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اميد بهﺮنگ –  7ارديبهشﺖ 1401
مجازات و تنبيه ،کشتار و ﻗتﻞعام ،ﻧﺴﻞکشﯽ و اعدامهای فردی و گروهﯽ بخشﯽ از کارکرد هميشگﯽ
ﻧهاد دولت در جوامع طبقاتﯽ پيشاﺳرمايهداری عمدتا ً در ﻗالب اﻗتدار پادشاهﯽ و دينﯽ بوده اﺳت .اما در عصر
ﺳرمايهداری و توﺳط دولت بورژوايﯽ اين اعمال بهويژه کيفر اعدام به شکلﯽ ﻧظاممندتر ،ﺳازمانيافتهتر و
ﻗاﻧوﻧمندتر از گذشته درآمد .دولتهای مدرن مرکزی با ﻗواﻧين ﻧﺴبتا ً واحد و يکﺴان بهطور کامﻞتر و
همهجاﻧبهتری از مجازات اعدام برای تثبيت ﻧظام ﺳرمايهداری و حتﯽ يکدﺳتﺳازی حکومتهای خود ﺳود
جﺴتند.
تاريخا بهکارگيری کيفر اعدام )همراه با تشديد اشکال ديگری از مجازات( توﺳط دولتهای بورژوايﯽ
بخﺶ مهمﯽ از فرايند منضبط کردن ﻧيروی کار بود .مارکس در کتاب »ﺳرمايه« اشاراتﯽ مهم به اين فرايند
دارد .مارکس ﻧشان داد که چگوﻧه برای عادت دادن مردم به ﻧظم و ترتيب و ﺳازماندهﯽ جديد روابط توليدی
مبتنﯽ بر کار مزدی ،تنبيه و مجازات ﺳنگين به کار گرفته شد .ولگردی ،بيکاری و حتﯽ دزدیهای ﺳاده
جرم ﺳنگين محﺴوب مﯽشد و چهبﺴا با اشد مجازات روبرو مﯽگشت.
برخﯽ تاريخداﻧان و متفکرين اين فرايند را که عمدتا ً در ﻗرن هجده ميﻼدی در اروپا رخداده بود مورد
تحقيق و مطالعه بيشتر ﻗراردادﻧد (٢) .برای مثال طبق اين تحقيقات در مهد ظهور ﺳرمايهداری يعنﯽ در
اﻧگلﺴتان ﻗرن هجدهم ،تعداد جرائمﯽ که مﺴتحق عقوبت اعدام بود ﻧﺴبت به ﻗبﻞ  5برابر شد .در ابتدای ﻗرن
ﻧوزده در اين کشور بيﺶ از  220جرم ﺳنگين وجود داشت که مﯽتواﻧﺴت با حکم اعدام روبرو شود .جرائمﯽ
چون ﻗطع ﻏيرمجاز درخت ،دزديدن چغندر ﺳفيد ،شکار ﻏيرمجاز ،جيببری ،کﺶ رفتن از مغازه و حتﯽ
باﻻ رفتن از ديوار يک خاﻧه بهﻗصد دزدی) .در ﺳال  1801ﻧوجوان ﺳيزدهﺳالهای به جرم دزديدن يک ﻗاشق
در اﻧگلﺴتان به دار آويخته شد (.همه اين اعمال برای حراﺳت از شيوه توليد جديد ،يعنﯽ اﻧباشت بيشتر
ﺳرمايه ،گﺴترش توليد کاﻻيﯽ و همچنين حفاظت از اموال ،ماشينآﻻت و ابزار توليد و مواد خام و بهطورکلﯽ

دفاع از مالکيت خصوصﯽ بورژوايﯽ ضروری بودﻧد .ﻧيروی کار کندهشده از روﺳتاها بايد با داغ و درفﺶ
به ﺳازماندهﯽ ﻧوين کار خو مﯽگرفت .تنها پس از تثبيت کامﻞ شيوه توليد جديد در ﻧيمه ﻗرن ﻧوزدهم در
اﻧگلﺴتان بود که اعدام درمﻸعام )آنهم بهتدريﺞ( از بين رفت .در ﺳال ) 1860همزمان با برخﯽ کشورهای
اروپائﯽ و ﻏيراروپايﯽ( تعداد جرائم مﺴتحق مجازات اعدام محدود شد و تنها جرائمﯽ چون شورش مﺴلحاﻧه
در برابر ﻧظام ،ﻗتﻞ ضمن آشوب ،راهزﻧﯽ مﺴلحاﻧه منجر به ﻗتﻞ ،هتک ﻧاموس ،تمرد ﻧظاميان ،خياﻧت و
جاﺳوﺳﯽ و همکاری با دشمن را در برگرفت.
در ﺳال  ،1966به ابتکار ﺳازمان ملﻞ »ميثاق بينالمللﯽ حقوق مدﻧﯽ و ﺳياﺳﯽ« منتشر شد و فراخوان
لغو حکم اعدام بهتمامﯽ کشورها داده شد .بهمرور تعداد زيادی از کشورها )عﻼوه بر کشورهايﯽ که از ﻧيمه
دوم ﻗرن ﻧوزدهم و مدتها ﻗبﻞ کيفر اعدام را لغو کرده بودﻧد( به اين ميثاق پيوﺳتند و بهطور رﺳمﯽ حکم
اعدام را لغو کردﻧد يا با شرط و شروطﯽ بدان تن دادﻧد .ﻧاگفته ﻧماﻧد که  ١۵کشور اروپای ﻏربﯽ که عهدﻧامه
حمايت از »حقوق بشر و آزادیهای اﺳاﺳﯽ« را امضا کرده و مجازات اعدام را از ﻗواﻧين کيفری خود حذف
و يا در عمﻞ متوﻗف کرده بودﻧد ،دولتهای متبوع خود را به کلﯽ از اجرای حکم اعدام منع ﻧکردﻧد و تجويز
مجازات مرگ را در زمان جنگ يا خطر ﻗريب الوﻗوع جنگ مجاز داﻧﺴتند .در عمﻞ کشورها فقط متعهد به
اجرای کامﻞ لغو اعدام در زمان صلح شدﻧد .اين امر ﻧشاﻧه يکﯽ از تناﻗضات ذاتﯽ ﻧهادی به ﻧام دولت اﺳت
که تحت عنوان وضعيت اضطراری حق هرگوﻧه مجازات را برای خود مجاز مﯽشمارد (٣) .برای مثال
دولت ﺳوﺳياليﺴت ميتران در فراﻧﺴه که در ابتدای دهه هشتاد ميﻼدی حکم اعدام را در اين کشور لغو کرده
بود ،در ﺳال  1985فرمان کشتار فعالين »گرين پيس« را صادر کرد .طﯽ عملياتﯽ مخفﯽ کشتﯽ متعلق به
»گرين پيس« منفجر شد و درﻧتيجه آن يکتن به ﻗتﻞ رﺳيده وعدهای زخمﯽ شدﻧد» .گرين پيس« در آن دوره
عليه گﺴترش ﻗدرت هﺴتهای فراﻧﺴه مبارزه مﯽکرد(4) .
