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ما از عدالت سهمی داریم
دو هفته نامه الکترونیکی تخصصی حقوق بشر

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سازمان حقوق بشر ایران/ محمود امیری مقدم
سردبیر این شماره: نعمیه دوستدار

تحریریه: امید رضایی، مریم دهکردی، معین خزائلی 
صفحه بندی: ماهور خوش قدم

مشاور حقوقی: محمد اولیایی فرد
mail@iranhr.net :تماس با مجله

حقوق ما در ویرایش مطالب آزاد است
یادداشت هایی که از روزنامه نگاران و اشخاص دریافت می شود نظر شخصی آنان است و دیدگاه مجله حقوق ما نیست

مجازات همگانی: 
چه کسانی اصل شخصی بودن مجازات ها را نقض می کنند؟

بایسته های اصل »شخصی بودن مجازات ها« و چالش های آن 
در نظام حقوقی ایران

مجرمین سیاسی و مجازات های خانوادگی

وقتی هر کسی را در قبر خودش نمی گذارند
نمونه های مجازات بستگان و نزدیکان مجرمین در تاریخ

جرم، مجازات و پدیده بی کیفری در اصل 
شخصی بودن مجازات ها
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مجازات همگانی: چه کسانی اصل شخصی 
بودن مجازات ها را نقض می کنند؟

نعیمه دوستدار
و  حقوقی  قوانین  در  که  مجازات  بودن  شخصی  اصل 
نظام های حقوقی کشورهای جهان  اغلب  و  ایران  جزایی 
پذیرفته شده است، به شکل های مختلف از سوی نظام 
حقوقی و دستگاه قضا در ایران نقض می شود. اینکه برای 
اینکه  شوند،  دستگیر  او  خانواده  متهم،  از  اعتراف گیری 
محل  از  اخراج  به  تهدید  مجرم  یا  متهم  افراد  وابستگان 
به  یا حتی  از دست دادن مزایای اجتماعی شوند  یا  کار 
گروگان گرفته شوند، نمونه های بسیاری دارد. عدم رعایت 
حقوق متهم یا حتی کسی که جرمش ثابت شده نیز به 
نحوی به معنای مجازات نزدیکان و وابستگان او می تواند 
باشد: اینکه خانواده او محروم از دیدارش باشند، به نوعی 
مجازات آنها هم هست و تضمین چنین حقوقی بر عهده 

نظام قضایی است.
می کند.  مجازات  که  نیست  قضایی  نظام  تنها  این  اما   
دست گاه ها، نهادها، سازمان ها و موسسات در سطح کالن 
قانون،  رغم  به  که  قائلند  را  این حق  برای خود  و خرد، 
سطحی از مجازات را برای خانواده ها و وابستگان شخص 
برای  ثابت شود  آنکه جرمی  از  پیش  گاه حتی  و  مجرم 

شخص متهم، اعمال کنند. 
همچنان  ایران  جامعه  در  مجازات ها  نوع  این  نمونه های 
یک اتفاق رایج و پذیرفته شده است هرچند بر روی کاغذ 

قانونی نیست.
در سطح عمومی، شنیدن خبر انتقام گیری از خانواده های 
و  قبیله ای  غیرررسمی  دادگاه های  تشکیل  مجرمان، 
خانوادگی برای تصمیم گیری درباره سرنوشت یک متهم 
چندان عجیب نیست و بیرون آمدن حکم های غیررسمی 
همین  بر  ندارد.  تعجب  جای  غیررسمی  فضاهای  این  از 
اساس است که هنوز هم در شهرهای کوچک و روستاها، 
خانواده متهمان یا مجرمان منزوی می شوند، از خرید و 

گونه ای است که حتی امکان رفتن تا نانوایی و خریدن 
نان هم برای آنها وجود ندارد و همسایه ها برایشان نان می 

خرند و پشت در می گذارند.
اینکه خانواده و فرزندان این فرد چه خطایی مرتکب شده 
این  اینکه  و  آنها می شود  با  برخوردهایی  اند که چنین 
خواهد  تاثیر  آنها  آینده  و  زندگی  بر  اندازه  چه  تا  اتفاق 
آن  پاسخ  از  بخشی  که  است  اساسی  پرسشی  گذاشت، 

مجازات  بودن  شخصی  اصل  به  جدی  توجه  ضرورت  به 
)مسوولیت کیفری( برمی گردد.

دستگاه ها  دیگر  به  ماجرا  این  دیگر  وجه  این  بر  عالوه 
برمی گردد. دستگاه های دولتی اغلب از استخدام کسانی 
کیفری  محکومیت  سابقه  آنها  نزدیکان  و  بستگان  که 
ابد یا حبس های طوالنی مدت( دارند یا  )اعدام، حبس 
به دلیل فعالیت های سیاسی با اتهام های امنیتی محکوم 
از  اقدامات از پس  باز می زنند. سابقه این  اند، سر  شده 
پیروزی انقالب اسالمی در ایران تا همین امروز وجود دارد. 
آمار باالی پاکسازی ها، اخراج ها و رد شدن در آزمون های 
گزینشی به دلیل سوابق سیاسی یا محکومیت های کیفری 

وابستگان آنها وجود دارد.
دلیل  به  دیگری  شدن  مجازات  مصداق  وضعیتی  چنین 
ارتکاب جرم )احتمالی( یکی از نزدیکان او و خالف آیین 

دادرسی عادالنه است.
از مجازات  برای جلوگیری  فرهنگ عمومی  بر  اثرگذاری 
از طریق  باید  سو  یک  از  مجرم،  یا  متهم  از  غیر  افرادی 
برخوردهای قانونی و حمایتی از خانواده و وابستگان آنها 
نهادهای  در  باید  نخست  دیگر  سوی  از  و  بگیرد  صورت 
رسمی و قانونی متوقف شود. مادامی که نهادهای رسمی 
به شکل غیررسمی و غیرقانونی چنین شیوه هایی را دنبال 
نکنند،  قانون شکنی  که شهروندان  انتظار  این  می کنند، 

چندان به جا نیست. 
در این میان این پرسش به وجود می آید که نقش وکال 
و حقوقدانان برای جلوگیری از نقض اصل شخصی بودن 
کاری  و  ساز  می توان  آیا  باشد؟  می تواند  چه  مجازات ها 
اندیشید که موارد نقض این اصل حقوقی بیشتر در دادگاه 
مطرح شود؟ آیا این انتظار به جا نیست که حقوقدانان در 
مواجهه با نقض رسمی این اصل، واکنش های جدی تری 
نشان دهند، مقاالت و گزارش هایی بنویسند یا پرونده های 

مربوط به نقض این اصل را به دادگاه ببرند؟ 
اصل  این  بررسی  به  ما  حقوق  مجله  شماره  این  در 
پرداخته ایم و همکاران ما با نگاه به قوانین ایران و جهان، 
چالش ها و پرسش هایی را که در رابطه با نقض این اصل 

مطرح است، انعکاس داده اند.

است  ممکن  می شود،  خودداری  آنها  با  معامله  و  فروش 
مورد حمالت فیزیکی قرار بگیرند یا وادار به انجام کارهایی 

خالف میل باطنی خود شوند.
این ماجرا، وضعیت زندگی خانواده فرد متهم  تازه  مثال 
به قتل آتنا اصالنی، دختر بچه هفت ساله اهل پارس آباد 

مغان، واقع در استان اردبیل است.
به  آنها  با  برخورد عموم  به رسانه ها گفته  این مرد  برادر 
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»شخصی بودن مجازات ها« در حقوق جزای عرفی شناخته 
اما پیش  این اصل  شده و به حقوق جزای غرب وارد شد. 
از آنکه در حقوق جزای عرفی و قوانین جزایی اروپایی به 
رسمیت شناخته شود در شریعت اسالم پیش بینی و تحت 
قاعده »وزر« مورد توجه فقها قرار گرفته است و مستند آن 
نیز ایه “ ال تَِزُر واِزَرٌة ِوْزَر أُْخري “ )۱۶۴ انعــام( است که 

بیان م یدارد: »هیچ کس بار گناه دیگري را بر نمي دارد.«
 اصل»شخصی بودن مجازات ها« در حقوق جزای عرفی یا 
همان قاعده فقهی »وزر« بدین معناست که  تنهــا کســی 
را می تــوان تعقیــب ومجـازات کـرد کـه مرتکـب جـرم 
شـده باشــد )اعـم از مباشـر، معـاون، شـریک( و دیگـران 
حتـی خویشــان و نزدیکان مجرم از تحمل کیفر وتعقیب 
مجـرم  تنهـا  اصل  این  طبق  بنابراین  امانند.  در  قضایی 
است که به سبب ارتکاب جرم مجـازات می شود ودیگـران 
بـارزترین  و  مهمتـرین  از  نیسـتند.  او  اعمـال  مسوول 
است.  انصـاف  و  عـدل  اصل،  این  شـدن  اجرایـئ  نتیجـه 
منحصـراً  مجـازات  کـه  دارد  اقتضـا  وانصـاف  عـدل  اصوالً 
اوسرایت  نزدیکـان  بـه  و  شـود  مجـرم  شـخص  دامنگیـر 
اثـر  در  کـه  دانـد  مـی  مجرم  چون  دیگر  طرف  از  نکند. 
ارتکـاب عملـی مجرمانـه بـه تنهـایی بـه مجـازات خواهد 

مـادی وهـم از نظـر تربیتـی ومعنـوی دچـار تشـویش و 
نگرانـی می شـوند و به طـورحـتم مجـازات بـه شـکل غیـر 
مسـتقیم خـانواده مجـرم را نیـز متـأثر می سـازد و اثـرات 
مخربـی را بـراي جامعـه می توانـد بهمـراه داشـته باشـد در 
نتیجـه دامنـه ایـن اصـل محـدود می شود. بـا ایـن وصـف 
پذیرفتـه  نیز  جدید  کشورهای  درحقوق  کـه  اصـل  ایـن 
شـده اسـت، در عمـل فرضـی، غیـر واقعـی و اسـتعاره اي 
بـیش نیسـت؛ زیـرا کـه آثـار محکومیـت مجـرم باالجبـار 
سرنوشـت  در  و  میکنـد  سـرایت  او  خـانواده  اعضـاي  بـه 

آنـان مـؤثر واقـع می شود.
البته در خصوص چنین نقد و نظری در مورد اصل »شخصی 
بودن مجازات ها« بایـد گفـت کـه در هـر صـورت مجـازات 
فـرد خـاطی دارای آثار وتبعات منفی براي خانواده مجـرم 
اصل  آثـار  ایـن  بـه  توجـه  بـا  اینکـه  امـا  بـود  خواهـد 
»شخصی بودن مجازات ها« را اصـلی غیر واقعی و استعاره 
در  زیـرا  آیـد؛  نمـی  صـحیح  نظـر  به  کنیم،  معرفی  ای 
است  ناپذیر  گریز  کـه  دارد  آثـاري  مجـازات  هـر صـورت 
و خواه نـاخواه بـراي هـر شخصـی بوجـود خواهـد آمـد. 
ـه  مجازات ها«ب  بودن  »شخصی  اصل  اینکـه  همچنـین 
فــرد  بــراي  هــا  مجــازات  بــودن  شخصــی  بیـان 

محمداولیایی فرد
حقوق جزا از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول 
اجتماعی   و  فردی  از حقوق  و حمایت  نظم  ایجاد  با هدف 
اصولی  بعنوان  و  داده  تشکیل  را  کیفری  عدالت  بنای  زیر 
در  ماهوی  و  مقررات شکلی  و  قوانین  تدوین  در  راهبردی 
حوزه کیفری، به حساب می آیند. از جمله این اصول،. اصل 
است. مطالعات حقوق کیفری  بودن مجازات ها«  »شخصی 
این  به  رسیدن  برای  بشری  جامعه  که  است  آن  از  حاکی 
اصل دوران پرفراز و نشیبی را طی نموده است. با این حال 
اصل »شخصی بودن مجازات ها« امروزه در اسناد متعدد بین 

المللی و قوانین جزایی کشورها جایگاه ویژه ای دارد.

