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  3/8/1367 مصوب

 يبعد يها هياصالح با  نظام مصلحت صيتشخ مجمع

 

 : شود يم محكوم قانون نيا در مقرر يمجازاتها به مرتكب و است جرم ريز اعمال ـ 1 ماده

 . مخدر مواد ديتول منظور به شاهدانه كشت و مطلقا خشخاش كشت ـ 1

 . موادمخدر انواع ديتول و كردن صادر  كردن، وارد ـ 2

 . موادمخدر فروش و ع،يتوز د،يخر حمل، ،ينگهدار ـ 3

 . موادمخدر استعمال يبرا مكان كردن اداره اي كردن ريدا ـ 4

 . باشد كرده يمستثن قانون كه يموارد در مگر گريد طرق و شكل هر به موادمخدر استعمال ـ 5

 . موادمخدر استعمال و ساخت به مربوط ابزار و ادوات و آالت ديتول ـ 6

 . اند رشدهيدستگ اي و اند بيتعق تحت كه مخدر مواد مجرمان متهمان، دادن پناه اي دادن فرار ـ 7

 .  مجرمان جرم ادله اخفا اي و محو ـ 8

 در كشت، يامحا بر عالوه. بپردازد شاهدانه كشت به  مخدر مواد ديتول يبرا اي و كند خشخاش كشت به مبادرت كس هر ـ 2 ماده

 : شد خواهد مجازات ريز شرح به كشت زانيم حسب بر بار  هر

 . ينقد مهيجر الير ونيليم ده تا كي اول، بار ـ 1

 .  شالق ضربه هفتاد تا كي و ينقد مهيجر الير ونيليم پنجاه تا پنج دوم، بار ـ 2

 . حبس سال پنج تا دو و شالق ضربه هفتاد تا كي و ينقد مهيجر الير ونيليم صد تا ده سوم، بار ـ 3

 . اعدام چهارم، بار ـ 4



 صورت آنها يقانون مقام قائم اي و ملك امستاجري و مالكان اي مالك دستور به شاهدانه اي خشخاش كشت شود ثابت گاه هر ـ تبصره

 محكوم ماده نيا در مقرر يمجازاتها به باشد،  مباشر از ياقو كه آن شرط به است بوده سبب كه دهنده دستور شخص است، گرفته

 خواهد محكوم شالق ضربه چهل تا پانزده و ينقد مهيجر الير ونيليم سه تا كي به است، بوده كشت يمتصد كه مباشر شودو يم

 . شد

 كند حمل اي و يمخف اي و ينگهدار را شاهدانه نشسته وهيم به اي و گلدار يها شاخه سر اي خشخاش گرز اي بذر كس هر  ـ 3 ماده

 به اي و گلدار يها سرشاخه مورد در شد، خواهد محكوم شالق ضربه هفتاد تا كي و ينقد مهيجر الير ونيليم سه تا هزار صد به

 . شود احراز ديبا آنها از مخدر مواد ديتول قصد شاهدانه نشسته وهيم

 و ديخر اي و عيتوز اي ديتول اي كند صادر اي كشور وارد را اكيتر سوخته و ره،يش اك،يتر گراس، چرس، بنگ، كس هر ـ 4 ماده

 : شود يم محكوم ريز يمجازاتها به مذكور مواد مقدار به توجه با و تناسب تيرعا با دهد قرار فروش معرض در اي كند فروش

 .  شالق ضربه پنجاه تا و ينقد مهيجر الير هزار پانصد تا گرم، پنجاه تا ـ 1

 تا كي و شالق ضربه چهار و هفتاد تا ستيب و ينقد مهيجر الير ونيليم ده تا ونيليم چهار از گرم، پانصد تا گرم پنجاه از شيب ـ2

  حبس سال پنج

 و شالق ضربه چهار و هفتاد تا پنجاه و ينقد مهيجر الير ونيليم ستيدو تا ونيليم پنجاه از لوگرم،يك پنج تا گرم پانصد از شيب ـ 3

 . حبس سال پانزده تا سه

 . محكوم خانواده يبرا متعارف يزندگ نيتأم نهيهز استثنا به اموال مصادره و اعدام لوگرم،يك پنج از شيب ـ4

