
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١١ جوالی ٣٠

 

  !؟»ظھور امام زمان«و داستان » مذھب«

  )بخش دھم(
  

  جايگاه کينه و انتقام، قصاص و اعدام و تجاوز در اسالم

ن بر جاى مانده ين قوانيمى تريه به آن ھا، عالوه بر اسالم، قديا مسايلی شبيم گيری، اعدام و تجاوز قصاص و انتقا

 اجتماعی و - منتھا اين قوانين ارتجاعی و عقب مانده با انقالبات سياسی . از دوران ھاى كھن شرقى و غربى است

تا . جھان، به ويژه غرب منسوخ شده اند یتحوالت اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی در بسياری از کشورھا

اما ھر موقع و در .  کوتاه شده استئیحدودی دست کليساھا از دخالت در دولت و آموزش و پرورش و دستگاه قضا

 گرايشات اسالمی چون ايران، سومالی، افغانستان، عربستان و غيره دست باال را گرفته اند اين قوانين ئیھر جا

 سال پيش را از البالی کتاب ھای سنتی و قديمی چون قرآن و ١۴٠٠ی فردی و جمعی ضدانسانی و ضدآزادی ھا

  .احاديث و رساله ھای روحانيون مرتجع و مفتخور بيرون کشيده و عليه بشريت به کار انداخته اند

ی ط اجرايژگى ھا و شرايعت اسالم، قصاص از نظر مفھومى ھمان مقابله به مثل و انتقام گيری است و ويدر شر

فرى در ين نھاد كيع قصاص در اسالم به وجود ايان تشرين كه قرآن در ضمن بيبا توجه به ا. خاص خود را دارد

ت وجود داشته است يھوديبنابراين، مى توان گفت كه آن چه در ) ١٧٨ تيآ) ٢(بقره (ز اشاره مى كند يگر نيان دياد

 ھای تسندگان قرآن، برخی از آيي، نوئیاز سو. اده استد قرار دئيأز آن را مورد تيھمان مجازاتى است كه اسالم ن

  . خود را از انجيل و تورات گرفته اند

در زمان ھای . ع مجازات قصاص، عمق بی رحمی و وحشی گری ايدئولوژی اسالمی را به نمايش می گذارديتشر

ل رسما يى از قبازى بى رحمانه صورت مى گرفت و بعضيك انسان، جنگ و خون ريقديم كه به علت كشته شدن 

حيرت انگيزتر اين است که . ش تر را بكشنديا بيك نفر، به خود اجازه مى دادند دو نفر يدر مقابل كشته شدن 

حکومت اسالمی ايران، در عصر مدرن و دوره آگاھی بشر، تمام ارگان ھای خود را بسيج می کند تا با طرح و 

را به ھمان » متھم« اساس قوانين قصاص اسالمی، فرد هامدانه بن شده و فکر شده و آگاھانه و عيي از پيش تعۀنقش

شکلی بکشند و يا نقض عضو کنند که او در يک دعوا و حادثه ای بر حسب تصادف کسی را کشته و يا مضروب 
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 تکان ئیصحنه ھا. چنين انتقام گيری، اوج وحشی گری و بربريت طراحان آن را به صحنه می آورد. کرده است

ن جامعه آ درآيند ءجناياتی که در ھر جامعه ای به اجرا.  تخيلی و بازاری داردئیش تر شباھت به فيلم ھادھنده که بي

  . را به قھقرا می برد

 وجود داشت اما در دنيای مدرن و آگاه امروز به ھيچ ئیاگر در دوارن ناآگاھی و جاھليت بشر چنين وحشی گری ھا

 در اوج عصبانيت و به صورت تصادفی کسی را به قتل رساند و يا وجه پذيرفتنی نيست که فردی در يک دعوا و

  .عضوی از بدن فرد را معيوب سازد و توجيھی برای اجرای طرح ھای غيرانسانی و وحشيانه حکومت باشد

قرآن، مجموعه ای از مقررات و قوانين و فتواھا و سخنان محمد در حکومت اسالمی او که برای اولين بار در 

ھا سال ھا پس از مرگ او، توسط جانشينانش جمع  آنسيس شد وأ عربستان تۀت بشر در شبه جزيردوران جاھلي

در قرآن، دو . ه مراتب قدرت در اسالم تداوم پيدا کندلآوری شدند و به عنوان کتاب آسمانی معرفی گرديدند تا سلس

  : ازات عبارت اند ين آيا. ات وجود دارد كه بر اصل قصاص داللت مى كننديدسته آ

 جزاى ھر بدى، بدى است ھمانند آن و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ماعليھم من سبيٍل؛... و جزاء سيئة سيئة مثلُھا

  . ستيرند، مالمتى نيبر كسانى كه پس از ستمى كه بر آن ھا رفته باشد انتقام مى گ... 

د كه يد، چنان عقوبت كني اگر عقوبت مى كنن؛و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لھو خيٌر للّصابري

  . كوتر استيد، صابران را صبر نيو اگر صبر كن. شما را عقوبت كرده اند

 پس ھر كس بر شما تعدى كند به ھمان اندازه تعدى اش بر او فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؛

  . ديتعدى كن

اما . د آن است كه جنايت را با جنايت جواب دادين به دست مى آيفقھا و مفسرات و برداشت ين آيآن چه از مجموع ا

جنايت اولی، اتفاقی و يا با قصد انتقام گيری بين دو نفر روی داده است؛ در حالی که جنايت دومی، قصاص فرد 

، به مرحله متھم توسط ارگان ھا و عوامل سرکوب حکومت و نزديکان فردی که بر عليه او جنايت روی داده است

.  می کندأبنابراين، خود حکومت در طراحی و اجرای جنايت ھای بعدی نقش مستقيمی را ايف.  درمی آيدءاجرا

اساس قوانين قصاص حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی، ه شخصى كه مورد تھاجم فرد ديگر قرار گرفته، ب

يا اين که . ستيتى متوجه او نيولؤيچ مسن صورت ھيمجاز است ھمان گونه كه با او عمل شده است رفتار كند و در ا

 فردی جان خود را از دست داده است باز ھم طبق قانون قصاص، نزديکان او مجازند با ھمان وسيله قتل ئیدر دعوا

اى فرد به قتل ي از قرآن، اولئیاساس آيه ھاه در واقع ب. مثال اگر با چاقو به قتل رسيده فرد مجرم را با چاقو بکشند

  . رسيده اگر بخواھند مجازند او را در حضور جنايت کاران حکومت اسالمی به قتل برسانند

 بود، پس از چند ماه ناصر محمدخانی بازيکن سابق تيم ملی فوتبال ايران) غه ایيص(جاھد، ھمسر موقت  خانم

 .ناميد و انکار کرد  به قتل ھمسر دائم وی اعتراف، اما سپس در دادگاه اعترافات خود را بی اساسئیبازجو

  س قوهئيموافقت ر د ديوان عالی کشور وئيأگزارش ايسنا، اين حکم پس از گذشت حدود ھشت سال و در پی ت به

رضا   علی. شدءزندان اوين اجرا  در محوطه داخلی١٣٨٩ قوسقضائيه، ساعت پنج صبح روز چھارشنبه دھم 

  .دي كش،شھال قرار داشت ر پایيای را كه ز هيم چھارپا امروز خود به نيابت از اوليای ددر آن "الله"برادر 

الله "محکوم به قتل   که"شھال جاھد"به گزارش خبر آنالين، ناصر محمد خانی بامداد چھارشنبه در مراسم اعدام 

  .فرودگاه امام تھران را به مقصد قطر ترک نمود  بود، شرکت کرده و بعد از اجرای مراسم با پرواز از"سحرخيزان

 .شود شود و از زندان دور می  ر شھال با کمک پسر خواھرش و خواھرش از روی زمين بلند می ماد
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 در مراسم ئیوالنی که از دستگاه قضاؤمس«: به خبرگزاری ايسنا گفته بودعبدالصمد خرمشاھی، وکيل شھال، 

ران، در بھمن ماه وقت قوه قضائيه حکومت اسالمی اي سئيگفته وی، ر به» ...حکم حضور يافته بودند اجرای

 ءايرادھای شکلی و ماھويست و بايد تحقيقات درباره قتل از ابتدا  اعالم کرد که پرونده شھال جاھد دارای١٣٨۶

 .به پرونده رسيدگی کند آغاز شود و قاضی ديگری

 .حکم اعدام وی به دستور مقام ھای ارشد قوه قضائيه دست کم سه بار متوقف شده بود اجرای

بيانيه اين سازمان   در.شده بود ين الملل نيز در بيانيه ای خواھان توقف اجرای حکم اعدام شھال جاھدسازمان عفو ب

 وجود دارد که باعث شده در مجرم ئیجاھد نکته ھا آمده نه تنھا اعدام حکمی غيرانسانی است بلکه در پرونده خانم

