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ارتداد در جمھوری اسالمی ايران

چکيده
بر طبق قانون ايران مسلمانی که دين خود را ترک گويد و يا به مذھب ديگری گرايش يابد میتواند متھم به ارتداد شود .به
عالوه ،اگر ھر شخصی ،چه مسلمان و چه غير مسلمان ،اظھاراتی نمايد که نسبت به پيامبر اسالم ،ديگر چھرهھای مقدس
شيعه ،يا پيامبران ديگر توھين آميز تلقی گردد ،میتوان اتھام »سبّ النبی« را متوجه وی ساخت.

ھم ارتداد و ھم سبالنبی از جرائم مستوجب اعدام محسوب میشوند .در حالی که توھين به مقدسات در قانون مجازات اسالمی
جرم تلقی شده ،ارتداد به طور صريح به عنوان جرم ذکر نگرديده است .با وجود اين ،بر اساس مفاد قانون مجازات اسالمی و
قانون اساسی ايران ،در مواردی که قانون سکوت کرده باشد قانون شرع جاری میشود .در نتيجه قوه قضاييه ايران اين اختيار
را پيدا میکند که بر اساس برداشت و تفسير خود از قانون شرع ،افراد را به ارتداد متھم نمايد.

با اينکه قرآن صريحاً ابراز نمیکند که ارتداد مستحق مجازات است ،اکثريت فقھا در اين مسئله توافق دارند که شخص مرتد را
بايد اعدام نمود .اين حکم بيشتر بر پايه رواياتی قرار دارد که به پيامبر اسالم نسبت داده شدهاند.ھمچنين در تشيع که مذھب
رسمی ايران میباشد ،روايات منسوب به ائمه شيعه ،که به عقيدۀ شيعيان جانشينان برحق پيامبر اسالم ھستند ،از جھت اِعمال
مجازات اعدام به اشخاص مرتد ،حائز اھميت میباشند.

موارد ارتداد و سبالنبی در ايران نادر ھستند .با وجود اين ،افرادی از گروھھای گوناگون و متفاوت به اينگونه جرائم مذھبی
محکوم شدهاند .افراد مسلمان زادهای که به مسيحيت گرويدهاند ،بھائيان ،مسلمانانی که تفاسير و تعابير متداول از اسالم را به
چالش میکشند ،و افراد ديگری که عقايد مذھبی غير مرسومی دارند ،توسط حکومت ايران ھدف قرار گرفته و به محاکمه
کشيده شدهاند .در برخی از مواقع ،موارد ارتداد واضحا ً زمينه سياسی دارند در حالی که در مواردی ديگراين پروندهھا بيشتر
دارای ماھيت مذھبی میباشند .اين گزارش به بررسی تعدادی از موارد ارتداد پرداخته و زمينه و شرايط موجود در ھر يک
از اين موارد را توضيح میدھد تا نشان دھد که قوانين ارتداد چگونه در عمل به کار گرفته شدهاند.

بر اساس اعالميه جھانی حقوق بشر و ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی ،دولت جمھوری اسالمی ايران متعھد است آزادی
انديشه ،وجدان و مذھب را رعايت نمايد .قوانين ايران در مورد ارتداد ،توھين به مقدسات و نيز جرم خفيفتر توھين به
2

مقدسات ،تعھدات بينالمللی ايران در مورد حقوق بشر را نقض میکند .ضمنا ً اِعمال مجازات اعدام برای جرائم مذھبی ناقض
قوانين بينالمللی است ،زيرا قوانين بينالمللی حقوق بشر مجازات اعدام را به موارد »شديد ترين جنايات« محدود میکند و
ارتداد در زمره چنين جرائمی محسوب نمیشود.
قائل شدن تبعيض بين مسلمانان و غيرمسلمانان و ھمچنين بين زنان و مردان ،و عدم ارائه تعريفی مشخص از جرم ارتداد در
قانون ،از ديگر موارد نقض موازين حقوق بينالملل توسط قوانين مربوط به ارتداد در ايران است.

پيشگفتار
در روز  ٢۵بھمن  ١٣۶٧آيتﷲ خمينی ،بنيانگذار و نخستين رھبر جمھوری اسالمی ايران ،فتوايی مبنی بر محکوميت سلمان
رشدی به مرگ صادر نمود ١.سلمان رشدی نويسندهای ھندی– بريتانيايی است که کتاب آيات شيطانی را در سال ١٣۶٧
نگاشت .اين رمان به عقيده بسياری از مسلمانان نسبت به محمد ،پيامبر اسالم ،توھين آميز بود .متن فتوای آيتﷲ خمينی بدين
شرح بود:

بسمه تعالی .انا و انا اليه راجعون .به اطالع مسلمانان غيور سراسر جھان میرسانم مؤلف کتاب »آيات
شطانی« که عليه اسالم و پيامبر و قرآن ،تنظيم شده است ،ھمچنين ناشرين مطلع از محتوای آن ،محکوم به
اعدام میباشند .از مسلمانان غيور میخواھم تا در ھر نقطه که آنان را يافتند ،سريعاً آنھا را اعدام نمايند تا
ديگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمين توھين نمايد و ھر کس که در اين راه کشته شود ،شھيد است
انشاء ﷲ .ضمنا َ اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد ،او را به مردم
٢
معرفی نمايد تا به جزای اعمالش برسد .والسالم عليکم و رحمة ﷲ وبرکاته.

در سال  ،١٣٩١آيتﷲ لطف ﷲ صافی گلپايگانی فتوای مشابھی برای شاھين نجفی خوانندۀ ايرانی رپ ساکن آلمان صادر
نمود ٣.اشعار ترانه نجفی به نام »نقی« توھين به علی النقی ،امام دھم شيعيان تلقی شد .به دنبال صدور فتوا ،يک وبسايت
٤
اسالمی برای ھر فردی که نجفی را به قتل برساند٠٠٠ ،ر ١٠دالر جايزه تعيين نمود.

 :١٩٨٩» ١آيتﷲ نويسنده را به مرگ محکوم میکند« ،بی بی سی ] ،[1989:Ayatollah Sentences Author to Death, BBCقابل دسترسی در
) ، http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/february/14/newsid_2541000/2541149.stmتاريخ دسترسی ١٧ :مرداد
(١٣٩٣
٢

روح ﷲ خمينی ،صحيفه امام ،جلد  ،٢١ص) ٢٦٣ .مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی( ،قابل دسترسی در

صحيفه_امام_خمينی/جلد/٢١فتوای_قتل_سلمان_رشدی_نويسنده_کتاب_کفرآميز_آيات_شيطانی http://www.imam-khomeini.ir/fa/3892/
 ٣توماس اردبرينک» ،خواننده رپ به خاطر ترانه اش به مرگ تھديد میشود« ،نيويورک تايمز ] Thomas Erdbrink, Rapper Faces Death
 ١٤) [Threats in Iran Over Song, THE NEW YORK TIMESمه  ،(٢٠١٢قابل دسترسی در
http://www.nytimes.com/2012/05/15/world/middleeast/shanin-najafi-iranian-born-rapper-faces-death-threats-oversong.html?_r=0
٤
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فتاوی صادره برای رشدی و نجفی مبتنی بر قوانين اسالمی مربوط به ارتداد بود .قوانين ارتداد که ريشه در فقه اسالمی داشته
و در طی قرنھا تکميل يافته است ،عموماً در ميان فقھای اسالمی پذيرفته شده است .روحانيون عالیرتبه اسالم به قوانين
ارتداد که در دوران پيشامدرن وجود داشت وفادار ماندهاند ٥.اکثر فقھای اسالم معتقدند که فرد مسلمان اجازه ندارد مذھب خود
را تغيير دھد ٦.ھمچنين اعمالی از قبيل انکار وجود خداوند ،انکار يک پيامبر ،و انکار اصول اعتقادی اسالم نيز میتواند
٧
موجب ارتداد گردد.

قانون مجازات اسالمی که نام قانون کيفری ايران است ارتداد را به طور صريح ممنوع نمیکند .با اين وجود قانون مزبور
اظھار میدارد که بر طبق ماده  ١۶٧قانون اساسی ايران در مواردی که قانون مجازات اسالمی در مورد جرمی سکوت کرده
باشد ،بايد بر اساس قانون شرع عمل کرد .اين اصل قوۀ قضاييه ايران را قادر میسازد که با وجود آنکه قانونا ً تعريفی برای
جرم ارتداد وجود ندارد ،موارد ارتداد را مورد پيگرد قانونی قرار دھد .در نتيجه با توجه به اينکه ھيچگونه تعريف دقيقی از
ارتداد موجود نيست ،و بدون وجود درکی يکسان از آنچه که میتواند موجب ارتداد شود ،چارچوب حقوقی اِعمال شده برای
دادرسی موارد ارتداد مبھم است .جرايم »سبالنبی« و »توھين به مقدسات« که صراحتا در قانون مجازات اسالمی ذکر
گرديده است نيز مبھم میباشند زيرامعلوم نيست چه اظھاراتی را میتوان به اندازه کافی توھين آميز تلقی کرد که پيگرد قانونی
چنين جرمی را توجيه نمايد.

از آغاز تأسيس جمھوری اسالمی اتھام ارتداد عليه طيف گستردهای از افراد مطرح گرديده است .کسانی که به مسيحيت
گرويدهاند ،بھائيان ،مسلمانانی که ديدگاهھايی متفاوت با حاکميت محافظهکار دارند ،و افرادی که دارای اعتقادات مذھبی
غيرمتعارف میباشند ،توسط مقامات ايرانی ھدف قرار گرفتهاند .در برخی از موارد مجازات اعدام صورت گرفته است در
حالی که در موارد ديگر متھمين به تحمل دورهھای حبس طويلالمدت محکوم گرديدهاند.

قوانين و روال کار جمھوری اسالمی ايران در ارتباط با ارتداد با تعھدات اين کشور نسبت به قوانين بينالمللی حقوق بشر
مغايرت دارد .اعالميه جھانی حقوق بشر و ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی آزادی انديشه ،وجدان و مذھب را تضمين
میکنند .به عالوه ،اين قوانين حق حيات ،حق برابری و عدم تبعيض در برابر قانون را محافظت میکنند .ھمچنين ،بر اساس
قوانين بينالمللی ،افراد از اين حق برخوردار ھستند که جرائم به طور صريح در قانون تعريف شده باشد و محکوميت محدود
به جرائم تعريف شده باشد .قوانين ارتداد با مجرم تلقی کردن افرادی که عقايد مذھبی خود را تغيير داده و يا اسالم را ترک
میگويند ،آزادی انديشه ،وجدان و مذھب را نقض میکنند .ضمناً اين قوانين به طور مساوی شامل حال تمام شھروندان ايرانی
نمیشوند ،زيرا غير مسلمانانی که مسلمان میشوند با ھيچگونه عواقب نامطلوبی مواجه نمیگردند و در حقيقت از حقوقی که
تاکنون از آنھا محروم بودهاند برخوردار میگردند .و باالخره آنکه يکی از خصيصهھای بارز قوانين مربوط به ارتداد
جمھوری اسالمی ايران ،ابھام آنھا است .اين ابھام نقض معيارھای حقوقی بينالمللی بوده زيرا اين معيارھا خواھان تعريف
صريح جرم در قانون میباشد.

اين گزارش نخست در باره شرع و شکل گيری فقه اسالمی در مورد ارتداد ،تاريخچه مختصری را در اختيار خواننده قرار
میدھد و به دنبال آن ،به تجزيه و تحليل قوانين ايران در مورد ارتداد و تخلفات مذھبی مرتبط با آن میپردازد .در بخش سوم

 ٥عبدﷲ سعيد و حسن سعيد ،آزادی مذھب ،ارتداد و اسالم ،صAbdullah Saeed & Hassan Saeed, Freedom of Religion, ] (٢٠٠۴) ١ .
[Apostasy and Islam 1 (2004).
٦

٧
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تعدادی از موارد ارتداد با جزئيات بيشتری مورد بررسی قرار میگيرد و اطالعاتی در باره تاريخچه مربوط به آن ارائه
میشود تا بستری که اين موارد ارتداد تحت آن مورد دادرسی قرار گرفتند با جزئيات بيشتری شرح داده شود .در بخش پايانی،
گزارش حاضر به شرح اين مطلب میپردازد که قوانين جمھوری اسالمی ايران با محاکمه و مجازات افرادی که مرتد تلقی
میشوند ،چگونه قوانين بينالمللی حقوق بشر را زير پا میگذارند.

.١

شرع و جرم ارتداد در اسالم

»شرع« کالً به معنای »قانون مذھبی اسالمی« تعريف میشود ٨.اکثريت قريب به اتفاق ايرانيان پيروان شيعه اثنی عشری
رسمی تعيين شده توسط حکومت ايران میباشد ٩.در فقه شيعه قانون شرع احکام خود را از
میباشند و اسالم شيعی ،مذھب
ِ
چھار منبع استنباط میکند :قرآن ،سنت ،اجماع ،و عقل .نخستين و مھم ترين منبع قرآن است .قرآن که وحی ُمنزَ ل از جانب
خداوند محسوب میگردد ،حاوی احکامی است که در قانون شرع گنجانده شده است .دومين منبع سنت میباشد که میتوان آن
را مجموعه عملکردھای محمد ،داماد او علی و يازده تن از اعقاب وی که معروف به ائمه ھستند دانست .سنت بر پايه رواياتی
قرار دارد که به زندگی محمد ،علی و يازده امام ديگر نسبت داده میشود .به اين روايات ،حديث گفته میشود و آنھا پايه و
اساس اکثر احکام شرع را تشکيل میدھند ١٠.منبع سوم عقل است .فقھای شيعه در باره عقل و ميزان اعتماد و تکيه بر آن به
عنوان يک منبع حل مسائل فقھی ،ديدگاهھای متفاوتی دارند ١١.منبع چھارم و آخر قانون اسالمی ،اجماع است که به معنی اتفاق
آراء علمای اسالمی میباشد.

بايد به اين نکته توجه نمود که ميان تفاسير اھل تسنن و تشيع از قانون شرع تفاوتھای چشمگيری وجود دارد .فقھای سنی دو
تفاوت عمده با فقھای شيعه دارند .نخست آنکه فقھای سنی به جای عقل از قياس استفاده میکنند .قياس شامل مراحل تجزيه و
تحليل حقوقی است که در طی آن ازمسائل فقھی گذشته برای حل مشکالت جديد استفاده میشود .تفاوت مھم دوم آنست که در
فقه تسنن ،استفاده از حديث به گفتارھا و کردارھای محمد محدود میگردد و به اعقاب وی بسط نمیيابد.

ارتداد ھم در فقه شيعه و ھم در فقه سنی گناھی بزرگ و جرمی قابل مجازات محسوب میشود» .ردة« مصدر عربی است که
کلمه ارتداد از آن مشتق گرديده است به معنای »ترک کردن و برگشتن« ١٢بوده و کلمه »مرتد« اصطالحی عربی و به معنای
١٣
شخصی است که برگشت کرده است.

٨

شريعت،ص) ١ .ويرايش عباس امانت و فرانک گريفل[SHARI’A 1 (Abbas Amanat & Frank Griffel eds., 2007).] (٢٠٠٧ ،

٩قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران ،١٣٥٨ ،ماده  ،١٢قابل دسترسی در . http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
١٠

شريعت ،رک .زيرنويس  ،٨ص.٣ .

 ١١سيد محمد موسی مطلبی و حسن جمشيدی» ،منزلت دليل عقل در سيره استنباطی فقھای شيعه« ،مجله علمی– پژوھشی پژوھشھای فقھی ،جلد ،٨
صص .(١٣٩١) ١٠٦-١٠٧ ،١٠٥ .برخی از فقھا مانند شيخ طوسی معتقد بودند که عقل و يا ھمان قوه تفکر انسان قادر است به تنھايی برخی از سؤاالت
فقھی را حل کند زيرا عقل انسان میتواند تشخيص دھد آيا عملی خوب است يا بد .ھمان ،ص .١٢٠ .محقق حلّی فقيه ديگری بوده که معتقد بود عقل در
درک معنی آثار الھی عامل مھمی است.
١٢

سعيد و سعيد ،رک .زيرنويس  ،٥ص.٣٦ .

