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شالق و تن آزرده گان جامعه ای زخمی

عدم مشروعیت مجازات شالق در زمانه ما

شالق در مالءعام: ضربه بر پیکر عریان روح

افراط در عربستان و بزرگ ترین دستاورد تاریخ مجلس کویت

مجازات شالق در حد هم قابل تغییر است

شالق های جنجالی

کارتون



5 4 سپتامبر 2016/ شهریور 1395سپتامبر 2016/ شهریور 1395 سرمقالهسرمقاله

کامبیز غفوری 
 این  موضوع که آیا حرکت به سوی جامعه ای برابر، 
به  بیشتر  انسانی ،  قوانینی  و  قانون مند  مردمانی 
دست طبقه حاکم صورت می گیرد یا مردم، یکی از 

سیستم قضایی ایران چه می توان کرد؟
مجله  همکاران  که  هستند  پرسش هایی  این ها 
حقوق ما در شماره ۳۹ سعی کرده اند تا پاسخی 

برای آن ها بیابند. 
آیدا قجر به سراغ حسن یوسفی اشکوری، محقق 
و دین پژوه رفته و همچنین با صدیقه وسمقی، 
دکتر در فقه و مبنای اسالمی، گفت وگو کرده 
اسالمی  قوانین  در چارچوب  آیا  ببیند  تا  است 
راهی برای جایگزین کردن مجازات شالق وجود 

دارد؟
خواندن  تعزیر  یا  حد  که  است  معتقد  وسمقی 
اساس  بر  فقها  که  است  تعاریفی  مجازات ها، 
حرف  »هیچ کدام  و  داده اند  ارایه  خود  تفسیر 
آن چه  دیگر »هر  بیان  به  نیست.«  اسالم  اولیه 
و  تفسیر  نوعی  می کنیم  بیان  اسالم  درباره 
تحلیل از اسالم است. حتی بحث شریعت اسالم 

و قوانین مربوط به آن.« 
را  سوال  این  باید  ابتدا  ما  می گوید  اشکوری 
مطرح کنیم که آیا آن چه در زمان پیامبر اسالم 
یا  اجرا شود  قیامت  روز  تا  بوده  بنا  اجرا شده، 
تا حل  که  است  مبنایی  »این یک سوال  خیر: 
نشود بقیه بحث ها با فقها و علما آب در هاون 
کوبیدن یا وسط دعوا نرخ تعیین کردن است.« 
»مجازات  عنوان  ذیل  می توانید  را  گزارش  این 

شالق در حد هم قابل تغییر است« بخوانید.
فرشتیان  این شماره، حسن  در مطلب حقوقی 
ممنوعیت  حقوقی  راه کارهای  تا  می کند  تالش 
حاکمیت  به  توجه  با  را  ایران  در  شالق  حکم 
سیستم جمهوری اسالمی مورد توجه قرار دهد. 
او در بخش نخست مقاله خود، نگاهی تاریخی 
»مجازات  و سپس  می افکند  مجازات شالق  به 
شالق در صدر اسالم« و »در زمان ما« را بررسی 
برای  حل  »راه  ارائه  به  نهایت،  در  و  می کند 

ممنوعیت شالق« می پردازد. 
نعیمه دوستدار از »ضربه بر پیکر عریان روح« 
می نویسد، بازدارندگی یا عادی ساختن خشونت 

موضوع های بحث در علوم انسانی است. با این حال 
در سیستم قضایی کنونی ایران یک چیز مشخص 
از جامعه جهانی و در  از روزگار،  است: قوانین ما 
بسیاری از موارد، از توده های مردم عقب تر هستند. 
به  انسان  روح  و خرد کردن  به جسم  زدن  ضربه 
هر دلیل، به خصوص دالیلی شخصی چون نوشیدن 
مشروب الکلی یا همخوابگی با فردی دیگر، در هزاره 
بیست ویکم چه معنایی دارد؟ آیا این از مختصات 
قوانین داخلی یک کشور است و همگان ملزم به 
قبول آن؟ ریشه آن در قوانین اسالمی چیست و در 

و  می کند  بررسی  را  مجازات  از  شکل  این  در 
تحقیر انسان های شالق  به تن نشسته  را به یاد 

می آورد. 
او و هم مانا مسرور، نویسنده میهمان این  هم 
شماره، حکم شالق سمیه توحیدلو و اظهاراتش 
پس از تحمل ضربات شالق را یادآوری می کنند 
مسرور  بود.  نوشته  تحقیرشدن  حس  از  که 
مروری می کند بر حکم های جنجالی شالق در 

سال های اخیر. 
گزارش  در  مهتدی،  علی  مجله،  دیگر  همکار 
مختلف  کشورهای  در  شالق  حکم  به  خود 
ذیل  می توانید  را  او  گزارش  است.  کرده  اشاره 
افراط در  عنوان »تعزیر در کشورهای اسالمی: 
مجلس  تاریخ  دستاورد  بزرگ ترین  و  عربستان 
پسرفت های  و  پیشرفت ها  و  بخوانید  کویت« 

حقوقی این کشورها را ارزیابی کنید. 
حقوقی  مقاله  در  فرشتیان  که  همان طور 
و  حکم دهنده  »فقط  است،  نوشته  شماره  این 
خشونت  نمایش  این  اجرای  در  شالق زننده 
دخیل نیستند، بلکه مردمی که به تماشای این 
تئاتر خشونت می روند نیز دخیل هستند. نقش 
شود.  تفهیم  باید  دادن،  مجازات  این  در  مردم 
به تماشای مجازات رفتن، همکاری با مجازاتگر 

است.« 
آخر  صفحه  در  جوزانی  مختار  رضا  کارتون 
نقش  و  جمالت  این  بازتاب دهنده   ،۳۹ شماره 
مردمی است که شالق خوردن هم نوع خود را به 

تماشا می نشینند.
شاید بی پایه نباشد اگر بگوییم با شالق خوردن 
اعضا  تمامی  تن  بر  آن  زخم  جامعه،  عضو  هر 
واسطه  به  آن  درد  شاید  که  زخمی  می نشیند. 
به  اجتماع  کننده  بی حس  و  سکرآور  داروهای 
طور موقت حس نشود اما زخم اگر درمان نشود، 

عفونت آن دامن گیر همگان خواهد شد. 

شالق و تن آزرده گان جامعه ای زخمی
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حسن فرشتیان 

پیشگفتار:
هرگونه مجازات بدنی، از جمله مجازات »شالق«، خوار کننده 
به  انسان  مجازات »شالق«،  در  است.  انسان  کننده  تحقیر  و 
تازیانه  بایستی  فرمانبری  برای  که  می شود  تشبیه  چهارپایی 
استناد  دینی  منابع  به  مجازات  این  مشروعیت  برای  بخورد. 
می شود که بر مبنای آن، مجازات برخی از جرایم، شالق است. 
متعددی  راهکارهای  مجازات،  این  اجرای  از  جلوگیری  برای 
وجود دارد. یکی از این راهکارها، نفی مجازات شرعی به هر 
شیوه ای است. با توجه به این که هدف از این نوشتار، تالش 
حاکمیت  به  توجه  با  و  است  ایران  در  آن  ممنوعیت  برای 
سیستم جمهوری اسالمی، در این نوشتار تالش شده است از 
زاویه شرعی نیز این مساله مورد توجه قرار گیرد تا راه حلی 

حقوقی-شرعی برای شرایط کنونی ارائه شود.
مجازات شالق خواهیم  به  تاریخی  نگاهی  نخست،  بخش  در 
زمان  »در  و  اسالم«  صدر  در  شالق  »مجازات  سپس  افکند. 
ما« بررسی خواهد شد. در بخش پایانی به ارائه »راه حل برای 

ممنوعیت شالق« خواهیم پرداخت.

بخش اول: نگاهی تاریخی به مجازات شالق
دوران  در  »شالق«  مجازات  ویژه  به  و  بدنی«  »مجازات های 
باستان، یکی از رایج ترین مجازات ها بود. اینگونه مجازات ها تا 

همین أواخر در بسیاری از مناطق جهان رایج بود.

الف- مجازات بدنی:
می شد.  شمرده  رایج  امری  بدنی  مجازات  دوران  باستان،  در 
قبیل  از  بدنی،  مجازات های  انواع  نیز  باستان  یونان  و  رم  در 
تازیانه زدن وی رایج  یا در قفس و  انداختن متهم در سطل 
بود،  تنبیه  این مجازات ها سریع ترین و ساده ترین شیوه  بود. 
زیرا بدن متهم، موضوع مجازات و در دسترس حاکمیت بود، 
لذا این مجازات با کمترین هزینه فورا قابلیت اجرایی داشت. 
حبس، امری استثنایی بود و بین دو روز تا حداکثر یک هفته 

مقرر می شد تا متهم محاکمه و مجازات شود.1
1. TOUREILLE Valérie, Crimes et Châtiments au Moyen Age, Paris, Éditions du 
Seuil, janvier 2013. 

برخی از مجازات های بدنی شد.۳ اما مجازات های بدنی سبک، 
می رسد  نظر  به  خوانندگان،  از  پوزش  با  بود.  متعارف  امری 
ضرب المثل هایی مثل »تا نباشد چوب تر- فرمان نبرند گاو و 
خر«، »چوب معلم ُگله- هر کی نخوره ُخله« که در محاورات 
از پذیرش نسبی  عمومی استفاده می شد و می شود، حکایت 

این مجازات ها تا همین دوران اخیر است.

ب- مجازات تازیانه:
چوب  مثل  ابزارهایی  از  استفاده  کنار  در  باستان،  دوران  در 
و  دفاعی  ابزارهای  ابتدایی ترین  شالق  از  استفاده  سنگ،  و 

3. BASLEZ Marie-Françoise, Persécutions dans l'Antiquité : Victimes, héros, 
martyrs, Fayard, 2007

تاثیر  تحت  به شدت  یکدیگر  با  انسان ها  رابطه  بود.  تهاجمی 
برای  طبیعت،  جهان  با  رابطه  در  بود.  طبیعت  با  آنان  رابطه 
رام کردن حیوانات از ابزار شالق استفاده می شد. همین رابطه 
با یکدیگر سرایت کرد.  انسان ها  رابطه  به  به شکلی طبیعی 
تازیانه  ابزار  وحشی،  چارپایان  کردن  اهلی  برای  همچنانکه 
بکار برده می شد، برای تادیب انسان های خطاکار نیز از تازیانه 

استفاده می شد.

بخش دوم: مجازات شالق در صدر اسالم
مجازاتی  شالق،  و  تازیانه  با  تنبیه  اسالم،  پیدایش  زمان  در 
عرفی محسوب می شد که در آن هنگام، نه تنها در بین اعراب، 

بلکه در بین سایر ملل جهان نیز رواج داشت.

الف - احکام تاسیسی و احکام امضایی:
احکام  امضایی.  و  تاسیسی  هستند:  نوع  دو  بر  اسالم  احکام 
تاسیسی احکامی هستند که اسالم، آن احکام را ایجاد کرده 
است، ولی احکام امضایی احکامی هستند که پیش از اسالم نیز 
در محیط شبه جزیره عربستان وجود داشته و برای آن مردم 
امری متعارف و آشنا بوده است، پیامبر به عنوان قانونگذار، این 

احکام را تایید و امضا کرده است. 
فواید  و  »ریشه  بایستی  تاسیسی،  احکام  بررسی  و  نقد  برای 
آن احکام در زمان نزول« را مورد بررسی قرار داد. یعنی باید 
دید فلسفه تشریع آن چه بوده است؟ ولی برای نقد و بررسی 
به فلسفه تشریع بسنده کرد، زیرا  احکام امضایی، نمی توان 
فرض بر آن است که آن احکام، پیش از آن نیز رایج بوده اند و 
اکنون قانوگذار آنها را به رسمیت شناخته است، در این حالت، 
بایستی به »فواید رسمی شناخته شدن« توجه کرد. یعنی باید 
دید هنگامی که امضا شده است آیا بگونه ای امضا شده است 

که حاوی سودی برای جامعه بوده است یا نه؟
مجازات شالق، از احکام امضایی است.

