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كنند، اين يك جهاد بزرگ،  امروز اگر مسئولين نظام جمهوري اسالمي ايران با مواد مخدر به سختي مبارزه مي
 « له العاليمدظ مقام معظم رهبري».    يك حركت بسيار عميق در راه پيشرفت ملت ايران است

 

 

 جناب آقای دکتر مؤمني

 دبيرکل محترم ستاد

ها و پيش سازها نسبت به ميزان اثر  نتايج طرح پژوهشي بررسي نگرش مرتکبان جرائم مواد مخدر، روانگردان: موضوع

 –های پيش بيني شده در قانون مبارزه با مواد مخدر و نحوه رسيدگي به اين جرائم در محاکم قضايي  بخشي مجازات

 اناستان کرم

 با سالم و احترام؛

 :رساند بدینوسیله به استحضار حضرتعالی می
دراصاو    7931 -7931طرح پژوهشی مزبور، در راستای مصوبه شورای تحقیقاا  دبیرااناه ساتاد در ساا       -1

هاای پايش    ها و پيش سازها نسبت به ميزان اثر بخشي مجازات بررسي نگرش مرتکبان جرائم مواد مخدر، روانگردان

مباادر    اساتان کرماان   –در قانون مبارزه با مواد مخدر و نحوه رسيدگي به اين جرائم در محاکم قضايي بيني شده 
 .ورزیده است

این پژوهش از نوع مقطعی و جامعة آماری پژوهش شامل مرتکبان جرائم موادمخدر : روش تحقيق و نمونه آماری -0
از ( نفر مرد 797نفر زن و  71)نفر  711س صور  در دستر ساکن در ندامتگاه مرکزی شهر کرمان بوده که به
 .اند آنان حاضر به همکاری برای انجام پژوهش بوده

 : وضعيت جمعيت شناختي و نتايج حاصله -3

 

 

 درصد وضعيت جنسيت پاسخگويان

 9/95 زن

 7/91 مرد

 255 جمع

 

 

 درصد وضعيت تاهل پاسخگويان

 9/27 مجرد

 9/21 متاهل

 255 جمع
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 درصد سال -گويان وضعيت سن پاسخ

 7/1 15تا  20

 2/92 95تا  15

 7/90 95تا  95

 1/0 05تا  95

 9/0 95تا  05

 9/2 به باال 95

 255 جمع

 

 

 درصد وضعيت تحصيالت پاسخگويان

 1/0 بيسواد

 1/29 ابتدايی

 9/11 راهنمايی

 9/19 دبيرستان

 9/20 ديپلم

 9/0 فوق ديپلم

 2/9 کارشناسی

 2/2 د و باالترکارشناسی ارش

 255 جمع

 

 

 درصد وضعيت نوع ماده مصرفی پاسخگويان

 2/99 ترياک

 10 شيشه

 2 هرويين

 9/7 (هروئين فشرده)کراک 

 9/7 ماری جوانا

 7/9 قرص محرک

 7/2 ساير مواد

 255 جمع
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 درصد سال -از چه سنی دست به اعمال خالف قانون زديد؟ 

 29 15تا 20

 2/92 95تا  15

 9/29 95تا  95

 2/2 05تا  95

 0/5 95تا  05

 255 جمع

 

 

 درصد آيا مواد مصرف کرده ايد؟

 9/21 بله

 2/25 خير

 255 جمع

 

 درصد نقش دوستان پاسخ گويان در ارتکاب جرائم مواد مخدر

 2289 کمی

 1989 تاحدودی

 9982 متوسط

 2982 زياد

 2582 خيلی زياد

 255 جمع

 

 درصد ويان در ارتکاب جرائم مواد مخدرنقش همسر پاسخ گ

 2187 کمی

 1989 تاحدودی

 91 متوسط

 2789 زياد

 981 خيلی زياد

 255 جمع

 

 درصد نقش محل زندگی پاسخ گويان در ارتکاب جرائم مواد مخدر

 2282 کمی

 1989 تاحدودی

 9987 متوسط

 2980 زياد

 089 خيلی زياد

 255 جمع
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 درصد ان با مجازات های تعيين شده برای جرائم مواد مخدر ميزان آشنايی پاسخ گوي

 1 کمی

 1282 تاحدودی

 9281 متوسط

 1981 زياد

 989 خيلی زياد

 255 جمع

 

 درصد ميزان کسب اطالعات و آموزش از والدين در ارتباط با جرائم مواد مخدر

 1581 کمی

 9781 تاحدودی

 1582 متوسط

 1581 زياد

 289 خيلی زياد

 255 جمع

 

