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مريم خباز /  گروه جامعه 

ــت و  قصاص دو رو دارد، يك رويش به قاتل اس
يك رويش به مقتول. قاتل بايد مجازات شود چون 
ــاي دم نيز خواهان  ــان را گرفته. اولي جان يك انس
ــوند تا نگذارند خون مقتول بيهوده  قصاص مي ش
هدر رود؛ چشم در برابر چشم، گوش در برابر گوش 

و جان در برابر جان. 
ــت. حكم  ــت، حرف خداس اين حرف قانون اس
ــرات صدمه زدن  ــي ج ــده تا كس قصاص وضع ش
ــته باشد. اين حكم را گذاشته اند  به ديگري را نداش
ــت و در عين ناباوري،  ــر خوني به  عمد  ريخ ــا اگ ت
ــد، قاتل به حرمت  عزيزي از يك خانواده گرفته ش
خون ريخته شده، با زندگي وداع كند و درس عبرتي 
ــود براي ديگراني كه نقشه گرفتن جان مردم را  ش

در سر دارند. 
ــش طراحي  ــالن، قتل را از پي ــه همه قات البت
ــدان براي روز  ــتر آنها وقتي در زن ــد. بيش نمي كنن
ــد، به ماجراي  ــمارش معكوس مي كنن اعدام، ش
روزي لعنت مي فرستند كه آخرش قتل بود. گاهي 
ــت، لجبازي است، بي تجربگي  اوقات ناآگاهي اس
ــت يا  ــت، حماقت اس ــت، از روي غرور بيجاس اس
ــت كه  ــوءنيت و قصد قبلي اس هرچيزي غير از س

از يك انسان، قاتل مي سازد. 
ــرايطي گير مي كنند  ــي نيز بعضي ها در ش گاه
ــرار مي گيرند و  ــات ق ــت تاثير غليان احساس و تح
ــت به خون  چون نمي توانند منطقي فكر كنند، دس
مقتول مي آاليند، مثل بيشتر كساني كه مي گويند 
ــش را در برابر  ــا آبروي خوي ــاع از جان ي ــد دف قص
ــروع روي  ــته اند و قانون نام دفاع مش مقتول داش

آن مي گذارد. 
ــرايطي واقع  ــد در چه ش ــن كه قتل عم ــا اي ام
ــده، ارتباطي به نتيجه ماجرا ندارد. نتيجه، مرگ  ش
ــاني ديگر است كه حكم  ــان به دست انس يك انس
ــرعي اش قصاص نفس است و هدف از  قانوني و ش
اجراي آن، جلوگيري از تكرار رفتارهاي خشونت بار 

كه جان انسان ها را هدف مي گيرد. 
البته قانون دو راه پيش پاي اولياي دم مي گذارد 
ــت كه  كه يكي گرفتن جان قاتل در ازاي خوني اس
ريخته و دومي دريافت خونبها، يعني معاوضه جاني 
كه گرفته شده با ارزش آن جان بر حسب ميزان ديه. 
در بيشتر مواردي كه پايان يك پرونده، صدور حكم 
ــت، اولياي دم فقط قصاص  قصاص براي قاتل اس
مي خواهند، اما هستند كساني كه جان عزيزشان را 
از دست رفته مي بينند و قصاص قاتل را بي تاثير در 

بازگشت او به زندگي، يعني ديه را دريافت مي كنند و از 
قصاص  مي گذرند و آن گاه قاتل مي ماند و جنبه عمومي 

جرمش كه تحمل حبس است. 

آنان كه مي بخشند 
بايد محكوم به قصاص بود تا فهميد ارزش هر لحظه 
ــت. بايد هر لحظه با مرگ همخانه شد  زندگي چقدر اس
و سايه اش را روي اندام ها حس كرد تا دانست فردي كه 
ــت تا چه اندازه وحشت دارد. بايد در  محكوم به اعدام اس
يك قدمي مرگ بود تا درك كرد كلمه بخشش چه واژه 
دلچسبي است. بايد جاي يك قاتل محكوم به قصاص 
ــش و مهرباني ولي دم تا چه اندازه  بود تا حس كرد بخش

شيرين است. 
ــيريني را  ــال محكومان زيادي طعم اين ش تا به ح
چشيده اند، تا به حال اولياي دم زيادي بزرگوارانه از خون 
عزيز خويش گذشته اند و احساسات عمومي را به غلياني 
ــش و مهرباني اند ؛  مثبت انداخته اند. اينها معلمان بخش
ــد كه قصاص حق  ــرو اين آموزه ديني ان ــاني كه پي كس

ولي دم، اما بخشش بهتر از انتقام است. 
ــال پدر و مادر اميرحسين، جوان ناكام اهل نور  امس
كه در هفده سالگي در يك نزاع دسته جمعي كشته شده 
بود، بالل، قاتل او را در حالي كه طناب دور گردنش بود 
ــهدش را مي خواند، بخشيدند. عكس هاي مربوط  و اش
ــاس و پردلهره است  ــش آن قدر پراحس به لحظه بخش
ــد و بغض گلويش  ــت مي  كن ــه مو بر اندام بيننده راس ك

را مي گيرد. 
ــعيد، قاتل جوان  هفده  ساله نيشابوري نيز امسال  س
ــت آن هنگام كه پاي چوبه  با بزرگواري اولياي دم، درس
ــود و جز داالن بي انتهاي مرگ صحنه اي پيش رو  دار ب
نداشت، بخشيده شد. پدر سعيد ، قاتل پسرش را بخشيد 
ــت خانواده اي ديگر مثل آنها لحظات  چون نمي خواس

مشقت بار مرگ فرزند را تجربه كنند. 
سال پيش وحيد، عامل شهادت بابك، سرباز نيروي 
ــد ؛ هرچند  ــيده ش انتظامي نيز با همين بزرگواري بخش
طناب دار دور گردنش افتاد، صندلي از زير پايش ول شد، 
ــخ گلويش را گرفت و چند ثانيه باالي دار جان  مرگ بي
ــد گوارا بود و  ــي لحظه آخري براي وحي ــن زندگ داد. اي
ــش لحظه آخري براي همه اولياي دم، درسي  اين بخش
ــام را هر چقدر هم كه بزرگ  ــود انتق براي اين كه مي ش

باشد، دور انداخت. 

آنان كه نمي بخشند 
ــد قاتل چقدر  ــت داد تا فهمي ــد عزيزي را از دس باي
ــي دم يك مقتول  ــد، بايد ول ــد نفرت انگيز باش مي توان
ــرق خون عزيز  ــد غ ــت خاطره ديدار با جس بود تا دانس

ــت رفته تا چه اندازه دلخراش است، بايد عضوي  از دس
ــاي يادگاري  ــود كه جز مرور عكس ه ــواده اي ب از خان
ــد، بايد هر روز  ــتش به جايي نمي رس  عزيز دلبندش دس
ــي عزيزش را از  ــه زندگ ــود ك ــواده اي ب رو در روي خان
ــاي دم گدايي مي كند و نمي داند ولي دم، دلش بابت  اولي

از دست دادن عزيزش خون است. 
ــاي دم درك نمي كند.  ــي جز اولي ــاي دم را كس اولي
ــواده مقتول داده و  ــت كه خدا به خان قصاص، حقي اس
ــاري مي كنند، فقط  ــر بر اجراي حكم خدا پافش آنها اگ

حقشان را مي خواهند. 
 قصاص را راهي مي دانند براي جلوگيري از تكرار و 
شيوع قتل كه خشن ترين جرائم است. مراحل دادرسي 
در پرونده هاي قتل را نيز به اين علت در نظر گرفته اند كه 
قصاص قانوني، جاي انتقام  كور و دور از عدالت را بگيرد. 
ــود و  با اين حال گاهي جاي قاتل و مقتول عوض مي ش
عده اي با اين فرض كه مقتول مستحق بخشش است، 
ــور بنابر  گمان مي برند اگر خانواده اي در نقطه اي از كش
ــيد، همه  ــه دارد، قاتلي را بخش ــل و اعتقاداتي ك دالي

اولياي دم موظف به تكرار اين تصميم اند. 
ــار  ــر خانواده هاي اولياي دم فش ــت كه ب همين اس
ــياري از آنها از حضور  ــود و حتي بس ــادي وارد مي ش زي
ــنگيني قضاوت   ــار عمومي طفره مي روند تا از س  در انظ

اينچنيني دور باشند.  

