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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.
Keywords
Discrimination, Sentencing, Foreign Offenders , Drugs, Immigration.

* Corresponding Author; Email: farajihay@modares.ac.ir, fax: +98(21)82884257.

مطالعات حقوق تطبیقی
دورۀ  ،13شمارۀ 1
بهار و تابستان 1401
صفحات  321تا ( 353علمی  -پژوهشی)

تحلیل کیفرشناختی تبعیض در فرایند کیفردهی ناظر بر جرایم
مواد مخدر اتباع بیگانه؛ مطالعۀ تطبیقی
ثنا کاظمپور

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس
()Emial: sana.kazempour@gmail.com
محمد فرجیها*

دانشیار دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس
محمدجعفر حبیبزاده

استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس

()Email: habibzam@modares.ac.ir
(تاریخ دریافت ،1400/5/31 :تاریخ پذیرش)1400/11/23 :

چکیده

در گفتمان عمومی و سیاسی جوامع مختلف ،اتباع خارجی مسئول جرایم موواد مخو ر شوااخت شو و و
بخش قابلتوجهی از جمعیت کیفری مواد مخ ر را تشکیل میدها  .در این پژوهش از رهگذر نظریواتی
چون دغ غ های کانونی ،بزهکار شرور /قربانی ،جانبداری درونگروهی و نظریۀ ته ی قومی ،بو صوورت
تطبیقی ب بررسی تأثیر ملیت متهم بر کیفردهی و ش ت آن در رویۀ عملی دادگاوها پرداخت مویشوود.
روش این پژوهش کیفی است .در این راستا ،از روش مصاحبۀ عمیق با کاشگران قضایی ،وکال و مأموران
ستاد مبارزو با مواد مخ ر (جمعاً  15نمون ) بهرو گرفت ش و است .همچاوین از روش تحلیول محتووا بوا
مراجع ب اسااد و م ارک ( 20نمون از پرون وهای مواد مخ ر محکومان قضایی) و آرای دادگاوهای ملوی
در خصوص مجازات جرایم مواد مخ ر اتباع خارجی استفادو ش و است .یافت های پژوهش نشان میده
جرایم ارتکابی مهاجران ،ب ویژو از کشورهای مب أ مواد مخ ر و یا دارای پایگاو اجتماعی ضعیف ،ب واسطۀ
کاترل و بازرسی افراطی ،در کانون توج نظام ع الت کیفری قرار دارد .همچاین گزیاش رسان ای جرایم
مهاجران و پیروی افکار عمومی از آن و نیز نقض مقررات مهمواننووازی از سووی مجرموان خوارجی ،در
سرزنشپذیرتر بودن اق ام مهاجران تأثیر داشت و در نهایت ،ع م دسترسی ب حمایوت حقووقی موثثر در
نظام ع الت کیفری زمیاۀ تبعیض علی این گروو را فراهم آوردو است.

واژگان کلیدی

تبعیض ،کیفردهی ،مجرمان خارجی ،مواد مخ ر ،مهاجرت.
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مقدمه
از ماظر حقوقی بای با همۀ افراد جامع با ع الت و احترام و ب طور برابر رفتار شود و آنها نبایو
در معرض تبعویض قورار گیرنو  .اصول برابوری در مقابول قوانون ،در قلوب نظوامهوای حقووقی
سامانیافت قرار دارد .هرگون تعصب و پیشداوری در اجرای قانون ایون ارزش را ته یو کوردو،
اعتماد ب نظام ع الت کیفری را تضعیف میکا  .از ایون رو ،نوابرابری در برابور قوانون از دیربواز
مورد توج کیفرشااسان بودو و نظری های متاوعی در تبیین تبعویض در نظوام عو الت کیفوری
ارائ ش و است .نقطۀ مشترک این نظری ها آن است ک اعمال مجازاتهای قانونی ممکن اسوت
از عوامل فراقانونی نظیر ویژگیهای شخصی و اجتماعی متهم تأثیر پذیرد .بخش عم وای از این
پژوهشها بر روی تبعیض نژادی متمرکز ش و ک اغلوب بوا دوگوانگی نوژادی در ایالوت متحو ۀ
امریکا مرتبط بودو است و نتایج آن نشان میده متهموان سویاوپوسوت معموو ً مجوازاتهوای
ساگینتری نسبت ب سفی پوستان دریافت میکاا .1
هم زمان با افزایش جمعیت کیفری مهاجران خارجی ،رفتارهای تبعیضآمیز نظام ع الت
کیفری با بیگانگان یکی از بحث برانگیزتورین مضوامین در جامعو شااسوی کیفوری گردیو .
محققان پیرامون چگونگی اثرگذاری متغیر ملیت بر کیفردهی ب نحو مثبت یا مافی وح ت
نظر ن ارن  .پژوهشهای ان کی از افراد خارجی ب عاوان « ابرقهرمان» یاد مویکااو کو در
صورت ارتکاب جرم ،نظام کیفری برخورد مالیم تری با آنان دارد .برای نمون در شرایطی ک
دادرسی کیفری کشور چین ب دلیل ع م رعایت اصول دادرسی ماصفان نسوبت بو اتبواع
خارجی بارها مورد انتقاد قرار گرفت است ،پژوهشگران چیای بر این باورن اتبواع خوارجی
محکومیتهای خفیف تری در مقایس با همتایان چیای ب ویژو در جرایم مواد مخ ر دریافت
میکاا  .ب زعم آنان ،متهما ن خارجی ب ن رت محکوم ب اع ام میشوون ؛ اگرچو مشومول
مجازات قانونی اع ام باشا ) .)Liu et al., 2019: 429پژوهشگران چیای است ل میکاا
ک احکام صادرو برای بیگانگان نتیجۀ ع الت استحقاقی نیست ،بلک احتیاط بیشازح در
رسی گی ب پرون و های اتباع بیگان  ،ب دلیل تور از آسویبرسوانی بو روابوط خوارجی و
فشارهای دیپلماتیک است .همچاین برخی پژوهشها در ا مریکا نشان مویدهو بو ماظوور
اخراج سریع تر مهاجران غیرقانونی ،حبسهای خفیفتری در مورد مهاجران ب نسبت اتباع
کشور اعمال میشود ))Ivanov, 2020: 7؛ درحالی ک برخی یافتو هوا تفواوتی در احتموال
محکومیت و یا ش ت مجازات بر مباای متغیور ملیوت نشوان نمویدهاو (wu & spohne,
) .2010: 316بخش قابل توجهی از پژوهش ها ،مهاجران و اقلیت هوای غیربوومی را بو مثابو
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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قربانیان نظام ع الت کیفری معرفی مینمایا ک در آن تبعۀ بیگان بوودن موجوب اعموال
مجازات های ش ی تر یا اجرای سوریع تور مجوازات موی شوود (Brandon, 2018; Demuth,
 .)2002; Light, 2017; Light & King, 2014; Logue, 2009ای ن پوژوهشهوا بور نیواز بو
مطالعات بیشتر در فرهاگ های مختلوف بوا گوروو هوای قوومی و ملوی متاووع و در جورایم
گوناگون ،برای دستیابی ب دی گاو وسیع تر و تعمیم گستردو تر در مورد رفتار نظام عو الت
کیفری با اقلیت های قومی و ملی تأکی دارن .
پژوهش حاضر در ص د بررسی تأثیر متغیر ملیت بر کیفردهی مجرموان موواد مخو ر اسوت.
علت تح ی موضوع ب جرایم مواد مخ ر ناشی از این امر است ک مشکالت مواد مخ ر در طول
تاریخ با مهاجران خارجی شااخت ش و است ) .)Valadez, 2017: 671همچاان ک در گفتموان
جاگ با مواد مخ ر ک دوگانگی خودی و غیرخودی ،شهرون و بیگان  ،قاچاقچی و مبارز پ یو ار
میشود ،گروو خارجیان در رأ دشمن فرضی جاگ با مواد مخ ر قورار گرفتو انو (Elwood,
 .1)1995: 104; Flusberg et al., 2018: 3باوابراین در جرایموی کو بو صوورت کلیشو ای بوا
مهاجران ارتباط دارد ،ب نظر میرس تأثیر ملیت متهم بر کیفردهی ب شکل ملمو توری بوروز
مییاب  ،ب خصوص آنک جرایم مواد مخ ر مهمترین اتهوام اتبواع بیگانو در کشوورهای مختلوف
است ).)Joseph, 2006: 148
در ایران نیز جرایم مواد مخ ر را نمیتوان صرفاً ب عاوان یک سوو ۀ کیفوری تحلیول نموود.
نگرش ای ئولو یک ب مقولۀ مواد مخ ر بع از انقالب اسوالمی و پیونو قاچواق موواد مخو ر بوا
دشمن ب عاوان «توطئ ای برای تضعیف نظام» 2و تلقی مجرمان مواد مخ ر بو مثابو «عوامالن
استکبار» 3موجب اتخاذ رویکرد امایتی نسبت ب جورایم موواد مخو ر ،از رسوی گی در محواکم
انقالب همردیف جرایم علی امایت کشور تا پیشبیای مجازاتهای ش ی ش و است.
در این راستا ،این پژوهش با اتخاذ رویکرد تطبیقی با محوریت کشوورهای امریکوا و ایوران و
 .1در گفتمان سیاسی کشورها نیز مهاجران بارها آماج جاگ با مواد مخ ر قرار گرفت ان  .همچاان ک گرفتن
انگشت اتهام ب سمت مهاجران ب بهانۀ وارد کردن مواد مخ ر ب امریکا ،شعار محوری در کمپین دونال
ترامپ علی مهاجرت بود .تالشهای وی برای گسترش اجرای قانون مهاجرت ،افزایش اخراج مهاجران و
ساختن دیواری در مرزهای جاوبی ایا ت متح و با مکزیک نیز در این راستا بودو است (. (Tosh, 2021: 2
 .2برای نمون  ،میتوان ب «هش ار مراجع عظام تقلی نسبت ب توطئۀ امریکا برای جوانان ایرانی» اشارو داشت:
«اینهم آلودگی ب تریاک در کشور با وجود مماوعیت آن نشاندها ۀ دستهای خارجی است .آمریکاییها
ب افغانستان آم ن تا با کشت تریاک جوانان کشورهای اسالمی را آلودو کاا »( ،خبرگزاری ایرنا ،ک خبر:
 ،835895919آذر .)1398
 .3برای مطالعۀ بیشتر ،نک :ح ادزادو ،محم رضوا ( .)1397تحوول کیفور اعو ام در جورایم موواد مخو ر و ارزیوابی
اثربخشی آن ،رسالۀ دکتری ،دانشک ۀ حقوق دانشگاو تربیت م ر  ،صص .56-57
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ب تااسب اشارۀ موردی ب نمون هایی از کشورهای اروپایی و آسیایی ،با روش توصیفی -تحلیلوی
درص د پاسخگویی ب این پرسش است ک ملیت متهم چ تأثیری بر کیفردهی و شو ت آن در
رویۀ عملی دادگاوها دارد و چ عواملی برخورد کیفری متفاوت با مجرموان خوارجی 1را توجیو
میکا  .در این راستا پس از ذکر روش تحقیق ،جلووهایی از تبعیض در کیفردهی اتباع خارجی
در کشورهای مختلف بیان میشود و سپس از رهگوذر نظریو هوایی چوون دغ غو هوای اصولی،
بزهکار شرور /قربانی ،جانبداری درونگروهی و نظریۀ ته یو قوومی بوا تلفیقوی از یافتو هوای
تجربی تأثیر ملیت متهم بر کیفردهی و ش ت آن در رویۀ عملی دادگاوها مطالع ش و ،سرانجامْ
چگونگی تبعیض علی مهاجران در فرایا کیفری موورد بررسوی قورار مویگیورد .در نهایوت بوا
جمعبا ی مطالب ارائ ش و ،پیشاهادهایی بو ماظوور بهبوود عملکورد نظوام عو الت کیفوری در
برخورد با مهاجران ارائ میشود.