اول - معنا و مفهوم اصل شخصی بودن مجازات ها
و  برداشـت هـا  بـا  تـاریخ  طول  در  کیفري  عدالت  اجراي 
مفـاهیم  و  اسـت  بـوده  رو  روبـه  مختلـف  واکـنش هـای 
جـرم و مجـازات نیز در هـر مقطعـی از زمـان  بـا تغییـرات 
اساسـی مواجه شـده اسـت،. در دوره اي مجـازات گروهـی 
تا  است.  می گردیده  اجرا  مجـازات شخصی  اي  دوره  در  و 
اینکه در قرن هیجدهم و بعد از انقالب کبیر فرانسه  اصل 

ارتکـاب جـرم را نخواهـد  رسید، دیگر آسودگی خاطر در 
داشـت کـه ایـن خـود نـه تنهـا منطبـق بـا اصـل عدالت 
نیـز  جنایـت  و  جـرم  گسـترش  از  نـوعی  بـه  بلکه  است 
ایـن  شـدن  اجرایی  نتـایج  دیگـر  از  می کند.  جلـوگیری 
ارزش ـها  زیرا   است  جامعه  ارزش های  از  پاسـداري  اصل 
فـرد  مجـازات  طریق  از  قانون  توسط  جامعـه  هـر  در 
بـه  علیـه  مجنـی  ورضـایت  مـی شـود  پاسـداری  خـاطی 
عنـوان زیـان دیـده از عمــل مجرمانــه، چهره ای دیگــر 
بــا مجــازات  ارزش هاســت چــرا کــه  از  از پاســداری 
مجــرم حقــوق افــراد درجامعه محفوظ می ماند که این 

خود نوعی ارزش محسوب می شود. 
اصل  کارکرد  که  هستند  عقیده  این  بر  برخی  حال  این  با 
»شخصی بودن مجازات ها« امر مطلقی نیست و در مواقعی 
اصـل،  ایــن  در  اگرچــه  زیرا  می شود  محدود  آن  دامنه 
مجازات ها صــرف اعمـال کیفــر در مــورد بزهکـاران را 
انگاشـت  نادیـده  نبایـد  اما  قــرارمی دهد  توجــه  مــورد 
کـه بـه هـر تقـدیر، مجـازات مجـرم نمی توانـد نسـبت بـه 
خـانواده او بـی اثـرباشد براي مثال، اگر در جامعه امروزی 
یـا  حـبس  مجازات هـای  از  یکـی  بـه  خـانواده  پـدر  ما 
اعـدام محکـوم شـود، بـدون شـک خـانواده او هـم از نظـر 

یادداشت حقوقیجوالی 2017/ مرداد 71396

بایسته های اصل »شخصی 

بودن مجازات ها« و 

چالش های آن در نظام 

حقوقی ایران
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قضیه تادیچ بر رعایت این اصل، تاکید نمود و خاطرنشان 
ساخت: »هیچ کس نباید به خاطر اعمال دیگران، که خود 
سهم  دیگری  نحو  به  یا  نبوده  دخیل  آنها  در  شخصُا  وی 

بین  محاکم  اسا سنامه  های   ۶ ماده  مجازات ها«در  بودن 
المللی رواندا  و دادگاه ویژه سیرالئون نیز به رسمیت شناخته 
شده است. و باالخره بند 2ماده 2۵ اساسنامه دیوان جزایی 
تاکید  باره  این  در  سند  آخرین  عنوان  به   ICCالمللی بین 
می کند: »هرکس مرتکب یکی از جرایمی  که در صالحیت 
دیوان است شود به طور فردی مسئوول است و مطابق این 

اساسنامه مجازات می  شود.«

قوانین  در  مجازات ها«  بودن  اصل »شخصی    - سوم 
ایران 

ایران  جزایی  قوانین  در  مجازات ها«  بودن  »شخصی  اصل 
در قبل از انقالب به تاسی از قوانین جزایی فرانسه و پس 
از انقالب نیز به پیروی از شریعت اسالم، مورد پیش بینی 
قرارگرفته است. در مــاده ۵ قــانون تشـکیل دادگاهـاي 
عمـومی  و انقـالب در امـور کیفـري مصـوب ۱۳۷۸/۶/2۸ 
در خصوص این اصل آمده بود »تعقیـب امـر جزایـی فقـط 
نسـبت بـه مباشر، شـریک و معـاون جـرم خواهـد بـود«.

 اصل»شخصی بودن مجازات ها« در قـانون اساسی جمهوري 
اسالمی ایران هر چنـد بـه طـور صـریح وروشـن ودر یـک 
به  متعددي  اصول  در  امـا  نشده،  بیـان  مشـخص  اصـل 
طـور غیـر مسـتقیم بـه بیـان ایـن اصـل پرداختـه اسـت 
و  است   برائت   میدارد:»اصل ،  بیان  که   ۳۷ اصل  جملـه  از 
هیچکس  از نظر قانون  مجرم  شناخته  نمی  شود، مگر این  که  
جرم  او در دادگاه  صالح  ثابت  شود.« و اصل ۳۹ که تصریح 
قانون   حکم   به   که   کسی   حیثیت   و  حرمت   »هتک   کرده: 
دستگیر، بازداشت ، زندانی  یا تبعید شده ، به  هر صورت  که  
باشد ممنوع  و موجب  مجازات  است .» و همچنین اصل ۱۶۹ 
قانون اساسی که مقرر می دارد: »هیچ  فعلی  یا ترک  فعلی  به  
استناد قانونی  که  بعد از آن  وضع شده  است  جرم  محسوب  

نمی  شود.«

چهارم - چالش های اصل »شخصی بودن مجازات ها«در 
نظام حقوقی ایران 

مسـتقیماً  کـه  افـرادي  مـواقعی  در  مـدنی،  حقـوق  در 
ناشـی  مسوولیت  علـت  بـه  انـد  نشـده  خطـائی  مرتکـب 
شـناخته  وارده  خسـارت  جبـران  مسوول  دیگری  ازعمل 
مـی شـوند بـه عنـوان مثـال در مـاده ۷ قـانون مسوولیت 
یـا  نگاهـداري  که  است: »کسی  مدنی مصوب ۱۳۳۹آمده 
مواظبـت مجنـون یـا صـغیر قانونـاً یـا بـر حسـب قـرارداد 
بـه عهـده او مـی باشـد، در صـورت تقصـیر در نگاه ـداري 

شــریک  و  معــاون  مباشــر،  از  )اعــم  جــرم  مرتکــب 
جــرم( در مقابــل انتقامگیری هـاي جمعـی مـی پـردازد، 
پـس بنـابراین نمی تـوان مـوارد تسـري آثـار مجـازات بـه 
خـانواده شـخص بزهکار را دلیل بر غیـر واقعـی و اسـتعاره 
ای بـودن این اصل دانسـت. ضمن اینکه هر چقدر میـزان 
وابستگی میان افراد جامعه بیشتر باشد تأثیر اجراي مجازات 

هم بیشتر خواهد بود.

دوم -  اصل »شخصی بودن مجازات ها« در اسناد بین 
المللی 

قرن  در  انکه  از  پس  مجازات ها«،  بودن  شخصی  اصل» 
جزای  حقوق  در  فرانسه  کبیر  انقالب  از  بعد  و  هیجدهم 
در  وارد شد،  به حقوق جزای غرب  و  عرفی شناخته شده 
اسناد بین المللی نیز مورد اشاره و توجه قرار گرفت. در مورد 
این اصل به عنوان نتیجه ای از اصل قانونی بودن جرایم و 
مجازاتها در بند ۱ ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی 
و سیاسی آمده : »هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که 
جرم  المللی  بین  یا  ملی  قوانین  طبق  بر  ارتکاب  موقع  در 
نبوده محکوم نمی شود و همچنین مجازاتی شدیدتر از آنچه 
در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده تعیین نخواهد شد.« 
نیز  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه   ۱۱ 2ماده  بند  همچنین 
مجازات ها،  و  جرایم  بودن  قانونی  اصل  عبارت  همان  با 
داده  جای  خود  در  هم  مجازات ها«را  بودن  اصل»شخصی 
و بیان می دارد: »هیچ کس براي انجام یا عدم انجام عملی 
که درموقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین 
همین  به  شد  نخواهد  محکوم  نشود  شناخته  جرم  المللی 
ارتکاب  از آنچه که درموقع  تر  طریق هیچ مجازاتی شدید 
جرم بدان تعلق می گرفت درباره کسی اعمال نخواهد شد.« 
در واقع در این اسناد بین المللی با تصریح بر اصل »قانونی 
بودن جرایم و مجازات ها« اصل »شخصی بودن مجازات ها« 

نیز مستفاد می شود.
در خصوص  اصل »شخصی بودن مجازات ها« در میان اسناد 
منطقه  ای حقوق بشر کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، در 
بند ۳ ماده ۵ تصریح می کند: »مجازات به شخص دیگری 
المللی  بین  نظامی   دادگاه  نمی  یابد«  تسری  مجرم  جز 
اصل  المللی،  بین  محکمه  اولین  عنوان  به  نیز  نورمبرگ 
معروف  این جمالت  با  را  جزایی  مسوولیت  بودن  شخصی 
به رسمیت شناخت: »تقصیر جزایی شخصی است و باید از 

مجازات کردن  های گروهی خودداری گردد.« 
در  نیز  سابق  یوگسالوی  برای  المللی  بین  جزایی  محکمه 

همین  آنکه  ضمن  شود.«  اعالم  مسؤول  است،  نداشته 
محکمه در ماده ۷ اساسنامه خویش نیز اصل شخصی بودن 
مسوولیت جزایی را پذیرفته است. همچنین اصل»شخصی 
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یـا مواظبـت مسوول جبـران زیـان وارده از ناحیـه مجنون 
جبـران  اسـتطاعت  کـه  صـورتی  در  و  می باشـد  صغیر  یا 
از  باشـد  نداشـته  را  وارده  زیـان  از  قسـمتی  یـا  تمـام 
توجه  با  شد.«  خواهد  جبران  زیان  صغیر  یا  مجنون  مال 
به این ماده مالحظه مـی شود کـه در حقوق مـدنی اصل 
»شخصی بودن مجازات ها« به نحـوي نقـض شـده اسـت. 
در سایر حقوق از جمله حقوق جزا نیز مواردی وجـود دارد 
بودن  مقابل اصل »شخصی  اجرایـی در  آثـار  نظـر  از  کـه 
مجازات ها« قرار گرفته. به نوعی که عده ای از تعارضات یا 
استثنائات این اصل سخن به میان می آورند و برخی دیگر 
کلی  بطور  را  موارد  این  نیستند.  امری  چنین  به  قائل  نیز 
ازجرم  ناشی  خسارات  جبران  الف:  دوقسمت  به  می توان 
از جرم دیگــری،  ناشــی  دیگری ب: مسوولیت کیفــری 

تقسیم کرد.

