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Article Info Abstract 

Original Article 
With the spread of new technologies and the increasing development of countries, 

new problems are emerging, including new drugs, the most important and newest of 

which is sound narcotics, which are rapidly spreading in all countries. The actions of 

the international community in the fight against drugs are significant. This article has 

been done qualitatively and analytically using library resources. With the passage of 

time and the expansion of the industry, new drugs were injected into the consumer 

market. Still, its therapeutic aspect had diminished, and it was mainly used to create 

a state of euphoria. The international community felt threatened by the spread of 

narcotics. With the agreement of countries and the United Nations, began to 

formulate conventions and conclude bilateral and multilateral agreements on drug 

control. Drug trafficking is one of the essential destructive factors of the economic 

system and a threat to the judicial and political system, the leading cause of domestic 

crimes and the destruction of countries' health and social welfare systems. 

Countering narcotics requires that it be dealt with in both primary and secondary 

commitments. In the same situation, the international law in question can be 

countered by existing rules that demand the cooperation of countries and 

international organisations as active subjects of international law. 
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 اندازها و چشم   ها ت ی ظرف  :الملل ن ی از منظر حقوق ب   ی مخدر صوت   ش یدا یو پ   ن ی نو  ی فناور 
 *2میثاق باقری   ، 1پور ش ی محمد ستا 

 . رانیدانشگاه قم، قم، ا ،حقوق  ۀدانشکد ،المللنیحقوق ب اری استاد 1
 ران یدانشگاه قم، قم، ا الملل،نیارشد حقوق ب یکارشناس یدانشجو 2

 چکیده  اطالعات مقاله 

 دیآیم  انیبه م  دیازجمله مواد مخدر جد  یدیروزافزون کشورها، معضالت جد  ۀو توسع  دیجد  یهایبا گسترش فناور پژوهشی   مقالۀ  
کشورها   یدر تمام  رشدنیگدرحال همه  ریچشمگ  یاست که با سرعت  یآن مواد مخدر صوت   نی دتریو جد  نی ترمهم   که

و   یفیصورت کمقاله به   نیاست. ا  مالحظهلدرخصوص مبارزه با مواد مخدر قاب  یالمللنیب  ۀاست. اقدامات جامع
هم    دی انجام گرفته است. با گذشت زمان و گسترش صنعت، مواد مخدر جد  یاو با استفاده از منابع کتابخانه  یل یتحل

  ۀ . جامعشدیمصرف م  یسرخوش   جادیا  یبرا  شتریرنگ شده بود و بآن کم  یدرمان  ۀجنب  یشد، ول   قی به بازار مصرف تزر
با توافق کشورها و سازمان ملل دست به تنظمواد مخدر احسا  رشبا گست  یجهان و    هاونیکنوانس  میس خطر کرد و 

قراردادها برا  یانعقاد  و چندجانبه  مواد مخدر    شیواپا  یدوجانبه  قاچاق  عوامل    نی تراز مهم  یکیمواد مخدر کرد. 
نظام بهداشت و    بی و تخر  یداخل  می جرا  یعامل اصل  ،یاس یو س  یینظام قضا  یبرا  یدیو تهد  یمخرب نظام اقتصاد 

و هم در   هیمستلزم آن است که هم در تعهد اول   ی. مقابله با مواد مخدر صوت رودیشمار مکشورها به   یرفاه اجتماع
ب  هی تعهد ثانو با آن پرداخته شود و در حقوق  ن  المللن یبه مقابله  با آن    توانیبا توسل به قواعد موجود م  زیموضوعه 

 . طلبدیرا م  المللن یعنوان تابعان فعال حقوق ببه یالملل نیب یهاسازمان کشورها و  یمقابله کرد که همکار 
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 مقدمه 

بوده    هایماریدرمان ب برای  و    یشکه مربوط به هزاران سال پ  آید ی از شواهد و قرائن موجود برم  ی ول  ،ندارد   ی مشخصپیشینۀ  مواد مخدر    مصرف 
نقطه از جهان    یکعنوان دارو در  که به  یاهانی و گ  یافتروزافزون    گسترشی مواد مخدر  ،  است. با گسترش جوامع و ارتباط برقرارکردن کشورها با هم

 یگذشت زمان و گسترش صنعت، مواد مخدرها  افراد قرار گرفت. با  یگرنقاط جهان منتقل شد و در دسترس د  یگربه د  گرفتی استفاده قرار م  مورد 
با    ی جهان  ۀ. جامعشد ی ممصرف    ی سرخوش   یجادا   یبرا   یشتر رنگ شده بود و بآن کم  ی درمان  ۀجنب  یگرد  ی ول   ،شد   یقتزر  مصرف هم به بازار    ید جد 

دوجانبه و چندجانبه    یها و انعقاد قراردادهاکنوانسیون   یمگسترش مواد مخدر احساس خطر کرد و با توافق کشورها و سازمان ملل دست به تنظ
قضایی و سیاسی، عامل   نظاماقتصادی و تهدیدی برای    نظامین عوامل مخرب  ترمهم. قاچاق مواد مخدر یکی از  مواد مخدر کرد   یشواپا  یبرا 

 تطبیق   و   مخدر صوتی   بررسی  مقاله  ین ااز نگارش  هدف  رود.  شمار می بهداشت و رفاه اجتماعی کشورها به  نظام جرایم داخلی و تخریب    اصلی 
  مخدرهای  تولید   به چگونگی  ادامه  در.  است  صوتی   مخدرهای  با  برخورد   زمان   در   ها آن  قوت   نقاط  و  ایراداتدادن  نشان  و  گذشته  هاییون کنوانس
می می   آن  قاچاقشیوۀ    و  صوتی  بررسی  و  کهپردازیم  هستند پاسخ  صوتی   مخدرهای   یشواپا  برای  حاضر  هایکنوانسیون  یا آ  کنیم  .  خیر  یا   گو 

 .ارائه خواهیم دادحل راه و چند   کنیمرا بررسی می مخدرها  یشواپا در  المللیبین جامعۀ  اقدامات همچنین،

 ی صوت   مواد مخدر   پیشینۀ 

. کند   کشف  را   اثر  این  توانست  1ُدِوه   ویلهلم  هاینریش  که  گرددی برم  183۹  سال  به  گوش   هر  از  متفاوت   یها بسامد   شنیدن  اثر  شناخت  تاریخچۀ
 اثر   بر  خاصیت  این  البته.  یافتند   دست   آن  تسکینی   خاصیت  و  درد  کنترل   و   درمانی   مباحث  در ها  بسامد   اینتأثیر    به  پزشکان  بیستم،  قرن  اوایل  از

  ی کاردست  با  باشد.  هرتز  30  از  کمتربسامد    اختالف  کهآنشرط  به  آید،ی م  وجودبه  گوش   هر  در  شدهپخش  صوتی بسامد    دو  میان  ضربان  ایجاد
  این   که  اند مدعی   های برخ   کرد.  سازییهشب  گوناگون را   یهامحرک   و  تأثیرات مخدرهاتوان  می   ،هاگوش   از  هریک  به  ورودی  بسامد   و  ضربان  این