 .1روش تحقیق
نگارن گان مقالۀ حاضر با بهروگیری از نظری های کیفرشااختی نظیر نظریۀ دغ غ های اصولی و
نظریۀ جانبداری درونگروهی و خوانشهای مختلف آن ،با کاربست روشهای کیفوی ،درصو د
تحلیل چگونگی تأثیرگذاری ملت متهم بر تعیین نوع و میزان مجازات در فرایا کیفوریانو  .در
این راستا برای روشن ش ن انگیزۀ تش ی مجازات در خصوص مهاجران ک بو طوور معموول در
متن دادنام های داخلی ماعکس نمیشود ،از روش مصاحبۀ عمیق با کاشگران قضوایی ،وکوال و
مأموران ستاد مبارزو با مواد مخ ر بهرو گرفت ش و است .ب ماظور تکمیل دادوهای ب دستآم و
از روش مصاحبۀ عمیق ،از شیوۀ تحلیول محتووای اسوااد و مو ارک قضوایی ازجملو دادنامو و
پرون وهای قضوایی داخلوی ،آرای دادگواوهوای ملوی ،تحلیول محتووای گوزارشهوا و اطالعوات
جمعآوریش و از رهگذر ماابع رسمی (کتابها ،اخبار ،مقا ت و گزارشهای ستاد مبارزو با مواد
مخ ر و گزارشهای سازمانهای بینالمللی) ک بازتابدها ۀ اطالعواتی در خصووص محکوموان
خارجی در جرایم مواد مخ ر میباشا نیز استفادو ش و است.

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

آن صورفاً

 .1مقصود از مجرم خارجی /مجرم مهاجر در این مقال فردی است ک فاق تابعیت کشوری اسوت کو در نظوام کیفوری آن
تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد .کارگران مهاجر ،پااوجویان ،افرادی ک ب صورت قاچاقی قص ورود بو یوک کشوور را
دارن و یا کسانی ک هاگام سفر ب خارج از کشور مرتکب جرم میشون  ،در این دست قرار دارن .
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پرون وهای مواد مخ ر ک مستوجب مجازات اع ام یا حبس هستا  ،انتخاب ش و اسوت .معیوار
جمعآوری دادوها ،اشباع نظری بودو و دادوهای آن شامل  20نمون از پرون وهوای موواد مخو ر
اتباع داخلی و اتباع بیگان در ایران در بازۀ سالهای  1389تا  1399است ک ب نوعی در معرض
محکومیت بودوان  .این دادوها از طریق مراجعۀ حضوری ب واح اجرای احکوام کیفوری دادگواو
انقووالب اسووالمی یکووی از اسووتانهووای غربووی کشووور (خوورداد تووا شووهریور  )1399و مطالع و و
یادداشتبرداری از پرون وها ب دست آم و است.
مصاحب های این پژوهش از نوع عمیق و نیم ساختارما است ک ماحصوراً بوا افورادی کو در
خصوص پرون وهای جرایم مواد مخ ر ،اطالعات و شااخت مااسبی داشتا  ،مصاحب صورت گرفت
است ک شامل کاشگران بخشهای مختلف ازجمل قضات دادگاو انقوالب و واحو اجورای احکوام
کیفری و مأموران ستاد مبارزو با مواد مخ ر و وکالی متخصص در حوزۀ موواد مخو ر اسوت .رونو
مصاحب ها تا مرحلۀ اشباع نظری ( 15مصاحب ) ادام یافت است .مشخصوات مصواحب شوون گان و
م ت مصاحب ب همراو پروتکل مصاحب  ،ب صورت تفصیلی در پیوست شومارۀ  1و  2مقالو آمو و
است .گفتای است با توج ب تطبیقی بودن موضوع ،آرای محاکم کیفوری کشوورهای خوارجی در
خصوص پرون وهای مواد مخ ر اتباع خارجی نیز مورد تحلیل قرار گرفت است.

 .2تورم جمعیت کیفری مهاجران در نظام عدالت کیفری تطبیقی
نگاهی کوتاو ب دادوهای تجربی نشان میده مهاجران اعم از قوانونی و غیرقوانونی ،نسوبت بو
اتباع یک کشور بیشتر محکوم ب حبس میشون و یا مجازاتهای ش ی نظیور اعو ام در موورد
آنان اجرا میگردد .بهترین نمون مستا از بازنمایی بیشازح اقلیتها در نظام ع الت کیفوری،
نمون ای از نظام کیفری امریکا است ک نیمی از مجرمان فو رال ،فاقو تابعیوت ایوا ت متحو و
هستا (.)Light, 2017: 34
با آنک اغلب حملکاا گان خارجی نسبت ب اتباع داخلی نقش خردوپا و جزئی دارن ک از
سوی بان های مواد مخ ر برای حمل مواد بو کوار گرفتو مویشوون ( ،)Scalia, 1996: 2تعو اد
نامتااسب اتباع خارجی ک ب جرایم موواد مخو ر محکووم شو وانو  ،عامول مهموی در افوزایش
جمعیت کیفری مهاجران است ( .)Banks, 2011: 6در ایرلا یافت های تجربی نشان میده ک
مردان خارجی بین  5تا  11برابر بیشتر از مردان ایرلا ی ب حبس محکوم میشون و در جرایم
مواد مخ ر ،مجازاتهای طو نیتری (ب طور متوسط  10ماو حوبس بیشوتر) از اتبواع ایرلاو ی
دریافت میکاا ) .)Brandon, 2018: 14در آلمان 44/5 ،درص از اتهاموات مربووط بو قاچواق
مواد مخ ر ب اتباع خارجی اختصاص یافت است ،درحالی ک کمتر از  9درص از کول جمعیوت
آلمان را تشکیل میده (.)Paoli & Reuter, 2008: 16
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اتباع خارجی ب ویژو از کشورهای آسیایی ،همچاین ب صورت نامتااسبی در معرض مجازات
اع ام برای جرایم مواد مخ ر هسوتا  .بورای نمونو در عربسوتان سوعودی در سوال 46 ،2015
درص از اع امش گان را ( 73از  158نفر) اتباع خارجی تشکیل میدادن و در سال  ،2020همۀ
 5نفری ک در خصوص جرایم مواد مخ ر در این کشور اع ام ش ن  ،از اتباع خارجی بودنو  .بور
اسا گزارشهای بینالمللی یک فرد خارجی س برابر یک شهرون سعودی با احتمال اع ام در
جرایم مواد مخ ر مواج است (.)HRI, 2021: 44
در ان ونزی در سال  ،2014از  14نفر اع امش و برای مواد مخ ر 13 ،نفر تبعۀ خوارجی بودنو
( .)Fleetwood, 2017: 363در مالزی اتباع خارجی ب ویژو از کشورهای نیجری  ،ایوران و انو ونزی،
بیش از نصف جمعیتِ در انتظار اع ام برای جرایم مواد مخ ر را تشکیل مویدهاو کو از شوانس
ان کی در مرحلۀ تج ی نظر برای رهایی از اع ام برخوردارن (.)Hoyle & Girelli, 2019: 1
گفتای است این تفاوت لزوماً ب مجازاتهای ش ی معطوف نمیشود ،بلک پیرامون شورایط
مخفف و معاذیر معافکاا و نیز وجود دارد ()Lehmann & Gomez, 2021؛ با ایون توضویک کو
مهاجران ب نسبت اتباع یک کشور شانس کمتری در بهروما ی از نهادهای ارفاقی چوون آزادی
مشروط ،تعلیق مجازات و همچاین عفو دارن  .برای مثال ،نرخ با ی اع ام اتباع خارجی درعوین
حال ک می توان ناشی از نرخ با ی ارتکاب جورم و یوا کیفردهوی بیشوتر ایون مجرموان باشو ،
می توان ب علت اعطای کمتر عفو ب مجرمان بیگان در مقابل اتبواع داخلوی نیوز صوورت گیورد
).(Wolfang et.al, 1962: 307
در ایران ب رغم آنک مهاجران افغانستانی صرفاً یک درص جامع را تشکیل مویدهاو  ،سو
درص از جمعیت کیفری را شامل میشون  .آمارهای غیررسمی نشان میده ک طوی دو دهوۀ
گذشت  ،بسیاری از شهرون ان افغانستان ب جرایم مواد مخ ر در ایران ب اع ام محکوم ش وانو .
برای مثال ،در سال  2010ح ود  3000افغان در ایوران در معورض مجوازات اعو ام بودنو کو
بیشتر آنها با اتهام قاچاق مواد مخ ر مواج بوودوانو ( .)Hoyle & Girelli, 2019: 1یافتو هوای
تجربی حاکی از آن است ک ارسال پرون و بو کمیسویون عفوو در خصووص محکوموان مهواجر
ب مثاب آیین تشریفاتی برای اجرای حکم است .بو عبوارت روشونتور ،ارسوال پرونو و بو ایون
کمیسیون ،نو بو مازلوۀ کورسووی امیو ی بورای عفوو ،کو همچوون تشوریفاتی اداری بورای
کاارگذاشتن موانع اجرای حکمْ قابل ارزیابی است.
نرخ با ی جمعیت کیفری مهاجران در جرایم مواد مخ ر ،لزوماً ب معاای تبعیضآمیوز
بودن نظام ع الت کیفری نیست ،بلک ممکن است در نتیجۀ عوامل قانونی باش  .پیرو ایون
امر بین دو مفهوم تفاوت و تبعیض بایستی قائل ب تفکیک ش  .1یافتو هوای جورمشااسوی
 .1تبعیض ( )discriminationشامل پیشداوری یا تعصب عم ی از طورف مقاموات کیفوری اسوت؛ بو تعبیوری رفتوار
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نشان می ده اتباع خارجی درگیر در جرایم مواد مخ ر معمو ً نسوبت بو اتبواع کشوور از
سطک پایین تحصیالت برخوردارن و میزان بیکاری با تر و م اوم توری را نسوبت بو اتبواع
کشور تجرب میکاا ) (Light et al., 2014: 836و این امر موجب مویشوود فرصوتهوای
کمی برای یافتن شغل در اقتصاد مشروع داشت و عمالً مجبور بو یوافتن مشواغل کوچوک
غیرقانونی باشا  .ازآنجا ک مواد مخ ر فرصتهای انکار ش و در بازار کوار قوانونی را فوراهم
می کا  ،مهاجران غیرقانونی م مکن است بیشتر درگیر بازارهای مواد مخ ر شون ک ب طور
معمول پایینترین و خطرناک ترین سطک توزیع مواد مخ ر (فروشوا ۀ خیابوانی) را اشوغال
میکاا (  .)Light & Miller, 2018: 373در ایران نیز برخی از مهاجران ک از آنان ب عاوان
غربتیها یا کولیها یاد میشود ،افرادی هستا ک در مااطق حاشی نشین ب طور مشوترک
با چا خانوار در خان های استیجاری در محل ها استقرار دارن ک ب واسطۀ فقر اقتصوادی
ب خری وفروش مواد مخ ر روی آوردوان (صادقی.)63 :1396 ،
گروهی از محققان معتق ن تع اد با ی جمعیوت کیفوری مهواجران ناشوی از فعالیوتهوای
مجرمانۀ آنان است و ن تبعیضآمیز بودن نظام ع الت کیفری .اما تعمیم این نظر ب کل جامعوۀ
مهاجران ،قضاوت چا ان عاد ن ای ب نظر نمیرس  .این احتموال وجوود دارد کو جورایم موواد
مخ ر ب طور نامتااسب گرووهای اقلیت قومی یا طبقات پایین اجتماعی را ه ف قرار دادو باش ؛
همچاان ک سیاستهای جاگ با مواد مخ ر ،جاگ علی اقلیتهوا تلقوی شو و اسوت .بور ایون
اسا با وجود کاترل فاکتورهای قانونی ،مهاجران همچاان ب نسبت اتباع یک کشور بیشوتر در
معرض محکومیت و اجرای مجازات در جرایم مواد مخ ر هستا .

 .3رویکرد نظریهمند به تبعیض در فرایند کیفردهی
پ ی ۀ تبعیض در کیفردهی شامل نظری های متع دی است ک از جاب های مختلوف در سوطک
خرد و کالن چرایی و چگونگی بروز این پ ی و را تبیین نمودوان  .در این پژوهش ،از میان چاو
نظریۀ اصلی ک تبعیض خُرد در کیفردهی را تبیین مینمایا از نظری های دغ غ هوای اصولی،
بزهکار شرور /قربانی و جانبداری درونگروهی استفادو ش و و سپس نظریوۀ ته یو بو ماظوور
تبیین تبعیض کالن مورد بررسی قرار گرفت است.