 ميانجيگري ها به ثمر مي رسد؟ 
ــن است و در  ــت كه ظاهر قصاص خش ــت اس درس
ــود، اما باطن قصاص  ــان گرفته مي ش آن جان يك انس
عاري از خشونت است. كسي كه از روي عمد يا از اشتباه، 
دست به خون كسي مي آاليد، بايد تاوان كارش را ببيند. 
به همين علت است كه پاي چوبه دار روي پالكاردهاي 

بزرگ مي نويسند:  «سرانجام ِ قانون شكني.»
ــد و قاتل  ــي رخ مي ده ــي قتل ــال وقت ــن ح ــا اي ب
ــر پرونده  ــژه اگ ــود، بوي ــاص مي ش ــوم به قص محك
ــانه ها روي  ــد كه رس ــته باش ويژگي هايي خاص داش
ــختي قرار  ــرايط س ــد، اولياي دم در ش ــور دهن آن مان
ــه مقتول  ــي ك ــوص در پرونده هاي ــد، بخص  مي گيرن
 كم سن و سال است يا ويژگي هايي براي برانگيختن ترحم

 ديگران دارد. 
ــت در همين مواقع است كه قضاوت  مردم آغاز  درس
ــود و گاه از خانواده مقتول، ظالمي ساخته مي شود  مي ش

كه قدرت بخشيدن ندارد. 
ــدت مي گيرد كه افرادي با هدف  اين تصور زماني ش
ايجاد صلح و سازش به پرونده وارد مي شوند و در جلسات 
متعدد، براي مجاب كردن اولياي دم به بخشش تالش 
مي كنند، ولي تالش ها به نتيجه  نمي رسد. اين تالش ها 

از قصاص تا جامعه بدون خشونت
ــالمي كه بتازگي مورد بحث هاي  يكي از قوانين اس
ــت.  ــت، قانون قصاص اس ــه اس ــرار گرفت ــي ق جنجال
ــالمي طرح  ــه آرماني اس ــك در عرصه جامع ــدون ش ب
ــوي نخبگان ــور از س  مباحث درباره حدود و قوانين كش

 پسنديده است. 
آنچه براي تحقق چنين آرماني ضروري است، ايجاد 
ــالم و بي شائبه براي گفت وگو و بحث منطقي  فضايي س
ــي و  ــاس و فحاش و به دور از وارد كردن اتهام هاي بي اس
ــوي طراحان بحث و صبر و حوصله و حسن  لودگي از س

ظن مجريان قانون است. 
ــارع در پس اين قانونگذاري به دنبال  ــيد ش بايد پرس
ــطه  ــت. چه منفعتي به واس ــه هدفي بوده اس ــق چ تحق
ــه حاصل  ــه در جامع ــون قصاص  ك ــودن قان ــم ب حاك
ــازگاري يا عدم سازگاري اين  ــاله دوم س ــود؟ مس مي ش
ــر و  ــاي امروزين حقوق بش ــالمي با معياره ــون اس قان
ــهروندي است. پاسخ اجمالي به اين دو مساله،  حقوق ش
ــه در جاي  ــائلي ك ــت، مس ــت اس ــوع اين يادداش موض
ــد. در نهايت  ــتري را مي طلب ــود بحث و تفصيل بيش خ
ــالمي،  ــم كه از منظر اس ــش را مطرح مي كن ــن پرس اي
ــه آرمان و وضع ــراي قانون قصاص، چ ــاط با اج  در ارتب

 مطلوبي وجود دارد؟

هدف از قانون قصاص
ــنده اين است كه از منظر  ــمت، قصد نويس در اين قس
ــرون ديني در ارتباط با هدف قصاص بحث كند. از اين  ب
منظر عقايد ديني نويسنده و مخاطب در استدالل نقشي 
ــتدالل  بايد مبتني بر فرض هايي  ــت و اس نخواهند داش
ــلمان  ــلمان و غيرمس ــد كه براي عموم، اعم از مس باش

مقبول باشند. 
ــلمان قانون قصاص  ــان غيرمس ــا از مخالف در اينج
ــته  ــارع حكم قصاص نداش ــم نگاه ديني به ش مي خواه
باشيم و فرض بگيريم كه اين قانون از سوي قانونگذاري 
ــت. از وي مي پرسيم كه آيا واضع  ــري وضع شده اس بش
ــته است كه منفعتي شخصي از اين  اين قانون مي توانس
قانون ببرد؟ قانون قصاص برخالف قوانيني چون ماليات 
ــان و قانونگذاران جامعه  ــتقيمي براي حاكم منفعت مس
ــون قصاص به روابط بين اعضاي جامعه  ندارد، بلكه قان

با يكديگر ارتباط دارد. 
ــن ديگر مربوط به  ــياري از قواني اين قانون نظير بس
اعضاي جامعه چون ديه و مهريه مرزهايي را براي تعامل 
ــراد جامعه با يكديگر وضع مي كند. هر نظام قانوني اي  اف
مبتني است بر ايجاد مرزهايي براي تعامالت افراد جامعه 
با يكديگر. نظام حقوق اسالم نيز چنين مرزهايي را وضع 

كرده است.
ــتدالل را مطرح مي كنند و  ــات قرآن نيز همين اس  آي
ــه كه امروزه هر صاحب خردي حيات جامعه را  همان گون
در اجراي قوانين مي داند، قرآن كريم نيز حيات جامعه را 

در پايبندي به قانون معرفي مي كند. 
بنابراين آنچه درباره قصاص از خود آن مهم تر است، 
ــاص قانوني مربوط به  ــت كه قص ــه به اين نكته اس توج
ــت و نه تعامل افراد  ــالت افراد جامعه با يكديگر اس تعام

ــا يكديگر لزوما  بايد محدود به  ــبت افراد ب با حاكمان. نس
ــد كه حاكمان آن جامعه، اجراي اين حدود  حدودي باش
را تضمين مي كنند. قصاص به مثابه قانوني اسالمي، در 

درجه اول مصداقي از پايبندي جامعه به قانون است. 

مساله سازگاري قصاص با حقوق بشر
 و حقوق شهروندي

ــري و به بيان  ــدان قانون قصاص آن را غيربش منتق
ــازگار با حقوق بشر معرفي مي كنند. برخي  علمي تر، ناس
ــاله دارند و صرفا عالقه مند  ــه نگاه كمتر علمي  به مس ك
ورود به مباحث روشنفكري هستند، آن را مخالف قوانين 
شهروندي مي دانند و اساسا تصوري از تفاوت بسيار مهم 

بين حقوق بشر و حقوق شهروندي ندارند. 
ــت كه فرد از بدو تولد واجد  ــر، حقوقي اس حقوق بش
ــر جايي از دنيا،  ــر در ه ــت و هر فردي از ابناي بش آنهاس
ــان دور افتاده كه در  ــا) در يك جنگل يا بياب ــي (فرض حت
ــد، متولد شود، از چنين  ــورها نباش قلمرو هيچ يك از كش
حقوقي بهره مند است. اما حقوق شهروندي عبارت است 
ــي حاكم بر جامعه.  ــراد جامعه با نظام سياس ــبت اف از نس
ــهروندي در واقع حقوق فرد  ــارت بهتر، حقوق ش ــه عب ب
ــت و تا فردي خود  ــت، بلكه حقوق عضو جامعه اس نيس
ــاس مباني حقوق  را به عضويت جامعه در نياورده، بر اس

شهروندي لزوما از اين حقوق بهره مند نيست.
ــكارترين نمونه هاي حقوق شهروندي را   يكي از آش
ــت. شهروند در  ــركت در انتخابات دانس مي توان حق ش
ــه جديد حق دارد در انتخاب حاكمان و قانونگذاران  جامع
جامعه مشاركت كند. اين حقي است كه در عرصه جامعه 

به او عطا شده است. 
ــازگاري بين قصاص با حقوق شهروندي،  اثبات ناس
دشوار است؛  زيرا شهروند به موازات بهره مندي از حقوق 
ــهروندي، وظايفي نيز نسبت به جامعه دارد و عضويت  ش

در جامعه، برخي از حقوق فردي (حقوق بشر) او را به نحو 
ــروط در مي آورد. مثال حق آزادي كه يك حق فردي  مش
ــوب مي شود، در  ــر محس ــت و در محدوده حقوق بش اس
جامعه به شكل يك حق مشروط در مي  آيد به نحوي كه 
ــهروندي يك جامعه را پذيرفت،  فرد به محض اين كه ش
ــت كه  ــرد كه مادامي از حق آزادي برخوردار اس مي پذي
ــوي ديگر يكي از  ــر پا نگذارد. از س ــن جامعه را زي قواني
ــهروندي اين است كه حدود و حقوق  اقتضائات قانون ش
ــد مثال اغنيا يا  ــاي جامعه برابر باش ــراي همه اعض آن ب
سفيدپوستان يا پيروان ادياني خاص از حقوق شهروندي، 