وضعيتهای اضطراری شامﻞ کودتاها و مقابله با شورشهای داخلﯽ ﻧيز هﺴت .در ﻗرن بيﺴتم شاهد اين
بوديم که چگوﻧه با ﺳازمان دادن کودتا در اﻧدوﻧزی و شيلﯽ )و بﺴياری از کشورهای آمريکای ﻻتين و آفريقا(
بزرگترين ﻗتﻞعامها و ﻧﺴﻞکشﯽها صورت گرفته اﺳت .در اﻧدوﻧزی در فاصله چند ماه صدها هزار ﻧفر
ﻗتﻞعام شدﻧد .در شيلﯽ و آرژاﻧتين ﻧيز هزاران ﻧفر اعدام يا ﻧاپديد شدﻧد .کودتای  ٢٨مرداد  ١٣٣٢و همچنين
کودتای  ٣٠خرداد  ١٣۶٠ﻧيز وﺳيلهای بود برای اعﻼم )رﺳمﯽ يا ﻏيررﺳمﯽ( وضعيت اضطراری و اﻧجام
جنايات بزرگ و ﺳازمانيافته دولتﯽ.
*****

پا به پای تحوﻻت در ﺳاختار دولت ايران و شکﻞگيری دولت مدرن مرکزی و بنيانگذاری ﻧهادی به ﻧام
»دادگﺴتری« توﺳط رضاشاه مجازات کيفری بهتدريﺞ ﻗاﻧونمندتر شد .برای اولين بار مجازات اعدام توﺳط
ﻗاﻧون مجازات عمومﯽ در ﺳال  1304تصويب شد .هرچند در کنار اين »ﻗاﻧوﻧمندی« اﻧواع و اﻗﺴام ﻗتﻞهای
ﺳياﺳﯽ درون ﻗصری کماکان کاربرد خاص خود را داشت؛ شکﻞ ماﻗبﻞ ﺳرمايه داراﻧه برگزاری اعدام در
ِ
مﻸعام رﺳما ً لغو ﻧشد و ﻗاﻧون مدﻧﯽ مصوب ﺳال  1308اﺳاﺳا ً بر پايه شرع و فقه شيعﯽ ﻧگاشته شد (5).در
کنار اين ﻗواﻧين هنوز صدور فتوا )بهويژه درزمينهٔ ﻗتﻞ و ﻏارت بهاييان و ارتداد( از ﺳوی مراجع دينﯽ
مجاز بود و کاربرد داشت .ﻗتﻞ زﻧدهياد احمد کﺴروی )و منشﯽاش حداد پور( در اﺳفند  ١٣٢۴يکﯽ از
شاخﺺترين اين ﻗتﻞها بود که در اتاق بازپرﺳﯽ ﺳاختمان دادگﺴتری صورت گرفت .کﺴروی به ضرب
گلوله و  ٢٧ضربه چاﻗو از پای درآمد.
در دوره پهلوی دوم ،اعدام مخالفان ﺳياﺳﯽ »ضابطهمندتر« و برجﺴتهتر شد .ﻗتﻞعام مردم آذربايجان و
اعدام رهبران کرد در ﺳال  ١٣٢۵از شاخﺺهای کارآمدتر شدن ﻧﺴبﯽ دولت بود که با دعای خيرعلمای
مذهبﯽ همراه بود .لغو برگزاری مراﺳم اعدام درمﻸعام در ﺳال  ١٣۴٣از شاخﺺهای بورژوايﯽتر شدن
رژيم شاه در حيطه ﻗضائﯽ پس از اصﻼحات ارضﯽ بود .بر اين راﺳتا برای ﻧخﺴتين بار در ابتدای دهه 50
ميﻼدی حکم اعدام زﻧان برای جرم جنايﯽ و ﺳياﺳﯽ صادر و اجرا شد.
عليرﻏم اين تحوﻻت ،ﻗواﻧين کيفری ايران درزمين ٔه برخورد به مخالفان ﺳياﺳﯽ مهر ﻗدرت پادشاهﯽ را
بر خود داشت .شاه حق داشت که داغ و ﻧشان خود را بر بدن محکومان ﺳياﺳﯽ زﻧد و اثر ﻗدرت خود را به
ﻧمايﺶ درآورد .مجازات – بهويژه در مورد مخالفان ﺳياﺳﯽ  -بر پايه احيای رعباﻧگيز ﻗدرت پادشاهﯽ
اﺳتوار بود .معموﻻً متهم عﻼوه بر هزينهای که بابت جرم خود مﯽپرداخت بايد در برابر »مازاد ﻗدرت«
پادشاه ﻧيز پاﺳخگو مﯽبود و اﻧتقام مشروع پادشاه را ﻧيز تحمﻞ مﯽکرد .طبق ﻗواﻧين دادرﺳﯽ ارتﺶ )مواد
 ٣١۶و » (٣١٧هرگوﻧه ﺳو ﻗصد به حيات شاه و وليعهد« و هرگوﻧه تﻼش برای »برهم زدن اﺳاس حکومت
و ترتيب وراثت تاجوتخت« جزايﺶ اعدام بود .هر متهم ﺳياﺳﯽ به درجهای بايد تاوان »خياﻧت به شاه و ﻧظام
ﺳلطنتﯽ« را مﯽپرداخت .حتﯽ اگر جرمﺶ کتابخواﻧﯽ صرف بود .شخﺺ شاه بود که تصميم مﯽگرفت
متهمان ﺳياﺳﯽ به کدام دادگاه ﺳپرده شوﻧد .برای مثال طبق فرمان شاه دادرﺳﯽ بنيانگذاران »ﺳازمان
چريکهای فدائﯽ خلق ايران« به ﻧيروهای مﺴلح شاهنشاهﯽ واگذار شد و آﻧان در دادگاه ﻧظامﯽ محاکمه
شدﻧد .اين شامﻞ کﺴاﻧﯽ هم شد که هيچ ﻧقشﯽ در اﻗدام مﺴلحاﻧه ﻧداشتند .اتهام دروﻏين هم کافﯽ بود تا افراد در
دادگاه ﻧظامﯽ محاکمه شوﻧد .ﻧموﻧه برجﺴته آن محاکمه گروه گلﺴرخﯽ  -داﻧشيان بود .شاه بود که مﯽتواﻧﺴت
به متهمان ﺳياﺳﯽ عفو ملوکاﻧه دهد يا خواهان اشد مجازات برای آﻧان گردد.

با به ﻗدرت رﺳيدن جمهوری اﺳﻼمﯽ مجموعه ﻗواﻧين کيفری و حقوﻗﯽ کيفيت ديگری يافتند .درهمآميزی
دين و دولت خصلت ويژهای به ﻧظام ﻗضايﯽ جمهوری اﺳﻼمﯽ بخشيد .رژيم جديد ضمن حفاظت از
ديکتاتوری طبقاتﯽ حاکم و دفاع از بﺴياری ﻗواﻧين ﻧظام پيشين – بهويژه ﻗاﻧون مدﻧﯽ  -ﻗوه ﻗضائيه را کارآمدتر
کرد .جمهوری اﺳﻼمﯽ وظيفه داشت جامعهای را که دچار »بحران ،اﻏتشاش و بﯽﻧظمﯽ بزرگ« شده بود
را دوباره منضبط کند .هدف اصلﯽ ﻗواﻧين کيفری جمهوری اﺳﻼمﯽ ﺳرکوب روحيه شورشﯽ تودهها بود.
درعينحال جمهوری اﺳﻼمﯽ مﯽبايﺴت برای برخﯽ بﯽﻧظمﯽهايﯽ که خود آفريده يا دامن زده بود )برای
مثال تغييراتﯽ که در اشکال مالکيت از طريق مصادره زمين ،اموال و کارخاﻧهها و شرکتها داده بود( راه
چارهای طلب کرده و آنها را بر پايه ﻗواﻧين جديد اﺳﻼمﯽ ضابطهمند و به جامعه تحميﻞ کند.
