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Abstract  
In different societies' political and public discourse, foreigners are considered to be 

responsible for drug offenses and make up a significant part of the criminal 

population of drugs offenses. Through theories like focal concerns, villain/ victim,  

in-group favoritism, and theory of ethnic threat, the present study examines the 

effect of the offender's nationality on sentencing and its severity in the practice of 

courts. In this regard, qualitative research methods have been used. In-depth 

interviews with judicial activists, drug lawyers, and officers of  Drug Control 

Headquarters (15 cases) were used. The content of documents, including cases of 

drug offenses conviction (20 cases) and national courts verdicts about drug offenses 

of foreigners have been analyzed. The Findings show that through over-policing, 

immigrants (especially from the origin country of drugs or with low socio-economic 

status) are at the criminal justice system's focus. In addition, media representation of 

immigrants' crimes and its impact on public opinion and violation of the rules of 

hospitality by foreign offenders has led to immigrants being more blamable. finally, 

the lack of access to effective legal protection in the criminal justice system has 

provided grounds for discrimination against this group. 
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 چکیده
ر شوااخت  شو و و   موواد مخو    میمسئول جرا یاتباع خارج ،جوامع مختلف یاسیو س یدر گفتمان عموم

 یاتیو پژوهش از رهگذر نظر نیادر . دها یم لیمواد مخ ر را تشک یفریک تیاز جمع یتوجهبخش قابل
صوورت  بو   ی،قوم  یته  یۀو نظر گروهیداری درونجانب ،یقربان بزهکار شرور/ ی،کانون هایچون دغ غ 

 شوود. پرداخت  موی  هاملی دادگاوملیت متهم بر کیفردهی و ش ت آن در رویۀ ع ریتأثی ب  بررس یقیتطب
مأموران  ووکال  ،ییبا کاشگران قضا قیعم ۀاز روش مصاحب روش این پژوهش کیفی است. در این راستا،

محتووا بوا    لیو روش تحلاز  همچاوین نمون ( بهرو گرفت  ش و است.  15ستاد مبارزو با مواد مخ ر )جمعاً 
 ی ملوی هادادگاومحکومان قضایی( و آرای مواد مخ ر  ایهنمون  از پرون و 20)مراجع  ب  اسااد و م ارک 
 ده یپژوهش نشان م یهاافت یاستفادو ش و است.  یمواد مخ ر اتباع خارج میدر خصوص مجازات جرا

ۀ واسطب  ،فیضع یاجتماع گاویپا یدارا ایمب أ مواد مخ ر و  یاز کشورها ژویوب ، مهاجرانجرایم ارتکابی 
ای جرایم ی، در کانون توج  نظام ع الت کیفری قرار دارد. همچاین گزیاش رسان کاترل و بازرسی افراط

نووازی از سووی مجرموان خوارجی، در     مهاجران و پیروی افکار عمومی از آن و نیز نقض مقررات مهموان 
در  موثثر  یحقووق  تیو حما دسترسی ب  ع م در نهایت،و بودن اق ام مهاجران تأثیر داشت   رتریپذسرزنش
 علی  این گروو را فراهم آوردو است.  الت کیفری زمیاۀ تبعیضنظام ع

 واژگان کلیدی
 تبعیض، کیفردهی، مجرمان خارجی، مواد مخ ر، مهاجرت. 
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 قدمهم
نبایو    آنهاطور برابر رفتار شود و ب و افراد جامع  با ع الت و احترام  ۀبا هم بای  از ماظر حقوقی

حقووقی   هوای ی در مقابول قوانون، در قلوب نظوام    در معرض تبعویض قورار گیرنو . اصول برابور     
 کوردو، داوری در اجرای قانون ایون ارزش را ته یو    هرگون  تعصب و پیش .قرار دارد افت یسامان

نوابرابری در برابور قوانون از دیربواز      ،رو ایون  از. کا نظام ع الت کیفری را تضعیف می اعتماد ب 
تاوعی در تبیین تبعویض در نظوام عو الت کیفوری     های منظری  و بودو شااسانتوج  کیفر مورد

های قانونی ممکن اسوت  اعمال مجازاتک   ها آن استاین نظری  مشترک ۀنقط .ارائ  ش و است
این ای از های شخصی و اجتماعی متهم تأثیر پذیرد. بخش عم واز عوامل فراقانونی نظیر ویژگی

 ۀبوا دوگوانگی نوژادی در ایالوت متحو      بر روی تبعیض نژادی متمرکز ش و ک  اغلوب   هاپژوهش
هوای  پوسوت معموو ً مجوازات   ده  متهموان سویاو  و نتایج آن نشان میاست مریکا مرتبط بودو ا

 .  1کاا تری نسبت ب  سفی پوستان دریافت میساگین
نظام ع الت آمیز رفتارهای تبعیض زمان با افزایش جمعیت کیفری مهاجران خارجی،هم
شااسوی کیفوری گردیو .    برانگیزتورین مضوامین در جامعو    ی از بحثیکبا بیگانگان  کیفری

وح ت بر کیفردهی ب  نحو مثبت یا مافی  ملیت متغیر محققان پیرامون چگونگی اثرگذاری
کااو  کو  در   یاد موی « ابرقهرمان»عاوان از افراد خارجی ب  ان کیهای نظر ن ارن . پژوهش

ک  شرایطی تری با آنان دارد. برای نمون  در کیفری برخورد مالیم صورت ارتکاب جرم، نظام
ماصفان  نسوبت بو  اتبواع     یاصول دادرس تیع م رعا لیب  دل نیکشور چ یفریک یدادرس
بر این باورن  اتبواع خوارجی    یپژوهشگران چیا ،استقرار گرفت  بارها مورد انتقاد  یخارج

مواد مخ ر دریافت  جرایمویژو در تری در مقایس  با همتایان چیای ب های خفیفمحکومیت
مشومول   چو  اگر ؛شوون  اع ام می ب  ن رت محکومن خارجی ب ازعم آنان، متهمب  .کاا می

کاا  است  ل می پژوهشگران چیای(. (Liu et al., 2019: 429باشا  اع ام  مجازات قانونی
ح  در ازشع الت استحقاقی نیست، بلک  احتیاط بی ۀک  احکام صادرو برای بیگانگان نتیج

بو  روابوط خوارجی و     رسوانی آسویب  از های اتباع بیگان ، ب  دلیل تور  رسی گی ب  پرون و
ماظوور  دهو  بو   مریکا نشان موی اها در فشارهای دیپلماتیک است. همچاین برخی پژوهش

ب  نسبت اتباع  مهاجرانتری در مورد های خفیفحبستر مهاجران غیرقانونی، اخراج سریع
هوا تفواوتی در احتموال    ک  برخی یافتو   درحالی ؛((Ivanov, 2020: 7د شویکشور اعمال م

 ,wu & spohne) دهاو  محکومیت و یا ش ت مجازات بر مباای متغیور ملیوت نشوان نموی    

مثابو   هوای غیربوومی را بو    ها، مهاجران و اقلیتتوجهی از پژوهشبخش قابل. (316 :2010

                                                           
1. See: Spohn, C. (2000). Thirty years of sentencing reform: The quest for a racially neutral sentencing 

process. Criminal Justice, 27-501.  
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بیگان  بوودن موجوب اعموال     ۀ  ک  در آن تبعاماینقربانیان نظام ع الت کیفری معرفی می
 ,Brandon, 2018; Demuth) دشوو یتور مجوازات مو   های ش ی تر یا اجرای سوریع مجازات

2002; Light, 2017; Light & King, 2014; Logue, 2009هوا بور نیواز بو      ن پوژوهش ی(. ا
و در جورایم   هوای قوومی و ملوی متاووع    های مختلوف بوا گوروو   مطالعات بیشتر در فرهاگ

تر در مورد رفتار نظام عو الت  تر و تعمیم گستردوبرای دستیابی ب  دی گاو وسیع گوناگون،
 دارن .های قومی و ملی تأکی  کیفری با اقلیت

 اسوت. مجرموان موواد مخو ر     کیفردهیبررسی تأثیر متغیر ملیت بر پژوهش حاضر در ص د 
ن امر است ک  مشکالت مواد مخ ر در طول علت تح ی  موضوع ب  جرایم مواد مخ ر ناشی از ای

در گفتموان   همچاان ک  .((Valadez, 2017: 671 استشااخت  ش و  مهاجران خارجیتاریخ با 
پ یو ار   و مبارزجاگ با مواد مخ ر ک  دوگانگی خودی و غیرخودی، شهرون  و بیگان ، قاچاقچی 

 ,Elwood)انو   قورار گرفتو   دشمن فرضی جاگ با مواد مخ ر  رأ شود، گروو خارجیان در می

1995: 104; Flusberg et al., 2018: 3)1.  ای بوا  صوورت کلیشو    جرایموی کو  بو     در باوابراین
توری بوروز   ب  شکل ملمو  بر کیفردهیمتهم ملیت  ریتأثرس  نظر میب ، ارتباط داردمهاجران 

در کشوورهای مختلوف   اتبواع بیگانو     اتهوام  نیترخصوص آنک  جرایم مواد مخ ر مهمب یاب ، می
 .((Joseph, 2006: 148است 

کیفوری تحلیول نموود.     ۀعاوان یک سوو  توان صرفاً ب در ایران نیز جرایم مواد مخ ر را نمی
مواد مخ ر بع  از انقالب اسوالمی و پیونو  قاچواق موواد مخو ر بوا        ۀنگرش ای ئولو یک ب  مقول

عوامالن  » مثابو  بو  مواد مخ ر  مجرمانو تلقی  2«ای برای تضعیف نظامتوطئ »عاوان دشمن ب 
از رسوی گی در محواکم    ،نسبت ب  جورایم موواد مخو ر    یموجب اتخاذ رویکرد امایت 3«استکبار

 . ش و است های ش ی بیای مجازاتردیف جرایم علی  امایت کشور تا پیشانقالب هم
یکوا و ایوران و   با محوریت کشوورهای امر  این پژوهش با اتخاذ رویکرد تطبیقیدر این راستا، 

                                                           
گرفتن ک   همچاان .ان آماج جاگ با مواد مخ ر قرار گرفت بارها  نیز مهاجراندر گفتمان سیاسی کشورها . 1

کردن مواد مخ ر ب  امریکا، شعار محوری در کمپین دونال   وارد ۀانگشت اتهام ب  سمت مهاجران ب  بهان

 و مهاجران اخراج مهاجرت، افزایش قانون اجرای گسترش برای های ویتالش. بود ترامپ علی  مهاجرت

 Tosh, 2021) .:2 )است  بودو راستا این نیز در مکزیک با متح و ایا ت جاوبی مرزهای در دیواری ساختن

: اشارو داشت «یرانیجوانان ا یبرا کایمرا ۀنسبت ب  توطئ  یهش ار مراجع عظام تقل»ب   توانیمبرای نمون ، . 2

 هاییکایآمر است. یجخار یهادست ۀدها آن نشان تیدر کشور با وجود مماوع اکیب  تر یآلودگ هم نیا»

 :ک  خبر رنا،یا یخبرگزار) ،«را آلودو کاا  یاسالم یجوانان کشورها اکیب  افغانستان آم ن  تا با کشت تر

 (.1398آذر ، 835895919
 یابیو موواد مخو ر و ارز   میجورا  اعو ام در  فور یتحوول ک  (.1397زادو، محم رضوا ) ادبرای مطالعۀ بیشتر، نک: ح . 3

 .56-57، رسالۀ دکتری، دانشک ۀ حقوق دانشگاو تربیت م ر ، صص آن یاثربخش
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تحلیلوی   -با روش توصیفیهایی از کشورهای اروپایی و آسیایی، موردی ب  نمون  اشارۀ تااسبب 
ی بر کیفردهی و شو ت آن در  ریتأثملیت متهم چ  درص د پاسخگویی ب  این پرسش است ک  

جیو   را تو 1برخورد کیفری متفاوت با مجرموان خوارجی   دارد و چ  عواملی هادادگاورویۀ عملی 
هایی از تبعیض در کیفردهی اتباع خارجی جلوو در این راستا پس از ذکر روش تحقیق، . کامی

 اصولی،  هوای چوون دغ غو   یی هوا  یو از رهگوذر نظر سپس  شود ودر کشورهای مختلف بیان می
هوای  بوا تلفیقوی از یافتو     یقووم   یو ته  یۀو نظر گروهیداری درونجانب ،یقربان بزهکار شرور/

ها مطالع  ش و، سرانجامْ ثیر ملیت متهم بر کیفردهی و ش ت آن در رویۀ عملی دادگاوتجربی تأ
گیورد. در نهایوت بوا    کیفری موورد بررسوی قورار موی     ا یفراچگونگی تبعیض علی  مهاجران در 

بهبوود عملکورد نظوام عو الت کیفوری در       ماظوور بو  ش و، پیشاهادهایی با ی مطالب ارائ جمع
 شود.رائ  میبرخورد با مهاجران ا

 

 . روش تحقیق1

و  های اصولی دغ غ  ۀهای کیفرشااختی نظیر نظریاز نظری  گیریحاضر با بهرو نگارن گان مقالۀ
کیفوی، درصو د   ی هاهای مختلف آن، با کاربست روشو خوانش گروهیداری درونۀ جانبنظری

در انو .  فرایا  کیفوری ی ملت متهم بر تعیین نوع و میزان مجازات در رگذاریتأثچگونگی  تحلیل
طوور معموول در   ک  بو   تش ی  مجازات در خصوص مهاجران ۀاین راستا برای روشن ش ن انگیز

عمیق با کاشگران قضوایی، وکوال و    ۀاز روش مصاحب شود،های داخلی ماعکس نمیمتن دادنام 
 آم ودستب ی هاتکمیل دادو ماظورب بهرو گرفت  ش و است.  مأموران ستاد مبارزو با مواد مخ ر

