ي دوره در زیرا

 که هم تریاك شدن محدود از قطع طور به بودند آشوب ایجاد
  .کردند می انگیزي فتنه و استفاده سؤ داشت زیادي کنندگان استعمال

 جمله از کشورها اغلب در افیونی مواد مصرف سؤ هاي زیان البته
 یا ها دولت ولی بود شده آشکار نوزدهم و هجدهم هاي سده در ایران
 یا و انفرادي طور به را سیسیلی مافیاي هاي چی قاچاق با مقابله توان

 شخصی امري را مخدر مواد استعمال یا و نداشتند اي منطقه
 افتد اتفاق جرمی مخدر مواد مصرف اثر بر اگر گفتند می و دانستند می

 به مربوط مخدر مواد مصرف ولی کرد خواهند مجازات را جرم مرتکب
 آن از و دانست مجر را آن توان نمی نفسه فی و باشد می شخص خود

 اروپایی کشورهاي از برخی در اخیر هاي دولت نماد کرد؛ جلوگیري
  .کنند می و کرده حکومت

 ایران دولت قوانین، دیگر در آن دنبال به و تریاك تحدید قانون در
 المللی بین هاي مصوبه دیگر و هلند ي الهه کنوانسیون ي توصیه به

 در چنانکه کرد، عمل خدر،م مواد داشتن شناختن جرم لزوم بر مبنی
 در عمومی مجازات قانون ،275 ماده در و جریمه تریاك تحدید قانون
 مواد داشتن آن ي الزمه که مخدر مواد استعمال به تجاهر 1304 سال

  .شد شناخته جرم است مخدر
 محدود سیاست راستاي در تریاك تحدید قانون چهارم ي ماده در

 توسط مصرف سؤ از وگیريجل و پزشکی مصارف به تریاك کردن
 به شیره استعمال قانون، اجراي هشتم سال اول از که شد مقرر افراد،
 ممنوع است الزم دارو براي آنچه از غیر تریاك استعمال و کلی طور

  .گردد
 مربوط قانون دومین شمسی 1307 سال تیرماه ششم و بیست در

 از ایران دولت رب وارده فشارهاي( الف فراز متغیر اثر بر مخدر مواد به
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 به تریاك صدور و تولید مورد در جهانی هاي قدرت و ها سازمان سوي
 1909 کنفرانس به مربوط اقدامات ي دنباله در و) دیگر کشورهاي
 به» تریاك دولتی انحصار قانون« عنوان با قانونی) ب فراز( شانگهاي
 در بود، ماده 16 بر مشتمل که قانون این. رسید مجلس تصویب

  .کرد قانون اجراي مأمور را دارایی وزیر شانزدهم ي هماد
 قانونی غیر مصرف سؤ و تجارت از جلوگیري آن هدف که قانون این
 به الهه تریاك کنوانسیون مهم موضوعات یا بود افراد توسط تریاك
  .بود  منطبق زیر شرح
  

 در آن تأثیر و 1914 الهه تریاك کنوانسیون مهم موضوعات
  :ایران تریاك دولتی حصاران قانون تصویب

 انحصار قانون تصویب در که را الهه کنوانسیون مهم موضوعات
 زیر شرح به اجمال به توان می است داشته تأثیر تریاك دولتی

  :کرد فهرست
 کننده امضا کشورهاي از یک هر در خام تریاك تولید و کشت) 1
 نآ هاي فرآورده پخش و توزیع براي و شده کنترل شدت به باید

  .شود وضع دقیقی مقررات
 ضد بر مقرراتی و قوانین که کشورهایی به خام تریاك حمل) 2
  .گردد ممنوع دارند خود قلمرو در آن ورود
 قانونی هاي محدودیت به باید تریاك ي تولیدکننده کشورهاي) 3
 مواد این کردن وارد براي ملل دیگر که مقرراتی سایر و مخدر مواد

  .بگذارند احترام دارند، لمیع و طبی منظورهاي جهت
 براي که شده تصفیه تریاك قانونی غیر استعمال و توزیع تولید،) 4

 موقوف معقولی مدت ظرف باید باشد، مناسب کردن دود و خوردن
  .گردد ممنوع فوراً دیگر کشورهاي به شده تصفیه تریاك صدور و شود
 نونیقا غیر مالکیت ضد بر قوانینی باید عضو کشورهاي تمام) 5