آﻧچه تحت عنوان »ﻗاﻧون مجازات اﺳﻼمﯽ« )که برای ﻧخﺴتين بار در ﺳال  ١٣۶٢در مجلس طرح و
تصويب شد( اﺳاﺳا ً ماحصﻞ جمعبندی از پراتيک های ﺳرکوبگراﻧهای بود که جمهوری اﺳﻼمﯽ بهپيﺶ برد.
) (6البته چارچوب و جهتگيری اﺳاﺳﯽ رويه ﻗضائﯽ جديد را خمينﯽ ﺳالها ﻗبﻞ از وﻗوع اﻧقﻼب  ۵٧در
کتاب وﻻيتفقيه طرح کرده بود .در اين کتاب بهعنوان يک برﻧامه ﺳياﺳﯽ برای اداره جامعه بهوضوح ﻧقﺶ
ﻗوه ﻗضائيه با مختصات دينﯽ برجﺴته بود .خمينﯽ در آن کتاب با ﻗاطعيت از ﻗصاص ،ﺳنگﺴار و شﻼق زدن
دفاع مﯽکند .حﺴاﺳيت و تعهد خمينﯽ ﻧﺴبت به اجرای ﻗصاص تا بدان حد بود که در خردادماه ﺳال ١٣۶٠
جبهه ملﯽ را به دليﻞ مخالفت با ﻻيحه ﻗصاص مرتد اعﻼم کرد .ايده تصويب ﻗواﻧين مجازات اﺳﻼمﯽ پيشاپيﺶ
ﻧزد بنيانگذاران جمهوری اﺳﻼمﯽ موجود بود و در عمﻞ در دهه شصت به کار بﺴته شد و بهمرور تکميﻞ
شد .متن ﻧهايﯽ آن )شامﻞ حدود ،ﻗصاص ،ديات ،تعزيرات و مجازات بازدارﻧده( ﺳراﻧجام پس از کشمکﺶهای
زياد در دیماه  ١٣٩٢توﺳط شورای ﻧگهبان به تصويب ﻧهايﯽ رﺳيد (7) .هﺴته مرکزی اين ﻗواﻧين همان
ﻻيحه ﻗصاصﯽ بود که توﺳط آيتﷲ بهشتﯽ ارائه شده بود .ﻻيحه ﻗصاص )و حدود( بيان فشرده ايدئولوژی
حاکم جديد برای اداره ،کنترل
و ارزشهای اﺳﻼمﯽ در حيطه ﻗضا بود و به بهترين وجه به ﻧيازهای هيئت
ِ
و ﺳرکوب جامعه پاﺳخ مﯽداد.
چگونه عﻘﺐماندهﺗﺮيﻦ قوانيﻦ جزايی با روابط مدرن امﺮوزی چفﺖ ﺷدند؟
پايه ﻧظری و عملﯽ ﻧظام ﻗضائﯽ جمهوری اﺳﻼمﯽ همچون دوران ﻗرونوﺳطﯽ در اروپا همﺴنگ ﻗرار
دادن و در هم آميختن »حقوق طبيعﯽ«» ،حقوق الهﯽ« و »حقوق وضعﯽ« )وضعشده توﺳط اﻧﺴان( اﺳت.

در اين ﻧظام حقوﻗﯽ حق طبيعﯽ )که منشﺄ حق را اﻧﺴان داﻧﺴته و اﻧﺴان را به مناﺳبت اﻧﺴان بودن دارای حق
مﯽداﻧد( به حق الهﯽ مرتبط مﯽ شود .خداوﻧد منشﺄ و اعتبار تمامﯽ حقوق و ﻗواﻧين وضعشده شناخته مﯽشود.
ازﻧظر اﺳﻼم ،اﻧﺴان به دليﻞ عهد بﺴتن با خداﺳت که صاحب حق مﯽشود .اﻧﺴان بودن بهخودیخود هيچ
حقﯽ برای کﺴﯽ ايجاد ﻧمﯽکند .اﻧﺴان بودن بهجای حق ايجاد تکليف مﯽکند و اﻧﺴانها تنها با عمﻞ به تکليفشان
دارای حقوﻗﯽ مﯽشوﻧد .آدمﯽ بﺴته به اينکه چگوﻧه به تکاليف خود عمﻞ مﯽکند ،حقوﻗﺶ مشخﺺ مﯽگردد.
ازﻧظر اﺳﻼم عليرﻏم اينکه فطرت اﻧﺴان اﺳاﺳا ً الهﯽ اﺳت ولﯽ مدام به دليﻞ وﺳوﺳههای شيطان از احکام
الهﯽ دور مﯽشود .بهجز اﻧدکﯽ اﻧگشتشمار اکثريت اﻧﺴانها دچار ﻧفس اماره مﯽشوﻧد .به ﻗول ﻗرآن »ﻧيکﯽ
همه از ﺳوی خدا مﯽآيد و همه بدیهای از ﻧفس آدمﯽ اﺳت) «.ﺳوره ﻧﺴاء ،آيه (79
بر پايه چنين تفکری جايگاه اجتماعﯽ اﻧﺴانها بر پايه دوری و ﻧزديکﯽ به خدا و اﻧجام تکاليف ﻧﺴبت به
خدا تعيين مﯽشود .درﻧتيجه رابطه اجتماعﯽ افراد بر پايه برابری حقوﻗﯽ ﻧمﯽتواﻧد تنظيم شود .حقوق در
جامعه اﺳﻼمﯽ مبتنﯽ بر ﺳلﺴلهمراتب اﺳت .افرادی که در يک مرتبت ﻗرار دارﻧد )مثﻼً مﺴلمان و ﻏيرمﺴلمان
يا کافر ،زن و مرد( مﯽتواﻧند در برابر ﻗاﻧون مرتبت خود ،از حقوق يکﺴاﻧﯽ برخوردار باشند اما با
مرتبتهای ديگر يکﺴان ﻧيﺴتند .اﺳاﺳا ً افراد دارای حقوق مﺴاوی ﻧيﺴتند تا در برابر ﻗاﻧون مﺴاوی تلقﯽ شوﻧد.
اين اصﻞ ﺳرمنشﺄ اﻧواع و اﻗﺴام ﻧابرابریها و تبعيضات آشکار در کليه ﻗواﻧين حقوﻗﯽ در جمهوری اﺳﻼمﯽ
اﺳت.
بر اين پايه ،مفهوم عدالت اﺳاﺳا ً مشروط به شريعت و تابع آن مﯽشود .ماﻧند اﻏلب دينها در اﺳﻼم ﻧيز
»درﺳتﯽ در دادوﺳتد با خدا يا با اﻧﺴانهای ديگر« اﺳاس عدالت الهﯽ يا عدالت اﻧﺴاﻧﯽ ﻗلمداد شده و با »ﻧهادن
چيزها در جای خود« معنا مﯽگردد .شيعيان با برکشيدن »عدالت« به مقام اصول دين بر ﻏلظت و ﻧقﺶ آن
افزودﻧد .در جمهوری اﺳﻼمﯽ اين آموزه امير المومنين )امام اول شيعيان( »وضع الشﯽ ء فﯽ موضعه«
)يعنﯽ ﻗرار دادن هر چيزی به جای خود( ﻧقطه عزيمتﯽ برای برﻗراری عدالت اﺳﻼمﯽ شد (8) .اين اصﻞ
در مقطع  ۵٧ – ۶٠که ﺳنگ روی ﺳنگ بند ﻧبود ،معنايﯽ جز بازگرداﻧدن ﻧظم ارتجاعﯽ ﺳابق – البته به
شکﻞ کارآمدتر  -ﻧداشت .ﻗواﻧين کيفری در ﻧظام جديد ،بر پايه آيات و روايت و ﺳنن فقه شيعﯽ اﺳتوار شد.