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

تفاوت ( )disparityلزوماً نامشروع نبودو ،بلک میتوان در نتیجۀ عوامل موج و قانونی باش (.)Spohn, 2000: 432
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 .1 .3نظریۀ دغدغههای اصلی

)1(focal concerns

بر اسا این دی گاو ،قضات در طول تصمیمگیری در خصووص کیفردهوی بو سو دغ غوۀ
اساسی تکی میکاا :
 .1سطک سرزنشپذیری متهم؛  .2حمایت از جامع ؛  .3مح ودیتها و پیام های عملی کیفردهی.
عوامل قانونی و فراقانونی میتوانا بر ارزیابی قضات از متهمان حوول ایون سو دغ غو اثور
گذارد ).)Steffensmeier et al., 1998: 766
نظر ب ایاک قضات در فرایا دادرسی از زمان محو ودی برخوردارنو و اطالعوات یوا زموان
کافی برای ارزیابی تمام ابعاد مربوط ب پیشیاۀ متهم را ن ارنو  ،جهوت تسوهیل فرایاو ارزیوابی
متهمان در خصوص س دغ غ  ،ب تا ادراکی ) )shorthand prectucalمتوسل میشوون  .ایون
ادراک بر اسا کلیش ها و پیشداوریهایی باا شو و کو بوا عوامول فراقوانونی ماناو قومیوت،
جاسیت ،پایگاو اقتصادی -اجتمواعی در ارتبواط اسوت ( .)Light, 2017: 37کاشوگران کیفوری
ال چو کسوی خطرنواک اسوت و چو کسوی نیسوت) بو ایون
وقتی با تردی روبرو می شون (مث ً
تا ادراکی استااد میجویا .
در این فرض ،عوامل فراقانونی با دغ غ های اصلی درهوم تایو و مویشوود توا قضوات را در
تصمیمگیری پیرامون کیفر مجرمان متأثر سازن  .همچاان کو یکوی از قضوات مصواحب شوون و
(ش )3 .بیان میکا « :در پرون وهای پیچی و قاضی ن وقت دارد و ن ذهواش مویکشو هموۀ
جزئیات را مطالع کا  ،خیلی وقتها لوایک را هم فرصوت نمویکاو بخوانو » .مصواحب شوون ۀ
دیگری (ش( )6 .وکیل دادگستری) بیان میدارد« :برخی مواقع قاضی بر اسا ظاهر یا قومیوت
متهم در همان در ورودی دادگاو ،در ذهاش رأی رو صادر کردو ،برگزاری جلس فقط تشوریفات
هست» .بر این اسا  ،خان های خالی ذهن قضات در هاگام ارزیوابی متهموان ممکون اسوت بوا
کلیش های ذهای پر شود.
پژوهشهای کیفرشااختی عموماً نشان میده خارجی بودن و کلیش های مافی نسبت بو
مهاجران میتوان در افزایش سطک سرزنشپذیری متهم نقش داشت باشو (Valadez, 2017:
) .671عالوو بر این ،مهاجران غیرقانونی ب دلیل نقض قوانین ورود ب کشور و یا جعول مو ارک،
افزون بر جرم ارتکابی ،ب واسوطۀ تعو د جورم سورزنشپوذیرتر محسووب ( ;sayad, 2004: 282
 )Banks, 2011: 15و ب حبسهای طو نیتری محکوم میشون .
 .1برای مطالعۀ بیشتر در خصوص این نظری  ،نک:
Hartley, R. D. (2014). Focal concerns theory. The encyclopedia of theoretical criminology, 15.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), 763798. 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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ب دلیل آنک ب طور معمول مهاجران خارجی از ثبات شغلی برخوردار نیستا یا تحصویالت
پایین و یا وضعیت اقتصادی نامطلوبی دارن  ،ممکن است از نظر کاشگران نظام عو الت کیفوری
خطرناکتر و ته ی کیفری علی امایت عمومی محسوب شون  .در این میان نقش رسوان هوا در
دامن زدن ب کلیش های ذهای پیرامون حالت خطرناک و استع اد جاایی اقلیوتهوای قوومی را
نبای نادی و انگاشت .همانطور ک در امریکا ،بازنمایی رسوان ای موردان سویاوپوسوت در تعو اد
مح ودی از نقشها است ک اکثر آنها ماحرف ،خطرناک و ناکارآم هستا  ،در ایوران رسوان هوا
ب ویژو اخبار و سریالهای تلویزیونی اتبواع افغانسوتان را بو صوورت مافوی نموایش مویدهاو
(بیچرانلو و طاهری )133 :1399 ،و گاهی آنها از سوی مردم بوا برچسوبهوای مختلفوی نظیور
بزهکاران ،معتادان خیابانی و قاچاقچی یاد میشون ک بعی نیست ایون کلیشو هوا بور ارزیوابی
کاشگران کیفری پیرامون حالت خطرناک متهم اثرگذار باش .
با توج ب ایاک ب موجب مواد  23و  35قانون مجازات اسالمی ممکن است اتباع بیگان ب عاووان
مجازات تکمیلی بع از گذران ن دورۀ محکومیت از کشور اخراج شون  ،احتمال ارتکاب مج د جورم از
سوی اتباع بیگان (حالت خطرنواک) در کشوور کواهش موییابو ؛ از ایون رو ،سوطک سورزنشپوذیری
مرتکب ،دلیل قویتری برای افزایش احتمال محکومیت مجرمان غیرایرانی ب نظر میرس .

 .2 .3نظریۀ شرور -قربانی ()Villain _Victim perspective
نظریۀ شرور -قربانی فرایا ی را ک چ کسی مجرم یا ماحرف تلقی شود ،توصیف مویکاو  .در
فرایا تعریف ماحرف ،رفتار ارتکابی فرد نسبت ب ویژگیهای فردی -اجتماعی وی کمتر موورد
توج قرار مویگیورد .بسویاری از افورادی کو مرتکوب جورم مویشوون  ،بو عاووان «ماحورف»
برچسبزنی نمیشون  .ق رت مجرمان برای مقاومت در برابر برچسبزنی نظام عو الت کیفوری،
غالباً متکی بر ماابع اقتصادی -اجتماعی آنها است .ب بیان دیگر ،موقعیت و قو رت فورد تعیوین
میکا چ کسی با برچسب ماحرف مواج باش و عمل ارتکابی فرد کمتر مباای برچسوبزنوی
است .هرچ موقعیت اجتماعی یا نفووذ فورد متخلوف بیشوتر باشو  ،احتموال گریوز از برچسوب
ماحرف بیشتر خواه بود (.)Goode, 1996: 143; qtd. in Pasko, 2002
اگرچ مجازاتهای کیفری ب عاوان تجلی اجتماعی قضاوت اخالقی در مورد رفتارهایی ک «بو »
تلقی میشون  ،محسوب میگردد ،اما چاین قضاوتیهایی از رفتار مجرمان  ،همیش بو مرتکوب جورم
تسری پی ا نمیکا  .ب رغم رایج بودن کلیشۀ بزهکار شرور ،ممکن است مجرمان گاهی ب عاوان یوک
آدم خوب یا قربانی -شخص محترمی ک متحمل رنجی است ک سزاوارش نیسوت -شوااخت شوون ؛
گروو قومی یا طبقۀ اجتماعی بزهکار نیز ممکن است در برچسبزنی ب عاوان بزهکار شرور یوا بزهکوار
قربانی تأثیر داشت باش ک نوع برخورد کیفری با مرتکب را توجی نمای .

330

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

مجرمان مواد مخ ر نیز با توج ب ماابع اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی خوود ،برچسوب شورور یوا
قربانی را دریافت میکاا  .بزهکار شرور در جرایم مواد مخ ر ،فروشا ۀ ردوبا ی مواد مخ ر است کو
تصور میشود با شبک های سازمانیافت مواد مخ ر ارتباط دارد یوا دارای سووابق متعو د محکومیوت
کیفری است .برچسب شرور حکایت از آن دارد ک فرد یک خطر یا ته ی است ،باابراین بوا مجوازات
ش ی مواج است .از سویی ،بزهکار قربانی ،جوانی معتاد ،قاچاقچی خردوپا یا حامل سادۀ موواد اسوت
ک ب عاوان مسئول اصلی مشکالت اجتماعی مرتبط با تجارت مواد مخ ر شااخت نمیشود .برچسوب
قربانی نشان میده ک بزهکار سزاوار مجوازات خفیوفتور اسوت ( .(Pasko, 2002: 312برچسوبهوا
صرفاً بر اسا نوع مشارکت فرد در جرایم مواد مخ ر اطالق نمویشوون  .برچسوب شورور همچاوین
برای کسانی اعمال میشود ک اگرچ طبق نوع مشارکت در این دست با ی قرار ن ارن  ،اما ب واسوطۀ
کلیش ها و نگرشهای مافی ب گروو متعلق ب آن ،شرور تلقی میشوون  .کلیشو هوا پیراموون رابطوۀ
قومیت بزهکار با تجارت مواد مخ ر ،مجازاتهای ش ی تر را بورای موتهم دربور دارد ( ;tosh, 2021: 6
.)Steffensmeier & Demuth, 2000: 710; steen, 2005: 437; Mitchell, 2015: 293
در امریکا ،اسپانیاییزبانها ب عاوان قاچاقچیان مواد مخ ر مورتبط بوا امریکوای جاووبی شوااخت
میشون و ب واسطۀ مواجه با برچسب شرور در جرایم مواد مخ ر مجازاتهوای شو ی تری دریافوت
میکاا (.(Pasko, 2002 : 322درحالیک سایر اتباع امریکوا در صوورت عو م مشوارکت گسوتردو در
جرایم مواد مخ ر ،ب عاوان بزهکار قربانی و مستحق مجازاتهای خفیف درنظر گرفت میشون .
در ایران کلیش های رایج پیرامون مقصر دانستن افغانستانیهوا بورای ورود موواد مخو ر بو
کشور ماجر ب آن ش و ک این گروو ب عاوان گروو خطر با برچسب قاچاقچی شرور مواج شون
و در پی آن مجازاتهای ش ی تری دریافت کاا  .کلیشۀ مهاجر بزهکار ک اغلب با قاچاق موواد
مخ ر ارتباط دارد ب ق ری رایج است ک در صورت ع م ارائۀ مو ارک هوویتی موتهم در برخوی
استانها ،پیشفرض عبارت متهم افغانستانی در پرون ۀ قضایی درج میشود (اهلل یوورتی:1394 ،
 .) 114مصاحب شون ۀ ش( 7 .کاشگر قضایی) در خصوص وضعیت متهمان افغانستانی در نظوام
کیفری ایران بیان میکا « :این افغانی بودن -ک ب ن رت در عورف قضوایی افغانسوتانی خطواب
میشون  -انگار ی برچسب مجرمان است ،ب صرف ایاکو طورف افغوانی هسوت ،بعضوی قضوات
میگن حتماً این مجرم هست و خیلی راحتتور حکوم میو ن» .مصواحب شوون ۀ ش( 1 .وکیول
دادگستری) بیان میکا « :وقتی بین دستگیرش گانْ افغانی هست ،همیشو انگشوت اتهوام بو
سمت اون میرو و ی جورایی همۀ تقصیرها گردن اون میافت  ،ب خصوص در مواد مخ ر معمو ً
حکم ش ی تری میگیرن و تعلیق کمتری دارن ».
از این رو ،ب نظر میرس کلیش های مرتبط با گروو قومی بزهکار موجوب مویشوود مرتکوب
جرم -فارغ از نوع عمل ارتکابی -با برچسب شرور مواجو بوودو ،بو واسوطۀ ایون برچسوبزنوی،
احتمال محکومیت و مجازات وی افزایش یاب .
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 .3 .3نظریۀ جانبداری درونگروهی ()In-group favoritism
این نظری برای تبیین تبعیض فردی کاشگران قضایی پیشاهاد ش و ک با ای وهای جرمشااسی
دیگری گرو خوردو است .وفق نظریوۀ هویوت اجتمواعی ( )social identityو خوودمقولو باو ی
( ،1(self-categorizationانسانها تمایل دارن خود را بر اسا ویژگیهایی نظیور ملیوت ،نوژاد،
قومیت ،جاسیت یا سن و ...در قالب عضو یک گروو طبق با ی نمایا و احسا تعلق ب گوروو
را ب عاوا ن قسمتی از مفهوم خود درونوی کااو  .ایون امور موجوب ایجواد گرایشوی درونوی بو
جانبداری از گروو خودی در برابر افراد برونگروهی میشود.
هستۀ اصلی تحقیقات در مورد جانبداری درونگروهی آن است ک افراد ب طور ناخودآگواو
افراد درونگروهی یا «ما» را با خصوصیات مثبت و افراد برونگروهی یا «آنها» را با خصوصویات
مافی توصیف مینمایا  .(Fishman et al., 2006: 73; Smith et al., 2014: 895) 2جانوبداری
ملی یکی از اشکال مختلف جانبداری اجتماعی است .مهاجران ب دلیل داشتن هویت متفواوت
از هویت ملی ،جلووای از این دیگرپا اری در نگواو گوروو غالوب جامعو انو و در تقابول دوگانوۀ
خودی (بومی) و دیگری (بیگانۀ مهاجر) قرار دارن ک این امر زمیا را برای اتخواذ رویکردهوای
تبعیضآمیز فراهم میآورد ).(Mihelj Plesničar, 2019: 32
جانبداری درونگروهی ب وجودآورن و غروری است کو الزامواً بوا نفوی بورونگورووهوا و نگورش
خصمان یا تحقیرآمیز نسبت ب آنها همراو اسوت (هاشومیانفور و دیگوران .)182 :1391 ،تحقیقوات
تجربی نشان میده افراد جامع نسبت ب اشخاصی برونگروهی ک آنها را غریب یوا بو هور دلیلوی
متفاوت از خود میدانا  ،واکاش قهری نشان میدها  .سیاستهای نظام ع الت کیفوری نیوز همسوو
با این دی گاو ،افراد برونگروهی را فرومای  ،خطرناک ،مجرم و ماحرف ترسویم مویکاو ؛ لوذا بو یهی
است کاشگران نظام ع الت کیفری نسبت ب گروهوی کو بو آن احسوا تعلوق دارنو بوا واکواش
مالیمتری برخورد نمایا و ب گروو غیرخودی واکاش ش ی تری داشت باشا .
در این راستا مصاحب شون ۀ ش( 15 .کارآموز قضاوت) ک ب صورت مشوارکتی در جلسوات
دادرسی متهمان افغانستانی حضور داشت است ،بیان میکاو « :برخوی قضوات بارهوا بو موتهم
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.