  .کنند اجرا و تصویب شده، تصفیه و خام تریاك
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 خواسته تأکید با کنوانسیون این ي کننده امضأ کشورهاي از) 6
 غیر داشتن اختیار در که این براي را قوانینی تدوین امکان تا شده

  .کنند  بررسی شود، تلقی جرم افیونی مواد قانونی
) چندملیتی ای( المللی بین کنوانسیون نخستین کنوانسیون این
 فعالیت ي نتیجه و رسیده امضا به تریاك تحدید ي درباره که است

 بوده شانگهاي کنفرانس در چین و آمریکا مانند هایی دولت نمایندگان
 هلند، آلمان، روسیه، اطریش، فرانسه، انگلستان، شرکت با که است
 در کنندگان شرکت .شد تشکیل ایران و ترکیه تایلند، ایتالیا، ژاپن،

 1 از آن ي جلسه اولین و دادند جلسه تشکیل دفعات به کنفرانس این
 پنج حدود و گردید تشکیل شانگهاي بندر در 1909 ي فوریه 26 تا

  .انجامید طول به کنوانسیون شدن نهایی تا سال
  

 مقررات بر ژنو 1925 مورخ تریاك المللی بین کنوانسیون تأثیر
  :ایران داخلی

 دیگري کنوانسیون ،ملل ي جامعه 1925 سال ي فوریه 19 در
 کنترل سیستم یک که کردند تصویب عضو هاي دولت و کرد تدوین

 دایمی هیأت« که گردید مقرر و شود برقرار کوکا و تریاك المللی بین
  .شود ایجاد» تریاك مرکزي
 استقالل گیري تصمیم نظر از که داشت عضو نفر هشت هیأت این

 خود متبوع دولت از هیأت، این در نوظایفشا با ارتباط در و داشتند
  .کردند نمی تبعیت

 و صادرات گزارش بار 4 سال هر در بودند موظف عضو کشورهاي
 موظف نیز هیأت و کنند تسلیم هیأت به را خود کشور تریاك واردات

  .کند گزارش ملل ي جامعه به را واصله آمارهاي بررسی ي نتیجه بود
 هاي محموله حرکت از تتوانس می تریاك مرکزي دایمی هیأت

 کردن ذخیره مشغول رسید می نظر به که کشورهایی مقصد به معین
 وجود به مواد این قاچاق براي مرکزي یا و هستند مخدر مواد

 سال در اي واحده ماده طبق ایران دولت .کند جلوگیري اند آورده
 قوانین از کنوانسیون این که شد ملحق کنوانسیون این به 1324
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 ي زمینه در کشور قانونگذاري سیر در آن مفاد و گردید یرانا داخلی
  .شد اثرگذار مخدر مواد با مبارزه

  
 مخدر مواد توزیع تنظیم و ساخت تحدید کنوانسیون اثرگذاري

  :ایران در موادمخدر با مبارزه قانونگذاري سیر بر ژنو 1931
 1931 سال مخدر مواد توزیع تنظیم و ساخت تحدید کنوانسیون

 المللی بین قرارداد مقررات به ایران دولت الحاق قانون طبق ژنو
 چهاردهم در مخدره ي ادویه توزیع تنظیم و ساخت تحدید به راجع

 به ایران دولت و گردیده ایران کشور داخلی قوانین از 1311 تیرماه
 داخلی قوانین در آن محتوایی اثر که شد ملحق کنوانسیون این

  .است مشهود
 نیاز مورد تریاك مقدار بودند موظف کشورها سیونکنوان این در 

 هیأت نکنند اعالم اگر و نمایند اعالم و کنند برآورد را خود دارویی
 که بگیرد تصمیم ها آن جاي به توانست می تریاك دایمی مرکزي
  .کرد می عمل تکلیف این به ایران دولت
 تریاك، دایمی مرکزي هیأت بر عالوه کنوانسیون این موجب به

 مخدر مواد بر نظارت هیأت عنوان با دیگري هیأت ملل، ي جامعه

 تریاك، دایمی مرکزي هیأت همراهی به توانست می که داد تشکیل
  .باشد المللی بین مقررات اجراي بر ناظر
  

  1946 سال در1946 ،... و 1912 کنوانسیون اصالح پروتکل
 و 1931 ،1925 ،1912 هاي کنوانسیون اصالح براي کنفرانسی 

 گردید تشکیل مخدر مواد قانونی غیر ستد و داد از جلوگیري و 1936
 مخدر، مواد با مرتبط جرایم مرتکبان و کاران جنایت با برخورد براي و