مجازات و تنبيه بهعنوان عاملﯽ برای »رﺳتگاری« اﻧﺴان به رﺳميت شناخته شد .تا بدان حد که اگر ﻗاضﯽ
حکم خطايﯽ مﯽداد و کﺴﯽ بهاشتباه اعدام مﯽشد ،معدوم به بهشت مﯽرفت.
يکﯽ از مهمترين و مﺆثرترين تغييرات در ﻗواﻧين کيفری تعريف مجدد مجازات اعدام بود .جمهوری
اﺳﻼمﯽ به جرمهای مﺴتحق حکم اعدام عناوينﯽ چون »محاربه با خدا ،مفﺴد فﯽاﻻرض ،ارتداد و بغﯽ« داد.
) (9تحت عنوان »اعدام ﻗصاصﯽ ،اعدام حدی و اعدام تعزيری« تعريف از مجازات اعدام گﺴترش و عاميت

يافت .بهواﺳطه اين عاميت بخشﯽ )همراه با ابهام و کلﯽگوئﯽ( تعيين جرائم مشمول اعدام عليرﻏم
جرحوتعديﻞهای صورت گرفته طﯽ چهﻞ ﺳال گذشته ،هنوز مشخﺺ و ﻗابﻞﺳنجﺶ ﻧيﺴت (10) .بنا به چنين
تعاريفﯽ عمﻼً اتهام محاربه با خدا جايگزين محاربه با رژيم ﺳياﺳﯽ شد .اتهام مفﺴد فﯽاﻻرض بهراحتﯽ
مﯽتواﻧد شامﻞ هرگوﻧه فﺴادی شود و اتهام ارتداد شامﻞ هرگوﻧه عقيده مخالف و هرگوﻧه رويگرداﻧﯽ از دين.
اتهام بغﯽ هم بهآﺳاﻧﯽ مﯽتواﻧد شامﻞ هرگوﻧه ﺳرکشﯽ ،زيادهخواهﯽ و ﻗاﻧع ﻧبودن فردی و گروهﯽ شود .اين
»ﻗاﻧونمندی« از همان ابتدا با عنصر »بﯽﻗاﻧوﻧﯽ« يعنﯽ صدور فتوا همراه بود .فتوای آيتﷲها پايه اﻧجام
اﻧواع و اﻗﺴام ترورها و جنايتهای »پنهاﻧﯽ« و »ﻧيمه پنهاﻧﯽ« )بهويژه توﺳط وزارت اطﻼعات و بهاصطﻼح
ﻧيروهای خودﺳر( شد.
حﻞ ابهامات برخاﺳته از چنين تعاريف کلﯽ و عام اﺳاﺳا ً به حاکم شرع ﺳپرده شد .حاکم شرعﯽ که بﺴته
به اوضاع و شرايط مﯽتواﻧد کوچکترين جرم )برای مثال تبليغ عليه حجاب اجباری يا پخﺶ يک اعﻼميه(
را مفﺴده ،هر عقيده خﻼف اﺳﻼم را ارتداد و هر تﻼش برای تغيير جامعه را محاربه بنامد .حتﯽ در بﺴياری
از مواﻗع ﻧحوه اجرای حکم ﻧيز به حاکم شرع ﺳپرده شد .کم ﻧبودﻧد حاکمان شرعﯽ که حکم »تعزير حتﯽ
الموت« و زجرکﺶ کردن را برای زﻧداﻧيان مقاوم صادر کردﻧد يا ﺳنگﺴار و پرتاب از بلندی با دﺳت و پای
بﺴته را برای مجرمﯽ به اجرا گذاشتند(11) .
امروزه  69ماده در ﻗاﻧون مجازات اﺳﻼمﯽ ،ﺳلب حيات را تجويز مﯽکند .اين  ۶٩مورد شامﻞ بﺴياری
از جرائم در زمينههای مختلف ﺳياﺳﯽ ،عقيدتﯽ ،اﻗتصادی ،روابط روزمره ميان افراد منجمله روابط جنﺴﯽ
ميان زن و مرد و گرايﺶهای جنﺴﯽ مختلف ،مشروبخواری و مواد مخدر و  ...اﺳت.
*****
کماکان اين پرﺳﺶ باﻗﯽ اﺳت که اين ﻗواﻧين عريان ﻗرونوﺳطايﯽ چگوﻧه بيﺶ از چهﻞ ﺳال روابط ﺳرمايه
داراﻧه را پوشﺶ داده و خود را با آن منطبق کرده اﺳت .بهويژه آﻧکه حقوق در جوامع بورژوايﯽ طبق اصﻞ
اﻗتصادی »مبادله ارزشهای برابر«» ،برابری همه اﻧﺴانها در برابر ﻗاﻧون« را به رﺳميت مﯽشناﺳد .البته
مﯽداﻧيم که اين برابری صوری بوده چراکه اﺳاﺳا ً برابری حقوﻗﯽ افراد بر بﺴتر شکاف های طبقاتﯽ بزرگ
و روابط و ﺳاختارهای اجتماعﯽ بشدت ﻧابرابر ،معنای چنداﻧﯽ ﻧمﯽيابد .خود اصﻞ »مبادله ارزشهای برابر«
منبع توليد و بازتوليد شنيعترين ﻧابرابریها و تبعيﺾها و ﺳتمها در جهان ﺳرمايهداری بوده و هﺴت.
با توﺳعه ﺳرمايهداری در جهان ،تغييراتﯽ در ﻧظامهای تنبيه و مجازات صورت گرفت .يکﯽ از اين
تغييرات مهم کنار ﻧهادن برخﯽ از مجازات پيشين  -ماﻧند تعذيب )شکنجه و مثله کردن( و اعدام درمﻸعام
بود .اصﻼحطلبان بورژوا اين اعمال را بﯽرحماﻧه خواﻧدﻧد و با آن به مخالفت برخاﺳتند .اين »پيشرفت

تاريخﯽ« بهشدت متناﻗﺾ بود .به اين معنا که در ﻧظامهای مدرن تنبيه و مجازات به اشکال حاد و شنيع به
عقب صحنه رفت و به پنهانترين بخﺶ فرايند کيفری بدل شد .به تعبير ميشﻞ فوکو تنبيه »عرصه حﺴﯽ
روزمره« را ترک کرد و وارد عرصه »آگاهﯽ اﻧتزاعﯽ« شد .به اين معنا که بهجای واﻗعيت جﺴماﻧﯽ کيفر،
تصور کيفر و ترس از آن در اذهان ﻧهادينه شد .ﻗدرت تنبيهﯽ »الياف ﻧرم مغز« را هم ﻧشاﻧه رفت .عمﻼً
بورژوازی راههايﯽ برای مجازات کشف و برگزيد که کارآمدترين و پايدارترين تﺄثير را بر اذهان تودهها
گذاشت .بورژوازی با اعمال ﻗدرتﯽ به ﻗاعدهتر ،پيوﺳتهتر و دﻗيقتر و با راﻧدن تنبيه و مجازات به عرصه
»آگاهﯽ اﻧتزاعﯽ« موجب شد ترس از مجازات دروﻧﯽ شود و افزايﺶ يابد(12) .