ب- پیام مقررات جزایی اسالم در زمانه ما:
پیام  بود،  خواهد  پایدار  دینی  که  اسالم،  ادعای  به  توجه  با 
زمان ها  سایر  برای  مثل شالق،  امضایی  مجازات های  تصویب 

چیست؟
در مورد مجازات تاسیسی، بایستی عناصر پیام آن ها تفکیک 
فقط  و  مکان  و  زمان  آن  برای  عناصری  چه  ببینیم  تا  شود 
برای معاصران پیام در مکه و مدینه، پیام داشته است، و چه 

عدم مشروعیت مجازات شالق در زمانه ما

می شدند.  سوزانده  آتش  در  زدن،  آتش  جرائم  به  متهمین 
متهمین به جرائم علیه پادشاه، زبان یا گوششان بریده می شد. 
شده  مقرر  بدنی  کیفری  مقررات  مالی،  بدهی های  برای  حتا 
بود. در روم باستان، بستانکار حق داشت بدهکار را نزد خویش 
حبس کند تا بستگانش بدهی وی را بپردازند، پس از شصت 
روز، در صورت عدم پرداخت بدهی، حق داشت بدهکار را به 
عنوان برده بگیرد یا به عنوان برده بفروشد، در صورت تعدد 
بستانکاران، بدهکار قطعه قطعه شده و بین بستانکاران تقسیم 

می شد.2 
از قرن سیزدهم به بعد، اندک اندک مجازات حبس جایگزین 

2. FERECHTIAN Hassan, Le contrat en droit iranien, Paris, Les Indes savantes, 
2005, n° 78 et s.



8 سپتامبر 2016/ شهریور 1395 یادداشت حقوقی

او نواخت«.6
* شهود: در قرآن، پس از حکم به مجازات تازیانه در مورد 
اعمال منافی عفت، مقرر می کند »باید گروهی از مؤمنان در 
کیفر آن دو حضور یابند«.7 در چرایی لزوم حضور شهود، نظرات 
عبرت  هدف،  مشهور،  نظریه  بنابر  است.  شده  ارائه  متفاوتی 
گرفتن دیگران است، لذا تالش می کنند تا این مجازات ها را 
در »مالء عام« انجام دهند. اما به نظر می رسد هدف از حضور 
شهود می تواند، دقت در رعایت اجرای حکم باشد. یعنی این 
شهود، بسان »هیات منصفه« و در نقش »نمایندگان وجدان 
عمومی جامعه« نقش کنترل کننده قوای عمومی هستند تا 
متهمان  به  و  نکند  استفاده  سوء  خویش  قدرت  از  حکومت 

اجحاف نشود. 

بخش سوم: مجازات شالق در زمان ما
الف- منع مجازات بدنی: 

شده  تلقی  شکنجه  بدنی  مجازات  مدرن،  حقوق  در  امروزه 
6.  »المقنــع :أتــی رســوُل اهلّل صلــى اهلل علیــه و آلــه برُجــٍل كبیــِر الَبْطــِن َعلیــٍل 
قــد َزنــى، فأتــى رســوُل اهلّل صلــى اهلل علیــه و آلــه فیــه ِمائــُة ِشــْمراٍخ فَضَرَبــُه 

َضرَبــًة واِحــَدًة، فــكاَن الَحــدَّ«.
7.  »... َوْلَیْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن«، نور، آیه 2.

د- وهن به اسالم: 
بدون تردید، اجرای برخی از مجازات های شرعی موجب وهن 
اسالم می شود. مسئوالن جمهوری اسالمی نیز به این امر واقف 
بوده و هستند. از مسئوالن وقت قضایی ایران نقل شده است 
از بنیان گذار جمهوری اسالمی در زمینه  که در پرسشی که 
اجرای برخی از این احکام شده است، پاسخ داده بود که اگر 
اجرای این احکام موجب وهن اسالم است بایستی از اجرای 

آن خودداری کرد.8

ه- تاثیر سوء شالق بر بینندگان:
فقط  عام،  در مالء  ویژه  به  مجازات شالق،  کنونی  اجرای  در 
و  روحی  آسیب های  بلکه  نمی شود،  محکوم  خورنده  شالق 
روانی به بینندگان نیز منتقل می شود، به ویژه اطفال و اقشار 

آسیب پذیر روحی که به دیدن این مراسم می روند.

و- مشارکت بینندگان در خشونت:
فقط حکم دهنده و شالق زننده در اجرای این نمایش خشونت 
دخیل نیستند، بلکه مردمی که به تماشای این تئاتر خشونت 
می روند نیز دخیل هستند. نقش مردم در این مجازات دادن، 
با  همکاری  رفتن،  مجازات  تماشای  به  شود.  تفهیم  باید 
مجازات گر است. در زیارت وارث، شیعیان نه تنها از قاتالن امام 
حسین تبری می جویند بلکه از امتی که این امر را شنیدند و 

سکوت کردند، در ردیف قاتالن تبری جسته می شود.۹

بخش چهارم: راه حل برای ممنوعیت شالق
مجازات  مورد،  دو  در  ایران،  اسالمی  مجازات های  قانون  در 
از برخی جرائم  شالق پیش بینی شده است که عبارت است 
مجازات  قانون  بعدی  مواد  و   228  ،222 )مواد  حّد  موجب 
اسالمی 1۳۹2(، و برخی از جرائم موجب تعزیرات )ماده 1۹ 

همان قانون(. 
با  پیامبر  رابطه  اسالم  در صدر  که  است  باور  این  بر  نگارنده 
همان  برای  قوانین  این  و  بود  امت«  »امام-  رابطه  پیروانش، 
رابطه تنظیم شده بود، اما رابطه کنونی شهروندان کشورمان 
با حاکمیت رابطه »ملت- دولت« است، در نوشتاری با عنوان 
به  ملّت«  برای  نه  اّمت،  برای  احکامی  قصاص؛  و  »حدود 
شرح این نظریه پرداخته است.10 اما به دلیل این که موضوع 

بــه  اّمــت  »امامــِت«  از  گــذر  ضــرورِت  حســن،  فرشــتیان  ک.  ر.    .8
http://www. :زمامــدارِی« کشــور، منتشــره 14 خــرداد 193 در ســایت جــرس«

rahesabz.net/story/83250/، و همیــن نویســنده، سکوالریســم پنهــان در تجربــه 

ــپتامبر 2012،  ــماره 3، س ــکا، ش ــران،Analytica  ایرانی ــامی ای ــوری اس جمه
ــس. پاری

ــًة َســِمَعْت ِبذِلــَك  ــًة َظَلَمْتــَك، َوَلَعــَن اهلُل ُأمَّ ــًة َقَتَلْتــَك، َوَلَعــَن اهلُل ُأمَّ 9.  »َلَعــَن اهلُل ُأمَّ
ــْت ِبِه«. َفَرِضَی

10.  فرشــتیان حســن، حــدود و قصــاص؛ احکامــی بــرای اّمــت، نــه بــرای 
http://www.rahesabz.net/ :ــرداد 1393، در ســایت جــرس ــت، منتشــره 29 م مّل

عناصری می تواند برای پیروان آن دین در سده های پسین، 
پیام آور شیوه زیست آنان باشد.

حاوی  مثل شالق،  اسالمی،  های  مجازات  با  مرتبط  مقررات 
دو پیام بود. عنصر اول، که محتوای اصلی پیام بود، چگونگی 
تشکیل محکمه، آیین دادرسی و تبدیل انتقام گیری و مجازات 
قانونگذاری  شیوه  مورد،  این  در  بود.  قانونی  امری  به  فردی 
»مجازات  دوران  به  فردی«  »مجازات  دوران  از  گذر  شرعی، 
قانونی« و گذر از »الزام آور بودن مجازات هایی مثل قصاص« 
البدلی  تعیین »مجازات های علی  با  بودن آن«  به »اختیاری 

مثل خون بها« بود.
زدن،  مثل شالق  مجازات،  مورد چگونگی  در  که  دوم  عنصر 
بود، پیام جدیدی نداشت بلکه تداوم احکام قبیلگی آن دوران 
بود. پیامبر همان شیوه های موجودی که در آن دوران مورد 
آن  شرعی  دیدگاه  از  لذا  بخشید.  تداوم  را  بود  امت  پذیرش 
قابل  باشد،  داشته  ادامه  شرایط  همان  که  زمانی  تا  شیوه ها 
اجراست. زمانی که آن شیوه ها مفید یا معقول نباشد، بایستی 
با مراجعه به خرد بشری شیوه های دیگری را جایگزین کرد تا 
با تکیه بر محتوای اول پیام، به عدالت نسبی مورد نظر شارع 

نزدیک شد.4

ج- تعدیل کردن مجازات شالق:
»این ها حدود  گوید:  احکام، می  از  برخی  بیان  از  قرآن پس 
از  که  کس  آن  و  نکنید،  تجاوز  حدود  این  از  هستند  االهی 
حدود خدایی تجاوز کند از ستم کاران است«.5 اگر در اسالم، 
اجرای این مقررات الزم است، رعایت جوانب و مقررات اجرایی 
ستم کاری  موجب  آن،  از  تخلف  و  است  ضروری  نیز  احکام 
است. برخی از تعدیل هایی که اسالم با امضای مجازات شالق، 

مقرر کرد، به شرح ذیل است:
* تعداد شالق: تعداد شالق ها که تا پیش از آن یا ضابطه مند 
نبود و یا ضابطه ای عادالنه نداشت، شارع بر مبنای هنجار و 

ناهنجار آن جامعه، آن را ضابطه مند کرد.
* چگونگی شالق: مقرر شده بود که این شالق ها نبایستی 
موجب صدمه و آسیب نامتعارف به فرد مجرم شود. مقرراتی 
اجرای شالق در زمان گرما و سرمای شدید، منع  مثل منع 
تازیانه بر پیکر افراد ُمسّن و بیمار در همین راستا وضع گردید. 
مرد بیماری را نزد پیامبر آورده بودند که بایستی صد ضربه 
تازیانه در مورد وی اجرا می شد »پیامبر یک چوب خوشه خرما 
که صد سر شاخه داشت آورد و به عنوان حّد، یک ضربه بر 

ــه مــا، منتشــره  ــام مقــررات کیفــری اســام در زمان 4.  فرشــتیان حســن، پی
http://www.dinonline.com/doc/news/:ــن ــن آنای ــایت دی ــرداد 1393 در س 30 م

/4011/fa

5.  »... ِتْلــَك ُحــُدوُد اهللَِّ َفــَا َتْعَتُدوَهــا َوَمــْن َیَتَعــدَّ ُحــُدوَد اهللَِّ َفُأوَلِئــَك ُهــُم 
ــَم  ــْد َظَل ــُدوَد اهللَِّ َفَق ــدَّ ُح ــْن َیَتَع ــُدوُد اهللَِّ َوَم ــَك ُح ــره، 299. »... َوِتْل ــوَن« بق اِلُم الظَّ

ــه 1. ــُه« طــاق، آی َنْفَس

تحقیر  و  توهین  نوعی  بردارنده  در  زیرا  است  ممنوع شده  و 
است. به عنوان نمونه در برخی کشورها مثل سوئد )1۹7۹( 
برای  را  از قبیل سیلی زدن  قانونگذاران مجازات خفیف بدنی 
همگان ممنوع کرده اند. در انگلیس، که قانون مصوبه 1860 
برخی مجازات های سبک بدنی را مجاز شمرده بود، در سال 

1۹۹8 چنین مجازاتی را برای دانش آموزان ممنوع کرد.

ب- شالق به مثابه شکنجه بر مبنای حقوق بشر:
ماده پنجم اعالمیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد: »هیچ کس 
نمی بایست مورد شکنجه یا بی رحمی و آزار، یا تحت مجازات 
غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی 
وی گردد«. بدون تردید مجازات شالق بر مبنای ماده فوق، 

شکنجه تلقی شده و ممنوع است.

ج- وهن به کرامت انسانی: 
بدون تردید، مجازات شالق، حاوی توهین به فرد متهم و خوار 
شمردن جنبه انسانی است و به همین دلیل با کرامت انسانی، 

منافات دارد.

یادداشت حقوقیسپتامبر 2016/ شهریور 91395



سپتامبر 2016/ شهریور 111395 10 سپتامبر 2016/ شهریور 1395 گزارشیادداشت حقوقی
خودداری کرد. پیامبر می گوید: »تا جایی که می توانید حدود 
را بر بندگان خدا اجرا نکنید، اگر راه فراری پیدا کردید که بر 
مسلمانی حد اجرا نکنید پس رهایش کنید. امام و رهبر جامعه 
اگر در بخشش اشتباه کند بهتر است که در مجازات اشتباه 
کند«. بنابر این اجرای حّد شالق با توجه به تردید جواز آن در 

زمان عدم حضور امام معصوم، بایستی تعطیل شود.12

ج- مجازات های جایگزین:
است،  نشده  معین  مجازات،  نوع  »تعزیری«،  مجازات های  در 
برای  وی  و دست  است  گذاشته شده  قاضی  اختیار  در  بلکه 
اعمال مجازات هایی مثل شالق، حبس، تبعید، جریمه نقدی 
و... باز است. در این موارد، قاضی، اجباری ندارد که متهم را 
با شالق مجازات کند. این امر گام مهمی بسوی عرفی کردن 
و محلی کردن مجازات  ها و رعایت تناسب مجازات با جرم در 

زمان و مکان صدور حکم، است.
قانون کنونی مجازات اسالمی، در موادی مثل ماده 27، امکان 
را  مجازات ها  سایر  به  تعزیری  مجازات های  تبدیل  یا  تقلیل 
»شالق  مجازات  مورد  در  بنابراین،  است.  کرده  پیشبینی 
تعزیری«، مجازات های جایگزینی از قبیل جریمه مالی، زندانی 
جایگزین  بایستی  مدنی،  های  محرومیت  برخی  یا  و  کردن 

شالق شوند.