الف - جبران خسارات ناشی از جرم دیگری 
1 - ضمان عاقله:

ماده ۴۵۳ قانون مجازات اسالمی  مصوب ۱۳۹2مقرر میدارد: 
»هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب 
دیه گردند حسب مورد هر یک از شرکا و یا عاقله آن ها به 
طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.«  در ماده ۴۶۳ 
قانون مجازات اسالمی  نیز آمده:»در جنایت خطای محض 
در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت 
و   ۴۶۷ مواد  در  است.«  عاقله  برعهده  دیه  پرداخت  شود، 
۴۶۹ قانون مجازات اسالمی  نیز تحت شرایطی  ضمان عاقله 
مورد تاکید قرار گرفته است. همانگونه که مالحظه می شود 
مسوولیت نهـاد عاقلـه )عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان 
ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث 
جنایـت  جرم  مرتکب  جای  به  دیـه  پرداخـت  در  است( 
هـاي خطـایی در قوانین ایران مورد پیش بینی قرار گرفته 
جملـه  از  را  آن  گروهـی  کـه  است  سبب  همین  به  است 
اصل »شخصی  بـا   کـه  مـیداننـد  مـواردي  و  اسـتثنائات 
بودن مجازات ها« یا همان قاعده وزر  در تعـارض اســت و 
در مقابل گروهـی دیگـر نیـز آن را کـاماًل جـداي از اصل 

»شخصی بودن مجازات ها« میدانند. 
دقیـق  فهـم  جهت  به  و  نظر  اختالف  این  خصوص  در 
را  عاقلـه  ضـمان  تـا  اسـت  .الزم  عاقلـه  ضـمان  ماهیـت 
یـا  علیـه  مجنـی  که  معنی  بدین  وضـعی،  حکم  نظـر  از 
اولیـای دم نمـی تواننـد بـه خـود جـانی مراجعـه کننـد، 
یـا نمی توان حکم تکلیفـی کـه در نتیجـه بـدهکار حقیقـی 

عاقله محسوب می شود« در واقع  قـانون مـذکور ضـمان 
پیـروي  بـه  و  بود  دانسـته  عاقلـه  مـوارد  از  را  جریـره 
از فقـه اسـالمی در صـورتی کـه جـانی عصـبه نداشـته 
بود  کـرده  او محسـوب  عاقلـه  را  باشد، ضـامن جریـره 
امـا در قانون مجـازات اسالمی  جدید مصوب ۱۳۹2ایـن 
تبصـره حـذف شـده و اثـري از ضـامن جریـره وجـود 
نـدارد. بنابراین از انجا که ضـمان جریـره از مـوارد عاقلـه 
است  تکلیفی  حکم  عاقله  ضمان  مانند  و  می شود  تلقی 
لذا تعارضی با  اصل»شخصی بودن مجازات ها« یا همان 

قاعده وزر نخواهد داشت.

3 - بیمه: 
عقـد بیمـه از عقـود مسـتحدثه و جدیـد اسـت کـه از 
قانون  و  فقه  در  معین  عقـود  تـابع  کلـی  شـرایط  نظـر 
مدنی ایران است؛ زیرا بیمه نیز مانند سـایر عقـود نیـاز 
بـه انعقـاد و انشـاء دارد بـه عبـارت دیگـر در عقـد بیمـه 
نیز باید عقـد بـه صـورت ایجـاب و قبـول در بـین بیمـه 
که  است  عقدي  شـود.وآن  جـاري  گـذار  بیمـه  و  گـر 
شـود،  مـی  واقـع  شـونده  بیمـه  و  کننـده  بیمـه  بـین 
شـود  مـی  ملتـزم  کننـده  بیمـه  کـه  ترتیـب  ایـن  به 
کـه خسـارت ایـن چنینـی را در صـورتی کـه بـر بیمـه 
پرداخـت  مقابـل  در  نمایـد،  جبـران  شـود  وارد  شـده 
شـده  بیمـه  تعهـد  مقابـل  در  یا  را  مبلغی  شده،.  بیمه 

مبلغـی را کـه دو طـرف بـر آن توافـق مـی کننـد. 
بـه عقـد  نزدیک  را  و ضامن جریره  عاقله  اسالم  فقهاي 
بیمـه دانسـته انـد و گفتـه انـد کـه اصـوالً ایـن دو مقولـه 
خود نوعی بیمه هستند که دو نفـر بـا یکـدیگر توافـق 
هـاي  خطـا  دیـه  پرداخـت  مسوولیت  کـه  مـی کننـد 
توافـق شـده  کـه  ازه اي  انـد  بـه  را  مرتکب  غیـرعمدي 
اسـت برعهـده گیـرد. برخی از حقوقدانان نیز معتقدند 
ضـمان عاقلـه و ضـمان جریـره  در حقیقـت نـوعی بیمـه 
قبیـل ضمان  از  اسـت  قهـري  یا  بیمه  بنابراین  هستند. 
عاقلـه و یااختیـاري )عقدي( ماننـد ضـمان جریـره. لذا 
بـا   تعارضـی  هـیچ  مـذکور  عقـد  دو  هماننـد  نیز  بیمه 
اصل»شخصی بودن مجازات ها« یا  قاعده وزر نمی تواند 
عاقله  در حکم ضمان  که  دالیلی  همان  به  باشد  داشته 

بیان شد. 
یعنی به جهت تکلیفی بودن حکم.

این  در  داد.  قـرار  بررسـی  مـورد  را  است  جـانی  خـود 
خصوص برخی قائل به وضـعی بـودن و برخـی قائـل بـر 
تکلیفـی بـودن ضمان عاقله هستند،. اسـاس نظـر قـائلین 
اسـتثنایی  عاقلـه  ضـمان  حکـم،  ایـن  بـودن  وضـعی  بـه 
وزر   قاعده  همان  یا  مجازات ها«  بودن  »شخصی  اصل  بـر 
از  خطـایی  قتـل  دیـه  معتقدند  عده  این  می شود.  تلقـی 
همـان ابتـدا بـر عاقلـه واجـب است و عاقله حق رجوع بـه 
جـانی را ندارنـد. قـانونگـذار در تصـویب قـانون مجـازات 
اسـالمی  مصـوب سـال  ۱۳۷۰در مـاده ۳۱2و ۳۱۳ از این 

نظر پیروی کرده بود.
عاقلـه  حکـم  بـودن  تکلیفـی  بـه  قائـل  دوم  گـروه  اما 
هسـتند، از نظـر ایشـان آنچـه موجـب ضـمان را فـراهم 
یاري،  بـاب مساعدت و  از  آورده فعـل جـانی اسـت ولـی 
شـارع عاقلـه را مکلـف بـه پرداخـت دیـه قبـل از جـانی 
کرده اسـت در واقع ضـمان عاقله حکـم تکلیفـی محـض 
خـودجانی  اوسـت  عهـده  بـر  ضـمان  کـه  وکسـی  اسـت 
است نه غیر او، نهایت اینکـه تکلیـف بـر عاقلـه اسـت کـه 
اگـر عاقلـه وجود  بنـابراین  بپـردازد  از جـانی  را قبـل  آنـ 
نداشتند یا از پرداخت دیه عـاجز بودنـد، بلکـه حتـی اگـر 
از پرداخـت آن سـرباز زدنـد، دیـه بـر عهـده خـود جانی 
است که ضامن حقیقی است. قانونگذار درحال حاضرازاین 
نظر پیروی کرده است. زیرا قـانونگـذار در تصـویب قـانون 
از   ۴۷۰ ماده  به  توجه  ۱۳۹2بـا  سـال  اسـالمی   مجـازات 
ضـمان عاقلـه بـه عنـوان حکم تکلیفـی یـا د کـرده اسـت 
کـه نتیجـه ایـن ماده قانونی عدم تعارض  ضـمان عاقلـه 

با اصل»شخصی بودن مجازات ها«یا همان قاعده وزر است.

2 - ضـمان جریـره: 
آن،  موجـب  به  اسـالمی   فقـه  در  کـه  مـواردي  از  یکـی 
یابد،  مـی  انتقـال  دیگـري  بـه  جـرم  مرتکـب  مسوولیت 
کـه  اسـت  عقـدي  جریره،  ضـمان  است.  جریـره  ضـمان 
یکدیگر  به  تعهـد مـی کنند که  متعاقـدین  آن  به موجـب 
جنایـات  دیـه  و  کنند  دفـاع  یکـدیگر  از  و  کننـد  کمـک 
ارث  یکــدیگر  از  و  کنند  پرداخـت  را  یکـدیگر  خطـایی 
ببرنــد و ماننــد همــه عقــود و قــرار دادهــا نیــاز بــه 
مصــوب  اسالمی   مجازات  قانون  دارد.  قبــول  و  ایجــاب 
عاقلــه  مـوارد  از  یکــی  را  سـال ۱۳۷۰ ضــامن جریـره 
بــرشمرده بود و بدون آنکه آن را تعریف و سـایر شـرایط 
آنـرا مشـخص کنـد بیـان مـیداشت: »کسـی کـه بـا عقـد 
ضمان جریره، دیه جنایت دیگري را بر عهده گرفته است نیز 

4 - مسوولیت دولت: 
در فقـه اسـالمی ، جبران خسـارت ناشـی از خطـای قاضـی 
در صـدور حکـم بـر عهـده دولـت قرار گرفته اسـت،  بـه 
اساسـی  قـانون   ۱۷۱ اصـل  اسـالمی ،  فقـه  از  پیـروي 
جمهـوري اسـالمی ،در خصـوص مسوولیت قضات و دولت 
در امـور قضـایی اینگونـه بیـان مـی دارد: »هرگـاه در اثـر 
تقصـیر یـا اشـتباه قاضـی درموضوع یا حکم یـا در تطبیـق 
حکـم بـر مـورد خـاص ضـرر مـادي یـا معنـوي متوجـه 
مـوازین  طبـق  مقصـر  تقصـیر،  در صـورت  گـردد  کسـی 
بـه  اینصـو رت خسـارت  غیـر  ودر  اسـت  اسـالمی ضـامن 
وسـیله دولـت جبـران میشود و در هر حال از متهم اعاده 

حیثیت می گردد«.
در  دولــت  مسوولیت  تعــارض حکــم  عــدم  مــورد  در 
یا   مجازات ها«  بودن  اصل»شخصی  با  قاضــی  خطــاي 
در  قاضـی  که  آنجا  از  کرد  اذعان  تــوان  مــی  وز  قاعده 
ورود خسـارت فاقـد تقصـیر اسـت و چـون مسوولیت امـر 
بـراي  قاضـی  و  است  )حکومت(  دولـت  عهـده  بـر  قضـا 
حفـظ مصـالح جامعه بـه ایـن شـغل خطیـر گمـارده شـده  
بنـابراین ضـمان خطـاي او در قضـاوت بـه عهـده دولـت 
جهـت  احسـان  قاعـده  بـر  ایـن  بر  عالوه  بـود.  خواهـد 
توجیـه عـدم تعـارض ایـن حکـم بـا اصل »شخصی بودن 
مجازات ها« نیـز مـی تـوان اسـتناد کرد بـدین صـورت کـه 
بنـابر قاعـده احسـان  چـون قاضــی در ایـن منصـب، به 
باشـد  خطاهـایی  ضـامن  نبایــد  اسـت  محسـن  عنــوان 
کـه در راسـتاي انجـام وظیفـه از او سـر مـی زنـد. البتـه 
اساسی  قانون  اذعان کرد همـانطور کـه در اصل۱۷۱  باید 
شـامل  را  خطـایی  حکـم،  ایـن  اسـت.  شـده  اشـاره  نیز 
ناپــذیر  اجتنــاب  دادرسـی  جریـان  در  کـه  شـود  مـی 
بدانــد. پس  را بخشــودنی  بــوده و عــرف قضــایی آن 
با بی اعتنایی  به قوانین و  اگــر قاضــی بــدون توجه و 
بگیـرد  تصـمیم  شـتابزده  قضـایی   رسـوم  و  عـرف  حتی 
این اعمال از مصادیق تقصیر بوده ودر حکم عمد محسوب 

می شود. 

ب - مسوولیت کیفــري ناشــی از جرم دیگــری
بــا توجــه بــه اهمیــت اصل »شخصی بودن مجازات ها« 
شخصـاَ  کـه  افـرادي  براي  موارد  از  برخی  در  قانونگـذار 
فـرض  را  مسوولیتی  انـد  نشـده  جرمـی  هـیچ  مرتکـب 
کـرده اسـت و ایـن دسـته افـراد را در قبـال اعمـالی کـه 
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مصـادیق  از  میدانـد.  مسوول  می دهنـد.  انجـام  دیگـران 
ایـن نـوع مسوولیت میتوان به قانون کار و همچنین قانون 

مطبوعات اشاره کرد. 