بهره اي استثنايي نبرند. 
ــراي حق حيات  ــت كه ب ــون قصاص، قانوني اس قان
ــهروندي،  ــون ديگر قوانين ش ــرط مي گذارد و همچ ش
ــروط مي كند. هر فردي  ــي از حقوق بشري را مش بخش
ــالمي شد، به شرطي  ــهروند جامعه اس پس از اين كه ش
ــات ديگر  ــه حق حي ــت ك ــات برخوردار اس ــق حي از ح
ــاص در جامعه به  ــد. اگر قص ــميت بشناس اعضا را به رس
ــود و  ــر فردي پذيرفته ش ــويه درباره ه ــكل علي الس ش
ــاد ديني، جاه  ــت، اعتق ــطه رنگ پوس هيچ فردي به واس
ــل اين قانون از حق  ــيت در مقاب ــام يا ثروت يا جنس و مق
 استثنايي برخوردار نباشد، قانون قصاص تقابلي با حقوق 

شهروندي ندارد. 
ــر  ــبت اين قانون با حقوق بش ــن در باب نس همچني
ــياري ديگر از  ــون همچون بس ــت اين قان ــز بايد گف ني
ــروط  ــن جامعه حقوق فردي اعضاي جامعه را مش قواني
ــن قوانيني كه حقوق  ــوي ديگر وجود چني مي كند. از س
ــت  ــد، در عمل تضميني اس ــروط مي كنن ــردي را مش ف
ــا كه قانون قصاص  ــراي اين حقوق فردي، به اين معن ب
ــه انگيزه  ــراي افرادي ك ــي بازدارنده ب ــون نيروي همچ
ــع گرفتن حق حيات فرد  ــل دارند، عمل مي كند و مان  قت

ديگر مي شود. 

قصاص و آرمان هاي جامعه اسالمي
ــت كه فضا  ــي از امتيازات قانون قصاص، اين اس يك
ــراي عدم اجراي حكم اعدام در چارچوب اين قانون باز  ب
است. به اين نحو كه ولي دم مختار است قاتل را ببخشد. 
ــالمي بخشش قاتل در صورت آشكار شدن  در احكام اس
ــانه هاي ندامت در او، پسنديده شمرده شده است و در  نش
ــش معرفي  ــث، انتقام گيرنده محروم از لذت بخش احادي

شده است. 
ــت كه از منظر  ــان دهنده اين اس همين آموزه ها، نش
اسالمي، اعدام و سلب حيات يك فرد، ولو اگر قاتل باشد، 
ــيدن  ــت؛ اما رس ــنديده نيس به خودي خود مطلوب و پس
ــل، نيازمند افزايش  ــونت و قت ــه جامعه اي خالي از خش ب
ــت تا نه به جان  آگاهي و معنويت و بينش اعضاي آن اس
ــته باشند و نه هنگامي كه  ــوء قصد داش و مال يكديگر س
ــت، به انتقام  ــي از عزيزان آنها را گرف ــري جان يك  ديگ

مشتاق باشند.
ــوي  ــتن از خون عزيزان، بايد از س ــش و گذش  بخش
ــوي حكومت (اعم  اعضاي جامعه صورت گيرد و نه از س
ــالمي يا غيراسالمي)،  زيرا در صورت سهل گيري  از اس
حكومت و دستگاه قضا در اين باره، احتمال اشاعه جرم و 

جنايت در جامعه باال خواهد رفت. 

قصاص حق است، بخشش
هدف از اجراي قصاص، جلوگيري از تكرار جرم  است 

حسين بريد / جام جم

بخشش الزم نيست اعدامش كنيد
در اين كه بخشش بهتر از انتقام و دم زدن از آن آسان است، 
ــود كه بتوان وضع  ــت، اما اگر شرايطي فراهم ش ــكي نيس ش
خانواده قرباني را به طور تمام و كمال حس كرد، مي توان گفت 
ــيدن آن قدر آسان به نظر نمي آيد. نكته اينجاست  ديگر بخش
ــي كه در آن مقتول در تحريك  ــه مي توان براي پرونده هاي ك
ــته طلب بخشش  ــرايط مرگ خود نقش داش قاتل يا ايجاد ش
ــابقه دار  ــرد، اما زماني كه مقتول مظلومانه گرفتار قاتلي س ك
ــود، دم زدن از گذشت عالوه بر اين كه منصفانه نيست،  مي ش

خطري براي قانون و جامعه به حساب مي آيد. 
ــي و خصوصي دارد. به اين  ــاص نفس دو جنبه عموم قص
ــكل با رضايت اولياي دم قصاص منتفي مي شود، اما براي  ش
جنبه عمومي جرم قانونگذار 10-3 سال حبس در نظر گرفته، 
ــد، دادگاه مي تواند متهم را  ــي اگر اولياي دم رضايت بدهن يعن
ــس محكوم كند.   ــال حب ــه تا ده س ــا توجه به نوع جرم به س ب
برخي مجرمان را مي توان تبهكاران بالفطره ناميد، زيرا در هر 
شرايطي مرتكب جرم مي شوند. در چنين پرونده هايي به نظر 
ــت پيگير رضايت بود، چون مجرم  ــان درست نيس كارشناس
سابقه دار قبال به حبس محكوم شده و بايد گفت مجازات اوليه 
ــن چنانچه رضايت  ــت. بنابراي ــالح او بي تاثير بوده اس در اص
ــدان دوباره به جامعه  ــود، مجرم پس از رهايي از زن ــه ش گرفت

آسيب خواهد زد. 
ــي و بدون  ــي قتل ها اتفاق ــت كه بعض ــن در حالي اس اي
ــراي نمونه پرونده هاي قتل  ــزي صورت مي گيرد. ب برنامه ري
ــي مي شوند.  ــراها بررس ــوءتفاهم در دادس زيادي به دليل س
ــابقه شرارت ندارند و صاحب خانواده  متهمان اين پرونده ها س
شرافتمندي نيز هستند. چنين پرونده هايي نياز به تالش براي 

گرفتن رضايت دارند. 
ــوم ويژه قتل  ــعبه س ــيدي، بازپرس ش قاضي علي جمش
ــراي جنايي و قاضي سابق اجراي احكام اعدام  تهران و دادس
ــتان تهران دراين باره به جام جم  و قصاص دادگاه كيفري اس
ــت، اما در پرونده هايي كه  مي گويد: قصاص حق اولياي دم اس
ــابقه دار نيست،  ــت و قاتل نيز س در آن مقتول بي تقصير نيس
ــش كرد. در چنين پرونده هايي قاضي  مي توان تقاضاي بخش
ــدازد تا بتواند  ــم را به تاخير مي ان ــراي احكام، اجراي حك اج
رضايت بگيرد، زيرا متهم در شرايط خاصي مرتكب قتل شده 

و اكنون پشيمان است. 
ــه در آن زن  ــاره مي كند ك ــه پرونده اي اش ــيدي ب جمش
ــدت مجروح شده بود. در اين  ــته و كودكي بش خانه داري كش
پرونده قاتل به قصد سرقت و در نقش نماينده آژانس مسكن 
ــود مقتول به او  ــه مقتول مي رود و وقتي متوجه مي ش ــه خان ب
شك كرده، مرتكب قتل شده و كودك خردسالي را نيز با چاقو 

بشدت مجروح مي كند. 
وي مي افزايد: اين پرونده خيلي مرا متاثر كرد، زيرا مقتول 
ــت داده بود. البته قاتل هم كه  خيلي مظلومانه جانش را از دس
18 سال بيشتر نداشت هيچ دفاعي از خود نداشت، اما خانواده 

ــتند.  مقتول زمان اجراي حكم از حق خود يعني قصاص گذش
ــت بدهند، چون خيلي  ــور نمي كردم اولياي دم رضاي من تص

اصرار به قصاص داشتند. 
ــته نيز با بيان اين كه نبايد  ــن تردست، قاضي بازنشس حس
براي هر جرم و پرونده اي كه در دستگاه قضا تشكيل مي شود، 
ــش كرد، در گفت و گو با جام جم عنوان مي كند:  تقاضاي بخش
نكته اينجاست كه برخي جرايم جنبه عمومي دارد و بخشش 
سبب جريحه دار شدن و متشنج شدن افكار عمومي مي شود. 