 و متخلفان بازداشت براي نیز هایی شیوه و شد اندیشیده تدابیري
  . گردید تدوین ها آن تنبیه ي درباره قوانینی

 و تولید خشخاش، گیاه کشت متنظی و تحدید پروتکل واکاوي
 نیویورك؛ ،1953 تریاك از استفاده و المللی بین ي عمده تجارت
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 این به الحاق و ؛1334 تریاك استعمال و خشخاش کشت منع قانون
  1953 سال درو 1336 سال در پروتکل

 تجارت و تولید خشخاش، گیاه کشت تنظیم و تحدید پروتکل 
 استقرار محل( نیویورك در تریاك از استفاده و المللی بین ي عمده

 هفت به فقط آن موجب به که رسید تصویب به) متحد ملل سازمان
 ایران و یوگسالوي شوروي، ترکیه، هند، یونان، بلغارستان، کشور
 دولت به که ها سال همین شددر داده تریاك صدور و تولید اجازه
 شد، دهدا تریاك تولید ي اجازه المللی بین پروتکل یک طبق ایران
 تشدید و المللی بین دیدگاه از غیرمنتظره حرکت یک در ایران دولت
 را تریاك استعمال و خشخاش کشت منع قانون مخدر، مواد با مبارزه

 مقرر آن یک ي ماده در که رساند تصویب به) 1955( 1334 سال در
  شد
 مواد ورود و تهیه و خشخاش کشت قانون، این تصویب تاریخ از«

 اماکن از استفاده و) آن مشتقات سایر و شیره و اكتری( افیونی
 و آالت کردن وارد و ساختن و مزبور مواد استعمال براي عمومی
  »بود خواهد ممنوع ایران کشور سراسر در آن به مربوط ادوات
 ایران دولت که شد آغاز شرایطی در 1334 سال که است ذکر قابل

 داخل در اعتیاد سؤولم المللی بین نظر از هم و داخلی نظر از هم
 سال در ایران.شد می شناخته دیگر کشورهاي از بسیاري و ایران

  .بود کرده صادر تریاك تن 5/226 ،1332
 از رسمی طور به ایران دولت ،1333 سال ماه دي در طرفی از

 خالف هاي گزارش ي ارائه به متهم تریاك دایمی مرکزي هیأت طرف
 تریاك دایمی مرکزي هیأت 1332 سال در همچنین. بود شده واقع

 توضیح بود گردیده مفقوداالثر که تریاکی تن 26 مورد در ایران از
  .بود خواسته

 1332 مرداد 28 کودتاي از بعد که رژیم، مخالفان تر مهم همه از
 را اعتیاد ي اشاعه و مخدر مواد نداشتند، سیاسی اظهارنظرهاي جرأت

 که دیدند می یرانا ي حاکمه هیأت پذیري آسیب ي نقطه تنها
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 کشور انسانی نیروي شدن تباه روي و کنند حمله آن به توانستند می
  .بدهند مانور رژیم ضد بر

 هاي استان به هایی هیأت گرفت تصمیم وقت دولت مجموع در
 نظر از که نخراسا و گرگان فارس، بلوچستان، و سیستان کرمان،
 ها گروه این هاي گزارش. دارد اعزام بودند تر آلوده مخدر مواد به اعتیاد

 فشارهاي زیر از خواست می که دولت و شد منتشر مطبوعات در
 1334 سال شهریور در شود خالص داخلی مخالفان و المللی بین

 تسلیم مجلس به را تریاك استعمال و خشخاش کشت منع ي الیحه
 به است، ارزآور تریاك صادرات آنکه با شد می اعالم ها رسانه در.کرد

 حاکمه هیأت افیونی، مواد به اعتیاد تر بیش شیوع از جلوگیري رمنظو
  .کند قدغن را تریاك تولید و کشت است مصمم
 دولت تریاك استعمال و خشخاش کشت منع قانون تصویب از پس

 مصادره و اماعد هاي مجازات حتی و داد ادامه 1347 تا را ممنوعیت
 منع قانون اصالح هب راجع قانون 11 و 4 مواد طبق 1338 سال در را

 اجرا به و تصویب زیر شرح به تریاك استعمال و خشخاش کشت
  :درآورد

 مخدره مواد از یک هر کننده وارد یا سازنده مجازات ـ 4 ماده« ـ1
 پانزده تا سال پنج از شاقه اعمال با موقت حبس یک ماده در مذکور