 .بودن وی شبھه ايجاد شود

به دليل ھمکاری در قتل شوھرش در زندان به سر می برد و اکنون از سکينه محمدی آشتيانی که چند سال است 

چون که حکومت اسالمی، قصد . سياسی، اجتماعی و ھنری جھان معروف تر استھای بسيارری از شخصيت 

  جھانیاکينه در معتربرترين رسانه ھس ماجرا و عکس سنگسار او را داشت با يک کمپين جھانی روبرو شد و

دگان و ھنرمندان اين جنايت را محکوم کردند تا اين که سرانجام نس و نويابسياری از دولت ھانعکاس يافت و 

اما .  حکومت اسالمی ھنوز او را آزاد نکرده استئیاما دستگاه قضا. حکومت اسالمی مجبور عقب نشينی شد

در حالی که . زاد کرده است آ،که فرزندان سکينه او را بخشيده اندآن مردی را که قاتل شوھر سکينه بود به دليل 

بنابراين در اين جا، تنھا جرم سکينه زن . سکينه در زندان است و احتمال اين که اعدام شود ھنوز منتفی نشده است

  . بودن اوست و ھيچ دليل ديگری وجود ندارد

مسرش با دو مرد پس از فوت ھ» نامشروع«، به اتھام رابطه ٢٠٠۶ - ١٣٨۴سکينه محمدی آشتيانی، در سال 

زنای «محکوم شده بود، اما بعد دادگاه ديگری او را به اتھام رابطه با مرد ديگری پيش از مرگ ھمسرش، به 

 .محکوم و عليه او حکم اعدام صادر کرد» محصنه

  .را رد می کند» زنای محصنه«او اتھام .  ساله و صاحب دو فرزند، در تبريز زندانی است۴٣اما اين زن 

، با ھم دستی پسر ٨۴گفته می شود وی در سال . ی، ھم اکنون در زندان تبريز زندانی استسکينه محمدی آشتيان

  .دانی شده استنزھمسرش ھمکاری کرده است دستگير و عمه شوھرش؛ در قتل 

 در استان آذربايجان شرقی به ئی، در يک دادگاه جزا٢٠٠۶ می ١۵به گزارش ديده بان حقوق بشر، او در روز 

  . ضربه شالق محکوم شده بود٩٩ نامشروع با دو مرد پس از فوت ھمسرش به جرم داشتن روابط

 مردی که به جرم قتل ھمسر آشتيانی متھم شده بود، دادگاه ديگری پروند ۀ در جريان محاکم٢٠٠۶اما در ماه سپتمبر 

زنای « او را به اوليه خانم آشتيانی را در رابطه با حوادث پيش از قتل شوھرش مورد بررسی قرار داد و اين بار

  .محکوم کرد» محصنه

 را پس گرفت و ئیبنابه اين گزارش، خانم محمدی آشتيانی در جلسات دادگاه اعترافات قبلی خود در مرحله بازجو

  .را رد کرده است» زنای محصنه«به عالوه او اتھام . گفت که اقرارھايش تحت تھديد بوده است

  .د کردئيأ ت٢٠٠٧ می سال ٢٧شتيانی را در روز ديوان عالی کشور حکم اعدام خانم محمدی آ

اعی خود، ده ھا ھزار انسان را به قتل ج، در اين سی و سه سال حاکميت ارتدر حقيقت حکومت اسالمی ايران

چنين حکومتی رسما و علنا و آشکار مرتکب جنايت عليه . رسانده، ميليون ھا انسان را به خاک سياه نشانده است

  .ق قوانين بين المللی سران و مقامات آن، بايد دستگير و محاکمه شوندبشريت شده است و طب
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ات ين آيا.  قصاص پرداخته اندألۀاتى وجود دارد كه به طور مستقل و مستقيم به خود مسيدر بخش دوم آيات قرآن، آ

  : عبارت اند از

 خردمندان شما را در قصاص لعلّكم تتقون؛ و اى) ١٧٩ه يآ» ٢«بقره  (ولكم فى القصاص حياة يا اولى االلباب

  . دئيزندگانى است باشد كه به تقوا گرا

كتب عليكم القصاص فى القتلى . ز استفاده مى شوديان شده است اصل قصاص نيه كه فلسفه قصاص در آن بين آياز ا

ه باحسان ذلك الّحر بالّحر و العبد بالعبد و االنثى باالنثى، فمن عفى له من اخيه شى فاتباع بالمعروف و اداء الي

د يمان آورده اي؛ اى كسانى كه ا)١٧٨آيه » ٢«بقره (تخفيف من ربكم و رحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم 

آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و ھر : مقرر شده است) حق قصاص(درباره كشتگان، بر شما 

د از گذشت يبا(به او گذشت شود، ) در حق قصاص(زى ي، چ)عنى ولّى مقتولي(اش، ) نىيد(كس كه از جانب برادر 

ف و يتخف) حكم(ن يا. به او بپردازد) خون بھا را(احسان، ) تيرعا(روى كند و با يده پيبه طور پسند) ولى مقتول

  .رحمتى از پروردگار شماست، پس ھر كس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وى را عذابى دردناك است

. ز اشاره شده استيات آن نيع شده به بعضى از خصوصين حالی كه اصل قصاص تشريو در ع دو پھلتين آيدر ا

بقره ) (اميكم الصيكتب عل: (ديدر مورد روزه مى گو. ك امر واجب ابالغ شده استي، قصاص به عنوان تين آيدر ا

است و در جاى ه به جاى قصاص مطرح شده ي پرداخت دألۀ مستين آيگر در خود اياز طرف د) ١٨٣ه ي، آ»٢«

ن است كه در صورت درخواست يله اأاما در عين حال اصل صورت مس.  عفو اشاره شده استألۀگر، به مسيد

ن، چون واجب اصلى قصاص يبنابرا) ١٠، ص ٢ان، ج يخ طوسى، التبيش. (اى دم، قصاص واجب مى شودياول

ست، چون عدول از قصاص به ياو الزم نه بر ين واجبى بشود، ولى پرداخت ديم چنياست، متھم ملزم است كه تسل

  . ستيرفتن آن نياى دم بوده است و او ملزم به پذيار اوليه به اختياخذ د

، انسان آزاد را در قبال كشتن انسان آزاد قصاص مى كنند و عبد را در ، در قصاص»مائده «ت سورۀبا توجه به آي

ن است كه عبد ياستفاده مى شود و آن ات ين آيمسلّم از از به طور يگر نيدو مورد د. قبال عبد و زن را در قبال زن

ت است يل اولوين به دليز در قبال كشتن مرد قصاص مى كنند و ايرا در قبال كشتن آزاد قصاص مى كنند و زن را ن

كى كشتن انسان آزاد در قبال كشتن عبد و دوم كشتن مرد يگر باقى مى ماند كه مورد اختالف است، ياما دو مورد د

  ...ر قبال كشتن زند

نى و گوش در ينى در برابر بيبنابراين، در قرآن و حتی در تورات نيز جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و ب

  . برابر گوش و دندان در برابر دندان و زخم ھا قصاص دارند

سته بود و او را نزد گرى را شكيشخصى دندان د: ن مضمون نقل شده استيامبر مسلمانان، روايتی به اياز محمد پ

كتاب «: امبر فرموديامبر امر به قصاص فرمودند، كسى تقاضاى عدم اجراى قصاص كرد، پيامبر آوردند وقتى پيپ

امده ي نتين آيو در قرآن، قصاص دندان جز در ھم» له از نظر قرآن قصاص استأن مسيعنى حكم ايهللاَّ القصاص؛ 

ن، يبنابرا) ۴، ص ٧ج . خ طوسى، المبسوطيش(رفته شده است يز پذيم نن حكم در اسالياست، پس ثابت مى شود كه ا

ز قتل و قطع عضو و جراحات نيز يك قاعده كلى و ني، به صراحت و به عنوان »ديقرآن مج«به اجرای قصاص در 

  .کيد شده استأت

د سال پيش برخی حتی چن. اين قوانين ھولناک و غيرانسانی به طور گسترده ای در حکومت ايران، اعمال می شود

 نوشتند که برای قصاص چشم، يعنی درآوردن چشم با ئیولين دستگاه قضاؤمی از قول مسنشريات حکومت اسال

  .کمبود چشم پزشک مواجه ھستند
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  برخی از قوانين غيرانسانی حکومت اسالمی ايران

شود و به  اص نمی  قانون مجازات اسالمی، ھرگاه پدر و جد پدری، فرزندش را بکشد، قص٢٢٠مطابق ماده 

 که در خانه صورت گرفته توسط پدر ئی ھا اری از قتليشود، در حالی که بس ر محکوم می يه قتل و تعزيپرداخت د

 قانون مجازات اسالمی ھرگاه ٢٢٣در حالی که طبق ماده . داند ن امر مستثنی می يبوده است اما قانون پدر را از ا

ال مطرح می ؤن سين مجازات دارد و ايز سقط جنين نيشود در قوان می فرد بالغی طفل نابالغی را بکشد قصاص 