  علمی  هاییگاهپا  در و    دارند  علمی   پیشینۀ  مطالعات  این.  باشد   گذارتأثیر  نیز  حافظه   تقویت  یادگیری و   میزان  وزن،  کاهش  درتواند  می   اصوات
 اند.منتشر شده 3علمی هاییگاهپا یرو سا 2پزشکی  یها رشته تخصصی 

  به  سي یانگل  زبان  به   فارسي   زبان  از  تالي یمخدرهاي دیج.  اند ه گرفتل  شک زبانانگلیسي   مخدرهاي دیجیتالي در خارج از مرزهاي ایران و در غرب 
که همگی در زبان فارسی به مخدر های دیجیتالی ترجمه    کنندی م   استفاده  گری د  عبارات  از   ی سیانگل  زبان  در   اما   4.شودی مرجمه  ت  صورت   دو

  ۀدیجیتالي مخابره کرد که ادعاي اولین تولیدکنند  مخدرهاي بارۀخبري در 6اي تودي اس خبري یو ۀوبگاه روزنام، 2011 در سال .5گردیده است
  7ساخت.  منتشر«  دیجیتالي   کند: مخدرهايمي   وب نگراني جدیدي براي والدین ایجاد»  را با عنوان   Doser -Iمخدرهاي دیجیتالي یا شرکت

هدفون مخصوص و اتاق کاماًل    یکاستفاده از    با   ی فقطمخدر صوت   متقاضیانشوند.  شناخته می   8ی صوت   یمخدرهای با نام مخدرهاین  ا  امروزه 
گونه  هزار نفر معتاد به این200حدود    یهاز آن استفاده کنند. در ترک  ی راحتبه  توانند ی م  صوتی   یلفا  یکدالر بابت دانلود    30تا  20و پرداخت    یکتار

میزان اضطراب در میان    هاي صوتي با فرکانس خاص برررسي تأثیر محرک ب  منظورکه به  پژوهشی   در  (13۹3)   ور و همکارانپي اند. علمخدر شده
مدت( افراد تحت  )در کوتاه  اجراي آزمایش که چهار هفته بوده استدت  یک شرکت مهندسي انجام دادند، کاهش استرس را در طول م کارکنان

  ی، و شنونده را دچار سرخوش  دهدی تأثیر قرار م  را تحتمخرب است، مغز  ی امواج صوت  ینوع  ی که حاو ی صوت یلفا ین اگزارش کردند. آزمایش 

 
1. Heinrich Wilhelm Dove 
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زیاد  به تعداد    توجه   مبتال هستند و با  یادنوع اعت  ین به ا  یههزار جوان در ترک200از    یششود ب. گفته می کند ی م  یرطبیعی غ  ی توهم، تشنج و حالت
ا بود  یانم  ید جد   ایهشاهد فاجع جهان  ،  ینترنتی کاربران  را    یجیتالد  یمخدرها  ۀدربار  . برخی معتقدند جوانان خواهد  شود:  می   یادآوردو نکته 
دهد  ی گوش م  یجیتالد  یکه به مخدرها  ی کس  یستند.مواد ن  ۀکنند که مصرف   یگردان را در افرادمصرف مواد مخدر و روان  ینۀزم  یجیتالد  یمخدرها

اعت  ممکن است نکته  ،را تجربه کند   یادهمان حالت  ا  یااما  ا  ی راحتبه  یجیتالد  یاست که مخدرها  ینکه وجود دارد    یدسترس قابل  ینترنتدر 
مواد آن است    ینا  یگیری پ  یاز معضالت موجود برا   یکی دارند.    یجیتالگردان آهنگ دوجود دارد که به تعداد مواد روان  یی هاوبگاه  یعنی   ؛هستند 

سخت و    یارآن بس  یگیری پ  ینترنت،ا  ۀگسترد   یبا وجود فضا  ین،همچن  . کرد   یگیری از خود ندارد تا بتوان آن را پ  ی رد   یمواد صوت   ین که قاچاق ا
ی را که  امادهتعریف کرده است: هر    گونهاینمادۀ مخدر را    مخدر کشورهای ستاد مبارزه با مواد  ادارۀ کل مطالعات و پژوهشست.  ا  فرساطاقت

ی مواد طورکلبهگویند.  آن موجب بروز آثار محرومیت شود مواد مخدر می   موقع بهاستعمال  ر و مضر باشد و عدمیادآواعتاستفادۀ مکرر از آن  
اند که پس از  و موقتی و کاذب  بخشلذتیرعادی ایجاد کند. این حاالت  غها در انسان حاالتی  شود که مصرف آنمخدر به موادی اطالق می 

ادا،  اولین مصرف  ی صنعتی غیردارویی« از جمله  ها گردانروان(. عبارت »183، ص  13۹5مهدوی،  )  یابدمۀ مصرف می فرد میل به تداوم و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام است. پس از چند سال، با اصالح    13۷۶اصالحات اخیر به قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال  

 (.4۶، ص 13۹8ذبحی، )  ات رسیدگی به جرایم مواد مخدر شد یردارویی تابع مقررغی صنعتی هاگردانروانقانون، مواد 

 ی سالمت   بر   اصوات تأثیر  

آلودگی    ،های اخیر. در سالاستتوسعه    افته و درحال یتوسعه  یدر کشورها  ی کار  یهاطیدر مح   آور انی ز  ی کی زیعوامل ف  نی ترصدا از مهم   ی آلودگ 
انسان زندگی  کیفیت  بر  مؤثر  عوامل  از  یکی  گزارش صوتی  اساس  بر  است.  جهان  سراسر  در  جهانی   یهاها  بهداشت    اختالالت   9،سازمان 

صدا روان از  ناشی  جنبه  تأثیرات  شناختی  از  یکی  صوتی  آلودگی  امروزه  دارد.  سالمت  با  مرتبط  زندگی  کیفیت  بر  مهم  ناخوشایندی  های 
پزشکی به ایجاد اختالالت روان  ،فیزیولوژیکی   تأثیراتانواع  داشتن  بر  عالوه   ،از دیدگاه سالمتی، آلودگی صوتی   .هداشتی استو ب  محیطییست ز

مدت پیامدهای منفی  شود و در درازتدریج ظاهر می انسان غالبًا به  در  آثار فیزیولوژیکی و روانی مواجهه با صدا  .شودی شناختی منجر مو روان
کاهش    و  پرتی، اختالل خوابروانی، استرس، سرگیجه، سردرد، عصبانیت، حواس ـ ی جمله رفتار پرخاشگرانه، خستگی جسمآن از  شناختی روان

 شنوایی   برای  که   شودی اطالق م  صدایی   به  نویز  فیزیولوژیکی،  دیدگاه  (. از8، ص  13۹8احمدی کانرش و همکاران،  کند )بازده کاری بروز می 
  با   صداهایی   از  نامنظم  ترکیبی   نویز   بگیریم،  درنظر  فیزیکی   منظر  از  را سروصدا    اگر.  بگذارد   منفی   او تأثیر  در سالمت  و  باشد   نامطلوب   انسان