 از رمگ هر براي ریال پانصد مبلغ معادل نقدي جریمه پرداخت و لسا
 و است مخدره ادویه سایر از گرم هر براي ریال هزار سه و افیونی مواد

  ».است اعدام نقدي جزاي بر عالوه مرتکب مجازات تکرار، صورت در
 7 ماده اخیر قسمت و 4 ماده در مذکور موارد در ـ 11 ماده« ـ2
 مرتکب مال که مخدره مواد حامل موتوري نقلیه وسیلۀ قانون این
 دادستان دستور به افتد مأمورین دست به کشف حین در و بوده

 ملکیت به دادگاه رأي طبق مرتکب، محکومیت صورت در و توقیف
  »یافت خواهد استقرار بهداري وزارت

 داخل در تریاك تولید و خشخاش کشت از جلوگیري سیاست
 مدت این در ولی داد ادامه سال سیزده از بیش دولت را کشور
 هروئین ویژه به و مرفین تریاك، کردن وارد به خدرم مواد چیان قاچاق
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 در صبا دکتر که طوري به پرداختند کشور به دیگر کشورهاي از
 سال در«:نویسد می داده رامسر پزشکی ي کنگره به که گزارشی
 3982 گرفته قرار آزمایش مورد ها آن مواد که پرونده 7614 از 1334
  .است بوده حشیش وردم 347 و هروئین مورد 3285 تریاك، مورد

  .»است شده کشف هروئین گرم 65880 ،1334 ي ساله یک در 
 کشت از جلوگیري اثر بر سال، سیزده از بیش مدت طول در

 گزافی مبالغ ورود از دولت کشور، داخل در تریاك تولید و خشخاش
 قاچاق طرفی از و ماند محروم آن از بردن رهبه و کشور داخل به ارز

 و پاکستان ترکیه، کشورهاي از هروئین خصوص به نیافیو مخدر مواد
  .گردید طال و ارز گزافی مبالغ خروج باعث ایران، به افغانستان

 ایران دولت الحاق قانون« طبق ،1336 سال در ایران دولت آنکه با
 تجارت و تولید ،خشخاش گیاه کشت تنظیم و تحدید پروتکل به

 پروتکل این به» نیویورك تریاك از استفاده و المللی بین ي عمده
  :که شرح این به تبصره یک کردن اضافه با ولی شد ملحق

 کشت منع قانون در تأثیري وجه هیچ به پروتکل این به الحاق«
  .»داشت نخواهد 1334 ماه آبان هفتم مصوب خشخاش

 را المللی بین مصوبات از داخلی قوانین تأثیرپذیري خواستند
 5 مصوب ي واحده ماده موجب به تبصره این ولی ،کنند رنگ کم

 منع قانون حتی که شود می مالحظه و شد حذف 1337 ماه بهمن
 قانونگذاري در عطفی ي نقطه که 1334 سال مصوب خشخاش کشت
 پروتکل این از 1337 سال در هم است ایران در مخدر مواد با مرتبط

  . است شده متأثر مذکور تبصره حذف حد در
  

 و خشخاش محدود کشت ي اجازه قانون بتصوی در مؤثر متغیرهاي
  1347 سال تریاك صدور

  :قبیل از متغیرهایی
  کشور از طال و ارز معتنابهی مبالغ خروج) الف
 تعداد و مخدر مواد سؤمصرف کاهش در دولت موفقیت عدم) ب

  معتادان
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 افیونی مخدر ي ماده ترین اكخطرن که هروئین مصرف افزایش ـ) پ
  است
 مورد در ویژه به گزینی جوان به پیرگزینی زا اعتیاد چرخش ـ) ت

 از انتقاد و وگو گفت و مباحثات که شد باعث هروئین؛ به اعتیاد
 تولید و خشخاش کشت از جلوگیري ي درباره دولت جاري سیاست
 استعمال و خشخاش کشت منع قانون و کشور داخل در تریاك

 آغاز نمایندگان بین ملی شوراي مجلس در 1334 سال مصوب اكتری
  .شود

 گرفتند تصمیم مقننه و حاکمه هیأت ،ي ساله چند مباحثات از پس
 اسفندماه در و کنند مجاز ایران در دوباره را خشخاش محدود کشت
 را» تریاك صدور و خشخاش محدود کشت ي اجازه قانون« 1347
 مهم عامل به اشاره یک ي ماده در.دندگذار اجرا به و کرده تصویب
  :است  شرح این به که شده قانون نای تصویب خارجی

