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Justifications for Decriminalization of Soft Dugs;
Comparative Study in the Netherland and U.S. Criminal Law
Seyed Reza Ehsanpour1, Seyed Mohammad Reza Ehsanpour2
Abstract
Classification of drugs into two categories named soft and hard has a long
history in Netherlands and United States of America. Soft drugs are believed
to be non-addictive and less damaging to the health than hard drugs.
According to this belief, decriminalization of soft drugs has much of pros.
Their arguments for decriminalization may be gathered in two areas: law and
health. The pros believe: From legal view of point, the soft dug problem
belongs to health care area and using criminal sanction should be as the last
resort. Imposing criminal sanctions to soft drug users is undue, ineffective,
without interest and unnecessary. Respecting citizen privacy and religious
beliefs in addition to respecting to their opinions and to refrain labeling them
as addicted criminals are other arguments for decriminalization. In safety
and health area according to plenty of scientific studies and reports, the pros,
believe not only soft drug cause illness but also has important role in reliving
pains and curing diseases like M.S, Hepatitis, AIDS, etc.
Keywords
Soft Drug, Cannabis, Decriminalization

Please cite this article as: Ehsanpour SR, Ehsanpour SMR. Justifications
for Decriminalization of Soft Dugs; Comparative Study in the Netherland
and U.S. Criminal Law. Iran J Med Law 2017; 10(39): 171-199.

1. Assistant Professor, Faculty of Humanities, Azad University of Sari, Sari,
Iran. (Corresponding author)
Email: Ehssanpour@gmail.com
2. MA, Faculty of law, Qom University, Qom, Iran.
Original Article

Received: 23 February 2016

Accepted: 11 August 2016

سال دهم ،شماره سیونهم ،زمستان 5931

 / 171فصلنامه حقوق پزشكی

مطالعه تطبیقی درحقوق کیفری هلند و ایالات متحده آمریکا
سیدرضا احسانپور1
سیدمحمدرضا احسانپور2

چکیده
بحث جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام و یا نرم که متعاقب طبقهبندی مواد مخدر به دو گروه آرام و
سخت مطرح شده است ،دارای سابقه علمی و عملی بسیاری در دو کشور هلند و ایالات متحده آمریکا
است .مواد مخدر آرام به آن دسته از مواد مخدر گفته میشود که از حیث اعتیادآوری بسیار ضعیف بوده و
دارای آثار درمانی بالایی هستند .جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام ،مستظهر به دلایل و توجیهات
حقوقی و بهداشتی است .از بعد حقوقی گفته شده که مسأله مواد مخدر اولاً و بالذات مسألهای مربوط به
حوزه بهداشت و درمان است و مداخله حقوق کیفری در این حوزه تنها باید به عنوان آخرین حربه قلمداد
گردد .به علاوه از دیدگاه کیفرشناختی ،مجازات مصرفکنندگان مواد مخدر آرام ،بیجهت ،بیاثر ،بدون نفع
و فاقد ضرورت است .احترام به حریم خصوصی افراد و باورهای مذهبی ایشان از یکسو و اجتناب از
برچسبزدن به مصرفکنندگان این مواد از جمله توجیهات حقوق بشری در موافقت با جرمزدایی است .از
بعد بهداشتی نیز موافقان با تکیه بر کثرت تحقیقات علمی و گزارشات رسمی منتشرشده بر این باورند که
نه تنها مصرف برخی از انواع مواد مخدر آرام مانند حشیش موجب بروز بیماری نیست ،بلکه نقش مؤثری
در درمان امراض صعبالعلاجی همچون ام.اس ،ایدز ،هپاتیت ،دردهای مزمن و ...دارد.
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از نخستین باری که بومیان آمریکا ،برگ برخی درختانی را که به تجربه شناخته بودند،
آتش زده و دود آن را با ولع تمام به کام میکشیدند ،تا امروز که مفهوم مواد مخدر بسط
بسیاری یافته و گونههای متعددی از آن اعم از طبیعی و صنعتی تولید و معرفی شدهاند،
مباحثی در خصوص مصرف یا عدم مصرف آن وجود داشته است .بیتردید ،بشر با ابتنا بر تجربه
خود ،برخی آثار مفید این مواد همچون تسکین درد و تقلیل فشارهای روانی ـ هرچند مقطعی ـ
را دریافته و بدین جهت بر استعمال آن مداومت نموده است ،لکن این امر مانع از نادیدهگرفتن
آثار و عوارض سوء آن توسط دیگران نشده و حتی خود مصرفکنندگان نیز هرچند نه جملگی،
کم و بیش به این عوارض متعاقبه آگاهی دارند .امروزه سخن از آثار سوء مصرف مواد مخدر و
مصرف هر یک ،بحث جدیدی نیست و تمامی سیاستگذاران کشورهای مختلف صرف نظر از
تنوع روشهای مقابله با این معضل اجتماعی و اتخاذ رویکردهای بعض ًا کامل ًا متفاوت ،عمیق ًا
بدان توجه نشان میدهند.
در تمامی کشورها ،سیاست مبارزه با مواد مخدر غالباً مقرون به تهدید و استفاده از حربه
کیفر است .با این وجود صرف توجه به حربه تیز کیفر نیز در این مسیر راهگشا نیست.
هماهنگی میان عوامل مختلف از یکسو و اتخاذ سیاستهای نوین ،علمی ،مجرب و متناسب با
شرایط و اوضاع و احوال ،نقشی به سزا در موفقیت عملی سیاستهای اتخاذشده توسط مسؤولان
مربوطه دارد .از جمله سیاستهای نوین علمی و مجرب ،تنظیم حدود دخالت حقوق کیفری در
حوزه مباحث مربوط به مواد مخدر است .نگاه سنتی به این مسأله ،از شدت هرچه بیشتر
مجازاتها جهت تحقق پیشگیری و کنترل حداکثری حمایت میکند .طبق این دیدگاه چنانچه
اجرای مجازات نتوانست توفیق چندانی در کنترل جرائم مواد مخدر تحصیل نماید ،این امر
حکایت از عدم شدت مجازاتهای مقرر و در نتیجه کمرنگبودن ویژگی ارعاب و بازدارندگی آن
مجازات (از حیث نوع و مقدار) دارد .از این رو افزایش مجازاتها و تشدید آن میتواند موجب
بازدارندگی بیشتر و پیشگیری حداکثری گردد.
در مقابل این دیدگاه سنتی ،دیدگاه علمی و مجرب نوینی ارائه شده است که کنترل جرائم
مربوط به مواد مخدر را در ارتباط با نوع و شدت مجازاتهای مقرر برای آن نمیبیند .طبق این
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سعی در پیشگیری از اعتیاد جوانان به این مواد از طریق معرفی آثار و عوارض سوء ناشی از
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عبارت دیگر اگر سیاست سختگیرانه و به شدت کیفرمآب در قبال جرائم مواد مخدر از کارایی
لازم برخوردار میبود ،امروزه سخنگفتن از شیوههای نوین مبارزه با این معضل اجتماعی
ضرورت نمیداشت .دیدگاه جدید ،با امعان نظر به رویکردهای گذشته ،شیوهای کامل ًا مخالف با
مسیر مرسوم را پذیرفته و سخن از تساهل و تسامح در قبال برخی از انواع جرائم فعلی مواد
مخدر را به میان میآورد .بارزترین جلوه سیاست جنایی نوین در قبال مصرف مواد مخدر،
تفکیک میان انواع آن از حیث شدت و ضعف آثار متعاقب ناشی از مصرف است .بر این اساس
توجیهات جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام؛ مطالعه تطبیقی در...