شود اما وقتی ھمان  ای از سلول است کشتن او جرم تلقی می  ن ھنوز متولد نشده و توده يشود که چطور زمانی که جن

 ۀ سال۵د شود کشتن او برای پدر قصاص ندارد؟ چطور اگر مردی فرزن  ساله می ۵د و مثال يآ ا می ين به دنيجن

تر است، شيه را بکشد، قصاص می شود در حالی که اگر فرزند خودش را بکشد که خشونت آن به مراتب بيھمسا

  شامل قصاص نمی شود؟

 اسالمی، ھم چون ديگر ۀ و لغو اين قانون وحشيانءعکس در جھت افشاه د قصاص، بلکه بئيأبحث من در اين جا نه ت

اساس بحث نشان دادن تناقض و . زادی ستيز حکومت اسالمی استآيز و قوانين ضدانسانی و جانيانه و زن ست

  .ش وجود دارد و حکومت اسالمی و اجرای قوانينتبعيضی که در اصل قرآن

  

  .عمد، خطا عمد، شبه:  قتل نفس بر سه نوع است

 قاتل را با توانند با اذن ولی امر قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اوليای دم می: ٢٠۵ماده 

ه يا ديگری ئيس قوه قضائيتواند اين امر را به ر امر می   قصاص نمايند و ولی  در فصول آتیرعايت شرايط مذکور

  .تفويض نمايد

  : قتل در موارد زير قتل عمدی است: ٢٠۶ماده 

را دارد خواه  مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معين يا فرد يا افرادی غيرمعين از يک جمع - الف

  .آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود

  . مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دھد که نوعا کشنده باشد ھر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد- ب

بر اثر  طرف  به  ت نسب  ولی   نيست دھد نوعا کشنده  مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می - ج

  .ھا نوعا کشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد  يا کودکی و امثال آن بيماری و يا پيری يا ناتوانی

 سال حبس ١۵شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا  ھر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می : ٢٠٧ماده 

  .شود محکوم می 

ود و شاکی نداشته يا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام ھر کس مرتکب قتل عمد ش: ٢٠٨ماده 

 تا ٣ در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجری مرتکب يا ديگران گردد موجب حبس تعزيری از  وی موجب اخالل

  . سال خواھد بود١٠

  .باشد در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يک تا پنج سال می : تبصره

 زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است ليکن بايد ولِی زن قبل از ھر گاه مرد مسلمانی عمداً : ٢٠٩اده م

  .مرد را به او بپردازد قصاص قاتل نصف ديه 

شود اگر چه پيرو دو دين مختلف باشند و  ھر گاه کافر ذمی عمدا کافر ذمی ديگر را بکشد قصاص می : ٢١٠ماده 

  .د بايد ولی او قبل از قصاص نصف ديه مرد ذمی را به قاتل بپردازداگر مقتول زن ذمی باش
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    اکراه در قتل-فصل دوم

، بنابراين اگر کسی را وادار به قتل ديگری کنند  اکراه در قتل و يا دستور به قتل ديگری مجوز قتل نيست: ٢١١ماده 

  کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می اهشود و اکر رساندن ديگری را بدھند مرتکب قصاص می  يا دستور به قتل 

  .گردند

  .  کننده محکوم به قصاص است  شونده طفل غيرمميز يا مجنون باشد فقط اکراه اگر اکراه: ١تبصره 

کننده نيز به  شود بلکه بايد عاقله او ديه را بپردازد و اکراه  مميز باشد نبايد قصاص   طفل   شونده اگر اکراه: ٢تبصره 

  . حکوم استحبس ابد م

  

    شرکت در قتل-فصل سوم 

ھا  آنۀ تواند با اذن ولی امر ھم ھر گاه دو يا چند مرد مسلمان مشترکا مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می: ٢١٢ماده 

ھا نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد به  را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند بايد به ھر کدام از آن 

ز آن ھا دو ثلث ديه و اگر چھار نفر باشند بايد به ھر کدام از آن ھا سه ربع ديه را بپردازد و به ھمين ھر کدام ا

  .نسبت در افراد بيش تر

ولی دم می تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت ديه مذکور در اين ماده قصاص نمايد و از بقيه : ١تبصره 

  .ديه اخذ نمايد  نسبت به سھم ءشرکا

  . در صورتی که قاتالن و مقتول ھمگی از کفار ذمی باشند ھمين حکم جاری است: ٢بصره ت

در ھر مورد که بايد مقداری از ديه را به قاتل بدھند و قصاص کنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص : ٢١٣ماده 

  .باشد

ود چه در يک زمان و چه در  وارد سازند که موجب قتل او ش ھرگاه دو يا چند نفر جراحتی بر کسی: ٢١۴ماده 

 شوند و کيفر آنان بايد طبق   ھا قاتل محسوب می مستند به جنايت ھمگی باشد ھمه آن ھای متفاوت چنان چه قتل  زمان

  .ن شودييمواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تع

 کشته شود و مرگ او  ای کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ، زمانی تحقق پيدا می  شرکت در قتل: ٢١۵ماده 

ھا   برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن ئیھا باشد، خواه عمل ھر يک به تنھا  آن  مستند به عمل ھمه

  . مساوی باشد خواه متفاوت

ھر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن ديگری او را به قتل برساند قاتل ھمان دومی : ٢١۶ماده 

 جراحتی  گرديد و اولی فقط محکوم به قصاص طرف يا ديه  موجب مرگ می ئی به تنھا ر چه جراحت سابقاست اگ

 جراحت خطر مرگ باشد که در اين صورت فقط محکوم به ديه می  است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص

  .باشد 

 قرار داده و تنھا آخرين رمق حيات در ھر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده: ٢١٧ماده 

شود و دومی  او باقی بماند و در اين حال ديگری کاری را انجام دھد که به حيات او پايان بخشد اولی قصاص می 

  .پردازد تنھا ديه جنايت بر مرده را می 

شد قصاص قتل ھرگاه ايراد جرح ھم موجب نقص عضو شود و ھم موجب قتل چنان چه با يک ضربت با: ٢١٨ماده 

  . به نقص عضو قصاص يا ديه نيست کافی است و نسبت 
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    شرايط قصاص- فصل چھارم 

پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را .  کسی که محکوم به قصاص است بايد با اذن ولی دم او را کشت: ٢١٩ماده 

  .  شده که موجب قصاص است بکشد مرتکب قتلی

 قتل به ورثه مقتول و تعزير  شود و به پرداخت ديه د خود را بکشد قصاص نمی که فرزن پدر يا جد پدری : ٢٢٠ماده 

  .محکوم خواھد شد

  ھا ديه  آن  شود بلکه بايد عاقله ھر گاه ديوانه يا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی : ٢٢١ماده 

  .مقتول بدھند   قتل خطا را به ورثه

قص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغير يا مجنون باشد و پس از در جرايم قتل نفس يا ن: تبصره

  . باشد  عليه در اثر سرايت فوت شود مستوجب قصاص نمی بلوغ يا افاقه مرتکب، مجنی

 شود بلکه بايد ديه قتل را به ورثه مقتول بدھد و در  ای را بکشد قصاص نمی ھر گاه عاقل، ديوانه : ٢٢٢ماده 

اخالل در نظم جامعه يا خوف شده و يا بيم تجری مرتکب و يا ديگران گردد موجب  دام وی موجب صورتی که اق

  . سال خواھد بود١٠ تا ٣حبس تعزيری از 

  .ھرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می شود: ٢٢٣ماده 

االختيار  لوبقتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اين که ثابت شود که در اثر مستی به کلی مس: ٢٢۴ماده 

بوده و قصد از او سلب شده است و قبال برای چنين عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی 

 تا ٣شده و يا بيم تجری مرتکب و يا ديگران گردد موجب حبس تعزيری از  موجب اخالل در نظم جامعه و يا خوف 

  . سال خواھد بود١٠

 شود فقط به ديه قتل به ورثه   نمی  ھوشی شخصی را بکشد قصاص واب يا بی خ ھر گاه کسی در حال: ٢٢۵ماده 

  .مقتول محکوم خواھد شد

قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد : ٢٢۶ماده 

  .قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات کند

  

   ايط دعوی قتل شر- فصل پنجم 

مدعی بايد حين اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنان چه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نيز شرط : ٢٢٧ماده 

  .باشد يک از موارد مذکور شرط نمی   عليه ھيچ   مدعی است اما نسبت به

يه کسی اقامه دعوی کرد لکن توان عل مدعی بايد نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی: ٢٢٨ماده 

  . با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جزم نيز مسموع است

  .ای معين باشد عليه بايد معلوم و مشخص يا محصور در ميان عده  مدعی: ٢٢٩ماده 

ل مورد دعوی بايد معلوم باشد و مدعی قتل بايد نوع آن را از لحاظ عمد يا غيرعمد بيان کند و اگر اص: ٢٣٠ماده 