 کشت که زمانی تا قانون این تصویب تاریخ از ـ 1 ماده«
  »....باشد داشته ادامه ایران همسایه کشورهاي در خشخاش

 مربوط المللی بین مجامع تمام در ایران نمایندگان را جمالت این
 و کرده عنوان شد می انتقاد ایران در خشخاش کشت از که
 هاي فرآورده و تریاك ایران، ي همسایه کشورهاي در ونچ«گفتند می
 کنند، می قاچاق ایران به و شود می تولید هروئین ویژه به آن

 از چه و داخلی نظر از چه خشخاش کشت از ایران دولت خودداري
 مواد صرفم سؤ و قاچاق کاهش در تأثیري هیچ المللی بین نظر

 شده، باعث ایران در خشخاش کشت از جلوگیري و ندارد افیونی
 و کنند خارج ایران از چیان قاچاق را توجهی قابل ارز و کشور طالهاي

 و خشخاش کشت به مجاز 1953 پروتکل طبق ایران دولت طرفی از
 که است ایران کشور مصلحت به لذا باشد می آن صدور و تریاك تولید

 محدود طور به کشور داخل در و کند استفاده ودخ حق این از
 شدید کنترل و نظارت تحت تریاك تولید و خشخاش کشت ي هاجاز

  .»بدهد را دولت
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  1961 مخدر مواد ي واحده ي معاهده از داخلی مقررات اثرپذیري
 به ایران دولت الحاق قانون« طبق 1351 سال در ایران دولت
 و شد ملحق کنوانسیون این به» 1961 مخدر مواد ي واحده ي معاهده

  .گردید کشور داخلی وانینق از کنوانسیون این
 جانشین که مهم کنوانسیون این مقدماتی هاي کنفرانس در دولت
 در و داشت فعال شرکت شد خود ماقبل هاي کنوانسیون از بسیاري
 کنوانسیون این. بود کنوانسیون این کنندگان تدوین از یکی حقیقت

 پیش برخی و سؤمصرف مورد مواد که دارد ضمیمه هرستف چهار
  .شود می شامل هستند، هم مصرف سؤ مورد ي ماده که را سازها

 و شود گنجانده فهرست کدام در باید اي ماده چه که این تشخیص
 از اي ماده محل تغییر همچنین و گردد اضافه فهرستی به اي ماده یا

 صورت جهانی بهداشت نسازما پیشنهاد با دیگر، فهرست به فهرستی
 در ها فهرست در مندرج مواد به مربوط احکام ي درباره و گیرد می

  .است  شده داده توضیحاتی 2 ي ماده خصوص به معاهده از موادي
 کنترل المللی بین هیأت تشکیل کنوانسیون، این مهم موضوعات از
 لتکمی دیگر مواد با که معاهده این ،5 ي ماده در. است مخدر مواد
  :دارد می مقرر مخدر مواد کنترل المللی بین هیأت ي درباره شده
 المللی بین نظارت امر در متحد ملل سازمان صالحیت تصدیق با«

 که را وظایفی دارند توافق معاهده این هاي طرف مخدر، مواد بر
 و اقتصادي شوراي مخدر مواد کمیسیون قرارداد، این ي وسیله

 به کرده تعیین مخدر مواد بر نظارت للیالم بین هیأت براي اجتماعی
  .»بسپارند ها آن

 ملل سازمان اقتصادي و اجتماعی شوراي توسط هیأت اعضاي
 خود استعداد و تخصص به توجه با افراد این.شوند می انتخاب متحد

 سیاست نظر از حتی حیث هر از که معنا این به کنند، می خدمت
 در تجربه با عضو سه د؛برخوردارن کامل استقالل از خود، کشورهاي

  .هستند هیأت اعضاي میان در داروسازي یا داروشناسی پزشکی،
 و کنوانسیون مفاد به توجه با که دارد داخلی ي نامه آئین هیأت این
 است متمادي هاي سال .دکن می وظیفه انجام خود داخلی ي نامه آیین
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 ورباشدپروفس می ایرانی دانشمند یک هیأت این اعضاي از یکی که
 عهده به ار هیأت این ادواري ریاست بار هشت تاکنون قدس حمید
  .است داشته

 هیأت این. کند می همکاري و دارد دایم ارتباط هیأت این با ایران
 چیان قاچاق با جبهه مقدم خط در که ایران دولت فعالیت از بارها
  .است کرده تقدیر دارد امان بی ي مبارزه افغانستان مخدر مواد