دو دسته کلی از مواد مخدر مورد تمیز قرار میگیرند :مواد مخدر آرام و سخت.
با توجه به تقسیمبندی مذکور ،برخی کشورهای اروپایی درصدد برآمدهاند تا به منظور
جلوگیری از مصرف بیحد و حصر مواد مخدر سخت توسط اقشار جامعه خصوصاً جوانان و
متعاقباً دورنگاهداشتن ایشان از عوارض سهمناک بعدی و به عبارت دیگر پیشگیری از تغییر
الگوی مصرف از مواد مخدر کمخطر به پرخطر ،مصرف مواد مخدر آرام را مورد جرمزدایی قرار
دهند تا شاید از این طریق بتوانند حتی مصرف مواد مخدر سخت را نیز تا حدودی کنترل
نمایند .کشور هلند از پیشگامان این عرصه بوده و تجربه عملی این کشور نیز بلافاصله در
سیاست جنایی سایر کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا ،بلژیک ،آلمان ،انگلستان و ...مورد متابعت
قرار گرفته است.
مفهوم مواد مخدر آرام
واژه مواد مخدر آرام ترجمه  Soft Drugاست .واژه  Softاز جمله به معنای نرم ،سبک ،و
ملایم به کار رفته و مراد از  Drugنیز هرچند در لغت به معنای دارو است ،لکن اغلب در مفهوم
داروهای غیر قانونی ،غیر مجاز و نیز مواد مخدر به کار میرود ( .)1از کنار هم قرارگرفتن این
دو واژه ،ترکیب وصفی مواد مخدر آرام یا نرم و یا سبک به دست میآید .مواد مخدر آرام مفهوم
نسبتاً جدیدی است که لااقل در ادبیات حقوقی و اجتماعی کشور ما دارای سابقه نیست .این
اصطلاح به عنوان گونهای از مواد مخدر با ویژگیهای خاص بوده و در مقابل مفهوم مواد مخدر
سخت قرار میگیرد .مواد مخدر آرام ،آن دسته از مخدرهایی هستند که واجد ویژگیهای سهگانه
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باشد؛ امکان استفاده درمانی از آن نیز محتمل باشد (.)1-9
بنا بر مراتب مذکور ،مواد مخدر سخت ،آن دسته از موادی هستند که به نسبت سایر انواع
مخدرات ،دارای آثار و عوارض نامطبوع جسمانی بیشتر و غیر قابل اغماض بوده ،به هیچ وجه
واجد کاربرد درمانی محسوب نشده و به شدت فرد را معتاد و وابسته به خود میکنند ،البته
برخی ،در بیان تمایز میان مخدرات آرام و سخت از حیث درجه اعتیادآوری گفتهاند که مواد
مخدر سخت ،علاوه بر اعتیاد جسمانی شدید ،اعتیاد روحی را نیز ایجاب مینماید ،حال آنکه
وابستگی به مواد مخدر آرام ،صرفاً دارای جنبه روحی و روانی و نه جسمانی است ( .)4به زعم
نگارنده این سخن گرچه تماماً صحیح نیست ،ولی بدون شک وابستگی روحی و جسمی به مواد
از مصادیق برجسته مواد مخدر آرام میتوان به ماریجوآنا ،حشیش ،و کافیین اشاره کرد .از
عمدهترین مصادیق مواد مخدر سخت نیز میتوان مواردی همچون هرویین ،کوکایین و متافتأمین
را نام برد .در ایران ،هلند و ایالات متحده ،مفهوم ماده مخدر آرام قابل صدق بر «حشیش» است.
تاریخچه جرمزدایی
تجربه هلند در خصوص مواد مخدر در قرن نوزدهم تجربهای بیبدیل محسوب میشود.
مصرف حشیش به عنوان یکی از انواع سبک مواد مخدر ،متعاقب جنگ جهانی دوم در هلند
آشکار شد .به دنبال ظهور این پدیده جدید ،قانون مواد مخدر این کشور در سال  1359میلادی
مورد بازنگری قرار گرفت و حشیش نیز به لیست مواد مخدر ممنوعه اضافه گردید .در این
تاریخ ،نخستینبار حشیش در هلند مورد جرمانگاری قرار گرفت (.)5
توسل بیش از حد پلیس آمستردام به زور در واکنش به شورشها و اعتراضات دانشجویی در
سال  1311موجب شد که اجرای مقررات و قوانین تا اندازه زیادی تحت تأثیر تمایلات عمومی
جامعه در خصوص آن قانون قرار گیرد و بدین ترتیب موضع هلند در قبال مسائل و موضوعات
اجتماعی رو به تعدیل نهاد .از جمله این موضوعات که انعطاف بیشتری توسط دولت را به همراه
داشت ،جنبشهای اعتراضی صلحآمیز و نیز مصرف مواد مخدر بود .پس از این ،سیاست جدید
هلند بر عدم بازداشت جرم حمل حشیش قرار گرفت (.)1
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مخدر سخت بسیار شدیدتر از وابستگی جسمی به مواد مخدر آرام است.
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عوامل مرتبط با مصرف مواد مخدر» و «پیشنهاد اتخاذ سیاست منطقی» تشکیل داد .گزارش
نهایی این کنوانسیون در سال  1391ارائه شد .این گزارش تحلیلی از مصرف مواد مخدر در
هلند را ارائه نمود ،سپس رویکردهای جدید در خصوص سوء مصرف مواد را مورد پیشنهاد قرار
داد :نخست آنکه مصرف حشیش و حمل مقدار اندک آن باید بلافاصله از حوزه حقوق جزا خارج
گردد؛ دوم آنکه حمل و مصرف سایر مواد مخدر باید ذیل عنوان جنحه ،موقتاً در قلمرو حقوق
جزا بوده ،اما در آینده نه چندان دور این امر نیز مورد جرمزدایی قرار گیرد؛ سوم آنکه آن دسته
توجیهات جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام؛ مطالعه تطبیقی در...