نتیجه:
در صدر اسالم، مجازات شالق، تنبیهی عرفی محسوب می شد 
در  بلکه  اعراب،  بین  در  تنها  نه  اسالم،  پیدایش  از  قبل  که 
از  مجازات،  این  اما  داشت.  رواج  نیز  جهان  ملل  سایر  بین 
این گونه  تاسیسی. در آن زمان،  نه  بود  اسالم  امضایی  احکام 
مجازات ها، مجازاتی عرفی و مورد پذیرش آن جامعه بود، ولی 
اکنون خوارکننده و تحقیر کننده تلقی می شود. این مجازات، 
بشر،  حقوق  جهانی  أصول  و  انسانی  کرامت  مبانی  طبق  بر 
حقوق  در  امروزه  است.  ممنوع  و  می شود  محسوب  شکنجه 
مدرن، به جای تنبیه ها و مجازات های بدنی، مجازات جایگزین 
مالی،  جریمه  حبس،  مجازات  قبیل  از  است،  شده  مقرر 
محرومیت های مدنی و کنترل های قضایی. در قانون ایران نیز 
با استناد به موجب وهن بودن این احکام، و با استناد به برخی 
از مواد قانونی، می بایست این مجازات را حذف و ممنوع نمود 

و تبدیل به مجازات های جایگزین کرد.

12.  »اْدَرؤوا الُحــدوَد عــِن المســِلمیَن مــا اْســَتَطْعُتم، فــإْن َوَجدُتــم للمســِلِم 
َمْخَرجــا َفَخّلــوا ســبیَلُه؛ فــإنَّ اإلمــاَم َلْن یْخِطــَئ فــی الَعفــِو َخیــٌر ِمــن أْن یْخطــَئ 

ــِة«.  فــی الُعقوَب

- احکام قضایی تمامی 17 کارگری که با شکایت کارفرمای معدن 
طالی آق دره در دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شده بودند 

در واپسین روزهای ماه گذشته به اجرا درآمد.
اخبار رسانه های ایران پر از نمونه های اجرای حکم شالق است؛ آن 
هم نه فقط اجرای حکم در فضای بسته و در زندان که در انظار 
عمومی و مالءعام. اجرای حکم هم با تمام تنوعش انجام می شود؛ 

هم برای حد، هم برای تعزیر.

حکم شالق برای مجرمان عادی
مجرمان عادی که حکم شالق دریافت می کنند یا به دلیل جرایم 
حدی است با جرایم تعزیری. دایره این نوع محکومان وسیع است: 
تا دختر و  اوباش خوانده می شوند  و  اراذل  به اصطالح  آنها که  از 

پسرهایی که در مهمانی ها نوشیدنی الکلی مصرف کرده اند.
به طور کلی و بر اساس قوانین ایران، شالق یکی از مجازات های اصلی 
از جرایم حدی مثل »زنای غیر محصنه،  برای برخی  شایع و مهم 

تفخیذ، مساحقه، قوادی و شرب خمر« است. 
ایجاد  آدم ربایی،  زورگیری،  اهانت،  جرح،  و  »ضرب  همچنین، 
مزاحمت برای مردم، تظاهر به عمل حرام کردن« نیز مجازات هایی 

مانند جریمه نقدی، حبس یا شالق دارد. 
دادرسی  آیین  قانون   ۳00 ماده  اساس  بر  شالق،  حد  اجرای 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مطابق مقررات مندرج 
در قانون مجازات اسالمی انجام می شود و شکل و شمایل اجرای 

آن بدوی و خشن است.
تابیده  به هم  نوار چرمی  با یک  مجازات شالق  ایران  قانون  طبق 
انجام  به طول تقریبی یک متر و به قطر تقریبی 1.5 سانتی متر 
می شود . برای اجرای حکم، حتی المقدور دست و پای محکوم به 
اضافی محکوم که  از حرکات  تا  بسته می شود  اجرای حکم  محل 
ممکن است منجر به اصابت شالق به نقاط ممنوعه شود، جلوگیری 

پیشنهادهای این نوشتار، ارائه راه حل در زمان کنونی و برای 
ایران است. راه حل نخست، برای ممنوعیت هرگونه مجازات 
دوم  حل  راه  است.  مفید  تعزیری«  و  »حّدی  از  اعم  شالق، 
برای منع »شالق حّدی« و راه حل سوم جهت منع »شالق 

تعزیری« است. 

الف- منع مجازات هایی که سبب وهن می شود:
از  برخی  اجرای  امروزه  شد،  داده  توضیح  پیشتر  همچنانکه 
حاکمیت  شود.  می  اسالم  وهن  موجب  شرعی،  مجازات های 
اعتراف  و  داشته  اذعان  امر  این  به  نیز  اسالمی  جمهوری 
می کند، به همین دلیل در مورد مجازات هایی مثل رجم عمال 
تالش می شود که این امر اجرا نشود و به شکلی از اجرای این 
امر خودداری می کنند. قانون کنونی مجازات اسالمی مصوب 
1۳۹2 نیز آزمایشی و برای مدت پنج سال است. از چند دهه 
سالی  چند  از  هر  و  است  آزمایشی  فوق  قانون  هنوز  پیش، 
با اصالحاتی، تمدید می شود زیرا تلفیق بین قوانین اسالم با 
زمان و عصر کنونی ما هنوز به شکل جدی انجام نشده است.

متوجه  که حاکم شرع  هنگامی  اسالم،  قوانین شریعت  طبق 
شود که مجازاتی باعث وهن اسالم و جامعه می شود، بایستی 
از حکم به آن مجازات خودداری بکند. خودداری وی از حکم 
دادن به آن مجازات، به این معنا نیست که وی آن مجازات و یا 
حکم اسالم را کامال نفی می کند، بلکه وی به دلیل، اثرات سوء 

آن، فعال حکم دادن به آن مجازات را منتفی اعالم می کند.

ب- منع اجرای حدود در زمان غیبت:
بسیاری از فقها اجرای مجازات را فقط در زمان حضور پیامبر 
و امام معصوم جایز می دانند. به همین دلیل اجرای حدود در 
زمان غیبت را جایز نمی شمارند. در این مورد با توجه به این 
غیرمعصوم حق  است،  والیت  اِعمال  نوعی  اجرای حدود،  که 
اِعمال والیت ندارد. در موارد مورد تردید و شک، »اصل عدم 

والیت« حاکم است و نبایستی والیت اِعمال شود.
حکم  مورد  در  نور  سوره  دوم  آیه  تفسیر  در  طبرسی  شیخ 
امام  بوسیله  فقط  حکم،  این  اجرای  که  می نویسد  زناکاران 
معصوم یا فرد منصوب از طرف وی، ممکن است، زیرا مخاطب 
این آیه، پیامبر و امام معصوم و یا نماینده وی هستند، هیچ 
برای  معصوم  امام  طرف  از  معاصر  فقهای  که  نداریم  دلیلی 
این  که  است  این  اصل  باشند،  شده  منصوب  حدود،  اجرای 
نمی توان  غیبت  زمان  در  این  بنابر  اند.  نشده  منصوب  فقها، 

حدود را اجرا کرد.11
بالشبهات«، اگر  بر مبنای قاعده »الحدود تدری  در شریعت، 
شبهه ای در اجرای حدود پیش آمد باید از اجرای آن حدود 

/85408/story

11.  »هذا خطاب لالمئة و من يكون منصوبا لألمري من جهتهم، النه ليس الحد ان يقيم 
الحدود اال االمئة و والتهم بالخالف«.

نعیمه دوستدار
- حکم شالق حدی زنی که چهار سال پیش به خاطر داشتن رابطه 
نامشروع با یک مرد و با مشارکت وی اقدام به قتل همسرش نمود، 

در مالءعام اجرا شد. 
- مسئوالن قضایی شهرستان آبیک قزوین یکی از »اراذل و اوباش« 
را در میدان اصلی روستای زیاران از توابع بخش مرکزی شهرستان 
و  اجرا شد  در مالءعام  که  زدند؛ 110 ضربه شالقی  آبیک شالق 

پیش از اجرای آن پلیس او را در سطح شهر آبیک گرداند.
در  پسران  و  دختران  از  نفر   ۳5 قزوین،  دادستان  گفته  به  بنا   -
رفتار  و  اختالط  لحاظ  به  و  دستگیر شده  قزوین  اطراف  در  باغی 
تعزیری محکوم  به ۹۹ ضربه شالق  آنان  از  هنجارشکنانه، هریک 
و در همان روز تعزیر شدند؛ یعنی تحقیقات مقدماتی درباره آنان 
انجام، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر، رسیدگی ماهیتی انجام، 

حکم صادر و بالفاصله اجرا شده است. 
- حکم 50 ضربه شالق سمیه توحیدلو، از فعاالن ستاد میرحسین 

موسوی اجرا شد. 
- حکم شالق 14 زندانی سیاسی محبوس در بند ۳50 اوین از روز 

شنبه همزمان با »شب های قدر« در ماه رمضان اجرا شد. 

شالق در مالءعام: ضربه بر پیکر عریان روح
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را  تفخیذ  و  زنا  اجرای حکم، شالق  درباره شدت  قانون  همچنین 
شدیدتر از حد شرب خمر تعیین کرده و حد شرب خمر را شدیدتر 

از حد قذف و قوادی قرار داده است.
آیین  قانون  ماده 288  رعایت  با  این حکم  تعزیری،  درباره شالق 
حالتی  در  کیفری،  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاه های  دادرسی 
که محکوم بر روی شکم خوابیده و پوشش او لباس معمولی است 
انجام می شود و شالق به پشت بدن، به جز سر و صورت و عورت 
شده  تعیین  متوسط  تعزیزی،  شالق  اجرای  شدت  می شود.  زده 
است. با وجود تعیین شرایط برای اجرای این حکم، عوارض روانی و 

اجتماعی اجرای چنین حکمی در نظر گرفته نشده است.
اجرای این قوانین، جز در مورد جرایم مستوجب حد، مانند لواط و 
زنا که درباره اجرای علنی یا در حضور چند شاهد یا اجرا نکردن آن 
در مالءعام اختالف وجود دارد، در موارد دیگر، معموال تابع رویه و 
عرف است که بر اساس آن حکم در زندان یا در محل های مخصوص 
در  حکم  اجرای  اما  احکام  مجریان  عمومی  تمایل  می شود.  اجرا 
دادگستری  کل  رییس  مثال  عنوان  به  که  آنجا  تا  است  مالء عام 
استان فارس، علی القاصی مهر گفته است اجرای حدود خاص در 
مالء عام البته یک مطالبه عمومی است: »مردم از ما می خواهند که 
در مقابل برخی از جنایتکاران که احساسات عمومی را جریحه دار 
کرده اند حد آنان را در بین مردم اجرا کنیم تا عبرتی برای سایرین 

و درس آموزی باشد.«
او گفته: »البته ما همه حدود را در مالءعام اجرا نمی کنیم، تقریبا 
هر هفته حکم قصاص و اعدام در فارس اجرا می شود ولی همه آنها 
احساسات  که  جنایتکارانی  مورد  در  مگر  نمی آوریم  مردم  بین  را 
گونه ای  به  آنان  دامنه جنایت  یا  اند  کرده  دارد  را جریحه  جامعه 
بوده که امنیت عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار داده است. مردم 
انتظار دارند احکام در مورد این افراد در انظار عمومی اجرا شود و 
این اختیار قاضی است که نوع و نحوه اجرا را مشخص کند و برای 
اجرای حکم  نحوه  مردم  رضایتمندی  برای  و  جامعه  آالم  تسکین 

توسط قاضی و قانون تعیین می شود.« 

بازدارنده یا عادی کننده خشونت؟
اسالم  شریعت  در  که  آنچه  مبنای  بر  ایران  قانون گذاران  اینکه  با 
آمده معتقدند که چنین مجازات هایی »بازدارنده« است، اما تاکنون 
از نظر اجتماعی بازدارندگی اجرای این نوع احکام به اثبات نرسیده 
نوع  این  در  که  ایراداتی  و  تناقض ها  دلیل  به  عوض،  در  و  است 
مجازات ها وجود دارد، ابهاماتی درباره اثرگذاری آنها از بعد اجتماعی 

و فردی آشکار شده است.
نبود  می شود،  وارد  مجازات هایی  چنین  به  که  ایرادهایی  از  یکی 
تناسب میان مجازات با شدت جرم و حتمی و فوری بودن آن است. 
این ایراد به ویژه درباره محکومانی که به دالیلی مانند شرب خمر یا 
لواط و زنا مجازات می شوند ملموس تر است. در شرایطی که قوانین 
ایران افراد عادی را به دلیل نوشیدن الکل، یا رابطه آزاد میان زن 
لواط کار  و  زانی  و  خمر  شادب  عنوان  به  همجنسگرایی  یا  مرد  و 
مجازات می کند، مجرم بودن افرادی که تحت این قوانین مجازات 
می شوند محل تردید است و مجازات تعیین شده هم متناسب به 