 .2نظریۀ «فرودستانگاری» از دیگر نظری های مطالعات روانشااسی اجتمواعی کو در هموین چوارچوب مفهوومی
مورد توج قرار گرفت است؛ با این توضیک ک ب لحاظ روانشااختی ،مطالعات تجربی نشان دادوانو کو افوراد
گرایش دارن ب بیگانگان (افراد برونگروو) ب گون ای باگرن ک گوویی نسوبت بو افوراد خوودی (درونگوروو)،
واج انسانیت کمتری هستا  .در نگاو شهرون ان ،ایون گورووهوا مسوتحق برخوورد شو ی ن  .ایون امور زمیاو
برخوردهای تبعیضآمیز و گاو با ش ت کیفری را فراهم میآورد .برای مطالعوۀ بیشوتر ،ر.ک .غالمپوور ،مهو ی
( .)1398تحلیل جرمشااختی مرگ در زن ان ،رسالۀ دکتری ،دانشک ۀ حقوق ،دانشگاو تربیت م ر .
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گوشزد مینمایا ک وی افغانی است و با این تأکی ب صورت تحقیرآمیزی مرزی بوین خوود و
متهمان ایجاد میکاا  .درعینحال برخی از متهمان افغانستانی در جلسات بازجویی با تأکی بر
داشتن مذهب شیع سعی میکاا خودشان را در گروو خودی جای دهاو  ،بعضوی از جلسوات
بازجویی ب چالش شیع یا سای بودن متهمان افغان تب یل میشود .چراکو قضوات در صوحت
آن تردی میورزن » .تحلیل محتوای دفاعیات متهمان گروو اقلیتهوای قوومی در جورایم موواد
مخ ر نیز نشان میده  ،این متهمان با تصور ایاک در صورت وجوود نقواط مشوترک و یوا قورار
گرفتن در گروهی ک کاشگر قضایی ب آن احسا تعلق دارد ،میتوانا سرزنش کمتری داشت
باشا  ،در متن دفاعی ها و لوایک ،خود را ماتسب ب گروو اکثریت معرفی میکاا  .بورای نمونو
در پرون ۀ مردی متهم ب خری  10کیلو و  790گرم مواد مخ ر از نوع کوراک از ماطقو ای کو
همۀ اهالی آن سایمذهب هستا با خطی برجست یادداشت نموودو بوود« :عوالیمقوام ،فوردی
هستم شیعۀ اثایعشری و معتق ب آرمانهای امام راحل (ع) »...؛ این عبارت بو خووبی بیوانگر
آنان است ک متهم فرض دارد تأکی بر مذهب مشترک میتوان راهی برای قرارگرفتن در گوروو
خودی و کاهش سرزنش باش  .این کلیش در ب ی دفاعیات وکال از سوایموذهبهوا (اعوم از
اتباع خارجی و یا داخلی) نیز ب چشم میخورد .گویا سایمذهب بودن متورادف قاچواقچی موواد
مخ ر یا ض انقالب بودن است؛ لذا حتی در مواردی ک در هیچیک از اوراق و جلسات بوازجویی
دادگاو اشاروای ب مذهب یا ض انقالبی بودن متهم نش و است ،بخشی قابلتوجهی از دفاعیات با
تأکی بر انقالبی بودن متهم ،حضور فرد در دفاع مق  ،در ص د رفع اتهوام نانوشوت یوا زدودن
کلیشۀ رایج است .برای نمون میتوان ب یحۀ یک وکیل دادگستری (تعییای) در دفاع از یوک
مهاجر سایمذهب اشارو داشت« :خانوادۀ موکل جزء مهاجرین هسوتا کو بو علوت هجمو و

سوءقص های گروهکهای ض انقالب از کاشانۀ خود ب سمت این ماطقو مهواجرت نموودوانو .
ضمن رد اتهام ماتسب ب موکل ،باتوج ب ایاک موکل از خوانوادوای مویباشو کو علویرغوم
تحریکات افراد ماطق  ،مبای بر ض یت با انقالب و ع م همکاری بوا سوپاو ،سوالهوا در خو مت
جمهوری اسالمی بودو و این مزی بر علت است ک اهالی ماطقۀ مزبور این خانوادو
نظام مق
را غریب میدانا  .ازآنجاک از چاین ماطق ک متأسفان ب ماطقۀ قاچاق مواد مخ ر نیز معروف
است و از چاین خانوادوای انتظار جانفشانی ک ن بلک انتظار دشمای با نظام میرود و سوابقۀ
ماطق نیز چاین است ،موکل بارها مورد ته ی گروهکهوای ضو انقالب بوودو اسوت» .بو نظور
میرس وکیل متهم با تالش برای برجست سازی نقاط اشتراک ،سوعی مویکاو از ویژگویهوای
گروهی ک ب زعم وی غیرخودی است و ممکن است متهم را با مجازاتهوای سوختتور مواجو
کا  ،اعالم برائت نمای  .اگرچ در هیچیک از اوراق پرون و ،اشاروای ب ایون ویژگویهوا از سووی
کاشگران مشاه و نمیشود.
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 .4 .3نظریۀ تهدید قومی ()ethnic threats
مجازات ب واسطۀ خصیصۀ سرکوبگری ،برخورداری از چهرۀ اخالقی و نیز ق رت قاع وما سوازی
رفتارها هموارو مورد توج گرووهای ق رت بودو است (جووان جعفوری و سواداتی.)14 :1394 ،
مجازاتهای کیفری ن تاها از ش ت جرایم ،بلک از ته ی ادراکی از جانب «جمعیت مشکلساز»
تأثیر میپذیرن ) .)Garland, 1990, qtd. in Jacobs et al., 2005: 657در این مفهوم مجوازات
ب مثاب ابزاری برای حراست از ماافع گروو ق رت و کاترل ته ی ناشی از طبقات خطرناک مورد
استفادو قرار میگیرد.
بر اسا نظریۀ ته ی  ،تبعیض علی افراد گروو اقلیت ،زمانی صورت میپوذیرد کو اعضوای
گروو غالب احسا کاا حضور یا اق امات گروو اقلیت ،موقعیت آنان را بو خطور مویان ازنو و
ب عاوان واکاش دفاعی نسبت ب گوروو اقلیوت ،دچوار خصوم و تعصوب مویشوون ( & Jacobs
 .)Carmichael, 2002: 36با افزایش تع اد اعضای گروو اقلیوت ،اعضوای گوروو اکثریوت معموو ً
سطک با تری از ته ی را دریافت میکاا  .1البت افزایش جمعیت گروو اقلیت بو عاووان مابوع
ته ی  ،با افزایش واقعی نرخ جمعیت گروو اقلیت مالزم ای ن ارد ،بلک برداشوت شخصوی گوروو
اکثریت مالک است .ته ی ادراکی میتوان ب شوکل ته یو اقتصوادی و سیاسوی و یوا ته یو
کیفری باش  .در این شرایط ،برخی از اعضای گروو غالب ،برحسب تعصبات خوود بو ابزارهوایی
نظیر رأی دادن ب کان ی اهای تا رو ،حمایت از قوانین علیو اقلیوتهوا و یوا اسوتفادو از نظوام
ع الت کیفری برای کاترل اقلیتها متوسل میشون ).)Wang, 2012: 746
اگرچ این نظری در ابت ا پیرامون اقلیتهای نژادی مطرح گردیو  ،اموا تحقیقوات کیفرشوااختی
نشان میده برای سایر گرووهای قومی قابل رش ازجمل مهاجران خارجی نیز کاربرد دارد .اسوتفادو
از نظام کیفری علی مهاجران ،از حیث نظریۀ ته ی نواظر بو ماواطقی اسوت کو جمعیوت گروهوی
مهاجران قابل توج باش و یا از سوی گروو اکثریت رو بو افوزایش باشو (.)Light et al., 2014: 841
ب طور خاص هاگامیک شرایط اقتصادی کشوری نامااسب باش  ،اعضای گروو غالب امکان دارد گوروو
اقلیت را ب دلیل آسیب اقتصادی سرزنش کاا ک ب افزایش پیشداوری و نگرش مافوی نسوبت بو
گروو اقلیت ماجر میشود .نفرت عمومی در جامع از طرف گرووهای کمبضاعت و کارگر کو کواهش
دستمزد و بیکاری خود را ناشی از وجود مهاجران میبیاا و دیگر گرووهای جامعو کو مهواجران را
سبب نابودی فرهاگ ،زبان و نژاد خود و عامالن جورم و نواامای بو شومار مویآورنو  ،بو خشوونت و
تبعیضهای عملی علیو گورووهوای اقلیوت مهواجر مویانجامو (بیوگزادو و سورفراز.)377 :1390،
 .1برابر یافت های کیفرشااختی در حوزوهای قضایی ک بیشتر ساکاان آن بومی هستا  ،اجرای مجازات اع ام
کمتر است .این رابط احتما ً مبتای بر خصومت پاهان با غریب ها و ع م تمایل ب استفادو از مجازاتهای
ش ی علی افرادی است ک ب عاوان همسای درنظر گرفت میشون ).(Jacobs et al., 2007: 627
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یافت های تجربی نشان میده در چاین شرایطی ،استفادو از نظام ع الت کیفری علی مهاجران و یوا
اعمال مجازات های شو ی در موورد بزهکواران مهواجر افوزایش خواهو یافوت ( ;Wang, 2012: 746
.)Jacobs & Carmichael, 2002: 112; Light, 2014: 833
جلوو هایی از تئوری ته ی در ایران نسبت ب مهاجران افغان در گفتموان عموومی کوامالً
مشهود است .مهاجران افغانستانی ب عاوان یکوی از عوامول اصولی بیکواری در ایوران (ته یو
اقتصادی) ب تصویر کشی و میشون ک ب دلیل نیروی کار ارزان ،فرصتهوای شوغلی را کو
بای برای ایرانیان باش از آنان گرفت و موجبات نارضایتی عمومی را فراهم نمودوان (حسوای
و دیگران .1)172 :1397 ،برخی از ایرانیان مقیم مااطق حاشی نشوین نیوز ممکون اسوت بو
افغانها ب عاوان انسانهایی ک بسیاری از حقوق و ماافع آنها را تصواحب کوردوانو  ،باگرنو
(مهاجرین.)668 :1391 ،
پیرامون ته ی کیفری افغوانهوا (افوزایش حوس نواامای بو واسوط ۀ افوزایش جمعیوت
مهاجران) از دی گاو عمومی نیز می توان ب مصاحب هایی اشارو داشت ک مهاجران را عامل
اعتیاد و افزایش قاچاق مواد مخ ر معرفی مویکااو  .بورای نمونو در پژوهشوی راجوع بو
پیام های حضور اتباع بیگان در مااطق حاشی نشین ،مصاحب شوون گان بیوان داشوت انو :
« ترویج و فروش مواد مخ ر از جمل مشکالتی است ک اتباع خارجی ب آن دچار هستا با