از مصرفکنندگان مواد مخدر که به مشکلاتی در این مسیر برخوردهاند باید از تسهیلات درمانی
کافی برخوردار گردند (.)9
به موازات کمیسیون فوق ،در سال  1311کمیسیونی دولتی تحت مدیریت وزارت بهداشت
تشکیل گردید و در سال  1392گزارش نهایی این کمیسیون ارائه شد .گزارش مزبور بر تمایز
دو گروه از مواد مخدر با خطرات قابل قبول و غیر قابل قبول تأکید ورزید و حشیش را در زمره
مواد مخدر فاقد خطر بهداشتی معتنابه قرار داد.
در خصوص سایر مواد مخدر سخت ،گزارش مذکور بر این نکته تأکید نمود که استفاده از
حقوق جزا جهت کنترل آن رویکردی نامناسب به شمار میآید .در مقابل پیشنهاد مطرحشده،
پیشنهادی مبنی بر جرمزدایی از مصرف تمامی انواع مواد مخدر در طولانیمدت و استقرار نظام
درمانی کارآمد بود .نقش حقوق جزا نیز در این حالت الزام مصرفکنندگان افراطی مواد مخدر
به پذیرش درمان تعیین گردید .توصیههایی که این کمیسیون صادر نمود تا حد بسیار زیادی
در تعیین خطمشی سیاست دارویی هلند مؤثر بود و منجر به تغییر در قانون مواد مخدر این
کشور در سال  1391گردید (.)1
در ایالات متحده ،نخستین نشانههای مصرف حشیش در شمال آمریکا در قرن  19میلادی
پدیدار گشت .در فاصله سالهای  1951تا  1111میلادی نخستین رییس جمهور ایالات متحده
به کاشت گیاه شاهدانه جهت مصارف درمانی و تهیه علوفه و الیاف در مزرعه شخصی خود
مبادرت داشت .در سالهای پس از  1111حشیش تقریباً در تمامی ایالات قانونی بود و از این
گیاه جهت تولید طناب ،البسه و بادبان کشتیها استفاده میشد .همچنین در این دوران
مصارف درمانی این گیاه رایج بود و به صورت آزادانه از داروخانهها تهیه میگردید .در سال
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آمریکا مهاجرت کرده و استفاده تفریحی از این ماده مخدر را برای ساکنان این کشور به ارمغان
آوردند .از این زمان به بعد تلاش برای ممنوعیت مصرف این ماده در سطح ایالات آغاز گردید.
در  13دسامبر  1314قانون مواد مخدر هاریسون به تصویب رسید که نخستین قانون گسترده
مبارزه با مواد مخدر در آمریکا در سطح فدرال به شمار میآمد .طبق این قانون حمل مواد مخدر
از جمله حشیش جز در موارد درمانی که با تجویز پزشک صورت گرفته باشد ،در سرتاسر ایالات
متحده ممنوع گردید.
مابین سالهای  1391تا  1351و پس از تصویب قانون مالیات بر حشیش ،غالب ایالات
طبق قانون یکپارچه مواد مخدر ،حشیش را غیر قانونی اعلام نمودند .بر این اساس حشیش در
تا  1312در ایالات متحده بر جنبه اعتیادآوری حشیش بسیار تأکید گردید و مصرف این ماده،
دروازه ورود به مصرف هرویین عنوان شد و متعاقب آن مجازاتهای سنگینی برای آن وضع
گردید .در سال  1355کمیته فرعی سنا در خصوص سوء مصرف مواد مخدر به استماع شهود
متخصص در این خصوص پرداخت و پس از قانعشدن در خصوص این مسأله که پاسخ مناسب
به مشکل فروش و مصرف حشیش ،وضع مجازاتهای شدیدتر است ،اقدام به تعیین حداقل
مجازات اجباری و حذف امکان برخورداری مجرم از تعلیق مجازات و آزادی مشروط نمود و نیز
جزای نقدی حداکثر  21هزار دلار برای محکومین به فروش مواد مخدر از جمله حشیش را به
تشخیص قاضی مقرر داشت .بسیاری از ایالات ،متعاقب دولت فدرال قوانین جدیدی را همراه با
افزایش مجازاتها در خصوص حشیش وضع نمودند .در برخی از ایالات حتی محکومین به
فروش حشیش به اطفال ،سزاوار مجازات اعدام محسوب میشدند (.)3
سالهای  1312تا  1392را میتوان در مجموع ،سالهای کاهش مجازات مصرف حشیش
در ایالات متحده دانست .در این دوران ،بحث بر سر موضوع مصرف حشیش و آثار بهداشتی آن
به اوج خود رسید .با پیشرفت علم ،ویژگیهای درمانی و خواص مصرف حشیش بیش از گذشته
آشکار شد و تحقیقات انجامشده این نتیجه را به همراه داشت که دست کم در خصوص آثار
زیانبار بهداشتی و اجتماعی مصرف این ماده تاکنون بسیار اغراق صورت گرفته است.
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از جمله حشیش شکل گرفت که از جمله آنها میتوان به جنبش حمایت از آزادی مصرف
حشیش ،کمیته مبارزه با ممنوعیت ماریجوآنا ،انجمن شهروندان حامی قانونیکردن حشیش،
انجمن پذیرش و قانونیکردن حشیش و سازمان اصلاح مقرارت مرتبط با حشیش NORML

اشاره نمود ( .)11تا پایان سال  1392جز هشت ایالت ،تمامی ایالات حمل ساده حشیش به
میزان کمتر از یک اونس را به عنوانِ کیفری جنحه تنزل بخشیدند .در مارس همان سال
گزارش کمیسیون ملی در خصوص حشیش و سوء مصرف مواد مخدر منتشر شد که در آن
توجیهات جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام؛ مطالعه تطبیقی در...

پیشنهاد گردید که جرائم مربوط به مصرف حشیش مورد جرمزدایی قرار گیرد .از این تاریخ به
بعد ایالات مختلف آمریکا به جرمزدایی مصرف حشیش روی آوردند.
توجیهات جرمزدایی
آن دسته از کسانی که موافق جرمزدایی مصرف حشیش میباشند ،در تأیید نظر خود به
ادله و توجیهاتی متوسل میگردند که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود.
1ـ توجیهات حقوقی
 -1-1توجیهات کیفرشناختی :اغلب در توجیه جرمزدایی مصرف مواد مخدر آرام میتوان
به دو مکتب کیفرشناختی معروف اشاره نمود .نخست مکتب عدالت مطلق و سپس مکتب
فایدهگرایی اجتماعی.
 -1-1-1مکتب عدالت مطلق :طبق آموزههای این مکتب چنانچه رفتاری از لحاظ اخلاقی
قابل پذیرش نباشد مجازات نمودن آن عمل به خودی خود ضروری است .چنانچه فردی مرتکب
عملی مجرمانه گردد ،فرشته عدالت به اشک ریختن پرداخته و تا زمانی که مجرم به سزای
رفتار غیراخلاقی خویش نرسد دست از گریستن نخواهد کشید .بنابر نظر طرفداران مکتب
عدالت مطلق که پرچمدار آن امانوئل کانت محسوب میگردد «چنانچه عمل خلاف مجرم به
خود وی بازگشته باشد ،وی نمیتواند مدعی بی عدالتی علیه خود در نتیجه اجرای مجازات
گردد ،دلیل این سخن نیز نقض قواعد اخلاقی توسط مجرم در نتیجه ارتکاب جرم است ».طبق
این دیدگاه حتی اگر عمل مجرمانه موجب آثار منفی بر سایر افراد جامعه نیز نگردد ،اما به دلیل
نقض قواعد اخلاقی ،مرتکب مستحق اعمال مجازات خواهد بود.
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شده به منافع دیگران توسط مرتکب به شمار آید ،بلکه نقض قواعد و قوانین اخلاقی فینفسه
مستحق مجازات میباشد .این دیدگاه در قرن بیستم نیز توسط افرادی همچون بردلی ()Bradley
بازگو گردید .طبق عبارت مشهور وی «ما مجازات را میپذیریم ،چون لایق و مستحق آن هستیم
و نه به دلیلی دیگر ».همچنین این امر در فرهنگ کلیسای کاتولیک نیز به خوبی نمایان است.
کلیسا مجازات استفاده از مواد مخدر را به عنوان پیامد ضروری بداخلاقی در مصرف مواد مخدر
میداند .عقیده اصلی کلیسای کاتولیک در مواجهه با این مسأله این است که مصرف مواد مخدر
از هر نوع آن ،شر است و از این رو مصرفکننده آن مستحق کیفر خواهد بود (.)11
با این وجود پذیرش این دیدگاه در حال حاضر با اشکالاتی رو به رو است .نخست آنکه در
مطالعات ،تحقیقات و پژوهشهای علمی صورتگرفته واجد هیچ نوع اثر منفی ،حتی نسبت به
خود مصرفکننده نمیباشد ،حتی استفاده از مواد مخدری نظیر حشیش گاه به عنوان مقدمه
سکر معنوی در برخی مراسم مذهبی گروههای خاص مورد استفاده قرار میگیرد؛ دوم آنکه غیر
اخلاقیبودن تابعی از فرهنگ و عرف حاکم بر جامعه است .چنانچه جامعهای به میزان زیاد
مبادرت به مصرف مواد مخدر آرام نمایند و به بیان دیگر مصرف مواد مذکور نظیر حشیش فاقد
قبح اخلاقی و اجتماعی به شمار آید ،آنگاه ویژگی غیر اخلاقیبودن چنین رفتارهایی به شدت
محل تردید خواهد بود ،البته در پاسخ به این اشکال میتوان گفت منظور از غیر اخلاقیبودن
مصرف مواد مخدر اعم از مواد مخدر آرام و سخت از جمله اخلاقگرایی قانونی است و این دقیق ًا
همان دیدگاهی است که طرفداران عدالت مطلق بدان تمایل نشان میدهد .به عبارت دیگر،
ممنوعیت مصرف ماریجوآنا یا حشیش نشأتگرفته از منع قانونی و ممنوعیت آن در قالب قوانین
و مقررات کیفری است و از این رو تخطی از قوانین فینفسه امری غیر اخلاقی به شمار میآید و
مستحق کیفر خواهد بود .این دیدگاه به اخلاقگرایی قانونی شهرت دارد (.)12
 -1-1-2مکتب فایدهگرایی اجتماعی :طبق دیدگاه فایدهگرایی بنتهام ( ،)Benthamکیفر
فینفسه شر محسوب میشود .از این رو تنها زمانی باید از آن استفاده نمود که موجب جلوگیری
از شرارتی بزرگتر باشد .از این رو اعمال مجازاتهایی که بیجهت ،بیاثر ،بدون نفع و غیر
ضروری است ،خود شرارتی بزرگ محسوب شده و باید از آن اجتناب نمود .طبق این دیدگاه
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بیاثر است که نمیتواند به خوبی سبب پیشگیری از وقوع و یا تکرار آن گردد ،وقتی بدون نفع
است که ضرر و شر ایجادشده در نتیجه اعمال کیفر بیش از منفعت حاصل از اجرای آن باشد و
نهایتاً وقتی غیر ضروری است که پیشگیری از آن شر (جرم) بدون توسل به کیفر نیز امکانپذیر
بوده و یا به صرفهتر باشد .در خصوص مسأله مواد مخدر آرام توجه به همین چهار نکته حایز
اهمیت بسیاری است (.)19
نخست آنکه جرمانگاری مصرف مواد مخدر آرام بیجهت است چه آنکه مصرف مواد مخدر
توجیهات جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام؛ مطالعه تطبیقی در...