 پروتکلی با 1972 سال در 1961 مخدر مواد ي واحده ي معاهده
 امضاي به پروتکل که سال همان از ایران دولت چه شداگر صالحا

 به رسمی الحاق ولی کرد عمل اصالحیه این به رسید آن ي نماینده
 بود افتاد تعویق به 1380 سال تا المللی بین مقررات چارچوب در آن
 طور به پروتکل این به 1380 ماه ادمرد در مقننه قوه ي مصوبه طبق و

  .شد ملحق رسمی
  
 مواد به مربوط قانون تصویب در روانگردان مواد کنوانسیون أثیرت

  1354  سال روانگردان
) 1350( 1971 سال در که روانگردان مواد کنوانسیون تأثیر تحت

 را آن نیز ایران دولت ي نماینده و رسید ها دولت نمایندگان امضاي به
 در) پسیکوتروپ( روانگردان مواد به مربوط قانون کرد، أامض

 مذاکرات در. رسید تصویب به مقننه ي قوه در 1354 اردیبهشت
 طور به روانگردان مواد به مربوط قانون بودن مطرح هنگام مجلسین

 نیز کنوانسیون فارسی ي ترجمه و شد، استناد کنوانسیون این به مکرر
 معذالک. است بوده شد، تقدیم مجلس هب که قانونی ي الیحه پیوست

 المللی بین کنترل هیأت و ایران دولت ینب طوالنی هاي سال طی
  .شد می مکاتبه کنوانسیون این به صوري الحاق براي موادمخدر
 مواد به مربوط قانون تصویب با که بود معتقد کتاب این ي نویسنده
 ها سال نسیون،کنوا مقررات مفاد به عمل، در ایران دولت روانگردان،

 موضوع این قید با را آن به الحاق تواند می مقننه ي قوه و کرده عمل
 ي ترجمه مجدداً 1377 سال در حال هر در ولی کند تصویب

 بار و کنوانسیون مفاد دوم بار براي و بردند مجلس به را کنوانسیون
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 مقننه ي قوه تصویب این البته که کردند تصویب را آن به الحاق اول
  .شد می انجام 1354 سال همان در بایست می الحاق مورد در

 سال در ایران دولت المللی، بین مقررات چارچوب در صورت هر رد
 مواد به مربوط قانون .است شده ملحق کنوانسیون این به 1377

 روانگردان مواد المللی بین کنوانسیون مانند) پسیکوتروپ( روانگردان
 از متأثر کامل طور به ونقان این و دارد ضمیمه فهرست چهار

  .باشد می 1971 سال المللی بین کنوانسیون
  

 قاچاق با مبارزه کنوانسیون از ایران داخلی مقررات اثرپذیري
  روانگردان و موادمخدر
 کنوانسیون مخدر، مواد ي ویژه المللی بین کنوانسیون آخرین
 سال نروانگردا و مخدر مواد قاچاق با مبارزه براي متحد ملل سازمان
 در ایران اسالمی جمهوري دولت ي نماینده که است وین 1988

 را آن و داشته شرکت آن تنظیم و تهیه و مقدماتی هاي کنفرانس
 ي قوه تصویب به 1370 سال در کنوانسیون این. است کرده امضا

 از و شده ملحق آن به ایران اسالمی جمهوري دولت و رسیده مقننه
 آمده چنین قانون این ي مقدمه در .دباش می کشور داخلی قوانین
  :است
 سازمان کنوانسیون به که شود می داده اجازه دولت به ،واحده ماده«
 روانگردان داروهاي و مخدر مواد قاچاق با مبارزه براي متحد ملل

 در 1367 ماه آذر 29 برابر 1988 دسامبر 30 مورخ کنفرانس مصوب
 28 ماده »الف«) 1( بند به توجه با عمومی جلسه ششمین

 با که مواردي در یونکنوانس مفاد که آن بر مشروط کنوانسیون،
 جمهوري طرف از گردد معارض اسالم موازین و داخلی قوانین

  .»نماید مبادله را آن اسناد و ملحق نباشد الرعایه الزم ایران اسالمی
 پیش ي ماده 22 شامل که دارد ضمیمه جداولی کنوانسیون این

