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ایران نباید فرصت لغو مجازات اعدام 

برای جرائم مربوط به مواد مخدر را از 

 دست بدهد

گذاران جمهوری اسالمی  اعالم کردند که قانون امروز الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند سازمان عفو بین

ایران نباید فرصتی تاریخی برای کنار گذاشتن مجازات اعدام در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر و 

 .دننجات جان هزاران نفر در سرتاسر کشور را از دست بده

رأی را به علیه مواد مخدر  اصالح قانون مبارزهطرحی برای  های آینده در هفته مجلس ایران قرار است

مجازات اعدام در مورد جرائم غیرجانِی مواد مخدر  ،المللی چنان برخالف قوانین بین همدر آن که  بگذارد

 .حفظ شده است

به جای »: رابی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل، در این مورد گفتمغمگدالنا 

اتخاذ یک قانون بسیار  دارند برای بوط به مواد مخدر، مسئوالن ایرانجرائم مرلغو مجازات اعدام برای 

ها ادامه خواهد داد و جایگاه  کنند که به ریختن بنزین در ماشین اعدام ناامید کننده خودشان را آماده می

خواهد  چنان ثابت نگاه هم را   به عنوان یکی از کشورهای صاحب باالترین میزان اعدام ایران در جهان

«.داشت

پیشنهادی را مورد تجدید نظر قرار  طرحکنند که به فوریت  دعوت می را مجلس ایران ،این دو سازمان

 اعدام برای جرائم غیرجانی اکیدا   ها مجازات حقوق بشر در این مورد که در آن بین المللیتا با قوانین  داده

 .منع شده همسو شود

در حال بررسی بود، تعداد زیادی از مسئوالن ارشد به  ن طرحی دو سال گذشته، در حالی که ایدر ط

بل مواد مخدر و استفاده گسترده از مجازات تنبیهی در قِ  های کردند که چند دهه سیاست اذعان علنیطور

 ها همچنین تصریح آن. ور منجر نشده استدر کش آن اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق عضلاعدام به حل م

و بیکاری  اعتیاد اجتماعی مانند فقر، آسیبها و مشکالتمواد مخدر معموال  به  قاچاقاند که  کرده



 

 .شود با مجازات اعدام حل کرد گردد که هیچ کدامشان را نمی برمی

فرصت  طرحهنوز برای اصالح این »: گوید رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، می

مجازات اعدام  گوش فراداده و یک بار برای همیشهبه صدای منطق  گذاران ایرانی باید قانون. وجود دارد

بر  اظهارات قبلی ایران مبنیاگر چنین نکنند، نه تنها این برخالف . برای جرائم مواد مخدر را لغو کنند

بلکه یک فرصت عظیم از دست رویکردش در قبال استفاده از مجازات اعدم برای مواد مخدر است تغییر 

 «.خواهد بود نیز ها و بهبود وضعیت حقوق بشر کشور ات جانرفته برای نج

اکثریت قریب به . ه کنترل مواد مخدر ویرانگر بوده استمینزدر ایران  خشن یسیاستهاانسانی  عواقب

شدگان  اکثر اعدام. د مربوط به جرائم مواد مخدر استنافت اتفاق صدها اعدامی که ساالنه در ایران اتفاق می

یک مقام . های قومی و مذهبی ها و اقلیت ، از جمله افغانآیند می پذیر جامعه فرودست و آسیباز طبقات 

ده هزار  نزدیک به ایرانبه این سو،  ۷۶۳۱که از سال  با بیان آماری تکان دهنده گفترتبه اخیرا   عالی

 .اعدام کرده استبرای جرائم مربوط به مواد مخدر  رانفر 

منتظر اسر کشور تسرجرائم مشابهی در نفر برای  ۰۵۵۵در حال حاضر حدود  ،مجلسبه گفته نمایندگان 

 که سابقه محکومیت دهند تشکیل میکسانی را  درصد از آنان ۰۵حدود  وشان هستند  اجرای حکم اعدام

 .سال است ۶۵تا  ۰۵شان بین  ندارند و سن کیفری

 ۶، که توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی در تاریخ در دست طرح پیشترنسخه 

کاهش  زیادی تا حد رامجازات اعدام مشمول جرایم مواد مخدر گستره تصویب شد،  ۷۶۰۳اردیبهشت 

مربوطه  طرحسعی کردند که  را، اعضای این کمیسیون چندین بخردادهای اردیبهشت و  ماه در. ه بودداد

 ناظرامنیتی نهادهای  تکه به دلیل مخالف اظهار داشتندصحن مجلس ببرند، اما  گیری به را برای رأی

 .دماندنناموفق  در انجام این کار ایران در مبارزه با مواد مخدربر

 رخیب. اضافه شد طرحبه چند اصالحیه  و رو به عقب قهقراییدر یک چرخش ، تیردر نهایت، در ماه 