نظر نمی رسد.
بعد اجتماعی دیگر مساله، اجرای علنی این نوع مجازات است که 
در ایران رواج دارد. این در حالی است که اجرای علنی مجازات ها 
به  بخشیدن  مشروعیت  و  خشونت  تشدید  باعث  قانونی  لحاظ  از 
مثل شالق  مجازاتی  اجرای  که  آن می شود. حقوقدانان می گویند 

در مالءعام، از لحاظ جرم شناسی و روانشناسی کیفری، 
دوباره  و  بازپروری  ارزش پذیری،  قدرت  تقلیل  باعث 

اجتماعی شدن این افراد می شود.
تحقیرکنندگی مجازات شالق به آن معناست که فردی 
می شود،  مجازات  مالءعام  در  و  عمومی  انظار  در  که 
مالمت آمیز،  نگاه   باید  شالق،  مجازات  تحمل  از  غیر 
روانی  نظر  از  و  کند  تحمل  هم  را  مردم  تمسخر  تنفر، 
تماشاچیان را دشمن خود فرض کند. در چنین شرایطی 
مجرم،  بازگشت  و  اصالح  و  مجازات  بازدارندگی  تصور 
مجازات  اجرای  اجتماعی  فشار  است.  همچنین  دشوار 
برای مجرم به خانواده او هم منتقل می شود و بر جایگاه 

اجتماعی آنها اثر می گذارد.
در  که  مجازات هایی  سایر  همچون  اینکه،  دیگر  نکته 
مالءعام انجام می شود، اجرای شالق در حضور مردم، از 
آنجا که اصوال محل آن تفکیک نشده است، تماشاچیان 
کودک و نوجوان هم خواهد داشت و بر روان و ذهنیت 

آنها اثر می گذارد و خشونت را عادی می کند.
دارای  مالءعام  در  مجازات  اجرای  هم،  حقوقی  نظر  از 
احکام ،  اجرای  نحوه  آیین نامه   10 ماده  است.  ایراد 
تصمیم گیری راجع به محل اجرای حکم شالق و اعدام 
به نظر دادگاه محول کرده و چون دیدگاه  قضات درباره 
جرای مجازات در مالءعام متفاوت است، ممکن است دو 
شرایط  در  شده اند،  مرتکب  را  مشابهی  جرم  که  مجرم 
مساوی به دو شکل متفاوت مجزات شوند که این مساله 

با اصل تساوی مجازات ها در تناقض است.  
همچنین کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
صراحتا مجازات های غیر انسانی و موهن را ممنوع کرده 
ملل  سازمان  بشر  حقوق  کمیسیون  همچنین،  است. 
نقض  موارد  از  یکی  را  مجازات ها  علنی  اجرای  متحد 
حقوق بشر دانسته و قطعنامه هایی در مورد نقض حقوق 
بشر و از جمله مجازات اعدام در مالءعام را علیه ایران 
صادر کرده است که از این لحاظ، اجرای مجازات شالق 
حقوق  ناقض  آن  بودن  علنی  و  موهن  هم،  مالءعام  در 

بشر است.

شالق زندانیان سیاسی برای تحقیر بیشتر
تحقیرکننده  مجرمان  همه  برای  شالق  مجازات  گرچه 
می آید،  میان  به  سیاسی  مجرمان  پای  وقتی  اما  است، 

خصلت تحقیرکنندگی آن تشدید می شود.
دکترای  دانشجوی  توحیدلو.  سمیه   ،88 سال 
روزهای  اولین  در  که  تهران  دانشگاه  در  جامعه شناسی 
پس از انتخابات خرداد 88 بازداشت و مدتی را در حبس 
سپری کرده بود، 50 ضربه شالق خورد. گرچه خود او 
قانونی اش  از حد  آرام تر  این 50 ضربه شالق  که  گفت 
زن  یک  برای  اجرای چنین حکمی  اما  است  زده شده 
دانشگاهی بسیار خبرساز شد. حکم او را یک مرد در در 
تحقیر یک چهره  برای  مراسمی  اجرا کرد؛  اوین  زندان 

فعال سیاسی و مدنی. 
پس از اجرای حکم، سمیه توحیدلو در فیس بوک خود 
نداشته  فیزیکی  رد  و  درد  حکمش  »اجرای  که  نوشت 
که  بازگو می کند  زمانی  را  ناگفته های حکمش  و  است 
او  باشد.«  نیفکنده  سایه  اخالق  و  احساس  بر  اتفاقات، 

چنین  اجرای  در  »تحقیرشدگی«  احساس  از  آشکارا 
حکمی سخن گفت.

درباره  دادگستری،  وکیل  پراکند،  مهناز  زمان،  همان 
به محکومین سیاسی  اجرای حکم شالق نسبت  سابقه 
و مدنی گفته بود که اجرای چنین حکمی درباره زنان 

بی سابقه بوده است.
تا  سیاسی  زندانیان  برای  شالق  احکام  اجرای  اینکه  با 
مدت ها از سوی قوه قضائیه انجام نمی شد، اما اجرای این 
احکام به ویژه درباره زندانیان حوادث پس از انتخابات در 

ایران بارها خبرساز شد.
 پیش از آن، شان زندانیان سیاسی و بی پایه بودن احکام 
صادر شده، که اغلب با دالیل سیاسی صورت می گرفت، 
سیاسی  زندانیان  درباره  شالق  حکم  که  می شد  باعث 
اجرا نشود امادر سال های اخیر، حکم شالق تعدادی از 
زندانیان سیاسی. هنگام آزادی آنها  یا پس از آزادی شان 
این  اجرای  گسترده  بازتاب  دلیل  به  است.  شده  اجرا 
اجرای  مسئوالن  که  می شد  گفته  ها  رسانه  در  احکام 
احکام زندان اوین، اغلب حکم شالق را پیش از آزادی 
زندانیان اجرا می کنند تا اثرات بازمانده از شالق از بین 

برود. 
زندانی  اولین  تهران  دانشگاه  دانشجوی  فر  نیایی  امین 
آزادی  از  قبل  بود که حکم شالقش  بند ۳50  سیاسی 

اجرا شد.
موسوی،  هومان  نظری،  علی  مزدک  قادری،  سیامک 
کوروش  زرینی،  بابایی، حسین  ابراهیم  بوذری،  رحمان 
کوهکن، ناصر آذرنیا، کامران ایازی، مجید صادقی نژاد، 
رسول  و  اللهیاری  اشکان  لطیفی،  امیر  کیا،  رضا  علی 
در  شان  که حکم شالق  بودند  زندانی   14 هم  هردانی 
روزهای ماه رمضان اجرا شده و انعکاس خبری گسترده 

یافت.
از دیگر زندانیان سیاسی ایران که اجرای حکم شالقش 
خبرساز شد، ابوالفضل قدیانی، از اعضای ارشد سازمان 
سیاسی  زندانیان  از  و  ایران  اسالمی  انقالب  مجاهدین 

پس از انتخابات سال 88 بود.
مستقر  احکام  اجرای  به   1۳۹1 سال  شهریور   15 او 
شالق  ضربه   40 حکم  تا  شد  احضار  اوین  زندان  در 

تعزیری اش اجرا شود.
 ابوالفضل قدیانی به دلیل نگارش متنی خطاب به ملت 
 28 شعبه  سوی  از  نظام  علیه  تبلیغ  اتهام  به  و  ایران 
دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسه به تحمل یکسال 
حبس محکوم شده بود که دادگاه تجدیدنظر این حکم 

را به 2 سال حبس و 40 ضربه شالق تغییر داد. 
درباره  شالق  مجازات  که  ایران  سیاسی  زندانیان  البته 
نام ها نیستند و در  این  انجام شده است محدود به  آن 
این گزارش تنها به تعدادی از آنها به عنوان نمونه اشاره 

شده است.
آنچه که معموال درباره اجرای حکم شالق برای زندانیان 
و محکومان سیاسی در ایران گفته می شود این است که 
موارد جنبه حقوقی  بیشتر  در  احکام،  گونه  این  اجرای 
جامعه  شرایط  از  حاکمیت  تحلیل  اساس  بر  و  ندارد 
و  اصلی  هدف  و  می شود  انجام  وحشت  و  ترس  وایجاد 

نهایی آن تحقیر زندانی است.



که متوقف کرده اند. 

ایران 
بر اساس مستندات تاریخی، شالق یکی از کیفرهای رایج در 
تمدن  تاریخ  کتاب  در  دورانت  ویل  است.  بوده  باستان  ایران 
آورده که قدمت تازیانه به دوره هخامنشی باز می گردد: »در 
ضربه  دویست  تا  پنج  از  را  کوچک  بزه های  هخامنشی  عصر 
می کرد،  مسموم  را  چوپانی  سگ  کس  هر  می دادند.  کیفر 
دویست ضربه شالق مجازات داشت و هر کس دیگری را به 
خطا می کشت، مجازاتش نود ضربه شالق بود، هر چند برای 
تامین حقوق قضات، اکثرا به جای شالق زدن جریمه نقدی 

می گرفتند«. 
بوده  رایج  از مجازات های  یکی  نیز شالق  در دوره ساسانیان 
دوره  در  زرتشت  دین  قوانین  عنوان  به  وندیداد  کتاب  است. 

علی مهتدی

اجرای مجازات شالق به عنوان یک کیفر جسمانی، حضوری  
دیرین در جوامع انسانی دارد و هر چند امروزه مجازات شالق 
محو  جهان  کشورهای  از  بسیاری  کیفری  قوانین  فهرست  از 
از  اسالم  احکام  به  عمل  در  کشورها  برخی  هنوز  اما  شده؛ 
این مجازات استفاده می کنند، هر چند حتی اکثر کشورهای 

اسالمی نیز اجرای مجازات شالق را کنار گذاشته اند. 
باستان،  روم  و  یونان  در  ویژه  به  کهن  جزایی  نظام های  در 
استفاده از مجازات شالق رواج داشته است. بررسی های تاریخی 
مختلف نشان داده که اعمال مجازات شالق در زمان های قدیم 

حتی در مورد حیوانات نیز وجود داشته است. 
در مصر باستان، شالق زدن از کیفرهای رایج بود و در دو مورد 
اعمال می شد، مرد زناکار که بعد از اثبات جرم به هزار ضربه 
شالق محکوم می شد و همچنین شاهدی که از وقوع جرم یا 
نیز  قدیم  یونان  در  نمی کرد.  فاش  را  آن  و  بود  آگاه  جنایتی 
شالق زدن جزو احکام موجود بود. افالطون ضمن این که تنها 
وظیفه حقوق جزا را اصالح و تربیت بزهکار می دانست، اجرای 
فرانسه،  در  بود.  خوانده  ضروری  امری  نیز  را  مجازات شالق 
شالق زدن کیفر رایجی بود که برای جرم های کم  اهمیت مورد 

استفاده قرار می گرفت. 
به شکل کلی، نقطه اوج استفاده از شالق به عنوان یک مجازات 
در  به خصوص  دوره،  این  در  بود.  قرن شانزدهم میالدی  در 
اروپا، شالق زدن بسیار رواج داشت و حتی یکی از نمادهای 

توبه محسوب می شد.
از  بعد  فرانسه  اما در  با شالق  نخستین جنبش های مخالفت 
انقالب کبیر شروع به خودنمایی کرد. جنبش اصالح گرانه عصر 
بود،  بشر  حقوق  برای  اصولی  تحقق  پی  در  که  روشنفکری 
شروع به مخالفت با مجازات شالق کرده و این نوع از مجازات 
با  بعدتر  که  بود  جنبش  همین  دانست.  شکنجه  مصداق  را 
تغییراتی که کرد به تغییر قوانین در قرن نوزدهم رسید. در 
این دوره مجازات شالق به عنوان نمادی از عقوبت جسمانی، 
به  شد.  حذف  کشورها  از  بسیاری  مجازات های  فهرست  از 

در  می کند.  مجازات  شالق  با  را  مختلفی  جرایم  ساسانی، 
وندیداد دو نوع شالق وجود داشت، یکی اسپه اشترا و دیگری 
سرواش چرانا که از آن به تازیانه فرمان برداری یاد شده است. 
حداقل شالق پنج ضربه و حداکثر ده هزار ضربه تعیین شده 

بود که اکثرا قابل تبدیل به جزای نقدی بود. 
با حاکمیت اسالم بر ایران، بسیاری از اصول کیفری قدیم وارد 
مجازات های شرعی شد. در عصر امویان و عباسیان، شالق به 
عنوان مجازات شرعی و عرفی مورد استفاده قرار می گرفت و 
زمان  مشخص،  به شکل  و  قاجار  زمان حکومت  تا  روند  این 

مشروطه ادامه داشت. 
بررسی مقررات کیفری بعد از مشروطه نشان می دهد که پس 
از آن مجازات های بدنی مانند شالق جای خود را به زندان و 
جریمه نقدی داده است. در تیرماه سال 1۳44 قانونی به نام 
این  به صراحت  تصویب شد که  لغو مجازات شالق«  »قانون 

مجازات را منسوخ کرد. 
پس از انقالب اسالمی در ایران، قوانین کیفری نیز تغییر کرده 
و مجازات شالق در دو مورد حدود و تعزیرات اسالمی بار دیگر 

رواج یافت.  