  بر   نویز.  دهد   رخ  جامد   و  مایع   گازی،  محیط  در  خاصی   ارتعاشات  که  آیدی م   وجودبه  زمانی   صداها  این.  است  متفاوت َبسامد    و(  شدتقدرت )
  اتاق،  در   آن  انتشار   تیماه  به  توجه  با  مکانیکی، الکترومغناطیسی، آیرودینامیک.  هیدرولیکی،:  شودمی   یبند طبقهگونه  این  آن   وقوع   ماهیت  اساس

 ،ی قیموس   مرکز  ون،ی زیتلو  کودک،  یۀگر  مکالمه،)  شودی م  منتشر  هوا   در  ماً یمستق  که   یی سروصدا  ـ یی هوا (  1:  شودی م   زیمتماسروصدا    از  انواعاین  
  در که  طبقه رویرفتن )راه شودی م  دهیشن منبع از ی توجهقابل ۀفاصل در  و شود ی م ی ناش  ی ک یمکان ۀضرب  از که یی سروصدا  ـ یساختار  (2(. وی راد

 مستقیم   تماس  نتیجۀ  در   که   صدایی  ـ ( شوک 3  .(برقی   بزارا ـ آسانسور  آسانسور،  پمپ،  فن،  عملکرد   از   ناشی   ارتعاش  شود،شنیده می   بعدی  اتاق
 (.    Zhunisali et al., 2020, p. 18شود )می  پخش طوالنی  فواصل در و  شودمی  ایجاد ها( لوله به زدن ضربه  دیوار، کف،  به اصابت) اشیا با

   مخدر صوتی   درخصوص مواد   کنوانسیون   ایجاد   ضرورت 

؛  داشته باشند   ی المللرفتار خود در سطح بین  دربارۀبیشتری    یشکشورها واپااست که  باعث شده    گوناگونموضوعات    درخصوص   وجود معاهدات
  یچ هنوز ه  کهینبه ا  توجه  با   ی.بودن کشتارجمع غیرقانونی   و   غیرقانونی دانستن تجاوز، اصول و قواعد مربوط به حقوق انسان  همچونمعاهداتی  

 
9. World Health Organization (WHO) 
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برا   ینب  یاتوافق دوجانبه   ی و حت  یونکنوانس منهدماین   یگیری پ  یکشورها  و  مواد مخدر  وبگاهکرد گونه  باندهان  و  نشده    یها  منعقد  و است  آن 
و    یونموجود مثل کنوانس  هاییونکنوانس  ینهمچن به مواد مخدر خشک و تر  م  یبه جرا   یدگی رس   چگونگیقاچاق غیرقانونی مواد مخدر صرفًا 

 ی خودش را برا   ی جهان  ۀباشد که جامع  یدهوقت آن رس   ید شا  ،را ندارند   ی به مواد مخدر صوت   یدگی رس   یالزم برا   یی اند و کارا پرداخته  مربوط به آن
 سازد.آماده  ی مبارزه با مواد مخدر صوت   ربارۀد یدجد  ینقوان ینو تدو یدگی رس 

 موجود   های کنوانسیون   ناکارآمدی   دالیل 

  از   عظیمی   رود  یشواپا  کنار  در  ه ک  داد  اخطار  کشورها  به  و  کرد   ارائهتوان  می   موجود  هایکنوانسیون  دادن ناکارآمدیبرای نشان  را   متعددی  دالیل
  و   شدنبزرگ  درحال روز  روزبه  که   است   جریان   در  صوتی  مخدر  اسم  به   باریکیآب    نهر  جوانایمار  و  شیشه  و   کراک  مثل   مخدرهایی   مواد   قاچاق

  از  نمونه   بیان چند   .افتاد  خواهد   راه  به  آن   از   عظیمی   بسیار  سیل  نشود  گرفته  آن  برای  تصمیمی  هیچ  کهی درصورت   و  استمهار شدن    غیرقابل
برای    صوتی   درخصوص مخدرهای  1۹88  10روانگردان  مواد  و  مخدر  مواد  ی رقانون یغ  قاچاق  هیعل  متحد   ملل  ونیکنوانس  مواد  از  ناکارآمدی برخی 

 :ضروری است صوتی  مخدرهای به  کشورها در توجهمتقاعدکردن 
  یاطیونقل اقدامات احتحمل  یانونقل سخن گفته شده است تا متصد حمل  یان از متصد   یونکنوانس  ینا  15  ۀ ونقل: در مادحمل  متصدیان   .1

در مورد    ی ول   ،کار ببرند هب  یونکنوانس  ینهم  3  ۀماد  1بند    م موضوع یخود درجهت ارتکاب جرا   یۀنقل  یلاستفاده از وسا  یتممنوع   یمتعارف را برا 
صوت  ندارد  ونقل  حمل  یمتصد   ی،مخدر  ا  یرا زوجود  آن  دادوستد  کم.  است  ینترنتبستر  وقت  یابیمی درم  بنگریمتر  گسترده  ی اگر    ین چن  ی که 

 . آن  عرضۀ  در  صوتی   مخدرهای  سازندگان  یشآسا  یعنی   ینوجود ندارد و ا  یهنقل  یلوسا  ی بازرس   برای  هم  ی مرز و گمرک  ،وجود ندارند   یانی متصد 
 ازتر  راحت  بسیار   را   آن  به  دسترسی   است که  شده  آن  قیمت  چشمگیر  کاهش  باعث  مقصد   کشور  به  مخدر  این  برای رسیدن  واسطه  نبود  طرفی   از

 .کند ی م  بازار درموجود  مخدرهای دیگر
 کشورها   بازار  در  موجود  مخدر  مواد  دیگر  ازتر  آسان  بسیار  مخدر  مواد  از  دسته  این  قاچاق:  پست  و  دریا  طریق  از  مخدر  مواد  قاچاق  .2

  تولیدکنندگان   .است  آسان  بسیار  آن  یابی بهدست  و  قاچاق   یعنی   این   و  ندارد   را   هوایی  و  خاکی   و   آبی   یمرزها  از  گذر   دردسر  دیگر  ای کهگونه به  است،
 پست بدهند. دربارۀ را قاچاق این مواد  برای کشتی  از استفاده  دردسر  خودشان  الزم نیست به علت استفاده از بستر اینترنت،صوتی، به مخدرهای

که    مصرفی   بازار  به  آن ارسال  و  صوتی   مخدرهای  این  از  شماریبی   تعداد  با  آنپرکردن    و  هارد   از  استفاده  نکته این باشدکه  تنها  شاید   هم  المللی بین
 رسد. می  نظربه بعید  بسیار که  شود قاچاق باعث گاهی وجود ندارد  آن در اینترنت دسترسی به

 مخدر صوتی   درخصوص مواد   اولیۀ کشورها   تعهدات 

  تا کنون،  زمان  آن   از .  است  شده  تشکیل  1۹88  و  1۹۷1  ،1۹۶1  کنوانسیون  سه  از   عمدتاً   هنوز  مخدر  مواد  به  مربوط   معاصر  المللی بین  حقوقی   نظام
 تکامل  مشکل عوض، در. است شده  حل « مخدر مواد مشکل» که نیست معنا بدان این. است نشده منعقد  جدیدی المللی بین ۀنامموافقت هیچ
  تغییر   بدون  ـ کاغذ   روی  کمدست ـ  گذشته  دهۀ  سه  از  بیش  برای  نظارتی   چارچوب   دیگر،  سوی  از.  است  کرده  تغییر  نیز  المللی بین   محیط  و  یافته