  .استمخدر مواد ساز
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 مواد قاچاق با رزهمبا فرایند در که موضوعاتی و راهبردها ترین مهم
 اجرا عضو کشورهاي در باید و شده تصویب کنوانسیون این در مخدر
  :از است عبارت شود
  پولشویی شناختن مستقل جرم و اموال ي مصادره ـ1
  مجرمان استرداد ـ2
  قضائی معاضدت ـ3
   )دلیوري کنترل( کنترل حتت هاي محموله ـ4
  پیشساز مواد قاچاق با مبارزه ـ 5
 منبع گیاهان غیرقانونی کشت کنی ریشه و گزینجای کشت ـ6
  مخدر مواد
 از مخدر مواد نقل و حمل با مبارزه کارهاي راه کاربري ـ7

   .پست و هوا جاده، دریا، طریق
  :7 تا 1 فرازهاي ي درباره موجز توضیح

 آمده دست به اموال ي مصادره به راجع نکنوانسیو 5 ي ماده در) 1
   .است شده وضع مقرراتی شوییپول و مخدر مواد قاچاق از

 مقرر کنوانسیون این 6 ي ماده مجرمان، استرداد مورد در) 2
 جرایم مورد در کنوانسیون اعضاي توسط مجرمان استرداد که دارد می
  .شد خواهد اعمال کنوانسیون 3 ي ماده 1 بند

 ي زمینه در متصوره شقوق فراز، دوازده در تفصیل به 6 ي ماده در
  .است شده داده توضیح مانمجر استرداد

 مجرمان استرداد به نسبت آنکه بر عالوه ایران اسالمی جمهوري
 چیان قاچاق ماده، این استناد به تواند می مخدر مواد قاچاق با مرتبط
 نستان،افغا( مجاور کشورهاي ویژه به کشورها دیگر در که را اي عمده
 ،کند داستردا درخواست اند، گرفته پناه) پاکستان و ترکیه

 هیچ تاکنون متأسفانه ولی .دارد دیگر ها دولت با هم هایی معاهده
 تحویل ایران به شدن مجازات و محاکمه براي اي عمده چی قاچاق
  .است نشده
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 با مبارزه کنوانسیون از ایران داخلی مقررات اثرپذیري واکاوي
  وین 1988 سال نروانگردا و مخدر مواد قاچاق

 در که مواردي به نسبت ایران میاسال جمهوري دولت) الف 
 مربوط ایران کشور به که حدي در شده مقرر 1988 کنوانسیون

 موضوعات این اکثر ولی داشته؛ معمول را الزم اقدامات  و شود می
 نوع این زیرا است؛ المللی بین و جانبه چند جانبه، دو اقدام مستلزم

 و. پالرمواست نکنوانسیو مصادیق از و فراملی و یافته سازمان رایمج
 هاي سال در افغانستان در خشخاش گیاه جایگزین کشت مورد در

 ولی گرفت صورت ایران اسالمی جمهوري طرف از اقداماتی قبل
 افغانستان، امور در کننده مداخله خارجی هاي قدرت و دولتمردان

 از را افغانستان به متفقانش و آمریکا ي حمله از بعد آمده پیش فرصت
 که مسامحه این ي نتیجه نیافت؛ تحقق جایگزین کشت و دادند دست

 تریاك تولید که شد این بود همراه نیت سؤ با ها قدرت برخی طرف از
  .گردد می بالغ تن 8000 به 2007 سال در ها افغان قانونی غیر

 سیاست پیروي همچنین و ایران داخلی قوانین ریتأث مورد در) ب
 با همگامی و مخدر مواد با المللی بین مبارزات روند از کشور جنایی

  :گفت باید شد بیان آنچه به توجه با متحد ملل سازمان نهادهاي
 مواد با مبارزه در گذشته سال صد یک حدود طول در ایران کشور 

 وقوع از بعد و کمرنگ صورتی به اسالمی انقالب از قبل تا مخدر
 همآهنگ وطمرب جهانی هاي سازمان با جِدي طور به اسالمی انقالب

 میزبان ایران ها پروتکل و ها کنوانسیون در عضویت بر عالوه و بوده
 در مخدر مواد ي درباره گوناگون اي منطقه و المللی بین هاي کنفرانس

 هاي کنفرانس تمام در همچنین و بوده گذشته ي دهه سه طول
   .است داشته شرکت مخدر مواد ي ویژه
 عبارت اسالمی  انقالب از بعد ممه هاي کنفرانس این از ي نمونه دو
   :از است
 سال در مخدر مواد مصرف سؤ و قاچاق المللی بین کنفرانس) 1