فلسطین
در سال 2014 دولت حماس که کنترل نوار غزه را در اختیار 
دست  قطع  و  شالق  مثل  احکامی  قانونی،  تصویب  با  دارد، 
سارقین را به عنوان مجازات بار دیگر جاری کرد. بر اساس این 
قانون، حداقل شالق بیست ضربه برای کالهبرداری و هشتاد 
ضربه برای مسایل جنایی تعیین شد. هر چند که این قانون با 
مخالفت بسیاری مواجه شد، اما محمد الغول رییس فراکسیون 
آن گفت:  مورد  در  فلسطین  قانون گذاری  در شورای  حماس 
»قوانین جاری در فلسطین متعلق به نود سال پیش و زمان 
نه  می گردد.  باز  عثمانی ها  و  بریتانیا  توسط  فلسطین  اشغال 
اسالمی  و  عربی  کشورهای  دیگر  در  بلکه  فلسطین،  در  تنها 
نیز باید قوانین تغییر کرده و قوانین جدید با توجه به نیازهای 
مردم و بر اساس اصول اسالم وضع شوند«. به گفته ی الغول، 
جرایم جدید مثل جرم و جنایت های اینترنتی از دالیل اصلی 
تغییر قانون در فلسطین است، هر چند که این قوانین به نظر 
شورای قانون گذاری حماس با معیارها و اصول بین المللی نیز 

تعارضی ندارد.
راجی الصورانی رییس مرکز حقوق بشر فلسطین در اعتراض 
به وضع قانون مجازات جدید و قانونی شدن شالق گفت که 
نیم  تنها  با پیشرفتی که بشر ظرف  و  بیست و یکم  در قرن 
قرن گذشته کرده، وضع چنین قوانینی خطرات زیادی را برای 

 1848 سال  از  آلمان  و   1826 سال  از  پرتغال  مثال،  عنوان 
مجازات شالق را حذف کردند. در برخی از دیگر کشورها مثل 
انگلستان نیز که این مجازات را تا سال 1۹48 حذف نکردند، 
کیفر شالق جایگزین را به تصویب رساندند که برای معاوضه 

حبس های کوتاه مدت اجرا می شد. 
اکثر  کیفری  سیاست های  سوی  و  سمت  معاصر،  دوران  در 
جایگزین  مجازات های  اعمال  سمت  به  جهان  کشورهای 
شکنجه های جسمانی و استفاده از روش های اصالح و تربیت 
بزهکاران رفتند و شالق از سیستم کیفری اکثر کشورها حذف 
شد.  علیرغم این، هنوز برخی از کشورها مثل ایران و عربستان 
بر مبنای احکام دین اسالم وضع  را  قوانین کیفری خود  که 
کرده اند، از شالق به عنوان مجازات استفاده می کنند، هر چند 
برخی دیگر از همین کشورها مانند مصر با وجودی که شالق 
را از قوانین خود حذف نکرده اند، ولی اجرای آن را سال هاست 

سپتامبر 2016/ شهریور 151395 14 سپتامبر 2016/ شهریور 1395 گزارشگزارش

تعزیر در کشورهای اسالمی:

افراط در عربستان و بزرگ ترین دستاورد تاریخ مجلس کویت



17 سپتامبر 2016/ شهریور 161395 سپتامبر 2016/ شهریور 1395 گزارشگزارش
پوشاند ه اند، ده ها مرد را یکی پس از دیگری در مأل عام شالق 

می زنند. 
تحقیقاتی که بعد از آن صورت گرفت، مشخص کرد که گروه 
انصار الشریعه که بر شهر سرت زادگاه معمر قذافی سیطره پیدا 
کرده اند، مشغول پیاده کردن احکامی هستند که می گویند از 

اسالم برگرفته شده است. 
لیبی  در  که  است  زیادی  سال های  شالق  حکم  این که  با 
باعث  این کشور  بر  اجرا نمی شود، ولی شرایط جنگی حاکم 
تا گروه های اسالم گرا در شهرهایی که تصرف می کنند  شده 
احکام  برخی  اجرای  به  دست  کرده  برپا  شرعی  دادگاه های 

مانند شالق بزنند. 

کویت
در کویت نیز مانند بسیاری از دیگر کشورهای اسالمی، اجرای 
دهه  در  سرانجام  و  شده  متوقف  مدت ها  برای  شالق  حکم 
هشتاد میالدی از قانون این کشور حذف شد. در ماه اوت سال 
کویت  مجلس  نماینده  الجیران  عبدالرحمن  میالدی،  جاری 
پیشنهاد کرد که در عمل به شریعت اسالم، صدور حکم شالق 
بار دیگر در مجلس به رای گذاشته شده و وارد قانون جزایی 

شود. 
با اکثریت آرا به این  ابراز امیدواری کرد که مجلس  الجیران 
طرح رای دهد و گفت: »در صورت تصویب طرح اجرای حکم 
کویت  پارلمان  تاریخ  دستاورد  مهم ترین  مصوبه  این  شالق، 

خواهد بود«. 
وی در توضیح دلیل ارایه این طرح به مجلس گفت که »قوانین 
اسالم را نمی توان گزینشی به اجرا درآورد بلکه این قوانین و 
اجرای آنها واجب هستند. گمان نمی کنم دولت کویت با این 
طرح مشکلی داشته باشد، چرا که مردم کویت مسلمان بوده و 

با اجرای احکام اسالم مخالفتی نخواهند کرد«. 
و  شد  شروع  کویت  در  اعتراض هایی  موضوع،  این  طرح  با 
روزنامه القبس این کشور نظرسنجی را برگزار کرد که در آن 
80 درصد شرکت کنندگان با تصویب طرح اجرای حکم شالق 
مخالفت کردند. این روزنامه در اعالم برآیند نظرسنجی صورت 
گرفته، تاکید کرد که شهروندان کویت در کشوری دموکراتیک 
اعمال چنین  به  نیازی  و  زندگی می کنند  قانون  با حاکمیت 

مجازات هایی در کویت وجود ندارد. 

عربستان
عربستان از جمله کشورهایی است که صدور حکم شالق بیش 
از هر جای دیگری در آن رواج دارد. قانون عربستان، صدور 

این حکم را منوط به تشخیص قاضی کرده و در نتیجه،  در 
شرایطی که حد و مرزی برای حکم شالق تعیین شده، قضات 
آزادند تا هر اندازه که تشخیص دادند، فرد متهم را به شالق 

محکوم کنند. 
برخی از احکام شالق مانند صدور حکم هزار ضربه شالق برای 
رائف بدوی وبالگ نویس عربستانی، واکنش های جهانی در پی 
دارد؛ اما برخی دیگر در سکوت اجرا می شوند. در سال 200۹ 
یک  که  جوان  دو  برای  شالق  ضربه  هزار  چهار  حکم  صدور 

گوسفند دزدیده بودند، در این کشور جنجا ل آفرین شد. 
عربستان  بشر  حقوق  ملی  کمیته  عضو  زین العابدین  سهیله 
پس از صدور این حکم گفت: »برخی قضات در عربستان به 
می کنند  مبالغه  و  زیاده روی  شالق  حکم  صدور  در  اندازه ای 
که به جای اجرای حکم اسالم، به این دین توهین می کنند. 
فرد  برای  اسالم  در  شالق  میزان  بیشترین  که  شرایطی  در 
زناکار بوده و حداکثر صد ضربه است، قضاتی هستند که برای 
محکومان چهار هزار ضربه شالق صادر می کنند و این چیزی 

جز توهین به دین اسالم نیست«. 
آمار غیر رسمی در سال 201۳ حاکی از این است که قضات 
عربستانی در احکام مختلف، متهمان را به بیش از چهل هزار 

ضربه شالق محکوم کرده اند. 
در سال 2014 گروهی از چهره های حقوقی عربستان از دولت 
مشخص  را  اندازه حکم شالق  و  حد  تا  خواستند  کشور  این 
کرده و صدور آن را به تشخیص قاضی واگذار نکند. اعتراض ها 
زمانی باال گرفت که یک قاضی در جنوب عربستان، دو دختر 
بچه که موبایل به مدرسه برده و از هم کالسی های خود فیلم 
گرفته و سپس فیلم را در اینترنت منتشر کرده بودند، هر کدام 

را به پنجاه ضربه شالق محکوم کرد. 
در  شالق  حکم  مورد  در  عربستانی  قاضی  طالب  آل  طالب 
عربستان گفت: »مجازات های تعزیری منوط به اجتهاد قاضی 
مجازات  هستیم.  زمینه  این  در  زیاده روی  شاهد  ولی  است 
اندازه  تا این  بازدارنده نیست و چنان چه  شالق به هیچ وجه 
از بین رفته و به  باشد  اثری هم اگر داشته  زیاد صادر شود، 

اسالم ضربه می زند«. 
نکرد،  خاصی  تغییر  زمینه  این  در  چند  هر  عربستان  قوانین 
اما دولت تعداد شالق ها به خصوص در جرایم مرتبط با مواد 
مخدر را محدود به پنجاه ضربه کرد، بدین ترتیب که قضات 
می توانند به تشخیص خود علیه محکومان حکم شالق صادر 
کنند، به شرطی که هر بار بیشتر از پنجاه ضربه به آنها وارد 

نشود. 

جامعه در پی داشته و اجرای آن تاثیرات بسیار مخربی را بر 
مردم خواهد داشت. 

مصر
مصر از جمله کشورهای اسالمی است که از سال ها قبل شالق 
زدن را به عنوان یک مجازات حذف کرده است. با این حال، 
در آوریل سال 2014 نماینده دادستان در جنوب این کشور با 
صدور حکم شالق برای فردی که به اتهام شرب خمر دستگیر 

شده بود، جنجال ایجاد کرد. 
تنها  که  مصر  موسیقی  بازرس سندیکای  عید حسن،  محمد 
حقوق  افزایش  امید  به  می گرفت  حقوق  ماه  در  دالر  هشت 
خود به مدت ۹ ماه در برابر دیوان عدالتی که محمد مرسی 
تاسیس  مردم  به شکایات  برای رسیدگی  وقت  رییس جمهور 
کرده بود، تحصن کرد؛ ولی کسی به اعتراض او رسیدگی نکرد. 
وی چند روز پس از خاتمه دادن به تحصن خود، در تظاهراتی 
که به دعوت اخوان المسلمین برای پاک سازی دستگاه قضایی 
دادستان  نماینده  تظاهرات،  از  کرد. پس  برگزار شد، شرکت 
اتهام شرب خمر دستگیر و به هشتاد ضربه شالق  وی را به 
پلیس  اداره  به  را  این حال، هنگامی که وی  با  محکوم کرد. 
منتقل کرده و خواستار اجرای حکم شدند، سربازان از شالق 
زدن او خودداری کرده و حکم را »عجیب«  و »غیر قابل اجرا« 
خواندند. یک روز بعد، انتشار این خبر موجی از اعتراض را در 
مصر به دنبال داشت که باعث آزادی فوری حسن عید و لغو 

حکم شالق شد. 
محمد حمبولی رییس مرکز  حفظ آزادی های فردی در مصر 
گفت: »قانون مجازات در مصر بسیار واضح است و در مورد 
شرب خمر در مأل عام، فرد را به شش ماه زندان باید محکوم 
آیات  به  استناد  با  متهم  یک  برای  شالق  حکم  صدور  کرد. 
قرآن، زیر پا گذاشتن آشکار قوانین کشور است و راه را برای 
اجتهادهای شخصی افراد بر اساس متون و روایات باز می کند«. 
نجیب جبراییل رییس سازمان حقوق بشر مصر نیز گفت که 
صدور حکم شالق در واقع خود حاوی دو جرم است. نخست 
دوم  و  عمومی  مجازات  قانون  اجرای  عدم  و  عدالت  انکار 
کردن  مجبور  که  چرا  ارتکاب شکنجه،  به  تشویق  و  تحریک 
سربازان پلیس به شالق زدن یک متهم در واقع تشویق آنها به 
شکنجه ی یک انسان است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.

سودان
ولی  دارد،  وجود  سودان  قوانین  در  چند  هر  شالق  مجازات 
عمل به آن تا سال 1۹۹8 به سلیقه قضات متوقف شده بود. 