ازجملو  دادنامو  و    قضوایی  تحلیول محتووای اسوااد و مو ارک     شیوۀاز  از روش مصاحبۀ عمیق،
هوا و اطالعوات   تحلیول محتووای گوزارش    ی ملوی، هوا دادگواو آرای ، داخلوی  های قضوایی پرون و
د های ستاد مبارزو با موا، اخبار، مقا ت و گزارشهابارسمی )کتماابع ش و از رهگذر آوریجمع
در خصووص محکوموان   اطالعواتی   ۀدها بازتابک   (المللیهای بینی سازمانهاگزارشو  مخ ر

 ش و است.نیز استفادو   اباشیمخارجی در جرایم مواد مخ ر 
 

 گیری روش نمونه .1. 1
ه فماو  اسوت و بور اسوا  آن صورفاً       گیوری نمونو   گیری در این پوژوهش از نووع  روش نمون 

                                                           
. مقصود از مجرم خارجی/ مجرم مهاجر در این مقال  فردی است ک  فاق  تابعیت کشوری اسوت کو  در نظوام کیفوری آن     1

کشوور را   کیو قص  ورود بو    یصورت قاچاق ک  ب  یافراد ان،یجوکارگران مهاجر، پااوگیرد. قرار می تحت پیگرد قانونی
    ، در این دست  قرار دارن .شونیک  هاگام سفر ب  خارج از کشور مرتکب جرم م یکسان ایدارن  و 
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. معیوار  اسوت  انتخاب ش و اع ام یا حبس هستا ،مستوجب مجازات  ک  رهای مواد مخ پرون و
موواد مخو ر    هوای از پرون ونمون   20 های آن شاملها، اشباع نظری بودو و دادوآوری دادوجمع

نوعی در معرض ب  ک است  1399تا  1389 هایۀ سالدر باز رانیدر ا گان یو اتباع ب یاتباع داخل
واح  اجرای احکوام کیفوری دادگواو     مراجعۀ حضوری ب  ها از طریقدادو ان . اینبودو محکومیت

و مطالعوو  و  (1399 وریشووهر)خوورداد تووا  هووای غربووی کشووورانقووالب اسووالمی یکووی از اسووتان
 آم و است.  دستب ها برداری از پرون ویادداشت

ادی کو  در  ماحصوراً بوا افور    ک ساختارما  است های این پژوهش از نوع عمیق و نیم مصاحب 
گرفت   های جرایم مواد مخ ر، اطالعات و شااخت مااسبی داشتا ، مصاحب  صورتخصوص پرون و

ی مختلف ازجمل  قضات دادگاو انقوالب و واحو  اجورای احکوام     هابخشکاشگران  ک  شامل است
اسوت. رونو    ستاد مبارزو با مواد مخ ر و وکالی متخصص در حوزۀ موواد مخو ر    مأمورانکیفری و 

شوون گان و  مشخصوات مصواحب   مصاحب ( ادام  یافت  است.  15)اشباع نظری  ۀها تا مرحلصاحب م
مقالو  آمو و    2و  1تفصیلی در پیوست شومارۀ   صورتب مصاحب  ب  همراو پروتکل مصاحب ،  م ت

در  تطبیقی بودن موضوع، آرای محاکم کیفوری کشوورهای خوارجی    ب  توج  بااست. گفتای است 
 نیز مورد تحلیل قرار گرفت  است. های مواد مخ ر اتباع خارجیخصوص پرون و

 

 . تورم جمعیت کیفری مهاجران در نظام عدالت کیفری تطبیقی2
 بو   نسوبت  ،ده  مهاجران اعم از قوانونی و غیرقوانونی  های تجربی نشان میب  دادو کوتاو نگاهی

 ی  نظیور اعو ام در موورد    های ششون  و یا مجازاتمیاتباع یک کشور بیشتر محکوم ب  حبس 
ها در نظام ع الت کیفوری،  ح  اقلیتازبهترین نمون  مستا  از بازنمایی بیشگردد. آنان اجرا می

فاقو  تابعیوت ایوا ت متحو و      ،ک  نیمی از مجرمان فو رال  استای از نظام کیفری امریکا نمون 
 (.Light, 2017: 34هستا  )

از ک  رن  دای جزئو پا نقش خردوت ب  اتباع داخلی خارجی نسبکاا گان غلب حملبا آنک  ا
عو اد  ت ،(Scalia, 1996: 2شوون  ) کوار گرفتو  موی   بو   بان های مواد مخ ر برای حمل مواد سوی

انو ، عامول مهموی در افوزایش     نامتااسب اتباع خارجی ک  ب  جرایم موواد مخو ر محکووم شو و    
ده  ک  نشان می های تجربییافت لا  (. در ایرBanks, 2011: 6) استجمعیت کیفری مهاجران 

و در جرایم  شون برابر بیشتر از مردان ایرلا ی ب  حبس محکوم می 11تا  5مردان خارجی بین 
از اتبواع ایرلاو ی    ماو حوبس بیشوتر(   10طور متوسط ی )ب ترهای طو نیمجازات مواد مخ ر،
  از اتهاموات مربووط بو  قاچواق     درص 5/44 ،(. در آلمان(Brandon, 2018: 14 کاا دریافت می

درص  از کول جمعیوت    9کمتر از  درحالی ک یافت  است،  مواد مخ ر ب  اتباع خارجی اختصاص
 (.Paoli & Reuter, 2008: 16) ده آلمان را تشکیل می
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نامتااسبی در معرض مجازات  صورت همچاین ب  ،ویژو از کشورهای آسیاییاتباع خارجی ب 
 46، 2015واد مخ ر هسوتا . بورای نمونو  در عربسوتان سوعودی در سوال       اع ام برای جرایم م

 ۀ، هم2020در سال دادن  و تشکیل می خارجی اتباع( نفر 158 از 73) ش گان رااع ام از درص 
بور   . بودنو  یکشور اع ام ش ن ، از اتباع خارج نیمواد مخ ر در ا میجراخصوص  ک  در ینفر 5

فرد خارجی س  برابر یک شهرون  سعودی با احتمال اع ام در  المللی یکهای بینگزارش اسا 
 .(HRI, 2021: 44) جرایم مواد مخ ر مواج  است

خوارجی بودنو     ۀنفر تبع 13، مخ ر مواد برای ش واع ام نفر 14 از ،2014 سال در ان ونزی در
(Fleetwood, 2017: 363). ران و انو ونزی از کشورهای نیجری ، ایو  ژویوب  در مالزی اتباع خارجی ،

از شوانس   دهاو  کو   موی در انتظار اع ام برای جرایم مواد مخ ر را تشکیل  بیش از نصف جمعیتِ
  (.Hoyle & Girelli, 2019: 1)تج ی نظر برای رهایی از اع ام برخوردارن   ۀان کی در مرحل

شورایط  شود، بلک  پیرامون های ش ی  معطوف نمیگفتای است این تفاوت لزوماً ب  مجازات
(؛ با ایون توضویک کو     Lehmann & Gomez, 2021)کاا و نیز وجود دارد مخفف  و معاذیر معاف

ما ی از نهادهای ارفاقی چوون آزادی  مهاجران ب  نسبت اتباع یک کشور شانس کمتری در بهرو
، نرخ با ی اع ام اتباع خارجی درعوین  مثالرای بتعلیق مجازات و همچاین عفو دارن . ، مشروط

توان  ناشی از نرخ با ی ارتکاب جورم و یوا کیفردهوی بیشوتر ایون مجرموان باشو ،        ال ک  میح
توان  ب  علت اعطای کمتر عفو ب  مجرمان بیگان  در مقابل اتبواع داخلوی نیوز صوورت گیورد      می

(Wolfang et.al, 1962: 307). 
سو   دهاو ،  کیل موی درص  جامع  را تش یک صرفاً ستانیافغان مهاجران رغم آنک در ایران ب 

 ۀدهو دو ده  ک  طوی  . آمارهای غیررسمی نشان میشون شامل میاز جمعیت کیفری را  درص 
. انو  بسیاری از شهرون ان افغانستان ب  جرایم مواد مخ ر در ایران ب  اع ام محکوم ش و ،گذشت 

  کو   افغان در ایوران در معورض مجوازات اعو ام بودنو      3000ح ود  2010در سال  ،مثالرای ب
هوای  یافتو  (. Hoyle & Girelli, 2019: 1انو  ) بوودو مواج  اتهام قاچاق مواد مخ ر  ابیشتر آنها ب

تجربی حاکی از آن است ک  ارسال پرون و بو  کمیسویون عفوو در خصووص محکوموان مهواجر       
 نیو تور، ارسوال پرونو و بو  ا    بو  عبوارت روشون   آیین تشریفاتی برای اجرای حکم است.  مثاب ب 
 یبورا  یادار یفاتیکو  همچوون تشور    ،عفوو  یبورا  ی یو ام یکورسوو  ۀنو  بو  مازلو    ،ونیسیکم

 است. یابیقابل ارز حکمْ یکاارگذاشتن موانع اجرا
 آمیوز نرخ با ی جمعیت کیفری مهاجران در جرایم مواد مخ ر، لزوماً ب  معاای تبعیض

. پیرو ایون   عوامل قانونی باش ۀنظام ع الت کیفری نیست، بلک  ممکن است در نتیج بودن
شااسوی  جورم  هوای . یافتو  1تفکیک ش ل ب  ئقا بایستی امر بین دو مفهوم تفاوت و تبعیض

                                                           
بو  تعبیوری رفتوار     سوت؛ ا یفور یاز طورف مقاموات ک   یتعصب عم  ای یداورشیشامل پ (discrimination)تبعیض . 1
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ده  اتباع خارجی درگیر در جرایم مواد مخ ر معمو ً نسوبت بو  اتبواع کشوور از     نشان می
توری را نسوبت بو  اتبواع     و میزان بیکاری با تر و م اوم سطک پایین تحصیالت برخوردارن 

هوای  فرصوت شوود  و این امر موجب موی  (Light et al., 2014: 836)   کااب  میکشور تجر
و عمالً مجبور بو  یوافتن مشواغل کوچوک      داشت کمی برای یافتن شغل در اقتصاد مشروع 

ش و در بازار کوار قوانونی را فوراهم    های انکارک  مواد مخ ر فرصت . ازآنجاباشا غیرقانونی 
طور شون  ک  ب  مکن است بیشتر درگیر بازارهای مواد مخ رکا ، مهاجران غیرقانونی ممی

را اشوغال  ( خیابوانی  ۀترین سطک توزیع مواد مخ ر )فروشوا  و خطرناک ترینپایینمعمول 
عاوان از مهاجران ک  از آنان ب رخی بنیز  در ایران(. Light & Miller, 2018: 373کاا  )می

طور مشوترک  نشین ب هستا  ک  در مااطق حاشی  افرادی ،شودها یاد میها یا کولیغربتی
فقر اقتصوادی   ۀواسطها استقرار دارن  ک  ب های استیجاری در محل با چا  خانوار در خان 

 (.63: 1396صادقی، ان  )ب  خری وفروش مواد مخ ر روی آوردو
ی هوا گروهی از محققان معتق ن  تع اد با ی جمعیوت کیفوری مهواجران ناشوی از فعالیوت     

 ۀاما تعمیم این نظر ب  کل جامعو . آمیز بودن نظام ع الت کیفریآنان است و ن  تبعیض ۀمجرمان
جورایم موواد   این احتموال وجوود دارد کو      رس .نظر نمیب ای قضاوت چا ان عاد ن  ،مهاجران
؛  دادو باشهای اقلیت قومی یا طبقات پایین اجتماعی را ه ف قرار طور نامتااسب گرووب مخ ر 

. بور ایون   هوا تلقوی شو و اسوت    های جاگ با مواد مخ ر، جاگ علی  اقلیتهمچاان ک  سیاست
در  شوتر یب یک کشور ب  نسبت اتباع ی، مهاجران همچاانقانون یهاربا وجود کاترل فاکتو اسا 

 هستا . مواد مخ ر در جرایم و اجرای مجازات تیمعرض محکوم
 

 یفردهیک ندیدر فرا ضیبه تبع مندهینظر کردیرو .3
های مختلوف در سوطک   های متع دی است ک  از جاب تبعیض در کیفردهی شامل نظری  ۀپ ی 

 در این پژوهش، از میان چاو  ان . خرد و کالن چرایی و چگونگی بروز این پ ی و را تبیین نمودو
ی اصولی،  هوا دغ غ های نمایا  از نظری ی را تبیین میفردهیکاصلی ک  تبعیض خُرد در  نظریۀ

 ماظوور بو  گروهی استفادو ش و و سپس نظریوۀ ته یو    درون داریجانببزهکار شرور/ قربانی و 
 تبیین تبعیض کالن مورد بررسی قرار گرفت  است.