 درصد تاثير محتوای قسمت حوادث روزنامه ها در ارتکاب جرائم مواد مخدر پاسخ گويان

 2982 کمی

 10 تاحدودی

 9982 متوسط

 1587 زياد

 789 خيلی زياد

 255 جمع

 

 صددر تاثير محتوای سريال ها يا فيلم های سينمايی با مضمون راه های انجام جرائم مواد مخدر در پاسخ گويان

 2980 کمی

 1787 تاحدودی

 9980 متوسط

 2282 زياد

 981 خيلی زياد

 255 جمع

 

های جرائم مواد مخدر در کاهش ارتکاب جرائم مواد مخدر در  نقش نصب بنرها و تابلوهايی در سطح شهر در رابطه با مجازات

 پاسخگويان
 درصد

 2181 کمی

 1289 تاحدودی

 99 متوسط

 1581 زياد

 2181 خيلی زياد

 255 جمع
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ها در پيشگيری از جرم مواد مخدر در مدارس و مقاطع تحصيلی به منظور جلوگيری از وقوع جرم مواد مخدر در  نقش آموزش

 بزرگسالی  در پاسخگويان 
 درصد

 2589 کمی

 2289 تاحدودی

 19 متوسط

 9289 زياد

 2089 خيلی زياد

 255 جمع

 

 

 درصد ئم مواد مخدر پاسخ گوياننقش نياز اقتصادی در ارتکاب جرا

 2287 کمی

 1181 تاحدودی

 9582 متوسط

 1182 زياد

 982 خيلی زياد

 255 جمع

 

 

 درصد نقش داشتن شغل با درآمد مکفی و خوب در عدم خريد و فروش مواد مخدر پاسخ گويان

 2287 کمی

 1982 تاحدودی

 9089 متوسط

 1587 زياد

 081 خيلی زياد

 255 جمع

 

 

 درصد نقش درآمد زياد و وسوسه انگيز حاصل از قاچاق مواد مخدر در پذيرش ريسک توسط پاسخ گويان

 189 کمی

 1787 تاحدودی

 99 متوسط

 1289 زياد

 789 خيلی زياد

 255 جمع
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 درصد نقش مجازات جريمه نقدی در کاهش ارتکاب جرائم مواد مخدر توسط پاسخ گويان

 1 کمی

 1080 تاحدودی

 9982 متوسط

 2980 زياد

 081 خيلی زياد

 255 جمع

 

 

 درصد نقش مجازات زندان در کاهش ارتکاب جرائم مواد مخدر توسط پاسخ گويان

 2287 کمی

 1289 تاحدودی

 9082 متوسط

 1181 زياد

 280 خيلی زياد

 255 جمع

 

 درصد نقش مجازات اعدام در کاهش ارتکاب جرائم مواد مخدر توسط پاسخ گويان

 92 کمی

 9289 تاحدودی

 1981 متوسط

 1 زياد

 987 خيلی زياد

 255 جمع

 

 درصد تواند در کاهش ارتکاب جرائم مواد مخدر و روانگردان موثر باشد؟ های تعيين شده می آيا شدت مجازات

 2989 کمی

 1289 تاحدودی

 9589 متوسط

 10 زياد

 2582 خيلی زياد

 255 جمع

 

 درصد بار که دستگير می شوم تصميم می گيرم جرم را کنار بگذارم اما دوباره وسوسه می شوم و به تصميمم پايبند نيستم هر

 2281 کمی

 2289 تاحدودی

 9980 متوسط

 1182 زياد

 081 خيلی زياد

 255 جمع
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 درصد مخدرنقش جلوگيری و سخت گيری شديد از ورود مواد مخدر در مرزهای کشور بر جرائم مواد 

 2287 کمی

 1289 تاحدودی

 1989 متوسط

 1287 زياد

 2981 خيلی زياد

 255 جمع

 

 درصد نقش کشورهايی که در کاشت و توليد و عرضه مواد مخدر هستند در بروز جرائم مواد مخدر در کشور از ديدگاه پاسخگويان 

 2181 کمی

 2187 تاحدودی

 9289 متوسط

 1587 زياد

 29 خيلی زياد

 255 جمع

 

 : جمعبندی نتایج بدست آمده بیانگر آن است که 
 ساا  ، دارای تحصای   راهنماائی،     03تاا   93ی سانی   مردان در رده: بیشترین فراوانی مرتکبین جرائم مواد