بیانیه ای اعالم  با صدور  در این سال، دستگاه قضایی سودان 
کرد که قضات موظف به اجرای حکم شالق بر اساس قوانین 
دین اسالم هستند. در بیانیه مزبور آمده بود: »مشاهده شده 
که بسیاری از دادگاه ها هنگام صدور احکام مربوط به شالق 
ذکر شده در ماده 212 قانون جنایی مصوب 1۹۹1 تعلل کرده 
یا این احکام را بدون رعایت ضوابط شرعی صادر می کنند. بر 
اساس مواد قانونی تنها افراد باالی شصت سال و افراد مریض 
که اقامه حدود و تعزیرات ممکن است زندگی آنها را در خطر 

قرار دهد، از این حکم مستثنی هستند«. 
آورده:  زنان  برای  اجرای حکم شالق  مورد  در  سودان  قانون 
»به خاطر شرایط طبیعی زنان، باید با آنها رفتار ویژه ای داشت 
شرایط  در  مگر  کرد،  آنها صادر  برای  را  نباید حکم شالق  و 
تمامی  بررسی  و  پزشکی  معاینه  از  پس  هم  آن  و  ضروری 

جوانب اعتراض احتمالی محکوم به حکم صادر شده«. 
در سال 2010 انتشار فیلم شالق زدن یک دختر در مأل عام 
سودان  در  گسترده ای  اعتراض های  بروز  باعث  پلیس  توسط 
شکل  به  پلیس  توسط  دختری  شده،  منتشر  فیلم  در  شد. 
بدن  نقاط مختلف  در  وحشیانه هدف ضربات چوب و شالق 
این که دلیل صدور  و حتی سر و صورتش قرار گرفت، بدون 

چنین حکمی علیه او مشخص باشد. 
در پی اعتراض های گسترده مردمی، دولت سودان تحقیقی را 
در مورد این حادثه آغاز کرد، ولی عمر البشیر رییس جمهور 
نمی دهد  اجازه  کسی  به  که  گفت  اظهاراتی  در  کشور  این 
اجرای احکام اسالمی در سودان را زیر سوال ببرد و اگر هم 
مشکلی در حادثه شالق زدن این دختر وجود داشته باشد، به 
نحوه اجرای آن مربوط است که قوانین اسالمی در آن رعایت 

نشده است. 
در سودان، زنان به اتهام هایی مثل »پوشیدن لباس های خالف 
از  اسالمی  احکام  اجرای  می شوند.  شالق  به  محکوم  عرف« 
جمله شالق در سودان از سال 1۹8۳ شروع شد،  ولی حتی 
جزایی  قوانین  لغو  به  موفق   1۹85 سال  در  مردمی  انتفاضه 

برگرفته از اسالم در این کشور نشد.

لیبی
در قانون جزایی لیبی شالق به عنوان یک حکم اسالمی تنها 
برای  اما صدور چنین مجازاتی  دارد،  برای »زناکاران« وجود 
بود.  شده  متوقف  قذافی  معمر  حکومت  دوران  در  محکومان 
در ماه مارس 201۳ انتشار ویدیویی از اجرای حکم شالق در 
شهر سرت، افکار عمومی این کشور را تحت تاثیر قرار داد. در 
فیلم مزبور، عده ای از افراد نظامی در حالی که صورت خود را 
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مجازات شالق در حد هم قابل تغییر است
پابرجاست و هر تغییری غیر اسالمی تفسیر می شود؟ 

خواندن  تعزیر  یا  حد  که  است  معتقد  وسمقی  صدیقه 
مجازات ها، تعاریفی است که فقها بر اساس تفسیر خود ارایه 
داده اند و »هیچ کدام حرف اولیه اسالم نیست.« به بیان دیگر 
»هر آن چه درباره اسالم بیان می کنیم نوعی تفسیر و تحلیل از 
اسالم است. حتی بحث شریعت اسالم و قوانین مربوط به آن.« 
اما فقهای سنتی همواره در تفاسیر خود سبک زندگی اولین 
مسلمانان و نخستین پیروان اسالم را مد نظر قرار می دهند. به 
باور آن ها تنها راه و روش زندگی مسلمانان اولیه مورد تایید 
اسالم قرار دارد. همان طور که وسمقی توضیح می دهد فقهای 
سنتی با همین برداشت و تحلیل، کلیه قوانین و آداب و سننی 
استخراج  داشته  وجود  اسالم  اولیه  پیروان  زندگی  در  که  را 

کرده و »اسم آن را قوانین و احکام شرعی گذاشته اند«. 
»در این دیدگاه، هر پدیده نوظهوری که ردپایی از آن در قرآن 
یا روایت ها که اکثرا حکایت کننده همان آداب و سنن گذشته 
است، پیدا نشود، می گویند اسالمی نیست. اگر درکش نکنند 
و  را حل  اگر درک شود آن  و  اسالم است  می گویند مخالف 
از اسالم هیچ  و تحلیل  نگاه  این  فصل می کنند. در حالی که 
پایگاه و اساس عقلی و قابل قبولی ندارد. به نظرم سطحی ترین 
نگاه به اسالم است. شالق نیز در همین تحلیل و تفسیر تعریف 

می شود.« 
حسن یوسفی اشکوری نیز در مقدمه این بحث، تحلیل مشابهی 
دارد. به عقیده او ما ابتدا باید این سوال را مطرح کنیم که آیا 
آن چه در زمان پیامبر اسالم اجرا شده، بنا بوده تا روز قیامت 
اجرا شود یا خیر: »این یک سوال مبنایی است که تا حل نشود 
بقیه بحث ها با فقها و علما آب در هاون کوبیدن یا وسط دعوا 

نرخ تعیین کردن است« 
کرده اند:  تقسیم بندی  دسته  دو  بر  را  احکام  اسالم  فقهای 
عبادات و معامالت. »عبادات« احکام فردی و عبادی هستند 
مسایل  و  کیفری  قوانین  و  حدود  حج.  و  روزه  و  نماز  مانند 
اجتماعی یعنی روابط و تعامالت اجتماعی »معامالت« تعریف 
می شوند. به گفته اشکوری برخی از این موارد در قرآن ذکر 
شده اما نزدیک به ۹0 درصد آن ها در روایات و احادیث آمده 

و سپس فقها آن ها را در کتاب های فقهی گنجانده اند. 
»علمای امروز و فقهای سنی و شیعه آن چه را که نص صریح 

آیدا قجر 
در قانون مجازات اسالمی دو نوع مجازات شالق داریم. از یکی 
به عنوان تعزیر یاد می شود که بنا به صالح دید قاضی، می توان 
آن را با جریمه نقدی یا انواع دیگر مجازات ها جایگزین کرد و 
دیگری حد خوانده می شود که به معنای غیرقابل تغییر بودن 
آن است. مجازات هایی نیز که در قالب حد جای می گیرد، از 
نظر دستگاه قضایی اسالمی غیرقابل تغییر هستند، چراکه در 

نص صریح قرآن آمده اند. 
ایران  تا  باعث شده  نمونه های دیگر حد، قصاص است که  از 
باشد؛  داشته  را  جهان  در  اعدام  آمارهای  باالترین  از  یکی 
شرایطی که در آن تصمیم گیری برای جان یک انسان برعهده 
خانواده قربانی گذاشته شده تا افراد داغ دار رای به زنده ماندن 

یا نماندن انسانی دیگر بدهند. 
در  ضربه.  یک  آن هم  باشیم،  خورده  شالق  یک بار  کافی ست 
داریم  یادگار  به  با خود  برای همیشه  را  درد  این  آن صورت 
شده  حاصل  ما  بر  آن  از  که  را  رعبی  و  ترس  همین طور  و 
است. در مقاالت دیگر این شماره از مجله به تاثیرات فردی و 
اجتماعی اجرای حکم شالق پرداخته شده. در این یادداشت 
با صدیقه وسمقی، دکترای فقه و  سعی کرده ام در گفت وگو 
و  محقق  یوسفی اشکوری،  حسن  همچنین  و  اسالمی  مبانی 
دین پژوه راه های جایگزین را برای مجازات شالق در حد بیابم. 

آیا راهی وجود دارد؟ 
از مجله می خوانید،  این شماره  همان طور که در دیگر مقاله 
کشورهایی با حکومت ها یا قوانین اسالمی هستند که مجازات 
شالق را با حکم حکومتی لغو کرده اند. حال ما چطور می توانیم 
ملغی  اسالمی  جمهوری  خود  در  را  غیرانسانی  مجازات  این 
کنیم؟ آیا آن چه به عنوان حد در قوانین مطرح شده، تا ابد 
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درست  آن  برای  می دانند. حتی حدیثی  جاودانه  است،  قرآن 
شده که می گوید »حالل محمد حالل إلی یوم القیامة وحرام 
محمد حرام إلی یوم القیامة« یعنی حالل و حرامی را محمد و 

خدا تعیین کرده نمی شود به هیچ وجه تغییر داد.« 
در عین حال افرادی که بخواهند احکام قطعی اسالم را تغییر 
است  اسالمی  قوانین شان  که  مختلفی  در حکومت های  دهند 
مورد »تکفیر« قرار می گیرند. اشکوری نمونه ای از این معترضان 
است که وقتی اجباری بودن حجاب را برای زنان قابل تغییر 
از  اعدام گرفت. پس  و حکم  عنوان کرد »مرتد« خوانده شد 
شکسته شدن حکم اعدام او در دادگاه تجدیدنظر، برای همین 
حبس  سال   5 به  مقدسات«  به  »توهین  اتهام  با  نظر  اظهار 

محکوم شد. 
که  دریافت  می توان  اشکوری  و  وسمقی  اظهارات  به  توجه  با 
حکم شالق نه به این عنوان که اسالم مبدع و مبتکر آن است، 
بلکه به عنوان آداب و سننی که در آن زمان، مثل جغرافیاهای 

دیگر حتی در غرب نیز رایج بوده، جریان داشته است. 
متعلق  زدن  شالق  می دهد  توضیح  وسمقی  که  همان طور 
در  انسان ها  و  داشته  رواج  برده گی  که  است  روزگاری  به 
موقعیت های مختلف این روش را به کار می برده اند: »دلیلی بر 
این ادعا نداریم که بگوییم شالق زدن یک روش اسالمی است 
و اگر آن را تغییر دهیم مخالف اسالم است. مدعیان اسالمی 
بودن شالق بایستی اول ثابت کنند که این روش مجازات در 
اسالم هست و بعد اثبات کنند که اسالم با تغییر آن مخالف 
است. به عقیده من هیچ کدام از این دو ادعا قابل اثبات نیست. 
اسالم مخترع شالق نبوده بلکه در آن زمان روش دیگری برای 
مجازات شناخته نشده بود. و این هرگز به این معنا نیست که 
اگر مردم در روزگاری خواستند جرم را تعریف کنند و برای آن 
مجازاتی غیر قرار دهند اسالم با آن مخالف است. ما می توانیم 
قوانین را به تناسب تغییرات و تحوالت زندگی تغییر دهیم و 

تغییر روش های مجازات هم منافاتی با اسالم ندارد«. 
اشکوری نیز معتقد است محمد، پیامبر اسالم، به عنوان یک 
زمامدار برای اداره مملکت و جامعه مجازات ها را تعیین کرده 
است: »این احکام وقتی تعیین شد که محمد زمامدار امور در 
مدینه بود و نه به عنوان پیامبر در مکه. او نیز همان قوانین و 
مقرراتی را که در شریعت یهود و بخشی از آن در احکام عرب ها 
و قبایل بوده یا عینا یا با اصالحاتی پذیرفت و اجرایی کرد. بنا 

نبوده این احکام جاودانه باشند.« 
خالف  مگر  پذیرند،  تغییر  »ذاتا«   احکام  این  که  دارد  باور  او 
آن ثابت شود: »هر حکمی معطوف به یک فلسفه است. قانون 
نگرفته اند. حقوق دان ها هم  در خال شکل  و  مجازات ذهنی  و 
جامعه  جاری  واقعیت های  صورت بندی  قانون  که  می گویند 

نگهبان می گفت  ثانویه: »شورای  یا  اولیه است  این حکم  که 
چپ گرا  حال  هر  به  هم  خمینی  می دهم.  تشخیص  من  که 
اختیار  در  که  نگهبان  محافظه کارانه شورای  دیدگاه  با  و  بود 
صافی گلپایگانی بود، مخالفت می کرد. تا آن که خمینی گفت 
در صورت چنین بحثی، اگر دو سوم مجلس تشخیص بدهند 
که این مساله از احکام ثانویه است دیگر نیازی به نظر شورای 

نگهبان نیست.« 
قابل  را  آن  که  کارگران  زدن  شالق  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
دیگری  اصل  فقه  در  که  داد  ادامه  نمی داند،  دفاع  و  توجیه 
نفرت  موجب  هرآن جه  یعنی  »تنفیر«.  عنوان  به  دارد  وجود 
مردم از دین بشود به تنهایی »حرام« است: »مگر درباره مواد 
به  مخدر  مواد  مگر  پیغمبر  زمان  اصال  داریم؟  مخدر حکمی 
نیز  روحانیون  پیش حتی  داشت؟ 50 سال  این شکل وجود 
به راحتی تریاک می کشیدند. بعد از انقالب عده ای به دنبال 
فتوایی برای ممنوعیت و حرام دانستن مواد مخدر بودند اما 
هیچ کدام از روحانیون حاضر به ایراد چنین فتوایی نشد. امروز 
بیشترین اعدام ها در ایران برای جرایم مربوط به مواد مخدر 
است. در حالی که مواد مخدر از نظر فقهی حرام شرعی اعالم 
نشده است. حتی اگر حرام باشد، حدود شرعی که برای آن 
وجود ندارد. حداکثر مجازات آن باید تعزیر یعنی زندان باشد. 