بنابراين نمي توان گفت هر بخششي خوب است. 
ــي مواقع فردي كه مرتكب جرم  ــه مي دهد: برخ  وي ادام
ــي  ــران بر مي آيد. در اين مواقع اگر بخشش ــده درصدد جب ش
صورت بگيرد از نظر اخالقي درست است و رضايت خداوند را 
ــش در برخي پرونده ها مانند ترحم  نيز به دنبال دارد، اما بخش
بر پلنگ تيز دندان است و آثار منفي در جامعه دارد و كمكي به 
ــفه وجودي مجازات ها نمي كند، مانند قتل هايي  جامعه و فلس

كه به عنف اتفاق مي افتد. 
ــرايط و  ــت، زيرا ش البته نمي توان اين ماجرا را مطلق دانس

انگيزه همه مجرمان يكسان نيست. 
ــت درباره اصرار به بخشش مجرمي كه روح  قاضي تردس
ــه را جريحه دار كرده، ادامه مي دهد: برخي جرايم اذهان  جامع
عمومي را مشوش مي كند. در اين گونه جرايم بخشش درست 
ــت، اما اگر به فرض بخششي نيز صورت بگيرد، دادستان  نيس
ــتي و  ــت، نبايد بگذارد در اين موارد سس كه مدعي العموم اس
ــرا جامعه با قانون و مجازات  كنترل  ــي صورت بگيرد، زي غفلت
ــفه وجودي خود را از دست بدهد،  ــود. اگر مجازات فلس مي ش

ديگر اثر حقوقي خود را به جا نمي گذارد. 

ــه عادت اتفاق مي افتد.  ــوي مجرمان ب بعضي جرايم از س
براي مثال قاضي تردست به پرونده سعادت آباد اشاره مي كند 
ــت به  ــازمان يافته كه عده اي با برنامه ريزي دس يا جرايم س
ــت و بخشش  جنايت مي زنند. به گفته وي در اين موارد گذش

نمي تواند مناسب باشد. 

با لباس سفيد براي اجراي حكم
ــخص خودش را تمام و كمال جاي خانواده  تازماني كه ش
قرباني نگذاشته، دم زدن از گذشت آسان است، زيرا خانواده اي 
كه عزيزش بدون داشتن هيچ تقصيري قرباني جنايت شده در 

جستجوي حق خود است. 
بازپرس شعبه سوم ويژه قتل دادسراي جنايي تهران يادآور 
مي شود: تعدادي از اولياي دم فقط با قصاص آرام مي شوند، ما 
پرونده اي داشتيم كه در آن قاتل بعد از اذيت و آزار پسربچه اي 
ــول زمان اجراي حكم،  ــانده بود. خانواده مقت او را به قتل رس
ــيده بودند. آنها بعد از اجراي حكم  ــفيد پوش همگي لباس س

خوشحال بودند و احساس سبكي مي كردند. 

گذشت هاي ميلياردي
ــفانه چون اغلب چنين پرونده هايي در قشر ضعيف  متاس
ــتر  ــه اتفاق مي افتد، اولياي دم براي دادن رضايت ، بيش جامع
ــي ندارند كه اگر مجرم به  ــب پول مي كنند و به اين توجه طل
ــاره مرتكب جرم و جنايت  ــت دوب جامعه بازگردد، ممكن اس

شود. 
ــيدي ادامه مي دهد: بعضي خانواده ها كه اولياي دم  جمش
ــتند از ما نظر خواهي مي كنند و مي پرسند اگر مجرم آزاد  هس

واقعيت اينجاست كه در پرونده هاي قصاص آنچه اين 
روزها كمتر به آن توجه مي شود، شرايط خانواده هايي است 

كه عزيزشان را از دست داده اند. 
ــا بحران رو به رو  ــن خانواده هايي به اندازه كافي ب چني
ــتند به همين دليل بايد گفت موجي كه در جامعه براي  هس
ــود، مي تواند زندگي آنها  رضايت گرفتن از آنها ايجاد مي ش

را بيش از پيش دچار چالش كند. 
ــراي نمونه در تعدادي از پرونده ها كه پاي هنرمندان  ب
ــات موكل خود  ــا وكال خيالي جز نج ــد ي ــز به آنها باز ش ني
ــتند، عرصه بر خانواده قرباني آنچنان تنگ شد كه آنها  داش

به كمتر از قصاص راضي نشدند.
ــت، قاضي بازنشسته و وكيل در اين باره ــن تردس   حس

 

ــده «ريحانه  ــراي نمونه در پرون ــم مي گويد: ب ــه جام ج ب
ــن رضايت آماده بود، اما برخي  جباري» زمينه براي گرفت
ــد، اين پرونده را  ــتند پناهندگي بگيرن ــه مي خواس وكال ك
ــيدن به هدف خود قرار دادند. آنها به  ــتاويزي براي رس دس

دروغ متوسل شدند و خيلي جو سازي كردند. 
وي ادامه مي دهد: بعضي مواقع دخالت اشخاصي مانند 
هنرمندان يا سياسي و رسانه اي كردن پرونده براي گذشت 
آثار منفي بر جاي مي گذارد براى  نمونه مي توان به پرونده 
ــه زمينه هايي براي  ــاره كرد ك ــجاعي» نيز اش «بهنود ش
ــفانه با  ــده بود، اما متاس رضايت دادن اولياي دم فراهم ش
سياسي كردن مساله و ورود برخي هنرمندان مسير پرونده 
ــد: در اين پرونده برخي  ــت عنوان مي كن تغيير كرد. تردس
ــع آوري ديه آگهي عمومي دادند تا به  هنرمندان براي جم

ــاي دم موضع منفي گرفتند.  ــاي دم ديه بدهند، اما اولي اولي
ــت رسانه اي  ــايد اگر اين مداخالت نبود و ماجراي گذش ش

نمي شد، اولياي دم رضايت مي دادند. 
ــت، در نتيجه سوء رفتار غلطي كه  به گفته قاضي تردس
ــد اولياي دم بر حق خود پافشاري كردند تا آنجا كه  انجام ش
كفن پوش به دادگاه آمدند و تقاضاي اجراي حكم كردند. 

ــت كه خيلي از پرونده ها حكم قصاص  اين درحالي اس
ــده خانواده اولياي دم خيلي  ــته، اما چون رسانه اي نش داش
ــار آمده و از حق خود و اجراي حكم  ــر با موضوع كن راحت ت
قصاص گذشته اند. وي اظهار مي كند: هنرمندان سوء نيت 
ــه و پرداخت  ــا در پرونده هايي كه موضوع دي ــد، آنه ندارن
ــت، مي توانند خوب عمل كنند، اما در  ــارت مطرح اس خس

پرونده هايي كه قتل عمدي است و انسان بي گناهي كشته 
شده، اين حاشيه سازي ها مي تواند تاثير منفي داشته باشد. 
ــه چنين پرونده هايي  ــت كه هنرمنداني كه ب نكته اينجاس
ــانه اي كنند، چون برخي  ــوند نبايد ماجرا را رس وارد مي ش

مي خواهند خود را مطرح كنند. 
ــرد اولياي دم نيز  ــد تاكيد ك ــت كه باي اين درحالي اس
ــتگاني دارند و اين حاشيه سازي ها براي آنها گران تمام  بس
ــود: براي نمونه در پرونده  ــود. تردست يادآور مي ش مي ش
ــر  ــجاعي اولياي دم مي گفتند در روزنامه ها منتش بهنود ش
شده كه دارند براي ما پول جمع مي كنند، اقوام ما مي گويند 
ــود را گدايي مي كنيم. در پرونده بهنود  ــم خون بچه خ داري
ــت قاضي نبود، اما در مرحله اجراي حكم  ــجاعي، تردس ش
ادعا شد رضايت به دست آمده؛ به همين دليل اجراي احكام 

از شعبه صادر كننده راي كسب تكليف كرد، اما چون قاضي 
پرونده آن روز نبود قاضي تردست تصدي شعبه را داشت و 
ــراي جواب دادن به اجراي احكام پرونده را مطالعه كرد و  ب

مشخص شد رضايتي حاصل نشده است. 
ــت ادامه مي دهد: در اين مدتي كه من در  قاضي تردس
دستگاه قضا مشغول به كار بوده ام، پرونده هايي كه ساده  و 
ــته رضايت بگيرد. به نظرم  به دور از هياهو بوده بهتر توانس
ــهال جاهد نيز اگر رسانه اي نمي شد مي توانست  پرونده ش
ــر منفي اجراي حكم  ــت درباره تاثي رضايت بگيرد.  تردس
ــورها كه  ــان مي كند: مي گويند در برخي كش ــدام نيز بي اع
ــته شده جرايم كم شده است .به نظر  مجازات اعدام برداش
ــل ديگر در اين  ــت، زيرا به دالي ــن اين دروغ بزرگي اس م
ــت در واقع آنها   ــورها جرايم قتل كاهش پيدا كرده اس كش
مشكالتي مانند بيكاري و مواد مخدر را برطرف كرده اند. 