١٣

ھمان.
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اتھام ارتداد میتواند صرفا ً بر پايه قصد يا اعتقاد ،اظھارات و يا اعمال شخص باشد ١٤.بنا بر تعريفی کلی ،انکار مبانی اسالم
موجب ارتداد است .اما در مورد اينکه چه مفاھيمی مبانی اسالم به شمار میآيند اختالف عقيده وجود دارد .در حالی که اعتقاد
به وجود خداوند و پيامبر اسالم جزء اين مبانی شمرده میشوند فقھا در باره ديگر اصول اسالمی به آراء متفاوتی رسيدهاند.
برای مثال عالمه مجلسی گفته است که مبانی اسالم مفاھيم يا قوانينی ھستند که تمامی مسلمانان با آنھا آشنا ھستند مگر افرادی
که به تازگی ايمان آوردهاند ١٥.اما مقدس اردبيلی گفته است که ھر اعتقاد مذھبی که به وسيله يک مسلمان پذيرفته شد را
میتوان به عنوان يکی از مبانی عقيدتی دانست و رد آن به وسيله ھمان شخص ،به معنای ارتداد او خواھد بود ١٦.توجه به اين
نکته بسيار مھم است که سالھا پيش از انقالب اسالمی ،آيتﷲ خمينی در باره مبانی اسالم ديدگاه متفاوتی داشت .در کتاب
الطھارة که در طی سالھای  ١٣٣٣تا ١٧ ١٣٣٧نوشته شده ،آيتﷲ خمينی اظھار میدارد که تمام آنچه که برای مسلمان
محسوب شدن الزم است ،ايمان به خداوند ،رسالت حضرت محمد ،و »احتماالً« اعتقاد به جھان آخرت میباشد ١٨.وی ھمچنين
اظھار داشت که اگر شخصی به موارد باال معتقد باشد اما به دليل وجود بعضی از شکھا به قوانين اسالمی معتقد نباشد ،چنين
شخصی ھنوز ھم مسلمان محسوب میشود.

يکی از تفاوتھای مھم ميان اعتقادات تشيع و تسنن ،مشکل فقھی ديگری را به وجود میآورد .برای مسلمانان شيعه ،معصوم
بودن ائمه شيعه يک اصل مسلّم است .اما مسلمانان سنی چنين نظری ندارند .برخی از روحانيون عالیرتبه شيعه مانند آيتﷲ
صادق روحانی معتقدند که انکار معصوميت امامان شيعه موجب ارتداد است ١٩.اگر چنين ديدگاھی را بپذيريم ،آنگاه مسلمان
٢٠
شيعهای که تصميم بگيرد سنی شود را میتوان مرتد دانست .البته اين ديدگاه مورد قبول تمام فقھای شيعه نيست.

 ١٤سيد مصطفی محقق داماد» ،ارتداد« در دايرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ص ،٤٤٣ .قابل دسترسی در
. http://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/8791
 ١٥عليرضا روحانی» ،ضروريات دين« ،حوزه.نت ] ،[HAWZAH.NETقابل دسترسی در
) http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/4385/4400/29562تاريخ دسترسی ٣١ :تير  .(١٣٩٣محمد باقر مجلسی )  ١٧٠٠يا -١٦٩٩
 (١٦٢٧که به عالمه مجلسی ھم معروف است يکی از فقھای برجسته شيعه و نيز يکی از مھم ترين محققين حديث در تشيع بوده است .حليةالمتقين يکی از
کتابھای وی به زبان فارسی است که مجموعهای از روايات در مورد آداب و رفتار پسنديده میباشد .نگاه کنيد به مجلسی ،محمد باقر ،دايرةالمعارف
ايرانيکا ] ١٥) [ENCYCLOPAEDIA IRANICAبھمن  ،(١٣٨٩قابل دسترسی در http://www.iranicaonline.org/articles/majlesi-
. mohammad-baqer
 ١٦روحانی ،رک .زيرنويس  .١٥احمد بن محمد اردبيلی ،معروف به مقدس اردبيلی يکی از علما و فقھای شيعه در اوايل دوران صفويه بود .تاريخ تولد
وی نامعلوم است .وی در سال  ٩٦٤در نجف درگذشت .نگاه کنيد به اردبيلی ،دايرةالمعارف ايرانيکا ]٢٠) [ENCYCLOPAEDIA IRANICA
. http://www.iranicaonline.org/articles/ardabili-ahmad-b
مرداد  ،(١٣٩٠قابل دسترسی در
١٧

»کتاب الطھارة« ،جماران ،قابل دسترسی در
/با_امام/حديث_بيداری/کتاب_الطھارة__٤جلد) http://www.jamaran.ir/fa/4968تاريخ دسترسی ٧ :مرداد .(١٣٩٣

 ١٨حسن يوسفی اشکوری» ،ذاتی و عرضی دينی اسالم« ،راديو زمانه ) ١٢فروردين  ،(١٣٩٢قابل دسترسی در
. http://www.radiozamaneh.com/56997#_ftn5
» ١٩آيا انکار عصمت ائمه اطھار از مصاديق ارتداد است؟« ،وبسايت رسمی سيد محمد صادق روحانی ،قابل دسترسی در
) http://www.rohani.ir/istefta-935.htmتاريخ دسترسی ٣١ :تير .(١٣٩٣
٢٠

محقق داماد ،رک .زيرنويس  ،١٤ص.٤٤٣ .
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بعضی از فقھا بر اين باورند که حتی شک کردن در باره اصول اسالم میتواند دليل ارتداد باشد ٢١.برای مثال آيتﷲ مصباح
يزدی که يک روحانی بانفوذ ايرانی میباشد ،اظھار داشته است که شک داشتن به موضوع امر به معروف میتواند سبب مرتد
٢٢
شدن شخص بشود زيرا شک کردن به اين اصل در حکم انکار کردن يکی از ضروريات اسالم است.

ھمانطور که در بخش  ٢،١اين گزارش خواھيم ديد قانون ايران نه به وضوح ارتداد را جرم تلقی میکند و نه آن را به طور
صريح و روشن تعريف میکند .در نتيجه ھيچ تعريف يکسانی وجود ندارد که در موارد ارتداد بتوان از آن استفاده کرد.

 .١،١ديدگاه قرآن در باره ارتداد
قرآن برای ارتداد به صراحت مجازات مرگ را توصيه نمیکند .اما تعدادی از آيات قرآن طوری تفسير شدهاند که از آنھا اين
گونه استنباط میشود که افراد مرتد بايد کشته شوند .آيه  ٢١٧سوره بقره اغلب به صورتی تفسير شده است که مجازات مرگ
ت َوھُ َو کافِ ٌر فَأُوْ لَئِک َحبِطَ ْ
را برای فرد مرتد توصيه میکند .در بخشی از اين آيه آمده استَ » :و َم ْن يرْ تَ ِد ْد ِم ْنک ْم ع َْن ِدينِ ِه فَي ُم ْ
ت
ُ
ار ھُ ْم فِيھَا خَالِ ُدونَ ) «.كسانى از شما كه از دين خود برگردند و در حال كفر
أَ ْع َمالُھُ ْم فِی ال ﱡد ْنيا َو ْاآل ِخ َر ِه َوأوْ لَئِک أَصْ َحابُ النﱠ ِ
٢٣
بميرند آنان كردارھايشان در دنيا و آخرت تباه و بی ثمر مىشود و ايشان اھل آتشند و در آن ماندگار خواھند بود (.فخرالدين
رازی ،فقيه معروف سنی ) ۵٢٨-۵٨٨ه.ق (.در تفسير آيۀ مزبور میگويد شخص مرتد بايد کشته شود .عبارت کليدی در اينجا
» َحبِطَ ْ
ت أَ ْع َمالُھُ ْم فِی ال ﱡد ْنيا« )کردارھايشان در دنيا  ...تباه و بی ثمر میشود( میباشد .آنطور که آيتﷲ محمد جواد فاضل
لنکرانی ،روحانی معاصر ايرانی توضيح میدھد ،رازی بر اين باور بود که تمام اعمال خوب شخص مرتد بيھوده و بی ارزش
است ٢٤.در نتيجه میتوان به زندگی شخص مرتد پايان داد زيرا حيات او ديگر ارزشی ندارد .لنکرانی در تأئيد اين ديدگاه
حديثی از امام صادق ،امام ششم شيعيان نقل میکند که گفته است محافظت از جان ،ناموس ،و ميراث شخص ،مشروط بر
آنست که وی اعتقاد و ايمان خود به خداوند و پيامبر اسالم را اعالم نمايد ٢٥.بنابراين مرتدی که ديگر به اسالم اعتقاد ندارد
مانند آنست که از جان ،ناموس و ميراث خود نيز دست کشيده است .لنکرانی اصرار میورزد که عبارت » َحبِطَ ْ
ت أَ ْع َمالُھُ ْم فِی
ال ﱡد ْنيا « بدان معناست که نه تنھا تمام اعمال خوب شخص مرتد در جھان پس از مرگ ،از درجۀ ارزش واعتبار ساقط است
بلکه در اين جھان نيز بر اساس قرآن مجازاتی بايد بر وی تعلق گيرد زيرا حيات شخص مرتد ديگر نبايد محقون يا محترم
٢٦
شمرده شود.

آيتﷲ لنکرانی ھمچنين در اثبات نظر خود به بخش ديگری از آيه  ٢١٧سوره بقره اشاره مینمايد .اين آيه میگويد » ْالفِ ْتنَةُ
أَ ْكبَ ُر ِمنَ ْالقَ ْت ِل)«.فتنه از کشتار ]گناھی[ بزرگتر است( .با توجه به اينکه مجازات قتل نفس ،مرگ است ،وی استدالل میکند

 ٢١علی محمديان کبريا» ،شک و شبھه و ارتداد از ديدگاه مذاھب اسالمی« ،مجله فقه و حقوق اسالمی ،شماره  ،٩سال  ،٢٠٠٧ص ،٢٣١ .قابل دسترسی
در . http://www.ensani.ir/storage/Files/20101113130400-142.pdf
» ٢٢آيتﷲ مصباح :شک در وجوب امر به معروف به ارتداد میانجامد« ،خبر آنالين ) ١٤خرداد  ،(١٣٨٩قابل دسترسی در
.http://khabaronline.ir/detail/89595/Politics/parties
٢٣

سوره بقره ) ،(٢آيه ) ٢١٧ترجمه فوالدوند( ،قابل دسترسی در . http://www.parsquran.com

 ٢٤آيتﷲ حاج شيخ محمد جواد فاضل لنکرانی» ،پاسخ محمد جواد فاضل لنکرانی به اعتراض به فتوای ترور« ،وبسايت رسمی محسن کديور ) ٢٢آذر
 ،(١٣٩٠قابل دسترسی در . http://kadivar.com/?p=8979
٢٥

ھمان.

٢٦

ھمان.
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معقول است فرض کنيم که تحريک به ابراز مخالفت کردن يا اغتشاش ھم بايد مجازات مرگ به ھمراه داشته باشد .لنکرانی
٢٧
میگويد ارتداد ھم نوعی از فتنه و آشوبگری است و بنابراين قرآن حامی مجازات مرگ برای افراد مرتد میباشد.

يکی ديگر از آيات قرآن که آيتﷲ لنکرانی برای اثبات مجازات اعدام شخص مرتد به آن استناد میکند آيه  ۵۴سوره بقره
ارئِک ْم فَا ْقتُلُوا أَنفُ َسک ْم َذلِک ْم َخي ٌر
میباشد که میگويد َ » :وإِ ْذ قَا َل ُمو َسی لِقَوْ ِم ِه يا قَوْ ِم إِنﱠک ْم ظَلَ ْمتُ ْم أَنفُ َسک ْم بِاتﱢخَ ا ِذک ْم ْال ِعجْ َل فَتُوبُوا إِلَی بَ ِ
ارئِکم) «.و چون موسى به قوم خود گفت اى قوم من ،شما با ]به پرستش[ گرفتن گوساله برخود ستم كرديد پس به
لَک ْم ِع ْن َد بَ ِ
درگاه آفريننده خود توبه كنيد و ]خطاكاران[ خودتان را به قتل برسانيد كهاين ]كار[ نزد آفريدگارتان براى شما بھتر است پس
]خدا[ توبه شما را پذيرفت كه او توبه پذير مھربان است (.آيتﷲ لنکرانی استدالل میکند که خداوند به آن دسته از بنی
اسرائيل که از خداوند روی برگردانده بودند و مرتد شده بودند فرمان میدھد که بايد کشته شوند .اگرچه اين آيه مربوط به
موسی و بنی اسرائيل است اما آيتﷲ لنکرانی استدالل میکند بنا بر اصل استصحاب ،فرمانی که قبالً وجود داشته است و
ھنوز باطل نشده و يا فرمان ديگری جانشين آن نشده است ،ھنوز دارای اعتبار میباشد .بنا براين وی معتقد است که اين آيه
٢٨
نيز دليلی ديگر برای اعدام افراد مرتد در اسالم میباشد.

آيه  ٣٣سوره مائده نيز آيه ديگری از قرآن است که میتواند مبنای مجازات اعدام برای ارتداد را قرار گيرد .اين آيه میگويد:
يحاربُونَ ﱠ
الف أَوْ
»إِنﱠما َجزا ُء الﱠذينَ
صلﱠبُوا أَوْ تُقَطﱠ َع أَيدي ِھ ْم َو أَرْ ُجلُھُ ْم ِم ْن ِخ ٍ
ض فَساداً أَ ْن يقَتﱠلُوا أَوْ ي َ
ِ
ﷲَ َو َرسُولَهُ َو ي ْس َعوْ نَ فِی ْاألَرْ ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ﱡ
ض ذلِک لھُ ْم ِخزی فِی الدنيا َو لھُ ْم فِی اآل ِخ َر ِه عَذابٌ عَظيم) «.سزاى كسانى كه با ]دوستداران[ خدا و پيامبر او
ي ْنفَوْ ا ِمنَ ْاألَرْ ِ
مىجنگند و در زمين به فساد مىكوشند جز اين نيست كه كشته شوند يا مصلوب گردند يا دست و پای شان در خالف جھت
يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند .اين رسوايى آنان در دنياست و در آخرت عذابى بزرگ خواھند داشت(.
آيتﷲ لنکرانی به نقل از شيخ طوسی ) ٣٧۵-۴۴۶ه.ق (.فقيه برجسته شيعه میگويد که اين آيه در مورد قبيلهای بر پيامبر
اسالم نازل شد که ابتدا اسالم آورده بودند و سپس مرتد شدند ٢٩.آيتﷲ لنکرانی ھمچنين در حمايت از اعدام اشخاص مرتد به
٣٠
آيه  ١۶سوره فتح و آيه  ٨۵سوره آلعمران نيز استناد میکند.

٣١

تعداد زيادی از علمای اسالم معتقدند که مجازات اعدام برای ارتداد با قرآن ناسازگار است  .رسالهای که توسط محسن کديور
نگاشته شده است موضوع ارتداد و مجازت مرگ را به تفصيل مورد بحث قرار میدھد ٣٢.آيه  ٢۵۶سوره بقره میگويد» :ال
ّ
بالطاغوت و يؤمن باﷲ فقد استمسك بالعروة الوثقي ال انفصام لھا
اكراه في الدين قد تبين ال ّرشد من الغي فمن يكفر

٢٧

لنکرانی ،رک .زيرنويس .٢٤

 ٢٨ھمان .استصحاب ،اصلی در فقه اسالمی است به اين معنا که قانون يا حکمی که قبالً موجود بوده است تحت شرايط جديد نيز کماکان معتبر است.
برای مثال ھنگامی که شخصی ناپديد میشود دارايی وی نبايد ميان ورّاث او تقسيم گردد تا زمانی که مرگ آن شخص محرز شود يا تا زمانی که پس از آن
شخص ناپديد شده ھنوز زنده است با تکيه بر شرايطی که
نمیتوان به طور عقالنی فرض کرد که وی ھنوز زنده است .در طی اين دوره ،اين فرض که
ِ
قبالً موجود بوده ،يعنی ھمان زنده بودن وی ،گذاشته شده است .اصطالح مورد استفاده برای توصيف اين شرايط که از قبل وجود داشته است ،استصحاب
میباشد .نگاه کنيد به اسدﷲ لطفی» ،اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعی« ،فصلنامه حقوق ،شماره  ،١٠١ص) ٢٥٧ .سال .(١٣٨٩
٢٩

لنکرانی ،رک .زيرنويس .٢٤

 ٣٠سوره فتح ،آيه  ١٦میگويد »به برجاىماندگان باديهنشين بگو به زودى به سوى قومى سخت زورمند دعوت خواھيد شد كه با آنان بجنگيد يا اسالم
آورند پس اگر فرمان بريد خدا شما را پاداش نيك مىبخشد و اگر ھمچنان كه پيشتر پشت كرديد ]باز ھم[ روى بگردانيد شما را به عذابى پردرد معذب
مىدارد «.سوره آل عمران ،آيه  ٨٥میگويد »ھر كه جز اسالم دينى ]ديگر[ جويد ھرگز از وى پذيرفته نشود و وى در آخرت از زيانكاران است«.
٣١

محسن کديور يک روحانی ايرانی دگرانديش و نيز استاد مھمان در رشته مطالعات اسالمی در دانشگاه دوک میباشد.