 و شد برگزار وین در ژوئن ماه ششم و بیست تا هفدهم از که ،1987
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 جمله از( کشور 170 تصویب به بند 427 در CMO مهم سند آن طی
   .رسید غیردولتی و دولتی سازمان 130 و) ایران
 در نیویورك در متحد ملل سازمان مخدر مواد ي ویژه کنفرانس )2
 جایگزین، کشت پولشویی، با ارتباط در اسنادي آن در که 1998 سال

 با ارتباط در دیگر ي مسئله چند و مجرمان استرداد قضائی، معاضدت
 از کننده شرکت هاي دولت تصویب به مخدر مواد به مربوط جرایم
 این در اگرچه .رسید ایران اسالمی وريجمه نمایندگی هیأت جمله
 تا که داخلی مقررات و قوانین اثرپذیري رویکرد با مطالبی مقاله

 با مبارزه در نظام کلی هاي سیاست تصویب و طرح ساز زمینه حدودي
نیز   داخلی قانونگذاري سیر مشروح ولی ،شد بیان است موادمخدر

  .ستقل ارائه گردیده اباید تبیین گردد که این مهم در مقاله اي مست
  

  گیري بحث و نتیجه
. استعرضه و تقاضا و مصرف جرم زا  ،موادمخدر در بعد قاچاق

سیاست هاي  ،کشورهاي مختلف در قبال موادمخدر در ابعاد مختلف
ي جمهوري هاکلی و راهبردهاي سیاست . کنندمتفاوت اتخاذ می 

تغییراتی  ايدارساله اخیر  30طی  ،اسالمی ایران در قبال موادمخدر
  .متغییر بوده است بیمار انگاريکه از جرم انگاري تا . بوده است

در حال حاضر و متعاقب ابالغ سیاست هاي کلی نظام در امر مبارزه با 
به نظر می رسد سیاست کلی  ،موادمخدر توسط مقام معظم رهبري

راهبردي و سیاست جنایی در برابر موادمخدر از رویکردي دوگانه و 
میان دو رفتار ناهنجار گونه سوء مصرف و جرایم  تمایزبرمبتنی 

که در مورد سوء مصرف و . کندمی مرتبط با قاچاق پیروي 
را روا می  "درمان و بازپروري"و اولویت  "انگاريبیمار سیاست"اعتیاد

پولشویی و جرایم مرتبط با ،قاچاق،عرضه  قلمروداند و بر عکس در 
تاکید می  "سیاست سرکوب "ع وسیاست مبارزه قاط بر آن بیش تر

  .نماید
سیاست کلی راهبردي مذکور بدون شک متاثر از مقررات و قوانین 

از  است وبین المللی چون کنوانسیون هاي مطرح شده در این اثر 
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 الزاماتسوي دیگر با توجه به جنبه شومی مجازات و رعایت اصول و 
بر رعایت  حقوقی و مبتنی،این سیاست راهبردي . به نظر می رسد

از سوي دیگر اگر چه تا سال . استالزامات شرعی و بین المللی 
. ن سیاست جرم انگاري بودانظام در برابر معتاد جناییسیاست  1376

در قانون مبارزه  1386اما با تغییرات و اصالحات انجام شده در سال 
در سیاست خوشبختانه ي گردیدکه وبا موادمخدر دچار تغییر ماه

صوب مورد تاکید و اکنون در قانون جدید مبارزه با هاي کلی م
مبناي مصرف و تاکید بر پیشگیري و درمان  بیمار انگاريموادمخدر 

در قلمرو  در واقع باید گفت که سیاست جنایی. قانونی یافته است
موادمخدر بر پایه متمایز میان دو پدیده سوء مصرف و قاچاق معطوف 

آسیب شناسی «و » شناسیجرم «است که از یافته هاي مسلم
به عبارت دیگر اگر چه عدم ترك . است فتهتاثیر پذیر» اجتماعی

لیکن حقوق کیفري موادمخدر بر  ،اعتیاد جرم شناخته می شود
اساس همین دیدگاه از سیاست درمان و بازپروري در مورد معتادان و 
سیاست سرکوب درباره قاچاقچیان پیروي می کند که این سیاست 

ملی است و در صحت  فراو همراهی با قوانین بین المللی و  در تعامل
 ،هاي بین المللی معتبر چرا که در کنوانسیون ،نداردی تردیدآن کس

  .قاچاق موادمخدر جرم شناخته شده است
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