 نشده هم آنها فروش اي عيتوز به موفق و شده جرم نيا مرتكب اول بار ماده نيا 4 بند موضوع ميجرا نيمرتكب شود محرز هرگاه ـ 5

 خانواده يبرا متعارف يزندگ نيتأم نهيهز استثنا به اموال مصادره و شالق چهارضربه و هفتاد و ابد حبس به را يو دادگاه.  است

 . دينما يم محكوم آنها

 به توجه با و تناسب تيرعا با كند حمل اي يمخف ،ينگهدار د،يخر را 4 ماده در مذكور مواد گريد و اكيتر كس هر ـ 5 ماده

 : شود يم محكوم ريز يمجازاتها و مواد مقدار

 . شالق ضربه يس تا و ينقد مهيجر الير هزار ستيدو تا گرم، پنجاه تا ـ 1

 . زندان سال سه تا ماه شش و شالق ضربه شصت تا ده و ينقد مهيجر الير ونيليم هفت تا سه ، گرم پانصد تا گرم پنجاه از شيب ـ 2

 تا دو و شالق ضربه چهار و هفتاد تا وچهل ينقد مهيجر الير ونيليم يس تا ونيليم هفت ، لوگرميك پنج تا گرم پانصد از شيب ـ 3

 . حبس سال ده

 مصادره و اعدام تكرار صورت در و حبس سال پنج و ستيب تا ده و ينقد مهيجر الير ونيليم پنجاه تا يس لوگرميك پنج از شيب ـ 4

 . محكوم خانواده يبرا متعارف يزندگ نيتأم نهيهز استثنا به اموال



 بند هر در مذكور مجازات مين و برابر كي دوم بار يبرا 5 و 4 مواد 3 و 2 ،1 يبندها در مذكور ميجرا به مرتكب مجازات ـ 6 ماده

 هر در مذكور مجازات برابر مين و سه و سه و مين و دو بيترت به بعد يها مرتبه ودر بند هر در مقرر زانيم برابر دو به سوم بار يبرا و

 . است ضربه چهار و هفتاد حداكثر بعد، به دوم بار يبرا شالق مجازات. خواهدبود بند

 يف مفسد حكم در مرتكب برسد لوگرميك پنج از شيب به مخدر مواد مجموع جرم تكرار جهينت در چنانچه فوق در مذكور موارد در

 يم اجرا عام مال در و محكوم يزندگ محل در مصلحت صورت در اعدام حكم.شود يم محكوم اعدام مجازات به و است االرض

 . گردد

 و سازمانها و موسسات و يدولت يشركتها اي دولت كاركنان از 5و 4 مواد در مذكور ميجرا مرتكب كه يصورت در ـ 7 ماده

 در مذكور يمجازاتها بر عالوه نگردد يدولت خدمات از انفصال مشمول ياستخدام نيقوان مطابق و باشد دولت به وابسته يشركتها

 يدولت خدمات از ميدا انفصال به سوم بار يبرا و انفصال سال كي به دوم بار يبرا و انفصال ماه شش به اول بار يبرا قبل مواد

 . شود يم محكوم

 و شيحش ييايميش عصاره زين و نيوكوكائ نيمرف يائيميش مشتقات گريد و متادون ن،يكوكائ ن،يمرف ن،يهروئ كس هر ـ 8 ماده

 اي و دهد قرار فروش معرض در اي و كند فروش اي و ديخر اي كند اصادري عيتوز اي ديتول اي كند كشور وارد را شيحش روغن

 : شد خواهد مجازات ريز شرح به مواد زانيم به توجه با كند حمل اي و يمخف ،ينگهدار

 . شالق ضربه پنجاه تا ستيب و ينقد مهيجر الير هزار پانصد تا ستيدو از گرم، يسانت پنج تا ـ1

 . شالق ضربه هفتاد تا سه و ينقد مهيجر الير ونيليم سه تا ونيليم كي از گرم، كي تا گرم يسانت پنج از شيب ـ 2

 ضربه هفتاد تا يس و حبس سال تاپنج دو و ينقد مهيجر الير ونيليم ده تا ونيليم چهار از گرم، چهار تا گرم كي از شيب ـ 3