 

                                                                                                                                        
 کو  یدرحوال  متفاوت با متهمان بر مباای عوامل فراقانونی نظیر نژاد، جاسویت، قومیوت و طبقو  اجتمواعی اسوت؛     

 .(Spohn, 2000: 432)توان  در نتیجۀ عوامل موج  و قانونی باش  می لزوماً نامشروع نبودو، بلک  (disparity)تفاوت 
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 ی اصل یهادغدغه یۀنظر. 1. 3
)focal concerns(1  

 ۀگیری در خصووص کیفردهوی بو  سو  دغ غو     بر اسا  این دی گاو، قضات در طول تصمیم
 کاا :میاساسی تکی  

 ها و پیام های عملی کیفردهی.مح ودیت .3 ؛حمایت از جامع  .2 ؛پذیری متهمسطک سرزنش. 1
توانا  بر ارزیابی قضات از متهمان حوول ایون سو  دغ غو  اثور      عوامل قانونی و فراقانونی می

 .(et al., 1998: 766) Steffensmeierگذارد 

ن محو ودی برخوردارنو  و اطالعوات یوا زموان      قضات در فرایا  دادرسی از زما ایاک  نظر ب 
جهوت تسوهیل فرایاو  ارزیوابی      ،ن ارنو   را متهم ۀپیشیا مربوط ب  کافی برای ارزیابی تمام ابعاد

شوون . ایون   متوسل می ((shorthand prectucal ادراکی تا متهمان در خصوص س  دغ غ ، ب  
ا عوامول فراقوانونی ماناو  قومیوت،     بو کو   هایی باا شو و  یداورها و پیشادراک بر اسا  کلیش 

کاشوگران کیفوری    .(Light, 2017: 37در ارتبواط اسوت )   اجتمواعی  -اقتصادی جاسیت، پایگاو
شون  )مثاًل چو  کسوی خطرنواک اسوت و چو  کسوی نیسوت( بو  ایون          وقتی با تردی  روبرو می

 جویا .  استااد می تا ادراکی
شوود توا قضوات را در    تایو و موی   لی درهوم های اصعوامل فراقانونی با دغ غ  ،در این فرض

 شوون و مصواحب   یکوی از قضوات   گیری پیرامون کیفر مجرمان متأثر سازن . همچاان کو  تصمیم
 ۀکشو  همو  ین  وقت دارد و ن  ذهواش مو   یقاض و یچیپ یهادر پرون و» :کا بیان می (3)ش. 
 ۀشوون  مصواحب  «. وانو  کاو  بخ یرا هم فرصوت نمو   کیها لواوقت یلیرا مطالع  کا ، خ اتیجزئ

 تیو قوم ایبر اسا  ظاهر  یقاض مواقع یبرخ»دارد: یان میب وکیل دادگستری() (6دیگری )ش. 
 فاتیجلس  فقط تشور  یرو صادر کردو، برگزار یذهاش رأ دردادگاو،  یدر همان در ورود متهم
سوت بوا   های خالی ذهن قضات در هاگام ارزیوابی متهموان ممکون ا   ، خان اسا  نیا بر«. هست
 شود. های ذهای پرکلیش 

های مافی نسبت بو   و کلیش  خارجی بودنده  ی عموماً نشان میختکیفرشاا هایپژوهش
 :Valadez, 2017)  نقش داشت  باشو   متهم پذیریتوان  در افزایش سطک سرزنشمهاجران می

 ،یا جعول مو ارک   مهاجران غیرقانونی ب  دلیل نقض قوانین ورود ب  کشور و ،نیعالوو بر ا .(671
 ;sayad, 2004: 282) محسووب پوذیرتر  سورزنش  تعو د جورم   ۀواسوط افزون بر جرم ارتکابی، ب 

Banks, 2011: 15)  شون یمحکوم م یتریطو ن یهاب  حبسو  . 

                                                           
 نظری ، نک:   . برای مطالعۀ بیشتر در خصوص این1

Hartley, R. D. (2014). Focal concerns theory. The encyclopedia of theoretical criminology, 1-
5.Steffensmeier, D., Ulmer, J., & Kramer, J. (1998). The interaction of race, gender, and age in 
criminal sentencing: The punishment cost of being young, black, and male. Criminology, 36(4), 763-
798. Steffensmeier, D., Painter-Davis, N., & Ulmer, J. (2017). Intersectionality of race, ethnicity, 
gender, and age on criminal punishment. Sociological Perspectives, 60, 810–833. 
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یا تحصویالت  یستا  خارجی از ثبات شغلی برخوردار ن طور معمول مهاجراندلیل آنک  ب ب  
نظام عو الت کیفوری   نظر کاشگران از  ممکن است، امطلوبی دارن و یا وضعیت اقتصادی ن پایین

هوا در  نقش رسوان   میان نیا . درشون  محسوبتر و ته ی  کیفری علی  امایت عمومی خطرناک
هوای قوومی را   های ذهای پیرامون حالت خطرناک و استع اد جاایی اقلیوت زدن ب  کلیش  دامن

در تعو اد   پوسوت موردان سویاو  ای بازنمایی رسوان  مریکا، اطور ک  در همان. نبای  نادی و انگاشت
 هوا در ایوران رسوان    ،ک  اکثر آنها ماحرف، خطرناک و ناکارآم  هستا است  هامح ودی از نقش

 دهاو  مافوی نموایش موی    صوورت  بو  سوتان را  اتبواع افغان  ی تلویزیونیهاالیسراخبار و  ژویوب 
 رهوای مختلفوی نظیو   برچسوب  نها از سوی مردم بوا گاهی آو  (133: 1399ی، و طاهربیچرانلو )

 ارزیوابی هوا بور   شون  ک  بعی  نیست ایون کلیشو   قاچاقچی یاد می و بزهکاران، معتادان خیابانی
 کاشگران کیفری پیرامون حالت خطرناک متهم اثرگذار باش .

 عاووان ب ان  ممکن است اتباع بیگ قانون مجازات اسالمی 35و  23مواد موجب ب  ایاک  ب  توج  با
از احتمال ارتکاب مج د جورم   اخراج شون ، محکومیت از کشور ۀبع  از گذران ن دورمجازات تکمیلی 

 پوذیری سوطک سورزنش   ،رو نیو ا ؛ ازیابو  موی اتباع بیگان  )حالت خطرنواک( در کشوور کواهش     سوی
 رس .نظر میب تری برای افزایش احتمال محکومیت مجرمان غیرایرانی قویدلیل  مرتکب،

 

 (Villain _Victim perspective) یقربان -شرور یۀ. نظر2. 3
کاو . در  تلقی شود، توصیف موی ماحرف فرایا ی را ک  چ  کسی مجرم یا  ربانیق -رنظریۀ شرو

 کمتر موورد ی وی اجتماع -فردیهای نسبت ب  ویژگیفرد فرایا  تعریف ماحرف، رفتار ارتکابی 
« ماحورف »عاووان  بو   شوون ، موی  مرتکوب جورم  فورادی کو    . بسویاری از ا گیورد قرار موی توج  

 ،زنی نظام عو الت کیفوری   رت مجرمان برای مقاومت در برابر برچسب. قشون زنی نمیبرچسب
موقعیت و قو رت فورد تعیوین     دیگر، ب  بیان. اجتماعی آنها است -یغالباً متکی بر ماابع اقتصاد

ی زنو برچسوب کمتر مباای  مل ارتکابی فردع کا  چ  کسی با برچسب ماحرف مواج  باش  ومی
هرچ  موقعیت اجتماعی یا نفووذ فورد متخلوف بیشوتر باشو ، احتموال گریوز از برچسوب         است. 
 (.Goode, 1996: 143; qtd. in Pasko, 2002) بیشتر خواه  بود ماحرف

 «بو  »مورد رفتارهایی ک   اخالقی در اجتماعی قضاوت تجلی عاوانب  های کیفریاگرچ  مجازات
همیش  بو  مرتکوب جورم     ،مجرمان  رفتارهایی از چاین قضاوتی گردد، امامحسوب می شون ،تلقی می

عاوان یوک  گاهی ب ممکن است مجرمان بزهکار شرور،  ۀکلیش رایج بودنرغم ب . کا تسری پی ا نمی
 ؛شوااخت  شوون    -نیسوت  شسزاوار ک  است یرنج متحمل ک  یشخص محترم -یآدم خوب یا قربان
بزهکوار  شرور یوا  بزهکار عاوان ب ی زنبرچسبدر ممکن است بزهکار نیز  اجتماعی ۀگروو قومی یا طبق

  .را توجی  نمای مرتکبک  نوع برخورد کیفری با  داشت  باش  ریقربانی تأث
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ب  ماابع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خوود، برچسوب شورور یوا      توج  مجرمان مواد مخ ر نیز با
با ی مواد مخ ر است کو   ردو ۀشرور در جرایم مواد مخ ر، فروشا  بزهکارکاا . یافت میقربانی را در
محکومیوت  یافت  مواد مخ ر ارتباط دارد یوا دارای سووابق متعو د    های سازمانشود با شبک تصور می

باابراین بوا مجوازات    ،ک  فرد یک خطر یا ته ی  است کایت از آن داردبرچسب شرور ح. کیفری است
موواد اسوت    ۀپا یا حامل سادقاچاقچی خردو، معتاد یجوان ،، بزهکار قربانیسویی از  ی  مواج  است.ش

شود. برچسوب  نمیشااخت  عاوان مسئول اصلی مشکالت اجتماعی مرتبط با تجارت مواد مخ ر ک  ب 
هوا  برچسوب  Pasko, 2002: 312).) تور اسوت  سزاوار مجوازات خفیوف   بزهکارده  ک  قربانی نشان می

برچسوب شورور همچاوین     . نشوو صرفاً بر اسا  نوع مشارکت فرد در جرایم مواد مخ ر اطالق نموی 
 ۀواسوط اما ب  ،با ی قرار ن ارن شود ک  اگرچ  طبق نوع مشارکت در این دست برای کسانی اعمال می

 رابطوۀ ن هوا پیراموو  کلیشو   .شوون  های مافی ب  گروو متعلق ب  آن، شرور تلقی میها و نگرشکلیش 
 ;tosh, 2021: 6دربور دارد )  بورای موتهم   های ش ی تر رامجازات ،تجارت مواد مخ ر اب بزهکار قومیت

steen, 2005: 437; Mitchell, 2015: 293 Steffensmeier & Demuth, 2000: 710;.) 
اخت  شوا  مریکوای جاووبی  اعاوان قاچاقچیان مواد مخ ر مورتبط بوا   ها ب زباناسپانیایی ،مریکاادر 

دریافوت   تریهوای شو ی   در جرایم مواد مخ ر مجازات مواجه  با برچسب شرور ۀواسطو ب  شون یم
در  گسوتردو ورت عو م مشوارکت   سایر اتباع امریکوا در صو   ک یدرحال Pasko, 2002).:322 ) کاا می

 ن .  شوهای خفیف درنظر گرفت  میقربانی و مستحق مجازاتبزهکار عاوان ب  ،جرایم مواد مخ ر
هوا بورای ورود موواد مخو ر بو       های رایج پیرامون مقصر دانستن افغانستانیدر ایران کلیش 
  نعاوان گروو خطر با برچسب قاچاقچی شرور مواج  شوک  این گروو ب  ش وکشور ماجر ب  آن 
مهاجر بزهکار ک  اغلب با قاچاق موواد   ۀدریافت کاا . کلیش تریهای ش ی و در پی آن مجازات

موتهم در برخوی    مو ارک هوویتی   ۀرایج است ک  در صورت ع م ارائ یق رب  ارتباط داردر مخ 
: 1394د )اهلل یوورتی،  شودرج می قضایی ۀعبارت متهم افغانستانی در پرون  فرضپیشها، استان
( در خصوص وضعیت متهمان افغانستانی در نظوام  )کاشگر قضایی 7ۀ ش. شون مصاحب  (. 114

خطواب   یافغانسوتان  یین رت در عورف قضوا  ک  ب  -نبود افغانی ینا»کا : ان میبی ایران کیفری
قضوات   یهسوت، بعضو   یطورف افغوان   یاکو  صرف امجرمان  است، ب  برچسب ی انگار  -شون یم
 لیو )وک 1. ش ۀشوون  مصواحب  «. یو ن تور حکوم م  راحت یلیمجرم هست و خ ینگن حتماً ایم

انگشوت اتهوام بو      شو  یهست، هم یافغان رش گانْیگدست نیب یوقت»کا : یم انی( بیدادگستر
خصوص در مواد مخ ر معمو ً افت ، ب یگردن اون م رهایتقص ۀهم ییجورا  یو  رویسمت اون م
 .«دارن  یکمتر قیتعل و رن یگیم ی تریحکم ش 

شوود مرتکوب   های مرتبط با گروو قومی بزهکار موجوب موی  رس  کلیش می نظرب ، رو نیا از
زنوی،  ۀ ایون برچسوب  واسوط بو  با برچسب شرور مواجو  بوودو،    -ارغ از نوع عمل ارتکابیف -جرم

 حکومیت و مجازات وی افزایش یاب .احتمال م
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 (In-group favoritism) گروهیدرون داریجانب ۀ. نظری3. 3
شااسی های جرمپیشاهاد ش و ک  با ای و قضاییتبعیض فردی کاشگران تبیین برای  نظری این 
باو ی  مقولو  ( و خوود social identity) هویوت اجتمواعی   ۀوفق نظریو خوردو است.  ی گرودیگر

(categorization-(self1هایی نظیور ملیوت، نوژاد،    ها تمایل دارن  خود را بر اسا  ویژگی، انسان
با ی نمایا  و احسا  تعلق ب  گوروو  قومیت، جاسیت یا سن و... در قالب عضو یک گروو طبق 

ن قسمتی از مفهوم خود درونوی کااو . ایون امور موجوب ایجواد گرایشوی درونوی بو           عاوارا ب 
 شود.  گروهی میداری از گروو خودی در برابر افراد برونجانب

طور ناخودآگواو  ک  افراد ب  آن استگروهی داری درونمورد جانب اصلی تحقیقات در ۀهست
را با خصوصویات   «آنها»گروهی یا د برونرا با خصوصیات مثبت و افرا« ما»گروهی یا افراد درون

داری جانوب . ;Smith et al., 2014: 895) (Fishman et al., 2006: 73 2نمایا مافی توصیف می
مهاجران ب  دلیل داشتن هویت متفواوت  داری اجتماعی است. ملی یکی از اشکال مختلف جانب

 ۀدر تقابول دوگانو   انو  و لوب جامعو   ای از این دیگرپا اری در نگواو گوروو غا  جلوو ،از هویت ملی
مهاجر( قرار دارن  ک  این امر زمیا  را برای اتخواذ رویکردهوای    ۀخودی )بومی( و دیگری )بیگان

 (Mihelj Plesničar, 2019: 32).  آوردآمیز فراهم میتبعیض
 نگورش هوا و  گوروو وجودآورن و غروری است کو  الزامواً بوا نفوی بورون     گروهی ب درون داریجانب
تحقیقوات  (. 182: 1391فور و دیگوران،   هاشومیان نسبت ب  آنها همراو اسوت )  یا تحقیرآمیزخصمان  
 یلو یگروهی ک  آنها را غریب  یوا بو  هور دل   افراد جامع  نسبت ب  اشخاصی برون ده نشان می تجربی

سوو  ع الت کیفوری نیوز هم   ی نظامهااستیدها . سدانا ، واکاش قهری نشان میمتفاوت از خود می
کاو ؛ لوذا بو یهی    گروهی را فرومای ، خطرناک، مجرم و ماحرف ترسویم موی  با این دی گاو، افراد برون

است کاشگران نظام ع الت کیفری نسبت ب  گروهوی کو  بو  آن احسوا  تعلوق دارنو  بوا واکواش         
   داشت  باشا .گروو غیرخودی واکاش ش ی تری   تری برخورد نمایا  و بمالیم

صورت مشوارکتی در جلسوات    ک  ب  ()کارآموز قضاوت 15شون ۀ ش. حب مصادر این راستا 
برخوی قضوات بارهوا بو  موتهم      »کاو :  بیان می است، دادرسی متهمان افغانستانی حضور داشت 

                                                           
1. See: Hornsey, M. J. (2008). Social identity theory and self‐ categorization theory: A historical 

review. Social and personality psychology compass, 2(1), 204-222. 