توج ب ایاک اقوام و خویشاون ان آنها در آن سوی مرز هستا ب راحتی جوانان جویای کار
یا افراد مستع در امر بزهکاری را می توانا با خود جهت قاچاق مواد مخ ر همگام و همراو
سازن »؛ « ...آنان باعث افزایش بیکاری کارگران ایرانی هستا یا مرتکوب اعموال مجرمانو
مثل سرقت ،قاچاق و توزیع مواد مخ ر و ...می شون ک بوا توجو بو کثور ت اتبواع بیگانو
موجب نگرانی است» و در راستای مطالبات کیفری وضع قوانین و مقررات سختتور بورای
اتباع خارجی ،اعمال مجازات ساگین تر برای مجرموا ن اتبواع خوارجی سواکن در کشوور را
پیشاهاد نمودوان ( حسای و دیگران .)174-175 :1397 ،این نگورش در اسوتانهوایی کو
حضور اتباع افغانستانی بیشتر است ،ب مراتب مشهودتر است.
باابراین ،افزایش جمعیت مهاجران ب ویژو در شرایط اقتصادی نامطلوب میتوان در افزایش
جمعیت کیفری مهاجران ،ولو ب صورت غیرمستقیم مثثر واقع گردد؛ اگرچ تبعیض نظامما بو
دلیل فق ان شواه کافی قابلیت تعمیم ن ارد.

 .1همچاان ک م یرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان اری تهران در سال  89بیان داشوت اسوت« :مهواجرین
افغانی غیرمجاز  250هزار فرصت شغلی را در استان تهران اشغال کردوانو » .بوار مافوی فعول اشوغال کوردن،
ب خوبی حکایت از نوع نگرش مسئو ن کشوری نسبت ب مقولۀ مهاجران دارد.
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 .4تبیین فرایند تبعیض در کیفردهی
تبعیض ب مثاب سیستمی چرخشی ،در مراحل مختلف نظام ع الت کیفری ممکن است بوروز یابو .
اگرچ عم ۀ تمرکز این پژوهش ب فرایا کیفردهی است ،بایستی ب یاد داشت کو نظوام عو الت
کیفری یک فرایا وابست ب هم است ک بروز تبعیض در مراحل پیشین این فرایا میتوان نتوایج
کیفردهی را تبعیضآمیز نمای ؛ ولو آنک شواه ی از تبعیض در مرحلۀ کیفردهی مشواه و نشوود.1
در ادام ب اصلیترین فرایا های تبعیض در نظام ع الت کیفری پرداخت میشود.

 .1 .4کنترل و بازرسی افراطی مهاجران
کشف و تعقیب جرم ،نخستین مرحلۀ ورودی ب چرخۀ نظام ع الت کیفری اسوت و تصومیمات
ضابطین قضایی در این مرحل تأثیر بسزایی در سرنوشت مهواجران دارد .بازرسوی و دسوتگیری
گزیاشی موجب افزایش نرخ ورودی متهمان بیگان ب نظام ع الت کیفوری مویگوردد کو نورخ
با ی محکومیت اتباع بیگان را نیز در پی دارد و در صورت ع م توج ب این امر ،ممکون اسوت
ب شکل عوامل ب ظاهر «قانونی» یعای نرخ با ی ارتکاب جرم اتباع بیگان تفسیر شود .بور ایون
اسا  ،نتایج کیفردهی ولو آنک در مرحلۀ کیفردهی عاری از هرگون نابرابری و تبعویض باشو ،
ب واسطۀ تعقیب گزیاشی در مراحل اولی  ،تبعیضآمیز محسوب میگردد و این تعقیب گزیاشی
یکی از علل اصلی تورم جمعیت کیفری اتباع بیگان را تشکیل میده .
توضیک آنک جرایم مواد مخ ر در دستۀ جرایم ب ون بزودی و قرار میگیرن و نهادهای
کشف جرم برخالف جرایم دارای بزودی و ،در کشف و تعقیب آنها نقوشبرجسوت ای دارنو .
در این جرایم ،کاشگران تعیین می کااو در چو محو ودو ای و در چو موواردی قوانون را
اعمال کاا  ،چ جرمی را گزارش دها و ک ام مجرم را تعقیب نمایا  .از ایون رو ،مبوارزو
با مواد مخ ر ب عاوان یکی از جو نگاو های تبعیض شااخت میشود .یافت های تجربی نیوز
حکایت از آن دارد بیشتری ن میزان تأثیر ملیت بور مجوازات ،در جورایم موواد مخو ر اسوت
) .) Mitchell, 2015: 289در این راستا یکی از چالش هوای نهادهوای کشوف جورم ،مسوئلۀ
 .1برای نمون  ،پژوهشی پیرامون نظام مجازات اع ام مریلا در سال  2003نشان داد ک اگرچ نژاد قربانی بر
تصمیم هیئت ماصف در محکومیت ب اع ام متهم تأثیری ن ارد ،اما در بین همۀ قتلهای مستوجب اع ام،
قاتالنی با قربانیان سفی پوست ،س برابر بیشتر از قاتالن مشاب با قربانیان غیرسفی پوست ،ب اع ام محکوم
میشون  .این تفاوت ناشی از تصمیمات دادستان برای تعقیب بیشتر مجازات اع ام در خصوص قربانیان
سفی پوست است .ب عبارتی اگرچ هیچ شواه ی در این مورد وجود ن ارد ک تصمیمات مرحلۀ کیفردهی در
خصوص محکومیت ب اع ام ،ناشی از تبعیض نژادی است ،اما نتایج کیفردهی ب دلیل اق اماتی ک در مراحل
اولیۀ فرایا کیفری انجام ش و ،تبعیضآمیز است (.)Paternoster.et al., 2003
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پروفایل قومی -نژادی (  )racial profileاست ک موجب دستگیری بیشازحو اقلیوتهوای
قومی میگردد.
اگرچ در مورد تعریف پروفایل قومی اجماع وجود ن ارد ،اما ب طور کلی ب اسوتفادو از نوژاد/
قومیت ب عاوان شاخصی در مشخصات مظاونان کیفری تعریف میشود .(Walker et al., 2016:
) 156بر این اسا  ،چاانچ متوقف کردن شخص برای سثال یا تفتیش بر اسوا ویژگویهوای
ظاهری و قومی و ن ب دلیل رفتار مشکوک یا مطابقت با توصیفات مظاون معین باشو  ،مسوئلۀ
پروفایل نژادی مطرح است.
ماهیت اجرای قانون اغلب احتیاج ب تصمیمات فوری در موورد خطور ایجوادشو و از سووی
مظاونان دارد ،باابراین ممکن است کلیش های نژادی -قومی ب صورت ناخودآگاو در نحوۀ انجام
وظایف مأمورین تأثیر گذارد .در این موارد غیربومی بودن عاملی است کو فورد از نظور ارتکواب
جرم مظاون قرار میگیرد ،خودروی غیربومیوان بیشوتر متوقوف و بیشوتر بازرسوی مویشوود و
درنتیج جرایم این گروو بیشتر از اتباع داخلی کشف میگردد .در فرودگاوهای بوینالمللوی نیوز
ب طور معمول نسبت ب گروهی از اتباع خارجی ک با کلیش هوای موواد مخو ر مورتبط باشوا ،
تفتیش ب نی با دقت بیشتری صورت میپذیرد.
در ایران تحلیل محتوای پرون وهای موجود نشان میده کشف جرایم مواد مخ ر غالباً در
ایست و بازرسیهای پلیس با استفادو از مهارت چهوروزنوی و یوا از اطالعوات ماوابع و مخبورین
صورت میگیرد .برای نمون در گزارش پرون وای بیان ش و است« :مقوارن سواعت  5:30دقیقو

صبک یوم جاری ،تیم ایست و بازرسی ضمن کاترل خودروهای عبووری ،بوا اسوتفادو از مهوارت
چهروزنی ،ب یک دستگاو خودرو  405مشکوک ک خودرو جهت بازرسی دقیقتر ب کاار جوادو
ه ایت ش » .تحلیل محتوای مصاحب های صورتگرفت با مأموران ستاد مبارزو با مواد مخ ر نیز
نشان میده چهروزنی مهارتی مبتای بر تکرار و تجرب اسوت کو بو اسوتفادو از کلیشو هوای
ذهای در ایست و بازرسی ماجر میگردد .از دی گاو مأموران مصاحب شوون و ،در ماواطق شومال
غرب کشور ،خارجی بودن افراد و یا تردد ماشین پالکهایی از ماواطق جاووبی کشوور معیواری
مهم در مظاون ش ن ب افراد است.
در مااطق شرقی کشور نیز مصاحب با مأموران کشوف موواد در ایسوت و بازرسویهوا نشوان
میده افغانستانی بودن فرد ،یکی از مالکهای موردتوج مأمورین جهت پیادو کردن مسافرین
اتوبو و بازرسی ب نی یا بازرسی اموال است و م ت زمانی ک برای بازرسی اتوبوو هوایی کو
حامل مهاجران افغانستانی اختصاص دادو میشوود ،بیشوتر از بازرسوی سوایر اتوبوو هوا اسوت
(ح ادزادو .)200-199 :1397 ،بر این اسا  ،مهاجران افغانسوتانی بو مثابو افوراد مظاوون بو
ارتکاب جرم ،ب طور مکرر در معرض ایست و بازرسی هستا  .در این راستا ،مصاحب شوون ۀ ش.
 14ک ب طور مکرر در مسیر تهران -مشه تردد مینمای بیان میدارد« :در مسویرهایی مثول
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تربت جام ،تایباد ،کافی قیاف ات شوبی افغانسوتانیهوا باشو  ،بو ون اسوتثاا مأمورهوا پیوادوات
میکاا و وسایلتو میگردن » .مصاحب شون ۀ ش 5 .میگوی « :در ایستهوای بازرسوی شوبان ،
مأمورها بر اسا ظاهر مسافرها را پیادو میکاا  ،مردانی ک شبی افغانستانیها باشوا معموو ً
بارشونو میگردن  ،اما بقی مسافرها حتی اگ ظاهرشون شبی معتادها باش هم کاری ن ارن ».
در استان خراسان بر اسا یافت های تجربی ،ب ازای هر  102نفر مهاجر افغانستانی 1 ،نفور
ب اتهام قاچاق یا فروش مواد مخ ر دستگیر ش و است ،درحالی ک این رقم برای سایر سواکاان
این استان ب ازای هر  2444نفر  1نفر میباش  .ب این ترتیب ،اتباع افغوان  23برابور بیشوتر از
سایر ساکاان استان ،با احتمال دستگیری مواج ان (عزیزی.)121 :1389 ،
نبای از نظر دور داشت بیشتر اتباع خارجی ب دلیول کمبوود امکانوات موالی یوا بعضواً ورود
غیرمجاز ب کشور ،مجبور ب اسکان در مااطق حاشیۀ شهر میشون (حسای و دیگوران:1397 ،
 .)156مااطق حاشی نشین ه ف اولیۀ بازرسی در طرحهای مبوارزو بوا موواد مخو ر اسوت؛ لوذا
افزایش نیروهای پلیس در این مااطق با افزایش تع اد دسوتگیری هموراو اسوت .در ایون راسوتا
میتوان ب طرح پاکسازی محل (شهریور  )99اشارو داشت ک نخستین مرحل از این طورح در
محالت شوش ،هرن ی و دروازو غار از سوی پلیسهای تخصصی تهران اجرا ش کو در جریوان
آن 120 ،نفر از اتباع بیگان دستگیر ش ن .1
تفاوت در شیوۀ ارتکاب جرایم مواد مخ ر در مااطق فقیرنشین نیز میتوان ایون موضووع را توا
ح ودی تبیین نمای  .در مااطق حاشی نشین ،دسترسوی بو فضوای خصوصوی محو ودتر اسوت و
استفادو از مواد و خری و فروش آن بیشتر در مکوانهوای عموومی و نیمو عموومی (نظیور اتاقوک
خان های متروک ) اتفاق میافت  .فروش مواد مخ ر در این مااطق همچاین با معوامالت مکورر ،در
مقادیر کوچک و معامل با افورادی کو نمویشااسوا (غریبو هوا) مشوخص مویشوود و بانو های
خشونتآمیز اغلب درگیر توزیع مواد مخ ر در این مااطق هستا  .درحالی کو فروشوا گان موواد
مخ ر از طبقۀ متوسط معمو ً در مراکز خصوصی مستقیماً ب مشتریان ثابت ،مقادیر نسبتاً زیوادی
مواد میفروشا و کمتر درگیر فعالیتهای خشوونتآمیوز هسوتا  .در نتیجو بو دلیول خشوونت
بازارهای مواد مخ ر در مااطق حاشی نشین ،پلیس عم ۀ تالش خود را برای کاترل مواد مخ ر در
این مااطق متمرکز میکا )Mitchell, 2015: 293-7؛.) Paoli & Reuter, 2008: 18
تأثیر نقش طبقۀ درگیر در مواد مخ ر و نوع معامل را میتوان در تفواوت جمعیوت کیفوری
اتباع ترکی و افغانستان در ایران مشاه و نمود .تحلیول محتووای پرونو وهوای محکوموان موواد
مخ ر نشان میده بیشتر مهواجران افغانسوتانی بزهکواران خوردوپوای موواد مخو ر محسووب
میشون ک با پذیرش ریسک ،اغلب ب عاوان نوچ  ،مواد مخو ر متعلوق بو دیگوران را در ازای
1. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/12.
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ان ک مبلغی در مااطق حاشی نشین ب فروش میرسانا و ب واسطۀ دستگیری در حین خریو و
فروش مواد ،ب راحتی محکوم میشون  .در نقطۀ مقابل ،اتبواع ترکیو ای در اسوتانهوای شومال
غربی کشور با ب کار گماشتن اقشار آسیبپذیر جامع  ،ب صورت غیرمستقیم در معامالت م اخل
دارن و در صورت معامل معمو ً در مکانهای خصوصی و با مقادیر با اق ام ب خریو و فوروش
هروئین و یا مرفین (در راستای ترانزیت ب خارج کشور) مینمایا ک ب دلیل غیرمشهود بودن
معامالت یا ع م م اخل در عملیات اجرایی ،کشف و دستگیری کمتری نسبت ب سایر گورووهوا
دارن  .از شش پرون ۀ مواد مخ ر بررسیش و مرتبط با اتباع ترکی ای ،چهار پرون و صورفاً حامول
ردۀ پایین مواد (فرد ایرانی فقیر) محکووم شو و و توالشهوا بورای دسوتگیری موتهم ترکیو ای
بینتیج مان و است .مصاحب شون ۀ ش 12 .از مأموران مبارزو با موواد مخو ر در ایون خصووص
بیان میدارد« :برخی قاچاقچیان بینالمللی نظیر قاچاقچیان ترکی  ،ب طور سوازمانیافتو اقو ام
میکاا و ب طور معمول نگهبان و کارگر جهت حمل مواد و ادارۀ امور دارن  ،خودشان در سوای
هستا و هیچ م رکی برای دستگیری آنها وجود ن ارد».
باابراین جمعیت کیفری با ی اتباع خارجی در جرایم مواد مخو ر ،بویش از آنکو ناشوی از
ارتکاب جرم از سوی مهاجران باش  ،ریش در تبعیض علی مهاجران در کاترل جرم دارد.