 ٣٢محسن کديور» ،رساله نقد مجازات مرتد و سابّ النبی« ) ،(١٣٩٠قابل دسترسی در http://mkadivar.wpengine.com/wp-
.content/uploads/2012/02/Kadivar-Criticism-of-Punishment-for-Apostasy-and-Religious-Insulting.pdf
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واﷲ سميع عليم) «.در دين ھيچ زور و اجبارى نيست و راه حق از بيراھه بخوبى آشكار شده است پس ھر كس به طاغوت
كفر ورزد و به خدا ايمان آورد به يقين به دستاويزى استوار كه گسستنی نيست چنگ زده است و خداوند شنواى داناست(.
کديور استدالل میورزد که منع اجبار در پذيرفتن دين که در اين آيه بيان شده است بدان معناست که افراد بايد ھم در پذيرش
اسالم و ھم در ترک آن آزاد باشند ٣٣.آيتﷲ سيد حسين صدر ،روحانی شيعۀ ساکن عراق ،نيز اظھار داشته است که آيه ٢۵۶
سوره بقره در باره مسلمانانی به پيامبر اسالم نازل شد که به مسيحيت روی آورده بودند و محمد توصيه کرد که آنھا را مجبور
٣٤
به بازگشت به اسالم نکنند.

آيه  ٩٩سوره يونس و آيه  ٢٨سوره ھود نيز از جمله آيهھای ديگری ھستند که کديور در اثبات نظريه خود به آنھا استناد
مینمايد ٣٥.به عالوه ،کديور به اين نکته اشاره میکند که در حالی که چندين مورد از آيات قرآن تصريح میکنند که افراد مرتد
٣٦
در جھان آخرت مجازات خواھند شد ،قرآن اجرای ھيچگونه مجازاتی را در اين جھان تجويز نمیکند.

 .١،٢ديدگاه احاديث در بارۀ ارتداد
می توان گفت که بدون تأئيد احاديث و صرفاً بر اساس قرآن ،پايه و اساس چندانی برای مجازات افراد مرتد به اعدام وجود
نداشت ٣٧.اما قرنھاست که احاديث زيادی که به پيامبر اسالم و ائمه شيعه نسبت داده شده شالودۀ فقه اسالمی در باره اين
موضوع را بنا کرده است.

يکی از احاديثی که از منابع سنی در مورد ارتداد بيش از ھر حديث ديگری روايت میشود ،گفتهای است که به پيامبر اسالم
نسبت داده شده است» :من ب ّدل دينه فاقتلوه) «.ھر کس مذھب خود را تغيير دھد بايد کشته شود ٣٨(.چند روايت از يک حديث
ديگر که اغلب ذکر میشود اين گفته را از محمد نقل میکند که خون مسلمان را نبايد بر زمين ريخت مگر در سه مورد :اگر
٣٩
مرتد شود ،اگر شخص ديگری را بکشد ،يا اگر مرتکب زنای محصنه شود.

٣٣

ھمان ،ص.٣٦ .

» ٣٤گفتگو با آيتﷲ سيد حسين صدر« ،دين آنالين ) ٢٤ارديبھشت  ٧:٢٩ ،١٣٩٣عصر( ،قابل دسترسی در
. http://www.dinonline.com/detail/News/3671
 ٣٥سوره يونس ،آيه  ٩٩میگويد »اگر پروردگار تو مىخواست قطعا ھر كه در زمين است ھمه آنھا يكسر ايمان مىآوردند پس آيا تو مردم را ناگزير
مىكنى كه بگروند« .سوره ھود ،آيه  ٢٨میگويد »گفت اى قوم من به من بگوييد اگر از طرف پروردگارم حجتى روشن داشته باشم و مرا از نزد خود
رحمتى بخشيده باشد كه بر شما پوشيده است آيا ما ]بايد[ شما را در حالى كه بدان اكراه داريد به آن وادار كنيم؟«
٣٦

کديور ،رک .زيرنويس  ،٣٣ص٦٨ .

٣٧

لنکرانی ،رک .زيرنويس .٢٤

٣٨

جلد  ،٩کتاب  ،٨٤شماره  ،٥٧راوی :عکرمة ،وبسايت صحيح بخاری ،قابل دسترسی در

) http://www.sahih-bukhari.com/Pages/Bukhari_9_84.phpتاريخ دسترسی ٢ :مرداد  .(١٣٩٣حديث کامل میگويد که »برخی از زناديق
)ملحدين( را نزد حضرت علی آوردند و او آنھا را سوزاند .خبر اين واقعه به گوش ابن عباس رسيد و او گفت »اگر من به جای او بودم آنھا را
نمیسوزاندم زيرا رسول ﷲ اين عمل را منع کرد و گفت »ھيچکس را با مجازات خداوند )آتش( مجازات نکنيد «.من مطابق دستور رسول ﷲ که میگويد
»ھر مسلمانی که از اسالم روی بگرداند را بکشيد« صرفا ً آنھا را میکشتم««.
 ٣٩ابوبکر البيھقی ،سنن الکبری ،جلد  ،٨ص) ٣٣٧ .دارالکتب العلميه ،چاپ سوم) (٢٠٠٣ ،بدون تاريخ( ،قابل دسترسی در
 . https://archive.org/stream/snnkb/skb08#page/n335/mode/2upھمان ،ص ،٣٣٨ .قابل دسترسی در
. https://archive.org/stream/snnkb/skb08#page/n337/mode/2up
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فقھای شيعه ھمچنين در جھت رسيدن به نتيجه مشابه به بسياری احاديث ديگر ھم استناد میکنند .يک حديث مھم از امام محمد
باقر ،امام پنجم شيعيان ،مرتد را شخصی میداند که اسالم را تکذيب کرده و آنچه بر پيامبر نازل شده است را انکار میکند .بر
طبق اين حديث ،ندامت شخص مرتد قابل قبول نيست و بايد جان او را گرفت .در نتيجۀ ارتداد وی ،ھمسرش نيز در علقۀ
زوجيت وی محسوب نشده و دارايی وی نيز در ميان وراثش تقسيم خواھد شد ٤٠.در حديثی ديگر امام موسی کاظم ،امام ھفتم
شيعيان بيان میکند که شخص مسلمانی که به مسيحيت میگرايد بايد کشته شود ٤١.و در حديثی ديگر به نقل از امام جعفر
صادق ،امام ششم شيعيان گفته شده که شخصی که ادعا کرده بود پيغمبر است بايد کشته شود ٤٢.به عالوه بر طبق سه حديث
منسوب به امام صادق حداقل در سه مورد علی امام اول شيعيان و خليفۀ چھارم افرادی را که مرتکب ارتداد شده بودند کشته
٤٣
است.

بر طبق نظر کديور ،احاديثی که میگويند افراد مرتد بايد کشته شوند ،قابل اعتماد نيستند و نبايد آنھا را در موضوع ارتداد ،پايه
٤٤
و اساس فقه اسالمی دانست.

 .١،٣تفاوت ميان مرتد فطری و مرتد ملی
فقه شيعه ميان مرتدی که از والدين مسلمان به دنيا آمده باشد )مرتد فطری( و مرتدی که از والدين غير مسلمان به دنيا آمده
باشد )مرتد ملی( تفاوت قائل میشود .بر طبق نظريه فقھايی از قبيل آيتﷲ خمينی ندامت مرتدھای فطری يعنی مرتدھايی که
در خانواده مسلمان متولد شدهاند را نمیتوان پذيرفت .بنابراين چنين مرتدھايی را بايد کشت ٤٥.حتی اگر فقط يکی از والدين ھم
در ھنگام لقاح مسلمان بوده باشد ،آن شخص مسلمان محسوب میشود ٤٦.مرتدی که از والدين غير مسلمان زاده میشود مرتد
٤٧
ملی محسوب میشود .به چنين مرتدی فرصت توبه داده میشود و فقط در صورتی که اظھار پشيمانی نکند بايد اعدام شود.
برخی از فقھا بر اين عقيدهاند که بايد به مرتد ملی سه روز فرصت داد تا توبه کند و اگر پس از گذشت سه روز از توبه امتناع

٤٠

محمد ابن يعقوب الکلينی» ،الکافی« ،جلد  ،٧ص) ٢٥٦ .چاپ سوم) (٢٠٠٩ ،بدون تاريخ( ،قابل دسترسی در

/pageno=256#topالكتب_١١٢٨/الكافي-الشيخ-الكليني-ج/٧-الصفحة_.http://shiaonlinelibrary.com?٠
٤١

ھمان ،ص ،٢٥٧ .قابل دسترسی در

/top.الكتب_١١٢٨/الكافي-الشيخ-الكليني-ج/٧-الصفحة_http://shiaonlinelibrary.com#٢٥٧
٤٢

ھمان.

٤٣

لنکرانی ،رک .زيرنويس .٢٤

٤٤

کديور ،رک .زيرنويس  ،٣٢ص.١٤ .

٤٥

روح ﷲ خمينی ،تحرير الوسيله ،جلد  ،٤ص) ٢٧٤ .ترجمه سيد محمد باقر موسوی ھمدانی(١٣٦٧-١٣٧٠ ،

٤٦

ھمان ،ص.٩٠ .

٤٧

محقق داماد ،رک .زيرنويس  ،١٤ص.٤٤٣ .
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نمايد بايد وی را کشت ٤٨.اما بالعکس فقه سنی تفاوتی ميان مرتد مسلمان زاده و مرتدی که در خانواده غير مسلمان به دنيا آمده
٥٠
قائل نمیشود ٤٩.بنابراين فقھای سنی معتقدند که بايد به کليه افراد مرتد فرصت توبه داده شود.

 .١،۴تفاوت ميان مجازات مردان و زنان
بر اساس تعدادی از احاديث که به ائمه شيعه نسبت داده میشود فقھای شيعه معتقدند زن مرتد را نبايد کشت ٥١.آيتﷲ خمينی
میگويد که زن مرتد را بايد حبس ابد کرد ،ھنگامی که وقت نماز فرا میرسد بايد او را کتک زد و به او مقدار کمی غذا داد.
اگر توبه کرد میتوان او را آزاد نمود ٥٢.فقھای سنی در مورد زنان مرتد نظرات متفاوتی دارند .برخی معتقدند که زنان مرتد
٥٣
را فقط میتوان حبس نمود اما گروھی معتقدند که اگر زنان مرتد از توبه کردن امتناع ورزند ،بايد آنھا را کشت.

 .١،۵ديدگاه قرآن در باره سبالنبی
قرآن مجازاتی را برای سب نبی مشخص نمیکند ٥٤.آياتی که در باره اين موضوع وجود دارد به طور کلی عواقب آن را در
جھان آخرت را بحث قرار میدھد .برای مثال آيه  ٦١سوره توبه میگويد:

ي َويِقُولُونَ ھُ َو أُ ُذ ٌن قُلْ أُ ُذنُ َخي ٍْر لﱠ ُك ْم ي ُْؤ ِمنُ بِا ّ ِ َوي ُْؤ ِمنُ لِ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َو َرحْ َمةٌ لﱢلﱠ ِذينَ آ َمنُ ْ
وا ِمن ُك ْم َوالﱠ ِذينَ ي ُْؤ ُذونَ
َو ِم ْنھُ ُم الﱠ ِذينَ ي ُْؤ ُذونَ النﱠبِ ﱠ
َرسُو َل ّ
ﷲِ لَھُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم).از ايشان كسانى ھستند كه پيامبر را آزار مىدھند و مىگويند او زودباور است بگو او به آنچه برای
شما بھتر است گوش فرا میدھد :به خدا ايمان دارد و ]سخن[ مؤمنان را باور مىكند و براى كسانى از شما كهايمان آوردهاند
رحمت است و كسانى كه پيامبر خدا را آزار مىرسانند عذابى پر درد ]در پيش[ خواھند داشت(.

ﷲَ َو َرسُولَهُ لَ َعنَھُ ُم ﱠ
آيه  ۵٧سوره احزاب مربوط به توھين به پيامبر اسالم است ٥٥.اين آيه میگويد» :إِ ﱠن الﱠ ِذينَ ي ُْؤ ُذونَ ﱠ
ﷲُ فِي ال ﱡد ْنيَا
َو ْاآل ِخ َر ِة َوأَ َع ﱠد لَھُ ْم َع َذابًا ﱡم ِھينًا)«.كسانى كه خدا و پيامبر او را آزار مىرسانند خدا آنان را در دنيا و آخرت لعنت كرده و

٤٨

خمينی ،رک .زيرنويس  ،٤٥جلد  ،٤ص.١٧٧ .

٤٩

محقق داماد ،رک .زيرنويس  ،١٤ص.٤٤٣ .

٥٠

ھمان.

 ٥١الحر العاملی» ،وسائل الشيعه« ،جلد  ،٢٨صص) ٣٣٠-٣١ .بنياد آل البيت ،(١٣٧٢ ،قابل دسترسی در
 . http://alkafeel.net/islamiclibrary/hadith/wasael-28/wasael-28/v16.html#183نحوه رفتار با زنان مرتد در فقه شيعه بر اساس احاديثی
است که به ائمه شيعه نسبت داده شده .بخشی از وسائل الشيعه که در باره زنان مرتد بحث میکند شامل شش حديث است که به سه تن از ائمه شيعه نسبت
داده شده است.
٥٢

خمينی ،رک .زيرنويس  ،٤٥جلد  ،٤ص.١٧٦-١٧٧ .

٥٣

محقق داماد ،رک .زيرنويس  ،١٤ص.٤٤٣-٤٤٤ .

٥٤

کديور ،رک .زيرنويس  ،٣٢ص.٥٥ .

٥٥

ھمان ،ص.٥٦ .
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برايشان عذابى خفتآور آماده ساخته است (.بنابراين اگرچه توھين به پيامبر اسالم به عنوان عملی نکوھيده مورد انتقاد قرار
گرفته است ،قرآن در باره چنين عملی ،مجازات خاصی تعيين نمیکند.

 .١،۶ديدگاه احاديث در مورد سبالنبی
چند حديث وجود دارند که پايه و اساس صدور مجازات اعدام برای موارد سبالنبی ا قرار گرفتهاند .يک حديث که به امام
جعفر صادق نسبت داده شده به نقل از پيامبر اسالم میگويد ھر کس که بشنود شخصی به پيامبر اسالم اھانت کرده است
موظف است او را بکشد .ھمينطور ھر حاکمی که مطلع میشود شخصی به پيامبر اسالم توھين کرده است وظيفه دارد وی را
بکشد ٥٦.حديث ديگری که به امام حسين نسبت داده شده میگويد شخصی که به پيامبر اسالم توھين نمايد پيش از آنکه موضوع
به حاکم محلی ارجاع شود بايد توسط فردی که از ھمه به وی نزديک تر است کشته شود .محسن کديور معتقد است که اين
حديث تنھا حديث نسبتاً معتبری است که در مورد تجويز اعدام برای توھين به پيامبر وجود دارد ٥٧.اما کديور میگويد اعتبار
اين حديث ثابت نشده است و قانون شرع نمیتواند بر اساس فقط يک چنين حديثی برای توھين به پيامبر حکم اعدام صادر
٥٨
نمايد.

 .٢ارتداد و جرايم مذھبی ديگر از ديدگاه قوانين فعلی ايران
 .٢،١ارتداد
عليرغم آنکه دادگاهھای ايران بسياری از افراد را به جرم ارتداد گناھکار تشخيص دادهاند ،ھيچ مادهای در قانون مجازات
اسالمی ايران وجود ندارد که اين عمل را جرم تلقی کند .اما چند اصل قانونی وجود دارد که به قضات اين اختيار را میدھد
که متھمين را به جرم ارتداد محکوم کنند .اصل  ١۶٧قانون اساسی ايران میگويد:

قاضی موظف است كوشش كند حكم ھر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر
اسالمی يا فتاوی معتبر ،حكم قضيه را صادر نمايد و نمیتواند به بھانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض
٥٩
قوانين مدونه از رسيدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.

بر ھمين اساس ،ماده  ٢٢٠قانون مجازات اسالمی میگويد:

٥٦

ھمان ،ص.١٤ .

٥٧

ھمان ،ص.١٥ .

٥٨

ھمان.

 ٥٩قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران ،١٣٥٨ ،اصل  ،١٦٧قابل دسترسی در . http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution
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در مورد حدودی که در اين قانون ذکر نشده است طبق اصل يکصد و شصت و ھفتم قانون اساسی جمھوری
٦٠
اسالمی ايران عمل میشود.

»حدود« جمع کلمه »حد« میباشد .ماده  ١۵قانون مجازات اسالمی حد را مجازاتی تعريف میکند که موجب ،نوع ،ميزان و
کيفيت اجرای آن در شرع تعيين شده باشد .در نتيجه ماده  ٢٢٠قانون مجازات اسالمی عمالً اظھار میکند که جرايمی که بر
طبق قوانين ايران قابل مجازات ھستند فقط به آنھايی که در قانون مجازات اسالمی تعيين شده محدود نمیگردند .اين ماده ،راه
را برای دادستانھا و قضات باز میکند تا افراد را بر پايه جرايمی که صراحتا ً در ھيچيک از قوانين ايران تعيين و يا حتی
ذکر نشدهاند ،متھم و محکوم کنند .ماده  ٨قانون تشکيل دادگاهھای عمومی و انقالب ھمچنين میگويد قضات مكلفند به دعاوی
و شكايات و اعالمات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد و شصت و ھفتم قانون اساسی رسيدگی كنند و حكم قضيه
مطروحه را صادر نمايند ٦١.اين اصل که در صورت فقدان قانون مدوّ ن ،بايد قانون شرع اجرا گردد ،در مورد مسايل مدنی
٦٢
نيز صادق است.