در بين حقوﻗداﻧان معروف اﺳت که حقوق کيفری ﻧقﺶ ﻧمايندگﯽ حقوق بهطورکلﯽ را به خود مﯽگيرد.
اين جزئﯽ اﺳت که جاﻧشين کﻞ مﯽشود .بررﺳﯽ اين جز يعنﯽ ويژگﯽهای حقوق کيفری در جمهوری اﺳﻼمﯽ
مﯽتواﻧد ﺳرﻧخﯽ باشد تا پاﺳخ پرﺳﺶ فوق را بيابيم .طنز تلخ اين اﺳت که جمهوری اﺳﻼمﯽ برای تکميﻞ
ﻗواﻧين ﻗضايﯽ و کارآمدتر کردن دولت طﯽ چهﻞﺳاله گذشته هم از »عموميت بخشﯽ« به شيوه اﺳﻼمﯽ )که
دﺳتکمﯽ از »تماميتخواهﯽ فاشيﺴتﯽ« ﻧدارد( ﺳود مﯽجويد و هم کماکان از »عرصه حﺴﯽ روزمره« منتفع
مﯽشود .جمهوری اﺳﻼمﯽ هم از عبارات عام در تعريف جرائم تحت لوای »محارب ،مرتد ،مفﺴد و بغﯽ«
بهره مﯽبرد هم از اشکال خاص ﻧمايشﯽ اعدام و تعزير درمﻸعام اﺳتفاده مﯽکند .در دﻧيای واﻗعﯽ »تعميم«
مجازات اعدام تحت عنوان دشمنﯽ با خدا و جنبه ﻗدﺳﯽ بخشيدن بدان با عموميت يابﯽ هر چه بيشتر توليد
کاﻻيﯽ خورﻧد دارد و اﺳتفاده از اشکال ﻗرونوﺳطايﯽ چون تعزير و اعدام درمﻸعام بر دهشت افکنﯽ آن
مﯽافزايد .حق تنبيه از ﻧو با عناصری چنان شديد ترکيب شد که مخوفتر گرديد» .اﻧتزاعﯽ از دهشت«
صورت گرفت تا دهشت واﻗعﯽ کامﻞتر و کارآتر شود.
يکبار بنيادگرايان اﺳﻼمﯽ تحت رهبری خمينﯽ پس از اصﻼحات ارضﯽ ﺳال  ۴٢تواﻧﺴتند با تحکيم و
توﺳعه مناﺳبات کاﻻيﯽ به حداکثر ايدئولوژی بنيادگراياﻧه خود را ترويﺞ کنند و بر آن بﺴتر دريافت خاص
خود از دين )بهطور مشخﺺ درهمآميزی دين و دولت تحت عنوان وﻻيتفقيه( را عموميت بخشند(13) .
اين بار بنيادگرايان به ﻗدرت رﺳيده با اﺳتفاده حداکثری از ﻗواﻧين کيفری به حفﻆ ،تقويت و گﺴترش هر چه
بيشتر ﺳرمايهداری پرداختند .آﻧان ادای دين کردﻧد و خدمتگزار همان روابطﯽ شدﻧد که زماﻧﯽ موجب
عروجشان شده بود.
برای جمهوری اﺳﻼمﯽ تعزير و اعدام درمﻸعام کارکرد چندگاﻧه دارد .از يکﺴو تﻼش مﯽکند با تمام ﻗوا
ﻗدرت خود را به رخ مردم کشاﻧد .مردم بايد به چشم خود اين ﻧمايﺶهای جنايتکاراﻧه را ببينند چون بايد
بترﺳند و عبرت بگيرﻧد .مردم بايد در ﻧمايﺶها شرکت داده شوﻧد تا ﻗدرت خدای منتقم را همواره باﻻی

ﺳرشان حس کنند و حتﯽ در خلوت خويﺶ در ترس دائمﯽ بﺴر برﻧد .از ﺳوی ديگر مﯽخواهد به مردم
گوشزد کند که با شرکت در اين ﻧمايﺶها بايد در اعمال مجازات ﻧيز ﺳهم گيرﻧد و به ﻗدرت الهﯽ کمک کنند
تا ايدئولوژی مبتنﯽ بر اﻧتقام ،حد و ﻗصاص )و همچنين ديه( پايدار بماﻧد .پايه ﻗصاص »شراکت و همکاری«
فرد خﺴارتديده درزمينهٔ اعمال مجازات اﺳت .رويهای اﺳت برای تفرﻗه اﻧداختن در ميان مردم و به جان
هم اﻧداختنشان .ﻗصاص گر به جان ﻗصاص ديده مﯽافتد تا در مجازات ﺳهم گيرد) .با چنين منطقﯽ در زﻧدان
توابان مﯽبايﺴت برای پاک شدن گناهاﻧشان شريک مجازات ديگران مﯽشدﻧد (.اين روش ﻗرونوﺳطايﯽ
ﻧيز ّ
برخاﺳته از ايدئولوژی منﺴوخ و منحطﯽ اﺳت که عليرﻏم تناﻗضاتﺶ همچون مﻼت واﻗعﯽ ﻗطعاتﯽ که به
لحاظ تاريخﯽ درهمشکﺴته و متناﻗﺾاﻧد را به هم متصﻞ مﯽکند .ﻗواﻧين کيفری منبعث از اين ايدئولوژی ﻧقﺶ
کليدی درزمينهٔ اعمال ديکتاتوری عريان و ﻗهر مﺴتقيم و دائمﯽ عليه اکثريت مردم دارد .فاشيﺴم دينﯽ بيﺶ
از هرجائﯽ در اين ﻗواﻧين تجﺴم مﯽيابند .ﻗواﻧينﯽ که با شدت و حدت تمام به توليد و بازتوليد کﻞ ﻧظام
ﺳرمايهداری تحت ﺳلطه امپرياليﺴم در ايران ياری مﯽرﺳاﻧند.
بهعنوان نتيجه:
ﺳرشت مجازات اعدام در جمهوری اﺳﻼمﯽ هم مهر ايدئولوژی بنيادگراياﻧه را بر خود دارد هم مهر منافع
طبقاتﯽ معين .ﺳياﺳتهای تنبيهﯽ جمهوری اﺳﻼمﯽ بهمثابه عنصری از روبنای حقوﻗﯽ به دليﻞ محتوی و
شکﻞ )هرچند متناﻗﺾ و پيچيده( اﺳاﺳا ً ﺳﻼحﯽ برای حفﻆ ﺳلطه طبقاتﯽ و به تبعيت واداشتن طبقه اﺳتثمارشده
در يک شرايط حاد تاريخﯽ معين اﺳت .دمودﺳتگاه مخوف و جهنمﯽ که جمهوری اﺳﻼمﯽ تحت عنوان ﻗوه
ﻗضائيه ﺳازمان داده در خدمت تحکيم روابط توليدی حاکم و دولت بورژوايﯽ برخاﺳته از آن ﻗرار دارد.