اولياي دم دل خوشي از مداخله 
هنرمندان ندارند

ــيدي، بازپرس  شعبه سوم ويژه قتل  قاضي علي جمش
ــكام اعدام و قصاص  ــراي جنايي، قاضي اجراي اح دادس
ــتان تهران نيز دراين باره عنوان مي كند:  دادگاه كيفري اس
ــتند،  ــخصيتي هس ــران آدم هاي باش ــدان و بازيگ هنرمن
ــود را طي مي كند،  ــي كه پرونده اي روند عادي خ اما زمان
ــدن اين افراد سبب ناراحت شدن خانواده اولياي دم  وارد ش
ــود، زيرا آنها تصور مي كنند آنها از يك راه غيرقانوني  مي ش
ــراي نمونه، پرونده  ــت اقدام مي كنند؛ ب ــراي جلب رضاي ب
شهال جاهد، بهنود شجاعي و ريحانه جباري كه هنرمندان 

تاثير منفي داشته اند. 
ــدن  ــان اين كه به نظروي رسانه اي ش ــيدي با بي جمش
ــل اولياي دم به رضايت را كم مي كند، مي گويد:  پرونده  مي
ــهال جاهد اگر رسانه اي نمي شد، امكان داشت به  پرونده ش
ــائلي كه در پرونده  ــود، زيرا برخي از مس قصاص منجر نش
ــت و خانواده اولياي دم تمايلي به فاش شدن آن  وجود داش

نداشتند، با وارد شدن هنرمندان همه چيز رسانه اي شد. 
ــوم ويژه قتل دادسراي جنايي عنوان  بازپرس شعبه س
ــد،  مي كند: براي گرفتن رضايت بايد از راه منطقي وارد ش
زيرا زماني كه پرونده به شعبه اجراي احكام ارجاع مي شود، 
ــده و قاضي اجراي احكام مكلف است  يعني حكم صادر ش
ــرا كند، اينجا ديگر جاي دفاعي باقي نمي ماند كه  آن را اج
ــت. در  ــته اس متهم بيايد بگويد به چه دليلي مقتول را كش
ــرايط اولياي دم بايد كوتاه آمده و نبايد ريز پرونده را  اين ش
دوباره مطرح كنند، چون خانواده اولياي دم چنين برداشت 

مي كنند كه آنها سعي دارند خود را بحق معرفي كنند. 

آيا وارد شدن هنرمندان  به پرونده هاي قصاص مي تواند تاثير مثبتي داشته باشد؟

رسانه اي شدن پرونده ها به گذشت منجر نمي شود 

مريال زارعي و مهتاب نصير پور درحال گفت و گو با مادر الله ، مقتول پرونده شهال جاهد براي گرفتن رضايتي كه هيچ وقت حاصل نشد

ماجراي سعادت آباد به اعتقاد كارشناسان از آن دست پرونده هايي است كه نبايد براي آن تقاضاي گذشت كرد
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گفت وگو با پدري كه از خون فرزند دانش آموزش گذشت

همه چيز از يك دعواي بچگانه شروع مي شود؛ مثل همان 
دعواهايي كه همه ما در دوران كودكي تجربه مي كرديم و 

پس از چند ساعت هم همه چيز از يادمان مي رفت. 
اما اين بار شوخي شوخي دعوا باال مي گيرد و پس از گالويز 
ــه، حسين براي وساطت به  ــي در مدرس ــدن دو همكالس ش
ــاكت  ــس از چند دقيقه يكباره همه جا س ــد. پ ــه مي آي مهلك
ــنگين غرق مي شوند. حسين  ــوكي س ــود و همه در ش مي ش
با جسمي بي جان بين همكالسي هايش نقش زمين شده 
است.  حسين آبيار، ساكن شهرستان ريگان، از توابع استان 
ــت. او كه  ــال داش ــه، فقط 17 س ــه روز حادث ــود ك ــان ب كرم
 ناخواسته قرباني دعواي دو همكالسي شده بود، بر اثر ضربه

ــكمش، فوت كرد و قاتل هم يكي از  ــر و ش ــده بر س  وارد ش
ــت آنها را هم  ــاگردي هايي بود كه او قصد داش همان همش
جدا كند.  اين قتل پانزدهم شهريور 91 رخ مي دهد و به دليل 
ــيدن به بلوغ  ــت، تا زمان رس ــال داش اين كه قاتل زير 18 س

قانوني به زندان فرستاده  شد. 
ــت  ــوك از دس در نهايت، پدر مقتول كه هنوز در ش

دادن پسرش قرار دارد، حدود دو ماه قبل تصميمي 
ــت  بزرگ مي گيرد و با وجود آن كه مي توانس
ــاص را اجرا كند، دانش آموز قاتل  ــم قص حك
ــت كه علي آبيار، پدر  ــد.  جالب اس را مي بخش
ــتن بضاعت مالي، از  ــا وجود نداش ــول ب مقت
دريافت ديه فرزندش هم خودداري مي كند و 
به قول خودش، براي رضاي خداوند و شادي 

روح پسرش از قصاص مي گذرد. 

چه ميزان ديه براي قتل پسرتان تعيين شد؟
دادگاه حدود 125 ميليون تومان ديه بريد. 

را  ديه  حداقل  چرا  گذشتيد،  قصاص  از  كه  حاال 
نگرفتيد؟

ــت و  ــواده قاتل وضع مالي خوبي نداش ــه خان  اول اين ك
ــدند قرض بگيرند كه  آنها براي تهيه اين پول مجبور مي ش

ــيدم. دوم اين كه نمي خواستم  براى رضاي خدا ديه را بخش
ــر بچه ام نفريني باشد و كسي براي جور كردن ديه  پشت س
ــرم احترام زيادي قائلم و  به زحمت بيفتد. من براي روح پس
نمي خواستم بعد از مرگش به او جسارتي شود. با وجود آن كه 
ــمي خوبي دارم، نمي خواهم  نه اوضاع مالي و نه اوضاع جس
ديه فرزندم را بگيرم و خدا شاهد است كه به زور امور زندگي ام 

را مي گذرانم. 
ولي اين پول كامال حالل است و مي توانستيد با آن، به 

زندگي تان سر و سامان بدهيد.
من همين االن صورتم را با سيلي سرخ نگه داشته ام و از 
زانو فلج شده ام، ولي چنين ديه اي را كه با هزار سختي تهيه 
ــود، نمي خواهم. من خودم قاري قرآنم  و اين جور چيزها  ش

را خوب مي فهمم. 
چطور شد كه قاتل پسرتان را بخشيديد؟ قطعا كار 

راحتي نبوده  است.
ــط به خاطر قرآن و رضاي  ــه، اصال كار راحتي نبود. فق ن
ــرم را خيلي دوست داشتم. او خودش  خدا بخشيدم. من پس

هم قاري قرآن بود و بخشيدن قاتل چنين پسر عزيزي برايم 
خيلي سخت بود. 