اصال اشد مجازات. اعدام را از کجا آورده اید؟«  
این دین پژوه در ادامه توضیح می دهد که به نظرش تا زمانی که 
آیت اهلل خامنه ای روی کار است هیچ  مساله ای به شکل بنیادی 
تغییر نمی کند اما در حال حاضر می توان مجازات شالق را به 
عنوان حکمی ثانویه تعطیل کرد یا به حالت تعلیق درآورد: »با 
کرد.  روشنفکری  بحث  نمی توان  شیرازی  مکارم  آقای  امثال 
اما اگر کارشناسان، روان پزشکان، جامعه شناسان و کنش گران 
از درون حکومت به خامنه ای بگویند درست است که شالق 
تبعات فردی  آمار چنین  به  با توجه  اما  زدن حکم  اهلل است 
و اجتماعی را در پی دارد و از طرفی خالف مصلحت نظام و 
وهن اسالم است، می توانند علما را قانع کنند و این مجازات یا 

تعطیل شود یا به حالت تعلیق درآید.« 
یا  اشاره دارد. دختر  تاثیرات روحی روانی شالق  به  اشکوری 
مشروبات  نوشیدن  برای  که  کنیم  تصور  را  ساله   16 پسری 
پایان عمرش  تا  او می تواند  است: »مگر  الکلی شالق خورده 
افسردگی  دچار  روانی  لحاظ  از  کند؟  فراموش  را  مساله  این 
بایستی  که  می شود  تبدیل  جامعه  در  ناهنجار  عنصری  به  و 
میلیون ها تومان هزینه این مصیبت را بدهد. اثبات این تبعات 
سختی  کار  مستندات  و  علمی  دالیل  با  کارشناسان  توسط 

نیست.« 
صدیقه وسمقی گذشتن و عبور کردن از فقه سنتی را مرحله 

است. محمد هم در زمان خودش همان قوانین را با تبصره ها 
و حذف و اضافه هایی وضع کرده است«. 

اما چطور می توانیم این تغییرات را ایجاد کنیم؟ 
به گفته اشکوری در دو کلیدواژه در جمهوری اسالمی توسط 
آیت اهلل خمینی باب شد؛ احکام اولیه و ثانویه که در فقه نیز 
هست و دیگری حکم حکومتی. عنصر دیگری که برای اولین 
مطرح  اسالمی  بنیان گذار جمهوری  توسط  فقه شیعه  در  بار 
شد مساله »مصلحت« است. این عنصر نه در فقه شیعه بلکه 

در فقه شافعی بود. 
اشکوری روایت می کند: »آقای خمینی وقتی از مدرسه فیضیه 
حدود  و  شد  تبدیل  مطلقه  فقیه  ولی  و  حاکم  به  و  خارج 
مشکالت  حل  برای  شد  بیشتر  هم  خدا  از  حتی  اختیاراتش 
ثانویه  حکم  و  مصلحت  به  این که  جز  ندید  چاره ای  مملکت 

روی بیاورد«. 
در  زمانی که  برمی گردد.   1۳60 دهه  اوایل  به  آن  حکایت 
و  بود  انقالبیون  اختیار  در  مجلس   6۳  -  62 سال های 
می خواستند مساله اصالحات ارضی و تجارت خارجی را حل 
کنند که »همه خالف فقه بود«. اما سه الیحه توسط منتظری، 
بهشتی و مشکینی برای اصالحات ارضی به مجلس ارایه شد. 
شورای انقالب آن را تصویب کرد و مجلس نیز به اجرای آن 
اصرار داشت. طبق تصویب شورای انقالب 5 برابر عرف محل 
به صاحب ملک تعلق می گیرد و باقی آن مصادره خواهد شد. 
هدف  با  دیگران  ملک های  مصادره  روزگار  انقالب  اوایل  در 
رساندن مستضعفان به مال و منال در اوج خود قرار داشت. 
ارضی  اصالحات  با   1۳40 دهه  اوایل  در  خمینی  آیت اهلل 
محمدرضا پهلوی مخالف کرد. اما پس از وارد شدن اصالحاتی 
که  گلپایگانی  آیت اهلل  اما  رسید.  تایید  به  انقالب  شورای  در 
و  نوشت  اعتراضی  نامه ای  بود  ارضی  اصالحات  این  مخالف 
بهشتی، منتظری و مشکینی را »لعنت« کرد. فشار خصوصا 
از سوی روحانیون در شهرستان ها شدت گرفته بود چون این 
به  تا آن که سرانجام خمینی  اقدام را خالف فقه می دانستند 

توقف آن دستور داد. 
احکام  موقع  همان  در  خمینی  آیت اهلل  اشکوری،  روایت  به 
اولیه و ثانویه را مطرح کرد: »قاعده ای در فقه وجود دارد به 
آن  بر   اصل  دارد  اختیار  در  ملکی  که  یعنی هرکسی  ید.  نام 
ثابت شود.  است که صاحب ملک اوست مگر آن که خالفش 
اما اگر مصلحت دولت  خمینی گفت اصل بر قاعده ید است 
اما  کنند.  مصادره  را  ملک  می توانند  کرد،  ایجاب  و حکومت 
بایستی مشخص شود این حکم تا چه زمانی برقرار است. یعنی 

حکم ثانویه مدت دار است«. 
بود که چه کسی تشخیص می دهد  زمان بحث شده  آن  در 
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مهمی در دنیای اسالم می داند که البته در حال اتفاق افتادن 
است اما شاید با روندی کندتر از انتظار ما: »کند است به این 
دلیل که با مقاومت روحانیت سنتی مواجه است. آن ها دالیل 
کسانی را که می گویند این تفسیر از اسالم باید کنار گذاشته 
شود، درک نمی کنند. واقعا اسالم مدافع آن نیست که ما سبک 
زندگی مان یا روش های مجازات را تغییر ندهیم. همین امروز 
درباره موسیقی می گویند در زمان پیامبر اسالم موسیقی نبوده. 
خب نبوده باشد. مگر همه چیز بایستی در آن زمان می بوده؟ 

این منطق محکوم است.« 
می شود.  محسوب  شکنجه  از  نوعی  شالق  عین حال  در 
همان طور که در زمان حکومت محمدرضا پهلوی شالق زدن به 
عنوان مصداقی از شکنجه شناخته شد و بسیاری از منتقدان 
و مخالفان حکومت شاهنشاهی به آن اعتراض داشتند. در آن 
زمان این روش بیشتر در قبال زندانیان سیاسی انجام می گرفت. 
اما همان طور که وسمقی نیز می گوید: »حال می بینیم برخی 
و  بودند  خورده  شالق  زمان  آن  در  خودشان  که  کسانی  از 
حکومت  در  می کردند،  قلمداد  شکنجه  را  مجازات  روش  این 
زندانیان  بدن  بر  و  گرفته  دست  به  شالق  اسالمی  جمهوری 
زده اند. اسم آن را هم تعزیر اسالمی گذاشته اند. مگر می شود 
ما یک عمل را به دو اسم بخوانیم و توجیه اش کنیم؟ در واقع 
هم  سنتی  مسلمانان  همین  نگاه  از  حتی  بگویم  می خواهم 
شالق به عنوان شکنجه شناخته شده است. اما این مخالفت را 
در جایی می بینیم که اسم آن تعزیر یا در حکومت خودشان 
نباشد. شکنجه، شکنجه است و محکوم. حتی اگر اسم متفاوتی 

بر آن بگذاریم نمی توانیم ماهیت اش را تغییر دهیم.« 
منشتر  پیش  که چندی  یادداشتی  در  یوسفی اشکوری  حسن 
بود  یاد کرده  عنوان »شکنجه گر«  به  هادی خامنه ای  از  شد، 
بود:  آمده  با هم داشتند، چنین پیش  که در گفت وگویی که 
»گاهی با هم صحبت می کردیم و ازجمله در آن ایام که موضوع 
شکنجه داغ بود، یک بار با هم صحبت می کردیم و من به شدت 
را منکر  اعمال شکنجه  ایشان به شدت موضوع  بودم.  معترض 
شواهدی  استناد  به  ندارد.  وجود  شکنجه ای  می گفت  و  بود 
دید  وقتی  درنهایت  کشیدم.  چالش  به  را  انکارش  داشتم  که 
این که  ولی  هست  تعزیر  بله!  گفت:  نمانده،  انکار  برای  راهی 
شکنجه نیست! بعد برای این که اعتماد به  نفس اش و درواقع 
حقانیت اش را نشان دهد، فاتحانه و با افتخار گفت: من خودم 
در اوین تعزیر می کنم! تازه دانستم که آقای هادی خامنه ای 
خود یکی از شکنجه گران اوین است. )این که او به عنوان قاضی، 
حکم تعزیر می داده و یا تعزیر هم می کرده، نمی دانم(. یک بار 
ایام همین جمله را به من گفت.  هم هادی غفاری در همان 

یعنی گفت در اوین تعزیر می کنم.« 

مانا مسرور / گزارش میهمان
در ایران هنوز هم در بسیاری از محاکم، از مجازات شالق برای 
حد یا تعزیر متهم، استفاده می شود؛ مجازاتی که با توسل به 
پنج  قطر  با  و  متر  به طول یک  تابیده شده  نوار چرمِی  یک 
سانتی متر، یا در یک فضای مخصوص اجرای حکم و با حضور 
با  و  یا در مالء عام  قانون  اجرا کنندگان  از  عوامل محدودی 

حضور تماشاگران و مردم، اجرا می شود . 

از  دیگری  روایت  ما«  »حقوق  با  گفت وگو  این  در  اشکوری 
بود.  بازرگان  ژنتیکی  دشمن  »خلخالی  دارد:  خلخالی  صادق 
اوایل انقالب بازرگان گفته بود خلخالی از گرفتن جان آدمیزاد 
خوشش می آید. من خلخالی را می شناختم. او اهل مال و پول 
نبود. اما نمی دانم این بیماری از کجا آمده بود که واقعا از این 

مساله لذت روحی می برد.« 
جان  گرفتن  و  زدن  شالق  از  آقایان  »مگر  می دهد:  ادامه  او 
آدمیزان خوش شان می اید که خودشان را چنین در دنیا بدنام 
کرده اند؟  در حالی که از نظر شرعی دست شان برای ایجاد این 
تغییرات باز است. برای لواط هم 4 مجازات تعیین شده اما به 
اشد آن حکم می کنند. داعشی  ها می خواهند اسالم ناب داشته 
باشند و لواط گر را از باالی ساختمان پرت می :نند. در حالی که 
در نظام قبیله ای آن زمان نه روان شناسی شناخته شده بود و 
نه جرم شناسی مطرح بود. بلکه یک بدوی صحرانشینی بود. 
مگر مقدید که توحش عرب قرن هفتم را به عنوان شریعت 
اسالم تا روز قیامت نگه دارید. این ذهنیتی عقب مانده است«. 
این دین پژوه در نهایت اذعان دارد که اگرچه می توان حدود را 
به عنوان احکام ثانویه در نظر گرفت و با بحث های کارشناسی 
یا حکم حکومتی لغو آن را جا انداخت اما »اگر بخواهیم تغییر 
ماهوی و اساسی داشته باشیم در جمهوری اسالمی نخواهیم 
بدانید  این است که حکومت را جمهوری  توانست. الزمه آن 
را  اسالمی  و  شرعی  حکومت  یعنی  اسالمی.  جمهوری  نه  و 
منتفی بدانیم و حکومت عرفی مثل همه جای دنیا در ایران 

برقرار شود«. 
برده گی  از  که  همان طور  امروز  که  دارد  اعتقاد  اما  وسمقی 
گذشته ایم، سطح دانش و بینش انسان ها نیز ارتقا یافته است. 
پس »ما نمی توانیم همواره پایبند به روش های مجازات دنیای 
قدیم باشیم. امروز آن  روش ها از نظر ما ناپسندند. همان طور 
و  مجازات  رشو های  می کند،  تغییر  انسان  زندگی  سبک  که 
قوانین نیز به تدریج با توجه به تحوالت زندگی، دانش و علم 
اجتناب ناپذیر  مساله  این  می کنند.  تغییر  انسان ها   تجربه  و 

است.« 
در چنین شرایطی نقش کنش گران مدنی پررنگ تر می شود. 
چه برای رای زنی و چه برای تبدیل کردن بحث لزوم لغو شالق 
دو  این  که  همان طور  نیز  آن  روش های  اسالمی.  مجازات  از 
دین پژوه به آن پرداختند، رایزنی با توسل به آمارها و ارقام و 
تاثیرات آن، همچنین حکم حکومتی یا در نظر گرفتن احکام 
ثانویه است. همان طور که علم و دانش در حال تغییر است، 
سبک زندگی ما و به تبع آن قوانین نیز در حال تحول اند. بلکه 
مانند  به  غیرانسانی  چنین  مجازاتی  از  بتوانیم  درازمدت  در 

برده گی بگذریم. 