 .2 .4کیفردهی مبتنی بر نقض مقررات مهماننوازی
محققان اتفاق نظر دارن کاشگران قضایی هاگام تعیین مجازاتهوای قوانونی امایوت جامعو را
درنظر میگیرن ؛ در این چارچوب داشتن تابعیت کشوور -وضوعیتی کو فقو ان آن بو معاوای
«دیگری» بودن است -لزوماً تبعیضآمیز است ،اما ب نسبت عواملی چون نژاد ،قومیت یا پایگواو
اجتماعی ،از اتهام پیشداوری و یا تعصب مصونتر است.
نظر ب ایاک دادگاوها موظف ب محافظت و اجورای ماوافع ملوی هسوتا  ،کاشوگران نظوام
کیفری از مهاجرت ،ن ب عاوان «نیابتی» برای نسبت دادن خصوصیات مافوی بو موتهم ،بلکو
ب عاوان یک وضعیت صریک ک فرد مستحق افزایش مجازات است ،یاد میکاا ( Light, 2017:
)38؛ زیرا یک مهاجر و بیگان پس از ورود ب قلمرو دولت خارجی ،مکلوف بو پیوروی از قووانین
ملی جامع میزبان است و دولت خارجی از مهواجر انتظوار وفواداری بو جامعو میزبوان را دارد
(بیگزادو و سرفراز)396-1390 :399 ،؛ حال آنک این مهاجر با ارتکاب جرم ب «جامع ای» ک
ب آن پااو داد ،آسیب میزن و قضات در مقام محافظت از همان «جامع » ،بزهکوار را مسوتحق
مجازات ش ی میدانا  .این امر موجب سرزنشپذیری بیشتر متهم و قبک با تر رفتار ارتکوابی و
مجوزی برای استحقاق فرد ب مجازاتهای ش ی تر در نظور کاشوگران قضوایی مویشوود .ایون
وضعیت ک ب دلیل انحراف اولیۀ مهاجران (ارتکاب جرم) و سوء استفادو از حوق مهمواننووازی
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جامع ایجاد میگردد ،ب عاوان «مجازات مضواعف» ( (double punishmentشوااخت مویشوود
).(Logue, 2009: 441; sayad, 2004: 282
استااد ب نقض رسم مهماننوازی از سوی مهاجران ب عاوان مباوایی بورای تعیوین حو اکثر
مجازات در بین آرای قضایی ایالت متح ۀ امریکا قابل مشاه و است .در این راستا مویتووان بو
پرون ۀ «ایا ت متح و علی اونووئما » 1اشارو کرد ک دادگاو ب واسطۀ نقض مهماننوازی دولوت
امریکا از سوی متهم نیجری ای ،در توجی ح اکثر مجازات تعییاوی بیوان داشوت اسوت« :شوما

شهرون این کشور نیستی  .این کشور ب ان ازوای خوب بود ک ب شما اجازو ده وارد ایاجا شوی
و تع ادی از مزایای این جامع را ب شما اعطا کا و بوا ارتکواب چاوین جرایموی ،ایون لطوف و
مهربانی را پس میدهی  .ما ب ان ازۀ کافی بزهکار در امریکا داریم ،بو ون ایاکو وارد کاویم» .در
پرون ۀ مشابهی (ایا ت متح و علی پاا) 2دادگاو بیان میدارد« :ب شما فرصتی دادو ش و اسوت
ک ب ایا ت متح و بیایی و یک شهرون سازن و شوی  ،اما با تب یلش ن ب یک فروشا ۀ موواد
مخ ر ،این لطف را پس دادوای » .متهم پرون و ب واسطۀ آنک مباای حکم «فرصت دادوش و برای
ورود ب امریکا» بودو و ملیت متهم را در تعیین مجازات دخیل نمودو است ،ب این رأی اعتراض
نمود .همچاین در پرون ۀ «ایالت متح و علی کوونون» ،3قاضی بیان داشوت« :چو راهوی بورای

جبران خ مت ایا ت متح ۀ امریکا برای داشتن زن گی بسیار بهتر از آنچ میتوانسوتی تصوور
کای [ب عاوان یک پااها و از تایلا ] وجود داشت؟ ب ایاجا بیایی و دیگران را فریب دهی ؟».
تحلیل محتوای مصاحب های صورتگرفت با کاشگران قضایی در ایران نیز نشان میده ک
قضات ب عاوان عضوی از جامعۀ میزبان ،از مهاجران انتظار مضاعف برای تبعیت از قانون دارن و
در صووورت ارتکوواب جوورم از سوووی مهوواجران ،ب و واسووطۀ نقووض رسووم مهموواننوووازی آنووان را
سرزنشپذیرتر از اتباع کشور محسوب میکاا  .یکی از قضات کیفوری (ش )4 .پیراموون سوطک
سرزنشپذیری با تر اتباع بیگان  ،اینگون اسوت ل مویکاو « :بو رغوم اعتقواد بو برابوری ،در

مواردی نیاز است ک محاکمۀ متهم خارجی ج یتر پیگیری شود .افغانها در کشور ما مهموان
هستا ک بای رسم مهمانی را بجا آورن  .وقتی مهمان همراو خود مواد مخ ر میآورد و میزبان
را درگیر مشکالت متع دی میکا  ،طبیعتاً ب واسطۀ نمک انشکای بای مجازاتی سواگینتور از
سایر متهمان دریافت کا  .استفادو از ش ت عمل در محاکمۀ این افراد ،ب سایر مهاجران جرئت
ارتکاب جرم در کشور را نخواه داد» .برابر یافت های کیفرشااختی ،چاانچ کاشوگران قضوایی
برخی اق امات مجرمان نظیر قاچاق مواد مخ ر را جزء فرهاگ مجرمان جامعۀ مهاجر ب انا  ،در
این صورت از طریق مجازاتهای ح اکثری ،این پیام را ب دیگر اتباع خارجی میفرستا ک در
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

340

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

صورت ورود ب کشور ب قص ارتکاب جرم ،با مجازات ش ی مواج خواها ش (
 )38ک این نگرش در عبارات پایانی مصاحب مشهود است.
همین عقی و در بین قضات کشورهای دیگر نیز مشاه و میشود .بورای نمونو یوک قاضوی
آلمانی در خصوص علت تش ی مجازات مهاجران بیان داشت است« :افرادی هستا ک از حوق

Light, 2017:

مهماننوازی جامع برخوردارن  ،از مزایای آن بهرو میبرن و هیچ مشوارکتی در حول مشوکالت
کشوری ک خ مات آن را دریافت میکاا ن ارن  ،اما در عوض با ارتکاب جرایم ،از مهماننوازی
جامع سوء استفادو میکاا  .من این را ب عاووان معیواری بورای مجوازات درنظور گرفتو ،آن را
درست میدانم» ( .)Light, 2017: 59یک قاضی امریکوایی در تبیوین مشوروعیت مجوازاتهوای
ش ی علی مهاجران اظهار داشت است« :شما ب کشور من ،زادگاو من ،سرزمیای ک من عاشق
آن هستم و قسم خوردوام از آن محافظت کام ،میآیی و ایاجا چ میکای ؟ مرتکوب جرایموی
میشوی و برخی از این جرایم برای شوهرون ان امریکوایی کوامالً مخورب اسوت؛ باوابراین فکور
نمیکام مشکلی در این احسا (کیا ) وجود داشت باش » .تحلیل محتوای این مصاحب نشان
میده ملیت و نقض مهماننوازی بو صوورت صوریک مباوایی مشوروع بورای تعیوین مجوازات
ح اکثری قرار گرفت است.
1
همچاین میتوان ب پرون ۀ «ایالت متح ۀ امریکا علی بررو ایسازا» اشوارو داشوت کو موتهم
کلمبیایی در امریکا ب اتهام حمل یک کیلوگرم کوکائین بو  12سوال حوبس محکووم شو و بوود؛
درحالیک شریک وی (متهم انگلیسی) صرفاً ب  7سال حبس محکوم گردی  .یکوی از د یلوی کو
در جلسۀ دادگاو پیرامون مجازات ح اکثری برای متهم کلمبیایی و تفاوت قابلمالحظو ( 5سوال)
بین او و شریکش ذکر ش و است« :او از یک کشور مب أ /ماشأ مواد مخ ر ،یعای کلمبیوا ،کشووری

ک بیشترین مواد مخ ر را ب این کشور تأمین میکا  ،آم و است»[« .آنها] در حوال حاضور آفوت
کل کشور هستا  ،و من نمیخواهم با آن م ارا کام و میخواهم این پیام ب کلمبیا برسو کو موا
نمیخواهیم این نوع کارها را بپذیریم» .ظاهراً دادگاو معتق بود ک بهترین راو برای «ارسال پیوام»
ب کشورهای مابع مواد مخ ر ،مجازات کردن افراد دارای علقۀ ملی با این کشورها است.