 .٢،٢سبالنبی
بر خالف ارتداد ،جرم سب النبی در قانون مجازات اسالمی قيد شده است .مواد  ٢۶٢و  ٢۶٣اين جرم را به شرح زير تعريف
میکنند:

ماده  -٢۶٢ھر کس پيامبر اعظم صلی ﷲ عليه و آله و سلم و يا ھر يک از انبياء عظام الھی را دشنام دھد يا
قذف ٦٣کند ساب النبی است و به اعدام محکوم میشود.
تبصره – قذف ھر يک از ائمه معصومين عليھم السالم و يا حضرت فاطمه زھرا سالم ﷲ عليھا يا دشنام به
ايشان در حکم سبّ نبی است.

ماده  -٢۶٣ھر گاه متھم به سب ،ادعا نمايد که اظھارات وی از روی اکراه ،غفلت ،سھو يا در حالت مستی
يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معانی کلمات و يا نقل قول از ديگری بوده است سابّ النبی محسوب
نمیشود.

٦٠

قانون مجازات اسالمی ،١٣٩٢ ،قابل دسترسی در

.http://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002
٦١

قانون تشکيل دادگاهھای عمومی و انقالب ،١٣٧٣ ،ماده  ،٨قابل دسترسی در . http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=7466

 ٦٢قانون آيين دادرسی دادگاھھای عمومی و انقالب در امور مدنی ،١٣٧٩،ماده  ،٣قابل دسترسی در
 http://www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghavaninn_Madani/Gh_Aeen_dadrasi_Madani_Jadid-.htmاين ماده مقرر میکند:
»قضات دادگاھھا موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگی کرده ،حکم مقتضی صادر و يا فصل خصومت نمايند .در صورتی که قوانين موضوعه کامل يا
صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصال" قانونی در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد ،با استناد به منابع معتبر اسالمی يا فتاوي معتبر واصول حقوقی که
مغاير با موازين شرعی نباشد ،حکم قضيه را صادر نمايند و نميتوانند به بھانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگی به دعوا و صدور
حکم امتناع ورزند واال مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواھند شد«.
٦٣

قذف به معنای تھمت زنا يا لواط به کسی زدن میباشد .حتی تھمت زدن به شخص متوفی در باره ارتکاب زنا يا لواط میتواند قذف به شمار آيد.
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تبصره – ھر گاه سب در حالت مستی يا غضب يا به نقل از ديگری باشد و صدق اھانت کند موجب تعزير تا
٦٤
ھفتاد و چھار ضربه شالق است.

دقيقا ً مشخص نيست که چه مواردی ،اھانت به پيامبر اسالم محسوب میشود و به احتمال قوی بسياری از عبارات را میتوان
اھانت آميز تلقی کرد.

ماجرای جنجال برانگيز اوشين
عکسالعمل آيتﷲ خمينی به پاسخ غيرمنتظره و در عين حال صادقانه يک شرکت
کننده در مصاحبهای که از راديوی دولتی ايران پخش میشد نشان دھنده ماھيت
خودسرانه نظام حقوقی جمھوری اسالمی در ارتباط با توھين به چھرهھای مقدس
اسالمی است .در يک برنامه زنده که در روز  ٨بھمن ١٣٦٧پخش میشد ،مصاحبه
کننده از تعدادی از افراد پرسيد به نظر آنھا چه کسی میتواند الگوی مناسبی برای زنان ايرانی باشد .اين برنامه
در روز تولد فاطمه ،دختر پيامبر اسالم ،پخش میشد .انتظار میرفت که مصاحبه شوندگان پاسخ دھند فاطمه
الگوی مناسب زنان میباشد .اما يکی از زنان به طور غير منتظرهای پاسخ داد که به عقيده او ،اوشين )تصوير
باال( ،شخصيت اصلی يک سريال تلويزيونی پر طرفدار ژاپنی  ،الگوی مناسب زنان ايران است .وی سپس
اظھار داشت فاطمه متعلق به چھارده قرن پيش میباشد و زنان احتياج به يک الگوی امروزی دارند .روز بعد،
آيتﷲ خمينی نامه شديداللحنی به محمد ھاشمی ،رئيس راديو تلويزيون جمھوری اسالمی ايران نوشت و خواھان
مجازات افراد مسئول پخش اين برنامه شد .آيتﷲ خمينی که سخنان اين زن را توھين به فاطمه میدانست ،نوشت
اگر ثابت شود که توھين فوق تعمدی بوده است شخص توھين کننده بايد حتما اعدام شود .ھيچکس به اعدام محکوم
نشد اما چھار تن از کارکنان راديو تلويزيون به چھار سال حبس و  ٤٠ضربه شالق محکوم شدند .آيتﷲ خمينی
نھايتاً اين افراد را عفو کرد اما در مورد چگونگی اين عفو گزارشھای ضد و نقيضی وجود دارد.

 .٢،٣توھين به مقدسات
کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی به تشريح جرايم مشمول تعزير میپردازد .تعزير به گروھی از مجازاتھا گفته میشود که
نمیتوان آنھا را در ھيچيک از گروهھای حدود ،قصاص يا ديه طبقه بندی نمود و در مواقعی که برخی تخلفات مذھبی يا
موارد ديگر نقض قانون اتفاق میافتد ،مجازات آنھا بر طبق قانون مدوّن اِعمال میگردد ٦٥.در موارد تخلفات مذھبی ،تعزير
مجازات فعلی است که از جھت مذھبی ممنوع میباشد اما در متون مذھبی برای آن ھيچ مجازات مشخصی تعيين نگرديده

٦٤

قانون مجازات اسالمی ،١٣٩٢ ،مواد  ٢٦٢و  ،٢٦٣قابل دسترسی در

.http://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002
 ٦٥قصاص از ارکان نظام قضايی اسالمی است و به خانواده مقتول ،و اغلب به پدر وی ،اين امکان را میدھد که شخص مرتکب را به نسبت جرم
ارتکابی مجازات کند .در موارد آسيبھای عمدی ،قربانی حق دارد درخواست کند که مرتکب نيز دچار ھمان آسيب گردد .ديه مبلغی است که قربانی و يا
خانواده او میتوانند مطابق قانون اسالمی و به عنوان غرامت دريافت کنند.
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است .بر طبق کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ،توھين به مقدسات جرمی است که مشمول تعزير میگردد .ماده ۵١٣
میگويد:

ھر کس به مقدسات اسالم و يا ھر يک از انبيای عظام يا ائمه طاھرين )ع( يا حضرت صديقه طاھره )س(
اھانت نمايد اگر مشمول حکم سابالنبی باشد اعدام میشود و در غير اين صورت به حبس از يک تا پنج
سال محکوم خواھد شد.٦٦

بايد توجه داشت که مادهای که بالفاصله پس از مادۀ فوق آمده به افرادی اشاره میکند که به آيتﷲ خمينی ،بنيانگذار جمھوری
اسالمی ايران و آيتﷲ خامنهای ،رھبر فعلی اھانت کنند .ماده  ٥١٤میگويد:

ھر کس به حضرت امام خمينی ،بنيانگذار جمھوری اسالمی رضوان ﷲ عليه و/يا مقام معظم رھبری به
نحوی از انحا اھانت نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواھد شد.

باز ھم متن اين دو ماده مشخص نمیکند که چه مطالبی اھانت محسوب میشوند .مجلس ايران در يک استفساريه سعی کرد اين
موضوع را مشخص نمايد .مجلس در اين يادداشت اظھار داشت:

از نظر مقررات کيفری اھانت و توھين و  ...عبارت است از بکار بردن الفاظی که صريح يا ظاھر باشد و يا
ارتکاب اعمال و انجامحرکاتی که با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زمانی و مکانی و موقعيت
٦٧
اشخاص موجب تخفيف و تحقيرآنان شود و با عدم ظھور الفاظ توھين تلقی نمیگردد.

توضيح فوق به طور کافی مشکل را حل نمیکند .مثالً مرز ميان توھين و انتقاد معلوم نيست .ضمناً به نظر میرسد که جمله
دوم در اين استفساريه با جمله نخست تناقض دارد .در حالی که جمله نخست میگويد که بعضی اعمال به خودی خود توھين
تلقی میشوند ،جمله دوم اظھار میدارد که تا کلمات صريحی گفته نشود ،توھين تحقق نيافته است.

 .٢،٤معيارھای اثبات جرايم مذھبی

٦٦

کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ،١٣٧٥ ،ماده  ،٥١٣قابل دسترسی در

http://www.dastour.ir/brows/?lid=162611
 ٦٧قانون استفساريه نسبت به کلمه اھانت ،توھين و يا ھتک حرمت مندرج در مقررات جزائی مواد ) (٦٠٨) ،(٥١٤) ،(٥١٣و) (٦٠٩قانون مجازات
اسالمی و بندھای ) (٧و ) (٨ماده ) (٦و مواد ) (٢٦و ) (٢٧قانون مطبوعات ٤ ، ،دی ماه  ،١٣٧٩قابل دسترسی در
. http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93465
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بر طبق قانون مجازات اسالمی ،اثبات وقوع جرم برای جرايم مستوجب حدود به چند طريق صورت میگيرد .اين بخش،
روشھای رايج اثبات جرايم مذھبی که در باال ذکر شد را مورد بررسی قرار میدھد.

 .٢،٤،١ارتداد
از آنجا که قانون مجازات اسالمی در باره جرم ارتداد سکوت کرده است ھيچ قانون صريحی وجود ندارد که طريقه اثبات اتھام
ارتداد را شرح دھد .معھذا ماده  ١٦٠قانون مجازات اسالمی روشھای متفاوت اثبات جرم را به طور کلی ذکر میکند .بر
اساس اين ماده اقرار ،شھادت دو شاھد مرد ،يا »علم قاضی« ھر يک میتواند دليل محکوميت باشد ٦٨.ماده  ٢١١قانون
مجازات اسالمی مفھوم علم قاضی را به شرح زير توضيح میدھد:

علم قاضی عبارت از يقين حاصل از مستندات بَيﱢن در امری است که نزد وی مطرح میشود .در مواردی
که مستند حکم ،علم قاضی است ،وی موظف است قرائن و امارات بَيﱢن مستند علم خود را به طور صريح
٦٩
در حکم قيد کند.

فقھای اسالم در باره اينکه آيا علم قاضی به وقوع جرم در مباحث حقوقی ،کافی است يا خير ،ديدگاهھای متفاوتی دارند.
اکثريت علما از جمله آيتﷲ خمينی تصريح کردهاند که علم قاضی در تمام شرايط قابل اِعمال است ٧٠.برخی از فقھا معتقدند
که علم قاضی فقط ھنگامی قابل اِعمال است که »حقوق خداوند« مطرح باشد .در حالی که ديدگاه ديگر اين است که اِعمال ]علم
٧١
قاضی[ بايد به مواردی محدود شود که حقوق مردم مطرح میباشد.

 .٢،۴،٢سبالنبی
شروط اثبات محکوميت در باره سبالنبی ھمان شروط اثبات جرايم ديگر است :اقرار متھم ،شھادت دو شاھد مرد ،يا علم
قاضی.

 ٦٨قانون مجازات اسالمی ،١٣٩٢ ،ماده  ،١٧٧قابل دسترسی در . http://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002ماده  ١٧٧قانون مجازات اسالمی
خصوصيات شاھد قابل قبول را به دقت توضيح میدھد .اين ماده میگويد »شاھد شرعی در زمان ادای شھادت بايد شرايط زير را دارا باشد :الف -بلوغ،
ب -عقل ،پ -ايمان ،ت -عدالت ،ث -طھارت مولد ،ج -ذينفع نبودن در موضوع ،چ -نداشتن خصومت با طرفين يا يکی از آنھا ،ح -عدم اشتغال به تکدی،
خ -ولگرد نبودن ،تبصره  -١شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضی احراز شود .تبصره  -٢در مورد شرط خصومت ،ھرگاه شھادت شاھد به نفع
طرف مورد خصومت باشد ،پذيرفته میشود«.
 ٦٩قانون مجازات اسالمی ،١٣٩٢ ،ماده  ،٢١١قابل دسترسی در  . http://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002برای مشاھده يک نمونه از
مواردی که در آن علم قاضی برای محکوم کردن شخص متھم مورد استفاده قرار گرفته است نگاه کنيد به »شھادتنامه علی کانتوری« ،مرکز اسناد حقوق
بشر ايران ) ١٥ارديبھشت  ،(١٣٨٩قابل دسترسی درhttp://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3273.html#.VLVTxyvF_60
 ٧٠سيد ابوالفضل موسويان» ،قلمرو حجيات علم قاضی در فقه« ،مقاالت و بررسی ھا ،جلد  ،٧٧صص ،(١٣٨٤) ٩٤ ،٩٣ .قابل دسترسی در
. http://sid.ir/Fa/VEWSSID/J_pdf/51613840301.pdf
٧١

ھمان ،ص.٩٤ .
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 .٢،۴،٣توھين به مقدسات
معيار اثبات جرم اھانت به مقدسات مذھبی ھمان معياری است که برای اثبات جرايم ديگر وجود دارد :اقرار متھم ،شھادت دو
شاھد مرد ،يا علم قاضی..

 .٢،۵فقدان مجازات مناسب قانونی برای کشتار فراقضايی افراد مرتد يا افرادی که متھم به اھانت به
پيامبر ھستند
کشتار فراقضايی افراد مرتد و يا افرادی که معلوم شده است به پيامبر اسالم اھانت نمودهاند يا آنکه فقط متھم به ارتکاب اھانت
شدهاند توسط بسياری از فقھای اسالمی قابل قبول است .برای مثال آيتﷲ خمينی میگويد شخصی که بشنود شخص ديگری به
پيامبر اھانت میکند ،موظف است وی را بکشد ٧٢.آيتﷲ محمد صادق روحانی ھم اظھار داشته است که ھر کسی حق دارد
شخص مرتد را بکشد و نياز به کسب اجازه از حاکم شرع ندارد ٧٣.قانون ايران کشتن فراقضايی مرتد يا ساب النبی را مجاز
نمیداند .با وجود اين ،قانون ايران از شخصی که يک مرتد يا ساب النبی را بکشد ،در برابر اعدام محافظت میکند .ماده
) ٣٠٢الف( قانون مجازات اسالمی تصريح میکند اگر مقتول مرتکب جرم حدی مستوجب اعدام شده باشد ،مرتکب شامل
قصاص يا مجازات اعدام نمیگردد ٧٤.در عوض شخص مرتکب قتل بر اساس قانون تعزيرات مجازات میشود .ماده مربوطه
در قانون تعزيرات میگويد:

ھر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته يا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و يا به ھر
علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخالل در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجری
مرتکب يا ديگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مینمايد.٧٥

در نتيجه فردی که شخص مرتد يا ساب النبی را بکشد ،در صورت برقرار بودن شرايط فوق ،ممکن است به مجازات سه تا ده
سال حبس محکوم شود.

 .٣موارد قابل توجه ارتداد و سبالنبی در ايران

٧٢

خمينی ،رک .زير نويس  ،٤٥جلد  ،٤ص.١٦٥ .

» ٧٣مجری حکم مرتد فطری چه کسی است« ،وبسايت رسمی سيد محمد صادق روحانی ) ٢٨تير  ،(١٣٩٣قابل دسترسی در
) http://www.rohani.ir/istefta-1119.htmتاريخ دسترسی ٢٨ :تير  .(١٣٩٣آيتﷲ محمد صادق روحانی يکی از روحانيون امحافظهکار است .بر
طبق مندرجات وبسايت وی رساله نخست او در سال  ١٣٤٠منتشر شد .وی ظاھراً به دليل مخالفت با انتصاب آيتﷲ منتظری به عنوان جانشين آيتﷲ
خمينی در سال  ،١٣٦٤به مدت  ١٥سال تحت بازداشت خانگی به سر برد .نگاه کنيد به حسينعلی منتظری» ،انتقاد از خود« ص ،(١٣٨٨) ٥٦ .قابل
دسترسی در . http://www.amontazeri.com/farsi/Enteghad/Enteghad-Az-Khod.pdf
٧٤

٧٥

قانون مجازات اسالمی ،تھران ،١٣٩٢ ،ماده ) ٣٠٢الف( ،قابل دسترسی در .http://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002
کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ،تھران ،١٣٧٥ ،ماده  ،٦١٢قابل دسترسی در .http://www.dastour.ir/brows/?lid=162611
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از زمان انقالب ايران در سال  ١٣۵٧بسياری از افراد به ارتداد متھم شدهاند .اما در اکثر قريب به اتفاق اين موارد متھمين به
ارتداد به جرايم مربوط به امنيت ملی از قبيل محاربه با خدا و رسول نيز متھم گرديده بودند .از آنجا که اين متھمين در طی
محاکمات شتابزده مورد دادرسی قرار گرفته و به سرعت اعدام شدند ،موضوع ارتداد در مراحل دادرسی اين افراد به طور
جدی مورد بحث و گفتگو قرار نگرفت .بلکه اتھام ارتداد ھم در ميان يک فھرست بلند و باالی اتھامات عليه اين افراد ظاھر
شده بود.