كسي از اطرافيان با بخشش شما مخالفت نكرد؟
ــي ديگر از اقوام مي گفتند  ــرا، مادر، دايي هايش و خيل چ
ــاطت ريش سفيدان هم  از حقت نگذر و قصاص كن، اما وس
ــر نبود و بزرگان فاميل مي گفتند اگر مي تواني، براي  بي تاثي
رضاي خدا ببخش. من هم به خاطر عشق به قرآن بخشيدم، 
چون بخشش بهترين راه است و انتقام هيچ كاري را از پيش 
نمي برد. من اگر ده بار هم قاتل را بكشم، باز هم جاي فرزندم 

را پر نمي كند. 
حاال بعد از بخشيدن  قاتل ، خوشحال هستيد؟

ــتم. اميدوارم هيچ خانواده اي به داغ  ــحال كه نيس خوش
ــه پاي چوبه دار  ــي از اين كه جواني را ب ــود، ول ما گرفتار نش

نفرستادم، از كارم راضي ام. 
اگر به چند ماه قبل برگرديد، دوباره همين كار را مي كنيد؟ 

از كارتان پشيمان نشده ايد؟
ــوم. از اين كه جان كسي را  ــيمان نمي ش هيچ وقت پش

نگرفتم و به دستور خدا عمل كردم، راضي ام. 
عوض  قصاص،  بخشش  از  بعد  قاتل   رفتار 

شده است؟
ــاي اول، ديگر قاتل را  ــن بجز همان روزه م
ــدارم صورتش را  ــتش تحمل ن ــده ام. راس ندي
ــيماني، گريه  نگاه كنم. روزهاي اول ابراز پش
و التماس مي كرد ولي االن ديگر از وضع قاتل 

خبري ندارم. 
آيا اگر پسرتان زنده بود، او هم قاتل را 

مي بخشيد؟
ــرم را شهيد به حساب مي آورم. چون  من پس
ــل علم فوت  ــي و در محل تحصي ــراي صلح جوي ب
ــدگان جنگ ــته ش ــت هم داريم كه كش ــرد. در رواي  ك
ــبيل اهللا، مادري كه در حين زايمان فوت كند و فردي   في س
ــير علم آموزي بميرد، حكم شهيد را دارد. پسرم  كه در مس
قرآن مي خواند و انسان بزرگي بود و مي دانم كه روح او هم 

از اين بخشش راضي است. 

همه چيز در يك چشم برهم زدن اتفاق مي افتد، خيلي ساده. 
به آساني افتادن برگي از درخت، جان انساني از دست مي رود. 

ــم آني، از خودبي خود  ــمش هرچه مي خواهد باشد: خش اس
ــك لحظه غفلت يا هر  ــدن، ناتواني در كنترل عصبانيت، ي ش

اسم ديگري. 
پشيمان باشد يا نه، خواب و خوراك داشته باشد يا نه، عذاب 
ــته باشد يا نه، به بخشيده شدن فكر كند يا مجازات  وجدان داش
را حق خود بداند و... ديگر چه فرقي مي كند وقتي با گرفتن جان 
ــانس  ــاني نه فقط او را از حق زندگي محروم كرده بلكه ش انس

زندگي را از خودش هم گرفته است. 
خانواده اي كه داغدار از دست دادن عزيزي است، حق خود 
مي داند كه رضايت ندهند و قاتل را باالي دار ببينند تا اين زخم 
ــكين يابد يا از خون عزيزش بگذرد و قاتل را ببخشد. شايد  تس

هيچ كدام از طرفين اين ماجرا حال ديگري را نفهمد. 
ــل در آنها تا پاي  ــتند از اين قبيل پرونده ها كه قات ــم نيس ك
ــده و حتي براي  چوبه دار رفته، طناب دار به گردنش آويخته ش
ــرد   لحظاتي زمختي طناب را دور گردنش حس كرده، عرق س
بر همه وجودش نشسته، اشهد خود را هم خوانده، اما همه چيز 

در يك لحظه طور ديگري رقم خورده است. 
اولياي دم از خون عزيزشان گذشت كردند و با اين فداكاري 
و از خودگذشتگي به قاتل فهماندند كه لذتي كه در عفو هست، 
در انتقام نيست. آنها بخشيدن را به انتقام گرفتن ترجيح دادند تا 

خانواده ديگري مثل آنها داغ عزيز را تجربه نكنند. 

 بخششي با بازتاب جهاني
«بالل» روز سه شنبه بيست و ششم فروردين تا باالي چوبه 
ــت ماجراي ديگري برايش رقم زده بود. او  دار رفته اما سرنوش
حتي براي لحظاتي زمختي و سردي طناب دار را با تمام وجو دور 

گردنش حس كرد اما دوباره به زندگي برگشت.
ــاله بود، درگيري او و چند  ــال پيش وقتي نوزده س هفت س
ــدن عبداهللا  ــته ش ــنبه بازار نور  به كش ــوان ديگر در چهارش ج
حسين زاده، فرزند يكي از پيشكسوتان فوتبال شهرستان منجر 

و بالل به قصاص محكوم شد.
روز اجراي حكم روبه روي دادسراي شهرستان نوشهر، چند 
ــت فلزي زدند. مردم از 5 صبح دور اين  قدم دورتر از دريا، داربس
داربست ايستادند و با فريادهاي ياحسين از خانواده حسين زاده 
ــداهللا) بودند ــان (عب ــش داغدار پسرش ــال پي ــه از هفت س  ك

 طلب بخشش كردند.
ــخت  ــدن خانه چقدر س مادر مقتول به مردم گفت خالي ش
ــت. او در آخرين لحظات به صورت بالل سيلي زد و بعد پدر  اس
ــان  ــول هردو با هم طناب را از گردن قاتل فرزندش ــادر مقت و م
ــتند. بالل كه حاال زندگي دوباره خود را مديون فداكاري  برداش
ــه اين دنيا و  ــت، حاال طور ديگري ب ــت اس خانواده اي باگذش

آدم هايش نگاه مي كند.
بالل مي گويد فاصله بين قصاص و بخشش او همين سيلي 
ــت. بوده كه مادر مقتول در آخرين لحظات به صورتش زده اس

گذشت اين مادر فداكار از خون فرزندش نه فقط در داخل كشور 
بلكه در رسانه هاي خارجي دنيا نيز بازتاب گسترده اي داشت. 

ــهرداري «مال تپه» استانبول به  سامره علي نژاد توسط ش
عنوان مادر سال انتخاب شد و از سوي حزب جمهوريخواه خلق 

تركيه جايزه مادر فرهنگي سال را دريافت كرد.
ــان از جمله روزنامه  ــانه هاي معتبر جه ــالوه بر اين رس ع
گاردين، روزنامه ديلي ميل، شبكه اسكاي ايتاليا، ياهو، روزنامه 
ــاير رسانه هاي  ــي ان ان، روزنامه آدوارولروماني و س تايمز و س
ــت و اخبار اصلي  ــاي معتبر تيتر نخس ــان و خبرگزاري ه جه
خودشان را به اين ماجرا و بخشيدن جواني پاي چوبه دار توسط 

مادر مقتول اختصاص دادند.
ــل در خبر اصلي خود  ــي مفص ــه گاردين در گزارش روزنام

ــنا و جزئيات  ــول در گفت و گو با ايس ــاي خاواده مقت صحبت ه
مراسم را به طور كامل پوشش داده است. 

«ديلي ميل» روزنامه انگليسي نيز تيتر اول يكي از روزهاي 
ــار خود را به فداكاري اين مادر اختصاص داده بود و باتوجه  انتش
ــش اين جوان در آخرين لحظه آمده است: در حالي كه  به بخش
طناب دار به گردن جوان محكوم به اعدام آويخته شده بود، مادر 
مقتول به سوي قاتل رفت و به گوش او سيلي نواخت اما ناگهان 

طناب دار را از گردن او درآورد و او را بخشيد.
ــده دليل بخشش قاتل، خوابي بوده كه  ديلي ميل يادآور ش
ــه اي كه قلب او را  ــدش ديده بوده؛ به گون ــادر مقتول از فرزن م

متحول ساخته است.
ــن خبر در  ــترده اي كه اي ــالوه بر بازتاب گس ــن ع همچني
ــت، در بخش نظرات  ــته اس ــي جهان داش ــانه هاي ورزش رس
ــياري از كاربران از  روزنامه ها و خبرگزاري هاي معتبر جهان بس
اقدام اين خانواده فوتبالي در بخشيدن جواني و بازگرداندن او به 

زندگي تمجيد و اقدام آنها را شايسته و بزرگ توصيف كردند.