 . شالق

 ضربه چهار و هفتاد تا يس و حبس سال هشت تا سه و ينقد مهيجر الير ونيليم ستيب تا ده از گرم، پانزده تا گرم چهار از شيب ـ 4

 . شالق

 و هفتاد تا يس و حبس سال پانزده تا ده و ينقد مهيجر الير ونيليم يس تا ونيليم ستيب  از گرم، يس تا گرم پانزده از شيب ـ 5

 . شالق ضربه چهار

 . محكوم خانواده يبرا متعارف يزندگ نيتأم نهيهز استثنا به اموال مصادره و اعدام گرم، يس از شيب ـ 6

 فروش اي عيتوز به موفق و شده جرم نيا مرتكب اول بار يبرا ماده نيا) 6( بند موضوع جرم مرتكب شود محرز گاه هر ـ 1 تبصره

 متعارف يزندگ نيتأم نهيهز استثنا به اموال مصادره و شالق ضربه چهار و هفتاد ابدو حبس به را يو دادگاه. است نشده هم آن

 . دينما يم محكوم اش خانواده يبرا

 باشد، دولت به وابسته موسسات اي و وشركتها يدولت يشركتها اي دولت كاركنان از متهم چنانچه فوق موارد هيكل در ـ 2 تبصره

 . شد خواهد محكوم زين يدولت خدمات از ميدا انفصال به ماده نيا در مذكور يمجازاتها بر عالوه



 يبرا و بند هر در مذكور مجازات مين و برابر كي دوم بار يبرا 8 ماده 5 تا 1 يبندها در مذكور ميجرا به مرتكب مجازات ـ 9 ماده

 . باشد يم ضربه چهار و هفتاد حداكثر بعد، به دوم بار يبرا شالق مجازات.بود خواهد بند هر در مقرر زانيم برابر دو سوم بار

 مجازات به و است االرض يف مفسد درحكم مرتكب برسد گرم يس به تكرار اثر در مخدر مواد مجموع چنانچه چهارم مرتبه در

 مجموع چنانچه.  افتي خواهد اجرا عام مال در و محكوم يزندگ محل در مصلحت صورت در اعدام حكم. شود يم محكوم اعدام

 و حبس سال پانزده تا ده ينقد مهيجر الير ونيليم يس تا ستيب به مرتكب نرسد گرم يس به تكرار اثر در چهار مرتبه در موادمخدر

 . شود يم محكوم شالق ضربه چهار و هفتاد تا يس

 9 و 8 مواد يمجازاتها به كنند ينگهدار اي حمل را آنها از گرم كي تا كه 8 درماده مذكور مخدر مواد به معتادان ـ 10 ماده

 . شد نخواهند محكوم

 در مصلحت صورت در اعدام حكم و است اعدام مسلحانه طور به قانون نيا موضوع مخدر مواد قاچاق به اقدام مجازات ـ 11 ماده

 .  افتيخواهد اجرا عام مال در مرتكب يزندگ محل

 به مورد حسب د،ينما وارد معتادان يونگهدار يبازپرور اردوگاه اي بازداشتگاه اي زندان داخل به را مخدر مواد كس هر ـ 12 ماده

 مشاغل از ميدا انفصال به باشد دولت ماموران از مرتكب كه يصورت در و گردد يم محكوم 9 تا 4 مواد در مذكور يمجازاتها اشد

 . شود يم زمحكومين يدولت

 : مجازات به ، تناسب به يخاط مأموران شود وارد مراكز نيا داخل به مخدر مواد ماموران مسامحه و يانگار سهل اثر در گاه هر

  .درجه تنزل:  الف

 . موقت انفصال:  ب

 . شوند يم محكوم ميدا انفصال:  ج

 مخدر مواد عيتوز اي و ديتول كردن، انبار يبرا را خود يمسكون محل اي و يخدمات ،يتجار ،يصنعت واحد يكس گاه هر ـ 13 ماده

 اجازه اي اطالع با مالك ندهينما گاه هر زين و بگذارد يگريد ارياخت در را آنها منظور نيبد اي و دهد قرار استفاده مورد اي و سازد معد