  .آن اثبات نشود بايد با صلح ميان قاتل و اوليای مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد قتل ثابت شود و نوع 

  

   قصاص عضو- باب دوم

   تعاريف و موجبات قصاص عضو-فصل اول
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تواند با اذن  عليه می قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی: ٢۶٩ماده 

  .جانی را با شرايطی که ذکر خواھد شد قصاص نمايدولی امر 

  . مجازات معاون جرم موضوع اين ماده سه ماه حبس تا يک سال است: ١تبصره 

در مورد اين جرم چنان چه شاکی نداشته و يا شاکی از شکايت خود گذشت کرده باشد يا موجب قصاص : ٢تبصره 

شده يا بيم تجری مرتکب يا ديگران باشد موجب حبس تعزيری سبب اخالل در نظم جامعه يا خوف  نگرديده و ليکن 

  .شود از سه ماه تا دو سال خواھد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا يک سال محکوم می 

 عمد، خطا که احکام دو نوع اخير در فصل ديات خواھد  عمد، شبه:  قطع عضو يا جرح آن سه نوع است: ٢٧٠ماده 

  .آمد

  : ضو يا جرح آن در موارد زير عمدی استقطع ع: ٢٧١ماده 

 وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن کار نوعا موجب قطع يا جرح باشد يا - الف

  .نباشد

 وقتی که جانی عمدا کاری انجام دھد که نوعا موجب قطع يا جرح عضو باشد ھر چند قصد قطع يا جرح نداشته - ب

  .باشد

باشد ولی نسبت به   که جانی قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل او نوعا موجب قطع يا جرح نمی وقتی- ج

 ھا نوعا موجب قطع يا جرح باشد و جانی به آن  يا پيری يا ناتوانی يا کودکی و مانند اين عليه بر اثر بيماری  مجنی 

  .آگاھی داشته باشد

  

   شرايط و کيفيت قصاص عضو-فصل دوم 

  :در قصاص عضو عالوه بر شرايط قصاص نفس شرايط زير بايد رعايت شود: ٢٧٢ماده 

 -۴ تساوی در محل عضو مجروح يا مقطوع؛ -٣ تساوی در اصلی بودن اعضا؛ - ٢؛   تساوی اعضا در سالم بودن-١

  . قصاص بيش تر از اندازه جنايت نشود-۵.قصاص موجب تلف جانی يا عضو ديگر نباشد

، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو يا جرمی که به زن وارد نمايد در قصاص عضو: ٢٧٣ماده 

شود، مگر اين که ديه عضوی که ناقص شده ثلث يا بيش از ثلث ديه کامل   محکوم می  به قصاص عضو مانند آن

  .کند که نصف ديه آن عضو را به مرد بپردازد تواند قصاص  باشد که در آن صورت زن ھنگامی می 

شود لکن عضو   آن عضو پرداخت می  شود و فقط ديه عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی : ٢٧۴اده م

  .شود  قصاص می  ناسالم در برابر عضو سالم

، عضو ھمان طرف  در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و بايد در مقابل قطع عضو طرف راست: ٢٧۵ماده 

  .انی قصاص شودعضو ھمان طرف ج و در مقابل طرف چپ 

در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنان چه دست چپ ھم نداشته باشد پای او : تبصره

  .قطع خواھد شد

 کنند بايد از حيث طول و عرض مساوی با جنايت باشد و در  جرحی که به عنوان قصاص وارد می: ٢٧۶ماده 

  . ستتساوی در عمق نيز الزم ا صورت امکان رعايت 

  . در جراحت موضحه و سمحاق، تساوی در عمق شرط نيست و مماثلت عرفی کافی است: تبصره
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ھای عميق يا در موارد  ھر گاه در قصاص جرح رعايت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت: ٢٧٧ماده 

اده از اندازه جنايت ھا به طوری که قصاص موجب تلف جانی يا زي  ھا يا جا به جا شدن آن  شکسته شدن استخوان

  .باشد يا با حکم حاکم شرع معين گردد گردد بايد ديه آن داده شود چه مقدار آن ديه شرعا معين 

شود فورا اجرا نمود و الزم نيست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود، پس اگر  قصاص عضو را می : ٢٧٨ماده 

ورتی که جنايت عمدی باشد جانی به قصاص عليه گردد در ص منجر به مرگ مجنی   شود و جرح ءقصاص اجرا

 شود لکن قبل از اجرای قصاص نفس بايد ديه جرحی که قبال به عنوان قصاص عضو بر جانی  نفس محکوم می

  .وارد شده به او پرداخت شود

گيری شود و ھر چيزی که مانع از  برای رعايت تساوی قصاص با جنايت بايد حدود جراحت کامال اندازه: ٢٧٩ماده 

  .استيفای قصاص يا موجب ازدياد آن باشد بايد برطرف گردد

کننده ضامن نيست و اگر بدون حرکت  اگر در اثر حرکت جانی قصاص بيش از جنايت شود قصاص : ٢٨٠ماده 

 کننده نسبت به مقدار زايد قصاص  مجرم قصاص بيش از جنايت شود در صورتی که اين زياده عمدی باشد قصاص

  . باشد کننده می ی که عمدی نباشد ديه يا ارش مقدار زايد به عھده قصاص شود و در صورت می 

  .اگر گرمی يا سردی ھوا موجب سرايت زخم بشود بايد قصاص در ھوای معتدل انجام گيرد: ٢٨١ماده 

ابزار قصاص بايد تيز و غيرمسموم و مناسب با اجرای قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ايذای : ٢٨٢ماده 

  . ش از مقدار جنايت او ممنوع استجانی بي

شود گرچه جانی بيش از يک چشم  ھر گاه شخصی يک چشم کسی را کور کند يا درآورد قصاص می : ٢٨٣ماده 

  .شود نداشته باشد و چيزی به عنوان ديه به او داده نمی 

عليه  آورد مجنی ھر گاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای يک چشم است در : ٢٨۴ماده 

 جانی را قصاص کند و نصف ديه کامل را ھم دريافت نمايد، يا از قصاص يک چشم جانی  تواند يک چشم می 

عليه يک چشم خود را قبال در اثر قصاص يا جنايتی که  منصرف شود و ديه کامل بگيرد مگر در صورتی که مجنی

تواند يک چشم جانی را قصاص کند و يا با   مورد می   ايناستحقاق ديه آن را داشته است از دست داده باشد که در

  .رضايت جانی نصف ديه کامل دريافت نمايد

 چشم جانی مورد ئی آن را از بين ببرد فقط بينائیھر گاه شخصی بدون آسيب به حدقه چشم ديگری بينا: ٢٨۵ماده 

  .شد جانی بايد ديه آن را بپردازد گيرد و اگر بدون آسيب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نبا قصاص قرار می

  . شود  که از لحاظ ديدن متعارف نيستند قصاص میئیھا چشم سالم در برابر چشم: ٢٨۶ماده 

 عليه قسمت جدا شده را به گوش خود پيوند  ھر گاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی: ٢٨٧ماده 

ه مقداری از گوش او به عنوان قصاص بريده شد آن قسمت جدا شود و اگر جانی بعد از آن ک  نمی  دھد قصاص ساقط

  .تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند شده را به گوش خود پيوند دھد ھيچ کس نمی 

  . شود  بشود دو جنايت محسوب میئیی گوش که موجب زوال شنوا قطع الله: ٢٨٨ماده 

عليه دارای  تواند قصاص نمايد گرچه بينی مجنی   عليه می  مجنیھر گاه شخصی بينی کسی را قطع کند : ٢٨٩ماده 

  . نباشدئیحس بويا

، مورد قصاص قرار می  ھر گاه شخصی زبان يا لب کسی را قطع نمايد با رعايت تساوی مقدار و محل: ٢٩٠ماده 

  .گيرد 

  .شود در صورتی که فرد گويا، زبان فرد الل را قطع کند قصاص جايز نيست و تبديل به ديه می : تبصره
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  .شود ھر گاه شخصی دندان کسی را بشکند يا بکند با رعايت شرايط قصاص عضو قصاص می : ٢٩١ماده 

اشد جانی به پرداخت  عليه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جديد معيوب ب در صورتی که مجنی: تبصره

  . گردد  ضربه شالق تعزير می٧۴گردد و اگر سالم باشد تا  ارش محکوم می 

در صورتی که کودک دندان . عليه طفل باشد بايد به مدت متعارف صدور حکم به تاخير افتد اگر مجنی: ٢٩٢ماده 

  .  محکوم به ارش و گر نه محکوم به قصاص است جديد درآورد مجرم

  . ر مورد جنايت عضو زايد باشد و جانی عضو زايد مشابه نداشته باشد، محکوم به ديه استاگ: ٢٩٣ماده 

  

  مجازات اعدام

 جمله مجازات ھای وحشيانه ای است که کليه دم و دستگاه دولتی بسيج می شوند تا کسی را که مجازات اعدام، از