1 - قــانون مطبوعــات: 
در مــاده 2۷ قــانون مطبوعــات مصــوب ۱۳۶۴آمــده 
شوراي  یا  رهبر  بــه  اي  نشــریه  در  »هرگــاه  اســت: 
رهبري جمهوري اسـالمی  ایـران ویـا مراجـع تقلیـد اهانـت 
لغـو و مـدیر مسوول و نویسنده  شـود پروانـه آن نشـریه 
خواهنـد  ومجـازات  معرفـی  صـالحه  محـاکم  بـه  مطلب 
شـد.« همـانطور کـه پیداسـت در ایـن ماده مدیر مسوول، 
مسوولیت ناشی از عمـل نویسـنده را بـر عهـده می گیـرد، 
امـا خـود نویسـنده نیـز بـی مجـازات بـاقی نمـی مانـد. در 
اصل »شخصی  بـا  مـاده  ایـن  مفـاد  تعـارض  مـورد عـدم 
مـدیر  کیفـري  مسوولیت  گفـت  بایـد  مجازات ها«  بودن 
از  آمیـز  تـوهین  مطالب  نوشتن  خاطر  به  صرفا  مسوول 
کـه  اسـت  مـدیر  خـود  بلکـه  نیسـت  نویسـنده  سـوي 
وظیفـه کنتــرل و نظــارت داشــته اســت و مسوولیت او 
در اینجــا به خــاطر عــدم نظــارت کــافی نســبت بــه 

حــوزه مسوولیت خود اوست. 

2 - قـانون کـار: 
 ۱۳۶۹ مصـوب  کـار  قـانون   ۹۵ مـاده  موجـب  بـه 
»مسوولیت اجـراي مقـررات وضـوابط فنـی و بهداشتی کار 
بر عهده کـار فرمـا یـا مسوولین واحـد هـاي موضـوع ذکـر 
به  با توجه  ایـن قـانون خواهـد بود«.  شـده در مـاده ۸۵ 
این ماده هرگاه در صـورت عـدم اجـراي مقـررات مـذکور 
از سـوي مسوولین مربوطـه جـرم یـا حادثـه اي رخ دهـد، 
پاسـخگو  کیفـري  و  حقـوقی  نظــر  از  شخصـا  کارفرما 
نوع  این  بـود و مسوول شـناخته مــی شود. در  خواهــد 
مـدیر  مسوولیت  مـورد  در  آنچـه  هماننـد  نیـز  مسوولیت 
مسوول نشـریه بیان شد، کارفرمـا مؤظـف است که در امور 
زیر دستان خود مراقبـت کند. تـرک یـا قصـور در انجـام 
شناخته  شخصی  چنـین  بـراي  قـانون  کـه  وظیفـه  ایـن 
اسـت، گناهی اسـت کـه مسوولیت جداگانـه اي را متوجـه 
شـخص مـی سـازد. بنـابراین  درخصــوص اســتثناءپذیر 
ایــن  در  هــا  مجازات  بــودن  شخصــی  اصــل  بــودن 
مــوارد، هر چنــد بــین حقوقدانان اخـتالف نظـر وجـود 
دارد امـا بـه نظـر میرسـد کـه مسوولیت مـذکور اسـتثنا 

مجازات می شوند. مطابق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسالمی  
مصوب ۱۳۹2شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت 
نام  به  حقوقی  شخص  قانونی  نماینده  که  است  کیفری 
مرتکب جرمی  شود. مسوولیت  آن  منافع  راستای  در  یا 
کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی 
همین  ماده 2۰  براساس  نیست. همچنین  مرتکب جرم 
قانون  در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده )۱۴۳( 
این قانون مسؤول شناخته شود، با توجه به شدت جرم 
ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر 
محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی 
نیست: الف- انحالل شخص حقوقی ب- مصادره کل اموال 

بـه اصـل شخصی بودن مجازات هـا  نیسـت زیـرا، از لحـاظ 
انجـام  تقصـیر)عدم  و  خطـا  مرتکـب  »مسوول«  حقـوقی 
وظیفـه نظـارتی ومراقبتـی( جزایـی شـده کـه ایـن قصـور 
کـه  اسـت  شده  دیگـري  توسـط  جـرم  ارتکـاب  باعـث 

البتـه مرتکـب نیـز دور از اجـرای مجـازات نخواهد بود.

پنجم - مسوولیت کیفري اشـخاص حقـوقی 
اشـخاص حقیقـی  اجتمـاع  از  معمـوالً  اشـخاص حقـوقی 
مـی  تشـکیل  می کننـد  همکاري  معین  هدف  بـراي  کـه 
شـود با این حال در قانون مجازات اسالمی اشخاص حقوقی 
جرم  ارتکاب  صورت  در  و  بوده  کیفری  مسوولیت  دارای 

پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به 
طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت- ممنوعیت از 
دعوت عمومی  برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر 
برای مدت پنج سال ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد 
نقدی چ-  برای مدت پنج سال ج- جزای  تجاری حداکثر 

انتشار حکم محکومیت به  وسیله رسانه ها.
با این حال  مسوول دانسـتن اشـخاص حقـوقی ار لحـاظ 
کیفـري خدشـه اي بـر اصل شخصـی بـودن مجـازات هـا 
وارد نمـی کند. شـخص حقـوقی شخصـیت مسـتقلی دارد 
و مالـک تعهـدات خود است، دارایی او متعلق بـه اعضـاي 
اگـر  پـس  نیسـت،  حقـوقی  شـخص  دهنـده  تشـکیل 
شـخص حقـوقی بـه پرداخـت مبلغـی بـه عنـوان جـزاي 
نقـدي محکـوم شـود از امـوال متعلـق بـه او تأدیـه مـی 
شـود و مجـازات شـخص حقـوقی بـه نحـوه مسـتقیم بـر 
بلکـه در درجـه  نمـی شـود  اعضـا وسـهامداران تحمیـل 
اول بـر خـود شخص حقـوقی بـار مـی شـود و ایـن آثـار 
مجـازات اسـت کـه بـه اعضـا و سـهامداران بـه نحـو غیـر 
مسـتقیم تسري می یابـد و چنـین امـري مخـتص اشـخاص 
نیـز  حقیقـی  اشـخاص  مـورد  در  بلکـه  نیسـت  حقـوقی 
ثابـت اسـت بنـابراین مسوولیت کیفـري اشـخاص حقـوقی 
هـیچ گونـه تعارضـی بـا اصل »شخصی بودن مجازات ها« یا  
قاعده  وزر  نخواهـد داشـت. ضمن اینکه مسوولیت کیفـري 
حقیقـی  اشـخاص  مسوولیت  از  مـانع  حقـوقی  اشـخاص 

کـه مباشـر یـا معـاون همـان جـرائم هسـتند نیست.

منابع:
۱ - شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزاي عمومی

2ـ صانعی، پرویز، حقوق جزاي عمومی
۳ ـ صفار، محمدجواد، شخصیت حقوقی

۴ ـ خویی، خلیل،. قواعد فقه »بخش جزایی«
۵ ـ گلدوزیان، ایرج، بایسته هاي حقوق جزا

۶ ـ گرجی، ابوالقاسم، مقاالت حقوقی
۷ - محمدي، ابوالحسن، قواعد فقه

۸ ـ مرعشی، محمد حسن، دیدگاه هاي نو در حقوق کیفري
۹ ـ موسـوي بجنـوردي، محمـد، فقـه تطبیقـی

۱۰ - محقق دامـاد، مصـطفی، قواعـد فقـه
۱۱ ـ نوربها ،رضا، زمینه حقوق جزاي عمومی

آثار  در  وزر  قاعده  مهدی،  براتی،   - مجید  وزیری،   -  ۱2
مجازات
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امید رضایی
اعمال  قبال  ندارد، مگر در  از نظر کیفی مسوولیتی  »هیچ کس 
خودش.« این متن بند اول ماده ۱2۱ قانون مجازات جمهوری 
پاراگراف 2۵  اول  بند  است.  فرانسه  فعلی-  -نظام حاکم  پنجم 
موضوع  همین  از  دیگری  بیان  آلمان  در  فعلی  مجازات  قانون 
به واسطه کس  یا  برای کسی است که خودش  است: »مجازات 

دیگری عمل مجرمانه ای انجام داده باشد.«
در نگاه اول به نوعی بدیهی به نظر می رسد که اوال هر انسان بالغ 
است  داده  انجام  خودش  آن چه  قبال  در  تنها  سالی   ۱۸ باالی 
مسوول است و نه دیگران؛ و به همین ترتیب هیچ کس دیگر جز 
خود عامل و آمر جرم، در قبال آن مسوول نیست؛ اعم از خانواده، 
دوستان، قوم و قبیله، هم وطنان یا هر جامعه و گروه اجتماعی 
یا خونی دیگری که فرد به آن تعلق دارد. این اصل بدیهی اما 
-مانند بسیاری از قوانین حاکم بر نظام های حقوقی کنونی- نه 
تنها از ازل بدیهی به نظر نمی رسیده، بلکه همین امروز -در دهه 
دوم سده 2۱ام بعد از میالد- از جانب دولت های زیادی، از جمله 

کره شمالی، روسیه، ترکیه، اسرائیل و ... رعایت نمی شود.

تاریخ مجازات دسته جمعی
رد مجازات دسته جمعی را در تاریخ اروپای غربی و آمریکا حتی 
اوایل  در  یافت.  می توان  نازی ها  دوران  در  بعد  و  نوزده  قرن  تا 
با  بیعت  در  گروهی  صورت  به  مردم  بریتانیا  در  وسطا  قرون 
حاکمان سوگند یاد می کردند که »ساکنین تمام قلمرو در برابر 
دزدی مسوول خواهند بود.« مسوولیت کیفری در بریتانیا تا قرن 

۱۵ اجبارا بین مردم عادی تقسیم می شد.
در قرن ۱۸ بریتانیایی ها قانون موسوم به »قوانین تحمل ناپذیر« 
به  واقع  در  قوانین  این  کردند.  تصویب  خود  مستعمرات  در  را 
در  بوستونی  چای کاران  -وقتی  بوستون  چای  جنبش  تالفی 
اعتراض به دولت محصول خود را به دریا ریختند- تصویب شد، 
اما از آن جا که شامل تمامی مستعمرات انگلیس -اعم از آن ها 
که در این اعتراضات دست داشتند یا نداشتند- می شد، از آن به 

عنوان مجازات دسته جمعی یاد می شود.
علیه  هم  بیستم  قرن  در  را  دسته جمعی  مجازات  البته  بریتانیا 
عنوان  به  کرد.  تکرار  خود  مستعمرات  در  سیاسی  جنبش های 
مثال در ۱۹۵2 بریتانیایی ها برای سرکوب جنبش »مائو مائو« 
-جنبش مسلحانه دهقانان سیاه پوست کنیا برای دست یابی به 
حق دسترسی به زمین کشاورزی- خانواده ها و بستگان فعاالن 

موظفند  همین طور  و  هستند  محدویت هایی  مشمول  می کنند 
توصیه های کارشناس پرونده شان در اداره کار و امور اجتماعی 
را )که معموال تالش می کند بیکاران را زودتر وارد بازار کند( به 
درستی انجام دهند. فرزند 2۱ ساله این خانواده از انجام برخی 
توصیه ها سرباز زده بود. از جمله این که کالس فنی وحرفه ای را 
که هزینه اش را اداره کار می پرداخت بی دلیل و بدون اطالع ترک 
کرده بود. به این دلیل اداره کار از پرداخت بخشی از حقوق مادر 
نصف  همین طور  و  می شود(  هم  کوچک تر  فرزند  مشمول  )که 
صاحب خانه  که  جایی  تا  کرد،  امتناع  خانواده  این  خانه  اجاره 
در  کرد.  خانه  از  انداختن  بیرون  به  تهدید  را  مجرد  مادر  این 
پی شکایت این زن از اداره کار، دادگاه نهایتا رأی داد که اداره 
بالغ و  بابت خطایی که فرزند 2۱ ساله )یعنی  کار اجازه ندارد 
صاحب مسوولیت کیفری( مرتکب شده، سایر اعضای آن خانواده 

بیرون  خانه های شان  از  دست کم  یا  مجازات  را  جنبش  این 
و  شد  پیروز  نهایتا  البته  کنیا  ضداستعماری  جنبش  کرده اند. 