 و لغو مربوط يخدمات و يتجار واحد كسب جواز اي يصنعت واحد يبردار بهره پروانه و ياصول موافقت. شود امور نيا مرتكب يو

 . گردد يم ضبط دولت نفع به ماده نيا در مذكور يواحدها اي واحد

 كي و ينقد مهيجر الير ونيليم كي تا پانصدهزار به كند اداره اي و ريدا را يمكان مخدر مواد استعمال منظور به كس هر ـ 14 ماده

 اول مجازات برابر چهار تا دو جرم، نيا تكرار مجازات. شود يم محكوم يدولت خدمات از ميدا انفصال و حبس سال چهار تا

 . بود خواهد

 ماده، نيا در مقرر مجازات بر عالوه باشد يخدمات اي و يتجار اي يديتول واحد ماده نيا در مذكور مكان كه يصورت در ـ تبصره

 اعتبار از سال كي مدت به مربوط يخدمات و يتجار واحد كسب پروانه زين و يديواحدتول يبردار بهره پروانه و ياصول موافقت

 . شود يم ضبط دولت نفع به مذكور واحد جرم، تكرار صورت در افتدو يم

 :  قانون نيا شدن االجرا الزم خيتار از  ـ 15 ماده



 نيهم از است موظف ستاد و ندينما ادياعت ترك به اقدام ماه شش ظرف موظفند 8 ماده در مذكور مخدر مواد به معتادان هيكل ـ الف

 . كند يمعرف ادياعت ترك مراكز به را مذكور معتادان تهاياولو تيرعا با و برنامه مطابق خيتار

 ادياعت ترك به اقدام ماه شش مدت موظفندظرف باشد سال شصت از كمتر آنها سن كه 4 ماده در مذكور مواد به معتادان هيكل ـ ب

 تا افراد نيا و كند يم اعزام يبازپرور مراكز به را آنها دادسرا باشند نكرده ادياعت ترك مقرر مهلت يانقضا از پس چنانچه. ندينما

 . است ستاد عهده بر مربوط يزير برنامه و امر نيا انجام. ماند خواهند يباق مركز در ادياعت كامل ترك

 : شد خواهند محكوم ريز يمجازاتها به 8 ماده در مخدر مواد به معتادان فوق ماده مهلت يانقضا از پس ـ 16 ماده

 . حبس ماه دوازده تا چهار و ينقد مهيجر الير ونيليم كي تا هزار پانصد به اول بار ـ 1

 دولت كاركنان از مرتكب كه يدرصورت و حبس سال سه تا كي و ينقد مهيجر الير ونيليم چهار تا ونيليم كي به دوم بار ـ2

 . يدولت ازخدمات ميدا انفصال ، حبس و ينقد مهيجر بر عالوه باشد

   .شالق ضربه پنجاه و 2 بند مجازات برابر چهار تا دو بعد، به سوم بار ـ 3

 معتاد مجددا مربوط مراكز در يازبازپرور پس كه 15 ماده ب بند موضوع 4 ماده در مذكور مخدر مواد به معتاد مجازات ـ 17 ماده

 : است ريز شرح به گردد

 . حبس ماه دوازده تا چهار و ينقد مهيجر الير ونيليم كي تا هزار پانصد اول بار ـ 1

 . يدولت خدمات از ميدا وانفصال حبس سال سه تا كي و ينقد مهيجر الير ونيليم چهار تا ونيليم كي ، دوم بار ـ 2

 . شالق ضربه پنجاه و 2 بند در مقرر مجازات برابر چهار تا دو بعد، به سوم بار ـ 3

 است شده 8 ماده در مذكور مواد به يو ادياعت باعث يگريد كردن معتاد قصد به و زهيانگ با يشخص كه محرزشود هرگاه ـ 18 ماده

 . شد خواهد محكوم اعدام به تكرار صورت در و حبس سال ستيب تا ده به باردوم يبرا و حبس سال ده تا پنج به اول بار يبرا

 اول بار همان در باشد دولت به اوابستهي يدولت يشركتها اي و موسسات اي دولت كاركنان از مرتكب كه يصورت در ـ 1 تبصره