محدود نمی » مجرمان«دام فقط محدود به اما اع.  بکشند،عمدی و غيرعمدی مرتکب جنايت شده و يا قاچاق کرده

 و مبارزه سياسی، انشود، بلکه بيش ترين قربانيان اعدام کسانی ھستند که صرفا به دليل بيان باورھا و عقايدش

، آن اجتماعی و فرھنگی عليه آن چه که انسان را محدود می کند و مانع آزادی ھای فردی و جمعی می گردد

  . گرددتطبق می  مجازات باالی شان

که مرتکب جرم می شوند در زندان نگاه می دارد و به محض اين را  سال ١٨حکومت اسالمی، حتی کودکان زير 

  . بنابراين، اين حکومت، تنھا حکومت جھان است که کودکان را نيز اعدام می کند.  ساله شد اعدام می کند١٨که 

ه دليل اين که طبق ايدئولوژی آن ھا باکره اعدام شوند به عالوه برای اين ھا، حکومت اسالمی دختران باکره را نيز ب

به ھمين دليل، دختر اعدامی را شب قبل از اعدام، به عقد پاسداری درمی آورند و به جسم اسير . بھشت می روند

خود که ھيچ گونه دفاعی نيز از خود ندارد تجاوز می کنند و فردايش در مقابل جوخه ھای مرگ قرار می دھند و 

  !کشند تا به بھشت نرود؟می 

حکومت اسالمی ايران، با توجه به جمعيت کشور، پس از چين در رديف دوم حکومت اعدام کننده در جھان قرار 

کشيده می ھا اعدام می کند و فقط بخشی از آن ھا به رسانه  همت بسياری از زندانيان را مخفيانالبته اين حکو. دارد

بنابراين، ھيچ کس به درستی رقم اعدام ھا در ايران را نمی . ی اعالم می گرددا توسط خانواده ھای اعداميشود و 

عالوه کشتن زندانی در زير ه ب. ھم چنين نخستين حکومت در جھان است که کودکان را نيز اعدام می کند. داند

  .شکنجه و تجاوز جنسی نيز در زندان ھای حکومت اسالمی رايج است

ھای اخير در جوامع مختلف آن قدر مورد اعتراض قرار گرفت و جنبش ھای اجتماعی  لغو اعدام در دھه ألۀاما مس

المللی و مھم ترين آن، يعنی سازمان  انسان دوست و چپ عليه آن راه افتاد که سرانجام در سطح سازمان ھای بين

  .ملل نيز مطرح شد

 به ١٣٩۶د، به موجب تصميم  کاری خوۀعمومی سازمان ملل، در چھاردھمين دور  مجمع١٩۵٩ نوامبر ٢٠در 

. عمل مطالعه کند موريت داد، تا درباره اعدام و قوانين مربوط به آن و طرزأاقتصادی و اجتماعی سازمان م شورای

  . بررسی کند  جرم شناسیۀنتايج و آثار ابقا و الغای مجازات اعدام را در زمين

 مجازات اعدام ۀگزارشی را دربار يقی پاريس،مارک آنسل، مستشار ديوان کشور فرانسه و مدير بخش حقوق تطب

تمايل جامعه جھانی « ارقام و آمار نتيجه می گيرد که ۀارائ وی، با.  منتشر شد١٩۶٢مطرح کرد که بعدھا در سال 

  ) ٣.(»مينی و تربيتی استأو جايگزين ساختن آن به وسيله زندان و اقدامات ت به سمت الغای مجازات اعدام
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 به ويژه در رابطه با لغو مجازات غيرانسانی اعدام، ھم چنين تالش ھای یعبش ھای اجتماجنۀ سرانجام مبارز

، به ١٩۶۶ دسامبر ١۶مخالفان اعدام، در ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی مصوب  کسانی چون آنسل و ديگر

مجازات را لغو   که اينئیورھاسفانه اجرای اعدام را در کشأاما مت. گذاشت که به لغو اعدام منجر گرديد حدی تاثير

  . نکرده اند به صورت محدود به موارد و شرايط خاص قبول کرد

کيد أب ھای آسمانی تورات، انجيل و قرآن به اعدام و قتل انسان تامذھبی، به ويژه در کت از سوی ديگر، آموزه ھای

  .می کند و انتقام و جنايت را بازتوليد می نمايد

  

  ختران قبل از اعدامد» بکارت«از بين بردن 

که در حکومت اسالمی مطرح بوده است ازاله بکارت دختران محکوم به ای از بحث ھای ھولناک و تکان دھنده 

ھمان طور که در باال نيز اشاره کرديم تجاوز به دختران اعدامی در شب قبل از . اعدام قبل از اجرای حکم آن ھاست

که اگر دختران باکره اعدام شوند به بھشت می روند و چون آن ھا روز اعدام، با توجيه شرعی صورت می گيرد 

 !حکومت اسالمی ھستند نبايد به بھشت بروند» معاند«

نايت کار اسالمی اجازه می دھد که به زندانيان تجاوز کنند بدون اين ج، به ھر عنصر در حقيقت اين توجيه شرعی

ين، جانيان حکومت اسالمی با تجاوز جنسی به دختران، مانع بنابرا. که عذاب وجدان انسانی و اخالقی احساس کنند

  .  مند می گردنده و خودشان ھم از بھشت اين دنيا و ھم از بھشت تخيلی آن دنيا بھرشدهرفتن آن ھا به بھشت 

 مدتی بازداشت شد و کمی ٨٨ھل و دارای فرزند است، در سال أيک عضو بسيج حکومت اسالمی که متبرای مثال، 

آزادی » جرم«او، به .  نکردندءاما اين رسانه ھا نام او را افشا. اش از زندان با رسانه ھا مصاحبه کرد زادی پس از آ

 ساله که طی اعتراضات پس از نمايش انتخابات رياست جمھوری دستگير شده ١۵ ساله و يک دختر ١٣يک پسر 

  .بودند، بازداشت شده بود

ليس و نيروھای امنيتی ھم بازداشت شده بودند، زيرا با تظاھرکنندگان وتعداد زيادی از اعضای پ«:  گويد او، می

  ».ھا را آزاد کرده بودند خيابانی با ماليمت برخورد کرده بودند يا بدون مشورت با مقام باالتر، آن

نيتی نيروھای ام«ھای اعمال شده توسط دستگاه امنيتی ايران عليه مخالفان را به گردن  او، بخش زيادی از خشونت 

تر و محل تجمعات   انداخت که از روستاھای کوچک به شھرھای بزرگ - ای  ساله ١۵، ١۴جوانان  -» وارداتی

  .اند معترضان آورده شده 

سفانه بايد بگويم از آن سوء أ شود که مت  ساله چنان قدرتی داده می١۵به اين جوانان «: اين عضو بسيجی، گفت

 کنند کيف پول شان را خالی  مردم را مجبور می - کنند  کاری که دوست دارند می  ھا ھر  اين بچه. کنند استفاده می 

اين .  کنند  دارند بی آن که پولش را بپردازند و دختران جوان را دستمالی می  ھا برمی کنند، ھر چه بخواھند از مغازه

  ».ھا بکنند خواھد با آن  ھا دل شان می  گذارند ھر کاری که بسيجی  مانند و می  دختران از ترس آرام می 

  . ھا را مرتکب می شوند تر اين جنايتھستند که به اسم رژيم، بيش» ھا لباس شخصی «اين نوجوانان و 

 مخالفان پرسيده شد و اين که آيا مردم را کتک زده است و آيا پشيمان ۀ در سرکوب وحشيانوی  نقش ۀاز او، دربار

تازه اگر ھم کرده باشم، دستورات ... کنندگان حمله نکرده ام  تظاھرات من به«: او در پاسخ چنين طفره رفت. است

  » .ام که زندانبان بودم به جز از دوران نوجوانی «: و ادامه داد» .پشيمان نيستم.  کرده امءرا اجرا
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 برد و  ھای بسيج در شانزده سالگی مادرم مرا به يکی از پايگاه«: گويد مادرش او را به بسيج برده است او، می 

پدرم در جنگ .  ای پيش رويم نبود التماس کرد تا مرا زير بال و پر خودشان بگيرند، چون ھيچ کس را نداشتم و آينده

  ». ای نداشتم چاره.  خواست که معتاد يا الت خيابانی بشوم عراق شھيد شده بود و مادرم نمی

 سالگی به ١٨ھايم چنان از من راضی بودند که در   مافوق«:  رسيده استئی گويد خيلی زود در بسيج به مقام باال می

  ».داده شد که با دختران اعدامی، پيش از اعدام ازدواج کنم» افتخار«من اين 

بنابراين، .  او، در حکومت اسالمی، اعدام دختران باکره، ھر جرمی که مرتکب شده باشند، غيرقانونی استۀبه گفت

شود تا با يکی از زندانبانان   گيرد؛ يعنی دختر باکره مجبور می  نجام میا» ازدواج«در شب پيش از اعدام، مراسم 