در سال  ١٣۶٧آيتﷲ خمينی فتوايی صادر کرد که زمينه را برای قتل عام ھزاران زندانی سياسی مھيا نمود .اين فتوا ارتداد
را به عنوان يکی از داليل اعدام اعضاء سازمان مجاھدين خلق ايران عنوان نمود ٧٦.اعضاء گروهھای مارکسيستی مخالف نيز
در طی کشتار  ١٣۶٧اعدام شدند .از زندانيان چپگرا میپرسيدند آيا مسلمان ھستند ،آيا نماز میخوانند و آيا جمھوری اسالمی
را قبول دارند ٧٧.ھزاران زندانی که پاسخ منفی دادند اعدام شدند ٧٨.بر طبق خاطرات آيتﷲ منتظری ،که در آن زمان به
جانشينی آيتﷲ خمينی برگزيده شده بود ٢٨٠٠ ،تا  ٣٨٠٠عضو سازمان مجاھدين خلق ايران و در حدود  ۵٠٠زندانی سياسی
غير مذھبی در طی اين قتل عام جان خود را از دست دادند ٧٩.قتل عام زندانيان سياسی در سال  ١٣۶٧در دو گزارش پيشين
مرکز اسناد حقوق بشر ايران به نامھای »فتوای مرگبار :قتل عام زندانيان  ١٣۶٧ايران« و »به ياد جانباختگان :خاطرات
بازماندگان قتل عام  «١٣۶٧به طور مفصل مستند گرديده و مورد بحث قرار گرفته است ٨٠.اين گزارشھا موارد جدی نقض
حقوق بشر توسط جمھوری اسالمی ايران نسبت به گروھھای مخالف را تشريح میکند.

ارتداد سالھا قبل از کشتار  ١٣۶٧به موضوعی سياسی تبديل شده بود .در سال  ١٣۶٠ھنگامی که رھبران جبھه ملی مخالفت
خود را با اجرای قانون قصاص ابراز داشتند ،آيتﷲ خمينی جبھه ملی را به ارتداد متھم نمود ٨١.جبھه ملی عليه اجرای
قصاص در قانون کيفری ايران اعتراض کرد و اليحه قصاص را اليحهای غير انسانی خواند .جبھه ملی مردم را به برگزاری
تظاھراتی در روز  ٢۵خرداد  ١٣۶٠دعوت نمود ٨٢.در ھمان روز آيتﷲ خمينی طی يک سخنرانی اعضاء جبھه ملی را
مرتد اعالم کرد:

»جبھۀ ملی« از امروز محکوم به ارتداد است .بله» ،جبھۀ ملی« ھم ممکن است بگويند که ما اين اعالميه را
ندادهايم .اگرآمدند در راديو امروز بعد از ظھر آمدند در راديو اعالم کردند به اينکه اين اطالعيهای که حکم

 ٧٦نگاه کنيد به مرکز اسناد حقوق بشر ايران ،فتوای مرگبار :قتل عام زندانيان  ١٣٦٧ايران )،(٢٠٠٩ص ،١٠ .قابل دسترسی در
.http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3297.html#.VLVh4ivF_60
٧٧

ھمان ،ص.٢٣ .

٧٨

ھمان.

 ٧٩ھمان ،ص .٣ .آيتﷲ منتظری در زمان انجام قتل عام به عنوان جانشين آيتﷲ خمينی برگزيده شده بود .اما پس از اعتراض وی به قتل عام ١٣٦٧
زندانيان ،وی را از سمتش برکنار نمودند.
 ٨٠ھمان .ھمچنين نگاه کنيد به مرکز اسناد حقوق بشر ايران ،به ياد جانباختگان :خاطرات بازماندگان قتل عام  ،١٣٦٧قابل دسترسی در
.http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3299.html#.VLVmDyvF_60
 ٨١محمد حسين نيری» ،قانون قصاص« ،مرکز اسناد حقوق بشر ايران ،قابل دسترسی در
) http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3500.htmlتاريخ دسترسی ٣ :مرداد .(١٣٩٣
٨٢

ھمان.
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ضروری مسلمين ،جميع مسلمين ،را »غير انسانی« خوانده ،اين اطالعيه از ما نبوده؛ اگر اينھا اعالم کنند
٨٣
که از ما نبوده ،از آنھا ھم ما میپذيريم.

اگرچه چند تن از رھبران جبھه ملی به دليل فعاليتھای سياسی شان دستگير شدند اما
ھيچيک به ارتداد متھم نگرديدند .در حاليکه اعضاء سازمان مجاھدين خلق ايران،
گروهھای مارکسيست مخالف و جبھه ملی با عباراتی کلی به ارتداد متھم شدند ،اما عامل
اصلی در مبارزه جمھوری اسالمی با آنھا ،جنبه فقھی و مذھبی ارتداد نبود.

تصوير ١
حسن يوسفی اشکوری ،از
نمايندگان سابق مجلس ايران،
در سال  ١٣٧٩به جرم ارتداد
به اعدام محکوم گرديد.
مجازات اعدام وی سرانجام
لغو شد و او پس از تحمل
چھار سال و نيم حبس برای
جرايم ديگر از زندان آزاد شد.

مواردی که طی آن اتھام ارتداد برای مقاصد مذھبی مطرح گرديده کمتر اتفاق میافتد.
اگرچه در موارد مذھبی انگيزۀ اصلی ممکن است سياسی باشد ،اما در اين موارد
وقايعی که منجر به طرح اتھام میشود با موارد سياسی تفاوت زيادی دارد .ضمنا ً در
موارد مذھبی در مقايسه با موارد سياسی به کار گيری فقه اسالمی نقش بارزتری را
ايفا میکند .اين گزارش به بررسی چند پروندۀ ارتداد که انگيزه مذھبی داشته است
میپردازد تا موارد نقض حقوق بشر که اختصاص به آنھا دارد را روشن سازد.

 .٣،١اتھام ارتداد عليه مسلمانان

 .٣،١،١حسن يوسفی اشکوری
حسن يوسفی اشکوری پس از شرکت در يک کنفرانس جنجال برانگيز در شھر برلين
در سال  ١٣٧٩به ارتداد متھم شد ٨٤.پرونده اشکوری به دليل موقعيت وی به عنوان يک روحانی و نيز پيامدھای سياسی پس
از کنفرانس برلين ،يکی شناخته شدهترين موارد ارتداد در ايران میباشد .اشکوری در سال  ١٣٢٨به دنيا آمد ،به مدت ١۵
سال در حوزه علميه قم به تحصيل پرداخت و لباس روحانيت به تن کرد ٨٥.اشکوری ھم از جھت سياسی و ھم از جھت مذھبی
از پيروان آيتﷲ خمينی بود و در جنبش انقالب اسالمی شرکت داشت .در دوران حکومت پھلوی وی يک باردر سال ١٣۵۴
به مدت سه ماه و يک بار ديگر ھم در سال  ١٣۵۵باز به مدت سه ماه دستگير و زندانی شد ٨٦.پس از انقالب اشکوری به
نمايندگی در نخستين مجلس ايران پس از انقالب انتخاب گرديد .پس از سرکوب خشونت آميز گروهھای مخالف توسط حکومت
در اوايل دھه  ٨٧ ،١٣۶٠وی از نظام سياسی دلسرد و مأيوس شد .پس از يک دوره نمايندگی در مجلس ايران ،او سياست را
ترک گفت و به تحقيق و نويسندگی روی آورد .او از سال  ١٣۶۴تا  ١٣۶٨در دانشگاه عالمه طباطبائی به تدريس تاريخ اسالم

 ٨٣روح ﷲ خمينی ،صحيفه امام ،جلد  ،١٤صص ،١٣٧٧ ،٤٦٢-٤٦٣ .قابل دسترسی درhttp://www.imam-
. khomeini.ir/fa/books/BooksahifeBody.aspx?id=2612
 ٨٤برای اطالع از سرگذشت شخص ديگری که به علت شرکت در کنفرانس برلين دستگير و زندانی شد ،نگاه کنيد به »شھادتنامه علی افشاری« ،مرکز
اسناد حقوق بشر ايران ،(١٣٩٠) ،قابل دسترسی در. http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3269.html#.VLWFUivF_60
٨٥

٨٦

مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ايران با حسن يوسفی اشکوری ) ٥ارديبھشت ) (١٣٩٣موجود در آرشيو مرکز اسناد حقوق بشر ايران(.
ھمان.

» ٨٧اشکوری :اعدامھای سال  ٦٧تير خالص بر باورھای من بود« ،برنامه فارسی صدای آلمان ] ،[DEUTSCHE WELLE PERSIANقابل
دسترسی در . http://www.dw.de/a-17413073
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و فقه اسالمی اشتغال داشت.
٨٩
طباطبايی منع گرديد.

٨٨

وی پس از ايراد سخنرانی در مجلس ترحيم دکتر کاظم سامی از تدريس در دانشگاه عالمه

اشکوری ھمسو با جنبش اصالحات که به دنبال انتخاب محمد خاتمی به رياست جمھوری در سال  ١٣٧۶قدرت گرفته بود،
عمل میکرد .در سال  ١٣٧٨اشکوری برای شرکت در يک کنفرانس در باره آينده ايران به برلين دعوت شد .اين کنفرانس که
»ايران پس از انتخاب عمومی« ناميده شد ،توسط بنياد ھاينريش بل پشتيبانی شده و قرار بود در ماه فروردين  ١٣٧٩و به
دنبال انتخابات مجلس که انتظار میرفت اصالح طلبان در آن بر اصولگرايان پيروز گردند ،برگزار شود ٩٠.تعدادی از
انديشمندان و فعاالن ايرانی از جمله عزت ﷲ سحابی ،مھرانگيز کار ،شھال الھيجی ،جميله کديور ،اکبر گنجی ،محمود دولت
آبادی و علی افشاری ،ھمراه با تعدادی از نويسندگان و خبرنگاران آلمانی در ميان شرکت کنندگان در مباحث ميزگرد بودند.
اشکوری تنھا فرد روحانی بود که به اين کنفرانس دعوت شده بود.

اين کنفرانس به وسيله تعدادی از ايرانيان مقيم خارج که با جمھوری اسالمی مخالف بودند ،دچار اختالل شد و برخی از ميز
گردھا لغو گرديد ٩١.در اين ھنگام روزنامهھای اصولگرا در ايران از قبيل کيھان ،رسالت و جمھوری اسالمی شروع به درج
منتقدين شرکت کنندگان در اين کنفرانس
مطالبی کردند که از اين کنفرانس انتقاد میکرد .تلويزيون دولتی ايران نيز به
ِ
٩٣
پيوست ٩٢.به گفته اشکوری ھدف اين حمالت منحرف ساختن تالشھای محمد خاتمی و جنبش اصالحات بود.

به دنبال بازگشت شرکت کنندگان کنفرانس برلين ،مقامات ايران چندين تن از ايشان را دستگير نمودند .اشکوری پس از
گذراندن چھار ماه در پاريس برای انجام درمانھای پزشکی ،در روز  ١۵مرداد  ١٣٧٩به ايران بازگشت ٩٤.يک روز پس از
بازگشت اشکوری ،مأموران دادگاه ويژه روحانيت به محل اقامت اشکوری در تھران رفتند تا وی را دستگير کنند ٩٥.مأموران

٨٨

»مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ايران با حسن يوسفی اشکوری« ،رک .زيرنويس .٨٥

 ٨٩دکتر کاظم سامی نخستين وزير بھداری پس از انقالب ايران در سال  ١٣٥٨بود و به نھضت آزادی ايران نزديک بود .وی در سال  ١٣٦٧تحت
شرايط نامعلومی ترور شد.
 ٩٠بنياد ھاينريش بل سازمانی مستقر در آلمان میباشد .اين بنياد خود را به عنوان »وسيلهای برای ديدگاهھا و چشم اندازھای نوپا ،يک انديشگاه برای
اصالح سياست ھا ،و يک شبکه جھانی« تعريف میکند .بر طبق وبسايت اين مؤسسه بنياد ھاينريش بل با حزب سبز آلمان »پيوند نزديکی« دارد .نگاه
کنيد به »مقدمهای بر بنياد ما« ] ،[An Introduction to Our Foundationبنياد ھاينريش بل ] ١٧) [HEINRICH BÖLL FOUNDATIONژانويه
 ،(٢٠١٣قابل دسترسی در . https://www.boell.de/en/foundation/organisation-16464.html
 ٩١برای مثال در روز دوم کنفرانس در حالی که اشکوری مشغول خواندن مطالبی بود که تھيه کرده بود ،يک مرد و يک زن لباسھای خود را ازتن در
آوردند .نگاه کنيد به حسن يوسفی اشکوری »اسناد دادگاه کنفرانس برلين  -ديباچه«  ٢١) ، YOUSEFIESHKEVARI.COM،فروردين  ،(١٣٩٠قابل
دسترسی در.http://yousefieshkevari.com/?p=1771
 ٩٢حسن يوسفی اشکوری» ،اسناد دادگاه کنفرانس برلين – ديباچه« ٢١) ، YOUSEFIESHKEVARI.COM ،فروردين  ،(١٣٩٠قابل دسترسی در
. http://yousefieshkevari.com/?p=177
٩٣

ھمان.

٩٤

ھمان.

 ٩٥دادگاه ويژه روحانيت به دستور آيتﷲ خمينی در  ٣خرداد  ١٣٥٨تشکيل شد .به گفته خمينی »با آنكه در اسالم برای مجازات مجرمين فرقی بين
گروھھا نيست و ھمه در مقابل قانون برابر ھستند ،و بايد مجرمينی كه با پوشيدن لباس روحانيت خود را در اين صف وارد كرده اند به مجازات برسند،
لكن ،به طوری كه اطالع می دھند ،عده ای مخالف اسالم و روحانيت درصدد ھستند كه با اسم تصفيه ،روحانيت را بكوبند ،و راه را برای ستمگران باز
كنند» «.فلسفهی وجودی ،سير تحول ،ساختار ،و عملکرد« ،مرکز اسناد حقوق بشر ايران ،شھريور  ،١٣٨٩قابل دسترسی در
 . http://www.iranhrdc.org/persian/permalink/3099.html#.VLbEoCvF_60ھمچنين ماده  ١آيين نامه دادگاهھای ويژه روحانيت ،ھدف از
تشکيل اين دادگاهھا را » پيشگيری از نفوذ افراد منحرف و تبھكار در حوزهھای علميه  ،حفظ حيثيت روحانيت و به كيفر رساندن روحانيون متخلف« ذکر
میکند.
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پس از ارائه حکم دادسرا وارد منزل وی شدند .تفتيش آنھا بيشتر متوجه کتابخانه وی بود و آنھا تعدادی از کتابھا و نوشتهھای
اشکوری را جمع آوری کردند ٩٦.سپس اشکوری را به دادگاه ويژه روحانيت که به آن احضار شده بود بردند ٩٧.پس از آن وی
به بند  ٣٢۵زندان اوين برده شد .اين بند به زندانيانی اختصاص دارد که توسط دادگاه ويژه روحانيت محکوم و مجازات
شدهاند.

روز بعد بازجويی اشکوری آغاز شد ٩٨.وی فوراً درخواست وکيل نمود اما با درخواست وی موافقت نشد ٩٩.ابتدا ستوده کالم،
معاون دادستان ،از او بازجويی نمود .سپس محمد ابراھيم نکونام ،دادستان دادگاه ويژه روحانيت بازجويی از وی را ادامه
داد ١٠٠.در طی بخشی از بازجويی ،اشکوری اظھار داشت که يک مسلمان بايد از اين حق برخوردار باشد که در صورت
تمايل ،بتواند اسالم را نپذيرد و يا به ديانت ديگری روی آورد .به گفته اشکوری ،نکونام از اين سخن وی خشمناک شده و
گفت» :اگر دست من بود ،ھمين جا تو را اعدام میکردم!« ١٠١پس از اتمام اين جلسه بازجويی ،عليرغم آنکه اشکوری ھنوز
گناھکار شناخته نشده بود ،نکونام دستور داد اشکوری را خلع لباس
١٠٢
کنند.

تصوير ٢
محمد ابراھيم نکونام ،يکی از دادستانھای
دادگاه ويژه روحانيت ،در دادرسی و محکوم
نمودن اشکوری نقش بسيار مھمی داشت.