(به ویژه مواد مخدر آرام) به فضای شخصی فرد تعلق دارد و شری نیست که قانون بخواهد از
آن جلوگیری کند؛ دوم آنکه بیاثر است .مطالعات و تحقیقات بسیاری که در خصوص نقش کیفر
در پیشگیری از مصرف مواد مخدر آرام صورتگرفته حکایت از آن دارد که اعمال ضمانت اجرای
کیفری نتوانسته است مانع مبادرت به مصرف آن توسط افراد معتاد گردد؛ سوم آنکه بدون نفع
است ،چون حسب تحقیقات و پژوهشهای متعدد ،زیانهای ناشی از ممنوعیت کیفری مصرف
مواد مخدر آرام بیش از زیانهای ناشی از مصرف این مواد محسوب میشود؛ چهارم آنکه غیر
ضروری است ،زیرا تجربه نشان داده است که حربه کیفر کندترین وسیله و در عین حال هزینه
بردارترین ابزار جهت مبارزه با کنترل مصرف مواد مخدر آرام بوده و روشهای جایگزین بهتری
همچون تشکیل محاکم درمانمدار و بازپروری مصرفکنندگان این مواد ،از کارآمدی بالاتری
برخوردار خواهد بود (.)14-15
 -1-2توجیهات جرمشناختی:
 -1-2-1ماهیت غیر کیفری :طبق این استدلال ،مسأله مصرف مواد مخدر ،پیش از آنکه
امری در چارچوب قوانین کیفری باشد ،مقولهای مربوط به بهداشت عمومی است .اعمال ضمانت
اجراهای کیفری نخستینبار ،تنها به دلیل تقویت موضع بهداشت و درمان مرتبط با مصرف این
نوع از مواد مخدر بوده و نباید اساساً جانشین آن شود .استفاده از حربه کیفر تنها به عنوان
آخرین وسیله و آن هم در شرایطی محدود قابلتوجیه است .سیاستگذاران موظفند که نگاه
کیفری به این مسأله را لااقل در خصوص برخی از انواع کمخطرتر مواد مخدر که به آرام یا
سبک مشهوراند تغییر داده و با توجه به ماهیت اصلی این امر ،به اتخاذ سیاستهایی در چارچوب
بهداشت عمومی بپردازند .قاضی «گری» که از مدافعان جرمزدایی مواد مخدر آرام به شمار
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جرمزدایی از معامله و مصرف آنها بوده و لازم است این مسأله در زمره مسائل مربوط به بهداشت
عمومی قرار گیرد .در وضعیت کنونی ،مراجعه معتادین به مواد مخدر آرام و استمداد ایشان از
نهادهای درمانی غیر ممکن میباشد ،زیرا نفس ابتلا به اعتیاد ،مجازاتهای کیفری را به دنبال
داشته و بیش از آنکه این حالت ،نوعی بیماری تلقی گردد ،حکایت از حالت خطرناک فرد دارد
(.)11
قاضی «پروس» معتقد است« :پذیرش اینکه مصرفکنندگان کوکایین و هرویین به دلیل
مجرمانهبودن عملشان احیان ًا بدون هیچگونه تلاشی جهت بازپروری مستقیماً به زندان فرستاده
میشوند ،در حالی که معتادین به مشروبات بسیار قوی الکلی ،شایسته بازپروری به شمار میآیند،
جهت درمان معتادین انجام میدهد که این امر سبب مصرف ناصحیح معتادین از مواد مخدر را
فراهم میآورد .این در حالی است که زندانهای نیویورک به ازای هر معتاد ،روزانه  151دلار
هزینه مینماید ،لکن از درک نیاز حقیقی این گروه غافل است .معتادین محکوم که فاقد
امکانات مالی میباشند ،مجبورند جهت بازپروری حداقل  4ماه در انتظار قرار بگیرند .درمان
مزبور نیز تنها برای  %15معتادین امکانپذیر میباشد ».اخیراً قضات موظف شدهاند در انشای
حکم خود در قبال معتادین از رهنمود الزامی صادره تبعیت نمایند (.)19
این تغییر دیدگاه به وضوح ،اهمیت خود را در کشورهایی نظیر هلند نشان داده است.
سیاستهای دارویی (مربوط به داروهای غیر مجاز و مواد مخدر) این کشور بر دو مبنای «تفکیک
مواد مخدر آرام از سخت» و «اجرای طرح کاهش آسیبهای اجتماعی» استوار است .در این
روش تلاش میشود که با به کارگیری روشهای بهداشت و درمان ،نظیر ارائه رایگان کاندوم و یا
سوزنهای تزریق ،توزیع قانونی شربت تریاک و بازگشایی مراکز رسمی ترک اعتیاد ،با معضل
مربوط به مواد مخدر برخورد شود .کارایی این طرح آنچنان گسترده و مؤثر بوده است که توسط
بسیاری از کشورها از جمله ایران ،حتی دقیقاً با همین عنوان مورد الگوبرداری قرار گرفته است
(.)11
 -1-2-2افزایش احترام به قانون :به زعم طرفداران مواد مخدر آرام ،چنانچه قانون ،مصرف
مواد مخدر آرام را آزاد اعلام نماید ،آنگاه چه کسی به خود اجازه نقض قانون را خواهد داد؟ در
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برنمیتابند .دولت با ممنوعنمودن مواد مخدر آرام ،تنها مجرمین بالقوه را افزایش میدهد .با
جرمزدایی از مصرف این نوع مواد نیز ،شانس مجرمیت بسیاری از شهروندان کم شده و حرمت
قانون نیز بیشتر رعایت خواهد شد (.)13
 -1-2-9تمایل به ارتکاب رفتارهای ممنوع :در علم روانشناسی این امر به درستی مورد
قبول قرار گرفته است که آدمی متمایل به انجام کارهایی است که از آن منع شده و مصرف
داروهای غیر مجاز نیز از این امر مستثنی نمیباشد .به همین دلیل ،به زعم موافقان جرمزدایی،
توجیهات جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام؛ مطالعه تطبیقی در...