  .کند به او تجاوز می » شوھرش«رابطه جنسی داشته باشد، در واقع 

  ».از اين کار پشيمانم؛ با آن که ازدواج قانونی بود«: گويد او، می 

  بود، چرا پشيمانی؟» قانونی«پس اگر 

و ھميشه مقاومت . ترسيدند تر از اعدام صبح روز بعد، می بيش» عروسی«ز شب ه اين دختران اديدم ک چون می «

شد، ديگر اثری از  صبح که دختر بلند می .  شديم در غذايشان قرص بريزيم کردند، به طوری که مجبور می می 

  ».شد، مثل اين که آماده يا خواستار مرگ بود حيات در او ديده نمی 

 چطور کند که او ھيچ وقت فراموش نمی » .شنيدم وز صدای گريه و فريادشان را می آيد که پس از تجا يادم می «

  ».او تمام بدنش را زخمی کرده بود. انداخت  و گردنش چنگ يکی از اين دختران به صورت

گويد  او می .  گرديم و به تصميم او مبنی بر آزادی دو نوجوان زندانی  ھای اخير برمی دوباره به وقايع ھفته

اما به گمانم چون «.  ھا را آزاد کرده است، تصميمی که به دستگيری خودش منجر شد داند چرا آن نمی » ادقانهص«

  ». آيد دانستم اگر آزاد نشوند، چه بر سرشان می  ھا بودند و می   ھا شبيه بچه آن. خيلی جوان بودند

 ساله واقعا ١۵آزادی دختر «و » ش استول اعمالؤ سالگی بالغ و مس٩لگی و دختر در  سا١٣«گويد پسر در  می 

  ».مرا به دردسر انداخت

فقط در يک اتاق کوچک تنھا «.  نشده استئی گويد موقع بازداشت شکنجه نشده و درست و حسابی ھم بازجو می

  ».کردم  ھايم فکر می   کردم و به زن و بچه تر اوقات دعا میبنابراين بيش.  سخت استئیتنھا. زندانی بودم

. ن را برای شما بنويسمآ گفتم شايد بد نباشه ،چند وقت قبل خاطره ای از عموی خودم شنيدم: گی آمده استدر وبال

فقط اسم ليال ( به من نگفت ام اسم ھای اصلی ريچون اصال عمو.  به جز اسامی استھمه چيزه اين خاطره واقعی

و ھمسرش فوت شده، زمان جنگ ايران  ستعموی من االن سرھنگ سپاه پاسداران جمھوری اسالمي).  استواقعی

  …م بنويسم بھترهي از زبان خود عموا اين خاطره ررفکر می کنم اگ. يراز خدمت می کردو عراق در زندان عادل ش

با اين که خيلی دوست داشتم جنگ . يموش چندتا از بچه ھا به جبھه اعزام فردا روزی بود که قرار بود من به ھمراه

اتفاقا از بين زندانی . م اما خيلی نگران بودم شايد به خاطر اين بود که از مرگ می ترسيدم از نزديک احساس کنار

 دن ھم مجرد بودناشيو بعضی ھا. ن سياسی بوداجرم اکثرش.  شوند که قرار بود فردا صبح اعدامدھا چندتا خانم بودن

شب بعد )  است اسالمی ايران ممنوع جمھوریۀ اعدام خانم ھای مجرد طبق قوانين نانوشتانيدھمين طور که می د(

برای برادرانی که فردا به :  صدا کرد و گفتاس زندان ھمه بچه ھا رئيندن دست جمعی دعای کميل، رااز شام و خ

 فردا است از بين زنان مجردی که قرارانندامشب شبی ھست که می تو. سالمتی عازم جبھه ھستند خبر خوبی دارم

 د که خواستنا تا ھر زنی ردنه ا ھم تشريف آوردئی و حاج آقا رضاد انتخاب کنندھستن که مايل انی رآ شونداعدام 
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حاال برای سالمتی امام …  عقد با حاج آقاستۀ و در واقع امشب زحمت خطبدنور دربيانامشب موقتا به عقد برادرا

  …و اسالم صلوات جميع خطب کن و

 فکر نمی کردم شبی که قرار بود شب اعزامم به جبھه اصال.  فرا گرفتابرای يک لحظه ھراس عجيبی تمام تنم ر

جالب اين که . ن جا به صف ايستاده بودندآبه سمت سالنی رفتيم که دختران زندانی . باشه شب عروسی ھم باشه

ند اما برخی ھا با اين که ھ انجام بدار بودند که اين کار رضراه من بودند مجرد نبودند اما حابعضی بچه ھا که ھم

اما سھيل که يکی از دوستام بود و سه . با ديدن دخترھا يک لحظه می خواستم برگردم.  ھم بودند نيامده بودندمجرد

! بری؟ی ناکام از دنيا ھ می خواد و با خنده ادامه داد نکن؟ری مجيدسنش از من بيش تر بود گفت کجا ميچھار سالی 

 ام از بچه ھا دختری رادر نھايت ھر کد. نماکه بممد اما ھرچی بود وسوسه شدم ااز اين شوخيش اصال خوشم ني

.  به عقد چند ساعته بچه ھا در می آوردا که روحانی زندان بود يکی يکی دخترا رئیانتخاب کرد و حاج آقا رضا

 دختری دس زندان اجازه بدھئيمحال بود ر.  اما چاره ای نبودد بعضی از دخترا راضی به اين کار نبودن استيادم

 ۀدختری که انتخاب کرده بودم چھر. نوبت من شد. م از ما يک دختر می رسيداتقريبا برای ھر کد. شودام باکره اعد

چه آنھم . و ليال حاال زن و شوھر بوديم ند و منا صيغه عقد رو خئیحاج آقا رضا. معصومی داشت اسمش ليال بود

  .شودزنی که قرار بود فردا صبح اعدام … زن و شوھری

ب توده  به چه جرمی به اعدام محکوم شده؟ گفت يک روز به ھمراه دوستش در يکی از جلسات حزاز ليال پرسيدم

می گفت که برای اولين بار بوده . د گرفتنا رهنه و ھما خداخل دمورھا ريختنأن شب ماشرکت کرده و از بخت بد ھم

 خواست که کاری نازم. د بيفتشي اتفاقی براچنين جلسات سياسی شرکت می کرده و فکر نمی کرده که روزی درکه 

با خودم . ش از دستم ساخته نبوديکاری برا. نستم بکنماچه کاری می تو. مور بودمأاما من فقط يک م. ش بکنميبرا

ن شبی بود ا بھترين و سخت ترين شب زندگيم ھم.دنا تا اسالم پايدار بمشوندفکر می کردم الزمه امثال ليال قربانی 

  .ن شب به سرعت گذشتآ. دم زندان با ليال بودرکه 

ن انداخت و ھيچی ئي پا راليال سرش. شومگفتم حاللم کن شايد شھيد . صبح ليال رو بوسيدم و ازش خداحافظی کردم

ليال اولين دختری بود . د ھمراه بقيه زن ھا به سمت اعدام می برنراچند دقيقه بعد از پنجره می ديدمش که او. نگفت

چند وقت بعد از بعضی بچه ھا که . ن روز عازم جبھه شدمآ. م برام خيلی سخت بود ھنکه باھاش بودم به خاطر ھمي

 تومن از طرف ١٣٠٠ دمده بودنآ زندان بودند شنيدم که وقتی پدر و مادر ليال برای تحويل گرفتن جنازه اش در

  …ن ديشب عروس شده اين ھم مھريه اشا دخترتد و گفتند دادن آنھادولت به

موضوع تجاوز جنسی به دشمنان مغلوب در صدر اسالم، خود محمد در جنگ ھايش زنان را ست که در تاريخ آمده ا

نيز به عنوان غنايم جنگی، اسير می گرفتند و بين نيروھای خود تقسيم می کرد و خودش نيز سھم خود را برمی 

طور گسترده ای مورد تجاوز ھم چنين از جمله در زمان حمله جانشينان محمد به ايران، زنان و دختران به . داشت

  . قرار گرفتند

 دستور تجاوز به زنان و دختران ايرانی را صادر کرد و اين موضوع از سوی ھيچ رسماً ) عمر( وقت مسلمين ۀخليف

، جلد اول، دکتر »تاريخ مردم ايران«کتاب . (مورد انتقاد قرار نگرفت) از جمله علی بن ابيطالب(مرجعی 

  )عبدالحسين زرين کوب

 دوران بعد ھم در نزد حکومت ھا و گروه ھای اسالمی، تجاوز جنسی به دشمنان و مخالفان از شيوه ھای مرسوم در

در زمان حکومت عثمانی تجاوز به زنان و . مغوالن در ايران و ھند به طور گسترده از آن استفاده کردند. بوده است
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اين موضوع در جريان نسل کشی مسيحيان . بوددختران مخالفان از شيوه ھای محبوب سربازان آن امپراتوری 