 یچوارچوب مفهووم   نیکو  در همو   یاجتمواع  یشااسمطالعات روان یها ینظر گریاز د «یانگارفرودست» یۀنظر .2
انو  کو  افوراد    نشان دادو یمطالعات تجرب ،یشااختک  ب  لحاظ روان کیتوض نیبا ا ؛مورد توج  قرار گرفت  است

گوروو(،  )درون ینسوبت بو  افوراد خوود     ییباگرن  ک  گوو  یاگون گروو( ب )افراد برون گانگانیدارن  ب  ب شیگرا
 او  یمور زم ا نیو ن . ا یهوا مسوتحق برخوورد شو     گوروو  نیو هستا . در نگاو شهرون ان، ا یکمتر تیواج  انسان
ی غالمپوور، مهو    .ر.ک ،شوتر یب ۀمطالعو  یآورد. برایرا فراهم م یفریو گاو با ش ت ک زیآمضیتبع یبرخوردها

 م ر . تیدانشگاو تربدانشک ۀ حقوق،  ی،دکتر ۀ، رسال انمرگ در زن یشااختجرم لیتحل (.1398)
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صورت تحقیرآمیزی مرزی بوین خوود و   نمایا  ک  وی افغانی است و با این تأکی  ب  گوشزد می
 در جلسات بازجویی با تأکی  بر یرخی از متهمان افغانستانحال بکاا . درعینمتهمان ایجاد می

جلسوات   از را در گروو خودی جای دهاو ، بعضوی   شانخود کاا داشتن مذهب شیع  سعی می
شود. چراکو  قضوات در صوحت    بازجویی ب  چالش شیع  یا سای بودن متهمان افغان تب یل می

هوای قوومی در جورایم موواد     روو اقلیتتحلیل محتوای دفاعیات متهمان گ .«ورزن آن تردی  می
 ده ، این متهمان با تصور ایاک  در صورت وجوود نقواط مشوترک و یوا قورار     مخ ر نیز نشان می

ا  سرزنش کمتری داشت  نتواگرفتن در گروهی ک  کاشگر قضایی ب  آن احسا  تعلق دارد، می
کاا . بورای نمونو    میمعرفی  خود را ماتسب ب  گروو اکثریت ،ها و لوایکدر متن دفاعی  ،باشا 

کو    ایماطقو  از  گرم مواد مخ ر از نوع کوراک  790کیلو و  10مردی متهم ب  خری   ۀدر پرون 
 یمقوام، فورد  یعوال : »بوود  نموودو  یادداشتبرجست  خطی  امذهب هستا  باهالی آن سای ۀهم

خووبی بیوانگر   ت بو  این عبار ؛...«امام راحل )ع(  یهاو معتق  ب  آرمان عشرییاثا یعۀشهستم 
توان  راهی برای قرارگرفتن در گوروو  آنان است ک  متهم فرض دارد تأکی  بر مذهب مشترک می

هوا )اعوم از   موذهب دفاعیات وکال از سوای  ی خودی و کاهش سرزنش باش . این کلیش  در  ب 
قچی موواد  مذهب بودن متورادف قاچوا  خورد. گویا سایچشم می( نیز ب داخلیو یا  خارجیاتباع 

یک از اوراق و جلسات بوازجویی  مخ ر یا ض انقالب بودن است؛ لذا حتی در مواردی ک  در هیچ
توجهی از دفاعیات با ای ب  مذهب یا ض انقالبی بودن متهم نش و است، بخشی قابلدادگاو اشارو

ا زدودن ص د رفع اتهوام نانوشوت  یو    فرد در دفاع مق  ، در حضورتأکی  بر انقالبی بودن متهم، 
یک وکیل دادگستری )تعییای( در دفاع از یوک   ۀتوان ب   یحمی نمون رایج است. برای  ۀکلیش

مهاجرین هسوتا  کو  بو  علوت هجمو  و       ءموکل جز ۀخانواد»مذهب اشارو داشت: مهاجر سای
انو .  خود ب  سمت این ماطقو  مهواجرت نموودو    ۀهای ض انقالب از کاشانسوءقص های گروهک

رغوم  باشو  کو  علوی   موی  ایب  ایاک  موکل از خوانوادو  ام ماتسب  ب  موکل، باتوج ضمن رد اته
هوا در خو مت   بر ض یت با انقالب و ع م همکاری بوا سوپاو، سوال    مبای افراد ماطق ، تحریکات

مزبور این خانوادو  ۀنظام مق   جمهوری اسالمی بودو و این مزی  بر علت است ک  اهالی ماطق
قاچاق مواد مخ ر نیز معروف  ۀ . ازآنجاک  از چاین ماطق  ک  متأسفان  ب  ماطقدانارا غریب  می

 ۀرود و سوابق فشانی ک  ن  بلک  انتظار دشمای با نظام میای انتظار جاناست و از چاین خانوادو
نظور  بو   «.هوای ضو انقالب بوودو اسوت    بارها مورد ته ی  گروهک موکلماطق  نیز چاین است، 

هوای  کاو  از ویژگوی  سازی نقاط اشتراک، سوعی موی  م با تالش برای برجست وکیل مته رس یم
تور مواجو    سوخت  هوای مجازاتزعم وی غیرخودی است و ممکن است متهم را با گروهی ک  ب 

هوا از سووی   ای ب  ایون ویژگوی  یک از اوراق پرون و، اشاروبرائت نمای . اگرچ  در هیچ اعالم، کا 
   شود.کاشگران مشاه و نمی
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 (ethnic threats) یقوم یدتهد یۀ. نظر4. 3
ما سوازی  اخالقی و نیز ق رت قاع و ۀسرکوبگری، برخورداری از چهر یصۀخص ۀواسطمجازات ب 

 (.14: 1394ی و سواداتی،  های ق رت بودو است )جووان جعفور  توج  گروو رفتارها هموارو مورد
 «سازجمعیت مشکل»ادراکی از جانب  تاها از ش ت جرایم، بلک  از ته ی های کیفری ن مجازات
در این مفهوم مجوازات  . ( (Garland, 1990, qtd. in Jacobs et al., 2005: 657  نپذیرتأثیر می

 مثاب  ابزاری برای حراست از ماافع گروو ق رت و کاترل ته ی  ناشی از طبقات خطرناک موردب 
   .ردیگیمقرار  استفادو

پوذیرد کو  اعضوای    علی  افراد گروو اقلیت، زمانی صورت می تبعیض ته ی ، ۀنظریبر اسا  
 ان ازنو  و خطور موی  حضور یا اق امات گروو اقلیت، موقعیت آنان را بو   کاا  گروو غالب احسا 

 & Jacobsشوون  ) عاوان واکاش دفاعی نسبت ب  گوروو اقلیوت، دچوار خصوم و تعصوب موی      ب 

Carmichael, 2002: 36.) گروو اقلیوت، اعضوای گوروو اکثریوت معموو ً      با افزایش تع اد اعضای 
عاووان مابوع   البت  افزایش جمعیت گروو اقلیت بو  . 1کاا میدریافت سطک با تری از ته ی  را 

گوروو  برداشوت شخصوی   بلک   ،ن ارد ایبا افزایش واقعی نرخ جمعیت گروو اقلیت مالزم  ،ته ی 
سیاسوی و یوا ته یو      و یو  اقتصوادی  توان  ب  شوکل ته  اکثریت مالک است. ته ی  ادراکی می

ی یبو  ابزارهوا   کیفری باش . در این شرایط، برخی از اعضای گروو غالب، برحسب تعصبات خوود 
نظوام  هوا و یوا اسوتفادو از    نظیر رأی دادن ب  کان ی اهای تا رو، حمایت از قوانین علیو  اقلیوت  

 .((Wang, 2012: 746شون  ها متوسل میع الت کیفری برای کاترل اقلیت
تحقیقوات کیفرشوااختی   اموا   ،طرح گردیو  مهای نژادی اگرچ  این نظری  در ابت ا پیرامون اقلیت

نیز کاربرد دارد. اسوتفادو   ازجمل  مهاجران خارجی های قومی قابل رش برای سایر گروو ده یم نشان
گروهوی  نواظر بو  ماواطقی اسوت کو  جمعیوت        نظریۀ ته ی  حیثکیفری علی  مهاجران، از  نظاماز 

. (Light et al., 2014: 841) باشو   توج  باش  و یا از سوی گروو اکثریت رو بو  افوزایش   مهاجران قابل
گوروو   امکان داردگروو غالب  ینامااسب باش ، اعضا ی کشوریاقتصاد طیشرا ک یهاگام طور خاصب 
نسوبت بو     مافوی  ی و نگرشداورشیپ شیسرزنش کاا  ک  ب  افزا یاقتصاد بیآس لیرا ب  دل تیاقل

بضاعت و کارگر کو  کواهش   کم یهادر جامع  از طرف گروو ینفرت عموم .دشویمماجر  تیگروو اقل
جامعو  کو  مهواجران را     یهاگروو گریو د اا یبیاز وجود مهاجران م یخود را ناش یکاریدستمزد و ب

بو  خشوونت و    ،ورنو  آیشومار مو  بو   جورم و نواامای  فرهاگ، زبان و نژاد خود و عامالن  نابودیسبب 
(. 377: 1390زادو و سورفراز، بیوگ ) انجامو  ی اقلیوت مهواجر موی   هوا گوروو ی عملی علیو   هاضیتبع

                                                           
ن بومی هستا ، اجرای مجازات اع ام های قضایی ک  بیشتر ساکاان آهای کیفرشااختی در حوزوبرابر یافت  .1

های ها و ع م تمایل ب  استفادو از مجازاتکمتر است. این رابط  احتما ً مبتای بر خصومت پاهان با غریب 
 .(Jacobs et al., 2007: 627)شون  عاوان همسای  درنظر گرفت  میش ی  علی  افرادی است ک  ب 
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ده  در چاین شرایطی، استفادو از نظام ع الت کیفری علی  مهاجران و یوا  های تجربی نشان مییافت 
 ;Wang, 2012: 746)های شو ی  در موورد بزهکواران مهواجر افوزایش خواهو  یافوت        اعمال مجازات

Jacobs & Carmichael, 2002: 112; Light, 2014: 833.) 
کوامالً  عموومی  هایی از تئوری ته ی  در ایران نسبت ب  مهاجران افغان در گفتموان  جلوو

عاوان یکوی از عوامول اصولی بیکواری در ایوران )ته یو        افغانستانی ب  انمهاجر. مشهود است
کو   را هوای شوغلی   ک  ب  دلیل نیروی کار ارزان، فرصت ن شواقتصادی( ب  تصویر کشی و می

حسوای  ) ان وبای  برای ایرانیان باش  از آنان گرفت  و موجبات نارضایتی عمومی را فراهم نمود
بو    نیوز ممکون اسوت    نشوین حاشی  مقیم مااطق یانایرانبرخی از  .1(172: 1397و دیگران، 

  باگرنو ، انو  حقوق و ماافع آنها را تصواحب کوردو  هایی ک  بسیاری از عاوان انسانها ب افغان
 . (668 :1391مهاجرین، )

ۀ افوزایش جمعیوت   واسوط بو  )افوزایش حوس نواامای     هوا کیفری افغوان  پیرامون ته ی 
عامل  ک  مهاجران را هایی اشارو داشتتوان ب  مصاحب مینیز از دی گاو عمومی  مهاجران(

بورای نمونو  در پژوهشوی راجوع بو       کااو .  موی قاچاق مواد مخ ر معرفی  شیو افزا اعتیاد
 انو : شوون گان بیوان داشوت    ، مصاحب نینش یحاشپیام های حضور اتباع بیگان  در مااطق 

 اب ترویج و فروش مواد مخ ر از جمل  مشکالتی است ک  اتباع خارجی ب  آن دچار هستا »
راحتی جوانان جویای کار ب مرز هستا   یسو ب  ایاک  اقوام و خویشاون ان آنها در آن توج 

توانا  با خود جهت قاچاق مواد مخ ر همگام و همراو یا افراد مستع  در امر بزهکاری را می
آنان باعث افزایش بیکاری کارگران ایرانی هستا  یا مرتکوب اعموال مجرمانو     »...  ؛«سازن 

ت اتبواع بیگانو    بو  کثور   توجو   شون  ک  بوا مثل سرقت، قاچاق و توزیع مواد مخ ر و... می
تور بورای   در راستای مطالبات کیفری وضع قوانین و مقررات سخت و «موجب نگرانی است

ن اتبواع خوارجی سواکن در کشوور را     اتر برای مجرمو اتباع خارجی، اعمال مجازات ساگین
هوایی کو    این نگورش در اسوتان  (. 174-175: 1397حسای و دیگران، ) ان نمودوپیشاهاد 

 است. مشهودترمراتب ب  بیشتر است، نستانیحضور اتباع افغا
توان  در افزایش در شرایط اقتصادی نامطلوب می ژویوب باابراین، افزایش جمعیت مهاجران  

ما  بو   نظام ضیتبعمثثر واقع گردد؛ اگرچ   میرمستقیصورت غب جمعیت کیفری مهاجران، ولو 
 .ن ارد میتعم تیقابل یفق ان شواه  کاف لیدل

 

                                                           
 مهواجرین »: بیان داشوت  اسوت   89در سال  جرین خارجی استان اری تهرانهمچاان ک  م یرکل امور اتباع و مها. 1