کنیا در ۱۹۶۳ رسما استقالل یافت.

آلمان: از قرون وسطی تا دوران نازی ها
در آلمان کنونی مسئله مجازات دسته جمعی هنوز گاهی بحث 
روز می شود. در یکی از آخرین موارد، دادگاه ایالت نیدرزاکسن 
آلمان در پی شکایت یک مادر مجرد )Single mom( اداره 
ایالت را متهم به »مجازات جمعی« کرد و  امور اجتماعی این 
سال  به  -مربوط  حقوقی  مورد  این  داد.  رأی  زن  این  نفع  به 
2۰۰۹- از این قرار بود خانواده ای شامل یک مادر و دو فرزند 
قانونی، حقوق بیکاری  پسر،  یکی 2۱ ساله و دیگری زیر سن 
دریافت می کردند. در آلمان افرادی که حقوق بیکاری دریافت 

را مجازات کند. در حکم اداره کار اشاره شد که این شکل از 
تنبیه، یادآور مجازات دسته جمعی، )Sippenfhaftung( در 

دوران نازی هاست.
در سیاه ترین دوران آلمان مدرن، مجازات دسته جمعی خانواده 
امری  نزدیکان مجرمان -به خصوص متهمان سیاسی-  و حتی 
رایج بود. خانواده های زندانیان سیاسی -بدون این که سهمی 
به  باشند-  داشته  متهم  سیاسی  فعالیت های  و  مواضع  در 
اردوگاه های کار اجباری و اردوگاه های مرگ فرستاده می شدند. 
در یکی از اولین نمونه های مجازات دسته جمعی در دوران رایش 
سوم، شکنجه پدر داوید فرانکفورتر، یهودی یوگوسالوی است 
که در سال ۱۹۳۶ در سوئیس یکی از مسئوالن حزب نازی در 
آن منطقه را ترور کرد. از آن جا که او در سوئیس محاکمه شد و 
دست مقامات آلمانی به او نرسید، در ۱۹۴۱ با فتح یوگوسالوی 

وقتی هر کسی را در قبر خودش نمی گذارند
نمونه های مجازات بستگان و نزدیکان مجرمین در تاریخ
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به دست هیتلر، ماموران اس اس -گردان حفاظتی حزب نازی- 
پدر او را دستگیر و در برابر چشم همه شکنجه کردند.

در  یک نمونه معروف دیگر، نازی ها خانواده و بستگان -شامل 
کارل  الدیسالو  برادر-  فرزندان  و  همسر  برادر،  پدر،   همسر، 
فایرآبند، حقوق دان و فعال سیاسی اهل چک را که لندن گریخته 
بود و در »دولت در تبعید« علیه اشغال چک اسلواکی به دست 

نازی ها فعالیت می کرد، به اردگاه مرگ فرستادند.
در ۱۹۴۵، چند هفته قبل از سقوط کامل فاشیسم در آلمان، 
ارتش  سربازان  از  زیادی  تعداد  بستگان  و  خانواده ها  حکومت 
به  »خیانت  دلیل  به  بودند،  شده  دشمن  تسلیم  که  را  آلمان 

وطن« اعدام کرد.
مجازات دسته جمعی در آلمان البته به قرون وسطی برمی گردد. 
مجازات  منطقه،  این  به  رومی  ورود سیستم حقوقی  از  قبل  تا 
جمعی امری نسبتا رایج بود. به خصوص در جرائم سنگین مانند 

قتل، معموال بستگان فرد هم مجازات می شدند.

روسیه:  از استالین تا پوتین
سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  در  تنها  نه  دسته جمعی  مجازات 
رایج بود، بلکه هنوز هم در روسیه اجرا می شود و حتی شکل 

قانونی دارد.
نفر  هزاران  استالین،  بزرگ«  »پاکسازی  جریان  در   ۱۹۳۰ در 
تحت عنوان »بستگان ِ دشمنان َ ملت« به اردوگاه کار اجباری 
فرستاده شدند. در یکی از معروف ترین موارد، آنا الرینا، بعد از 
این که همسرش نیکالی بوخارین،  از رهبران و تئوریسین های 
اجباری  اردگاه کار  را در  زیادی  اعدام شد، سال های  بلشویک، 

گذارند، تنها به این جرم که با بوخارین رابطه زناشویی داشت.
وجود  کم وبیش  دسته جمعی  مجازات  هم  امروزی  روسیه  در 
دارد. در نوامبر 2۰۱۳ در فدراسیون روسیه تصویب شد که که 
خانواده کسانی که به دست داشتن در اقدام تروریسی مشکوک 
از این قانون این طور برداشت  هستند می توانند مجازات شوند. 
می شود که اگر فقط یکی از اعضای خانواده کسی »مشکوک« به 
تروریسم باشد، دولت می تواند تمام خانواده را نه تنها بازخواست، 

بلکه مجازات کند.
یک  تاجیکستان  در  دادگاهی  که  این  از  بعد   ،2۰۱۱ سال  در 
خلبان روس را به قاچاق و نقض حریم هوایی محکوم کرد، دولت 
تاجیکستانی  کارگر  و  مهاجر  عملیاتی ضربتی صدها  در  پوتین 
مقیم روسیه را یک شبه بازداشت و دیپورت کرد. نهادهای حقوق 
بشری این اقدام را شکلی از مجازات دسته جمعی علیه یک ملیت 

خاص قلمداد کردند.

چین و کره شمالی: مجازات خانواده های متهمان سیاسی
در دهه ۱۹۶۰ در جریان پاکسازی بزرگ حزب کمونیست چین 
موسوم به انقالب فرهنگی، خانواده های وابستگان سابق حکومت 
یا  تبعید شدند  یا  بازداشت  نبودند،  اعتماد  که حاال دیگر مورد 
به کمپ کار اجباری فرستاده شدند. در معروف ترین نمونه، پسر 

مدت زیادی در اختیار شورشیان بود. دولت اسد و هم پیمانانش 
برای بازپس گیری این شهر مدت ها آن را محاصره و از ورود مواد 
غذایی و دارو به این شهر جلوگیری کردند. گزارش شده است 
برای تصرف شهر، نظامیان  که در جریان حمله نظامی زمینی 
و  غیرمسلح  مردم  اسد،  هم پیمان  شیعی  شبه نظامیان  و  ارتش 
عادی -در خیابان ها و نانوایی ها و فروشگاه ها- را به گلوله بستند. 
هواداران اسد می خواستند »انتقام آغاز انقالب را از مردم حلب 

بگیرند.«
نمونه  را  فتح حلب  و  بی طرف شکل حمله  ناظرین  و  مخالفان 

کامل مجازات دسته جمعی می دانند.

ترکیه: بازگشت به قرون وسطی
با آغاز سرکوب اردوغانی در ترکیه و به خصوص بعد از کودتای 
مخالفان  اذیت  و  آزار  و  بازداشت   ،2۰۱۶ جوالی   ۱۶ نافرجام 
تبدیل  روزمره  امری  به  روزنامه نگاران  و  مدنی  فعاالن  سیاسی، 
از  گولن،  عبدهلل  برادر  گولن،  کوتبتین  بازداشت  است.  شده 
رهبران اسالم گرای مخالف اردوغان در اکتبر 2۰۱۶ از مثال های 
صالح الدین  همچنین  است.  دسته جمعی«   »مجازات  معروف 
نوامبر  در  خلق ها  دموکراتیک  حزب  مشترک  رهبر  دمیرتاش، 
برادرش  است که  این  او  اتهامات  از  یکی  بازداشت شد.   2۰۱۶

دنگ ژیائوپینگ )که بعدها نخست وزیر چین شد(، بعد از تصفیه 
پدرش در دستگاه حکومت بازداشت و به شدت شکنجه شد،  با 

این که نقشی در فعالیت های پدرش نداشت.
از کره شمالی هرچند اطالعات زیادی در دسترس نیست، اما 
نهاد حقوق بشری شواهد روشنی دارند که مخالفان سیاسی در 
معموال  که  اردوگاه هایی  به  و  بازداشت  هم  با  همه  موارد  اکثر 

کسی از آن ها زنده برنمی گردد، فرستاده می شوند.

اسراییل: مجازات دسته جمعی فلسطینی ها
را  فلسطینیان  خانه های  که  سال هاست  اسراییل  دولت 
نظر  از  )و  شده اند  اشغال   ۱۹۶۷ در  در  که  سرزمین هایی  در 
بهانه که  این  به  اشغالی محسوب می شوند(،  ملل هم  سازمان 
می کنند«،  زندگی  دسته جمعی  خانه های  در  »تروریست ها 
تخریب می کند. نهادهای حقوق بشری این اقدام دولت اسراییل 
را مجازات دسته جمعی و نامشروع می دانند. همین طور تحریم 
و محاصره همه جانبه غزه -که بهانه  آن اقدامات حماس است- 
نوعی مجازات دسته جمعی و خالف اصول اولیه حقوقی محسوب 

می شود.
پاکستان: هم دستی دولت و مردم در مجازات دسته جمعی

در می 2۰۰۸، بعد از این ارتش پاکستان در پی یک عملیات 
گسترده زمینی و هوایی به نام »زلزله« چندین شبه مسلح عضو 
طالبان را از روستای اسپین کای در مرز این کشور با افغانستان 
بیرون کرد و عده ای را کشت، در روستا کارگاه های اسلحه سازی، 
بمب سازی و جلیقه های عملیات انتحاری پیدا کرد. ارتش برای 
انتقام از روستاییان و به بهانه این که »اجازه داده اند طالبان از 
و  کرد  یکسان  خاک  با  را  روستا  کند«،  استفاده  روستای شان 
حتی بیمارستان را ویران کرد. روستاییان هرگز اجازه نیافتند به 

سرزمین شان برگردند.
نهادهای مدافع حقوق بشر این اقدام ارتش پاکستان را مجازات 

دسته جمعی دانستند.
همچنین در پاکستان دادوستد و پرداخت نوعی خون بها بین 
یک  به  تجاوز  پی  در  پیش،  چندی  است.  رایج  هنوز  قبیله ها 
دختر جوان، سران قبیله دختر به این تصمیم جمعی رسیدند 
که جوانان قبیله باید دسته جمعی به خواهر مردی که »دختر 
قبیله را بی آبرو کرده است« تجاوز کنند. یعنی مجازات یک نفر 

به خاطر جرم برادرش.

سوریه: اتفاق روزمره
به  دسته جمعی  مجازات  داخلی،  جنگ  درگیر  سوریه  در 
دولت  جنایت های  از  گذشته  است.  شده  تبدیل  روزمره  امری 
هم  اسد  بشار  دولت  داعش،  به  موسوم  عراق  و  شام  اسالمی 
ابایی از مجازات خانواده ها و همشهری های مخالفان سیاسی و 
شورشیان ندارد. نمونه بارز آن حلب است: مبدا انقالب سوریه 
و پایگاه مخالفان سیاسی اسد که اولین تظاهرات ها علیه دولت 
مسلحانه  درگیری های  آغاز  از  پس  و  برگزار شد  شهر  این  در 

عضو حزب کارگران کردستان ترکیه، پ ک ک است. درحالی که 
دمیرتاش بارها گفته که با برادرش رابطه ای ندارد.

از  که  ایتالیایی  روزنامه نگار  آنسالدو،  مارکو   2۰۱۴ آپریل  در 
ترکیه برای رسانه های ایتالیایی گزارش تهیه می کند، خبر داد 
که همسرش، یاسمین تشکین، روزنامه نگاری که از ایتالیا برای 
است.  شده  اخراج  کار  از  می کند،  کار  »صباح«  ترک  روزنامه 
دلیل اخراج او این بود که همسرش، مارکو، با عبداهلل گولن، از 

رهبران اپوزوسیون ترکیه مصاحبه کرده بود.