بخشش 2 اعدامي در همدان 
ــدان، بخش مددكاري   ــري مدير زن ــالش و پيگي  20 روز ت
ــدان براي گرفتن  ــالف زندان مركزي هم ــوراي حل اخت و ش
ــالح  ــاي دم دو مددجويي كه مرتكب قتل با س ــت از اولي رضاي

سرد شده بودند.
ــايد كمي سخت باشد، اما واقعيت دارد. مسئوالن  باورش ش
زندان همدان با بررسي رفتار و عملكرد اين دو زنداني و پي بردن 
ــده و احتمال  ارتكاب  مجدد تخلف از  ــه اين كه آنها اصالح ش ب
ــت، گرفتن رضايت از اولياي دم را در  ــيار كم اس ــوي آنها بس س
دستور كار خود قرار دادند تا باالخره پانزدهم ارديبهشت امسال 

خانواده شاكيان هر دو جوان محكوم به اعدام رضايت دادند.
ــوان به نام هاي حـ  م و جـ  ه  به جرم قتل نفس به  ــن دو ج اي
ترتيب به مدت بيش از 3/5 و 4/5 سال در زندان مركزي همدان 
ــد و محكوم به قصاص  ــت خود را مي گذراندن دوران محكومي
ــام حـ  م در يك درگيري  ــده بودند.   مددجوي اول با ن ــس ش نف
ــيه اي شهر همدان با سالح سرد اقدام  فيزيكي در منطقه حاش
ــهر  به قتل كرده بود و متهم دوم جـ  ه  نيز در يك درگيري در ش

كبودرآهنگ طرف مقابل را با چاقو به قتل رسانده بود.
البته اين دو جوان تنها اعدامي هاي بخشيده شده شهرشان 
ــدان همدان مي گويند  ــئوالن زن نبودند، چون اين طور كه مس
ــهر سه قاتل هنگام  ــال گذشته نيز در اين ش ــفند س بهمن و اس
ــش از اجراي حكم از طناب  ــراي حكم اعدام و يك قاتل پي اج

دار رهايي يافته بودند. 

رضايت بدون دريافت ديه 
ــتاي خرو نيشابور پنج سال پيش در يك  ــعيد ساكن روس س
ــد و از آن زمان تا  ــاله اي ش ــر هفده س درگيري مرتكب قتل پس
ــال دوران محكوميت خود را در زندان سپري مي كرد و در  امس
اين مدت هر چند خانواده اش اميد داشتند شايد بتوانند از اولياي 
ــك لحظه هم صحنه  ــد، اما خودش حتي ي ــت بگيرن دم رضاي

آويخته شدن از طناب دار از مقابل چشمانش كنار نمي رفت. 
سحرگاه روز 10 ارديبهشت امسال وقتي سعيد با پايي لرزان 
ــت، يك لحظه هم فكرش را نمي كرد كه  ــاي چوبه دار مي رف پ
شايد فردا صبح باز هم بتواند طلوع خورشيد را ببيند. حتي وقتي 
ــد ديگر مطمئن بود كه هيچ راه  طناب دار به گردنش انداخته ش
نجاتي نيست، اما سرنوشت طور ديگري برايش رقم خورده بود. 
سعيد صبح همان روز هنگام اجراي حكم مورد بخشش اولياي 
دم قرار گرفت و از سوي پدر مقتول از چوبه دار پايين آورده شد.  
ــه قابل تامل اين كه خانواده متوفي حتي بدون دريافت ديه  نكت

فرزندشان، رضايت خود را اعالم كردند.

هديه اولياي دم به معلم قاتل 
ــال پيش در شهرستان جلفا از توابع آذربايجان شرقي  11 س
در پي يك اختالف خانوادگي، جواني به سمت همسرش سنگ 

پرتاب مي كند كه منجر به قتل وي مي شود.
ــد، اما اين موضوع  ــد غيرعمدي بودن كار او ثابت ش هرچن
باعث نشد تا اين جوان كه شغلش معلمي بود از مجازات قصاص 
نفس خالص شود.  اين معلم 11 سال حبس را در حالي تحمل 
ــهور شده  ــن اخالق و رفتار مش كرد كه در ميان زندانيان به حس
ــت امسال معلم محكوم به قصاص نفس پاي  بود. 17 ارديبهش
ــش قرار گرفت.  او پس  ــوي اولياي دم مورد بخش چوبه دار از س
ــجده شكر به جا آورده و بر دستان پدرزن  از رهايي از چوبه دار س
ــالخورده خود بوسه زد. اين  كار باعث ايجاد شادي  و مادر زن س

ميان آشنايان و دوستان اين محكوم به قصاص شد.

وساطت 2 طايفه قاتل را نجات داد 
ــد، اما باعث شد  ــاني منجر ش يك قتل هر چند به مرگ انس
ــتان و بلوچستان پس از  ــتياري سيس كه دو طايفه در بخش دش
ــازش كنند.  ماجرا از اين قرار بود كه  ــال ها با هم س ــت س گذش
قاتل «نواب. د» به اتهام قتل عمد «بركت.د» به قصاص نفس 
ــد و تا زمان اجراي حكم در بازداشت به سر مي برد تا  محكوم ش
ــوراي حل اختالف و تالش  ــه با پيگيري هاي اعضاي ش اين ك
ــفيدان منطقه، شانزدهم ارديبهشت امسال  معتمدان و ريش س

اولياي دم از قصاص نفس قاتل گذشت كردند.

آنها طناب دار را دور زدند

البته در برخي پرونده ها به ثمر نشسته و سبب بخشش 
قاتل و منتفي شدن اجراي قصاص شده، اما در بسياري 
 موارد نيز سودمند واقع نشده و مرگي در پي مرگي ديگر

 رقم خورده است. 
ــاي بي نتيجه ماندن  ــايد يكي از بهترين نمونه ه ش
ــان خانواده  ــازش مي ــالش  براي برقراري صلح و س ت
ــري  ــد؛ پس ــجاعي باش قاتل و مقتول، پرونده بهنود ش
ــال 84 در يكي از پارك هاي تهران، جوان   كه مرداد س
ــات چاقو از پا  ــان را با ضرب ــاله اي به نام احس ــده س هف
ــيده  ــال نرس درآورد و چون زمان ارتكاب جرم به 18 س
بود، پرونده اش تا بيست ويك سالگي  باز ماند و سرانجام 

اعدام شد. 
ــا درمياني  ــود از اعدام خيلي ها پ ــراي نجات بهن ب
ــد، از مردم عادي تا چهره هاي مطرح و تاثيرگذار.  كردن
چند بار نيز خانواده مقتول به طور شفاهي اعالم رضايت 
كردند، ولي هر بار نظرشان تغيير كرد تا روزي كه بهنود 
ــان افتاد و  ــاي چوبه دار آمد. او آن روز به پاي پدر احس پ
ــتي از  التماس كرد و آن قدر ضجه زد كه پدر مقتول دس
ــيد و خواهر و برادر احسان با  ــر محبت به سرش كش س
ــان خواستند او را ببخشد، اما فرياد هاي  التماس از پدرش
ــد كرد  ــان، جلوي ترحم پدر را س پر از ضجه مادر احس
ــم طناب دار را  ــادر و پدر مقتول همراه ه ــرانجام م و س

به گردن بهنود انداختند و بعد هم تمام. 
ــگاه اين پدر  ــود را در جاي بايد خ

ــا فهميد چرا  ــرار داد ت ــادر ق و م
ضجه هاي بهنود كه مي گفت 
ــن مادر ندارم كه برايم دعا  «م

ــم مادري  ــد پس براي كن
كن» را نشنيد، بايد 
ــاني قرار  جاي كس
ــوك  گرفت كه ش
ــود  ــي از  نب ناش
عزيزشان آن هم 

ــكل قتل، آنقدر  به ش
شديد است كه بر غريزه 

محبت و نوعدوستي شان 
ــا را قرص  ــد و آنه ــه مي كن غلب
ــراي حكم  ــر اج ــم بر س و محك

قصاص نگه مي دارد. 
ــول كه خون  ــواده مقت ــراي خان ــود ب پس نمي ش
ــده، تعيين تكليف  ــق ريخته ش ــه ناح ــوي از آن ب عض
ــه قضاوت كرد كه اگر اينها  ــرد، ولي مي توان اين گون ك
ــيدند،  ــيدند زيبا بود و حاال كه نبخش ــل را مي بخش قات
ــتان ــده اند و اين همه داس ــا ظلم نش ــب جرم ي  مرتك

 قصاص است. 