هر گونه تلاش در جهت ترغیب افراد به عدم مصرف مواد مخدر آرام دارای نتیجه معکوس
خواهد بود .به علاوه تجربه ایالات متحده آمریکا در مبارزه با مصرف مواد در جوانان زیر  11سال
و بالای  11سال حاکی از آن است که این امر عملاً سبب آشنایی دانشآموزان دبیرستانی با این
نوع مواد شده است .در این رابطه مثال معروفی وجود دارد« :آدم و حوا به دلیل گرسنگی از
میوه ممنوعه تناول نکردند ،بلکه علت آن ،منع ایشان از خوردن آن بود ».در ادبیات دینی
مسلمانان نیز نظیر این عبارت وجود دارد .حدیثی از حضرت رسول نقل شده که فرمودهاند:
«الانسان حریص علی ما منع عنه؛ انسان نسبت به آنچه که وی را از آن نهی کنند ،حریص و
مشتاق میباشد» (.)21
 -1-2-4پیشگیری از قاچاق و بازار سیاه مصرف :جرمزدایی مصرف مواد مخدر آرام سبب
کاهش میزان سود قاچاقچیان این طیف از مواد خواهد شد .تجارت داروهای غیر مجاز و مواد
مخدر همزمان با غیر قانونیشدن آن و به تبع افزایش قیمتها ،به حرفهای بسیار سودآور تبدیل
شده است .اساس ًا زمانی که در جامعه برای محصولی خاص تقاضای بسیار زیادی وجود داشته و
اتفاق ًا دولت نیز تجارت آن را ممنوع اعلام کرده باشد ،به طور قطع جهت تأمین نیازمندیهای
جامعه ،بازار سیاه آن کالا به وجود خواهد آمد (.)21
تأثیر ایجاد بازار سیاه مصرف بر وقوع رفتارهای مجرمانه از چند جهت است .نخست آنکه
مصرفکنندگان حشیش به هر طریق ممکن و با هر قیمتی اقدام به تأمین نیازهای مصرف روزانه
خود خواهند نمود .از این رو افزایش قیمتها در نتیجه ایجاد بازار سیاه هیچ تأثیری بر کاهش
تمایل به مصرف حشیش به دنبال نداشته و تنها مصرفکنندگان این ماده را جهت تهیه منابع
مالی تأمین آن به تکاپو وامیدارد .این تکاپو به قطع همیشه مجرمانه نیست ،ولی میتواند سمت
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گسترده جهت مصرف کالای موجود در این بازار از یکسو و سودآوری بالای فروش این کالاها از
سوی دیگر میباشد .اجتماع سه عامل کمبود ،تقاضا و سودآوری موجب افزایش قاچاق خواهد
شد که این خود طیف گستردهای از رفتارهای مجرمانه را دربر خواهد گرفت .در آمریکا درآمد
سالیانه قاچاق مواد مخدر و داروهای غیر مجاز حدود  11میلیارد دلار ارزیابی میگردد که این
میزان گاه تا  111میلیارد دلار نیز افزایش مییابد .در  11ایالت آمریکا ،تجارت حشیش در زمره
سودآورترین تجارتها قرار داشته و در مجموع پس از تجارت غلات ،بیشترین سودآوری را در
ایالات متحده به خود اختصاص داده است (.)29
درآمدهای حاصل از قاچاق داروهای غیر مجاز در شهر «میامی» بیش از درآمد حاصل از
بازار مواد مخدر آرام در آمریکا 1/1 ،درصد مجموع بازارهای جهانی مواد مخدر را به خود
اختصاص داده و از این رو دارای مقام نخست میباشد .خانم «جاست کریست» عضو دفتر
سیاستگذاری ملی در خصوص مواد مخدر ،وابسته به کاخ سفید اظهار میدارد« :هر گونه تلاش
انجامگرفته در کنترل مصرف داروهای غیر مجاز ،هیچ اثر مستقیمی بر قیمت و حتی سهلالوصول
بودن این مواد مانند حشیش نداشته است» ()24؛ سوم آنکه اثر غیر مستقیم وجود چنین
ممنوعیتی در نتیجه جرمانگاری آن است که عرضهکنندگان این مواد ،کالای پست خود را در زر
ورق خوشفام قرار داده و به قیمت جواهر به جوانان میفروشند .برخی از جوانان نیز که تمایل
به کسب درآمدهای هنگفت بدون انجام هیچگونه فعالیت سازنده دارند ،به این بازار آشفته دامن
میزنند .مسلماً فروش کالاهای نامرغوب موجب بروز صدمات جسمانی شدیدی در
مصرفکنندگان شده و نتایج مجرمانه وخیمی را به همراه خواهد داشت .جرمزدایی مصرف مواد
مخدر آرام تا حدودی میتواند در این راستا کارگشا باشد (.)25
 -1-3توجیهات حقوق بشری:
 -1-9-1احترام به حریم خصوصی :بر پایه نخستین توجیه ،مصرف مواد مخدر ،معضلی
شخصی است .این خود مصرفکننده است که در دام اعتیاد خویش گرفتار شده و در جهت
تمتع از لذات آنی ،سلامت خود را به خطر میاندازد .بنابراین مسأله مصرف مواد مخدر ،بیش از
آنکه معضلی اجتماعی باشد ،مشکلی فردی است .نمیتوان انکار کرد که دخالت دولت در کنترل

سیدرضا احسانپور ،سیدمحمدرضا احسانپور

بخشهای گردشگری ،صادرات ،مراقبتهای درمانی و مجموع سایر تجارتهای قانونی میباشد.
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لکن باید توجه داشت که اعمال ضمانت اجراهای کیفری در خصوص برخی از انواع سبک مواد
مخدر به ویژه مقدار جزئی و جهت مصارف شخصی ،در واقع ،ورود قانونگذار به حریم شخصی
افراد و نقض حریم خصوصی آنها به شمار میآید .در کشورهایی که منادی آزادی و احترام به
حقوق افراد بوده و برای خلوت انسانها اهمیت زیادی قائلاند ،این مسأله نمود بیشتری خواهد
داشت .شاید به همین دلیل است که برخی از کشورها ،حمل و یا مصرف مقدار اندکی از برخی
مواد مخدر (غالباً مواد مخدر آرام نظیر ماریجوآنا و حشیش) و یا حتی کشت آن در منزل جهت
توجیهات جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام؛ مطالعه تطبیقی در...

مصارف شخصی را مورد اغماض و جرمزدایی قرار دادهاند .کشورهایی نظیر اتریش ،بلژیک،
دانمارک ،آلمان ،ایتالیا ،هلند ،اسپانیا ،سوئد و سوئیس از این جمله هستند (.)21
 -1-9-2اجتناب از برچسبزدن :بدون شک شما کسانی را میشناسید که روند اعتیاد خود
را از مصرف تفریحی برخی از انواع مواد مخدر آغاز کردهاند .این افراد اگرچه ظاهری عادی و
معمولی دارند ،لکن به انواع خاص و معمولاً سبک مواد مخدر به شدت معتاد میباشند .تصور
کنید که این گروه به منظور اجتناب از برچسبخوردن به عنوان معتاد ،حاضر به انجام هیچگونه
آزمایشی که در نتیجه آن ،ابتلای ایشان به اعتیاد مشخص میگردد ،نخواهند شد .چنانچه انواع
خاصی از مواد مخدر را مورد جرمزدایی قرار دهیم ،هم میتوان این گروه را به انجام آزمایشات
مزبور ترغیب نمود و انگ مجرمبودن را از ساحت ایشان دور ساخت و هم ترس مراجعه به مراکز
درمانی و پزشکی را در این جمع از میان برد .در مجموع میتوان جرمزدایی را وسیلهای جهت
خارجنمودن معتادان از حاشیه و ورود به صحنه اجتماع دانست (.)29
 -1-9-9احترام به تمایلات عمومی :در نظامهای مردمسالار ،دولتها از جانب شهروندان
انتخاب میشوند تا به بهترین نحو برنامههای خود جهت نیل به سعادت انسانها را به اجرا
گذارند .بیتردید ،از آنجا که دولتها برآمده از مردماند ،باید منعکسکننده آرا ،تمایلات و
خواستههای آنها باشند .در فرض ما ،چنانچه عده کثیری از شهروندان ،مبادرت به استعمال
برخی از انواع مواد مخدر آرام مینمایند ،فلذا مبارزه با آن و جرمانگاری آن امری سقیم خواهد
بود .بدون شک ،مجازاتها به عنوان ابزاری جهت حمایت از ارزشهای مورد قبول جامعه است.
چنانچه عملی قبح خود را از دست داده باشد ،نمیتوان به زور و اجبار ،مردم را به انجام آن
واداشت .جرمانگاری رفتارهای خاص ،بدون آنکه ارتکاب آن نظم اجتماعی را برهم زند ،چیزی
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بسیاری از کشورهای متمدن بر قانونینمودن مصرف انواع سبک مواد مخدر نظیر حشیش اتفاق
نظر دارند و این خرد جمعی ،خود مهمترین دلیل بر لزوم جرمزدایی از آن محسوب میشود .به
عنوان مثال شهروندان بیش از  11ایالت آمریکا ،امروزه بیش از دهه قبل ،خواستار جرمزدایی از
مواد مخدر آرام شدهاند .مؤسسه فراستر در کانادا با بیان اینکه سیاستهای مبارزه با مواد
مخدر به طور کلی با شکست مواجه شده ،خواستار قانونیشدن مواد مخدر شده است .بسیاری
از شهروندان کانادایی خواستار آزادشدن مصرف تریاک شده و حدود  %31از آنها بر این باورند
که استفاده درمانی از مواد مخدر آرام باید رواج یابد (.)21
در ایالات متحده ،به ویژه در سالهای اخیر ،رشد فزایندهای به مصرف حشیش و تمایل به
اقدام به پیمایشهایی ملی نموده و رشد تمایلات عمومی در خصوص مورد را به اثبات رساندهاند.
به عنوان مثال ،طبق نظرسنجی مؤسسه گالوپ ،حدود  %44از شهروندان آمریکایی ،موافق با
جرمزدایی از مصرف حشیش بوده و  %54نیز مخالف این امر میباشند .حامیان جرمزدایی به
ادعای مؤسسه مزبور از دهه 91میلادی الی نیمه دهه  31میلادی ،رقم ثابت  %25را به خود
اختصاص دادهاند ،اما این عدد در سال  2111به  %91رسیده و در دهه نخست قرن سوم
میلادی همچنان رو به رشد بوده است .آخرین آمار حکایت از موافقت  44درصدی با جرمزدایی
مصرف حشیش دارد (.)23
حمایت از جرمزدایی مصرف درمانی حشیش در آمریکا نیز رشدی سریعتر از این مقدار
دارد .طبق نظرسنجی انجامگرفته در سال  ،2111تقریباً  %11از شهروندان نیوجرسیتی نسبت
به جرمزدایی مصرف حشیش جهت مصارف درمانی ابراز حمایت و رضایت نمودند .نظرسنجی
مشابه در سال  2112حکایت از حمایت  12درصدی شهروندان این ایالت از جرمزدایی مذکور
داشت .دیگر نظرسنجی صورتگرفته توسط انجمن بازنشستگان ( )AARPحکایت از موافقت
 91درصدی شهروندان آمریکایی از این امر داشت.