  . به طور گسترده انجام شد١٩١٧-١٩١۵ارمنی در سال ھای 

تجاوز جنسی به مخالفان در نزد گروه ھا و حاکمان اسالمی، آن قدر مرسوم و عادی بود که حتی در درگيری ھای 

يران که منجر به سقوط زنديه و روی مثال در جريان جنگ ھای داخلی ا. داخلی نيز مورد استفاده قرار می گرفت

 دختر ٢٠٠٠به دستور آغامحمدخان قاجار، ) که حامی زنديه بود(کار آمدن قاجار شد، در محاصره و فتح کرمان 

باکره کرمانی از سوی سربازان قاجار مورد تجاوز قرار گرفتند تا کرمانی ھا به دليل پناه دادن به لطفعلی خان زند 

  .مجازات شوند

قيقات و بررسی ھا، در کشورھای پيشرفته و مدرن، به خصوص در حاکميت ھای غيراسالمی، حاساس ت هاما ب

ی ھرچند وجود در جنگ ھای معاصر تجاوز جنس.  نداشتئیاستفاده از تجاوز حنسی به عنوان سالح چندان جا

حتی در جريان جنگ . ماتتر عملی مستقل از سوی فرماندھان و سربازان بود تا به دستور رسمی مقاداشت اما بيش

 مدرکی دال - ميليون انسان انجاميد٧٠ تاريخ بشريت لقب گرفت و به کشته شدن ۀکه بزرگ ترين فاجع -جھانی دوم 

ر ييله تغأالبته اين مس. بر اين که تجاوز جنسی به عنوان يک سالح مورد استفاده قرار گرفته باشد در دست نيست

در جنگ داخلی يوگسالوی، .  حکومت ھای غربی به وجود نمی آوردۀت کارانچندانی در ماھيت ضدانسانی و جناي

 و سازمان سيا امريکائیمورين أزنان زيادی مورد تجاوز قرار گرفتند و در زندان ابوغريب عراق تحت کنترل م

ای حاکميت و اما ھيچ کدام از اين تجاوزھا، چه به لحاظ قوانين و علمکردھ. نيز تجاوز به زندانيان گزارش شده است

چه به لحاظ کمی، به ھيچ وجه قابل مقايسه با جنايات حکومت اسالمی نيست و در اين موارد، حکومت اسالمی، 

  !جھان را بدون رقيب از آن خود کرده است» مدال قھرمانی«

سی به تاريخ تجاوز جن.  کھن اسالم را زنده کرده استۀانين پوسيده و جانيانوحکومت اسالمی، کليه سنت ھا و ق

  . باز می گردد١٣۵٧مخالفان به جھت تحقير و شکستن مخالف سياسی به سال ھای اولين انقالب اسالمی 

  :خالصه ای از تجاوز به زندانيان سياسی در سال ھای نخست حکومت اسالمی به نقل از ويکی پديا، چنين آمده است

ن پرداخت و ھزاران تن توسط نيروھای  ھجری خورشيدی حکومت وقت به سرکوب شديد مخالفا۶٠ ۀدر اوايل دھ

 متعددی از شکنجه، شرايط نامناسب زندان، بازداشت ھای یھا در اين دوران گزارش. سپاه پاسداران اعدام گشتند

دل بخواھی و نقض بنيادی ترين اصول حقوق بشر منتشر شد و اتھاماتی مبنی بر تجاوز جنسی به زندانيان زن و 

چون در اعتقادات اسالمی . (با نگھبانان شان پيش از اعدام به گوش رسيد) متعه(ھا ازدواج اجباری و موقت آن 

دختر باکره به بھشت می رود پس قبل از اعدام زندانی سياسی زن از سوی يک عضو سپاه يا بسيج بايد مورد تجاوز 

هللا خمينی در شرح   به روحای  در نامه ١٣۶۵ ]عقرب[ مقام رھبر ايران در آبان حسين علی منتظری قائم) قرار گيرد

 ھای جمھوری اسالمی دختران جوان را به زور تصرف   دانيد در بعضی زندان آيا می«مشکالت کشور با عبارت 

  کردند؟

 خود پيرامون وضعيت حقوق بشر در ايران به گفته ۀ سازمان ملل در گزارش  ويژۀ ويژۀرينالدو گاليندپول، فرستاد

شان  کند که مقامات رسمی زندان مدارک ازدواج دختر زندانی  جاھدين خلق اشاره می ھای اعضای م ھای خانواده  

روزنامه گاردين، در . مدارکی که به مفھوم تجاوز جنسی به دختران زندانی پيش از اعدام است. اند ھا داده را به آن

 تجاوز جنسی به دختران باکره ھای ايران را  مھم ترين نوآوری اسدهللا الجوردی در  زندان ١٩٨٩گزارشی در سال 

شايد اين ابتکار برای رفع ترديدھا در مورد ممنوعيت . کند ھا با زندانبانان ذکر می  از طريق ازدواج اجباری آن 

  .شرعی اعدام دختر باکره صورت گرفته باشد
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ونی يدر سطح ميل که مردم يک فرصت تاريخی به دست آوردند و ٨٨در دوران پس از نمايش و تقلب انتخاباتی سال 

 حق مردم، صدھا نفر را در ه ھای بئیمورين حکومت اسالمی، در تھاجم خود به راه پيماأم. به خيابان ھا ريختند

خيابان کشتند و يا زخمی کردند؛ ده ھا ھزار نفر را دستگير و زندانی کردند بار ديگر تجاوز به زندانيان سياسی و 

اين موضوع از تجاوز و سپس قتل زندانيان در کھريزک توسط نيروی . دمعترضين در زندان ھا به زبان ھا افتا

انتظامی حکومت اسالمی تا تھديد به تجاوز و يا انواع ديگری از آزار جنسی مانند برھنه کردن زندانی وجود داشته 

  .است

به اقوام شان  طرفداران جناح مغلوب حکومت اسالمی، چون محسن مخملباف بسياری نيز تھديد شدند ۀحتی به گفت

اش در زندان، تھديد شد که اگر اعتراف نکند،  شود مانند محمدعلی ابطحی که بعد از مالقات با خانواده  تجاوز می 

  .  شود به ھمسر و دخترانش تجاوز می

گاردين، در گزارش مفصل خود پيرامون حمله نيروھای امنيتی و بسيجی به کوی دانشگاه تھران در مصاحبه با يکی 

ھا  ليس به داخل خوابگاه وپ«: نويسيد انش جويان به آزار جنسی وی اشاره کرده و به نقل از آن دانش جو می از د

من حتی . ھا را شکست و مجبورمان کرد بر زمين دراز بکشيم گاز اشک آور شليک کرد، ما را زد، پنجره 

 کرد در  و بعد در حالی که تظاھر می.  زدتظاھرات ھم نکرده بودم اما يکی از آن ھا رويم پريد، پشتم نشست و مرا

 کردند که ما را حلق آويز کنند و به  تھديدمان می. جوی چاقو و تفنگ است، از من سوء استفاده جنسی کرد و جست

  » .ما تجاوز کنند

:  الملل گفت دبير کل عفو بين.  ھای ايران شد عفو بين الملل، خواستار بررسی شکنجه و تجاوز جنسی در زندان

ن اند و چنا ھا تحقير شده   ترين شيوه   ھای توصيف شده حاکی از آن است که قربانيان به افراطی اشکال بدرفتاری«

  »درنگ پاسخ گو باشند والن بايد بی ؤچه اين اتھامات درست باشند، مس

  

  نظريات مصباح يزدی در رابطه با اعتراف گيری از زندانيان و تجاوز به آن ھا

 آموزش و پژوھشی امام خمينی و از طرفداران سفت ۀسسؤس مئيضو مجلس خبرگان رھبری و رمصباح يزدی، ع

و سخت دولت احمدی نژاد بود که در ماه ھای اخير با علنی شدن اختالف بين خامنه ای و احمدی نژاد به صف 

  .منقدين دولت پيوسته، از روحانيون با نفوذ در ارگان ھای سرکوب نيز به شمار می آيد

در زمينه تجاوز جنسی که در تاريخ » اصحاب واليت«االت ؤبه س» شرعی استاد مصباح«ادی از پاسخ ھای تعد

 : ، در سايت ھای اينترنتی حکومت به شرح زير منتشر شده است١٣٨٨ ]اسد[ مرداد٢٣

) ص(نه ای  امام خامۀاستاد تقی مصباح به ھمراه محمود احمدی نژاد شب قبل در کنار چاه جمکران واقع در حسيني

  .االت مجذوبين در واليت جواب داد و بعضا فتوی صادر کردؤحاضر شد و به تعدادی از س

   .ال ھا و جواب ھا اشاره می شودؤدر زير به برخی از س

   تحت فشار و شکنجه روحی و روانی و جسمی اعتبار اسالمی دارد؟ ریيا اعتراف گي آ-١

  .ز استيلی جاه به ھر شکيت فقيری از ضد والياعتراف گ- ج

  ز است؟ينه جايداروھای کدوئ ون ويری با استفاده از مواد مخدر و افي اعتراف گ-٢

  .ز استيھر شکلی جا ت مطلقه بهيری از ضد والي اعتراف گ- ج

   رد؟يبه زندانی تجاوز جنسی کند تا اعتراف بگ ا بازجو می تواندي آ-٣
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اگر زندانی زن است ھم از . ديرد و ھنگام عمل ذکر گويبگن کار حتما وضو يکه قبل از ا اط واجب آن استي احت- ج