حاصل فشار  نشینی ای اظهار داشتند که این تغییرات و عقب رسانههای  در مصاحبهاز نمایندگان مجلس 

 .عظیمی از سوی مقامات قضایی و انتظامی ایران و همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده است

را برای طیف مواد مخدر ایران، مجازات اعدام  ، مانند قانون فعلی مبارزه باطرحآخرین نسخه این 

با این  اما دارد مصون نگه می این مواد،اق مواد مخدر، بر اساس میزان و نوع ای از جرایم قاچ گسترده

 .افزایش داده شود ی که منجر به صدور مجازات اعدام شودمواد مخدر اندازهکه  تفاوت

گرم هرویین، مورفین، کوکائین یا  ۶۵مجازات اعدام برای قاچاق بیش از  ،ایران فعلیطبق قوانین 

 تازه قانون پیشنهادی. قابل اجراست یا تریاکگراس  کیلوگرم بنگ، ۰و یا بیش از  ،ها مشتقات شیمیایی آن

کیلوگرم برای هروئین، مورفین، کوکائین یا مشتقات شیمیایی آنها و بیش از  ۰ بیش از این مقدار را به

 .دهد یا تریاک افزایش می گراسکیلوگرم برای بنگ،  ۰۵

اگرچه این قانون، اگر درست اجرا شود، ممکن است موجب کاهش تعداد »: گوید رابی میغمگدالنا م



هم برای جرائمی که از   برد، آن ساالنه به سکوهای اعدام می راهمچنان تعداد زیادی  اماها شود،  اعدام

«.مشمول مجازات اعدام شوندباید به هیچ عنوان المللی ن نظر قوانین بین

تفاده از رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است و اس م یک مجازات بیمجازات اعدا»گوید  رویا برومند می

 معادلهیک  بهیک انسان نباید  زندگی مرگ یاتصمیم برای . است انزجارآمیزهر شرایطی  آن تحت

«.یل پیدا کندلتق شدهبر اساس وزن موادی که از فرد توقیف  و زمخت خشکریاضی 

د تا نخواه می ،عبدالرحمن برومند از جامعه جهانی، به ویژه اتحادیه اروپاالملل و بنیاد  سازمان عفو بین

. ندنکلغو مجازات اعدام برای همه جرائم مرتبط با مواد مخدر و  طرحایران را تشویق به اصالح این 

با و  باشدبازپروری  برمتمرکز باید به سمت یک سیستم عدالت کیفری حرکت کنند که  مقامات ایران

 .کند به شکلی انسانی برخورد  انیزندان

زمینهپیش

.را ثبت میکند ایران ها در تعداد اعدامبنیاد عبدالرحمن برومند  همکاری با الملل بینسازمان عفو 

تا تاریخ ۴ مرداد ۷۶۰۳، سازمان عفو بین الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند ۶۷۰ مورد اعدام را ثبت کرده 
اند، از جملھ ۷۸۶ مورد برای جرائم مربوط بھ مواد مخدر. در سال ۰۵۷۳، حداقل ۰۳۱ نفر اعدام شدند 

کھ ۶۰۸ نفر آن ھا در ارتباط بھ جرائم مربوط بھ مواد مخدر بوده اند. 

تالش برای اصالح قوانین جزایی ایران دربارۀ مواد مخدر از آذر ماه سال ۷۶۰۴ آغاز شد، زمانی کھ ۱۵ 
نمایندھی مجلس طرحی را برای لغو مجازات اعدام برای ھمھ جرایم مربوط بھ مواد مخدر، بھ جز موارد 
مربوط بھ قاچاق مسلحانھ، تقدیم مجلس کردند. روند بررسی این طرح پس از آن کھ مغایر با قانون اساسی 

و قانون شریعت خوانده شد متوقف شد. با آغاز کار مجلس دھم تالشھای دوباره  برای اصالح قانون 
مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت. این تالش ھا در نھایت در اردیبھشت ۷۶۰۳ منجر بھ تصویب پیش 
نویس طرحی توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی شد کھ در آن تا سی سال مجازات 

حبس بھ جای حکم اعدام برای جرائم مواد مخدر پیشنھاد شد بھ استثناء این موارد: مواردی کھ جرم بھ 
شکل مسلحانھ ارتکاب یافتھ باشد؛ مواردی کھ مرتکب نقش سردستگی یا پشتیان مالی و یا سرمایھ گذار را 

داشتھ یا از افراد زیر ھجده سال برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد؛ و مواردی کھ مرتکب بھ علت 
جرایم موضوع ھمین قانون سابقھ محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشتھ 

باشد. 

اگر چھ این نسخھ از طرح ھنوز با تعھدات بین المللی حقوق بشری ایران فاصلھ داشت، اما امیدھای 
بزرگی را برانگیختھ بود کھ تعداد کسانی کھ ساالنھ بھ دنبال جرائم مربوط بھ مواد مخدر اعدام می شوند 

بھ طور چشم گیری کاھش پیدا کند.
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