. بوار مافوی فعول اشوغال کوردن،      «انو  کردو اشغال تهران استان در را شغلی فرصت هزار 250 غیرمجاز افغانی
 مهاجران دارد. ۀمقولب  خوبی حکایت از نوع نگرش مسئو ن کشوری نسبت ب 
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 ین فرایند تبعیض در کیفردهی  . تبی4
سیستمی چرخشی، در مراحل مختلف نظام ع الت کیفری ممکن است بوروز یابو .    مثاب ب  ضیبعت

عو الت   نظوام کو    تداش یاد ب  بایستی، است یفردهیک ا یب  فرااگرچ  عم ۀ تمرکز این پژوهش 
 توان  نتوایج ین فرایا  میبروز تبعیض در مراحل پیشین ا ک است م ه وابست  ب ا یفرا کی یفریک

. 1آمیز نمای ؛ ولو آنک  شواه ی از تبعیض در مرحلۀ کیفردهی مشواه و نشوود  کیفردهی را تبعیض
   شود.های تبعیض در نظام ع الت کیفری پرداخت  میترین فرایا در ادام  ب  اصلی

 

 کنترل و بازرسی افراطی مهاجران .1. 4
اسوت و تصومیمات    دی ب  چرخۀ نظام ع الت کیفریکشف و تعقیب جرم، نخستین مرحلۀ ورو

بازرسوی و دسوتگیری   ضابطین قضایی در این مرحل  تأثیر بسزایی در سرنوشت مهواجران دارد.  
کو  نورخ    گوردد نظام ع الت کیفوری موی  ب  گزیاشی موجب افزایش نرخ ورودی متهمان بیگان  

 م توج  ب  این امر، ممکون اسوت   با ی محکومیت اتباع بیگان  را نیز در پی دارد و در صورت ع
 نیو ا بور شود.  یعای نرخ با ی ارتکاب جرم اتباع بیگان  تفسیر« قانونی» ظاهرب ب  شکل عوامل 

، نتایج کیفردهی ولو آنک  در مرحلۀ کیفردهی عاری از هرگون  نابرابری و تبعویض باشو ،   اسا 
گردد و این تعقیب گزیاشی میآمیز محسوب ۀ تعقیب گزیاشی در مراحل اولی ، تبعیضواسطب 

 ده .  یکی از علل اصلی تورم جمعیت کیفری اتباع بیگان  را تشکیل می
نهادهای گیرن  و میدی و قرار جرایم ب ون بزو ۀجرایم مواد مخ ر در دست آنک  توضیک

 نو . دار ایبرجسوت  نقوش در کشف و تعقیب آنها  ،دی ودارای بزوکشف جرم برخالف جرایم 
ای و در چو  موواردی قوانون را    کااو  در چو  محو ودو   کاشگران تعیین می ،رایمدر این ج

مبوارزو   ،رو ایون  ک ام مجرم را تعقیب نمایا . از و اعمال کاا ، چ  جرمی را گزارش دها 
 های تجربی نیوز یافت  شود.های تبعیض شااخت  میعاوان یکی از جو نگاوبا مواد مخ ر ب 

در جورایم موواد مخو ر اسوت      بور مجوازات،  ن میزان تأثیر ملیت بیشتری حکایت از آن دارد
Mitchell, 2015: 289) ۀمسوئل  ،هوای نهادهوای کشوف جورم    یکی از چالش(. در این راستا 

                                                           
بر  ینشان داد ک  اگرچ  نژاد قربان 2003در سال  لا یمجازات اع ام مر امپژوهشی پیرامون نظ برای نمون ،. 1

، مستوجب اع ام یهاقتل ۀهم نی، اما در ب اردن یریثأاع ام متهم ت ب  تیماصف  در محکوم ئتیه میتصم
محکوم ، ب  اع ام  پوستیسفریغ انیقربان با از قاتالن مشاب  شتریس  برابر ب،  پوستیسف انیقربان ی باقاتالن

 انیقربان خصوصمجازات اع ام در بیشتر  بیتعق یبرادادستان  ماتیاز تصم یناش این تفاوتشون . یم
ات مرحلۀ کیفردهی در میمورد وجود ن ارد ک  تصم نیدر ا یشواه  چیاگرچ  ه عبارتیب است.   پوستیسف

حل اک  در مر یاق امات لیدل ب  کیفردهی ایجاما نت است، ینژاد ضیتبع ، ناشی ازاع ام خصوص محکومیت ب 
 (.Paternoster.et al., 2003) است زیآمضیانجام ش و، تبع یفریک ا ایفر اولیۀ



 1401، بهار و تابستان 1، شمارۀ 13مطالعات حقوق تطبیقی، دورۀ     336

 

هوای  حو  اقلیوت  ازاست ک  موجب دستگیری بیش (racial profile) نژادی -یپروفایل قوم
 .گرددیقومی م

/ کلی ب  اسوتفادو از نوژاد   طوروجود ن ارد، اما ب  اعاجماگرچ  در مورد تعریف پروفایل قومی 
 :Walker et al., 2016). شودیم فیتعر مظاونان کیفریدر مشخصات  یعاوان شاخصب  قومیت

 یهوا یژگو یو متوقف کردن شخص برای سثال یا تفتیش بر اسوا  ، چاانچ  اسا  نیا بر (156
عین باشو ، مسوئلۀ   مظاون م با توصیفات و ن  ب  دلیل رفتار مشکوک یا مطابقت قومی ی وظاهر

  مطرح است. پروفایل نژادی
 از سووی شو و  فوری در موورد خطور ایجواد    تصمیماتاحتیاج ب   اغلبماهیت اجرای قانون 

نحوۀ انجام صورت ناخودآگاو در  قومی ب  -یهای نژادممکن است کلیش  باابراین مظاونان دارد،
از نظور ارتکواب    عاملی است کو  فورد   غیربومی بودن موارددر این گذارد.  ریتأث نیمأموروظایف 

شوود و  بیشوتر بازرسوی موی    وبیشوتر متوقوف   غیربومیوان   خودروی، ردیگیمجرم مظاون قرار 
ی نیوز  المللو نیبو ی هافرودگاودر گردد. درنتیج  جرایم این گروو بیشتر از اتباع داخلی کشف می

هوای موواد مخو ر مورتبط باشوا ،      ک  با کلیش طور معمول نسبت ب  گروهی از اتباع خارجی ب 
 پذیرد.بیشتری صورت می دقت باتفتیش ب نی 

ده  کشف جرایم مواد مخ ر غالباً در نشان می های موجودتحلیل محتوای پرون ودر ایران  
زنوی و یوا از اطالعوات ماوابع و مخبورین      های پلیس با استفادو از مهارت چهورو ایست و بازرسی

 قو  یدق 5:30مقوارن سواعت   : »است ای بیان ش و. برای نمون  در گزارش پرون وگیردصورت می
 مهوارت  از اسوتفادو  بوا  ،یعبوور  یضمن کاترل خودروها یبازرس و ستیا می، تیجار ومی صبک
ب  کاار جوادو   ترقیدق یمشکوک ک  خودرو جهت بازرس 405خودرو  دستگاو کی ب  ،یزنچهرو
ستاد مبارزو با مواد مخ ر نیز مأموران گرفت  با های صورت تحلیل محتوای مصاحب .«ش  تیه ا

هوای  بو  اسوتفادو از کلیشو     اسوت کو   زنی مهارتی مبتای بر تکرار و تجرب  ده  چهرونشان می
ماواطق شومال   شوون و، در  ان مصاحب مأمور. از دی گاو گرددبازرسی ماجر می ایست و ذهای در

هایی از ماواطق جاووبی کشوور معیواری     د ماشین پالکو یا تردافراد  خارجی بودنکشور،  غرب
  مهم در مظاون ش ن ب  افراد است.

نشوان   هوا کشور نیز مصاحب  با مأموران کشوف موواد در ایسوت و بازرسوی     یدر مااطق شرق
جهت پیادو کردن مسافرین  های موردتوج  مأمورینیکی از مالکفرد،  ده  افغانستانی بودنمی

هوایی کو    برای بازرسی اتوبوو  ک  زمانی م ت یا بازرسی اموال است و  بازرسی ب نی و اتوبو 
سوت  ا هوا بیشوتر از بازرسوی سوایر اتوبوو      ،شوود حامل مهاجران افغانستانی اختصاص دادو می

افوراد مظاوون بو      مثابو  مهاجران افغانسوتانی بو    ،اسا  نیا بر .(200-199: 1397ح ادزادو، )
ۀ ش. شوون  مصاحب در این راستا، ض ایست و بازرسی هستا . طور مکرر در معرب  ارتکاب جرم،

در مسویرهایی مثول   »دارد: نمای  بیان میمشه  تردد می -ک  ب  طور مکرر در مسیر تهران 14
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ات هوا باشو ، بو ون اسوتثاا مأمورهوا پیوادو      ات شوبی  افغانسوتانی  جام، تایباد، کافی  قیاف  تربت
هوای بازرسوی شوبان ،    در ایست»گوی : می 5ش.  ۀشون حب مصا .«گردن کاا  و وسایلتو میمی

  معموو ً  اها باشو کاا ، مردانی ک  شبی  افغانستانیپیادو می را مأمورها بر اسا  ظاهر مسافرها
 «.  گردن ، اما بقی  مسافرها حتی اگ  ظاهرشون شبی  معتادها باش  هم کاری ن ارن بارشونو می

نفور   1نفر مهاجر افغانستانی،  102ازای هر  های تجربی، ب  در استان خراسان بر اسا  یافت
ن ااین رقم برای سایر سواکا  ک ی درحال ،ب  اتهام قاچاق یا فروش مواد مخ ر دستگیر ش و است

برابور بیشوتر از    23اتباع افغوان   ،ترتیب این باش . ب نفر می 1نفر  2444ازای هر  این استان ب 
 (.121: 1389)عزیزی، ان  احتمال دستگیری مواج ن استان، با اسایر ساکا

نبای  از نظر دور داشت بیشتر اتباع خارجی ب  دلیول کمبوود امکانوات موالی یوا بعضواً ورود       
: 1397دیگوران،  و حسای ) شون شهر می ۀغیرمجاز ب  کشور، مجبور ب  اسکان در مااطق حاشی

ی مبوارزو بوا موواد مخو ر اسوت؛ لوذا       هابازرسی در طرح ۀنشین ه ف اولیمااطق حاشی  .(156
افزایش نیروهای پلیس در این مااطق با افزایش تع اد دسوتگیری هموراو اسوت. در ایون راسوتا      

( اشارو داشت ک  نخستین مرحل  از این طورح در  99سازی محل  )شهریور توان ب  طرح پاکمی
ش  کو  در جریوان    های تخصصی تهران اجراپلیس از سویمحالت شوش، هرن ی و دروازو غار 

 .  1نفر از اتباع بیگان  دستگیر ش ن  120آن، 
توان  ایون موضووع را توا    ارتکاب جرایم مواد مخ ر در مااطق فقیرنشین نیز می ۀتفاوت در شیو

، دسترسوی بو  فضوای خصوصوی محو ودتر اسوت و       نشینحاشی  مااطقدر ح ودی تبیین نمای . 
اتاقوک   نظیور عموومی ) هوای عموومی و نیمو    در مکوان  بیشتر آنفروش  و استفادو از مواد و خری 

افت . فروش مواد مخ ر در این مااطق همچاین با معوامالت مکورر، در   های متروک ( اتفاق میخان 
شوود و بانو های   هوا( مشوخص موی   شااسوا  )غریبو   مقادیر کوچک و معامل  با افورادی کو  نموی   

فروشوا گان موواد    درحالی کو  هستا .  اطقاین ماآمیز اغلب درگیر توزیع مواد مخ ر در خشونت
زیوادی   نسبتاً، مقادیر در مراکز خصوصی مستقیماً ب  مشتریان ثابت معمو ًمتوسط  ۀمخ ر از طبق

 ونتخشو  لیول بو  د  . در نتیجو  هسوتا   زیو آمخشوونت ی هاتیفعالکمتر درگیر  و فروشا می مواد
ش خود را برای کاترل مواد مخ ر در تال عم ۀ، پلیس نشینحاشی بازارهای مواد مخ ر در مااطق 

 (.Paoli & Reuter, 2008: 18 ؛(Mitchell, 2015: 293-7 کا این مااطق متمرکز می
در تفواوت جمعیوت کیفوری     توانیمنقش طبقۀ درگیر در مواد مخ ر و نوع معامل  را  ریتأث

ی محکوموان موواد   هوا پرونو و تحلیول محتووای    اتباع ترکی  و افغانستان در ایران مشاه و نمود.
محسووب   پوای موواد مخو ر   بزهکواران خوردو   ده  بیشتر مهواجران افغانسوتانی  نشان میمخ ر 

در ازای  را مواد مخو ر متعلوق بو  دیگوران     ،عاوان نوچ ب  اغلب ،با پذیرش ریسک ک  شون یم

                                                           
1. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/12. 
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 و  یو دستگیری در حین خر ۀواسطو ب  رسانا میفروش ب  نشیندر مااطق حاشی ان ک مبلغی 
هوای شومال   ای در اسوتان اتبواع ترکیو    ،مقابل ۀ. در نقطشون ی محکوم میراحتب ، مواد فروش
صورت غیرمستقیم در معامالت م اخل  پذیر جامع ، ب کار گماشتن اقشار آسیبکشور با ب  یغرب

 فوروش  و های خصوصی و با مقادیر با  اق ام ب  خریو  دارن  و در صورت معامل  معمو ً در مکان
بودن  رمشهودینمایا  ک  ب  دلیل غهروئین و یا مرفین )در راستای ترانزیت ب  خارج کشور( می

هوا  معامالت یا ع م م اخل  در عملیات اجرایی، کشف و دستگیری کمتری نسبت ب  سایر گوروو 
پرون و صورفاً حامول    چهارای، ش و مرتبط با اتباع ترکی مواد مخ ر بررسی ۀپرون شش دارن . از 

 ایموتهم ترکیو    هوا بورای دسوتگیری   توالش  ایرانی فقیر( محکووم شو و و   فردپایین مواد ) ۀرد
 خصووص  نیو ا در از مأموران مبارزو با موواد مخو ر   12شون ۀ ش. مصاحب  است. نتیج  مان وبی