درست    روش   دربارۀ  جهانی   اجماع  که  است  نهفته  واقعیت  این  در  پیشرفت  ینترتوجهقابل  مخدر،  مواد  المللی بین  سیاست  در.  است  ماندهی  باق
  از   حمایت  که  است  معنی  این  به  همچنین   این.  شوند می   پراکنده  اییندهفزا   طوربه  سیاسی   هاییده. ااست  فروپاشی   درحال  مخدر  مواد   با  برخورد 

  ایاالت  رهبری   به « مخدر مواد علیه جنگ» سلطۀ تحت که فعلی نظام  سو، یک از: است متعدد امر این دالیل.  است کاهش درحال موجود رژیم
 و   ینترمهم  از  یکی   المللی بین  مسئولیت  .( Lehner, 2021, p. 28)  است  ناکارآمد   غیرقانونی   مخدر  مواد   بازار  با  مبارزه   در  است،  متحده

بهالمللی بین  مسئولیت  جایگاه  و  اهمیت  است،  المللی بین  حقوقی   ینهادها   ترینی اساس   جامعۀ   که  چرا   است،  داخلی   جامعۀ  از  بیشمراتب  ، 
  هاییالتا  از  یکی   که  دلیل  این  به   تواند نمی   فدرال  حکومت.  گیرند ی م   تصمیم  حاکمیتشان  اساس  بر  آزادانه  کشورها  که  است  محیطی  المللی بین

 
10. United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substances ,1988 
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الملل بین  حقوق  اساسی   و  اصلی   یهاشاخه  از  یکی   المللی بین  مسئولیت  حقوق.  کند   مسئولیت  سلب  خود  از  خودمختار است  یا  مستقل  آن  عضو
 کشورها   مسئولیت  به  مربوط   المللی بین  مقررات و  قواعد   مجموعه  از  عبارت   و  دارد  تنگاتنگ  ارتباطیالملل  بین  حقوق  یهاشاخه  سایر  با   که  است

  باشد، در   داشته  ارتباط  المللی ی بینهاسازمان  و  کشورها  مسئولیت  موضوع   با   ی نوع به  که  ی هر موضوع   بنابراین  است؛  المللی بین  یهاسازمان  و
  نظریۀ   دو   المللی بین  یتمنشأ مسئول   و   مبنا  گفت  باید   مجموع   (. در422، ص  13۹۷ضیایی بیگدلی،  )شود  می   مطرح   المللی بین  مسئولیت  حقوق
  به  استناد  با  توانند نمی ها  دولت  داشت  درنظر  باید  .عینی   مسئولیت  یا  خطر  نظریۀ  دیگری   و  ذهنی   مسئولیت  یا  خطا  نظریۀ  یکی :  است  بنیادین

  دولت   یک  المللیبین  متخلفانۀ  عمل  هر   ین؛ بنابرا (PCIJ Rep, 1929: para.2)بروند    طفره  مسئولیت  از  خویش   داخلی  قانون  نبودن   یا  مقررات
  قاعدۀ   یک  بیانگر  الملل بین  حقوق  کمیسیون  مواد   نویسیشپ  طرح  1  مادۀ  در   مندرج  اساسی   اصل.  است  دولت  آن   المللی بین  یتمسئول   متضمن 

 نوع   صوتی   مخدرهای  کهازآنجا  گفت،  باید   صوتی   مخدر  مواد  دربارۀ  .(281، ص  13۹۷واالس و مارتین ارتگا،  )  است  عرفی   المللبین  حقوق
اند موظف  اهدمتع  کشور های  یۀ ن کلیبنابرا   است.  نیامده   میان های موجود بهکنوانسیون   در   ها آن  از  نامی  هنوز  آیند،می   شمار به  مخدرها   از   جدیدی

  آن   در  را که  کنوانسیون  یک  شمارۀ  فهرست  مخدر  مواد  بر  جاری  نظارت   موازین  تمامی   موقتی کاربستن  به  امکان  دارند   دست  در که  ی اطالعات  با  که
 مخدرهای  درخصوص   کشوری  چنانچه  ین،؛ بنابرا دهند   قرار  بررسی   تحت  مزبور  مخدر  مادۀ  دربارۀ  شده است  ذکر  موجود  مخدرهای  تمامی   نام

  در جز  به  کشوری  اگر  .بود  خواهد   او  گیریبانگر  المللی بین  مسئولیت  نرساند  معاهد  یهاطرف   سایر  اطالع  بهآن را    و   ندهد   نشان  واکنشی  جدید 
 به   محکوم   بزند   مخدر  مواد  واردات  وو صادرات    حملهرگونه    و  خرید   توزیع،  فروش،  ی،سازآماده  ساخت،  تولید،  کشت،  به  دست  پزشکی   موارد 

  شده،مادۀ گفته   به با توجه    نیستند،  المللیبین  هایکنوانسیون  در   موجود  مخدرهای فهرست    صوتی در  مخدرهای  هنوز   کهاین  است. با  مجازات
 مسئول  دولت  داشت  درنظر  باید   .است  مجازات  به  محکوم   بزند   آن  توزیع   فروش و  تولید،  به  دستهر نحو    به  پزشکی   موارد   درجز  به   کشوری  اگر

 مسئول  و  گیرد   قرار  تعقیب  تحت  داخلی  دادگاه  در  باید   ی شخص  چنین  البته  نیست؛  دهدمی   انجام  دیگر  دولتی   علیه  آن   طرف اتباع  از   که  اعمالی 
  المللی بین  نظر  از   ورزد   استنکاف  مقتضی  نحوبه  خاطی   مجازات  و  تعقیب  برمبنی   اشیفهوظ   انجام  از  متبوع   دولت   چنانچه  واقع   در .  شودمی   شناخته
 صادر  کشورها  سایر  به  نحوی  به  و  زنندمی   مخدرها  تولید  به دست  که  خود  اتباع  اعمال   به نسبت  توانندنمی ها  دولت ین؛ بنابرا شودمی   تلقی   مسئول 

  کنند   صادر  کشورها  سایر  به   و  بزنند   مخدر   مواد  تولید   به  دست  کشوری  اتباعچنانچه    باشند.  اعتنای ب   شوند می   کشور  آن   به  آسیب  باعث  و   کنند می 
 شود. ایجاد می  کشور آن  برای المللی بین مسئولیت ندهد، نشان واکنشی   آنان   متبوع  دولت و

 پزشکی   مصارف   در   مواد مخدر   خریدوفروش 

تولید و استفاده از مواد    ۀگسترد  ممنوعیت  وجود   با ت.  اس  یافته  کشورهای جهان رواج از  صورت بسیار گسترده در بسیاراستفاده از مواد مخدر به
تولید و استفاده  بارۀ  در  وجود دارد.  جهان  برای آن در  یاگسترده ها، کماکان بازار مصرف استفاده از آن برای سالمت انسان هایمخدر و اثبات خطر