 .3 .4عدم دسترسی متهمان به حمایت حقوقی مؤثر
مهاجران درگیر در نظام کیفری معمو ً افرادی جوان ،کمسواد ،با وضعیت اقتصوادی -اجتمواعی
نامطلوب هستا ) .) Scalia, 1996: 4ایون افوراد در فرایاو دادرسوی کیفوری بو دلیول پایگواو
اقتصادی ضعیف توان استفادو از وکالی تعییای مجرب را ن ارن  .فقیور بوودن موتهم بو معاوی
داشتن وکالی تسخیری است ک تجرب  ،وقت کافی یا تمایلی برای ارائۀ دفواع موثثر از متهموان
1. US v. Borrero-Isaza, 887 F.2d 1349 (9th Cir. 1989).
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خارجی ن ارن ) .(Olivero, 2013: 41; Bright, 2014: 99حوال آنکو مطالعوات کیفرشوااختی
نشانگر آن است ک استفادو از وکیل تعییای ،احتمال محکومیت ب مجوازاتهوای شو ی را بو
میزان قابلتوجهی کاهش میده  .از سوی دیگر اتباع خارجی بو دلیول عو م تسولط بو زبوان
کشور میزبان و ع م درک قوانین یا فرایا دادرسی کیفری ،آسویبپوذیرتر هسوتا  .بسویاری از
آنان در هاگام بازجویی از مترجم یا وکیل برخوردار نیستا و اظهارات اولیۀ آنها ب عاووان اقورار
مباای محکومیتشان است.
در ایران نتایج یک تحقیق تجربی حاکی از آن است ک تاها  12درص مهاجران افغانسوتان
در پرون وهای مواد مخ ر دارای وکیل تعییای بودوانو ( 6پرونو و از میوان  50پرونو و) و اکثور
وکالی تسخیری تمایلی ب ارائۀ دفاع مطلوب ن اشت ان (بزی الری .)115 :1393 ،عالوو بور آن،
ب دلیل آشاایی نسبی مهاجران با زبان فارسی ،معمو ً رویۀ دادگاوها ب این سو است ک از أخذ
مترجم برای مهاجران افغان امتااع میشود ک ب واسطۀ ع م درک صحبتهای حقوقی مقاموات
کیفری این امر میتوان در کیفیت دفاعیات تأثیرگذار باش ؛ اگرچ نمیتوان نتیجو گرفوت کو
این امر لزوماً ب مجازات تبعیضآمیز تب یل میشود.
همچاین بسیاری از مهاجران خارجی ب واسطۀ تر از وضعیت اقامتشوان ،اساسواً در برابور
نظام ع الت کیفوری اعتمواد بو نفوس ن ارنو و در پوی چوالش بوا مقوام قضوایی برنمویآیاو .
مصاحب شون ۀ ش 2 .در این خصوص بیان میکا « :بسیاری از افغانیها اصالً سوعی نمویکااو

ک قاضی رو مجاب کاا یا حرفشونو بگن ،مظلومیت خاصی دارن  ،مثل بقیۀ متهمان بوا قاضوی
بحث نمیکاا  ،شای چون فکر میکاا در برابر مقام عالی ایرانی قرار گرفتو انو  ،مویترسوا ،
هرچی ک بازپر بگ ایاها قبول و امضا مویکااو » .نگواهی مختصور بو پرونو ۀ اقلیوتهوای
غیربومی و اتباع داخلی ،حاکی از تفاوت فاحش در تعو اد اوراق پرونو و و اسوتاادهای قوانونی و
تع اد جلسات محاکم است .در بررسی اوراق پرون و ،ب طور معموول پرونو ۀ گورووهوای اقلیوت
غیربومی با پایگاو اجتماعی ضعیف ،در یک جل و حاوی  100برگ یا کمتور اسوت و در مرحلوۀ
بازجویی این اوراق در مواردی ب  30برگ هم نمیرس  .پرسشهای تلقیای ب جای تفهیم اتهام
در پرون ۀ این گروو ،تخلفی رایج است و در اظهارات این متهمان تاها جملو ای کو بو صوورت
م اوم تکرار میشود« :قبول دارم» ،ب ون وارد کردن ایراد ماهوی از جانب فرد موتهم یوا وکیول
تسخیری است.
در این خصوص میتوان ب پرون ۀ مردی از اهالی کردستان عراق ،متهم ب حمل یک کیلو و
هشتص گرم هروئین مرطوب اشارو داشت ک در همان جلسۀ بوازجویی اولیو اظهوار مویدارد:
«مواد را قبول دارم از من کشف ش و ،در قبال س میلیون ب هی شخصی باام حصی ،مواد را ب
من دادو است کو بفروشوم و بو هیاش را پرداخوت کوام»؛ و در پرونو ۀ دیگوری مورد جووان
افغانستانی متهم ب حمل  50گرم شیش در جلسۀ اول بیان داشت « :بل موواد متعلوق بو مون
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است ،من اشتباو کردم گول خوردم فردی ب نام  ...در قبال  300هزارتومن ب من گفت موواد را
نگه اری کام»؛ درحالی ک متهمان آگاو ب قوانین و یا دارای وکیل تعییای تا ح امکان از اقرار
در جلسات اولی امتااع میورزن  .همچاین میتوان ب کیفیت ضوعیف دفاعیوات برخوی وکوالی
تسخیری در پرون ۀ اتباع خارجی اشارو داشت ک ب ون وارد کوردن ایوراد مواهوی و بوا تحقیور
موکل -با قرار گرفتن در مقام قاضی و ن وکیل -صرفاً درص د أخذ تخفیف هستا  .برای نمونو
در یحۀ دفاعی یک وکیل بیان ش و« :ب نظر عمل را موکول انجوام دادو و جورم بزرگوی بوودو

است و مجازات ساگیای همراو دارد اما ناشی از فقر موکل است ،ب طور کلوی فقور و بو بختی و
نیاز ش ی مالی عقل و شعور موکل را از کار ان اخت  ،ب ون ایاک با قص انجام ده  ،در راسوتای
تأمین مخارج زن گی در ایران ،مرتکب کار خطرناکی ش و است؛ لذا با توج ب وضعیت اسفبوار
خانوادگی متهم ،فقر و بیچارگی ک متهم را مجبور ب حمول موواد نموودو اسوت ،از آن دادگواو
محترم تقاضای ارفاق قانونی دارم» .در اکثر نمون های می انی مالحظ میگردد اقرار -ک اعتبار
آن محل تردی است -تاها دلیل اثباتی پرون ۀ مرتکبان خارجی دارای پایگاو اجتمواعی ضوعیف
است و هیچ تالشی در مورد کسب د یل ب نفع متهم و یا ب چالش کشی ن د یل علی موتهم
از سوی وکالی تسخیری وجود ن ارد.
ع م حمایت حقوقی مثثر از مرتکبان خارجی در کشورهای دیگر نیز مشاه و میشود .بورای
نمون میتوان ب پرون ۀ «علی ذوالفقار ،شهرون پاکستانی» ،در کشور ان ونزی اشارو کرد .ب رغم
آنک مواد مخ ری از این محکوم کشف نش و بود ،ب اتهام حمل  300گورم هوروئین بو اعو ام
محکوم گردی  .این محکوم زیر شکاج اقرار کردو بود ،اقراری ک علیا صول نبای دادگاو ب آن
استااد میکرد .وی در فرایا دادرسی از دسترسی ب وکیل و یا مترجم محروم مان و بود و هیچ
دلیل قوی علی وی وجود ن اشت .با آنک یک تحقیق مستقل در سال  2010او را بیگااو اعوالم
کردو بود ،این محکوم در وئی  2016برای اع ام آمادو ش ؛ اگرچو در آخورین لحظو  ،پوس از
م اخلۀ رئیسجمهور پاکستان ،این رون متوقف ش  .در این نهایت این محکووم در سوال 2018
پووس از  13سووال انتظووار در صووف موورگ بووا درخواسووت عفووو نافرجووام ،بوو علووت سوورطان
درگذشت ).)Hoyle & Girelli, 2019: 2
نبای از این نکت غافل ش ک از نظر مطالعوات کیفرشوااختی افورادی کو قبول از مرحلوۀ
دادرسی ،در توقیف یا بازداشت موقت بودوان در مرحلۀ کیفردهی با احتمال بیشتری با مجازات
حبس مواج هستا ).(Tonry, 1998: 68بیش از  90درصو اتبواع بیگانو در ایوران -بو ویوژو
مهاجران غیرمجاز -ب دلیل ع م ارائۀ م ارک هویتی خود یا ناتوانی در تودیع وثیق و یا ب علت
تر از فرار متهم در صورت ارتکاب جرم با بازداشت موقت مواج انو کو هموین امور احتموال
محکومیت مهاجران را افزایش میده .
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 .4 .4واکنشهای کیفری مبتنی بر برساخت رسانهای جرایم مهاجران
اگرچ ب دلیل توسعۀ هاجارهای اجتماعی ،افراد تمایل کمتری ب ابراز احساسات و عقایو تعصوبآمیوز
خود ب نحو صریک دارن  ،این امر ب معای تغییر معایدار و واقعی نگرشهای نژادی نیسوت ،بلکو صورفاً
بیان صریک و ابراز احساسات نژادپرستانۀ تقبیکش و است ) . (Quillian, 2006: 299امروزو پویشداوری و
تبعیض -ن ب شکل آشکار -بلک ب شکل پاهانی و گاهی غیرعم ی بروز مییاب .
یافت های علمی نشان میده کاشگران کیفری از نظر بافت و نگرش روانشااختی ب ویژو
نوع باورها پیرامون موضوع نژاد ،قومیت و ملیتْ تفاوت معااداری با مردم عادی ن ارنو (: 70
.(Albrecht, 1997ب بیانی ،کاشگران کیفری در تمام مقیا های شخصویتی مردموی کوامالً
عادی و متوسط هستا ؛ باابراین این انتظار میرود ک قضات ب عاووان شوهرون ان عوادی در
کلیش های رایج جامع سهیم باشا  .همچاان ک بیان ش و است« :وقتوی قاضوی در کسووت