آلمان: مراقبت از خانواده ها
نزدیکان  درحالی که در گوشه و کنار دنیا مجازات بستگان و 
این  که  کشورهایی  برخی  در  می افتد،  اتفاق  روز  هر  مجرمان 
اتفاقات قبال افتاده، قوانینی در حمایت از خانواده های مجرمان 
صراحت  به  قانون  آلمان،  در  مثال  است.  شده  درنظرگرفته 
می گوید دروغ گفتن به ضابطان قضایی و در دادگاه، جرم است، 
مگر برای »بستگان متهم«. یعنی قانون به بستگان متهم حق 
می دهد که به دلیل رابطه عاطفی خود با متهم، حتی به نفع او 
شهادت غلط بدهند و به دلیل این شهادت غلط آن ها را تحت 

تعقیب قرار نمی دهد.

گزارشگزارش
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مریم دهکردی
نام »نرگس محمدی« برای همه آنها که اخبار ایران را دنبال 
می کنند آشناست. نرگس فعال حقوق بشر، روزنامه  نگار، سخنگو 
و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، عضو کارزار لغو گام 
به گام اعدام و کانون شهروندی و رئیس هیئت اجرایی شورای 
صلح ایران در ایران است. او به واسطه فعالیت های مدنی خود 
در زمینه های مختلف هم اکنون در حال گذراندن حکمی است 
از آنکه در عادالنه بودن روند دادرسی و  صدور آن  فارغ  که 

تشکیک وجود دارد، تنها مجازات او به حساب نمی آید.
فرزند  واسطه  به  نرگس  خردسال  کودکان  و»علی«  »کیانا« 
»نرگس محمدی« و»تقی رحمانی« بودن بارها و بارها هدف 

مجازات های ناعادالنه قرار گرفته اند. 
امنیتی  ماموران  خشونت آمیز  رفتار  شاهد  سالگی  دو  در  آنها 
از  بوده  اند. پس  به خانه خود  آنها  با پدر و مادرشان و هجوم 
بازداشت مادرشان از مالقات و گفتگو با او منع و محروم شده اند 
تا جاییکه در 2۶ تیرماه سال ۱۳۹۴ نرگس ترجیح داد برای 
رهایی از ظلمی که بر این کودکان می رود، آنها را به فرانسه 
و نزد پدرشان بفرستد که او نیز به دلیل فشارهای حاکمیت 

مدتی قبل مجبور به خروج از کشور شده بود. 
نرگس  حاکمیت،  بعدی  اقدام  در  نبود.  ماجرا  پایان  اما  این 
محمدی را از گفت وگوی تلفنی با فرزندانش محروم و برحذر 
چه  اگر  ناعادالنه  و  غیرانسانی  مجازات  این  از  هدف  داشت. 
کودکان  بر  را  بسیاری  رنج  اما  بود  نرگس  مقاومت  شکستن 
او تحمیل کرد. نرگس بعنوان آخرین راه حل عملی با جسم 
رنجور و بیمارش تا شکستن این محدودیت دست به اعتصاب 
غذایی طوالنی زد و همسرش زمانی خبر از شکستن اعتصاب 
با  تلفنی  صحبت  اجازه  و  آمده  کوتاه  حاکمیت  که  داد  غذا 

فرزندانش را داده بود.
نرگس محمدی در این روایت تنها نیست... 

امید علیشناس فعال حقوق کودکان، شهریور ماه سال ۹۳توسط 
نزدیک یک سال  او  امنیتی در منزل دستگیر شد.   نیروهای 

به اعتصاب غذا زد و تا اعالم برائت آنها از سوی دادگاه دست 
از آن نکشید.

حاکمیت  منظر  از  که  برد  نام  را  کسانی  بیشمار  میشود 
مجرمان سیاسی و امنیتی قلمداد می شوند و در حال گذراندن 
مجازات های رسمی خود بوده یا هستند اما خانواده هایشان نیز 
مطابق قانونی نانوشته مجرم به حساب می آیند. می توان افرادی 
را بر شمرد که از حقوق شهروندی خود محروم شده اند تنها 
به دلیل اینکه یک یا چند تن از اعضای خانواده آنها مرتکب 
جرمی سیاسی یا امنیتی شده بودند. این در حالی ست که  نه 
تنها در قوانین کیفری ایران اصل شخصی بودن مجازات تشریح 
شده است که در قرآن و بر اساس موازین شرعی نیز به صراحت 
اعالم شده هر کس مسئول رفتار خویش است و کسی را نباید 
برای گناهی که فرد دیگری مرتکب شده است مجازات کرد.۱

با  بازداشت موقت به سر می برد و اسفند ماه همان سال  در 
ارتکاب  برای  تبانی  و  »اجتماع  جرم  به  مقیسه  قاضی  حکم 
جرم«، »تبلیغ علیه نظام«، »توهین به رهبری«  به ده سال 
اثبات  برای  زاده  عیوض  سیمین  مادرش  شد.  محکوم  زندان 
بی گناهی و رهایی فرزندش از زندان تالش ها کرد اما در برابر 
که  اینکه  دلیل  به  تنها  بازداشت شد  به  تهدید  تالش ها  این 

درباره وضعیت پسرش مصاحبه و اطالع رسانی می کرد.
خواهران آتنا دائمی از جمله افرادی بودند که به واسطه خواهر 
ارعاب و مجازات حاکمیت شدند.  آتنا بودن گرفتار تهدید و 
انجام  حین  در  ماموران  برابر  در  »تمرد  اتهام  دو  به  دادگاه 
آتنا  وظیفه«  انجام  دولت حین  مامور  به  »توهین  و  وظیفه« 
دائمی و دو خواهرش را هر کدام به سه ماه و یک روز زندان 
محکوم کرد اما آتنا در اعتراض به این حکم ناعادالنه دست 

حقوقی  کارشناس  و  حقوقدان  خلیفه لو«  برزین  »موسی 
درباره اصل شخصی بودن مجازات کیفری مجرمان در قانون 
می گوید: »در ابتدا در یک تعریف ساده از اصل شخصی بودن 
مجازات ها می توان گفت که بر اساس این اصل صرفا فردی 
که مرتکب فعل مجرمانه شده است مسئولیت کیفری داشته و 
قابل مجازات است نه اطرافیان او.اصل شخصی بودن مجازاتها 

یکی از اصول مسلم حقوق کیفری است.«
او در ادامه به ضعف متون قانونی و سوء استفاده مجریان قانون 
از بی اطالعی عموم مردم اشاره کرده و می گوید: »در قوانین 
وجود  هستند  مجازات ها شخصی  بگوید  اینکه  صراحتا  ایران 
اما به هر حال قانونگذار در همه جرایم اشاره می کند  ندارد. 
که هر کس مرتکب فالن جرم بشود به فالن مجازات محکوم 
می شود. همچنین با توجه به اینکه اصل برائت و اصل قانونی 
بودن جرم و مجازات ها در قانون اساسی و قوانین عادی مورد 
اشاره قرار گرفته است، می توان گفت به نوعی اصل شخصی 

بودن نیز در این مواد و اصول نهفته است.«
شاهد  اسالمی  جمهوری  عمر  از  گذشته  سال های  طول  در 
وقوع اتفاقاتی نظیرعدم  پذیرش اعضای خانواده و بستگان یک 
زندانی سیاسی در گزینش ادارات، نهادها و سازمان های دولتی 
به دلیل جرائمی که دیگری مرتکب شده؛ بوده ایم. هنوز هم 
در دفترچه های گزینش تحصیلی و شغلی دانشگاه ها و ادارات 
بندی وجود دارد با این مضمون که آیا خانواده و بستگان شما 
مسلحانه  عملیات  در  یا  بوده اند  فرقه ای  و  دسته  گروه،  عضو 

شرکت داشته اند یا خیر. 
از آقای برزین خلیفه می پرسم  آیا این مورد در تضاد با  اصل 
اساسا در  آیا  و  اساسی نیست؟  قانون  بودن مجازات  شخصی 
بودن  شخصی  اصل  امنیتی  و  سیاسی  مجرمان  با  برخورد 

مجازات در ایران اجرا می شود؟ 
با  مواجهه  هنگام  در  قوانین  گرفتن  نادیده  به  پاسخ  در  او 
و  کلی  »پاسخ  می گوید:  و  کرده  اشاره  سیاسی  زندانیان 
اشاره کرد که  اما می توان  داد  نمی توان  این سوال  به  قطعی 
مجرمان  خانواده  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها  از  برخی 
شده  مرتکب جرمی  خود  اینکه  بدون  نیز  امنیتی  و  سیاسی 
همچنین  شده اند.  نیز  محاکمه  بعضا  و  شده  بازداشت  باشند 
در بسیاری موارد خانواده مجرمان سیاسی از ورود به مشاغل 
گفت  می توان  به طور خالصه  بنابراین  اند.  منع شده  دولتی 
اصل شخصی بودن مجازات ها نسبت به مجرمان سیاسی بعضا 
نادیده گرفته شده است. البته باید گفت این ارتباطی به قانون 

ندارد و قوانین چنین مجوزی را صادر نکرده اند.«
اصول  برخالف  »کامال  را  اقدامات  اینگونه  حقوقدان  این 
و  دانسته  بشر«  حقوق  موازین  همچنان  و  کیفری  حقوق 
از مجازات ها  ایران برخی  قوانین  توضیح می دهد: »بر اساس 

مجرمین سیاسی و مجازات های خانوادگی
گزارشگزارش
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ممکن است فرد را از برخی حقوق اجتماعی محروم کند. این 
 2۵ ماده  در  که  هستند  تبعی  مجازاتهای  همان  محرومیت 
محرومیت ها  این  شده اند.  ذکر  اسالمی  مجازات  قانون   2۶ و 
در چهارچوب  و  است  اعمال  قابل  فرد مجرم  به  نسبت  صرفا 
به  شود  محکوم  ابد  حبس   مجازات  به  کسی  هر  مثال  قانون. 
مدت هفت سال حق انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور یا 
نماینده مجلس و مقا مهایی از این قبیل را که در ماده 2۶ قانون 
مجازات آمده است ندارد. بنابراین منوط کردن استخدام حتی 
خود فرد فراتر از مواد ذکر شده قانونی نیست تا چه برسد به 

بستگان ایشان.«
حامد فرمند فعال حقوق کودکان و موسس و بنیانگذار موسسه 
»کویپی« که در زمینه حقوق کودکان- مادران زندانی فعالیت 
از  دوری  طعم   ۶۰ دهه  و  کودکی   دوران  در  خود  کند  می 
پس  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  کرده،  را حس  مادرش 
حقوق  از  دوران  آن  طول  در  یا  مادرش  محکومیت  اتمام  از 
جامعه  در  واسطه  این  به  یا  بود  محروم شده  شهروندی خود 
مورد تبعیض قرار گرفته بود یا نه می گوید: »اگر منظورت این 
از حقوقی  ... مادرم من  و  به خاطر رفتار/عمل/اتهام  است که 
تجربه ای  چنین  باشم،  شده  محروم  مادر-فرزند  با  غیرمرتبط 
نداشتم. خودم دلیلش را این می دانم که  پدرم بعد از زندانی 
رفتاری  و  بود  سیاسی اش  منش  مراقب  خیلی  مادرم  شدن 
محتاطانه در پیش گرفت و ما را هم به همین سوق داد. به این 
ترتیب ما هم رفتار سیاسی خاصی انجام ندادیم و در معرض 
دید قرار نداشتیم. کسی که زندان بود مادرم بود که به دلیل 
تفاوت نام خانوادگی، توجه از روی خانواده ما برداشته شده بود. 
اما من نقض حقوق مادر-فرزند را هم در راستای اعمال فشار 
بر روی خانواده به دلیل جرم/اتهام مادر می دانم. مثال زمانی که 
حاج داوود رحمانی رئیس وقت زندان قزلحصار تصمیم گرفت 
تنبیه قبر/قیامت را برای زندانیان اجرا کند و آن ها را بین ۶ 
تا ۹ ماه )بنا به روایت های موجود( در حالت شبیه انفرادی با 
ممنوعیت هر نوع رابطه با محیط خارج قرار داد، عمال تمام ما 
و از جمله کودکان را هم در معرض شدیدترین فشار روانی قرار 
داد. این که هیچ کدام ما از سرنوشت عضو زندانی خبر نداشتیم 