ش شيرين 
پوران محمدي  /   گروه جامعه 

جنايت و مكافات

عده اي يك وقت هايي از سر دلسوزي و خيرخواهي وارد 
يك موضوع مي شوند، ولي يك وقت هايي تصور مي كنند 
ــتند.  ــي هس ــوزي كردن و كمك به كس ــه در حال دلس ك
ــي زبان هاي رسانه هاي غربي  رسانه هاي خارجي و فارس
اغلب جزو دسته دوم هستند و در حالي كه گمان مي كنند در 
ــوزاندن براي يك مظلوم و كمك به او هستند،  حال دل س

بيشتر به او ضربه مي زنند. 
ــاص اتفاق  ــاره پرونده هاي قص ــكارش درب نمونه آش
ــانه ها قاتل را حق به جانب نشان  ــه اين رس مي افتد. هميش
ــد و درباره مقتول حرف هايي مي زنند كه حاصلش  مي دهن
چيزي جز  جريحه دار شدن احساسات اولياي دم و كور شدن 
گره ها نيست. در پرونده ريحانه جباري، دختري كه در نوزده 
ــد، همين وضع پيش آمد. ريحانه  ــالگي مرتكب قتل ش س
ــت قتل را براي  ــه قتل كرده و مدعي اس ــت اقرار ب بصراح
ــاع از خويش انجام داده، يعني طبق روايت او، مقتول كه  دف
ــكي بوده با هدف آزار، ريحانه را به دفتر كاري متروكه  پزش
برده و وقتي قصد اجراي نقشه اش را داشته، ريحانه با هدف 

دفاع از خود او را با ضربات چاقو  مي كشد. 
ــده ريحانه  ــي پرون ــه قاض ــت ك ــي اس ــن در حال اي
ــم با تامل و  ــرده پرونده  اين مته ــا تاكيد ك ــاري باره جب
ــريفات  ــي عادالنه با رعايت تش ــق و در يك دادرس تعم
ــج قاضي  ــوي پن ــري از س ــي كيف ــن دادرس ــل آيي كام
ــي اعم از  ــع عالي قضاي ــوى چند مرج ــيدگي و از س رس
ــده است  ــور و مراجع نظارتي نيز تائيد ش ديوان عالي كش
ــالمي ــن موضوعه قانون مجازات اس ــاس قواني  و براس

ــه جباري مرتكب  ــدي در اين كه خانم ريحان ــچ تردي هي
ــده است، وجود ندارد.  همچنين 13 قاضي  قتل عمدي ش
ــل مبنى بر دفاع  ــز  با رد ادعاى قات ــه قضايي ني عالي رتب

مشروع حكم  قصاص را تائيد كرده اند.

ــان را  ــانه هاي غربي حرف خودش ــا در اين ميان رس  ام
مي زنند. آنها مدافع صد درصد ريحانه هستند و درباره مقتول 
ــبب شد  قضاوت هاي تندي مي كنند؛ قضاوت هايي كه س
وكيل مدافع خانواده مقتول گارد دفاعي بگيرد و از رسانه هاي 
مدعي طرفداري از ريحانه بخواهد با اظهار  نظرهاي نابجا، 

خانواده مقتول را از مسير  رضايت دور نكنند. 
ــن اتفاق در پرونده آمنه بهرامي، معروف ترين قرباني  اي
ــد، به طوري كه هر از گاه،  ــي در كشور نيز ديده ش اسيدپاش
ــدند و از ماجرا،  ــوع مي ش ــي وارد موض ــانه هاي خارج رس
ــو با سياست هاي خود مي كردند.  بهره بر داري هايي همس
ــي كه در آن قصاص در  ــانه ها در پرونده هاي حضور اين رس
مورد يك زن يا جوان يا اقليتي ديني و نژادي صادر مي شود، 
ــت چون آنها مي كوشند با اين مولفه ها به اين  پررنگ تر اس
نتيجه برسند كه در ايران احكام اعدام بيشتر براي اين افراد 
ــود.  همين تحركات است كه موجب تحريك  صادر مي ش
ــاني كه از  ــود، يعني كس عواطف اولياي دم مقتوالن مي ش
يك سو بار غم مرگ عزيزي را به دوش مي كشند و از سوي 
ديگر، بار قضاوت هاي تند و نادرست اين رسانه ها را. اگر به 
اين اقدام رسانه ها دقيق تر نگاه كنيم، آنها نه دوستان واقعي 
ــر كه عاملي براي به تعويق افتادن بخشش ها يا  حقوق بش

پشيماني اولياي دم از گذشت هستند. 
ــي زبان هاي مقيم خارج به  ــانه هاي خارجي و فارس رس
ــل از اين نكته كه  ــك دارند، غاف ــان خويش قصد  كم گم
ــد و گام به گام و با  ــخص ميانجي بايد داراي وجهه باش ش
احتياط حركت كند، چون درغير اين صورت نتيجه عكس به 

بار مي آيد و پافشاري بر قصاص از آن حاصل مي شود. 
ــانه هاى داخلى هم بر طبل  در اين ميان هرچندگاه رس
بى محتواى  گذشت مى  كوبند و شرايط خانواده  هاى مقتول 

را ناديده مى گيرند.

ــت كه چون  ــراي جامعه ندارد؟ نكته اينجاس ــود خطري ب ش
ــكالت اقتصادي زياد شده، براي بيشتر پرونده هاي قتل  مش
ــي از قاتالني كه موافق  ــا پول مي توان رضايت گرفت. خيل ب
ــي مي كنند و ما  ــتيم، خانواده مقتول را راض ــان نيس آزادي ش

ناچاريم پرونده قصاص را ببنديم. 
ــارت هاي جاني ديه در نظر گرفته شده  در قانون براي خس
ــود، اما نكته اينجاست كه  ــال نرخ آن مشخص مي ش و هر س
ــاس قانون اولياي دم مي توانند با گرفتن بيشتر يا كمتر از  براس

نرخ ديه رضايت بدهند.
 قاضي جمشيدي به پرونده اي اشاره مي كند كه اولياي دم 
ــد. او ادمه  ــان پول گرفته ان ــك ميليارد توم ــراي رضايت ي ب
ــال 91 رسيدگي شد. البته قاتل مجرم  مي دهد: اين پرونده س
ــده،   ــه اي نبود او در يك درگيري خياباني پيش بيني نش حرف

مرتكب قتل شده بود. 
ــدادي از خانواده هاي قربانيان  ــت كه تع اين در حالي اس
بدون گرفتن هيچ وجهي رضايت مي دهند، اما برخي نيز براي 
بخشش طلب به نام زدن خانه و آپارتمان در محله اي مشخص 

را مي كنند. 

گذشت در وقت اضافه
بازپرس جمشيدي در مدت سه سالي كه به عنوان قاضي 
ــتان تهران  ــراي احكام اعدام و قصاص دادگاه كيفري اس اج
مشغول كار بوده، شاهد گذشت ها و قصاص هاي زيادي بوده 

است. او خاطره اي از يكي از اين پرونده ها تعريف مي كند:
ــته  ــكل مظلومانه اي كش  در پرونده ديگري مقتول به ش
ــده بود و خانواده او مصرانه تقاضاي قصاص داشتند. ماجرا  ش
از اين قرار است كه مقتول مسافركش بوده و قاتل، خودروي 
ــهريار برود، اما  ــا به اطراف ش ــه مي كند ت ــت كراي  او را دربس
ــل به طرز فجيعي  ــند، قات ــي كه به محل خلوتي مي رس زمان
مقتول را به قتل رسانده و جسدش را در بيابان رها كرده و بعد 

از سرقت خودرو را مي فروشد. 
ــي كه براي اجراي حكم  ــيدي عنوان مي كند: زمان جمش
ــول خيلي اصرار به اجراي  ــن پرونده رفتم، پدر و مادر مقت اي
ــتند، اما زماني كه طناب را به گردن قاتل انداختيم،  حكم داش
ــراي حكم را  ــاس آن بايد اج ــيد كه براس ــي به من رس پيغام
ــيدي، ماجرا هيچ ربطي به  ــف مي كردم.  به گفته جمش متوق
ــت اجراي حكم را به روز  ــتور داش ــت، اما او دس پرونده نداش
ديگري موكول كند. او ادامه مي دهد: خانواده مقتول از اين كه 
آن روز حكم را اجرا نكرديم، ناراحت شدند، اما من به آنها قول 

دادم زمان ديگري براي اجراي حكم مشخص كنم. 
ــول به ديدار قاضي  ــه روز بعد از اين ماجرا خانواده مقت س

جمشيدي رفتند و گفتند نظرشان تغيير كرده است. 
جمشيدي بيان مي كند: آنها گفتند استخاره كرده و خواب 
ــت. به همين دليل از حق  ــند، بهتر اس ديده اند كه اگر ببخش

خود گذشتند. 

آن ور آبي ها، آتش بيار معركه 

امين جاللوند  /  گروه جامعه

در ميان پرونده هاي محكوم به قصاص، كم نيستند خانواده هاي داغداري كه ازمجازات قاتل عزيزانشان گذشت مي كنند  

تحمل ديدن روي قاتل را ندارم

در پرونده اي كه در برنامه 90 نيز به آن پرداخته شد، مادر مقتول بعد از زدن يك سيلي به قاتل پاي چوبه دار، از قصاص صرف نظر كرد
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