سیدرضا احسانپور ،سیدمحمدرضا احسانپور
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 -1-4-1توجیهات نافی بیماریزایی :بسیاری از مقالات و پژوهشهای علمی بر صحت این
مدعا که مصرف حشیش موجب بروز امراض جسمانی و روانی در فرد مصرفکننده نمیگردد،
تأکید دارند.
ـ نفی امراض جسمانی :از مهمترین امراض جسمانی که احتمال داده میشود در نتیجه
مصرف حشیش در فرد به وجود آید ،انواع بیماریهای سرطان ،ناباروری ،افزایش مرگ و میر و
نیز آسیبدیدگی مغز و تأثیر بر حافظه مصرفکننده است .با این حال ،مطالعات اخیر نشان
توجیهات جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام؛ مطالعه تطبیقی در...

دادهاند که ارتباطی میان مصرف منظم حشیش و ابتلا به سرطان وجود ندارد (.)91
یکی دیگر از پژوهشهای دولتی که به بررسی اثرات درازمدت ماریجوآنا بر ریه پرداخته،
نتیجهگیری کرده است که مصرف تفریحی حشیش اختلالی در عملکرد ریه ایجاد نمیکند
( .)91همچنین مطالعه نظاممندی که بر روی دادههای  13پژوهش انجامشده از  1311تا
 )91( 2111انجام گرفت ،دریافت که ارتباط معناداری بین مصرف کشیدن حشیش و ابتلا به
سرطان ریه وجود ندارد .همچنین پژوهشی در سال  2112منتشر شد که حاصل  21سال
مطالعه بر روی عملکرد ریوی و رابطهاش با مصرف حشیش بود .این پژوهش عنوان کرد که
«یافتههای ما نشان میدهد که مصرف تفریحی حشیش (یک سیگاری در روز برای  9سال یا
یک سیگاری در هفته برای  43سال) برای عملکرد ریوی مشکلی ایجاد نمیکند .با این وجود،
این پژوهش قادر به تخمین اثرات مصرف حشیش بر کسانی که مصرفشان بیش از مقدار ذکر
شده باشد ،نیست» (.)91
نظر آکادمی ملی علوم آمریکا در خصوص رابطه میان حشیش و ناباروری نیز آن است که
«ظرفیت اسپرمهای موجود در بیضه جهت بارورسازی تخمکهای زنانه دارای رابطه معکوسی با
مصرف حشیش است ،اما این میزان تأثیر ،مشکل حادی را از منظر پزشکی جهت تولید مثل
ایجاد نمیکند ».همچنین مطالعات انجامشده در جاماییکا نشان دادهاند که به نظر نمیرسد
مصرف ماریجوانا باعث اختلال در تولد یا تأخیرهای رشدی در کودکان تازه به دنیا آمده شود
( .)92نتایج حاصل از مطالعاتی که تلاش دارند مصرف حشیش در دوران بارداری را موجب
تأثیر منفی بر رشد کودک پس از تولد معرفی نمایند ،اندکی درهم آمیخته است.
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نوزادان پس از تولد پرداخته و  951زن را که یکسوم ایشان اقرار به مصرف حشیش در دوران
حاملگی داشتهاند ،مورد بررسی قرار دادند و در پایان به این نتیجه رسیدند که آثار بروزنموده
اندکی پس از تولد نوزادان در یک ساله نخست طفولیت از بین رفته است ( .)99اخیراً دی
( )Dayو همکاران وی دریافتند که میان مصرف حشیش توسط مادر در دوران بارداری و
فعالیتهای بدنی و ذهنی اطفال سه ساله رابطه وجود دارد .ایشان جهت انجام پژوهش خود
اطفال سه ساله متولد از  155زن را که اقرار به مصرف حشیش در دوران بارداری داشتند ،مورد
بررسی قرار دادند ( .)94پژوهش دیگری که از این حیث بر روی کودکان شش ساله انجام گرفت،
یافتههای پژوهش نخستین را تأیید نمود ( .)95فرد ( )Friedو اسمیت ( )Smithپس از مطالعه
بارداری تأثیر اندکی (اگر نگوییم هیچ تأثیری) بر رشد جنین و سیستم عصبی مرکزی نوزاد
دارد (.)91
در خصوص تأثیر مصرف حشیش بر هوش انسان و قشر مغز نیز مطالعات بسیاری صورت
گرفته است .به عنوان مثال طبق مطالعه انجامشده در سال  2112در ژورنال بنیاد پزشکی
کانادا «حشیش بر هوشِ کلی ،اثر منفی درازمدت ندارد» ( .)99همچنین مطالعه انجامشده در
 2111منتشر شد ،نشان داد که مصرف حشیش توسط نوجوانان با هیچ تغییر ساختاری در مغز
همراه نیست .این مطالعه نتیجه گرفت که «به نظر نمیرسد مصرف حشیش ،دست کم در مقدار
متعادل ،حین دوره نوجوانی برای اعصاب زیانآور باشد».
ـ نفی امراض روانی :در خصوص رابطه میان مصرف حشیش و بیماریهای روانی ازجمله
شیزوفرنی مطالعات بسیاری انجام گرفته است .تحلیلی که در سال  2115به بررسی چندین
فرضیه در مورد همبستگی بین این دو پرداخت دریافت که حمایتی برای این فرضیه که حشیش
میتواند علت روانپریشی باشد ،به طوری که اگر مصرف نمیشد ،روانپریشی رخ نمیداد ،وجود
ندارد .با این وجود برای فهم همبستگی بین حشیش و سایر انواع بیماری روانپریشی مطالعات
بیشتری نیاز است ( .)91دکتر استانلی زامیت از دانشگاههای بیرستول و کاردیف نیز گزارش داد
که« :حتی اگر حشیش خطر روانپریشی را افزایش دهد ،اکثر افرادی که از این ماده استفاده
میکنند ،بیمار نمیشوند» (.)91

سیدرضا احسانپور ،سیدمحمدرضا احسانپور
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اندازه داروهای ضدروانپریشی نابهنجار ( )Atypical Antipsychoticsدر درمان شیزوفرنی
مؤثر باشد ( .)93سایر تحقیقات انجامشده نیز از این نتایج حمایت کرده است ( .)41این محققان
نتیجه گرفتند که کانابیدویل در موارد شیزوفرنی پارانوید شدید دارای خواص ضدروانپریشی
است.
همچنین سلسله مطالعات انجامگرفته در خصوص مصرف طولانیمدت حشیش در ایالات
متحده نشان داد که سندروم بیانگیزگی در میان مصرفکنندگان مزمن این ماده نادر میباشد.
توجیهات جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام؛ مطالعه تطبیقی در...