 .اند مصرف کرده( تریاک)فرزند که اود نیز اکثرا مواد مخدر  9متاهل و دارای 
 دی، کمبود اط عا  ، سواد ناکافی، محل زندگی جرم ایز و داشتن دوستان بسیاری از این افراد به فشار اقتصا

 .اند نا ایمن تاکید داشته

 های جنایی و به علت مشک   هویتی و  ها و اینکه یک فرد جوان با تحت تاثیر قرار گرفتن از فیلم تاثیر رسانه
( هاای جسامی و هوشای زیااد     هار که معموال اشخاصی با قابلیت م)با قرار دادن اود به جای شخصیت فیلم 
 .اقدام به اعما  ا ف قانون می زنند

         از منظر بسیاری از مجرمین به ترتیب مجازاتهایی از جملاه اعادام، زنادان، شا ج و جریماه نقادی بیشاترین
 .اثربخشی را در کاهش ارتکاب جرائم مواد مخدر دارند

  های مالی و  که مجازاتها باید سنگین باشد ولی انگیزهبیشتر افرادی که مرتکب این جرائم شده اند اذعان دارند
 .اقتصادی آنها را به این سمت و سو کشانده است

  های تعیین شده برای جرائم مواد مخدر در ساط  متوساب بار     نگرش مجرمین مواد مخدر در رابطه با مجازا
 . باشد کاهش ارتکاب به جرم و از بین بردن جرم موثر می

 ها همچون زنادان اباد، جارائم ماواد مخادر ناه تنهاا کاساته نشاده بلکاه            و دیگر مجازا  با وجود کیفر اعدام
های مجرمان این جرائم و آمار کشفیا  مواد مخدر در طی چهاار دهاه روناد افزایشای داشاته  کاه        دستگیری
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صراميرضا حميد   

مديرکل  دفتر تحقيقات و آموزش   

 

ا ها در تامین هدف ارعابی و جلوگیری عماومی از ارتکااب جارم داشاته و تا      حکایت از ضعف برای از مجازا 
ها به گونه ای مفید و برنامه ریزی و با پشاتوانه علمای و اجتمااعی اصا ح نشاوند ، حا ف        زمانی که مجازا 

 . سازمان جرم از جامعه امکان پ یر نخواهد بود 

 :پيشنهادها -4

     با توجه به حساسیت دوران نوجوانی، از سوی دستگاههای فرهنگی کشور با جدیت و شتاب بیشاتر نسابت باه
اجتمااعی   –گاهی ، اص ح نگرش نسبت به مصرف مواد و همچنین ارتقاء توانمندساازی روانای   ارتقاء سط  آ

 .آنان، اقداما  الزم صور  پ یرد
 معااون محتارم    –با تاکید بر نتایج تحقیا  جنااب آقاای دکتار ملاک زاده      ) دراصو  تبعا  مصرف تریاک

 ، ... ظرفیاات فضااای مجااازی و و بااا بهااره گیااری از ( پااژوهش وزار  بهداشاات درمااان و آمااوزش پزشااکی
 . جریان سازی رسانه ای مستمر صور  پ یرد 

    با توجه به تبعا  و آثار سوء برای از فیلم های داالی و اارجی و همچنین موارد مندرج در جرائد،  مارتبب باا
 ماااواد مخااادر و روان گاااردان هاااا و پیامااادهای بعااادی در نوجواناااان و جواناااان ، در چاااارچوب         

 .اب غ گردد.. ه ای ستاد، مراتب جهت اص ح روند اط ع رسانی ،  به رسانه ملی و سیاست های رسان

    نسبت به ارتقاء سط  اط ع رسانی به نوجوانان و جوانان در اصو  مجازا  های ناشی از قاچااج ، اریاد و
 .فروش ، حمل و نگهداری مواد اقدام جدی و مستمر صور  پ یرد

 ما مردان جوان و دارای ضاعف شادید ماالی باوده کاه باه مشاانل قاانونی         حام ن و ارده فروشان مواد عمو
 بادون شاک اصا ح کاارکرد اارده نظاام اقتصاادی        . دستیابی پیدا نکرده و سط  اقتصادی پایین داشته اناد 

 . می تواند در روند کاهش جرائم تاثیر گ ار باشد 

 بر مبنای شواهد علمی  اص ح برای از مجازا  های مندرج در قانون مبارزه با مواد مخدر. 

 .منوط به اوامر عالیست

 

 

 

  

 

 

 

  