این  .  دارد   ۀ جهانی ت و سالمت جامعوضعیت بهداش استفاده از مواد مزبور ارتباط بسیار نزدیکی با  داشت که دقت  نکته  باید به این  از مواد مخدر
المللی موجود بین   در پاسخ به حـساسیت مـزبور، اسناد.  ایـجاد شود  آندربارۀ  شود که در فضای حقوق نیز حساسیت فراوانی  باعث می  ویژگی 

باید توجه داشت  .  اند ر گرفته درنظ  هادولت  و استفاده از مواد مخدر برای  ممنوعیت تولید   درخصوص را    آن  برای اعمال متخلف   تیول ئالگوی مس
 ولیت دولت مزبور مطابق با الگوی مسئولیت برای اعمالئمسکند،    را نقض   زمینه  ینالمللی موجود در ا بین  تعهدات چنانچه دولتی هریک از

بررسی   می بهخواهد شد.  متخلفانه  الگوینظر  دولت  مسئولیت  رسد  برای  زمینه  این  در  باشد مشدد  متصور  درنظرداشتن  ،درواقع .  ها    ۀ روی  با 
 صورت مستقیم رسد تولید و استفاده از مواد مخدر بهمی   نظربه  حقوق اقتصادی و اجتماعی متبلور شده است،  ۀکمیتی  هاالمللی که در گزارش بین

کلی در نظام حقوق    ی حیات عنوان حق،  از طرفی .  شودحق حیات قلمداد می حق بر سالمت یکی از مصادیق    .کند ی را تهدید م  حق بر سالمت 
 پروتکل  5الف مادۀ    بند   در(.  1۹۹، ص  1400رمضانی و همکاران،)   گیرد ی حقوق بنیادین بشری قرار م  ۀ زیرمجموع   المللی است کهبشر بین

 فقط  تریاک   از  استفاده  (، محدودیتمصرف تریاک   ۀعمدالمللی و تجارت  پروتکل تحدید و تنظیم کشت خشخاش و تولید و تجارت بین)  1۹53
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  صوتی   مخدرهای  از   استفاده  گفت  توان می   پروتکل  این  از  مالک   وحدت  با   بود؛   قانونی  اضافی   تولید   توقف  طریق  از   پزشکی   و   علمی  مقاصد  برای
  استفاده  پزشکی   علم  یارتقا  و  علم  پیشرفت  برای  صوتی   مخدرهای  از  کشورها  صورتی   در   و  است   بالمانع   پزشکی   و  علمی   مقاصد   برایصرفًا  

  وارده   خسارات  کل  است  مکلف شودمی   المللی بین  متخلفانۀ  عمل  مرتکب دولتی   که  ی صورت   در شود.  نمی   ها آن  المللی بین  مسئولیت  باعث  کنند 
 را  وضعیت  و  برود  ازبین  غیرقانونی   عمل  از  ناشی   نتایج  و  آثار  کلیۀ  است  ممکن  که  آنجا  تا   است که    این  خسارت   جبران  از  هدف.  جبران کند   را 
 .PCIJ rep, 1928, para)  داشت می   وجود  همچنان  وضعیت  آن  بود،  نشده  محقق  مزبور  عمل  اگر  احتماالت،  تمامی  با  که  درآورد  یاگونه به

  به  وارده  خسارات  تمامی   جبران  مسئول   بشود،  کشوری  به  زیان  و  ضرر  باعث  موادمخدر  عرضۀ  و  ساخت  با  کشوری  چنانچه  اساس، ینا . بر(47
  ۀواردکنند   کشور  دو هر  . بود  خواهد   یرش گدامن  المللی بین  مسئولیت  نکند،   وارده  خسارات  جبران   به   توجهی   که   ی صورت   در  و   بود  خواهد   کشور  آن

  شود پرداخت باید که مبلغی برای برآورد  یاشدهتثبیت و مستقر اصل هیچ کنند؛ مذاکره  یکدیگر با غرامت جبران برای توانند می  دیدهیانز و زیان
  با  مقایسه  مقام  در ...    النفععدم  از  ناشی  خسارات  و  است   وارده  خسارت   میزان   معادل  غرامت  مبلغعمدتًا    مادی،   خسارات   مورد   در .  ندارد   وجود
 شود.محاسبه می  نیز مشابه  اموال مالکان سایر

 مخدر صوتی   مواد   قبال   در   کشورها   تعهدات ثانویۀ 

توان گفت که بر  با وحدت مالک می  است،  نزده ی حرف  یصوت  یمخدرهابارۀ در 1۹88قاچاق غیرقانونی مواد مخدر  یونکنوانس که ینبه ا توجه  با
  بررسی  به  موظف  باشد،  افتاده  اتفاق  هاآن  سرزمینی   قلمرو  در  جرم که  شرط آنبه   کشورها،  تمامی   کنوانسیون،  ین ا  4  ۀقسمت الف ماد  1اساس بند  

  داشته  رسیدگی   صالحیت  عضو  کشور  هر  که آنی  برا  ،4  مادۀ   ب  قسمت  2  بند  به   با توجه.  کنند   رسیدگی   آن  به  باید  و   مخدرند  مواد   تولید سرمنشأ  
 علتبه    نگارنده،  نظر  به  .باشد   آن سرزمین  در  او  عادی  سکونت  محل  که   باشد   یافته  ارتکاب   شخصی   یا  اتباعش  از  یکی   توسط  جرم   باید  باشد 
  از  متشکل  و متخصصمجهز    ی گروه   که   باشد   این  باید   کشورها  وظایف  از  دیگر  یکی   جهان،  در   مخدر   مواد  تنوع  افزایش  و  فناوری  روزافزون  رشد 

  دیگر   از  صوتی   مخدر  مواد  گونهاین  تفکیک  و  بررسی   توانایی   که   دانانیقی موس   حتی   و  اعصاب  هایینهزم  در متخصص  پزشکان  و   امواج  مهندسان
  اختیار  در   و  کند  شناسایی  را  منشأ آن  و  صوتی   مخدر  مواد  این  ممکن  زمان   ینترکوتاه  در   تیم  این   تا  دهند  تشکیل  دارند  ها راموسیقی   و  اصوات

سترداد یرًا دیوان دادگستری اتحادیۀ اروپا حول محور ااخشود.    آن اعمال  یدکنندگانتول   و  متخلفان  برای  الزم  تا رسیدگی  دهد   قرار  خود  متبوع   دولت
 ملزم   خاص،  تحت شرایط  کنند،می   اعمال  ثالث  کشورهای  با  خود  استرداد  روابط  در  را   تابعیت  استثنای  که عضوی  کشورهای  مجرمین بیان کرد:

  قاچاق   کنوانسیون  ۶  مادۀ  3  بند   اساس  (. برCosta, 2017, p. 201)  هستند   خود  اتباع  یرازغبه  اروپا  اتحادیۀ  شهروندان  از  یکسان  حمایت  به
  به  استرداد  درخواست  کشوری  و   باشد   نشده  منعقد   کشور  دو  بین  استردادیقرارداد    یا  معاهده  هیچ  اگر  که  دریافت  توانمی   مخدر،  مواد  غیرقانونی 