دارد.  بستگی  ارتکابی  جرم  نوع  به  ضربه ها  حدت  و  شدت 
با  شود  می  وارد  تفخیذ  یا  زنا  حد  برای  که  ضرباتی  شدت 
شدت ضرباتی که برای اجرای حد شرب خمر وارد می شوند، 

تفاوت اساسی و ماهوی دارد. 
اما نگاه جامعه جهانی به این شکل از مجازات، کامال متفاوت 
با نگاهی است که سیستم قضایی ایران به قضیه دارد. سازمان 
ملل متحد با تکیه بر قوانین حقوق بشری و خصوصا با توسل 

شالق های جنجالی
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به کنوانسیون منع شکنجه، شالق زدن را ظالمانه تلقی کرده 
و آن را اقدامی غیر انسانی و تحقیرآمیز می خواند. 

به  ما  دیگر همکاران مجله حقوق  مقاله های  در  آن جا که  از 
ابعاد حقوقی قضیه پرداخته می شود، در این گزارش به برخی 

احکام شالق های جنجالی سال های اخیر نگاهی انداخته ایم. 

وقتی سوسن خواننده هم شالق خورد
»شمس الملوک حمیدی«، معروف به سوسن، از خوانندگان 
طرفداران  که  بود  تهران  الله زار  خیابان  کافه های  مشهور 
بسیاری هم داشت. او بعد از وقوع انقالب و تا پیش از این که 

در مالءعام شالق بخورد ایران را ترک نکرد. 
با  همراه  تهران-شمال  جاده  در  که سوسن  بود  سال 1۳61 
عباس قادری، برادر ایرج قادری و چند تن دیگر از دوستانش 
در  گویا  و  زدند  نامشروع  رابطه  اتهام  آن ها  به  شد.  دستگیر 
مقداری  و  الکلی  مشروبات  نیز  آن ها  اتومبیل  عقب  صندوق 

مواد مخدر یافتند. 
یاداشت  اساس  بر  شدند.  محکوم  شالق  تحمل  به  آن ها 
از جمله خاطرات »محمدحسن  از آن روزها،  باقیمانده  های 
اجرای حکم  روز   ، »ققنوس«  نام  به  وبالگش  در  سلیمانی« 
چند هزار نفر برای تماشای شالق خوردن سوسن در میدان 
را  او خودش  آمدند.  قزوین  مقابل مسجدالنبی شهر  مرکزی 
در یک چادر سیاه پیچانده بود، در مقابل مردم شالق خورد 
و محل تعزیر را ترک کرد. سوسن یک سال بعد از این واقعه 

ایران را برای همیشه ترک کرد.

اجرای حکم شالق پیمان عارف، اعتراض افکار عمومی
اسفندماه سال 1۳88، قاضی پیرعباسی، »پیمان عارف«، فعال 
رئیس  به  »اهانت   ، نظام«  علیه  »تبلیغ  اتهام  به  را  سیاسی 
جمهور« ، »استفاده از تجهیزات ماهواره« و  نیز با احتساب 
یکی از احکام سابق او در سال 1۳85 که به دست قاضی حداد 
صادر شده بود، به دو سال و نیم حبس، محرومیت مادام العمر 
از روزنامه نگاری و عضویت در احزاب سیاسی محکوم کرد. در 
کنار این احکام، عارف به تحمل 74 ضربه شالق نیز محکوم 

شد. 
زندانی،  این  محکومیت  پایان  با  همزمان  و   1۳۹0 مهرماه 
عکس هایی از او با پشتی زخم شده از جای ضربات و یا در 
را گرفته  او  بازوی  زیر  از دوستانش  یکی  و  حالی که همسر 

بودند، منتشر شد.
این عکس ها به سرعت در فضای مجازی دست به دست شدند 
و از آن جایی که او به اتهام توهین به »محمود احمدی نژاد« 

زن باید در مالعام و در یک محل عمومی در گلپایگان اجرا 
شود که این حکم با حضور مردم و خانواده متهم که متقاضی 
اعدام قاتل بودند در یکی از مراکز عمومی شهر گلپایگان اجرا 

شد. 
شالق برای عکاسان قزوینی ، حکم عجیبی که در نهایت اجرا 

نشد
»خلیل امامی« و »عباس علی پور«، دو عکاس قزوینی بعد از 
نقد کتاب »تصاویر جاذبه های دیدنی قزوین«، با شکایت مدیر 
قزوین«  گردشگری  و  دستی  صنایع  و  فرهنگی  میراث  کل 

مواجه شدند که مولف این کتاب بود.
شالق  ضربه   75 تحمل  به  توهین،  علت  به  عکاس  دو  این 
پس  با  و  نشد  اجرا  هرگز  چه  گر  حکم  این  شدند.  محکوم 
گرفتن شکایت مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان 
قزوین غائله خاتمه یافت، اما در نوع خودش در احکام صادره 

برای اهالی مطبوعات تازگی داشت.

صدور حکم شالق برای طرفداران تیم تراکتورسازی و 
معترضان به برنامه فتیله

به  معترضین  و  تبریز  تراکتورسازی  تیم  هواداران  از  تن   26
اتهام »مشارکت در اخالل نظم و آسایش  برنامه »فتیله« به 
عمومی و ایجاد هیاهو و جنجال«  در شعبه 112 کیفری شهر 
تحمل شالق  به  پیری«  »محمدعلی  قاضی  ریاست  به  تبریز 

محکوم شدند. 
این افراد در روز بیست و نهم آبان ماه سال 1۳۹4 در جریان 
بازی تیم تراکتورسازی و سیاه جامگان دستگیر شدند. اطالعی 

در مورد اجرای احکام شالق این افراد وجود ندارد.

صدور حکم ۴۴۴ ضربه شالق برای یک وبالگ نویس 
و  نویس  وبالگ  یک  استانی،  و  محلی  مدیر  سه  شکایت  با 
از  فتحی«  »محمدرضا  نام  به  ای،  ساوه  منتقد  نگار  روزنامه 
سوی دادگستری ساوه با حکم 444 ضربه شالق مواجه شد. 
نفس تحمل 444 ضربه در نوع احکام صادر منحصر به فرد 

است. 
حقوق  نهادهای  از  بسیاری  اعتراض  مورد  چه  گر  حکم  این 
بشری قرار گرفت اما دادگاه تجدید نظر در یک دهن کجی 

مطلق، حکم 444 ضربه را به 45۹ ضربه افزایش داد.
یک  هم  این  از  پیش  نوشت  مورد  این  در  زمانه  رادیو 
کاریکاتوریست اراکی به نام محمود شکرایه به 25 ضربه شالق 
اعتراض های صنفی و رضایت  به دنبال  بود که  محکوم شده 

دادن شاکی، این حکم اجرا نشد و تغییر کرد.

به چنین وضعیتی دچار شده بود، نوک تیز انتقاد و اعتراض 
شد.  وقت  جمهوری  رئیس  متوجه  بین المللی،  رسانه های 
 : گفت  عمومی  تقبیح  مقابل  در  احمدی نژاد  روزها  همان 
»وقتی دانه درشت ها آزادانه به ما افترا می زنند راضی نیستم 
یک جوان را به خاطر توهین به رئیس جمهور شالق بزنند.« 

جنجال شالق کارگران معدن طالی آق دره و برکناری 
مدیرکل کار استان

معدن  معترض  کارگران  شالق  حکم  اجرای  تصاویر  انتشار 
طالی آق دره در استان آذربایجان غربی، جنجال گسترده ای 
واکنش  نابخردانه  اقدام  این  کرد.  ایجاد  مجازی  فضای  در 
این  گسترش  پی  در  و  برانگیخت  شدت  به  را  افکارعمومی 
اعتراضات در فضای مجازی، مدیر کل کار آذربایجان غربی از 

کارش برکنار شد. 
شرکت »پویا زرکان« به عنوان پیمانکار معدن طالی آق دره 
را  کارگرانش  از  تن   ۳50 به  قریب   1۳۹۳ سال  دی ماه  در 
از  اخراج کرد. برخی  قراردادشان  یافتن مدت زمان  پایان  با 

کارگران، به اخراج همکاران شان اعتراض کردند. 
گویی  و  گفت  در  کارگری  حقوق  فعال  توفیقی«،  »فرامرز 
معدن  از  شده  بی کار  کارگر  سه  که  گفت  تابناک،  سایت  با 
طالی آق دره در سال 1۳۹۳ در جریان جرح و تعدیل نیروها 
خودکشی کرده بودند. به همین دلیل هم کارگران باقیمانده 
به خاطر بیکار شدن ۳50 نفر از همکارانشان معترض بودند، 
اما به مطالباتشان نه تنها پاسخی در خور داده نشد، بلکه 17 
نفرشان به اتهام ایجاد اغتشاش و ازدحام محاکمه و به تحمل 

ضربات شالق محکوم شدند. 
پیش  حدی  به  دره  آق  معدن  کارگران  شالق  حکم  اجرای 
بشر  حقوق  عالی  کمیسیاریای  سخنگوی  واکنش  که  رفت 

سازمان ملل متحد را هم در پی داشت.

اجرای حکم شالق یک زن در گلپایگان 
اردیبهشت ماه سال ۹5 بود که رسانه ها از اجرای حکم شالق 
یک زن در مالعام و در یکی از میادین شهر گلپایگان خبر 

دادند. 
مفقودی  اعالم  همسرش  مورد  در   1۳۹1 سال  که  زن  این 
کرده بود در ادامه روند تحقیقات پلیس، به همکاری با مردی 
ارتباط نامشروع داشت برای قتل همسرش اعتراف  او  با  که 
کرد. مرد قاتل به صد ضربه شالق حدی و قصاص و زن نیز 
به پانزده سال حبس و تحمل صد ضربه شالق محکوم شد. 

قاضی پرونده در مورد زن متهم تصریح کرده بود حکم این 

5۴ ضربه شالق برای احمدرضاعابدزاده 
فروردین ماه سال 1۳۹1 بود که رسانه های ورزشی از صدور 
حکم ممنوع الخروجی احمدرضا عابدزاده و تحمل 54 ضربه 

شالق برای او نوشتند. 
او که در یک مصاحبه اظهار کرده بود پزشک معالجش دکتر 
در  دیدگی  آسیب  از  بعد  او  پای  جراحی  به  نسبت  مددی، 
برابر چین در سال 1۳72 اهمال کرده و پایش کوتاه و بلند 
شده است. دکتر مددی از عابدزاده، دروازه بان سابق تیم ملی 
ایران شکایت کرد. عابدزاده گفت هرگز احضاریه های دادگاه 
به دستش نرسیده و در جریان چنین شکایتی نبوده و شگفت 
زده شده وقتی با حکم شالق و ممنوع الخروجی اش مواجه 

شده است. 
با اینکه روز ششم تیرماه 1۳۹1 پایگاه خبری آفتاب از لغو 
به  آن  تبدیل  و  پرسپولیس  تیم  سابق  کاپیتان  حکم شالق 
پرداخت دو میلیون تومان پول خبر داد، اما رسوب تحقیرآمیز 

این خبر کماکان بر پیکره ورزش باقی مانده است. 

سمیه توحیدلو: غرورم شکست
میرحسین  ستاد  فعاالن  از  و  نویس  وبالگ  توحیدلو،  سمیه 
موسوی بود که در نخستین روزهای پس از انتخابات بحث 
برانگیز سال 1۳88 قریب به سه ماه بازداشت شد. او به یک 
سال حبس و تحمل 50 ضربه شالق محکوم شد اما در دادگاه 
کاهش  شالق،  ضربه  پنجاه  همان  به  او  حکم  نظر،  تجدید 

یافت.
توحیدلو روز بیست و سوم شهریور سال 1۳۹0 در وبالگش در 
مورد اجرای این حکم نوشت: »خوشحال باش. قصدت تحقیر 
را  وجودم  تمام  تحقیرشدگی  احساس  می کنم  اعتراف  بود. 
امروز  باشد.  شدنی  تکرار  که  نبرم  گمان  که  آنقدر  سوزاند. 

تحقیر شدم. حتی غرورم شکست.«
او گفت حکم شالقش به شکل نمادین اجرا شده و ضربات 
گفته های  علیرغم  اما  است  بوده  قانونی  حد  از  تر  آرام  آن 
خانم توحیدلو، بسیاری از فعاالن حقوق بشر نسبت به اجرای 
این حکم  توسط یک مرد، آن هم در خصوص یک زن فعال 
سیاسی به شدت اعتراض کرده و گفتند که  اجرای این حکم 
و  دارد  حاکمیت  نگاه  بودن  شبه طالبانی  و  قشری  از  نشان 
نمادین بودن ماجرا، از شناعت اجرای این حکم نمی کاهد . 
بحث اجرای حکم شالق خانم توحیدلو به مدت یک هفته از 

بحث های داغ فیسبوک، توئیتر و فضای مجازی بود. 

گفتگوگفتگو
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رضا مختار جوزانی

کارتونکارتون



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: کامبیز غفوری
mail@iranhr.net :تماس با مجله