اقو ام   افتو  یطور سوازمان ترکی ، ب  انینظیر قاچاقچ یالمللنیب انیبرخی قاچاقچ: »داردبیان می
امور دارن ، خودشان در سوای    ۀطور معمول نگهبان و کارگر جهت حمل مواد و اداراا  و ب کمی

 «. هستا  و هیچ م رکی برای دستگیری آنها وجود ن ارد
جمعیت کیفری با ی اتباع خارجی در جرایم مواد مخو ر، بویش از آنکو  ناشوی از     باابراین 
 جران در کاترل جرم دارد.علی  مها مهاجران باش ، ریش  در تبعیض از سویارتکاب جرم 

 

  ینوازمهمان. کیفردهی مبتنی بر نقض مقررات 2. 4
هوای قوانونی امایوت جامعو  را     هاگام تعیین مجازات قضایینظر دارن  کاشگران  محققان اتفاق

وضوعیتی کو  فقو ان آن بو  معاوای       -گیرن ؛ در این چارچوب داشتن تابعیت کشوور درنظر می
قومیت یا پایگواو   ،نژاد   نسبت عواملی چونباما  ،آمیز استلزوماً تبعیض -تبودن اس« دیگری»

 است. ترداوری و یا تعصب مصوناجتماعی، از اتهام پیش
کاشوگران نظوام    ،موظف ب  محافظت و اجورای ماوافع ملوی هسوتا      هادادگاونظر ب  ایاک  

برای نسبت دادن خصوصیات مافوی بو  موتهم، بلکو       «نیابتی»عاوان ، ن  ب مهاجرتکیفری از 
 :Light, 2017کاا  )می یادمستحق افزایش مجازات است، فرد عاوان یک وضعیت صریک ک  ب 

 نیقووان  پیوروی از مکلوف بو     ی،پس از ورود ب  قلمرو دولت خارج گان یمهاجر و ب کی ؛ زیرا(38
ر وفواداری بو  جامعو  میزبوان را دارد     ملی جامع  میزبان است و دولت خارجی از مهواجر انتظوا  

ک  « ایجامع »ب   این مهاجر با ارتکاب جرم آنک  حال(؛ 396-1390: 399زادو و سرفراز، )بیگ
، بزهکوار را مسوتحق   «جامع »و قضات در مقام محافظت از همان  زن میب  آن پااو داد، آسیب 

و متهم و قبک با تر رفتار ارتکوابی   پذیری بیشتردانا . این امر موجب سرزنشمجازات ش ی  می
ایون   شوود. موی  کاشوگران قضوایی   در نظور های ش ی تر مجوزی برای استحقاق فرد ب  مجازات

نووازی  استفادو از حوق مهموان   و سوء ارتکاب جرم(مهاجران ) ۀوضعیت ک  ب  دلیل انحراف اولی
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 شوود موی  شوااخت   double punishment))« فمجازات مضواع »عاوان ، ب گرددجامع  ایجاد می
(Logue, 2009: 441; sayad, 2004: 282). 

عاوان مباوایی بورای تعیوین حو اکثر     مهاجران ب  از سوینوازی مهمان رسم استااد ب  نقض
تووان بو    مشاه و است. در این راستا موی  قابلامریکا  ۀمجازات در بین آرای قضایی ایالت متح 

نوازی دولوت  نقض مهمان ۀواسطک  دادگاو ب  دکراشارو  1«اونووئما  ایا ت متح و علی »ۀ پرون 
شوما  : »اسوت  ای، در توجی  ح اکثر مجازات تعییاوی بیوان داشوت    متهم نیجری  از سویامریکا 

 خوب بود ک  ب  شما اجازو ده  وارد ایاجا شوی  ایان ازوشهرون  این کشور نیستی . این کشور ب 
ب  شما اعطا کا  و بوا ارتکواب چاوین جرایموی، ایون لطوف و       تع ادی از مزایای این جامع  را  و

در  .«داریم، بو ون ایاکو  وارد کاویم    امریکا کافی بزهکار در ۀان ازدهی . ما ب مهربانی را پس می
ب  شما فرصتی دادو ش و اسوت  »: داردمی دادگاو بیان 2ایا ت متح و علی  پاا(مشابهی ) ۀپرون 

موواد   ۀش ن ب  یک فروشا یک شهرون  سازن و شوی ، اما با تب یل ک  ب  ایا ت متح و بیایی  و
ش و برای فرصت دادو»آنک  مباای حکم  ۀواسطمتهم پرون و ب  «.ای مخ ر، این لطف را پس دادو

در تعیین مجازات دخیل نمودو است، ب  این رأی اعتراض  را بودو و ملیت متهم «مریکااورود ب  
چو  راهوی بورای    »: داشوت  قاضی بیان ،3«نکوونوایالت متح و علی  » ۀنمود. همچاین در پرون 

توانسوتی  تصوور   مریکا برای داشتن زن گی بسیار بهتر از آنچ  میا ۀجبران خ مت ایا ت متح 
 «.؟را فریب دهی  دیگرانتایلا [ وجود داشت؟ ب  ایاجا بیایی  و  از عاوان یک پااها وکای  ]ب 

ده  ک  گرفت  با کاشگران قضایی در ایران نیز نشان میورتهای صتحلیل محتوای مصاحب 
انتظار مضاعف برای تبعیت از قانون دارن  و  از مهاجران میزبان، ۀعاوان عضوی از جامعقضات ب 

نوووازی آنووان را نقووض رسووم مهمووان ۀواسووطمهوواجران، بوو  از سووویدر صووورت ارتکوواب جوورم 
( پیراموون سوطک   4یکی از قضات کیفوری )ش.   .کاا یممحسوب پذیرتر از اتباع کشور سرزنش
در  ،یرغوم اعتقواد بو  برابور    بو  : »کاو  یمو  سوت  ل ا گون نیای با تر اتباع بیگان ، ریپذسرزنش
 مهموان  ما کشور در هاشود. افغان یریگیپ تریج  یمتهم خارج ۀاست ک  محاکم ازین یموارد

 زبانیو م آوردیمخ ر م دهمراو خود موا مهمان یرا بجا آورن . وقت یرسم مهمان  بای ک  هستا 
از  تور نیسواگ  یمجازات  یبا شکاینمک ان ۀواسطاً ب طبیعت کا ،یم یمشکالت متع د درگیررا 
مهاجران جرئت  ریافراد، ب  سا نیا ۀکا . استفادو از ش ت عمل در محاکم افتیمتهمان در ریسا

چاانچ  کاشوگران قضوایی   ای کیفرشااختی، هبرابر یافت  «.ارتکاب جرم در کشور را نخواه  داد
مهاجر ب انا ، در  ۀفرهاگ مجرمان  جامع ءبرخی اق امات مجرمان  نظیر قاچاق مواد مخ ر را جز

فرستا  ک  در ، این پیام را ب  دیگر اتباع خارجی میح اکثری هایاین صورت از طریق مجازات

                                                           
1. US v. Onwuemene, 933 F.2d 650 (8th Cir. 1991). 
2. US v. Pena, 125 F.3d 285 (5th Cir. 2003). 
3. Us v. Kouangvan, 844 F.3d 996 (8th Cir. 2017) 
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 :Light, 2017 ی  مواج  خواها  ش  )قص  ارتکاب جرم، با مجازات ش صورت ورود ب  کشور ب 

 ک  این نگرش در عبارات پایانی مصاحب  مشهود است. (38
شود. بورای نمونو  یوک قاضوی     نیز مشاه و می کشورهای دیگر همین عقی و در بین قضات

افرادی هستا  ک  از حوق  : »است آلمانی در خصوص علت تش ی  مجازات مهاجران بیان داشت 
برن  و هیچ مشوارکتی در حول مشوکالت    برخوردارن ، از مزایای آن بهرو مینوازی جامع  مهمان

نوازی از مهمان رایم،کاا  ن ارن ، اما در عوض با ارتکاب جکشوری ک  خ مات آن را دریافت می
آن را ،مجوازات درنظور گرفتو     معیواری بورای  عاووان  کاا . من این را ب استفادو می جامع  سوء
هوای  مریکوایی در تبیوین مشوروعیت مجوازات    ایک قاضی  .(Light, 2017: 59« )دانمدرست می

شما ب  کشور من، زادگاو من، سرزمیای ک  من عاشق : »است ش ی  علی  مهاجران اظهار داشت 
کای ؟ مرتکوب جرایموی   آیی  و ایاجا چ  میام از آن محافظت کام، میخوردو آن هستم و قسم

اسوت؛ باوابراین فکور     مخورب مریکوایی کوامالً   ن اهرون اشوی  و برخی از این جرایم برای شو می
تحلیل محتوای این مصاحب  نشان «. کام مشکلی در این احسا  )کیا ( وجود داشت  باش نمی
صوورت صوریک مباوایی مشوروع بورای تعیوین مجوازات         نوازی بو  ده  ملیت و نقض مهمانمی

  گرفت  است.ح اکثری قرار 
اشوارو داشوت کو  موتهم      1«الت متح ۀ امریکا علی  بررو ایسازاای» ۀتوان ب  پرون همچاین می

 ؛سوال حوبس محکووم شو و بوود      12بو    ب  اتهام حمل یک کیلوگرم کوکائین در امریکاکلمبیایی 
سال حبس محکوم گردی . یکوی از د یلوی کو      7ک  شریک وی )متهم انگلیسی( صرفاً ب  درحالی
سوال(   5مالحظو  ) رای متهم کلمبیایی و تفاوت قابلدادگاو پیرامون مجازات ح اکثری ب ۀدر جلس

ماشأ مواد مخ ر، یعای کلمبیوا، کشووری    او از یک کشور مب أ/: »است بین او و شریکش ذکر ش و
آنها[ در حوال حاضور آفوت    «. »]کا ، آم و استک  بیشترین مواد مخ ر را ب  این کشور تأمین می

خواهم این پیام ب  کلمبیا برسو  کو  موا    کام و می خواهم با آن م اراکل کشور هستا ، و من نمی
 «ارسال پیوام »ک  بهترین راو برای  بودظاهراً دادگاو معتق   .«خواهیم این نوع کارها را بپذیریمنمی

 ملی با این کشورها است. ۀب  کشورهای مابع مواد مخ ر، مجازات کردن افراد دارای علق

 

 مؤثر یقحقو تیحما بهمتهمان  یدسترس عدم. 3. 4
اجتمواعی   -وضعیت اقتصوادی  د، باسوامعمو ً افرادی جوان، کم درگیر در نظام کیفری مهاجران
(. ایون افوراد در فرایاو  دادرسوی کیفوری بو  دلیول پایگواو         (Scalia, 1996: 4 هستا نامطلوب 

اقتصادی ضعیف توان استفادو از وکالی تعییای مجرب را ن ارن . فقیور بوودن موتهم بو  معاوی      
دفواع موثثر از متهموان     ۀبرای ارائ یا تمایلی وقت کافی، ک  تجرب  است یریشتن وکالی تسخدا

                                                           
1. US v. Borrero-Isaza, 887 F.2d 1349 (9th Cir. 1989). 
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آنکو  مطالعوات کیفرشوااختی     . حوال (Olivero, 2013: 41; Bright, 2014: 99)  نخارجی ن ار
بو    را هوای شو ی   استفادو از وکیل تعییای، احتمال محکومیت ب  مجوازات  گر آن است ک نشان

ده . از سوی دیگر اتباع خارجی بو  دلیول عو م تسولط بو  زبوان       جهی کاهش میتومیزان قابل
پوذیرتر هسوتا . بسویاری از    کشور میزبان و ع م درک قوانین یا فرایا  دادرسی کیفری، آسویب 

عاووان اقورار   ب  ۀ آنهاو اظهارات اولی یستا آنان در هاگام بازجویی از مترجم یا وکیل برخوردار ن
 است. مباای محکومیتشان 

درص  مهاجران افغانسوتان   12حاکی از آن است ک  تاها تجربی در ایران نتایج یک تحقیق 
 و اکثور پرونو و(   50پرونو و از میوان    6انو  ) های مواد مخ ر دارای وکیل تعییای بودودر پرون و

آن،  بور  عالوو(. 115: 1393ان  )بزی الری، اشت دفاع مطلوب ن  ۀوکالی تسخیری تمایلی ب  ارائ
خذ أسو است ک  از  ها ب  ایندادگاو ۀب  دلیل آشاایی نسبی مهاجران با زبان فارسی، معمو ً روی

حقوقی مقاموات   هایع م درک صحبت ۀواسطشود ک  ب مترجم برای مهاجران افغان امتااع می
کو   ت گرفو  جو  یتوان نتاگرچ  نمی ؛توان  در کیفیت دفاعیات تأثیرگذار باش کیفری این امر می

 .  شودآمیز تب یل میاین امر لزوماً ب  مجازات تبعیض
اساسواً در برابور    ،وضعیت اقامتشوان از تر   ۀواسطب  خارجی مهاجرانبسیاری از همچاین 

 آیاو . برنموی ن ارنو  و در پوی چوالش بوا مقوام قضوایی        نفوس  بو   کیفوری اعتمواد   ع الت نظام
کااو   ها اصالً سوعی نموی  بسیاری از افغانی» کا :بیان می خصوص نیا در 2ۀ ش. شون مصاحب 

متهمان بوا قاضوی    ۀک  قاضی رو مجاب کاا  یا حرفشونو بگن، مظلومیت خاصی دارن ، مثل بقی
ترسوا ،  انو ، موی  کاا  در برابر مقام عالی ایرانی قرار گرفتو  کاا ، شای  چون فکر میبحث نمی

هوای  اقلیوت  ۀبو  پرونو    مختصور  نگواهی  .«کااو  قبول و امضا موی  اهایهرچی ک  بازپر  بگ  ا
قوانونی و   های، حاکی از تفاوت فاحش در تعو اد اوراق پرونو و و اسوتااد   داخلیو اتباع  یربومیغ

هوای اقلیوت   گوروو  ۀطور معموول پرونو   تع اد جلسات محاکم  است. در بررسی اوراق پرون و، ب 
 ۀیا کمتور اسوت و در مرحلو   برگ  100غیربومی با پایگاو اجتماعی ضعیف، در یک جل  و حاوی 

تفهیم اتهام  یجاتلقیای ب  یهارس . پرسشبرگ هم نمی 30بازجویی این اوراق در مواردی ب  
صوورت   ای کو  بو   ن تاها جملو  ااست و در اظهارات این متهم جاین گروو، تخلفی رای ۀدر پرون 

انب فرد موتهم یوا وکیول    کردن ایراد ماهوی از ج ب ون وارد ،«قبول دارم» :دشوم اوم تکرار می
 تسخیری است. 