  کشور   زند،  سر باز  مجرمین  یا  مجرم   استرداد   از  ندارد  وجود  ها بین آن  استردادی  قرارداد   هیچ  که این  به  استناد  با  کشور  آن  اگر  بنماید،  دیگری   کشور
  به   استناد  شرط   گفت،  باید   البته  کند؛  مجرمین  استرداد  به  ملزم   را   کشور  آن   تواندیادشده، می   کنوانسیون  ۶  مادۀ  3  بند  به   استناد  با   ،کنندهدرخواست

  یا   یی مراجع قضا  ی اساس  یلوجود دال  که  ی صورت   در  یون،کنوانس  ینا  ۶  ۀ ماد  ۶  بر اساس بند   .در آن است  طرف هر دو    عضویت  یامعاهده  چنین
  لطماتی...  و  سیاسی   عقاید   یا  نژادی  یا   مذهبی   یلبه دال  مزبور  تقاضای  اجابت  که   سازد را متقاعد    استرداد  یمقامات صالحه کشور مورد تقاضا  یرسا
توان دو  استنکاف استرداد مجرم توسط کشور مورد تقاضا می   از   .کند   استنکاف آن    قبول   تواند ازمی   نمایدی م  وارد  استرداد  تقاضای  مورد   شخص  به
 توزی ینهک  یرو   از  استردادعدم  یا   شود  کشور  آن   منافع   و   حقوق  تضییع   باعث  است  ممکنتقاضاکننده    کشور  به   مجرم   استردادعدم(  1گرفت:    یجهنت

  است  ممکن  استردادعدم(  2دهد.    قرار  تنگنا   در  راتقاضاکننده    کشور  کند تا   استنکاف  استرداد   از  شد   گفته  که   دالیلی   با   تا   باشد   موردتقاضا  کشور
  حقوق   تضییع   باعثتقاضاکننده    کشور  در   مجرم   آن  جرایم  به   رسیدگی   و  استرداد  صورت  در   است   ممکن  موارد   بعضی   در   زیرا   باشد،  مجرم   نفع  به

تر معقول   دوم   دیدگاه  از  استفاده  که   گرفت  نتیجه  توانمی   مورد   دواین    کند. از  ایجاد  کشور  آن  برای  بشری   حقوق  هاییت مسئول   نتیجه  در  و  شود  مجرم 
  پایمال   نباید   که  است  حقوقی   دارای  اما  ،گیرد ی م  قرارقانونی    پیگرد   مورد  قانون  خالف  اعمال   انجام  ۀواسطبه  مجرم   شخص  هرچند   زیرا   است،



 1401بهار و تابستان ، 5، شمارۀ 3دورۀ   ،های نوینقوق فناوریدوفصلنامۀ ح

140 

مجرم را   ی خطر  که ینخاطر از اینانکشور موردتقاضا با اطماگر است که  ینا یشنهادیحل پراه شود.استرداد  ی کشور متقاض ی طلب قدرت  و منافع 
  را   مجرم   باید   پیرامون  اتفاقات  تمامی   سنجش  با  شود،ی خود م  ۀشد م مرتکبیمورد بازخواست جرا فقط  و    کند ی نم   ید در کشور تقاضاکننده تهد 

 ورزند.ی امتناع م  یگربه دولت د یشاتباع خو یمها از تسلاز دولت یادیاما متأسفانه امروزه شمار ز سازد؛ مسترد 

 المللی در راه مبارزه با مواد مخدر اقدامات جامعۀ بین 

گر تولد و ظهور مقابله  نظاره  دنیا  ،قرن بیستم  ابتدایی ند. در سالیان  شد تریاک    یژه ومخدر به متوجه خطر مواد  یجتدربا آغاز قرن بیستم کشورها به
 ها در سطح ملی بودتالش  بیشتر از این، یشبود. تا پ تریاک در دنیای آن روز ۀبود و این کار به علت شیوع هرروزجهانی د مخدر در سطح با موا 

را از سطح ملی به سطح   نظران به این نتیجه رسیدند که باید مبارزاتصاحب  ، برخی ها الزم را دربر نداشت و عقیم ماند. در این سال  ۀو نتیج
بهتری    ی گسترش دهند ملفرا  نتایج  به  یابند تا  به دست  واپا  . پس، محافل سیاسی دنیا  افتاد  کردنیشفکر  و تفکر   ند تریاک و دیگر مواد مخدر 
اقدامات  علت یکی از کشورهای درگیر فیلیپین بود که به. بود یری گدرحال اوج باشد  المللی که ضامن ایفای این تصمیمبین ینهاد  وجودآوردن به

 18۹8 در سال  انجامید، جزایر فیلیپین  هایی که به پیروزی امریکا . در جنگ اسپانیا و امریکاشد ی روز بیشتر مروزبه  شاستعمارگران تعداد معتادان

ودند و این مسئله  معتاد به تریاک ب بیشترشانکه  در فیلیپین سکونت داشتند  تبارها ینی تعدادی از چ .شد  ها یی امریکا ۀتحت سیطر ۀجزئی از منطق
)بوت،   وجود داشت یلیپینخانه در فکشیاک تر  1۹0  بیش از  ،آغاز قرن بیستم در  کهی طوراعتیاد در میان مردم فیلیپین گسترش یابد، بهشد  موجب  
را   هایایی اسپان(.  1۷۶، ص  13۹۶ تریاک  فیلیپین تجارت  بر  بودند. آن آزاد  در زمان تسلط  تریاک رگذارده  به حراجها مراکز فروش   ا هرساله 

هزار  500  سنگینی یعنی در حدود با هزینه  ،پس از تسلط بر فیلیپین  هایی . امریکارسید ی م  اسپانیا  ۀو از این راه درآمد هنگفتی به خزان  گذاشتند ی م
بود، در   فزونی   بازهم اعتیاد در فیلیپین رو به  ،مخارج همه    ینا  با  (.122، ص  13۹0)ساکی،    ها را ببندند خانهکشیاک ترمی  توانستند تما  ،دالر 

اقدامات  نخست    ۀ در درج   تیئ ه اعزام اینعلت  .  کردند موردنظر تعیین    ۀتریاک در منطق تجارت   بارۀدر  پژوهش را برای    ی ئتیهن  نتیجه مسئوال 
و تعهد    علت اقدامات دولت چینکه به  ،بعد به    1۹10  از سال.  تالش برای نزدیکی هرچه بیشتر امریکا و چین بود دوم   ۀاسقف فیلیپین و در درج 

ر محافل  د  ایران و تریاک ایرانی نام  زیرکشت خشخاش در ایران شروع شد.    هایینزم  ۀتوسع بر عدم حمل تریاک هندوستان به چین،انگلیس مبنی 
مساعی  . در اثرشد می   شدت احساسبه  خصوص ینآور درا الزام . در این هنگام بود که ضرورت وجود معاهداتافتاد  هازبان سیاسی جهان بر سر

و در کشور  1۹11دسامبر یکم  المللی دردولت امریکا، اجالس بین هاییگیری شانگهای و پ کننده در اجالس نمایندگان برخی کشورهای شرکت 
این   پایانی   ۀقطعنام . هدف از تشکیلکردند   دولت در این اجالس شرکت(. یازده  20۶، ص  1400شد )رمضانی و همکاران،هلند )الهه( برگزار  