هالیکاس ( )Halikasو همکاران وی ،نشانههای سندروم بیانگیزگی را در میان  111نفر از
مصرفکنندگان حشیش که تجربه  1تا  1سال مصرف این ماده را داشتهاند ،مورد ارزیابی قرار
دادند و دریافتند که تنها  9نفر از نمونه آماری فوق مبتلا به سندروم بیانگیزگی بودهاند.
تحقیقات آزمایشگاهی در خصوص مصرف طولانیمدت حشیش نیز توانست به وضوح اثبات
نماید که این ماده ،بر انگیزه مصرفکنندگان تأثیری ندارد (.)41
اخیراً شوانک ( )Schwenkبا بررسی ادله و شواهد مرتبط با وجود رابطه میان مصرف
حشیش و عملکرد شغلی که در مطالعات آزمایشگاهی ،پیمایشهای صورتگرفته و مطالعات
میدانی بیان گردیده ،به این نتیجه رسید که رابطه میان مصرف حشیش و عملکرد ضعیف
شغلی بسیار سطحی و اندک میباشد .وی معتقد بود که این نتایج بیش از آنکه منطبق با
فرضیه «وجود رابطه میان مصرف حشیش و عملکرد ضعیف شغلی» باشد ،با فرضیه «وجود
رابطه میان شخصیت مصرفکنندگان حشیش و عملکرد ضعیف شغلی» منطبق است (.)42
 -1-4-2آثار درمانی مصرف حشیش :طبق تحقیقات صورتگرفته برخلاف ادعاهای مطروحه،
مصرف حشیش نه تنها دارای آثار مفید درمانی است ،بلکه در درمان بسیاری از امراض صعب
العلاج نیز کارگشا است که در زیر به عنوان نمونه به چند مطالعه انجامشده در این خصوص
اشاره میگردد.
ـ درمان سرطان :در یکی از مطالعات صورتگرفته در سال  1311میلادی 51 ،بیمار که به
دلیل ابتلا به سرطان تحت شیمی درمانی قرار داشتند با استفاده از حشیش مورد مداوا قرار
گرفته که  %91از ایشان نسبت به درمان مزبور واکنش مثبت نشان داده و علائم بهبودی در

Downloaded from ijmedicallaw.ir at 18:36 +0430 on Sunday April 21st 2019

یکی از پژوهشها اخیراً نشان داده است که کانابیدویل (مؤلفه اساسی حشیش) میتواند به

 / 111فصلنامه حقوق پزشكی

سال دهم ،شماره سیونهم ،زمستان 5931

مصرف حشیش در این گروه از بیماران ظهور ننمود (.)49
در مطالعهای که در سال  1395بر روی گروهی از بیماران مبتلا به سرطان که در حال
شیمی درمانی بودند ،به عمل آمد ،برخی از بیماران ،داوطلبانه عملیات درمان را قطع کرده و با
تهیه حشیش از بازار سیاه به استعمال آن مداومت نمودند .جالب آنکه آثار درمانی حاصل از
مصرف حشیش در این افراد بسیار بیشتر از سایر بیماران تحت درمان نمود داشت (.)44
دکتر نلسون ( )Nelsonدر مقالهای تحت عنوان «نقش حشیش در تحریک اشتهای بیماران
سرطانی فاقد اشتها به غذا» با انجام آزمایشات متعدد بر روی بیماران صعبالعلاج سرطانی که
بیماری مزبور در ایشان تا حد زیادی پیشرفت کرده و اشتهای به غذا را در آنان از بین برده بود،
به مصرف غذا داشته و مصرف مقدار بسیار اندکی از این ماده موجب طبیعیشدن اشتهای این
بیماران میگردد» (.)45
ـ درمان ایدز و هپاتیت :یکی از پژوهشگران در هاوایی در سال  1331تحقیقی را بر روی
جمعی از افراد مبتلا به ایدز انجام داد .طبق تحقیق وی %31 ،از بیماران مبتلا به ایدز از آثار
درمانی حشیش آگاهی داشته و  %99از ایشان از حشیش به عنوان داروی درمان درد خود
استفاده مینمودند و آن را نسبت به سایر داروهای موجود در بازار ترجیح میدادند (.)41
دکتر آبرام و همکاران وی در تحقیقات علمی خود بدین نتیجه رسیدند که هیچگونه نگرانی
در خصوص آثار زیانبار ناشی از مصرف حشیش در افراد تحت مطالعه وجود نداشته و به زعم
پژوهشگر «یافتههای ما از بررسی تأثیرات کوتاهمدت مصرف حشیش در مبتلایان به بیماری
ضعف سیستم ایمنی ،نشان از تأثیرات مثبت مصرف این ماده دارد ،البته در این آزمایش هر دو
گروه مصرفکننده  THCو حشیش ،شاهد افزایش وزن خود در نتیجه مصرف داروهای تجویز
شده بودهاند» ( .)49یافتههای این پژوهش در سال  2115میلادی توسط دوجانگ ()De Jong
و همکاران وی نیز تأیید شد .طبق یافتههای این پژوهشگران ،علاوه بر آنکه مصرف حشیش
موجب کاهش و یا توقف رشد بیماری در مبتلایان به ایدز میگردد ،بسیاری از عوارض دردناک
و رنجآور عارضه در بیماران را کاهش داده و چنانچه مصرف این ماده به صورت استنشاقی

سیدرضا احسانپور ،سیدمحمدرضا احسانپور
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خواهد داشت (.)41
در سال  2119بررسیهای دیگری توسط دکتر هانی ( )Haneyو همکاران وی در همین
خصوص صورت گرفت .یافتههای این تحقیق بار دیگر بر درستی نتایج مطالعات پیشین صحه
گذارد .طبق پژوهش مزبور ،مصرف حشیش موجب افزایش اشتها و وزن مبتلایان به ایدز شده
است .همچنین مصرف این ماده موجب بهبود وضعیت خواب در این بیماران گردید (.)43
بر اساس یکی از تحقیقات به عملآمده در خصوص نقش مصرف حشیش در درمان هپاتیت
توجیهات جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام؛ مطالعه تطبیقی در...