اشکوری به مدت يک ماه بازجويی میشد ١٠٣.جلسات بازجويی وی
حدود  ٨:٣٠يا  ٩صبح شروع میشد و تا  ١٢:٣٠يا  ١بعد از ظھر ادامه
میيافت .پس از تنفس برای نھار و نماز ،بازجويی از  ٢:٣٠يا  ٣بعد از
ظھر دوباره از سر گرفته میشد و تا  ۵يا  ۶عصر ادامه میيافت ١٠٤.بر
طبق محاسبه اشکوری ،وی مجموعاً در حدود  ١٠٠ساعت مورد
بازجويی قرار گرفت ١٠٥.اگرچه اشکوری مورد شکنجه جسمی قرار
نگرفت اما در طی دوران حبس خود به دليل فشارھای روحی به مدت
يک ھفته در بيمارستان بستری گرديد ١٠٦.پس از اتمام بازجويی علی
رازينی ،رئيس دادگاه ويژه روحانيت به اشکوری گفت که وی بايد يک

٩٦

يوسفی اشکوری ،رک .زيرنويس .٩٢

٩٧

ھمان.

٩٨

مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ايران با حسن يوسفی اشکوری ،رک .زيرنويس .٨٥

 ٩٩حسن يوسفی اشکوری» ،اسناد دادگاه کنفرانس برلين  -مقدمه )قسمت دوم(« ٢٨) ،YOUSEFIESHKEVARI.COM ،اسفند  ،(١٣٨٩قابل دسترسی در
. http://yousefieshkevari.com/?p=1791
 ١٠٠ھمان .نکونام در سال  ١٣٨٦به عنوان عضو مجلس ايران انتخاب شد .پس از گذراندن يک دوره ،وی به سمت مشاور صادق الريجانی ،رئيس قوه
قضاييه ايران منصوب شد.
١٠١

يوسفی اشکوری ،رک .زيرنويس .٩٩

١٠٢

ھمان.

١٠٣

مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ايران با حسن يوسفی اشکوری ،رک .زيرنويس .٨٥

١٠٤

ھمان.

١٠٥

ھمان.

١٠٦

ھمان.
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وکيل انتخاب کند .اشکوری اظھار داشت وی مايل است محسن رھامی را به عنوان وکيل خود برگزيند ١٠٧.رازينی به
اشکوری گفت که وی فقط میتواند از فھرست افرادی که توسط دادگاه ويژه روحانيت تھيه شده وکيلی را انتخاب کند.
ھنگامی که اشکوری اعتراض کرده و اظھار داشت وی ترجيح میدھد شخصا ً دفاع از خود را بر عھده گيرد ،رازينی گفت
که برای شخصی که دارای چنين شھرتی میباشد ،وجود وکيل حتی »به عنوان يک دکور ھم که شده« الزم است ١٠٩.نھايتاً
دادگاه يک روحانی به نام عباس برزگر را به عنوان وکيل اشکوری برگزيد ١١٠.اشکوری به چندين جرم از جمله ارتداد متھم
گرديده بود .متن کيفرخواست وی که به تاريخ  ٢٣شھريور  ١٣٧٩میباشد و در وبسايت شخصی وی منتشر گرديده ،فھرست
اتھامات وی را به شرح زير اعالم میکند:
١٠٨

 -١توھين به مقدسات و انکار ضروريات و مسلّمات دين مبين اسالم و احکام جاودانه قرآن از طريق ايراد
سخنرانی بر عليه حجاب اسالمی و قوانين جزايی اسالم و قرآن و ھمچنين با راديوھای بيگانه و انکار جاودانگی
اسالم و قرآن )موضوع اول القول فی االرتداد تحرير الوسيله حضرت امام و ماده  ۵١٣قانون تعزيرات(

 -٢افساد فیاالرض و اقدام عليه امنيت
کشور از طريق شرکت و سردمداری
جمعيتی که محاربه و شعار تغيير نظام
دينی فعاليت نموده و شرکت در کنفرانس
خفت بار برلين و ايراد سخنرانیھای ضد
نظام و شرکت در جلسه سازمان فدائيان
خلق )شاخه اکثريت( در برلين و اقدامات
مشابه ديگر در خارج از کشور )موضوع
مواد  ١٨۶و ۴٩٨از قانون مجازات اسالم(
تصوير ٣
 -٣فعاليت تبليغی عليه نظام جمھوری
اسالمی و نشر اکاذيب به منظور تشويش
اذھان عمومی از طريق سخنرانی ،نوشتن
مقاله و مصاحبه با نشريات و راديوھای
بيگانه )موضوع مواد  ۵٠٠و  ۶٩٨قانون
مجازات اسالمی(

شرکت اشکوری در کنفرانس برلين در فروردين  ١٣٧٩علت
اصلی دستگيری او پس از بازگشتش به ايران بود .اشکوری نفر
دوم از سمت چپ میباشد که سر ميز نشسته است و در حال
شرکت در ميز گردی در کنفرانس برلين میباشد.
تصوير از بی بی سی فارسی

 -٤اھانت و افتراء به حضرت امام »رض« از طريق نسبت دادن مطالب کذب به معظم له )موضوع مواد  ٥١٤و
 ٦٩٧قانون مجازات اسالمی(

 ١٠٧فقط روحانيون میتوانند به عنوان وکيل مدافع متھمين دادگاه ويژه روحانيت انتخاب شوند .محسن رھامی ،که يک روحانی بود ،قبالً دفاع از عبدﷲ
نوری ،وزير کشور محمد خاتمی را بر عھده گرفته بود.
١٠٨

يوسفی اشکوری ،رک .زيرنويس .٩٩

١٠٩

ھمان.

١١٠

ھمان.
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 -٥ھتک شديد حيثيت روحانيت از طريق ارتکاب اعمال فوقاالشاره.١١١ .

اتھام ارتداد که در رديف نخست کيفرخواست ذکر شده بود ،بر پايه برگشتن اشکوری از اسالم و يا وی به پيامبر اسالم نبود.
بلکه دعوی مطروحه در کيفرخواست اين بود که اشکوری به دليل انکار و رد ضروريات و مسلمات اسالم  ،مرتد شناخته شده
است .اين کيفرخواست واضحا ً دارای لحنی سياسی بود .کيفرخواست مزبور در توضيح اتھام ارتداد اشکوری ،مطلب را با
گرايش سياسی وی آغاز میکند:

»آقای يوسفی اشکوری متأسفانه از زمان نمايندگی مجلس در دامان ليبرالھا و نھضت باصطالح آزادی و
روشنفکران غرب زده گرفتار شده که زمينه ساز ھمه انحرافاتش ھمين ابتالء و گرفتاری وی بوده است و
١١٢
عجيب است که به کرات حضرت امام »رض« اين اعالم خطر را کردند ولی اينھا توجه ننمودند«.

کيفرخواست ضمن اشاره به آنچه که انکار و رد ضروريات اسالم از جانب اشکوری ناميده میشد از وی نقل قول کرد که گفته
است کليه قوانين اسالمی» ،قوانين اجتماعی« ھستند و بنابراين قابل تغييرند ،حتی اگر در قرآن ذکر شده باشند ١١٣.بخصوص
گفته میشد که اشکوری قوانين »ابدی« اسالمی از قبيل حجاب زنان ،قطع دست سارق ،قضاوت زنان و قوانين ارث را نيز
ت ياد شده از اشکوری نقل قول کرده بود که گفته است قوانين نازله بر
جزء قوانين تغييرپذير محسوب نموده است .کيفرخواس ِ
حضرت محمد قرار نبوده است ابدی باشند بلکه آنھا در آن ھنگام برای حل مشکلی خاص بر وی نازل شدند» ١١٤.اگر اينھا
تغيير پذير ھستند پس اسالمی که بنابر نص قرآنی بنا بود اکمل دين باشد و حالل و حرامش تا روز قيامت تغيير ناپذير باشد
١١٥
کدام است و آيا اينھا انکار احکام دين نيست؟«

تاريخ محاکمه اشکوری را به وی اطالع ندادند .بلکه يک روز که وی را برای مالقات خانواده اش به دادگاه ويژه روحانيت
آورده بودند ،به او خبر دادند که قرار است محاکمه وی در ھمان ھنگام برگزار گردد ١١٦.عليرغم اعتراضات اشکوری
محاکمه برگزار شد .وکيل اشکوری وی را متقاعد ساخت در محاکمه شرکت کند زيرا معتقد بود امتناع وی از محاکمه در
اعتراض به اين عمل ،به نفع پرونده او نخواھد بود ١١٧.محاکمه اشکوری علنی و عمومی نبود و حتی به بستگانش نيز اجازه
١١٨
حضور در جلسات محاکمه داده نشد.

 ١١١حسن يوسفی اشکوری» ،اسناد دادگاه کنفرانس برلين  -کيفرخواست )قسمت سوم(« ٥) YOUSEFIESHKEVARI.COM ،ارديبھشت  ،(١٣٩٠قابل
دسترسی در. http://yousefieshkevari.com/?p=1799
١١٢

ھمان .

١١٣

ھمان.

١١٤

ھمان.

١١٥

ھمان.

١١٦

يوسفی اشکوری ،رک .زيرنويس .٩٩

١١٧

ھمان.

 ١١٨مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ايران با حسن يوسفی اشکوری ،رک .زيرنويس  .٨٥اصل  ١٦٥قانون اساسی ايران تصريح میکند که » محاكمات،
علنی انجام میشود و حضور افراد بالمانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه ،علنی بودن آن منافی عفت عمومی يا نظم عمومی باشد يا در دعاوی
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اشکوری در دادگاه و در برابر قاضی سليمی در دفاع از خود در مورد اتھام ارتداد بيان داشت که وی ھيچيک از قوانين اسالم
را انکار و رد ننموده است .بلکه مقصود وی تنھا اين بوده است که میتوان به قوانين اسالم به عنوان راه حلھای موقت نگاه
کرد نه به عنوان اصول تغييرناپذيری که بر جامعه حاکم باشد ١١٩.اشکوری در تأئيد گفته خود با ارائه مثالھايی از تاريخ
اسالم و حتی از خود جمھوری اسالمی ،تأکيد نمود که وی مطلب جديدی نگفته است ١٢٠.اشکوری به ويژه به اين مطلب
پرداخت که موضوع واليت فقيه نيز بر ھمين اصل استواراست زيرا به حکومت اسالمی اجازه میدھد که در صورت بروز
علتی جديد قوانين اسالمی را معوق سازد ١٢١.جلسه دوم و آخر محاکمه اشکوری در تاريخ  ٢۴مھر  ١٣٧٩برگزار گرديد و
١٢٢
اشکوری مباحث خود را در آن نيز تکرار نمود.

در روز  ٢٧مھر  ١٣٧٩ھنگامی که اشکوری در زندان به سر میبرد اخبار محکوميت خود را از تلويزيون دولتی ايران
شنيد ١٢٣.غالمحسين محسنی اژهای ،دادستان کل وقت که در يک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده بود اظھار داشت حکم
اشکوری صادر شده است اما اشاره کرد که وی با حکم دادگاه در باره اتھامات رديف اول و دوم مخالف است .اما وی از علنی
١٢٤
ساختن حکم دادگاه خودداری نمود.

در روز  ١آذر  ،١٣٧٩اشکوری را به دفتر دادستانی در دادگاه ويژه روحانيت بردند و به او گفتند حکمش صادر شده است.
نکونام به اشکوری گفت که قاضی سليمی اشکوری را به اعدام محکوم ساخته است اما اين حکم قرار نيست اجرا شود زيرا
دادستان کل ،محسنی اژهای با اين مجازات مخالف است ١٢٥.اشکوری در تمام موارد اتھامات وارده گناھکار تشخيص داده شده
بود مگر اتھام رديف چھارم که مربوط به اھانت به آيتﷲ خمينی بود ١٢٦.در نتيجه وی به اعدام و تحمل دو سال حبس و خلع
١٢٧
دائمی لباس روحانيت محکوم شده بود.

خصوصی طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علنی نباشد «.عليرغم تضمين مندرج در قانون اساسی ،حق برخورداری از محاکمه علنی مرتبا ً در ايران
نقض میشود.
 ١١٩حسن يوسفی اشکوری» ،اسناد دادگاه کنفرانس برلين – اليحه دفاع از اتھامات کيفرخواست« ١٢) YOUSEFIESHKEVARI.COM ،ارديبھشت
 ، (١٣٩٠قابل دسترسی در . http://yousefieshkevari.com/?p=1816
١٢٠

ھمان.

 ١٢١ھمان .اشکوری ھمچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام را به عنوان يک نمونه از نھادھای جمھوری اسالمی که میتواند قوانين اسالمی را تغيير دھد
ذکر کرد .بر طبق قانون اساسی ايران ھنگامی که شورای نگھبان قانونی را که به تصويب مجلس رسيده است مغاير با اسالم يا قانون اساسی ايران
تشخيص دھد ،مجمع تشخيص مصلحت نظام میتواند به عنوان داور نھايی عمل نمايد و اختيار دارد قوانينی را به تصويب برساند که با اسالم ھمخوانی
ندارند.
 ١٢٢حسن يوسفی اشکوری» ،اسناد دادگاه کنفرانس برلين – حکم دادگاه بدوی« ١٩) YOUSEFIESHKEVARI.COM ،ارديبھشت  ،(١٣٩٠قابل دسترسی
در . http://yousefieshkevari.com/?p=1824
» ١٢٣مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ايران با حسن يوسفی اشکوری« ،رک .زيرنويس  .٨٥زندانيان در بسياری از زندانھای ايران از قبيل اوين و
رجايی شھر به برنامهھای تلويزيون دولتی ايران دسترسی دارند .اما ھنگامی که زندانی در سلول انفرادی به سر میبرد و يا در حال گذراندن مرحله
بازجويی میباشد به تلويزيون دسترسی ندارد.
١٢٤

ھمان.

١٢٥

يوسفی اشکوری ،رک .زيرنويس .١٢٢

١٢٦

ھمان.

١٢٧

ھمان.
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اشکوری از دادگاه تجديد نظر دادگاه ويژه روحانيت درخواست تجديد نظر نمود ١٢٨.مراحل تجديد نظر تقريبا ً دو سال به طول
انجاميد که اشکوری در طی آن در زندان باقی ماند .پس از دو سال دادگاه تجديد نظر محکوميت اشکوری را نقض و دستور
محاکمه جديد صادر نمود ١٢٩.در محاکمه جديد که در تابستان  ١٣٨١برگزار گرديد ،اتھامات ارتداد ،محاربه و افساد فی
االرض ديگر مطرح نشد ١٣٠.اگرچه ھيچگونه دليل رسمی برای حذف اتھامات مزبور داده نشد ،اما اشکوری اظھار میکند که
١٣١
آيتﷲ خامنهای با مجازات اعدام وی مخالف بوده است.

با وجود اين اشکوری به دليل آنکه اجباری بودن حجاب را مورد سؤال قرار داده بود ،در مورد اھانت به مقدسات اسالمی
گناھکار شناخته شد ١٣٢.اشکوری به دليل اين اتھام به تحمل چھار سال حبس محکوم شد .عالوه بر آن به جرم نشر اکاذيب به
تحمل دو سال و به دليل شرکت در کنفرانس برلين به يک سال حبس محکوم گرديد ١٣٣.سرانجام در روز  ١٨بھمن ١٣٨٣
اشکوری پس از تحمل چھار سال و نيم حبس از دورۀ مجازات خود ،بر طبق ماده  ٣٨قانون مجازات اسالمی سابق ،از زندان
آزاد شد .اين ماده اجازه میداد زندانيان پس از طی دو سوم دوره مجازات خود ،موقتاً آزاد شوند ١٣٤.اشکوری ايران را پيش
از انتخابات جنجال برانگيز رياست جمھوری در سال  ١٣٨٨ترک کرد و از اعتراضات پس از انتخابات که به جنبش سبز
١٣٥
موسوم شد ،حمايت کرد.

 .٣،١،٢ھاشم آغاجری
در روز  ٢٩خرداد  ١٣٨١ھاشم آغاجری ،استاد دانشگاه تربيت مدرس و يکی از جانبازان جنگ ايران و عراق سخنرانی
بحث برانگيزی در خانه معلم ھمدان ايراد کرد .سخنرانی او به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد مرگ دکتر علی شريعتی انجام
شد .علی شريعتی جامعه شناس و متفکر برجسته اسالمی ،از طرفداران تفسير نوين اسالم بود .آغاجری در سخنان خود
مباحث مشابھی را مطرح نموده و در باره نياز به يک »پروتستانيزم اسالمی« سخن گفت:

يکی از کارھايی که شريعتی کرد  ...تفکيک اسالم ذاتی از اسالم تاريخی بود و گفت که بسياری از
چيزھايی که نھاد رسمی و سنتی دين ،متوليان رسمی دين نام اسالم را مطرح میکنند اسالم ذاتی نيست
اسالم تاريخی است  ...آثار عالمه مجلسی حلية المتقين مجلسی به درد مسلمان  ۴٠٠ ،٣٠٠سال قبل

١٢٨

»مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ايران با حسن يوسفی اشکوری« ،رک .زيرنويس .٨٥

١٢٩

ھمان.