زندانی مرد است  اما اگر. گری نباشدي کس دئیو ھم از دوبر دخول اشکال ندارد بھتر است در محل بازجو فرج

  .رديان دخول صورت گيگر باز جوياحوط است در حضور د

   است؟حرامزاده ا آن فرزنديست؟ يف چي اگر زن زندانی حامله شود تکل-۴

د در ھر صورت حرامزاده است چه توسط بازجو يمج ه مطابق نص قرانيت مطلقه فقيفه ضد والي فرزند ضع- ج

اط واجب طفل حالل يبازجو فرزندی طفل متولد شده را گردن نھد، بنابر احت اما اگر. باردار شود چه توسط شوھرش

  .عه اثنی عشری استيزاده و ش

  مردھا و پسران جوان لواط محسوب نمی شود؟زندان به  ا تجاوز جنسی دري آ-۵

مستحب  اطيالبته اگر جوان مفعول را خوشامده باشد احت. ل و رغبت به آن تن داده استيبدون م چون زندانی. ريخ

  .ن عمل تکرار نگردديگر ايآن است که د

   تجاوز به دختران باکره در زندان چه حکمی دارد؟-۶

حج تمتع واجب صواب دارد و به ھمان اندازه بر  کي ۀ، برای بازجو به انداز اگر قرار است زن را اعدام کنند- ج

ارت کربال برای بازجو صواب ي زۀست اعدام شود، به اندازيزندانی قرار ن اما اگر. گناھان دختر افزوده می شود

  ...دارد

  

  اعدام در اسالم

  .تعزيری م قصاصی، اعدام حدی و اعداماعدا: حقوق کيفری اسالم، اعدام به سه قسم قابل تقسيم است از نظر

حضور شاکی . شرايط خاصی است  می شود و دارایءاين اعدام در موارد قتل عمد اجرا:  اعدام قصاصی-

 ولی فقيه و ديگر ۀاجاز. قواعد آمره خارج می کند خصوصی در آن، به اندازه ای پررنگ است که آن را از قلمرو

  .عوامل نيز در آن موثر است

اعدام ) ١٨ ص ١العظمی گلپايگانی ج  ..در المنضود نوشته آيت ا(با توجه به تعاريف فقھا از حد : م حدی اعدا-

مجازات مرگی است که از طرف شارع مقدس معين شده و نمی توان آن را «: تعريف کرد حدی را می توان چنين

بررسی . ناتری مد ابراھيم شمسمح. ک. ر(اعدام حدی بر طبق يک تقسيم بندی » .تر از مرگ تقليل دادکم به

  :اين گونه تقسيم می شود) ٨۴ھمان ص . تطبيقی مجازات اعدام

يا زنای غير مسلمان با زن  زنای محصنه يا زنای با محارم يا تجاوز به عنف(جرايم جنسی که شامل زنا . الف

  .و لواط است) مسلمان

   .اد استاجتماعی که شامل محاربه و ارتد جرايم عليه دين و امنيت. ب

. حد زنا و تکرار برای بار چھارم که در بار چھارم اعدام می شود جرايم تکرار جرم، ھم چون اجرای سه. ج

 لو تکرر من الحر غير المحصن ولو کان امرأة فأقيم -  ۶ ألۀمس«: ۴۶۴ ص ٢خمينی، ج   امام- ۀتحرير الوسيل(

  . ... و)و ھو غير مرضی الثة بعد إقامة الحد مرتين،قتل فی الرابعة، و قيل قتل فی الث» عليه الحد ثالث مرات

دارند که اصل در  بيشتر فقھای شيعه اعتقاد» .مجازات مرگی که از طرف حاکم معين می شود«:  اعدام تعزيری-

باالتر از حد می توان به يکی از سه علل  تعزير ما دون حد است؛ ولی برای عدول از اين اصل و اجرای مجازات

مصلحت فرد و جامعه؛ قيام در مقابل : اين علل عبارت است از. شمرد  کرده، اعدام تعزيری را جايززير استناد

تعزيری  در ميان فقھای اھل سنت نيز اختالف ھست؛ اما در برخی موارد، اعدام. نھی از منکر افساد فی االرض و
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در مورد ) .١۶١ھمان ص . اعدام بررسی تطبيقی مجازات. محمد ابراھيم شمس ناتری. ک. ر. (را پذيرفته اند

مبانی حقوق کيفری اسالم با مبانی حقوق غربی ماھيتا متفاوت است، چرا که  اعدام، به ويژه اعدام قصاصی و حدی،

متفاوت است  اعدام ھا، قانون گذاری به قانون خدای متعال منحصر است و اين با مکاتب حقوقی غربی در اين نوع

 اساس مبانی ايدئولوژيک اسالمی، قانون خدا از روی علم و اطالع هب. ق قرار داده اندکه انسان را قانون گذار مطل

وی دارد؛ از اين رو به گونه ای وضع شده است که تا ابد به  کامل و جامعی است که از انسان و محيط پيرامون

کمت قطعی وضع قانون خدا، از اين رو، انسان جز در شرايط و ضوابط پيچيده و دانستن ح. ر نياز نداشته باشدييتغ

ناشی از ادراک ناقص  ر را در قانون خدا ندارد؛ اما قوانين موضوعه بشری، به دليل اطالعات ناقص کهييتغ حق

اعتراف کرده اند، انسان موجود ناشناخته  ھم چنان که دانشمندان نيز( زندگی انسانی است ۀبشر از جوانب پيچيد

به ھمين دليل . ر می کنديياز جھان پيرامون خود می يابد، تغ دی که بشر، با گذشت زمان و ادراکات جدي)است

وضع مجازات اعدام، حتی برای جرايمی مثل سقط جنين می پردازد و به ھمين جرم،  روزی به صورت افراطی، به

ورد روی می آ  مجازات ھاۀدر شربورک فرانسه اعدام می کنند و روزی ديگر به حذف کامل اعدام از جرگ زنی را

مرتکب قتل عمد به شکل ھای فجيعی  و خطر ناک ترين جانيان را به حال خود وا می گذارد؛ حتی کسی را که بارھا

  .کند  میئیشده است، با مجازات حبس ابد پذيرا

يکی از مھم ترين اثرات ويرانگر دستگاه کيفری اسالم، رعب و وحشت دايمی در جامعه است و بسياری از 

 قتل و جنايت و تجاوز و غارت و دروغ و رياکاری آسيب ھای اجتماعی جدی می کند و عموماً شھروندان را دچار 

ھنگامی که قضات، بازجويان و شکنجه گران، مجازند برای گرفتن اقرار و يا وادار . را در جامعه رواج می دھد

 به او تجاوز می کنند؛ ديگر کردن فرد بی گناه به پذيرش اعمالی که انجام نداده اما بازجويان می خواھند و حتی

در چنين ! بحث از عدالت و بخشش و رحمت خداوندی و اسالمی غير از تزوير و رياکاری چيز ديگری نيست

جامعه ای، طبيعی است که جھل و جنايت و دزدی و فقر و فالکت در سطح گسترده ای دامن خانواده ھا و شھروندان 

 آن اعدام و زندانی نشده باشد ۀا می توان سراغ داشت که عضوی از خانواد ايرانی رۀامروز کم تر خانواد. را بگيرد

عوامل اصلی ھمه آسيب ھای اجتماعی در ايران در فقر و نداری و . فتدم تن فروشی و اعتياد و خودکشی نيو يا به دا

وز و از اين رو، در چارچوب اين حکومت جانی و متجا. سرکوب ھای سياسی و سانسور حکومت اسالمی است

 سرطانی رشد يابنده و العالج جراحی ۀغارتگر، ھيچ اصالحاتی امکان پذير نيست و بايد آن را به عنوان يک غد

  .کرد و دور انداخت

مسلما، ھر انسانی که وجدان انسانی اش با شنيدن و خواندن اين قوانين ضدانسانی اسالم و حکومت اسالمی، تکان 

بی شک نفرتش از حکومت اسالمی و ھمه جناح ھا و طرفداران آن، نه تنھا به دھنده و ھولناک در عذاب قرار گيرد 

 ۀاوج می رسد، بلکه به اين فکر ھم می افتد که اگر تاکنون نسبت به اين اعمال و رفتار و سياست ھای وحشيان

ی  جمعی نيروھای سرنگونی طلب آزادۀحکومت اسالمی بی تفاوت بوده است، تجديدنظر کند و به صف مبارز

  .خواه، چپ، عدالت خواه و انسان دوست به پيوندد

 ادامه دارد                                                 

 