 . شود يم محكوم زين يدولت خدمات از ميدا انفصال به حبس مجازات بر عالوه

 بار كند معتاد را يانتظام و ينظام يروهاين افراد اي دانشجو اي آموز دانش اي خود خانواده عضو مرتكب كه يصورت در ـ 2 تبصره

 . شد خواهد محكوم اعدام به دوم بار و يدولت خدمات از ميدا انفصال و حبس سال ستيب تا ده به اول

 پنج اي شالق ضربه چهار و هفتاد تا ده به تناسب به ندينما استعمال را 4 ماده در مذكور مخدر مواد كه يمعتاد ريغ افراد ـ 19 ماده

 چهار و هفتاد تا ستيب به كنند استعمال را  8 ماده در مذكور مواد كه يمعتاد ريغ افراد و مهيجر الير هزار هفت و يس تا الير هزار

 . شوند يم محكوم مهيجر اليهزارر وهفت يس تا الير هزار ده اي شالق ضربه

 ادوات و آالت متيق برابر پنج پرداخت به كند ديتول را مخدر مواد استعمال اي ديتول مخصوص ادوات و آالت كس هر ـ 20 ماده

 . شود يم محكوم شالق ضربه ستيب تا پنج اي و مزبور



 كند يهمكار او دادن فرار اي دادن درپناه اي و دهد فرار اي پناه است بيتعق تحت كه را قانون نيا موضوع متهم كس هر ـ 21 ماده

 سو اعمال نيا انجام در آنكه مگر. شود يم محكوم است داده پناه اي رافرار آن به متهم كه يجرم مجازات دوم كي تا پنجم كي به

 . شود يم محكوم حبس سال پانزده تا ده و حبس سال ده تا چهار به بيترت به مرتكب اعدام و ابد حبس درمورد. باشد نداشته يتين

 از مذكور، مجازات بر عالوه باشد، ييقضا مأموران از اي و زندان مأموران اي و يانتظام مأموران از مرتكب كه يصورت در ـ تبصره

 . شود يم منفصل زين يدولت خدمات

 فرار اي پناه را قانون نيا موضوع محكوم زيون يريدستگ از پس اي و يريدستگ نيح در را قانون نيا موضوع متهم كس هر ـ 22 ماده

 مرتكب اعدام و ابد حبس مورد در. شد خواهد محكوم ياصل مجرم اي متهم مجازات نصف به كند يهمكار آنها فرار در اي و دهد

 . شود يم محكوم حبس سال ستيب و سال ده به بيترت به

 اي متهم مجازات به باشد ييقضا ماموران از اي و زندان مأموران اي و يتيامن و يانتظام مأموران از مرتكب كه يصورت در ـ 1 تبصره

 و حبس سال پنج و ستيب مأمور، مجازات كه اعدام مورد ياستثنا به شود يم محكوم يدولت خدمات از انفصال زين و ياصل مجرم

 . بود خواهد يدولت ازخدمات ميدا انفصال

 به دهنده فرار اي پناه شود داده پناه ايفرار است نگرفته قرار بيتعق تحت هنوز كه قانون نيا مذكور ميجرا مرتكب اگر ـ 2 تبصره

 و سال چهار تا دو به بيترت به مرتكب اعدام و ابد حبس مورد در. شود يم محكوم ياصل مرتكب مجازات پنجم كي تا دهم كي

 . شود يم محكوم حبس سال هشت تا چهار

 يم محكوم ياصل متهم مجازات تانصف پنجم كي به كند اقدام مخدر مواد جرم ادله اخفا اي محو به قصد، با كس هر ـ 23 ماده

 . شود يم محكوم حبس سال ستيب تا هشت به اعدام مورد ودر سال ده تا چهار به مرتكب ابد حبس مورد در. شود

 حوزه در شاهدانه اي كوكا اي خشخاش ازكشت يآگاه محض به است موظف روستا ياسالم يشورا ياعضا از كي هر ـ 24 ماده

 موظفند تهيكم اي پاسگاه يروسا. دهد اطالع ياسالم انقالب تهيكم اي يژاندارمر پاسگاه نيكترينزد و دهدار به كتبا را مراتب روستا