١٣٠

ھمان.

١٣١

ھمان.

١٣٢

ھمان.

» ١٣٣حسن يوسفی اشکوری آزاد شد« ،بی بی سی فارسی ) ٦فوريه  ٣:٢١ ،٢٠٠٥عصر( ،قابل دسترسی در
. http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/02/050206_a_eshkevari.shtml
١٣٤

ھمان.

١٣٥

»مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ايران با حسن يوسفی اشکوری« ،رک .زيرنويس .٨٥
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میخورد ... ١٣٦فھم ھا ،درک و استنباطھای علمای دورهھای گذشته ربطی به اسالم ندارد ...کی گفته است
حتماً يک آخوند بايد امام جماعت باشد؟ شريعتی گفت امامان ،پيامبر  ،اينھا را نبايد به عنوان موجودات فرا
انسان نگاه بکنيم  ...شريعتی میگفت رابطه دين شناس با مردم رابطه معلم و متعلم است نه رابطه مراد و
مريد ،رابطه مقلﱠد و مقلﱢد که مردم از او تقليد کنند .مگر مردم ميمون ھستند که از او تقليد بکنند؟ ...
پروتستانيزم اسالمی يک پروسه مستمر است که ما دائم به آن احتياج داريم.

تعدادی از افرادی که در اين سخنرانی شرکت کرده بودند از گفتهھای آغاجری شديداً به خشم آمدند و جلسه را بر ھم زدند.
آغاجری نتوانست سخنان خود را به اتمام برساند و مجبور شد سالن سخنرانی را ترک نمايد .سخنرانی آغاجری و سپس
مجازات وی در نھادھای مذھبی و سياسی جمھوری اسالمی جنجال سياسی شديدی بر پا نمود .به عنوان نمونه ،آيتﷲ مکارم
شيرازی گفت:
»نمی دانم چرا گروهھای سياسی اين افراد ھتاك را از خود دور
نمیكنند؟ روحانيت شعيه ،حوزهھای علميه و دولتمردانی كه از
حوزهھا برخاستهاند ،ھميشه مانع مھمی بر سر راه جھانخواران
بوده و ھستند .ھجوم بی منطق و وحشيانهای كه ھمواره بر ضد
روحانيت و حوزهھای علميه آغاز شده است ،ھماھنگی كامل با
اخباری دارند كه از غرب میرسد و ھدف اصلی آن است كه با
مغلطه و سفسطه روحانيت را از مردم جدا كنند تا به آسانی به
اھداف شوم خود برسند و بر ايران اسالمی مسلط شوند .میگويند
كه چرا مردم بايد در احكام دينی تقليد كنند ،تقليد كار ]ميمون[
است«.
تصوير ٤
ھاشم آغاجری ،از جانبازان جنگ و
استاد دانشگاه ،پس از سخنرانی در
ھمدان در سال  ١٣٨١به ارتداد و اعدام
محکوم گرديد .وی عاقبت در سال
 ١٣٨٣از زندان آزاد شد.

محکوم نمودن اظھارات آغاجری به اصولگرايان تندرو محدود نمیشد .حتی
چھرهھايی اصالح طلب از جمله محمد خاتمی ،رئيس جمھور وقت ،و مھدی
١٣٧
کروبی ،سخنگوی مجلس وقت ،از آغاجری انتقاد نمودند.

در روز  ١٠تير  ١٣٨١آغاجری برای بازجويی به ھمدان احضار شد .آغاجری در دادگاه حاضر نشد و درخواست کرد محل
١٣٩
دادگاه را به تھران تغيير دھند ١٣٨.با درخواست وی موافقت نشد .آغاجری در روز  ١٧مرداد  ١٣٨١دستگير شد.

 ١٣٦حلية المتقين که از آثار فارسی عالمه مجلسی میباشد مجموعهای از احاديث در مورد آداب و رفتارھای مورد تاييد در اسالم میباشد .نگاه کنيد به
»حليةالمتقين« ،دايرةالمعارف ايرانيکا ] ٣) [ENCYCLOPAEDIA IRANICAفروردين  ،(١٣٩١قابل دسترسی در
. http://www.iranicaonline.org/articles/helyat-al-mottaqin
» ١٣٧متن کامل رأی دادگاه عمومی تھران در خصوص پرونده متھم ھاشم آغاجری« ،خبرگزاری فارس ) ٢مرداد  ٧:١٨ ،١٣٨٣عصر( ،قابل دسترسی
در  . http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8305020109رييس جمھور وقت ،محمد خاتمی ،در طی سخنانی در اردبيل گفت » از
دشمنان توقعی جز اين نيست که روحانيت و مرجعيت را تضعيف و اگر بتوانند نابود کنند ،اما سوال اين است که تضعيف روحانيت به نام روشنفکری و
اصالحگری چرا؟ روشنفکر واقعی کسی است که در جھت تقويت نظام و نھاد روحانيت برآيد «.کروبی سخنگوی مجلس گفت »]شريعتی[ تقليد را اصال
تاييد میکند و ستايش ھم میکند .از حوزهھای علميه به بھترين عبارت تجليل میکند اين درست نيست که شما از آن بيچاره ھم آبرو ببريد«.
» ١٣٨توضيحات دادگستری استان ھمدان در مورد روند رسيدگی به اتھامات آغاجری« ،ايسنا ) ١٥تير  ٤:٠١ ،١٣٨١عصر( ،قابل دسترسی در
. http://isna.ir/fa/new/8104-03249
١٣٩

»متن کامل رأی دادگاه عمومی تھران در خصوص پرونده متھم ھاشم آغاجری« ،رک .زيرنويس .١٣٧
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آغاجری بعدھا در طی دور سوم محاکماتش اظھار داشت وی پس از دستگيری حدود  ١٠ماه در زندان انفرادی به سر برده
است .وی ھمچنين ادعا کرد شبھا فردی که به علت تخلفات مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده بود را به سلول وی
میفرستادند تا بعداً ادعا کنند که وی در حبس انفرادی به سر نبرده است ١٤٠.تعدادی از خانوادهھای افرادی که در جنگ ايران
و عراق کشته شده بودند و نيز حزب مؤتلفه به دادخواست کيفری عليه آغاجری پيوستند ١٤١.او با يک فھرست طوالنی از
اتھاماتی روبرو بود که شعبه  ١۴دادگاه عمومی ھمدان عليه وی مطرح ساخته بود:

١ـ اھانت به دين حنيف اسالم و تشبيه آن به مسيحيت محرف و منسوخ و ارتجاعی خواندن آن ،سياه و تاريك و عتيقه
دانستن آموزهھای دين مقدس اسالم ،و ضرورت تغيير دين مبين اسالم با پروتستانتيزم اسالمی و انكار ضروريات
اسالم و استھزاء و مسخره نمودن احكام نورانی اسالم از قبيل اجرای مراسم خطبه عقد نكاح و ازدواج شرعی و
انكار تقليد از مجتھدان عادل و تعبير از آن به عمل ميمون كه از مسلمات فقه ھمه مذاھب اسالمی است )اصل
حجيت فتوای فقھا و لزوم تقليد از آنان( و در نتيجه انكار اصل دين.

 ٢ـ اھانت به ائمه طاھرين عليھم السالم و انكار مقام قدسی و الھی آنان.
 ٣ـ اھانت به ساحت علمای اسالم و مرجعيت شيعه و انبوه مقلدان مراجع عظام.
 ۴ـ اخالل در نظم و آرامش شھروندان ھمدانی بلكه ايجاد تشنج در سراسر كشور اسالمی .

١٤٢

در روز  ١٦آبان  ١٣٨١گزارشھايی حاکی از اينکه دادگاه آغاجری را مرتد دانسته و وی را به اعدام محکوم نموده است
منتشر شد ١٤٣.حکم دادگاه از آغاجری به عنوان »مارکسيست تر از مارکس« ياد میکرد زيرا وی به مذھب نه تنھا به عنوان
»افيون ملتھا« بلکه به عنوان »افيون دولتھا« اشاره کرده بود ١٤٤.دادگاه از آغاجری نقل قول کرد که گفته است تعاليم تمام
اديان که توسط نھادھای سنتی و رسمی تعليم داده شده ھمگی کھنه ،تاريک ،و عتيقه ھستند و چنين آموزهھايی را بايد انتقاد
نموده و دور انداخت ١٤٥.دادگاه نتيجه گيری نمود که اظھار چنين مطالبی معادل ابطال قوانين و برداشتھای اصلی مذھبی در
١٤٦
تمامی مذاھب میباشد.

» ١٤٠آغاز محاکمه علنی ھاشم آغاجری« ،ETTELAAT.NET ،قابل دسترسی در ) http://ettelaat.net/04-07/a_g_e_g_m.htmتاريخ
دسترسی ٣ :مرداد .(١٣٩٣
 ١٤١ھمان .حزب مؤتلفه ،يک سازمان سياسی اصولگرا که به بازاريان نزديک است ،گذشتهاش به سال  ١٣٤١میرسد .بر طبق وبسايت اين حزب،
مؤتلفه به توصيه آيتﷲ خمينی تأسيس شد .مؤتلفه ھرگز ھيچيک از قوای سهگانه حکومت ايران را در اختيار نداشته است.
١٤٢

»متن کامل دادنامه سيد ھاشم آغاجری ،«١ /ايسنا ) ١٨آبان  ٧:١٩ ،١٣٨١عصر( ،قابل دسترسی در
-/حقوقي-متن-كامل-دادنامه-ي-سيد-ھاشم-آغاجري.http://www.isna.ir/fa/news/8108-05128

» ١٤٣ھاشم آغاجری به اعدام ٨ ،سال حبس ٧٤ ،ضربه شالق و  ١٠سال محروميت از تدريس محکوم شد« ،ايسنا ) ١٦آبان  ،(١٣٨١قابل دسترسی در
. http://www.isna.ir/fa/news/8108-04519
» ١٤٤متن کامل دادنامه سيد ھاشم آغاجری ،«٢ /ايسنا ) ١٨آبان  ٧:٣٨ ،١٣٨١عصر( ،قابل دسترسی در http://www.isna.ir/fa/news/8108-
. 05124
١٤٥

ھمان.

١٤٦

ھمان.
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بر طبق اظھارات صالح نيکبخت ،وکيل آغاجری ،اين محاکمه  ٣٥ساعت
به طول انجاميد .بر اساس گزارشھا در طی محاکمه آغاجری اظھار
داشته بود که وی ھرگز با اسالم مخالفت نورزيده و صرفا ً برخی از
ديدگاهھای روحانيون را مورد انتقاد قرار داده است .به عالوه ،آغاجری
گفته بود که وی به تمامی قوانين اسالمی معتقد است و تقليد از روی
١٤٧
آگاھی را وظيفه تمامی مسلمانان میداند.

دادگاه دفاعيات آغاجری را نپذيرفت .در نتيجه ،دادگاه آغاجری را بر
اساس ماده  ٥١٣قانون مجازات اسالمی به مرگ محکوم کرد .در مورد
اتھام دوم ،دادگاه اظھارات آغاجری در باره ائمه شيعه را توھين آميز
تشخيص داده و وی را به پنج سال حبس و تبعيد محکوم نمود .ضمناً
دادگاه آغاجری را از تدريس به مدت ده سال پس از آزادی از زندان
ممنوع ساخت ١٤٨.دادگاه ھمچنين آغاجری را در مورد اھانت به فقھای
اسالمی و مقلدين آنھا گناھکار تشخيص داد .دادگاه آغاجری را برای اين
اتھام ،به يک سال حبس ،تبعيد ،و تحمل  ٧٤ضربه شالق محکوم نمود.
آغاجری در مورد اتھام رديف چھارم نيز محکوم شد و برای اخالل در
نظم عمومی به دو سال حبس ،و تبعيد محکوم گرديد ١٤٩.در مجموع،
آغاجری به اعدام ،ھشت سال زندان و تبعيد ٧٤ ،ضربه شالق و  ١٠سال
ممنوعيت از تدريس محکوم شد.

تصوير ٥
حکم اعدام آغاجری با اعتراضات
گستردهای روبرو شد .دانشجويان
تظاھرات متعددی در حمايت از
آغاجری برگزار کردند .در مصاحبهای
در سال  ١٣٩٢آغاجری اظھار
داشت که تظاھرات دانشجويان زندگی
وی را نجات داد.

اين مجازات توسط بسياری از افراد و سازمانھای سياسی ،به ويژه سياستمداران اصالح طلب و گروهھای دانشجويی محکوم
شد ١٥٠.حتی گروھھای دانشجويی اصولگرا از قبيل دفتر تحکيم وحدت ،شعبه شيراز  ١٥١و چندين دفتر بسيج دانشگاھی
١٥٣
مجازات اعدام وی را محکوم نمودند ١٥٢.تعدادی از اساتيد دانشگاه تربيت معلم در اعتراض به اين جريان استعفا دادند.

» ١٤٧جلسه مطبوعاتی تشريح آخرين وضعيت پروندهھاشم آغاجری ،«٢ /ايسنا ) ٢٢آبان  ٢:٢٩ ،١٣٨١عصر( ،قابل دسترسی در
. http://www.isna.ir/fa/news/8108-06426
١٤٨

چون آغاجری در مورد اتھام اول به اعدام محکوم شده بود ،مجازاتھای اضافی ديگر در آن مرحله صرفا جنبه تشريفات داشت.

١٤٩

»متن کامل دادنامه سيد ھاشم آغاجری ،«٢ /رک .زيرنويس .١٤٤

 ١٥٠آغاجری طی مصاحبهای در آذر  ١٣٩٢اظھار داشت اگر به خاطر تظاھرات دانشجويان نبود ،وی را اعدام کرده بودند .نگاه کنيد به امير کلھر و
محسن آزموده» ،دانشجويان من را نجات دادند« ،اعتماد ) ٢٥آذر  ،(١٣٩٢قابل دسترسی در http://www.etemaad.ir/Released/1392-09-
. 25/345.htm#261378
» ١٥١بيانيه دفتر تحکيم وحدت )منتخب شيراز( در باره حکم بدوی دادگاه آغاجری« ،ايسنا ) ١٧آبان  ١:٢١ ،١٣٨١عصر( ،قابل دسترسی در
. http://isna.ir/fa/news/8108-04645
» ١٥٢در باره حکم آغاجری :بسيجھای دانشجويی تعدادی از دانشگاهھای تھران به رئيس قوه قضائيه نامه نوشتند« ،ايسنا ) ١٨آبان ٥:٥٨ ،١٣٨١
عصر( ،قابل دسترسی در . http://www.isna.ir/fa/news/8108-05106
» ١٥٣در اعتراض به حکم آغاجری :جمعی از مديران گروهھای علمی دانشگاه تربيت مدرس استعفا کردند« ،ايسنا ) ١٩آبان  ٥:٥١ ،١٣٨١عصر( ،قابل
دسترسی در . http://www.isna.ir/fa/news/8108-05446
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شعبه  ٢٧ديوان عالی کشور حکم دادگاه را لغو نموده و پرونده را به دادگاه اوليه بازگرداند ١٥٤.اين بار دادگاه ارتداد را اينطور
تعريف کرد»:ارتداد عبارت است از قطع ارتباط با اسالم از سوی مکلف که از طريق عمل  ...يا گفتاری که از روی دشمنی يا
تمسخر يا از روی اعتقاد بر عليه اسالم گفته شود اثبات میگردد ١٥٥«.در نتيجه دادگاه آغاجری را در ارديبھشت  ١٣٨٣برای
بار دوم به اعدام محکوم نمود ١٥٦.در روز  ٢٦ارديبھشت  ١٣٨٣خبرگزاری دانشجويان ايرانی ،ايسنا گزارش داد که رھبر
ايران خامنهای از قوه قضاييه خواسته است در اسرع وقت پرونده آقاجری را مورد تجديد نظر قرار دھد ١٥٧.اين گزارش
ھمچنين حاکی از آن بود که آيتﷲ خامنهای از طوالنی شدن مراحل تجديد نظر بسيار ناراضی بوده است ١٥٨.قوه قضائيه
دخالت رھبر ايران در اين پرونده را انکار نمود ،اما ايسنا تکرار کرد که صحت خبر خود را کامالً تأئيد میکند ١٥٩.در روز
١٦٠
 ١٢خرداد  ١٣٨٣سخنگوی قوه قضائيه ايران اعالم نمود که ديوان عالی کشور مجازات اعدام را لغو نموده است.