و از هرگونه ارتباط با او محروم بودیم.«
از نمونه های آشکار مقاومت در برابر تضیع حقوق  شاید یکی 
خانواده زندانی سیاسی یا امنیتی خانواده آتنا دائمی باشند. آنها 
پس از صدور حکم برای آتنا و دو دختر دیگرشان به اتهامات 
»تمرد در برابر ماموران در حین انجام وظیفه« و »توهین به 
مامور دولت حین انجام وظیفه« از ماموران سپاه پاسداران که 
مسئول بازداشت دخترشان بوده اند، شکایت کردند، اما به آنها 

گفته شد که شکایت شان در دادگاه »گم شده است.« 
موسی برزین خلیفه لو در پاسخ به این پرسش که اگر کسی 

او اضافه می کند که: »معموال اگر دلیل برخورد قهری از سوی 
سازمان ها و مشاغل با کسی، فعالیت سیاسی خانواده او باشد 

این موضوع به خود فرد به صورت رسمی ابالغ نمی شود.«
با فراگیر شدن شبکه های اجتماعی و جایگزین شدن آنها به 
جای رسانه های بی طرف در ایران، همواره شاهد اخبار مرتبط 
با مفقود شدن »سعید زینالی« در جریان فاجعه کوی دانشگاه 
او  خانواده  مکرر  های  پیگیری  و   ۱۳۷۸ تیرماه  هجدهم  در 
بوده ایم . این پیگیری ها در مقطعی منجر به صدور حکم زندان 
برای خانواده او شد. همانطور که برای خانواده مصطفی کریم 

بیگی از کشته شدگان سال ۸۸ نیز رخ داد.  
از موسی برزین خلیفه می پرسم صدور احکام زندان و بازداشت 
پیگیری  دلیل  به  صرفا  سیاسی  زندانیان  خانواده های  برای 
سرنوشت فرزندان یا اطالع رسانی درباره آن تا چه اندازه قانونی 
است؟ آیا اطالع رسانی یا پیگیری به خودی خود جرم محسوب 

می شود؟  
او در پاسخ به این سوال به نکته مهمی اشاره می کند: »اطالع 
است.  نشده  انگاری  جرم  قوانین  در  خود  خودی  به  رسانی 
از  رسانی  اطالع  به  زیادی  حساسیت  معموال  ایران  حکومت 
خارجی  رسانه های  با  مصاحبه  دارد.  سیاسی  فعاالن  وضعیت 
آنکه  تصور می شود. حال  نظام  علیه  تبلیغ  با  مترادف  معموال 

یا  از کار  اعضا خانواده اش  از  فعالیت سیاسی  یکی  بدلیل  را 
تحصیل محروم کرده یا اتهامی به او وارد کنند آیا فرد قادر 
به دادخواهی هست یا خیر می گوید: »اصوال هر عمل خالف 
قانون و نقض حقوق فرد باید به نحوی قابل پیگرد باشد. اگر 
عضو  یک  سیاسی  فعالیت  دلیل  به  را  فردی  مثال  عنوان  به 
خانواده اش بازداشت کرده باشند و یا تهدید کرده باشند این 
فرد می تواند شکایت کیفری کند در قالب بازداشت غیر قانونی 
و یا هر جرم دیگری که اتفاق افتاده است. در برخی موارد فرد 
می تواند نسبت به تصمیمات ادارات دولتی به کمیسیون های 
رسیدگی به تخلفات یا دیوان عدالت اداری شکایت کند. مثال 
اگر اداره ای بدون دلیل فردی را به دلیل اینکه برادرش مجرم 
در  پیگیری  ایشان حق  کند،  اخراج  است  یا سیاسی  امنیتی 
مراجع مربوطه را خواهد داشت اما باید توجه شود آنچه که در 
قانون گفته می شود با آنچه که در عمل اتفاق می افتد فاصله 
معناداری دارد. به هر حال نباید فراموش کرد وقتی از جرم 
امنیتی یا سیاسی سخن می گوییم یک طرف قضیه نهادهای 
امنیتی است و این نهادهای امنیتی در ایران چندان پایبند به 
قوانین نیستند به همین دلیل یک شهروند عادی در برابر این 
نهادهای پر قدرت و پر نفوذ ابزار کافی برای احقاق حق خود 

را ندارند.« 

چنین تصوری کامال اشتباه است. عالوه بر خانواده های فعالین 
مورد  در  اطالع رسانی  دلیل  به  نیز  وکال  از  بسیاری  سیاسی 

پرونده موکلشان بازداشت و راهی زندان شده اند.«
نکته دیگری که حامد فرمند نیز در این خصوص به آن اشاره 
می کند ماجرایی است تحت عنوان »انگ زدن سیستماتیک 
»سیستم  می دهد:  شرح  اینگونه  را  نکته  این  او  زندانی«.  به 
استثنا  )به  کرده  خطایی  که  فردی  که  شده  طراحی  طوری 
حین  در  کرده،  پرداخت  زندان  با  را  تاوانش  بعد  و  قاتلین( 
چون  موضوع.  این  اعالم  از  دارند  ابا  خانواده  بودنش  زندانی 
می شوند  مطلع  ماجرا  از  که  کسانی  نمی کند.  همدلی  کسی 
از ارتباط با این خانواده ها پرهیز می کنند. فرد پس  از آزادی 
رانندگی اش  گواهینامه  )سوءسابقه(،  کند  پیدا  کار  نمی تواند 
و  اتومبیل  و  خانه  برای خرید  وام  گرفتن  امکان  باطل شده، 
کارت  کردیت  سابقه  شدن  خراب  دلیل  به  حتی  و  ندارد   ...
)کارت اعتباری بانکی اش( اجاره کردن خانه هم برایش مشکل 
خواهد بود. این ها را بگذارید در کنار مسایل خانوادگی که به 
البته مسایل مالی به خصوص امکان از هم  خاطر آن انگ و 
گسیختگی و طالق و .. وجود دارد. بگذارید در کنار مسایلی 
که یک مادر دارد که انگ بیشتری اتحمل می کند و در برخی 
موارد سرپرستی فرزندش را از دست می دهد و و باید برای به 
دست آوردن دوباره اش بجنگد و بگذارید در کنار این که در 
ایران خیلی از این حقوق  بخصوص از زنان گرفته شده و برای 

جنگیدن هم ابزار کافی ندارند.«
مسئله مهم دیگری که در این مورد قابل بررسی است »فشار 
بر خانواده ها به عنوان یک اهرم فشار بر روی زندانی« به هنگام 
روایت های  در  است.  امنیتی  و  سیاسی  متهمان  از  بازجویی 
زندانیان سیاسی بارها شنیده ایم که بازجویان تهدید کرده اند 
را  همسرش  یا  فرزند  پدر،  مادر،  نکند،  اعتراف  متهم  اگر 
این  قانونی  از آقای خلیفه درباره وجاهت  بازداشت می کنند. 
مرسوم  هم  دیگر  کشورهای  در  آیا  اینکه  و  می پرسم  رفتار 
اساسی  قانون   ۳۸ اصل  به  اشاره  ضمن  پاسخ  در  او  است؟ 
می گوید: »هر گونه فشار و تهدید متهم به هر قصدی از جمله 
گرفتن اعترافات اجباری ممنوع است و وجاهت قانونی ندارد 
اما متاسفانه در اغلب کیس هایی که من دیده ام این اتفاق نه 
تنها توسط بازجویان بلکه گاه توسط قضات هم رخ می دهد.«

دستگاه قضایی ایران عالوه بر همه انتقاداتی که در حوزه های 
خانواده  از حقوق  صیانت  مورد  در  است  وارد  آن  به  مختلف 
متهم/ مجرمان هیچ نقطه قابل دفاعی ندارد. گواهش فرزندان 
بی گناه نرگس محمدی و نازنین زاغری. مادران داغدار سعید 
زینالی و مصطفی کریم بیگی، خواهران آتنا دائمی و هزاران 

انسان بی گناه که مجازات شده اند به جرم هیچ...

گزارشگزارش
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معین خزائلی
بر اساس یکی از بایسته های مسلم حقوقی که مبتنی بر عقل 
بوده  خویش  عمل  مسئول  فردی  هر  است،  انسانی  منطق  و 
و هیچ کس را نمی توان برای فعلی که دیگری مرتکب شده 
مجازات ها  بودن  اصلی شخصی  رو  از همین  دانست.  مسئول 
یکی از اصلی ترین شالوده های تشکیل دهنده حقوق جزا بوده 
که هدف اصلی آن برپایی عدالت کیفری و جلوگیری از ظلم 
نهاد قضا در جامعه و نیز حفظ حقوق و آزادی های فردی افراد 
است. به موجب این اصل، مسئولیت کیفری و مجازات برآمده 
از آن باید فقط و فقط بر مقصر و مسئول آن فعل اعمال شده 

و نباید فرد دیگری را برای فعل انجام شده مواخذه کرد.
را  مجازات ها  بودن  اصل شخصی  که  داشت  توجه  باید  البته 
نباید با اصل فردی کردن مجازات ها برابر دانست چرا که در 
قانونگذار و دادگاه  اصل فردی کردن مجازات ها هدف، توجه 
به ویژگی های فردی مجرم مانند شخصیت، جنسیت، سن و 
و  دارسی  روند  در  آن ها  دادن  دخیل  و  جرم  ارتکاب  شرایط 
صدور حکم است در حالی که در اصل شخصی بودن مجازات ها 

تمرکز بر روی شناسایی و مجازات مجرم است.

 جرم، مجازات و اصل شخصی بودن آن
به طور کلی می توان گفت که فلسفه اعمال مجازات بر مبنای 
قصور و تقصیر استوار بوده و مسئول دانستن فردی در ارتکاب 
یک عمل و یا رویدادی از باب قصور ناعامدانه وی در رعایت 
مجرمانه  فعلی  ارتکاب  در  او  عامدانه  تقصیر  یا  و  مالحظات 
برای  آموزه های حقوقی سه شرط  اساس  بر  رو  این  از  است. 
مجرم شناخته شدن کافی است: وجود رابطه علیت میان عمل 
مجرمانه و متهم به نحوی که فعل انجام شده قابل انتساب به 
متهم باشد، و یا میان نتیجه مجرمانه و عمل متهم به نحوی 
که نتیجه حاصل شده قابل انتساب به عمل متهم باشد. شرط 
دوم وجود قصد مجرمانه پیش از ارتکاب فعل و یا همزمان با 
انجام آن. شرط سوم این است که فعل و یا ترک فعل مورد 

دلیل فقدان عقل و آگاهی در انجام عمل مجازات نخواهند شد. 
قانون مجازات اسالمی نیز بر همین مبنا طفل صغیر، شخص 
مجنون، و شخص دیوانه را معاف از مجازات کیفری دانسته و 
در صورت ارتکاب قتل، ضرب و یا جرح از سوی آنان ضمان 

دیه فعل مجرمانه بر عهده عاقله آنان است.
بودن  شخصی  اصل  ناقض  را  حکم  این  حقوقدانان  از  برخی 
را خالف عدالت و فلسفه آن  اجرای آن  و  مجازات ها دانسته 
می دانند. بر مبنای استدالل این عده، ضامن دانستن عاقله در 
خصوص جرم ارتکابی طفل صغیر و یا شخص مجنون و دیوانه 
در حالی که وی هیچ نقشی در فعل ارتکابی نداشته است کامال 
با اصل شخصی بودن مجازات ها مغایرت داشته و سبب سرایت 
فردی می گردد که  بر  آن  اعمال مجازات  و  منفی جرم  آثار 

اساسا در ارتکاب جرم بی تاثیر بوده است.
از سوی مقابل برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که مسئول 

نظر توسط قانونگذار، جرم شناخته شده و برای آن مجازات 
پیش بینی شده باشد. 