کردستان عراق، متهم ب  حمل یک کیلو و ی از اهالی مرد ۀتوان ب  پرون می خصوص نیا در
: داردموی  بوازجویی اولیو  اظهوار    ۀهشتص  گرم هروئین مرطوب اشارو داشت ک  در همان جلس

باام حصی، مواد را ب  مواد را قبول دارم از من کشف ش و، در قبال س  میلیون ب هی شخصی »
دیگوری مورد جووان     ۀپرونو   در؛ و «را پرداخوت کوام   اشیمن دادو است کو  بفروشوم و بو ه   

بل  موواد متعلوق بو  مون     » گرم شیش  در جلسۀ اول بیان داشت : 50افغانستانی متهم ب  حمل 
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اد را هزارتومن ب  من گفت موو  300در قبال  ...است، من اشتباو کردم گول خوردم فردی ب  نام 
امکان از اقرار  ح  متهمان آگاو ب  قوانین و یا دارای وکیل تعییای تا ک ی درحال ؛«نگه اری کام

توان ب  کیفیت ضوعیف دفاعیوات برخوی وکوالی     می همچاینورزن . در جلسات اولی  امتااع می
ر دن ایوراد مواهوی و بوا تحقیو    کور اتباع خارجی اشارو داشت ک  ب ون وارد  ۀتسخیری در پرون 

 خذ تخفیف هستا . برای نمونو  أصرفاً درص د  -گرفتن در مقام قاضی و ن  وکیل با قرار -موکل
ب  نظر عمل را موکول انجوام دادو و جورم بزرگوی بوودو      : »در  یحۀ دفاعی  یک وکیل بیان ش و

فقور و بو بختی و    یکلو  طورساگیای همراو دارد اما ناشی از فقر موکل است، ب  است و مجازات
ش ی  مالی عقل و شعور موکل را از کار ان اخت ، ب ون ایاک  با قص  انجام ده ، در راسوتای  نیاز 
بوار  ب  وضعیت اسف توج  مخارج زن گی در ایران، مرتکب کار خطرناکی ش و است؛ لذا با نیتأم

خانوادگی متهم، فقر و بیچارگی ک  متهم را مجبور ب  حمول موواد نموودو اسوت، از آن دادگواو      
ک  اعتبار  -گردد اقرارمالحظ  می ی انیهای مدر اکثر نمون «. تقاضای ارفاق قانونی دارممحترم 

مرتکبان خارجی دارای پایگاو اجتمواعی ضوعیف    ۀتاها دلیل اثباتی پرون  -آن محل تردی  است
ب  نفع متهم و یا ب  چالش کشی ن د یل علی  موتهم  مورد کسب د یل  یچ تالشی دراست و ه

 وجود ن ارد.  الی تسخیریاز سوی وک

بورای   شود.ع م حمایت حقوقی مثثر از مرتکبان خارجی در کشورهای دیگر نیز مشاه و می
رغم ب  اشارو کرد.در کشور ان ونزی  ،«شهرون  پاکستانی ،ذوالفقار یعل» توان ب  پرون ۀنمون  می

هوروئین بو  اعو ام     گورم  300ب  اتهام حمل  ،کشف نش و بود این محکومآنک  مواد مخ ری از 
نبای  دادگاو ب  آن  ا صولعلی محکوم گردی . این محکوم زیر شکاج  اقرار کردو بود، اقراری ک 

هیچ  بود و در فرایا  دادرسی از دسترسی ب  وکیل و یا مترجم محروم مان ووی کرد. استااد می
گااو اعوالم  او را بی 2010آنک  یک تحقیق مستقل در سال  دلیل قوی علی  وی وجود ن اشت. با

پوس از   ،اگرچو  در آخورین لحظو     ؛برای اع ام آمادو ش  2016، این محکوم در  وئی  کردو بود
 2018در سوال  در این نهایت این محکووم   این رون  متوقف ش . ،جمهور پاکستانرئیس ۀم اخل

سووال انتظووار در صووف موورگ بووا درخواسووت عفووو نافرجووام، بوو  علووت سوورطان      13پووس از 
 (.  (Hoyle & Girelli, 2019: 2درگذشت

قبول از مرحلوۀ    نبای  از این نکت  غافل ش  ک  از نظر مطالعوات کیفرشوااختی افورادی کو     
کیفردهی با احتمال بیشتری با مجازات  ۀان  در مرحلدر توقیف یا بازداشت موقت بودو دادرسی،

ویوژو  بو   -در ایوران درصو  اتبواع بیگانو      90بیش از (Tonry, 1998: 68). حبس مواج  هستا 
م ارک هویتی خود یا ناتوانی در تودیع وثیق  و یا ب  علت  ۀب  دلیل ع م ارائ -مهاجران غیرمجاز

انو  کو  هموین امور احتموال      تر  از فرار متهم در صورت ارتکاب جرم با بازداشت موقت مواج 
 .ده محکومیت مهاجران را افزایش می
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 ی جرایم مهاجرانارسانهساخت های کیفری مبتنی بر بر. واکنش4. 4
آمیوز  ب  ابراز احساسات و عقایو  تعصوب   کمتری هاجارهای اجتماعی، افراد تمایل ۀاگرچ  ب  دلیل توسع

بلکو  صورفاً    ،نژادی نیسوت  یهادار و واقعی نگرشاین امر ب  معای تغییر معای ،خود ب  نحو صریک دارن 
داوری و امروزو پویش  .(Quillian, 2006: 299)  ش و استتقبیک ۀبیان صریک و ابراز احساسات نژادپرستان

 یاب .  و گاهی غیرعم ی بروز می بلک  ب  شکل پاهانی -ن  ب  شکل آشکار -تبعیض
 ژویوب  یشااختاز نظر بافت و نگرش روان یفریکاشگران ک ده ینشان م یعلم یهاافت ی

 :70 ) ن ارنو   یبا مردم عاد یمعاادارتفاوت  تْیو مل تیموضوع نژاد، قوم رامونینوع باورها پ
.(Albrecht, 1997کوامالً   یمردمو  یتیشخصو  یهاا یدر تمام مق یفریکاشگران ک ،یانیب  ب

در  یعاووان شوهرون ان عواد   ک  قضات ب  رودیانتظار م نیا نیو متوسط هستا ؛ باابرا یعاد
در کسووت   یقاضو  یوقتو : »است ش و انیباشا . همچاان ک  ب میجامع  سه جیرا یهاش یکل

 زیو خود را ببا د و از همو  چ  یهاع الت، چشم ۀهمچون اله توان ینم رد،یگیقضاوت قرار م
 اشیک  در تمام طول زن گ ی یخود را از باورها و عقا اک یا ایسمبل شود  کیماقطع شود، 

 یجرمو اسوت، صورفاً م   سوتادو یک  در مقابول او ا  یسازد ... زن ان یاو را دربر گرفت  است، خاث
برخورد شود، بلک   با او گذاران وضع ش و استقانون یسو ازک   یایطبق قوان  یک  با ستین

ممکن است احساسوات   یگروو در جامع  است ک  قاض ایطبق   کی ۀا یاست ک  نما یاو فرد
عو الت   توان یم یقاض کیک   میباور باش نینسبت ب  آن داشت  باش . اگر بر ا یماف ایمثبت 

 عوت یو انکوار طب  گرفتن  ویسازد، در واقع ناد یعار یداورشیا از هرگون  تعصب و پر یفریک
 (.Sellin, 1935: 213) «اوست یانسان
آنک  شواه  ان کی وجود دارد ک  نشان ده  افزایش سطک مهاجرت ماجور بو  افوزایش     با

ی و نو   هوای ذهاو  ی جامع  ب  دلیول پیوروی از کلیشو    ، افکار عمومشودنرخ ارتکاب جرم می
ارمغوان خواهو  آورد. از دیو گاو    بر این باورن  ک  حضور مهاجرانْ نواامای بو    های تجربیدادو
 زر ، هسوتا  ) اماوی  مطبوعات مابع اساسی نشر احسوا  نوا   ژویوب ها و شااسان، رسان جرم

ها در القای تر  و نواامای نسوبت   نقش رسان  ثیح نیا از(، 112: 1395؛ آسیایی، 4: 1390
   مهاجران را نبای  نادی و انگاشت.ب

( moral panic) ها در واکاش ب  وقوع جورم مهواجران، هورا  اخالقوی    طور معمول رسان ب 
کااو  کو  بوین مهواجران و     آفریاا . مطبوعات نیز یک گفتمان هشو اردها و را تبلیوم موی   می

کا  و مهاجران را ر میتع ادی از معضالت اجتماعی ازجمل  جرم، بیماری و انحراف ارتباط برقرا
ویوژو  . همچاین، اتباع خارجی ب (Harris, 2020: 458)دها  مسئول توزیع مواد مخ ر جلوو می

عاوان اعضای بانو  و فروشوا گان موواد مخو ر بو       ها ب طور مرتب در فیلممهاجران غیرمجاز ب 
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بورای   1(folk devil) های محلوی مثاب  شیطاناسا ، مهاجران ب بر این . شون تصویر کشی و می
  .2ان ها قرار گرفت جرایم مواد مخ ر مورد ه ف رسان 

گوذارد.  نظام ع الت کیفری نیز نگرش اجتماعی غالب نسبت بو  مهواجران را بو  نموایش موی     
های پیرامون ارتباط قومیوت و تجوارت   رغم اعتقاد ب  برابری افراد در مقابل قانون، درعمل کلیش ب 

 ن  و یا ناآگاهان  بر تصمیمات کاشگران ع الت کیفری نیز اثرگذار است.  عام ا ،مواد مخ ر
یی سوو سو نبود شااخت صحیک و اصولی پیرامون مهاجران افغانسوتانی و از   در ایران از یک

داوری دادن آن در ایجاد حس ناامای و پیش ای جرایم مهاجران و بارز جلووگزیاش رسان  دیگر
نتایج مربوط بو  بررسوی    (.294: 1396زرقانی و دیگران، شت  است )نسبت ب  مهاجران نقش دا

ده  ک  اخبوار مربووط بو  اموور قضوایی و      نشان می ستانیبازتاب اخبار مربوط ب  مهاجرین افغان
ایون   .اخبار مربووط بو  مهواجران افغانسوتانی را تشوکیل دادو اسوت       ی ازتوجهقابلبخش  ،جرم
کااو . در  هاجران افغانستانی را در ذهن خوانا و ترسیم موی ها معمو ً تصویری مافی از مرسان 

اخبار جرایم مهاجران افغانستانی، بورخالف عورف رایوج در مطبوعوات ایوران،      « متن»یا « تیتر»
هوای  بوودن مجورم را بو  شویوو    « افغانی»شون  ک  خوانا گان با صفات مافی متع دی روبرو می

و بوا اسوتفادو از اسوتراتژی کالموی      (206: 1391 اکبوری،   )کاامختلف ب  خوانا و گوشزد می
: 1389سواکی،  شوود ) تعمیم، جرایم یک فرد ب  کل جامع  و قومیت فرد مهاجر نسبت دادو می

هوا  زنوی رسوان   ، قربانی انگ و برچسوب یادش وشود تمام اعضای قوم این تعمیم موجب می .(56
عاووان افورادی   در موورد مهواجران بو    های مافی شون . این امر ب  ت اوم تصورات غلط و کلیش 

هوای قضوایی نیوز مشواه و     این اسوتراتژی تعمویم در موتن آرا و برگو      .کا خطرناک کمک می
« افغوانی »، «افغانستانی»ده  عباراتی نظیر های قضایی نشان میتحلیل محتوای پرون و .شودمی
 رفتو ، درحوالی   کوار مجرم ب  و قاچاقچی هایودف وا اعاوان مترهای کیفری ب وفور در پرون وب 

در پیگیوری  : »آمو و اسوت  ای برای نمون  در پرونو و  .ک  اسامی مظاونان پرون و ذکر ش و است
دنبال های قاچاق مواد مخ ر، یکی از قاچاقچیان ب  نام مولود مورد شااسایی قرار گرفت، ب سو و

مواد  ۀاط بودو است، بع  از معاملشااسایی ایشان معلوم ش  وی با قاچاقچیان افغانستانی در ارتب
ب  غرب کشور ماتقل و در اسرع زمان ب  فوروش   را مخ ر و خری  محمول  از افغانی، مواد مخ ر

صورت ب ش و بود، صورت دقیق در پرون و ذکر  نام متهم افغانستانی ب با آنک   .«رسان و استمی

                                                           
1. Cohen, S. (2011). Folk devils and moral panics. Routledge. 

، انو  مهواجران را مواعکس نموودو    ی گیو دمهواجران پرداختو  و کمتور بوزو     یب  بحث بزهکوار  فاها صررسان  درحالی ک  .2
 ی گیو ددر معورض بوزو   شوتر یب ی،رقوانون غی مهواجران  خصوصب  ،از آن است ک  مهاجران یحاک یشااسمطالعات جرم

ب  گوزارش جورم    یلیشان، کمتر تمایاقامت تیوضع رامونیجو پوتر  از پر  ۀواسطان  ک  ب جرم یآنان قربانهستا . 
 ریو نظ مووال ا  یو عل میزنان مهاجران افغان در جرا ی گیدبزودرص  ک  از آن است  یحاک رانیدر ا یپژوهش جیدارن . نتا

 (.1395)جوان جعفری و دیگران،  از اتباع کشور است شتریب ن،یتوه ریاشخاص نظ  یعل میو جرا یقاپ فیک
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مشاه و  نیز مواد مخ ر مجرمان  بین ای با قومیت مورد خطاب قرار گرفت  است. این کلیشروی 
: اسوت  فروش مواد مخ ر پرسوی و شو و   و در قسمتی از بازجویی از یک متهم ب  خری  .شودمی