مبارزه با اين ﻧهاد ﺳرکوبگر که خود امروزه به يک ﻧهاد مالﯽ عظيم ﻧيز بدل گشته بدون مبارزه همهجاﻧبه
با ﺳلطه طبقاتﯽ و ﺳرﻧگوﻧﯽ دولت ارتجاعﯽ ميﺴر ﻧيﺴت .اما بدون مبارزه با شکﻞ و روشهای ﻗوه ﻗضائيه
و ﺳتمهای مشخصﯽ که ببار مﯽآورد ﻧيز ﻧمﯽتوان اين مبارزه را بهطور همهجاﻧبه و کامﻞ بهپيﺶ برد .مهم
اﺳت که همگان درک کنند چرا ﻧظام ﻗضايﯽ مبتنﯽ بر آموزههای بنيادگراياﻧه دينﯽ اين شکﻞ را به خود گرفته
و ريشههای اﻗتصادی – اجتماعﯽ ،ﺳياﺳﯽ – تاريخﯽ و ايدئولوژيک  -فرهنگﯽ آن کدام اﺳت .تا دريابند اين
محتوی و شکﻞ اصﻼحپذير ﻧبوده و هرگوﻧه تﻼش برای بهبود آن بيهوده اﺳت.
پديدههای منﺴوخ و پوﺳيده و مرده را بايد با مياﻧجﯽ يک اﻧقﻼب کموﻧيﺴتﯽ رواﻧه زبالهدان تاريخ کرد،
در ﻏير اين صورت مﯽتواﻧند دوباره بر زﻧدگﯽ چنگ اﻧدازﻧد و به اشکال مخربتر و وحشتناکتر بر درد
و رﻧﺞ همگاﻧﯽ بيفزايند.

افشای همهجاﻧبه ﻗوه ﻗضائيه دينﯽ و به گور ﺳپردن جمهوری اﺳﻼمﯽ خدمتﯽ بزرگ به بشريت خواهد
بود .بهويژه مردم خاورمياﻧه که از بنيادگرايﯽ دينﯽ بيشترين آﺳيبها را ديدهاﻧد.
ﺗوضيحات و منابﻊ:
 – ١هدف اصلﯽ اين ﻧوشتار بررﺳﯽ ﺳرشت مجازات اعدام درزمينهٔ جرمهای ﺳياﺳﯽ اﺳت .امروزه شمار کﺴاﻧﯽ که به
دليﻞ جرمهای جنايﯽ ماﻧند ﻗاچاق مواد مخدر و ﻗتﻞ  ...اعدام مﯽشوﻧد از اعدامهای ﺳياﺳﯽ بيشتر شده اﺳت .ﻗطعا ً بررﺳﯽ و
تحليﻞ از اين اعدامها که اﺳاﺳا ً تودههای تهيدﺳت را آماج ﻗرار داده ﻧيازمند تﻼش ديگری اﺳت .اعدام تحت عنوان مقابله با
ﻗاچاق مواد مخدر ﻧقﺶ مهمﯽ در ايجاد فضای رعب و وحشت در ميان تودههای تحتاﻧﯽ دارد.
 -٢برای مثال رجوع شود به کتاب »مراﻗبت و تنبيه – تولد زﻧدان« اثرميشﻞ فوکو .ﺳه بخﺶ ﻧخﺴت اين کتاب اطﻼعات
مهمﯽ درزمينهٔ تفاوت تنبيه و مجازات در ﻧظامهای »پيشا مدرن« و »مدرن« به خواﻧنده مﯽدهد .اين کتاب توﺳط ﻧشر ﻧﯽ به
فارﺳﯽ ترجمه شده اﺳت.
همچنين کتاب »لندن دار زدهشده )يا اعدامشده(  ...جنايت و جامعه مدﻧﯽ در ﻗرن هجدهم« اثر پيتر ﻻين باگ. (٢٠٠٧) ،
در لينک زير معرفﯽ اين کتاب ﻗابﻞدﺳترس اﺳت.
http://resolutereader.blogspot.com/2007/09/peter-linebaugh-london-hanged-crime-and.html
 -٣اين مﺴئله حتﯽ شامﻞ دولتهای ﺳوﺳياليﺴتﯽ ﻧيز مﯽشود .هرچند ماهيت مجازات ،اهداف آن و روشهای اعمالﺶ تحت
ﻧظام ﺳوﺳياليﺴتﯽ کيفيتا با ﺳرمايهداری متفاوت اﺳت اما اين حق کماکان پابرجاﺳت .تا زماﻧﯽ که دولت موجود باشد ،همواره
اين حق باﻗﯽ خواهد ماﻧد .در اين زمينه هيچ توهمﯽ ﻧبايد داشت .تنها با از ميان رفتن پايههای عينﯽ دولت يعنﯽ با برﻗراری
جامعه جهاﻧﯽ کموﻧيﺴتﯽ مﯽتوان شاهد از ميان رفتن اين حق )ماﻧند ديگر حقوق بورژوايﯽ موجود در جامعه ﺳوﺳياليﺴتﯽ(
شد .دولت ﺳوﺳياليﺴتﯽ ﻧيز مﯽتواﻧد با وضعيتهای اضطراری همچون جنگهای ارتجاعﯽ عليه کشور ﺳوﺳياليﺴتﯽ يا
جنايتهای بزرگ ﺳازمانيافته توﺳط مدافعين ﻧظم کهن عليه مردم روبرو شود .ازاينرو مجبور اﺳت برای حفاظت از مردم
و حفﻆ ﻗدرت اﻧقﻼبﯽ به اشکال مختلف از اشد مجازات )و گاها اعدام( ﺳود جويد .پرﺳﺶ اصلﯽ اين اﺳت که چگوﻧه و با چه
روشهايﯽ و با چه ﻗيدوبند گذاشتنهايﯽ بتوان اين حق را کنترل و محدود کرد .لغو رﺳمﯽ صدور حکم اعدام در شرايط عادی،
ﺳختتر کردن صدور و اجرای اين حکم حتﯽ در شرايط اضطراری )که بايد به لحاظ ﻗاﻧوﻧﯽ مشروط و به لحاظ زماﻧﯽ محدود
باشد( ازجمله اﻗداماتﯽ اﺳت که بايد صورت گيرد .برای ﻧموﻧه به ﻗاﻧون اﺳاﺳﯽ پيشنهادی برای جامعه ﺳوﺳياليﺴتﯽ که توﺳط
باب آواکيان رهبر حزب کموﻧيﺴت اﻧقﻼبﯽ آمريکا در ﺳال  2010ارائهشده رجوع شود .او با تکيه به تجارب مثبت و منفﯽ
جوامع ﺳوﺳياليﺴتﯽ در ﻗرن بيﺴتم راهحﻞهای ﻗاﻧوﻧﯽ دﻗيقﯽ برای چگوﻧگﯽ اعمال ﻗدرت اﻧقﻼبﯽ و همچنين محدود کردن حق
مجازات در وضعيتهای اضطراری جلو گذاشته اﺳت.

 -۴برای اطﻼعات بيشتر در اين زمينه به مقاله »ماجرای گرين پيس« در مجله اﻧترﻧاﺳيوﻧاليﺴتﯽ »جهاﻧﯽ برای فتح«
شماره  1364 ،4رجوع شود.
 -5ﻗاﻧون مدﻧﯽ ايران در دوره رضاشاه توﺳط کميﺴيوﻧﯽ که تمامﯽ اعضای آن )بهﻏيراز يک تن( مجتهد بودﻧد تهيه شد.