روشن است که صرف وجود این سه شرط در ارتکاب فعلی 
شناخته  مجرم  عنوان  به  آن  مرتکب  شخص  تا  است  کافی 
اما اینجاست که به صرف وجود این سه  شود. مسئله اصلی 
شرط نمی توان شخص مرتکب را مستحق مجازات دانست. در 
حقیقت برای مجازات شخص مجرم، شرط چهارمی نیز وجود 
دارد و آن این است که وی در هنگام ارتکاب عمل باید بالغ، 

عاقل، آگاه و مختار باشد.
از این رو نمی توان به عنوان مثال کودک نابالغی را برای انجام 
ارتکابی  او مسئول جرم  اگرچه  فعلی مجرمانه مجازات کرد، 
شناخته شده و نتیجه مجرمانه از عمل او حاصل شده باشد. 
نیز  دیوانه  و  مجنون  توسط  شده  انجام  مجرمانه  فعل  حکم 
همین است و اگرچه آنان مسئول فعل ارتکابی هستند اما به 

دانستن عاقله صغیر و یا دیوانه در پرداخت دیه، مغایر با اصل 
شخصی بودن مجازات ها نیست چرا که اساسا در این مورد، 
دیه، مجازات فعل مجرمانه نبوده بلکه مسئولیتی مدنی است 
بر  مدنی  مسئولیت  قانون  باب  از  قانونگذار  که  کیفری  نه  و 
عاقله اعمال کرده و ارتباطی به اصل شخصی بودن مجازات ها 
ندارد و از این رو نباید آن را ناقض اصل شخصی بودن مجازات 
تلقی کرد. ایشان همچنین معتقدند که اگرچه دیه بر عاقله 
واجب است ولی هرگز نباید آن را به عنوان کیفر و مجازات 
برای آن ها محسوب کرد. بلکه باید آن را باب یاری و کمک 

خویشاوندان برای جبران خسارت پیش آمده دانست. 
ضمان  تنها  نه  حقوقدانان  از  دیگر  گروهی  اساس  همین  بر 
عاقله را ناقض اصل شخصی بودن مجازات ها نمی دانند، بلکه 
هدایت  و  نظارت  نگه داری،  مسئولین  که  جا  آن  از  معتقدند 
طفل صغیر و شخص مجنون بر عاقله اوست، جرم ارتکابی از 
سوی آنان در نتیجه اهمال عاقله در انجام وظایف خود بوده و 
اساسا منطقی و درست این است که در اثر این بی مباالتی و 

اهمال ضامن پرداخت دیه شناخته شود.
از  قانونگذار  پیروی  نشانگر  اما  ایران  در  جاری  قضایی  رویه 
ارتکابی طفل  اساس در جرایم  این  بر  و  استدالل دوم است 
که ضامن  است  عاقله  این  دیوانه  و  مجنون  و شخص  صغیر 
جبران خسارت شناخته شده است. چرا که اساسا بر مبنای 
فلسفه علم حقوق و بایسته های عدالت خسارتی نباید بدون 
جبران باقی بماند. از سویی دیگر بر اساس اصل شخصی بودن 
مجازات ها، افراد مسئول عمل ارتکابی خود هستند و از آنجا 
که مسئولیت طفل صغیر و شخص مجنون یا دیوانه با عاقله 
اوست، ضامن دانستن وی در جبران خسارت کامال مبتنی با 

اصل شخصی بودن مجازات ها است.

اصل شخصی بودن مجازات ها و پدیده بی کیفری
بر اساس مواد ۸۵ و ۹۵ قانون کار هر گاه بر اثر عدم رعایت 
مقررات از سوی کارفرما حادثه ای رخ دهد شخص کارفرما 
از نظر کیفری و حقوقی مسئول خواهد بود. بر این مبنا، اگر 
در محیط کار و یا هنگام کار حادثه ای رخ دهد که به دلیل 
کارگر و یا شخص ثالثی دچار خسارت مالی و یا جانی گردد، 
کارفرما به عنوان مسئول شناخته خواهد شد. از این رو اگر 
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حتی فعل ارتکابی از سوی کارگر بوده باشد، باز هم کارفرما 
ایمنی مسئول  به عنوان مسئول رعایت مقررات و مالحظات 

شناخته می شود. 
اعمال این قانون در موارد مربوط به کارگاه های کوچک آسان تر 
بوده و مشکل زمانی بروز می کند که پای دولت و سازمان های 
چرا  شود،  می  باز  قانون  این  به  مربوط  مسئولیت  در  دولتی 
که اساسا مطالبه دیه و یا مسئول دانستن شخص حقوقی در 
مواردی که فعل ارتکابی به نام و یا در راستای منافع آن نباشد 

فاقد مبنای قانونی است.
از سویی دیگر از آنجا که شخصیت نهادهای دولتی و عمومی 
شخصیتی مستقل و حقوقی و جدای از اعضای حقیقی تشکیل 
دهنده و یا کارمندان آن است، نمی توان نتیجه خطا و یا قصور 
یک فرد از مدیران و یا کارکنان را بر آمده از آن نهاد دانسته و 
درنتیجه مجازات مقرر را بر کل نهاد تعمیم داد. از این رو در 
موارد این چنینی که یکی از مدیران و یا کارمندان سازمانی 
دولتی در هنگام انجام وظایف و در راستای آن مرتکب جرمی 
شود ضمان آن بر عهده خود شخص بوده و مسئولیتی متوجه 

آن  نهاد نیست.
نمونه عینی این مساله در پرونده سقوط هواپیمای فوکر متعلق 
کرد  پیدا  نمود  در سال ۱۳۷۳  آسمان  هواپیمایی  به شرکت 
که در نتیجه آن دادگاه نه شرکت آسمان را بلکه ۴ شخص 

حقیقی را ضامن دیه افراد کشته شده دانست. 
محکومیت  رویه  وحدت  رای  یک  اساس  بر  دیگر  سویی  از 
شهرداری به عنوان شخص حقوقی به پرداخت دیه بر خالف 
قانون است چرا که این اداره شخصیت حقوقی مستقلی است 
اراده مجازات در شخصیت حقوقی بر باالترین مقام  و تحقق 

تصمیم گیرنده آن متمرکز می شود.
موتور  با  فرد  دو  سقوط  به  مربوط  پرونده  در  اساس  این  بر 
سیکلت به داخل گودال حفر شده شرکت آب و فاضالب تهران 
در سال ۸۶، که سبب مرگ یکی و جراحت دیگری شد، دادگاه 
 ۵ منطقه  شهرداری  و  فاضالب  و  آب  شرکت  عامل  مدیران 

تهران را ضامن پرداخت دیه دانست.
البته روشن است که در مواردی مانند سقوط هواپیما از آن 
جا که تامین هزینه دیه افراد از سوی یک یا چند نفر امکان 
آن  قانون  نادیده گرفتن نص صریح  با  دادگاه ها  نیست،  پذیر 
نهاد و یا سازمان را به عنوان شخص حقوقی ملزم به پرداخت 
دیه به افراد ذینفع کرد. چنانچه در پرونده موسوم به خون های 
آلوده یا هموفیلی در سال ۸۳ دادگاه، وزارت بهداشت، درمان 

استعفا  خود  سمت  از  آن  مسئولیت  قبول  راستای  در  ناگوار 
می دهند، عملی که در ایران به ندرت صورت می پذیرد. از این 
رو به نظر می رسد که قوانین فعلی در ایران نیازمند راهکاری 
و  سازمان ها  مدنی  و  کیفری  مسئولیت  خصوص  در  جدید 
اشخاص حقوقی  از  بیشتر  در جهت حمایت  دولتی  نهادهای 
و نیز رعایت هر چه بیشتر اصل شخصی بودن مجازات ها دارد.

مجازات های جایگرین و اصل شخصی بودن مجازات ها
و  قانونگذار  تالش  و  مجازات ها  بودن  شخصی  اصل  وجود  با 
مجازات  روی  هر  به  که  دانست  باید  آن  رعایت  در  دادگاه ها 
مجرم نسبت به اطرافیان و خانواده او بی تاثیر نبوده و اثراتی 
همچون نگرانی، تشویش و ناامنی بر خانواده محکومان به اعدام 
و یا زندان دیده می شود. از این رو این مجازات ها به شکلی غیر 
مستقیم خانواده و اطرافیان مجرم را تحت تاثیر قرار داده و در 
نتیجه سبب محدودیت اصل شخصی بودن مجازات ها می شود.

مجازات های  که  معتقدند  حقوقدانان  از  بسیاری  رو  این  از 
راهکاری در هر  عنوان  به  اعدام می توانند  و  جایگرین حبس 
چه بیشتر رعایت کردن اصل شخصی بودن مجازات ها استفاده 
که  جرایمی  یا  و  غیرعمد  جرایم  در  مثال،  عنوان  به  شوند. 

و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران را محکوم به 
پرداخت دیه کرد.

آنچه اما در نتیجه عملی این تناقض اتفاق می افتد، نشان از 
ناموثر بودن مجازات دیه و بروز پدیده ای به نام »بی کیفری« 
اساسا  که  چرا  است.  افراد  جان  علیه  مخصوصا  حوادث  در 
ثروتمند  نهادهای  برای  نفر   ۳۰ یا   2۰ دیه  هزینه  تامین 
دیگر  یا  نظامی  نهادهای  شهرداری ها،  مانند  پرقدرتی  و 
در  و  است  مشکل  بدون  و  آسان  کاری  دولتی  سازمان های 
عمل مجازاتی بر این سازمان ها اعمال نمی شود. از طرف دیگر 
بسیاری از خسارات مالی و جانی به طور معمول با هیچ منبع 
مالی جبران نمی شوند و از سویی قانون تنها جریمه مالی را 
به عنوان مجازات اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته اگرچه 
دولتی  از مشاغل  دائم  انفصال  به  است  آن ها ممکن  مدیران 
نیز محکوم شوند که در عمل به جز برای مدیران خرد چنین 
اتفاقی نمی افتد. از این رو این مجازات نه تنها جنبه پیشگیرانه 
و عمال مسببین  نداشته  نیز  تنبیهی  بلکه حتی جنبه  ندارد 
قانونی  خالء های  دلیل  به  محافظت  از  ای  پرده  در  حوادث 
قرار می گیرند. از سوی دیگر در بسیاری از کشورها مدیران 
وقوع حوادث  از  معمول پس  به طور  اینچنینی  سازمان های 

نمی کنند،  تهدید  را  افراد  و  امنیت جامعه  به طور مستقیم 
دادگاه ها می توانند از صدور احکام زندان های طوالنی مدت 
و جریمه های نقدی سنگین و کمر شکن خودداری کرده و 
آزادی  مانند   مناسب  جایگزین  مجازات های  از  آن  جای  به 
یا  و  المنفعه  عام  فعالیت های  به  الزام  مشروط تحت کنترل، 

حبس های خانگی استفاده کنند.
معتقدند  نیز  اسالمی  حقوقدانان  از  تعدادی  میان  این  در 
مجازات شالق از آن جا که فقط متوجه شخص مجرم بوده 
و تنها وی باید آن را تحمل کند، اثرات زیانبار کمتری برای 
راستای  در  مجازات  بهترین  و  داشته  او  اطرافیان  و  خانواده 
رعایت هر چه بیشتر اصل شخصی بودن مجازات هاست و از 
این رو است که یکی از اصلی ترین مجازات های کیفری دین 

اسالم در حدود و تعزیرات شالق است. 
آنچه که مسلم است این است که اساسا نتایج عمل مجرمانه 
و مجازات ناشی از آن نه تنها مجرم بلکه خانواده او اطرافیان 
و حتی جامعه را تحت تاثیر قرار داده و از این رو تالش برای 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  برای  تالش  نیز  و  اصل  این  اجرای 

امری ضروری به نظر می رسد.
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