 شده بود. انگلستان از کشورهایی بود که حاضر نبود از  مسائل مربوط به تریاک توصیهبارۀ  اجالس شانگهای در اجالس اجرای اصولی بود که در

به منافع خود در هند و    چشم بپوشد. فرانسه هم به همین شکل  آوردی دست م هند به سازی و انحصار تریاک ینمنافع سرشاری که از صنعت مرف 
توان از  در میان کشورهای دیگر جهان می .  خود را ازدست ندهد   تا منافع   کردی کوکائین بود، تالش م  ۀ تولیدکنند   که   ،. آلمان هماندیشید ی چین م 

خوبی    توان شروعاجالس مذکور را می   ،. با این اوصافکردند ی م از مزارع پربار خشخاش خود محافظت   یداً ز شد نی  ها یرانی ا ایران نام برد که
کنوانسیون »  یا «  کنوانسیون الهه»   بعدها  کننده رسید که شرکت   قراردادی به امضای کشورهای  1۹13ۀ  ژانوی  23بعدی دانست. در    یهابرای اجالس 

ۀ  به انجام رسید. طبق ماد  ، اقداماتی درجهت مبارزه با مواد مخدر1۹1۹ۀ  در ششم فوری  ملل  ۀدنبال تشکیل جامعبه  .  نام گرفت « ونیافالمللی  بین
 پذیرند ی داروهای خطرناک را م   دادوستد تریاک و سایر  عضای جامعه نظارت فائقه درخصوص قراردادهای مربوط به، االمللبین  ۀ میثاق جامع  23

از  بخش کرد.  یانگیاهی ز شده برای دادوستد تریاک و دیگر موادبینی یشمقررات پ ملل را مأمور مراقبت در اجرای  ۀجامع  میثاق    یگرد  عبارت   و به
هریک از کشورهای عضو فقط مجاز بودند به  ،  . در این کارتلبود  المللی مواد مخدرکارتل بین  ایجاد،  ملل انجام دادۀ  اقداماتی که جامعنخستین  

مبارزه با تریاک شروع کرد و در این  برای  از مذاکرات را    یادور تازه   1۹24در نوامبر   ملل  ۀ جامعکنند.    شده مواد مخدر تولید نتعییۀ  میزان سهمی
 -1 سند شد: به تصویب دو   منتهی   ها در شهر ژنو شکل گرفت واجالس   مشاور  و  اک ی تر  ۀتیکم نیز برخوردار بود.  کمیسیوناین  راه از مساعدت  
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المللی تریاک خام و سایر مواد  کنوانسیون بین  - 2.  1۹25ۀ  فوری   11  پرورده منعقد در ساخت، تجارت داخلی و استعمال تریاک   یالقا  ۀ نامموافقت 
این    متحد رسید. در وین به تصویب سازمان ملل  1۹۷1  گردان در سالروان مواد  ۀنوانسیون دیگری در زمین. ک1۹25ۀ  فوری   1۹  در  مخدر منعقد 

مواد مخدر و    ۀکنوانسیون در زمینین  ترمهم  1۹88 در سال،  1۹۷1 پس از کنوانسیون سال.  منظم است ماده و چهار فهرست  33  یکنوانسیون دارا 
،  1۹88یعنی در سال    ،پس از آن.  گردان بودمواد روان المللی مواد مخدر وبین  یشرسید که گام مهمی درجهت واپا گردان به امضامواد روان

وجود گذاشت که بار  ۀ  نهاد تخصصی جدیدی پا به عرص   ،1۹۹0گذشت. در سال    ی عموم  ملل متحد از تصویب مجمع ۀ  السراهبردی ده  ۀبرنام
  ، نام داشت، بعدها  11متحد  ملل  سازمان   مخدر   مواد  کنترل  ۀ برنام  که  سازمان ملل سازمان ملل متحد را به دوش کشید. این نهادی  هابرنامه  اجرای

فنی اجرایی   یهابرخی از سازمان  از سوی اقداماتی نیز  .یافتنام  تغییر    12متحد   ملل  سازمان  جرم   و  مخدر  مواد  با  مبارزه   دفتر  به  ،2002 در سال
. خطر استفاده از مواد مخدر  انجام رسیده است گردان بهمواد مخدر و مواد روان  یشدرجهت واپا  13ییجنا  سیپل  یالمللنیملل متحد و سازمان ب

هایی که در این مبارزه ضروری است، همکاری بین  یاستسیزی جدی نیاز دارد. از  ربرنامهه بیش از هر زمان دیگر به  به حدی رسیده است ک
مخدر و تقویت ظرفیت نیروهای کشورها در مبارزه    مواد نیروهای انتظامی کشورها و تبادل اطالعات برای جلوگیری از تولید و قاچاق و استفاده از  

با مواد مخدر  تشکیل تیم سایبری و متخصصان صوت   خصوصبهو    با قاچاق و قاچاقچیان مخدرهای صوتی    خصوص بهشناسی برای مبارزه 
ماده    180المللی در مقابله با مشکل مواد مخدر، سه ارگان ایجاد کرده و بیش از  ی جامعۀ بینهاتالش است. سازمان ملل متحد، برای هماهنگی  

کند کافی  را گوشزد می   مواد مخدرها که همکاری بین کشورها در مبارزه با  یانیهبها و  المللی قرار داده است ولی کنوانسیونرا تحت کنترل بین
ها فقط  ها و کنوانسیون یانیهبها است، در غیر این صورت تمامی این  یم تصمیی برای اجرای  هانظامو    هابرنامهچیزی که الزم است ایجاد    .نیست

و   نصیحت  دسترسی  یه توص جنبۀ  اخیر،  دهۀ  دو  طی  دارند.  به  ی قاچاقچ ای  به  یشرفتپها  تسلیحات  و  فناوری  در    آنانهای  بیشتری  قدرت 
ساختار پیچیده و چندالیه دارند و از   هاگروه که بیشتر این  یحد  تای قاچاق داده است هاگروه منظور افزایش قدرت نفوذ کردن کشورها بهثباتی ب
ین  آخردهند. یکی از  ی معنوان مخدر جدید نام برد پاداش  به  آن ی که بتوان از  هر ابداعگیرند و به  ی مین افراد بهره  ترمتخصصترین و  یشرفتهپ

افراد به آن و قیمت کم دارای محبوبیت    آسان و دسترسی    (خاکی و آبی و...)حذف قاچاق از راه مرزها    ها مخدرهای صوتی بوده که باابداعات آن
های  ها و کنوانسیون یانیهبشوند و از طرف سازمان ملل  ی م یش  واپاشده است. برخالف دیگر مخدرهای موجود که از سوی کشورها تا حدودی  

ی  آزادشده است، هنوز هیچ اقدامی برای مخدرهای صوتی انجام نگرفته است که همین باعث    ها تدوین برای آن  1۹88تا    1۹12زیادی از سال  
 یدکنندگان شده است.تول عمل بیشتر برای 