 ياسالم يشورا ندهينما و بخشدار اي دهدار اتفاق به استان و شهرستان اي بخش در باالتر فرمانده به موضوع گزارش با همزمان و فورا

 ييقضا صالحيذ مراجع به نيمتهم اي متهم همراه و كنند هيته را امر صورتجلسه و امحا را آن و شوند حاضر كشت محل در روستا

 . بفرستند

 اعضا و تهيكم ،يشهربان و يشهردار مأموران باشد شده  كشت يشهر يها حوزه در شاهدانه اي خشخاش كه يصورت در ـ تبصره

 دهند اطالع منطقه جيبس گاهيپا اي ياسالم انقالب تهيكم اي و يانتظام پاسگاه نيكترينزد به را مراتب يآگاه محض به موظفند جيبس

 . ندينما اقدام ماده نيا مقررات وفق ديبا دادستان ندهينما اتفاق به مربوط والنئومس

 بار كنند يكوتاه اي يخوددار فهيوظ ازانجام موجه عذر بدون كه يصورت در آن تبصره و 24 ماده در مذكور اشخاص ـ 25 ماده

 ياعضا. شوند يم محكوم يدولت خدمات از ميدا انفصال به دوم بار و يدولت مشاغل از تيمحروم سال كي تا ماه شش به اول

 . شوند يم محروم ياسالم يشوراها تيعضو از شهيهم يبرا دوم بار و سال كي تا ماه شش به اول بار زين ياسالم يشورا

 حداكثر به دهد قرار يمحل در را آن استعمال ادوات و آالت اي و مخدر مواد ،يگريد كردن متهم قصد به كس هر ـ 26 ماده

 . شد خواهد محكوم جرم همان مجازات



 موضوع ميجرا از يكي به متهم واقع خالف به و تعمدا صالح،يذ مراجع در بيتعق منظور به را يگريد ،يشخص گاه هر ـ 27 ماده

 . شد خواهد محكوم شالق ضربه چهار و هفتاد تا ستيب به دينما قانون نيا

 . شود يم ضبط دولت نفع به باشد آمده دست به قاچاق راه از كه ياموال هيكل ـ 28 ماده
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 3/8/67 مصوب

 نظام مصلحت صيتشخ مجمع

 21/9/1368 مورخ جلسه در)  نظام مصلحت صيتشخ مجمع 3/8/67 مصوب مخدر مواد با مبارزه قانون 28 ماده ريتفس( موضوع

 : ديرس بيتصو به ليذ واحده ماده و قرارگرفت يبررس مورد مجمع

 ستاد يدرآمدها جزو نظام مصلحت صيتشخ مجمع 3/8/67 مصوب مخدر مواد با مبارزه قانون 28 ماده موضوع اموال :واحده ماده

 . باشد ينم يدولت اموال خصوص در ياساس قانون 53 اصل مشمول و مخدراست مواد با مبارزه

 امور وزارت در كه يمتمركز حساب به قانون نيا ياجرا از حاصل وجوه گريد و ها مهيجر) 10/5/68 ياصالح( ـ 29 ماده

 يم نهيهز جمهور سيير دييتأ و 33 ماده در مذكور ستاد بيتصو با وجوه نيا. گردد يم زيوار شود يم افتتاح يدارائ و ياقتصاد

 . شود

 و 33 ماده در مذكور ستاد بيتصو با و شوند يم ضبط دولت نفع به مخدر مواد حامل هينقل طيوسا) 10/5/68 ياصالح( ـ 30 ماده

 . است افتهي انجام مالك واجازه اطالع بدون امر نيا كه يمورد استثنا به رنديگ يقرارم استفاده مورد جمهور سيرئ دييتأ

 كي به تناسب به بدهد را مخدر مواد حمل اي و يجاساز اجازه مالك اجازه و اطالع بدون اي اجازه و اطالع با راننده كه يصورت در

 محكوم حبس سال ستيب تا چهار و سال ده تا دو به بيترت به اعدام و ابد موردحبس در و ياصل مرتكب مجازات دوم كي تا دهم

 حمل هنگام مذكور راننده كه يصورت در و شود يم ضبط سال ده تا كي مدت به او يرانندگ نامهيگواه آن بر عالوه و شود يم