قضاوت قرار میگیرد ،نمیتوان همچون الهۀ ع الت ،چشمهای خود را ببا د و از همو چیوز
ماقطع شود ،یک سمبل شود یا ایاک خود را از باورها و عقای ی ک در تمام طول زن گیاش
او را دربر گرفت است ،خاثی سازد  ...زن انی ک در مقابول او ایسوتادو اسوت ،صورفاً مجرموی
نیست ک بای طبق قوانیای ک از سوی قانونگذاران وضع ش و است با او برخورد شود ،بلک
او فردی است ک نمایا ۀ یک طبق یا گروو در جامع است ک قاضی ممکن است احساسوات
مثبت یا مافی نسبت ب آن داشت باش  .اگر بر این باور باشیم ک یک قاضی میتوان عو الت
کیفری ر ا از هرگون تعصب و پیشداوری عاری سازد ،در واقع نادی و گرفتن و انکوار طبیعوت
انسانی اوست» (.)Sellin, 1935: 213
با آنک شواه ان کی وجود دارد ک نشان ده افزایش سطک مهاجرت ماجور بو افوزایش
نرخ ارتکاب جرم میشود ،افکار عموم ی جامع ب دلیول پیوروی از کلیشو هوای ذهاوی و نو
دادوهای تجربی بر این باورن ک حضور مهاجرانْ نواامای بو ارمغوان خواهو آورد .از دیو گاو
جرمشااسان ،رسان ها و ب ویژو مطبوعات مابع اساسی نشر احسوا نوااماوی هسوتا ( زر ،
4 :1390؛ آسیایی ،)112 :1395 ،از این حیث نقش رسان ها در القای تر و نواامای نسوبت
ب مهاجران را نبای نادی و انگاشت.
ب طور معمول رسان ها در واکاش ب وقوع جورم مهواجران ،هورا اخالقوی ()moral panic
میآفریاا  .مطبوعات نیز یک گفتمان هشو اردها و را تبلیوم مویکااو کو بوین مهواجران و
تع ادی از معضالت اجتماعی ازجمل جرم ،بیماری و انحراف ارتباط برقرار میکا و مهاجران را
مسئول توزیع مواد مخ ر جلوو میدها ) .(Harris, 2020: 458همچاین ،اتباع خارجی ب ویوژو
مهاجران غیرمجاز ب طور مرتب در فیلمها ب عاوان اعضای بانو و فروشوا گان موواد مخو ر بو
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تصویر کشی و میشون  .بر این اسا  ،مهاجران ب مثاب شیطانهای محلوی ( 1)folk devilبورای
جرایم مواد مخ ر مورد ه ف رسان ها قرار گرفت ان .2
نظام ع الت کیفری نیز نگرش اجتماعی غالب نسبت بو مهواجران را بو نموایش مویگوذارد.
ب رغم اعتقاد ب برابری افراد در مقابل قانون ،درعمل کلیش های پیرامون ارتباط قومیوت و تجوارت
مواد مخ ر ،عام ان و یا ناآگاهان بر تصمیمات کاشگران ع الت کیفری نیز اثرگذار است.
در ایران از یک سو نبود شااخت صحیک و اصولی پیرامون مهاجران افغانسوتانی و از سوویی
دیگر گزیاش رسان ای جرایم مهاجران و بارز جلوو دادن آن در ایجاد حس ناامای و پیشداوری
نسبت ب مهاجران نقش داشت است (زرقانی و دیگران .)294 :1396 ،نتایج مربوط بو بررسوی
بازتاب اخبار مربوط ب مهاجرین افغانستانی نشان میده ک اخبوار مربووط بو اموور قضوایی و
جرم ،بخش قابلتوجهی از اخبار مربووط بو مهواجران افغانسوتانی را تشوکیل دادو اسوت .ایون
رسان ها معمو ً تصویری مافی از مهاجران افغانستانی را در ذهن خوانا و ترسیم مویکااو  .در
«تیتر» یا «متن» اخبار جرایم مهاجران افغانستانی ،بورخالف عورف رایوج در مطبوعوات ایوران،
خوانا گان با صفات مافی متع دی روبرو میشون ک «افغانی» بوودن مجورم را بو شویووهوای
مختلف ب خوانا و گوشزد میکاا (اکبوری )206 :1391 ،و بوا اسوتفادو از اسوتراتژی کالموی
تعمیم ،جرایم یک فرد ب کل جامع و قومیت فرد مهاجر نسبت دادو میشوود (سواکی:1389 ،
 .)56این تعمیم موجب میشود تمام اعضای قوم یادش و ،قربانی انگ و برچسوبزنوی رسوان هوا
شون  .این امر ب ت اوم تصورات غلط و کلیش های مافی در موورد مهواجران بو عاووان افورادی
خطرناک کمک میکا  .این اسوتراتژی تعمویم در موتن آرا و برگو هوای قضوایی نیوز مشواه و
میشود .تحلیل محتوای پرون وهای قضایی نشان میده عباراتی نظیر «افغانستانی»« ،افغوانی»
ب وفور در پرون وهای کیفری ب عاوان مترادف وا وهای قاچاقچی و مجرم ب کوار رفتو  ،درحوالی
ک اسامی مظاونان پرون و ذکر ش و است .برای نمون در پرونو وای آمو و اسوت« :در پیگیوری

سو وهای قاچاق مواد مخ ر ،یکی از قاچاقچیان ب نام مولود مورد شااسایی قرار گرفت ،ب دنبال
شااسایی ایشان معلوم ش وی با قاچاقچیان افغانستانی در ارتباط بودو است ،بع از معاملۀ مواد
مخ ر و خری محمول از افغانی ،مواد مخ ر را ب غرب کشور ماتقل و در اسرع زمان ب فوروش
میرسان و است» .با آنک نام متهم افغانستانی ب صورت دقیق در پرون و ذکر ش و بود ،ب صورت
1. Cohen, S. (2011). Folk devils and moral panics. Routledge.

 .2درحالی ک رسان ها صرفا ب بحث بزهکواری مهواجران پرداختو و کمتور بوزودیو گی مهواجران را مواعکس نموودوانو ،
مطالعات جرمشااسی حاکی از آن است ک مهاجران ،ب خصوص مهواجران غیرقوانونی ،بیشوتر در معورض بوزودیو گی
هستا  .آنان قربانی جرمان ک ب واسطۀ تر از پر وجو پیرامون وضعیت اقامتیشان ،کمتر تمایلی ب گوزارش جورم
دارن  .نتایج پژوهشی در ایران حاکی از آن است ک درص بزودی گی زنان مهاجران افغان در جرایم علیو امووال نظیور
کیف قاپی و جرایم علی اشخاص نظیر توهین ،بیشتر از اتباع کشور است (جوان جعفری و دیگران.)1395 ،
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روی ای با قومیت مورد خطاب قرار گرفت است .این کلیش بین مجرمان مواد مخ ر نیز مشاه و
میشود .در قسمتی از بازجویی از یک متهم ب خری و فروش مواد مخ ر پرسوی و شو و اسوت:

شما از کجا میدانستی ک در خان  ...مواد وجود دارد؟ «چون من در خان او ،افغانی دی و بودم
فهمی م اینکارو است» .وکیل وی با رسمیت بخشی ن ب این ادعا در قسمتی از دفاعیوات بیوان
داشت است « :ایشان را در مازل یکی از رفقای خود دی و و چون ایشوان بوا افغوانیهوا صوحبت
میکرد ،از آنجا پی بردو بود ک ایشان در کار مواد مخ ر مویباشو » .ایون کلیشو هوا در احوراز
مجرمیت فرد نیز اثرگذار است .هاگام وقوع یک جرم چاانچ یک ایرانی و افغانی باهم در مظان
اتهام باشا  ،اکثر اوقات بازداشت موقت برای فرد افغانسوتانی اسوت و انگشوت اتهوام بو سومت
افغانستانیها بیشتر از اتباع کشور است .ع الت ب نحو یکسان در مورد آنوان اجورا نمویشوود و
مجازات افغانیها ب نحو ش ی تری اعمال میشود (مهاجرین.)681 :1391 ،
گفتای است این کلیش هوای ذهاوی در فرهاوگ سوازمانی صورف ًا در خصووص کشوورها و یوا
شهرهای مب أ مواد مخ ر وجود دارد .مظاونان و متهموان متعلوق بو کشوورهای دیگور بو نو رت
ب عاوان قاچاقچی خطاب ش و ،یا با کلیش های مافی مواج ان و ب تبع آن مجازاتهوا خفیوفتور
است .در این راستا مصاحب شون ۀ ش( 11 .وکیل دادگستری) بیان میکا « :یک فوردی از لاو ن

یک کیلو و ششص متادون وارد کشور کردو بود ک با ادعای مصرف شخصوی ،ایون موتهم  30مواو
حبس گرفت بود ک این اتهام ب  15ماو حبس تعلیقی محکوم ش و بود ،شما فرض کایو هموین
متادون رو فردی از افغانستان وارد کشور کا  ،بعی میدانم تعلیقی در خصوص وی صورت گیرد».

نتیجه
در این پژوهش تالش ش و است از رهگذر نظری هوای دغ غوۀ اصولی ،ته یو  ،بزهکوار شورور-
قربانی و جانبداری درونگروهی دی گاوها و سازوکارهایی ک زیرباای پاسخ کیفری بو جورایم
مواد مخ ر مهاجران را تشکیل میده  ،تبیین گردد .درحالی ک یافت های کیفرشااسوی نشوان
میده ب طور معمول نرخ خری و فروش مواد مخ ر در میان گرووهای نژادی و قومی مختلوف
مشاب است ،کلیش های مرتبط با جرم ،مهاجران و مواد مخ ر در سراسر جهوان موجوب اتخواذ
رویکرد سختگیران نسبت ب جرایم مواد مخ ر اتباع بیگان ش و است .تلقی اقلیتهای غیربومی
ب عاوان «دیگری» و سطک سرزنشپذیری با تر ایون گوروو از دیو گاو کاشوگران قضوایی (چو
آگاهان و چ ناآگاهان ) ،افزایش احتمال کیفردهی را برای مهاجران در پی دارد.
اگرچ شواه ی مبای بر تبعیض نظامما نظام ع الت کیفری ایران علی مهاجران وجوود نو ارد،
نتایج این پژوهش نشان میده مهاجران خارجیِ درگیر جرایم موواد مخو ر ،اغلوب در فعالیوتهوای
مجرمانۀ خُرد شرکت داشت  ،از این رو در کانون توج م اخل های نظام کیفری قرار دارنو  .همچاوین
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ع م شااخت کافی ایرانیان از جامعۀ مهاجران و پیروی افکار عمومی جامع از اخبوار گزیاشوی و گواو
مبالغ آمیز رسان ها در خصوص جرایم مهاجران و ع م حمایت حقوقی مثثر از ایون متهموان در نظوام
ع الت کیفری زمیاۀ تبعیض غیرمستقیم را در کیفردهی جرایم موواد مخو ر مهواجران فوراهم آوردو
است .گفتای است نقض مقررات مهماننوازی ب واسطۀ ارتکواب جورم از سووی مهواجران ،از دیو گاو
کاشگران قضایی ب عاوان مباای مشروع برای اعمال مجازاتهای ش ی تر تلقی میگردد.
همچاین شواه قابلتوجهی نشوان مویدهو «هموۀ اتبواع بیگانو » در معورض رفتارهوای
تبعیضآمیز قرار ن ارن  ،بلک در میان آنانْ آن گروو از مهاجران ک با کلیشۀ «موواد مخو ر» یوا
«قاچاقچی مواد مخ ر» بیشتر پیون دارن  ،نظیر مهاجران از کشوورهای ماشوأ موواد مخو ر یوا
مهاجران جوان با پایگاو اجتماعی ضعیف ک کلیشۀ رایج از فرد بزهکار اسوت بو واسوطۀ تالقوی
تبعیضها ( )Intersectional discriminationب احتموال زیواد بوا مجوازاتهوای شو ی مواجو
هستا  .بر این اسا  ،نظام ع الت کیفری در مواجه با اتباع بیگان استان ارد دوگان ای درپیش
گرفت است و ملیت متهم و یا پایگاو اجتماعی وی نحوو و ش ت کیفردهی او را تعیین مینمای .
در این راستا تضمین برابری افراد و ب حو اقل رسوان ن تبعویضهوای موجوود ،در گورو تغییور
پیشداوریهای و تعصبات ذهای عموم جامع و پیرو آن کاشگران نظام ع الت کیفری ،بو عاووان
عضوی از جامع نسبت ب مقولۀ مهواجران اسوت .آمووزش کثورتگرایوی فرهاگوی بو کاشوگران
کیفری ،ب کار گماشوتن کاشوگران آشواا بوا فرهاوگ مهواجران ،در دسوتر قوراردادن نهادهوای
معاض تی خاص برای اتباع بیگان و افزایش آگاهی مهاجران از قوانین کشوور توا حو ودی در رفوع
تبعیضهای مستقیم و غیرمستقیم نظام ع الت کیفری علی مهاجران میتوان راهگشا باش .
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پیوست شماره  :1پروتکل مصاحبه
مصاحب شون گان از میان افرادی ک ب طور مستقیم در پرون وهای مواد مخ ر م اخل
داشت ان  ،انتخاب ش وان .
پژوهشگران اطالعات زم در خصوص موضوع پژوهش در اختیار مصاحب شون گان قرار
دادو و مصاحب شون گان با آگاهی کامل از موضوع تحقیق و تضمین محرمان مان ن هویت
 ،موافقت خود را جهت مصاحب اعالم نمودوان  .لذا درراستای رعایت اخالق پژوهشی ،از
ذکر نام مصاحب شون گان اجتااب ش و است .لکن مشخصات دموگرافیکی آنان ب ماظور
توصیف افراد مصاحب شون و ،ثبت گردی و است.
این مصاحب ها ابت ا ب صورت فایل صوتی ضبط گردی و و سپس ب صورت مکتوب درآم و
است .در خصوص مصاحب شون گانی ک تمایلی ب ضبط ص ایشان ن اشت ان  ،مصاحب صرفا
ب صورت مکتوب در جلس ثبت گردی و است.براسا پروتکل مصاحب  ،بع از چاپ مقال ،
در راستای رعایت حریم خصوصی مصاحب شون و ،فایل صوتی کلی مصاحب ها ،مع وم
خواه ش .
روش انجام مصاحب ها انعطاف پذیر بودو و متااسب با نظر مصاحب شون و ب صورت
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.

پی نوش  :این مصاحب ها ب صورت کلی در خصوص فرآیا کیفرشااختی اجرای مجازات در
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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