اين ﻗاﻧون بر اﺳاس اصول فقهﯽ ﻗرن هفتم و دهم هجری ﻧگاشته شد .متن اين ﻗاﻧون چنان به فقه آﻏشته بود که بدان فقه فارﺳﯽ
مﯽگفتند .اين محتوای فقهﯽ فقط در فرم با ﻗاﻧون مدﻧﯽ ﻧاپلئوﻧﯽ  1804فراﻧﺴه ﻗرابت داشت .چند بندی که از ﻗاﻧون مدﻧﯽ فراﻧﺴه
وام گرفته شده بود با شرط و شروطﯽ آورده شد که با فقه در تضاد ﻗرار ﻧگيرد .به همين دليﻞ ﻗاﻧون مدﻧﯽ ايران پس از به
ﻗدرت رﺳيدن جمهوری اﺳﻼمﯽ با تغييراتﯽ اﻧدک دوباره به رﺳميت شناخته شد.
در اين زمينه رجوع شود به برﻧامه »شيرازه« در راديوی بﯽبﯽﺳﯽ تحت عنوان »بررﺳﯽ ﻗاﻧوﻧﯽ مدﻧﯽ ايران« در 13
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 - 6در اين زمينه به مقاله زﻧدهياد آذر درخشان تحت عنوان » از اوين تا کهريزک« )مباﻧﯽ ﺳرکوب در ﻧظام ﻗضايﯽ
جمهوری اﺳﻼمﯽ ايران( رجوع شود .اين مقاله در جلد دوم مجموعه مقاﻻتﺶ به ﻧام »تنها صداﺳت که مﯽماﻧد« ﻗابﻞدﺳترس
اﺳت.
 – 7اختﻼفها و کشمکﺶهای شورای ﻧگهبان و مجلس شورای اﺳﻼمﯽ طﯽ اين ﺳالها عﻼوه بر موضوع شکﻞ مالکيت
)دفاع از شکﻞ فردی و خصوصﯽ مالکيت در برابر شکﻞ دولتﯽ( در مورد »تعيين مقدار تعزير« ﻧيز بود .شورای ﻧگهبان
مخالف حد تعيين کردن تعزيرات توﺳط مجلس بود و ميزان آن را بر عهده حاکم شرع مﯽداﻧﺴت .مجلس مدام مجبور مﯽشد
بهجای تعيين مقدار مجازات به ذکر اينکه مجرم تعزير شود ،اکتفا کند .اين کشمکﺶ ﺳراﻧجام با اضافه کردن بخﺶ تعزيرات
حکومتﯽ در »ﻗاﻧون مجازات اﺳﻼمﯽ« حﻞوفصﻞ شد.
ﻧامه معروف خمينﯽ به خامنهای در دیماه  1366در ارتباط با معضﻞ ﻗاﻧون کار ،اﺳاﺳا ً برای حﻞوفصﻞ اين ﻗبيﻞ مشکﻼت
بود .او تﺄکيد کرد که اختيارات حکومت اﺳﻼمﯽ مطلق اﺳت تا بدان حد که مﯽتواﻧد هر امر عبادی يا ﻏيرعبادی که مخالف
مصالح اﺳﻼم باشد را موﻗتا ً تعطيﻞ کند .اين امر حتﯽ مﯽ تواﻧد شامﻞ ﻧماز ،روزه و حﺞ هم گردد .او از اين طريق اصﻞ حکم
حکومتﯽ را بنيان گذاشت و گريبان حکومت را از ايرادات و رويههای بيﺶازحد شرعﯽ شورای ﻧگهبان رها کرد.
برای بحث بيشتر به کتاب »ﻧظام حکومتﯽ جمهوری اﺳﻼمﯽ ايران – دين ﻗاﻧون ومطلقيت ﻗدرت« اثر اصغر شيرازی –
ﻧشر چشماﻧداز ،پاريس 2009 ،رجوع شود.
 – 8آيتﷲ مطهری عدالت را چنين تعريف کرد» :اعطاء کﻞ ذیحق حقه« .ازﻧظر او »هر چيزی و هر شخصيتﯽ در
متن خلقت با يک شايﺴتگﯽ مخصوص به خود به دﻧيا آمده اﺳت .حقوق هم ازاينجا پيدا مﯽشود ،يعنﯽ از طرف ﺳاختمان ذاتﯽ
اشياء .ما بايد هر چيزی را در ذاتﺶ مطالعه بکنيم بعد ببينيم که او شايﺴتگﯽ چه چيزی را دارد و چه اﺳتعدادی در وجود اوﺳت

يعنﯽ طبيعتﺶ چه تقاضايﯽ دارد  ...هر چيز اﺳتحقاﻗﯽ دارد و منشﺄ آن خود خلقت اﺳت «.به ﻧقﻞ از کتاب »بررﺳﯽ عقﻼﻧﯽ
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 – 9البته به دليﻞ مﻼحظات بينالمللﯽ بهطور رﺳمﯽ اعدام به جرم ارتداد در »ﻗاﻧون مجازات اﺳﻼمﯽ« ﻧيامده اﺳت .اما در
بخﺶ حدود ،ذکرشده که برای هر حدودی که در اين ﻗاﻧون ﻧيامده بايد بر پايه اصﻞ  167ﻗاﻧون اﺳاﺳﯽ عمﻞ شود .طبق اين
اصﻞ ﻗاضﯽ بايد برای جرم ارتکابﯽ بر پايه منابع معتبر اﺳﻼمﯽ با فتوای معتبر حکم صادر کند .ﻧاگفته ﻧماﻧد که در دهه شصت
بﺴياری به جرم ارتداد اعدام شدﻧد .کماکان تحت عنوان »ﺳب النبﯽ« در» ﻗاﻧون مجازات اﺳﻼمﯽ« کﺴﯽ که به پيغمبر توهين
کند حکمﺶ اعدام اﺳت.
 - 10هنوز مصداق جرم در ميان حقوﻗداﻧان طرفدار جمهوری اﺳﻼمﯽ مورد مناﻗشه اﺳت .برای مثال رجوع شود به مقاله
»چالﺶ جرم در ﻗاﻧون مجازات اﺳﻼمﯽ مصوب  «١٣٩٢اثر فريدون جعفری که در مجله پژوهﺶهای حقوﻗﯽ دوره ،٢٠
شماره  ،۴۵بهار  ١۴٠٠منتشرشده اﺳت .ﻧويﺴنده بهدرﺳتﯽ مدعﯽ اﺳت که تعريف جرم در ﻗواﻧين جمهوری اﺳﻼمﯽ دچار
ابهام ،تناﻗﺾ و ﻧقﺺ اﺳت .تعريف جرم مشخﺺ ،جامعوماﻧع ﻧيﺴت ،معلوم ﻧيﺴت که مجرم طبق کدام ﻗاﻧون عام ،خاص يا
اخﺺ محاکمه مﯽشود ،تمايزی بين جرم عمدی و ﻏيرعمدی و بين مجازات با اﻗدامات تﺄمينﯽ و تربيتﯽ گذاشته ﻧشده اﺳت و
مجازات فرع بر مﺴئوليت کيفری اﺳت و تفاوتﯽ بين مﺴئوليت کيفری مجازات و خود جرم گذاشته ﻧمﯽشود .ماﻧند مواردی که
کﺴﯽ مجنون اﺳت و جرمﯽ را مرتکب مﯽشود ولﯽ کيفر ﻧمﯽيابد.