 ی ر ی گ جه ی نت 

  یجادلزوم ا  امروزه .  ی استمواد مخدر صوت مورد  قاچاق مواد مخدر در    یشواپا  موجودهای  کنوانسیون  ی نسب  یگفته شد نشان از ناکارآمد   آنچه
  از   استفاده  کنوانسیون،  ینا  یجاددر روند ا  یع تسر  یبرا   .شودمی احساس    ی مبارزه با مواد مخدر صوت   یبرا   یونتحت عنوان کنوانس  یقانون جهان

  طرفی،   از  خواهد بود.کننده  کمک  صوتی   مواد مخدر   با   ها آن  تطبیق  و  1۹88  کنوانسیون  ۶  و   4  و   3  مادۀ   مثل  گذشته  هایکنوانسیون  مواد   بعضی 
  دانانیقی موس   و   پزشکان   و  یشناسصوت   مهندسان   از  متشکل  و   یافتهسازمان  گروهی  ایجاد  شود، ی نم  شناسایی  ی راحت به  صوتی   مخدر   مواد   چون

  یی هاسازمان  چنین  تشکیل  با   توانند ی م  ی صوت   مخدرهای  شناسایی  برای  کشورها  مفید خواهد بود.  بسیار  ملل  سازماننظر    یرز یانه  را   مهندسان   و
از به  .کنند   جلوگیری   صوتی   مخدرهای  شیوع   از   متحد   ملل  سازماننظر    یرز  و   خود   انسانی  نیروهای  از  ستفاده ا  با   و پیشگیری  آموزش  منظور 

هستند ایجاد    ها گردانروانیی برای آموزش به نوجوانان و جوانان که بیشتر در معرض استفاده از  هاکارگاهشود  مواد مخدر، پیشنهاد می   سوءمصرف 
ی مجازی مناسب هاشبکهی  اندازراهشود بستر اینترنتی امن مثل  ی و تمایل جوامع به اینترنت، پیشنهاد می فناورشود. همچنین، با رشد روزافزون  

 
11 UNDCP   (United Nations Office on Drugs and Crime) 

12 UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) 
13 INTERPOL (International Criminal Police Organization) 
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رسد  می  نظربهاز طرفی،  .  ی ایجاد شودهنجارشکنمعه با قوانین و مقررات، و خطر مواد مخدر یا هر نوع  جا  آشناکردن برای  ،  ی سنی مختلفهاه زبا
.  شود . حق بر سالمت یکی از مصادیق حق حیات قلمداد می کند ی صورت مستقیم م حق بر سالمت را تهدید بهآن  تولید مواد مخدر و استفاده از  

های  گیرد و در کنوانسیون ی حقوق بنیادین بشری قرار م  ۀزیرمجموع  المللی است کهقوق بشر بینکلی در نظام ح  ی حیات عنوان حق،  از طرفی 
ها  رسد تعهدات دولتمی  نظربه .  نیست  اها نیز از این مسئله مستثنالمللی دولتبین حقوق مسئولیت  ۀحوزموجود توجه چندانی به آن نشده است.  

 در  ،در نتیجهاند.  « ارای وصف »آمره د حق حیات و  حق بر سالمت  ارتباط نزدیک با  ۀواسط مخدر به  از مواد  ممنوعیت تولید و استفادهۀ  در زمین

ها درنظر  برای دولت آمره  قواعد   یا همان مسئولیت برای نقض الگوی مسئولیت مشدد امکان وجود دارد که  ینا  ی المللفضای حقوق مسئولیت بین
عنوان قواعد آمره قرار نگرفته است. به  توجه  مورد ای  المللی مواد مخدر در هیچ سند بین  ابوابهایی مختلف در  یتبه ممنوع . تعهد راجع گرفته شود

ها ممنوع است. باید توجه داشت که ظرفیت جهانی  که عدول از آن  اندشدهعنوان تعهداتی یاد  ها بهیت ممنوع ین  ا  ی،المللبینبه ارادۀ  اما، با توجه  
 عنوان یکی از مصادیق قواعد آمره شناسایی شود. وجود دارد تا به به مواد مخدرراجع  هاییتع ممنوبرای  الزم

 منابع 

ف  یاحمد  ف  ی اثرات روان  ی بررس .  (13۹8)  ی، کاظمرحمان  میله وج   ،ی ابوالقاسم  یرج،، ایمحمد ی عل  خرالدین،کانرش،  از    ی ناش  یولوژی زیو 
 . ۶2- 54(، 1)۷ ،ی ارگونومی. صنعت خودروساز کیمواجهه مزمن با صدا در 

 علیشاه.  . منوچهر نوایی )مترجم(. تهران: انتشارات صفی تاریخ تریاک (. 13۹۶بوت، مارتین )

 (. اک ی رمصرف ت ۀ و تجارت عمد  ی المللنیو تجارت ب د یکشت خشخاش و تول  م یو تنظ د ی )پروتکل تحد 1۹3۶ ونیکنوانس 1۹53 پروتکل
01_3_page015.html-01-analysis/bulletin/bulletin_1953-and-https://www.unodc.org/unodc/en/data 

  جلد   ،د ی جد   ی در نظم حقوق   یبا اصالحات و الحاقات بعد   13۶۷مصوب سال    مخدر  مواد جامع قانون مبارزه با    شرح (،  13۹8)  نیحس  ،ی ذبح
 .هییقضا ۀ قو انتشارات و مطبوعات مرکزتهران:  .دوم  و اول

ب  .(1400محسن )  ،زادهی شکرچ   و  نیغالمحس  ،مسعود  ل،یاسماع  ،ی رمضان پرتو اسناد  با مواد مخدر در  ک   یالمللنیمبارزه  تأ بر سلسله   د یبا 
 .214-1۹۷ ،ی(حقوق  ینوآور ۀنامژه یو)15 ،ی حقوق پزشک .المللنیحقوق ب یمراتب هنجار

  .1۹۹8  گردان  روان  یداروها   و   مخدر  مواد   ی رقانون یغ  قاچاق   ۀ دربار  متحد   ملل   سازمان  ونیکنوانس
https://digitallibrary.un.org/record/266894?ln=en 

 https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf  .1۹۷1گردان مصوب روان مواد ونیکنوانس

داروها   یرقانون یغقاچاق    ۀ دربار  متحد  ملل  سازمان   1۹۹8  ونیکنوانس و  مخدر   .گردانروان  یمواد 
https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/Drug%20Convention/Commentary_on_the_uni

ention_1988_E.pdfted_nations_conv 

 . تهران: راه نوین. المللبین حقوق و داخلی حقوق دیدگاه   از مخدر مواد جرایم(. 13۹0ساکی، محمدرضا )
 وهشتم. دانش، چاپ پنجاه . تهران:گنجعمومی   المللبین حقوق(. 13۹۷) محمدرضا، بیگدلی  ضیایی 

وسیله اصوات بین آئورال بر کاهش  سازي امواج مغزي به اثربخشي هماهنگ  .(13۹3)   یثابت، مهد   انی زد ی  و  محمد   ،ی اورک  احمد،  پور،ی عل
 .2۶-1۹(، ۷4)18 ،مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه )بهبود( .اضطراب

و    ی المللنی ب  یهاون یبه کنوانس  توجه  گردان باخصوص مواد مخدر رواندر  رانیا  یی جنا  استیس  .(13۹5زاده، محمود )وم یق  و  ، غالمرضایمهدو
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