چون من در خان  او، افغانی دی و بودم »دانستی  ک  در خان  ... مواد وجود دارد؟ شما از کجا می
ادعا در قسمتی از دفاعیوات بیوان    . وکیل وی با رسمیت بخشی ن ب  این«کارو استفهمی م این

هوا صوحبت   ایشان را در مازل یکی از رفقای خود دی و و چون ایشوان بوا افغوانی   : »استداشت  
در احوراز   هوا شو  یایون کل  .«باشو  کرد، از آنجا پی بردو بود ک  ایشان در کار مواد مخ ر موی می

رانی و افغانی باهم در مظان مجرمیت فرد نیز اثرگذار است. هاگام وقوع یک جرم چاانچ  یک ای
انگشوت اتهوام بو  سومت     و  افغانسوتانی اسوت  اتهام باشا ، اکثر اوقات بازداشت موقت برای فرد 

شوود و  کشور است. ع الت ب  نحو یکسان در مورد آنوان اجورا نموی   تباع ها بیشتر از استانیافغان
 .(681 :1391مهاجرین، شود )ها ب  نحو ش ی تری اعمال میمجازات افغانی

هوای ذهاوی در فرهاوگ سوازمانی صورفًا در خصووص کشوورها و یوا         این کلیش  است گفتای
نو رت  شهرهای مب أ مواد مخ ر وجود دارد. مظاونان و متهموان متعلوق بو  کشوورهای دیگور بو       

 تور فیو خف هوا مجازاتآن  تبع ب ان  و های مافی مواج عاوان قاچاقچی خطاب ش و، یا با کلیش ب 
یک فوردی از لاو ن   »کا : وکیل دادگستری( بیان می) 11ش.  ۀشون مصاحب ین راستا است. در ا

مواو   30یک کیلو و ششص  متادون وارد کشور کردو بود ک  با ادعای مصرف شخصوی، ایون موتهم    
ماو حبس تعلیقی محکوم ش و بود، شما فرض کایو  هموین    15حبس گرفت  بود ک  این اتهام ب  

 «.دانم تعلیقی در خصوص وی صورت گیردغانستان وارد کشور کا ، بعی  میمتادون رو فردی از اف
 

 نتیجه
 -رهوای دغ غوۀ اصولی، ته یو ، بزهکوار شورو      تالش ش و است از رهگذر نظری  این پژوهشدر 
پاسخ کیفری بو  جورایم    یرباایک  زسازوکارهایی و  ها گاویدی گروهدرونداری ربانی و جانبق

های کیفرشااسوی نشوان   ده ، تبیین گردد. درحالی ک  یافت تشکیل میرا  مواد مخ ر مهاجران
ی نژادی و قومی مختلوف  هاگروومواد مخ ر در میان  فروش و  یخرطور معمول نرخ ده  ب می

مهاجران و مواد مخ ر در سراسر جهوان موجوب اتخواذ     ،های مرتبط با جرممشاب  است، کلیش 
ی غیربومی هاتیاقلاد مخ ر اتباع بیگان  ش و است. تلقی رویکرد سختگیران  نسبت ب  جرایم مو

از دیو گاو کاشوگران قضوایی )چو       گوروو ایون   پذیری با ترسطک سرزنشو  «دیگری» عاوانب 
 افزایش احتمال کیفردهی را برای مهاجران در پی دارد. ناآگاهان (، چ  آگاهان  و

 ،مهاجران وجوود نو ارد    یعل ایران فریما  نظام ع الت کینظام ضعیبر تب یمبا یشواه اگرچ  
ی هوا تیو فعالدر  درگیر جرایم موواد مخو ر، اغلوب    مهاجران خارجیِده  نتایج این پژوهش نشان می

 . همچاوین های نظام کیفری قرار دارنو  در کانون توج  م اخل  رو نیا ازشرکت داشت ،  مجرمانۀ خُرد
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روی افکار عمومی جامع  از اخبوار گزیاشوی و گواو    ع م شااخت کافی ایرانیان از جامعۀ مهاجران و پی
در نظوام   متهموان از ایون   مثثر یحقوق تیع م حما و ها در خصوص جرایم مهاجرانآمیز رسان مبالغ 

مهواجران فوراهم آوردو    ع الت کیفری زمیاۀ تبعیض غیرمستقیم را در کیفردهی جرایم موواد مخو ر  
ۀ ارتکواب جورم از سووی مهواجران، از دیو گاو      واسطب ی وازننقض مقررات مهمانگفتای است  است.

 گردد.  های ش ی تر تلقی میمباای مشروع برای اعمال مجازات عاوانب کاشگران قضایی 
 یدر معورض رفتارهوا   «اتبواع بیگانو    ۀهمو » دهو  ینشوان مو  ی توجهشواه  قابلهمچاین 

 ایو  «موواد مخو ر  » ۀشیک  با کل آن گروو از مهاجرانبلک  در میان آنانْ  ،ن ارن  قرار زیآمضیتبع
موواد مخو ر یوا     ماشوأ ، نظیر مهاجران از کشوورهای  دارن  ون یپ شتریب« مواد مخ ر یقاچاقچ»

ۀ تالقوی  واسوط بو  از فرد بزهکار اسوت   جیرا ۀشیکلمهاجران جوان با پایگاو اجتماعی ضعیف ک  
مواجو     یهوای شو   تمجوازا  ابو  ادیو احتموال ز  ب  (Intersectional discrimination)ها تبعیض
 ای درپیشبر این اسا ، نظام ع الت کیفری در مواجه  با اتباع بیگان  استان ارد دوگان . هستا 

 نمای .ملیت متهم و یا پایگاو اجتماعی وی نحوو و ش ت کیفردهی او را تعیین می گرفت  است و
در گورو تغییور   د، ی موجوو هوا ضیتبعو  حو اقل رسوان ن  و ب در این راستا تضمین برابری افراد 

عاووان  بو   ،های و تعصبات ذهای عموم جامع  و پیرو آن کاشگران نظام ع الت کیفریداوریپیش
کاشوگران  گرایوی فرهاگوی بو     مهواجران اسوت. آمووزش کثورت     ۀعضوی از جامع  نسبت ب  مقول

در دسوتر  قوراردادن نهادهوای     مهواجران،  فرهاوگ  بوا کار گماشوتن کاشوگران آشواا    ب ، کیفری
حو ودی در رفوع    توا  افزایش آگاهی مهاجران از قوانین کشوور  واض تی خاص برای اتباع بیگان  مع

 .اش راهگشا ب توان می های مستقیم و غیرمستقیم نظام ع الت کیفری علی  مهاجرانتبعیض
 

 منابع و مآخذ
 الف( فارسی

 کتاب -
 ینجفو  نیسو ح یعلو  ۀترجمو  ،ییجنرا  ا ر  یبرر    یدرآمد(. 1390) نیسوت یکر  زر ،. 1

 .زانیانتشارات متهران: ،2چ  ،یابرن آباد

 

 مقاالت -
مطالعوات حقووق    ،«بازتاب جرم در مطبوعوات  ۀشااسانجامع  نییتب»(. 1395) ای، رؤییایآس. 2

 .(1)3، یشااسو جرم یفریک

از  رانیو سواکن ا  یخووانش مهواجران افغانسوتان   »(. 1399، آزادو )یطواهر  و ، عب اهللچرانلویب. 3
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 .(2)6، یتیمطالعات جمع ۀدوفصلاام ،«رانیا ونیزیها در تلوآن ییبازنما
 جواد یمهواجران: ا  یمااسوب بورا   ینظام حقوق»(. 1390)  یسرافراز، فرش و می، ابراهزادوگیب. 4

 .(7ش  ۀنامژوی)و14، یحقوق قاتیتحق ۀفصلاام ،«مهاجران فیحقوق و تکال انیتعادل م

مفهووم قو رت در   » ،(1394محمو جواد )   یس ی،اداتس و ، عب الرضایبجاورد یجعفر جوان. 5
 .(11)3، یفریپژوهش حقوق ک ۀ. فصلاام«یفریک یشااسجامع 

زادو حسون  ؛محمو   ،مالو ار  ی؛مهو    یسو  ی،زادو ثان یس ؛عب الرضا ی،بجاورد یجوان جعفر. 6
سواکن   یرانو یو ا یزنوان افغوان   ی گیو دبزو یقیتطب یشااسپیت»(. 1395، مح ث  )یمشه 
 .(2)14، استیزن در توسع  و س «مشه 

و  یتوویاما  اتیووته »(. 1397) یعلو  ی،هاشووم ؛محمو   ی،شوورف ؛نیحسو  ی،سوواطح یحسوا . 7
نظوم و   ۀپژوهشواام  ،«شهر کورج کالن نینش یدر مااطق حاش گان یحضور اتباع ب یام هایپ

 .(44)11، یانتظام تیاما

 لیووو تحل یبررسوو»(. 1396) یمرتضوو ،نووژادیرضووو ؛محموو  ی،قابوور ی؛هوواد  یسوو ی،زرقووان. 8
-SWOTبا استفادو از مو ل   یاستان خراسان رضو یمهاجران افغانستان تیریم  یراهبردها

ANP» ،(2)49، یانسان یایجغراف یهاپژوهش. 

مجموعر  مقرا ت   در:  «هوا افغوان  میجورا  بر  یتک گان  بایاتباع ب یبزهکار» (.1391) رضا ن،یمهاجر. 9
 .ی، تهران: انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهاگ2 ج، ندادبا بزرگداش  ا تاد دکتر حسن

 
 هانام پایان -
 یحلیرل محتروا  )ت رانیر بازتاب افغانستان در مطبوعرات ا (. 1390) اورییعل ،یاکبر. 10

 ،نام  برای أخذ م رک دکتریپایان  ،ی(ا الم یاطاّلعات، کیهان و جمهور یهاروزنام 
 .ییطباطبا م علوم ارتباطات، دانشگاو عال ۀدانشک 

، برر ی تأثیر ملی  و جنسی  متهم بر نوع و میرزان مجرازات  (. 1393بزی، الوری ) . 11
 نام  برای أخذ کارشااسی ارش ، دانشگاو آزاد اسالمی واح  مشه .  پایان

 یابیر مرواد مدردر و ارز   میاعدام در جررا  فرکی تحول .(1397) محم رضا، زادوح اد. 12
 م ر . تیحقوق، دانشگاو ترب ۀدانشک  ،ای أخذ دکترینام  برپایان، آن یاثربدش

 دگاهیاز د رانیدر مطبوعات ا یمهاجران افغان ریتصو یبرر . (1389) فرشوت  ، یساک. 13
ات و یو ادب ۀارش ، دانشوک   یکارشااسم  برای أخذ م رک ناانیپا ،یل گفتمان انتقادیتحل
 .یراز دانشگاو، یانسانعلوم

 میدر جررا  یفرینظام عدال  ک هایمحور ب  مداخل تجرب  کردیرو .(1396آزادو ) ،یصادق. 14
 م ر . تیحقوق، دانشگاو ترب ۀدانشک  ،دکتری نام  برای أخذ م رکپایان، مواد مددر
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برر ی نقر  اتبراع بینانر  در  ریمای مجرمانرا ا رتان       (. 1389) عزیزی، محم . 15
 ، دانشک ۀ حقوق، دانشگاو قم. ارش یکارشااسنام  برای أخذ م رک پایان، خرا ان رضوی

نامو  بورای أخوذ    پایوان ، دانمرگ در زنر  یشناختجرم لیتحل (.1398ی )غالمپور، مه . 16
 م ر . تیدانشگاو ترب دکتری، م رک

 ،یفریب کیتعق امتهمان مهاجر ب  عدال  در مرحل ید تر  .(1394) بوا یفر ،یورتی ال . 17
 .م ر  تیترب دانشگاو، حقوق ۀدانشک  ،ارش  یکارشااس  برای أخذ م رک نامانیپا
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 : پروتکل مصاحبه1پیوست شماره 
های مواد مخ ر م اخل  قیم در پرون ومصاحب  شون گان از میان افرادی ک  ب  طور مست .1

 ان .ان ، انتخاب ش وداشت 

پژوهشگران اطالعات  زم در خصوص موضوع پژوهش در اختیار مصاحب  شون گان قرار  .2
دادو و مصاحب  شون گان با آگاهی کامل از موضوع تحقیق و تضمین محرمان  مان ن هویت 

 . لذا درراستای رعایت اخالق پژوهشی، از ان، موافقت خود را  جهت مصاحب  اعالم نمودو
ذکر نام مصاحب  شون گان  اجتااب ش و است. لکن مشخصات دموگرافیکی آنان ب  ماظور 

 شون و، ثبت گردی و است.توصیف افراد مصاحب 

ها ابت ا ب  صورت فایل صوتی ضبط گردی و و سپس ب  صورت مکتوب درآم و این مصاحب  .3
ان ، مصاحب  صرفا  گانی ک  تمایلی ب  ضبط ص ایشان ن اشت شوناست. در خصوص مصاحب 

بع  از چاپ مقال  ،  براسا  پروتکل مصاحب ،ب  صورت مکتوب در جلس  ثبت گردی و است.
ها، مع وم در راستای رعایت حریم خصوصی مصاحب  شون و، فایل صوتی کلی  مصاحب 

 خواه  ش .

متااسب با نظر مصاحب  شون و ب  صورت روش انجام  مصاحب  ها انعطاف پذیر بودو و  .4
حضوری یا تلفای بودو است.ب  دلیل ناتمام مان ن مصاحب  در یک جلس  و اهمیت مسائل 

 مطروح ، با برخی مصاحب  شون گان در طی چا جلس  مصاحب  صورت گرفت  است.

 

ر ها ب  صورت کلی در خصوص فرآیا  کیفرشااختی اجرای مجازات داین مصاحب پی نوش : 
جرایم مواد مخ ر)رسال  دکتری( بودو است ک  قسمتی از آن ب  مسئل  رویکرد نظام ع الت 

 کیفری نسبت ب  مهاجران درگیر در جرایم مواد مخ ر اختصاص داشت  است.
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