 91 ،Cبیمار مبتلا به این بیماری مورد گزینش و بررسی قرار گرفتند .این تعداد به دو گروه
مختلف تقسیم شدند ،گروه نخست درمانهای متداول خود را پی گرفتند و گروه دوم با ترک
درمان معمول ،مبادرت به استفاده از حشیش نمودند .نتایج حاصل از این آزمایش شگفتانگیز
بود .آن دسته از بیمارانی که مبادرت به مصرف حشیش نمودند ،سه برابر بیشتر از گروه دیگر
آثار بهبودی را در خود نشان دادند .محققان بر اساس این تحقیق بدین نتیجه رسیدند که
افزایش مدت درمان با حشیش موجب افزایش بهبود و سلامت بیماران خواهد شد ( .)51دکتر
فیشر و همکاران وی نیز در همین سال اقدام به انجام مطالعهای مشابه نمودند .مقاله حاصل از
مطالعه مذکور تحت عنوان «درمان بیماری هپاتیت  Cو مصرف حشیش در میان بیماران
مصرفکننده مواد مخدر غیر قانونی» انتشار یافت و در آن به آثار مثبت ناشی از مصرف حشیش
در درمان احتمالی این بیماری اشاره شده است (.)51
ـ درمان کوری تدریجی :در خصوص عارضه کوری تدریجی ،پژوهشهای صورتگرفته دلالت
بر آن دارد که مصرف حشیش سبب کاهش فشار چشم شده و مصرفکنندگان آن کمتر بدین
بیماری مبتلا میگردند .همچنین طبق این تحقیقات ،مصرف حشیش سبب حفظ قدرت بینایی
مبتلایان به بیماری کوری تدریجی خواهد شد (.)52
ـ تسکین آلام و درد :مطالعات نشان میدهد که مصرف حشیش به طور ویژه نقش بسیار
مؤثری در تسکین دردهای عصبی ناشی از بیماری ایدز ،گرفتگی و انقباض عضلات و سایر آلام و
رنجهای بدنی داشته و عوارض ناخوشایند ناشی از مصرف داروها جهت درمان امراض صعب
العلاج را نیز کاهش میدهد ( .)59دکتر الیس ( )Ellisو همکاران وی پژوهشی را تحت عنوان
«کشیدن حشیش به منظور درمان آلام مبتلایان به ایدز» ساماندهی نمودند که تمرکز آن بر
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مبتلایان به ایدز موجب کاهش درد و ناراحتی گردید .بنابراین حشیش نه تنها موجب تسکین
دردها بوده ،بلکه موجب کاهش آثار روانی ناشی از تجربه درد در بیمار نیز میگردد ...به طور
کلی ویژگی آرامبخشبودن ،هم نسبت به دردهای بیمار و هم نسبت به روان وی در نتیجه
مصرف حشیش میباشد» (.)54
دکتر ویلسی ( )Wilseyو همکاران وی نیز در سال  2111به انتشار مقالهای در خصوص
تأثیرات ناشی از مصرف حشیش در کاهش دردهای شدید مربوط به تصلب چندگانه ،صدمات
نخاعی ،مرض قند و سندروم درد پیچیده ناحیهای پرداختند و به این نتیجه رسیدند که
«مصرف حشیش میتواند نقش مهمی در تسکین دردهای عصبی به همراه داشته و جایگزین
انواع داروهای تجویزشده تأثیری در کاهش آلام ایشان به همراه ندارد و یا ساختار فیزیکی بدن
ایشان سازگاری لازم با مصرف داروهای مذکور را ندارد ،میتوانند از حشیش به جای آن داروها
استفاده نمایند» ( .)55علاوه بر نمونههای مذکور در پژوهشی که توسط لینچ ،یانگ و کلارک در
خصوص مطالعه بر روی بیماران صعبالعلاج استفادهکننده از حشیش صورت گرفت این نتیجه
به دست آمد که بسیاری از ایشان کاهش عوارضی نظیر گرفتگی عضلات ،بیخوابی و حالت
تهوع را نیز تجربه کردند .حدود  %91از بیماران مزبور اعلام نمودند که میتوانند مصرف سایر
داروها را که منجر به بروز عوارض جانبی در ایشان میگردد ،کاهش دهند (.)51
ـ گرفتگی عضلانی :پیرامون گرفتگی عضلات و ماهیچهها نیز تحقیقات بسیاری دلالت بر
تأثیر حشیش در درمان آن دارد .به عنوان مثال طبق مطالعات زاچی کک ( )Zajicekاستفاده
منظم از حشیش در درمان دردهای ناشی از تصلب چندگانه و گرفتگی عضلانی به مقدار 11
الی  35درصد مؤثر است (.)59
ـ ام.اس :مطالعات رسمی بسیاری در خصوص تأثیر مصرف حشیش بر بهبود  ،MSجلوگیری
از حملات مغزی و قلبی ،گرفتگی عضلانی و سختشدگی چندگانه انجام گرفته که همگی دلالت
بر نقش مصرف حشیش در بهبود بیماران مبتلا به این امراض دارد .یافتههای دکتر وید
( )Wadeو همکاران وی نشان میدهد که مصرف طولانیمدت حشیش در  12هفته موجب
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عوارض جانبی دیگری برای بیمار باشد (.)51
ـ کاهش تهوع :طبق تحقیق به عملآمده در خصوص مداوای بیماران مبتلا به تهوع مشاهده
شد که  %92مصرفکنندگان حشیش شاهد تخفیف آثار بیماری در خود بودهاند .تحقیقات
لاایکو ( )Layeegueو همکاران وی که در سال  2111میلادی به انتشار مقالهای تحت عنوان
«پیشگیری از حالت تهوع متعاقب جراحی سینه در زنان» انجامید ،حکایت از آن دارد که مصرف
حشیش و یا کپسولهای  THCتا حد بسیار قابل توجهی موجب کاهش تعداد و نیز شدت بروز
توجیهات جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام؛ مطالعه تطبیقی در...

حالتهای مذکور پس از جراحی سینه شده است» (.)53
ـ کاهش وزن :برخی از تحقیقات انجامشده دلالت بر کاهش وزن ،کمشدن اشتها در بیماران
چاقی مفرط در نتیجه مصرف حشیش دارد ( .)11بر اساس تحقیقی که توسط فولتین ()Foltin
و همکاران وی تحت عنوان «تأثیرات استنشاق حشیش بر افزایش اشتها و افزایش وزن انسان»
در سال  1311منتشر گردید ،عنوان شد که تعدادی از داوطلبان عادی که فاقد بیماری بودهاند،
جهت بررسی تأثیر مصرف حشیش بر افزایش اشتها و وزن مبادرت به مصرف آن نمودند .طبق
نتایج به عمل آمده ،تدخین سیگارهای محتوی حشیش با دوز بسیار اندک ( 2/9درصد )THC
در بازه زمانی منظم ،موجب افزایش  41درصدی اشتها به غذای روزانه گردید (.)11
ـ کاهش آلزایمر :تحقیقات نشان داده است که ترکیبات موجود در حشیش به ویژه THC

میتواند کاهش شدت آلزایمر را به همراه داشته و از پیشرفت آن در مبتلایان بکاهد .دکتر والتر
( )Waltherو همکاران وی در مطالعات خود این مطلب را به درستی مورد اثبات قرار دادند
( .)12برخی دیگر از پژوهشگران همچون اسپوزیتو ( )Espositoنیز در تحقیقات خود بر
یافتههای پیشین مهر تأیید گذاردهاند (.)19
نتیجهگیری
موضوع جرمزدایی از مصرف گونههای خاصی از مواد مخدر موسوم به آرام و یا نرم که از
جمله مصادیق آن میتوان به حشیش اشاره نمود در ادبیات حقوقی ایران فاقد سابقه است ،لکن
پیشینه نظری و عملی به درازای بیش از  51سال در کشورهایی نظیر هلند و ایالات متحده
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جرمانگاری مصرف مواد مخدر بدان نیز سرایت مینماید ،مخالف جرمزدایی از مصرف آن هستند.
در مقابل عدهای دیگر با ایجاد تمیز میان انواع مواد مخدر از حیث درجه اعتیادآوری و
قابلیت استفاده درمانی از آن معتقدند که مثل ًا حشیش را نمیتوان از این حیث با موادی نظیر
هرویین و کراک مقایسه نمود چه آنکه نه تنها میزان اعتیادآوری این ماده مخدر بسیار کمتر از
هرویین و کراک است ،بلکه استفاده از آن دارای آثار درمانی نیز میباشد .از منظر حقوقی
جرمزدایی از مصرف مواد مخدر آرام مستظهر به ادله و توجیهات حقوق بشری ،جرمشناختی و
کیفر شناختی است ،به نحوی که با در نظرگرفتن مجموع ادله و توجیهات پزشکی و حقوقی
میتوان در خصوص مقوله جرمزدایی به نحو مذکور تمایل نشان داد.
سیدرضا احسانپور ،سیدمحمدرضا احسانپور
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