 رانندگان. شد خواهد محكوم زين نامهيگواه بدون يرانندگ مجازات برابر دو به باال مجازات بر عالوه باشد معتبر نامهيگواه فاقد مواد

 . شوند يم محروم نامهيگواه داشتن از شهيهم يبرا جرم نيا تكرار صورت در

 در روز ده تومان هزار هر يازا به ديبا نباشند، حكم مورد ينقد مهيجر از يبخش اي همه پرداخت به قادر كه يمحكومان ـ 31 ماده

 . ندينما اقامت يآموز وحرفه اشتغال مراكز اي و باز اي باز مهين يزندانها

 نيا مراكز، اداره مسئوالن صيتشخ و تقاضا به بنا باشد ستهيشا مذكور اقامت مدت در محكومان رفتار و كار طرز كه يصورت در

 .  است ليتقل قابل تومان هزار هر يازا در روز سه تا مدت

 يقطع كشور كل دادستان اي و كشور يوانعاليد سيير دييتأ از پس شود يم صادر قانون نيا موجب به كه ياعدام احكام ـ 32 ماده

 بر كه باشد آن مظان در كشور كل دادستان اي و كشور يوانعاليد سيير نظر به حكم چنانچه موارد ريسا در. است االجرا الزم و

 حق كشور كل دادستان ايو كشور يعال وانيد سيير ست،ين صالح حكم كننده صادر يقاض آنكه اي و است قانون اي شرع خالف

 . ستين حكم بودن االجرا والزم تيقطع مانع حق نيا وجود لكن دارند را حكم نقض و نظر ديتجد



 اصلح را آنها هيقضائ قوه سيرئ كه ييدادسراها سرپرستان و دادستانها و ارانيداد از دسته آن) 10/5/68 يالحاق( مكرر ـ 32 ماده

 . ندينما صادر حكم مذكور مواد اساس بر و يدگيرس 17 و16 مواد موضوع اتهامات خصوص در توانند يم بداند

 و آنها استعمال و فروش و ديخر و ديتول با مبارزه و ل،يقب هر از مخدر مواد قاچاق با مبارزه منظور به) 10/5/68 ياصالح( ـ 33 ماده

 نيا در ييقضا و يياجرا اتيعمل هيكل و ليتشك جمهور سيير استير به ي،ستاد است شده ذكر قانون نيا در كه يگريد موارد زين

 : رنديز شرح به ستاد ياعضا. شود يم ستادمتمركز

 به را خود معاونان از يكي مخدر مواد با مبارزه ستاد جلسات اداره يبرا تواند يم و بود خواهد ستاد سيرئ كه جمهور سيير ـ1

 . دينما نييتع يندگينما

  كشور كل دادستان ـ 2

  كشور ريوز ـ 3

  اطالعات ريوز ـ 4

  يپزشك آموزش و درمان بهداشت، ريوز ـ 5

  مايس و صدا رعامليمد ـ 6

 ) 2/7/71 ياصالح( رانيا ياسالم يجمهور يانتظام يروين فرمانده ـ 7

 ) 2/7/72( تهران ياسالم انقالب دادستان ـ 8

  يتيترب و ينيتأم اقدامات و زندانها سازمان سرپرست ـ 9

  پرورش و آموزش ريوز ـ10

 . است شده حذف 2/7/67 مخدرمصوب مواد با مبارزه قانون 22 ماده ،ياصالح يقانون واحده ماده موجب به ـ  تبصره

 حداكثر را خود يواحدها ستاد فيوظا شرح و التيتشك و ياستخدام ،يمال ،يياجرا يها نامه نييآ است موظف ستاد ـ 34 ماده

 . دينما قانون ياجرا به وشروع برساند ستاد بيتصو به ابالغ خيتار از ماه دو ظرف

 يم متوقف ريمغا نيقوان هيكل ياجرا قانون نيا شدن االجرا الزم با)  نظام مصلحت صيتشخ مجمع 22/9/67 ياصالح( ـ 35 ماده

 . بود ستادخواهد با منحصرا مخدر مواد با مبارزه امر و شود

 

 

 

 

 