البته ﻧويﺴنده عليرﻏم تﺄکيدات فوق فراموش مﯽکند که عﻼوه بر اصﻞ شيعﯽ »وضع الشﯽ ء فﯽ موضعه« يکﯽ ديگر از
اصول اﺳاﺳﯽ جمهوری اﺳﻼمﯽ درزمينهٔ برﻗراری عدل اﺳﻼمﯽ »ﻗضات عادل و آشنا به ضوابط دينﯽ« اﺳت .اين اصﻞ عمﻼً
ﻗاضﯽ را فراتر از ﻗاﻧون ﻗرار مﯽدهد .ﻗاضﯽ اﺳت که جرم را اﺳاﺳا ً بر پايه فقه اﺳﻼمﯽ تفﺴير و ميزان مجازات را تعيين
مﯽکند .طبق اين ﻧظام دينﯽ همه افراد به خدا )و ولﯽفقيه بهعنوان ﻧماينده خدا روی زمين( بدهکارﻧد و بايد بدهﯽ خود را
بپردازﻧد .جرم تراشﯽ برای همگان بخشﯽ از ذات ﻧظام دينﯽ در عصر جديد اﺳت.
 -11در ﻧظام ﻗضايﯽ جمهوری اﺳﻼمﯽ ،ﻧقﺶ ﻗاضﯽ متفاوت از ديگر جوامع اﺳت .وظيفه آﻧان تنها ﻗضاوت و »اجرای
عدالت« ﻧيﺴت بلکه حکميت و داوری در جهت حﻞ مناﻗشه ﻧيز هﺴت .الگوی آﻧان پيغمبر اﺳت که برای ﻧخﺴتين بار در جامعه
عربﺴتان ﻗضاوت و حکميت را در هم ادﻏام کرد .عليرﻏم تحوﻻت ﻧظری و عملﯽ که در مفهوم حکميت صورت گرفت،
حکميت در اﺳﻼم باﻗﯽ ماﻧد .حکميت امری شخصﯽ و فردی اﺳت ﻧه همگاﻧﯽ .بيان اﻧتخاب داور برای حﻞوفصﻞ اختﻼفهای
پيﺶآمده اﺳت.
به لحاظ حقوق اﺳﻼمﯽ ﻗاضﯽ ﻧمﯽتواﻧد بﯽطرف باشد .زيرا اگر در جرمﯽ به »حقﷲ« تجاوزی صورت گيرد ﻗاضﯽ حق
گذشت ﻧدارد زيرا بشر ﻧمﯽتواﻧد حق خدا را ببخشد .ﻗاضﯽ ﻧماينده و پاﺳدار »حقﷲ« اﺳت و به ﻧحوی طرف دعواﺳت .دو
طرف )خدا – اﻧﺴان( دارای حقوق مﺴاوی ﻧيﺴتند .خدا دارای حق اﺳت و اﻧﺴان دارای تکليف .وجود ﻗاضﯽ به ﻧمايندگﯽ از
»حقﷲ« برای ايفای حق کفايت مﯽکند .از همين رو ﻧيازی به وکيلﯽ مدافع ﻧيز ﻧيﺴت تا از »حق« کﺴﯽ دفاع کند .به همين

دليﻞ وکيﻞ مدافع در جمهوری اﺳﻼمﯽ فرماليته اﺳت .در امور مربوط به »حقالناس« )دعوای های ميان افراد( ﻧيز ﻗاضﯽ
بهعنوان ﻧماينده »حقﷲ« عمﻼً جای مدافعان دو طرف را مﯽگيرد و ازاينرو بايد در امور حقوﻗﯽ »حقالناس« بﯽطرفﯽ پيشه
کند) .برای بحث بيشتر به کتاب »بررﺳﯽ عقﻼﻧﯽ حق ،ﻗاﻧون و عدالت در اﺳﻼم« اثرم کوهيار ،اﻧتشارات خاوران ،پاريس
 1374رجوع شود(.
امروزه در دادگاههای اﻧقﻼب اﺳﻼمﯽ ﻗضاتﯽ هﺴتند که برای يک جرم معين در شرايط و زمان معين احکام متفاوتﯽ صادر
مﯽکنند .برخﯽ ﺳختگيرترﻧد برخﯽ ﺳهﻞ گيرتر .اينکه پروﻧده متهم به کدام ﻗاضﯽ ارجاع داده شود اﺳاﺳا ً بر عهده بازجويان
اﺳت .بازجويان تعيينکننده اين امر و حتﯽ ميزان حکم هﺴتند .اين رويه کامﻼً در ارتباط با جرائم ﺳياﺳﯽ – امنيتﯽ در ﻗوه
ﻗضائيه جاافتاده اﺳت.
 –12ميشﻞ فوکو با ذکر ﻧقﻞﻗولﯽ از حقوﻗداﻧﯽ به ﻧام ِﺳروان )که در ﻗرن هجدهم مﯽزيﺴت( بر فرايند ﻧشاﻧدن »تصور
کيفر« بهجای »واﻗعيت جﺴماﻧﯽ کيفر« و اهميت آن از زاويه بورژوازی پرتو مﯽافکندِ .ﺳروان در ﺳال  ١٧۶٧ﻧوشت» :بايد
ايده جرم و ايده مجازات ارتباطﯽ محکم با يکديگر بيابند و بدون وﻗفه در پﯽ همآيند .اگر شما اينچنين زﻧجير ٔه ايدهها را بر ذهن
شهروﻧدان تان شکﻞ دهيد ،آﻧگاه مﯽتواﻧيد از اينکه آﻧان را هدايت کرده و اربابشان شدهايد بر خود بباليد .مﺴتبدی ابله با
زﻧجيرهای آهنﯽ مﯽتواﻧد بردگاﻧﺶ را به اﻧقياد درآورد ،اما ﺳياﺳتمداری حقيقﯽ آﻧان را با زﻧجيری از ايدههای خودشان بهمراتب
محکمتر به بند مﯽکشد ،او اولين حلقه زﻧجير را به ﺳطح ثابت عقﻞ وصﻞ کرده اﺳت و ازآﻧجاکه از حلقههای بافتهای اين زﻧجير
بﯽخبريم و تصور مﯽکنيم خودمان آن را ﺳاختهايم ،اين زﻧجير بهمراتب محکمتر اﺳت ،ﻧااميدی و زمان زﻧجيرهای آهنﯽ و
فوﻻدی را مﯽفرﺳايد .اما ﻧمﯽتواﻧد هيچ گزﻧدی بر پيوﻧد عادی ايدهها وارد آورد ،بلکه آن را مﺴتحکمتر ﻧيز مﯽﺳازد ،بر الياف
ﻧرم مغز ،بنيان تزلزلﻧاپذير اﺳتوارترين امپراتوریها بنا مﯽشود) «.از صفحه  ١٣٠کتاب مراﻗبت و تنبيه  -تولد زﻧدان(
بر پايه همين منطق حتﯽ »ﺳزار بکاريا« که بهعنوان اولين حقوﻗدان مصلحﯽ که فعاﻻﻧه به مخالفت با مجازات اعدام
برخاﺳت ،بجای کيفر مرگ پيشنهاد به بردگﯽ کشاﻧدن هميشگﯽ مجرم را داد .تا تصور کيفر بر اذهان مردم به حداکثر رﺳد.
فوکو مﯽپرﺳد آيا اين کيفر حتﯽ ازلحاظ جﺴماﻧﯽ بﯽرحماﻧهتر از مرگ ﻧيﺴت؟ تصور تمامﯽ لحظههای بردگﯽ وحشتناکتر از
ايده مرگ ﻧيﺴت؟
 –13برای بحث بيشتر در اين زمينه به مقاله »گپﯽ خودماﻧﯽ در مورد اﻧقﻼب  – ۵٧از کشفاﻻﺳرار تا وﻻيتفقيه« -
بهمن  ،١٣٩٧از همين ﻧگارﻧده رجوع شود.