در يک مصاحبه مطبوعاتی که در سال  ، ١٣٨٧يعنی چندين سال پس از فيصله يافتن اين پرونده صورت گرفت ،آيتﷲ محمد
سجادی عطا آبادی يکی از قضات ديوان عالی کشور که در مورد پرونده آغاجری حکم داده بود ،اظھار داشت که ديوان عالی
از طرف تندروھا تحت فشار قرار داشت که مجازات اعدام را ابرام نمايد ١٦١.وی گفت برای مثال برخی از تندروھا تھديد
کرده بودند که يک مسجد را خواھند سوزاند ١٦٢.وی گفت با وجود اين ،اشکاالت دادرسی عمدهای در رايی که آغاجری را به
مرگ محکوم کرده بود وجود داشت .آيتﷲ سجادی عطاآبادی اظھار داشت ديوان عالی کشور در باره اين پرونده به رھبر
نامهای نوشته بود و دستورالعمل رھبر ايران به ايشان اين بود که بر طبق قوانين اسالم عمل کنند ١٦٣.آيتﷲ سجادی عطاآبادی
١٦٤
ضمنا ً اظھار داشت که او افتخار میکند که ديوان عالی کشور در برابر فشارھا تسليم نشد و مجازات اعدام را تأييد نکرد.

ديوان عالی کشور پس از رد حکم دادگاه ،اين پرونده را به شعبه  ١٠٨٣دادگاه عمومی تھران اعاده کرد.

» ١٥٤نگاھی گذرا به روند پرونده آغاجری« ،ايسنا ) ١٠مھر  ١:٤٩ ،١٣٩٠عصر( ،قابل دسترسی در http://www.isna.ir/fa/news/8305-
. 00236
 ١٥٥حيدر منصوری» ،حکم دادگاه اوليه ھاشم آغاجری مبنی بر ارتداد« ،مباحث حقوقی ) ١٠مھر  ٦:٤٠ ،١٣٩٠عصر( ،قابل دسترسی در
. http://hoghough82.blogfa.com/post-104.aspx
» ١٥٦تأئيد حکم اعدام آغاجری« ،بی بی سی فارسی ) ١٤ارديبھشت  ٦:٤٥ ،١٣٨٣عصر( ،قابل دسترسی در
. http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2004/05/040503_si_aghajarideathsentence.shtml
» ١٥٧رھبری انقالب خواھان تجديد نظر در پرونده آغاجری شدند« ،ايسنا ) ٢٦ارديبھشت  ٧:٤٩ ،١٣٨٣عصر( ،قابل دسترسی در
. http://www.isna.ir/fa/news/8302-11694
١٥٨

ھمان.

» ١٥٩در پی اظھارات رئيس محترم قوه قضاييه در مورد پرونده آغاجری؛ ايسنا بر صحت جزء به جزء خبر شنبه شب خود تأکيد میکند« ،ايسنا )٢٨
ارديبھشت  ١٩:٢٧ ،١٣٨٣عصر( ،قابل دسترسی در . http://isna.ir/fa/news/8302-12683
١٦٠

»حکم اعدام آغاجری نقض شد« ،ايسنا ) ١٢خرداد  ٩:٣١ ،١٣٨٣صبح( ،قابل دسترسی در . http://isna.ir/fa/news/8303-05235

» ١٦١آيتﷲ سجادی :به لغو حکم اعدام آغاجری افتخار میکنم« ،فرارو ) ٢١اسفند  ١:١٠ ،١٣٨٦عصر( ،قابل دسترسی در
. http://fararu.com/fa/news/9085
١٦٢

ھمان.

١٦٣

ھمان.

١٦٤

ھمان.

29

دادستان کل تھران که اين بار مسئول تعقيب قانونی پرونده آغاجری بود ،اتھامات وی مبنی بر ارتداد و سبالنبی را طرح نکرد
و اتھام او را به تخلف جزئیتر توھين به مقدسات محدود نمود ١٦٥.اگرچه اتھامات جدیتر حذف شده بود ،اما دادگاه در مورد
نظر خود در باره اين موضوعات به اظھار نظر پرداخت و آغاجری را از ارتداد و سبّ النبی تبرئه کرد .با پذيرفتن استدالالت
آغاجری در مورد اينکه وی ھرگز اصول اسالم را انکار نکرده است و ھرگز قصد اھانت به پيامبر يا ائمه را نداشته است،
دادگاه اعالم کرد ھيچ مدرکی دال بر ارتداد يا اھانت آغاجری به پيامبر وجود ندارد که بر اساس آن اتھامات مزبور اثبات
شوند .اما دادگاه آغاجری را در مورد اتھام توھين به مقدسات گناھکار شمرد .آغاجری به پنج سال زندادن محکوم شد که دو
١٦٧
سال آن به مدت پنج سال به تعليق درآمد ١٦٦.آغاجری در روز  ١٠مرداد  ١٣٨٣آزاد شد.
 .٣،١،٣سيد علی غرابات
بر طبق گزارش مشرق نيوز که وبسايتی نزديک به اصولگرايان میباشد ،سيد علی غرابات در روز  ٦بھمن  ١٣٨٩در زندان
کارون اھواز اعدام گرديد ١٦٨.بر اساس گزارشھا وی در سوسنگرد
دستگير شد و به ارتداد و ترويج فحشاء متھم گرديد ١٦٩.ماھيت فعاليتھا تصوير ٦
و ادعاھای مذھبی غرابات معلوم نيست.
به گفته مشرق نيوز غرابات ادعای خدايی کرده بود ١٧٠.در گزارشی به
تاريخ  ٦شھريور  ١٣٨٩به نام »جشن تولد يک مدعی خدايی در
خوزستان« مشرق نيوز اعالم کرد تعدادی از مردم خوزستان ادعای
غرابات را پذيرفته بودند و برخی از آنھا برای رساندن پيام غرابات به
ديگر کشورھای خليج فارس سفر کرده بودند .اين گزارش اظھار میکرد
که غرابات دستگير شده و در حال گذراندن دوران حبس خود
میباشد ١٧١.اين گزارش در باره اينکه غرابات با مجازات مرگ روبرو
میباشد مطلبی ذکر نکرده بود .مشرق نيوز ھمچنين يک نوار ويديويی
از جشن تولد غرابات را منتشر کرد .بخشی از اين ويديوی ھفت دقيقهای
تعدادی از مردان و زنان را نشان می دھد که در برابر غرابات سجده
کرده اند در حالی که شخص ديگری دعايی را به عربی قرائت

سيد علی غرابات يکی از فرماندھان سابق
سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود که در سال
 ١٣٩٠به ارتداد محکوم و سپس اعدام شد .به
گفته رسانهھای ايرانی غرابات ادعای خدايی
کرده بود.

١٦٥

»آغاز محاکمه علنی ھاشم آغاجری« ،رک .زيرنويس .١٤٠

١٦٦

»متن کامل رأی دادگاه عمومی تھران در خصوص پرونده متھم ھاشم آغاجری« ،رک .زيرنويس .١٣٧

 ١٦٧علی اکبر دارينی» ،استاد ايرانی از زندان آزاد شد« ] ،[Ali Akbar Dareini, Iranian Professor Freed From Jailگاردين ] THE
 ١٢) [GUARDIANمرداد  ٥:١٢ ،١٣٨٣صبح( ،قابل دسترسی در
. http://www.theguardian.com/world/2004/aug/02/highereducation.internationaleducationnews
 ١٦٨به گفته منابع ديگر ،نام کوچک غرابات ،عبدالرضا بود ،برای مثال نگاه کنيد به »دروغگويی که ادعای خدايی داشت اعدام شد« ،الف ) ١١بھمن
 ٥:٢٣ ،١٣٨٩عصر( ،قابل دسترسی در . http://alef.ir/vdcaemno.49nyw15kk4.html?9wml
» ١٦٩خدای کچل در خوزستان اعدام شد« ،مشرق ) ١١بھمن  ١:١٥ ،١٣٨٩عصر( ،قابل دسترسی در
. http://www.mashreghnews.ir/fa/news/27309
» ١٧٠جشن تولد يک مدعی خدايی در خوزستان« ،مشرق ) ٦شھريور  ٢:٠٣ ،١٣٨٩عصر( ،قابل دسترسی در
. http://www.mashreghnews.ir/NSite/FullStory/News/?Id=4744
١٧١

ھمان.
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میکند ١٧٢.به گزارش مشرق نيوز اين ويدئو در بعضی از نقاط استان خوزستان با استفاده از تکنولوژی بلوتوث منتشر شده
١٧٣
بود .مشرق نيوز ھمچنين گفت غرابات کمحرف بوده تا بی دانشی وی آشکار نشود.

بر طبق گزارش العربيه غرابات در طی جنگ ايران و عراق فرمانده ارشد سپاه پاسداران جمھوری اسالمی بود و مجازات او
توسط دادگاه ويژه روحانيت صادر شده بود ١٧٤.اما اين مطلب با گزارش خبرگزاری فارس مبنی بر اينکه دادگاه انقالب
١٧٥
اسالمی اھواز مجازات غرابات را صادر کرد ،تطابق ندارد.

به گفته يکی از اعضاء خانواده وی که در گزارش العربيه از او نقل قول شده ،غرابات پس از جنگ ايران و عراق ادعا
میکرد که با امام دوازدھم در ارتباط است .از اين عضو خانواده ھمچنين نقل قول شده بود که مقامات سالھا بود که از ادعای
١٧٦
غرابات با خبر بودند و فقط ھنگامی به سرکوب وی و پيروانش پرداختند که غرابات شروع به انتقاد از رھبر ايران کرد.

 .٣،١،٤روح ﷲ توانا
در آبان ماه  ١٣٩٠مامورانی که گمان میرود از اداره اطالعات آمده بودند ،روح ﷲ توانا را در خانه اش در مشھد دستگير
کردند .توانا  ،مھندس کنترل کيفيت و متولد  ،١٣٥٧به سبالنبی متھم شده بود .اين اتھام ناشی از سخنانی بود که گفته میشد
وی در يک ويدئوی خصوصی اظھار داشته است .عالوه بر اتھام اصلی که ھمان سبالنبی بود ،وی به جرايم ديگری از قبيل
مصرف مواد مخدر ،مصرف الکل و توليد مشروبات الکلی ،زنای محصنه ،اقدام عليه امنيت ملی ،توھين به مقامات رسمی ،
و تشويش اذھان عمومی ھم متھم شده بود .توانا به مدت سه ماه و نيم در حبس انفرادی بود .وی در يکی از بازداشتگاهھای
وزارت اطالعات در مشھد نگاھداری میشد ١٧٧.در طی اين مدت وی ھيچگونه دسترسی به وکيل نداشت ١٧٨.سپس وی را به

 ١٧٢ترجمه اين دعا به شرح زير است :به نام تو ای خدای من ]مظھر[ مھر و محبت .اگر زبان قادر به بيان باشد ،ھرگز باز نخواھد ايستاد .راه و روش
خود ،آنچه ھستی و آنچه میدانی را به ما بياموز؛ ظاھر و باطنت را .تا شايد به نام خداوند ما بتوانيم از قربت تو سھمی داشته باشيم ،زيرا بزرگی تو برای
افراد حقيری چون ما ،ناآشناست .آنچه در درون و بيرون ماست را بپرور تا بيش از آنچه تا کنون تو را خسته کرده ايم ،تو را فرسوده نکنيم .امروز به
برکت تولدت ،از تو میخواھيم به ما قدرت بدھی تا بتوانيم با مشکالت مقابله کنيم .تا بتوانيم خادمان مطيعی باشيم که در درگاه آفريدگار بزرگوار و
بخشنده ،مؤدب و مھربان باشيم .خدايا در بزرگداشت اين تولد اميدواريم که ھمانگونه که به ما آموخته ای ،برکت و ھدايت عظيم خود را شامل حال ما
نمايی و عقل و توانايی به ما ارزان فرمايی که در پيشگاه تو بندگان تو محسوب شويم .بر ما و آنچه ھست و نيست مبارک باشد .خدايی نيست مگر تو ،ما
تباھيم و آرزوی نابودی داريم .ما نشئه ايم و ای کاش ھرگز ھشيار نشويم .آرزو میکنيم ھرگز از اين مستی بيدار نشويم و ناظر به تو باشيم و به زندگی در
کنار تو و خدمت با تو ای خدای عالم .تو که ھر صبح لبخند من ھستی و ھر شام مورد عالقه و توجه من .تو را دوست دارم زيرا تو اشک چشمانم ھستی
و شادی قلبم و شمع من در تاريکی .تو را دوست دارم تو که در باغ عشق گل من ھستی ،تو که در شعر من عشق ھستی و در سفر من يا ر من .خدای من
تو را سپاس میگذارم و حضورت را خوش آمد میگويم.
١٧٣

»جشن تولد يک مدعی خدايی در خوزستان« ،رک .زيرنويس .١٧٠

» ١٧٤اعدام يک فرمانده سابق سپاه در اھواز به اتھام »ادعای ارتباط با امام زمان«« ،العربيه ) ٣٠ژانويه  ٦:٣٩ ،٢٠١١عصر( ،قابل دسترسی در
. http://www.alarabiya.net/articles/2011/01/29/135543.html
» ١٧٥خدای دروغگو در اھواز به دار مجازات آويخته شد« ،خبرگزاری فارس ) ١١بھمن  ٤:١١ ،١٣٨٩عصر( ،قابل دسترسی در
. http://www.farsnews.com/printable.php?nn=8911111212
١٧٦

»اعدام يک فرمانده سابق سپاه در اھواز به اتھام »ادعای ارتباط با امام زمان«« ،رک .زيرنويس .١٧٤

» ١٧٧حکم اعدام روح ﷲ توانا که محصول تفتيش عقايد است را متوقف کنيد« ] ،[Stop Death Sentence in Inquisition Trialکمپين بينالمللی
حقوق بشر در ايران ] ٢٠) [INTERNATIONAL CAMPAIGN FOR HUMAN RIGHTS IN IRANفوريه  ،(٢٠١٤قابل دسترسی در
. /http://www.iranhumanrights.org/2014/02/inquisition
» ١٧٨سند – ايران :محکوم به مرگ به دليل توھين به پيامبر :روح ﷲ توانا« ] Document- Iran: Facing Death for Insulting the Prophet:
 ،[Rouhollah Tavanaسازمان عفو بينالملل ) ١اسفند  ،(١٣٩٢قابل دسترسی در
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زندان وکيل آباد مشھد منتقل نمودند ١٧٩.تا شش ھفته پس از دستگيری توانا ،خانواده وی از محل نگھداری او بی اطالع
بودند ١٨٠.خانواده وی اظھار داشتند که میتوانستند ھفتهای يکبار او را ازپشت کيوسک ببينند و ھر  ٤٥روز در داخل زندان
١٨١
وی را حضوراً مالقات نمايند.

در روز  ١٢مرداد  ١٣٩٢شعبه پنجم دادگاه کيفری خراسان رضوی توانا را
به جرم سبالنبی گناھکار شناخته و وی را به اعدام محکوم کرد ١٨٢.مجازات
توانا در مرحله تجديد نظر تأئيد شد ١٨٣.در روز  ٢٥بھمن  ١٣٩٢شعبه ١٤
ديوان عالی کشور نيز مجازات اعدام او را ابرام نمود و در نتيجه مجازات
١٨٤
وی اکنون ھر زمان میتواند اجرا شود.

تصوير ٧
روحﷲ توانا ،مھندس کنترل کيفيت ،پس
از آنکه به جرم سبالنبی گناھکار شناخته
شد با مجازات اعدام مواجه شده است.
مجازات اعدام وی به تأييد ديوان عالی
کشور رسيده است.

فخری جمالی ،مادر توانا وقايعی را که منجر به دستگيری وی شد تعريف
کرده است .به گفته وی يکی از دوستان توانا با اداره اطالعات مشھد تماس
گرفته و گفت توانا در خانه خود اطالعاتی دارد که »ضد انقالب« و »عليه
رھبر ايران« میباشد ١٨٥.عوامل اطالعات بدون داشتن حکم بازرسی ،خانه
توانا را مورد تفتيش قرار دادند .آنھا تمام کتابھا ،لوازم شخصی و کامپيوتر او
را جستجو کردند .توانا و يکی از برادرانش در شب تولد وی يک قطعه
ويديويی کوتاه درست کرده بودند که بر روی کامپيوتر توانا ضبط شده
١٨٦
بود.

به گفته مادر توانا ،اين ويديو توانا را در حالی که يک چاقو به دست داشته و میخواھد کيک تولد خود را ببرد نشان میدھد.
اين ويديو توانا را در حال گفتن جملهای توھين آميزنسبت به پيامبر اسالم نشان میدھد ١٨٧.مادر توانا میگويد اين فيلم
١٨٨
خصوصی بوده و ھيچکس به جز توانا و برادرش در آن نبودند.

http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/012/2014/en/93531c73-2309-4fdf-994a. c5ecc8565248/mde130122014en.html
١٧٩

»حکم اعدام روح ﷲ توانا که محصول تفتيش عقايد است را متوقف کنيد« ،رک .زيرنويس .١٧٧

١٨٠

»سند – ايران :محکوم به مرگ به دليل توھين به پيامبر :روح ﷲ توانا« ،رک .زيرنويس .١٧٨

١٨١

»حکم اعدام روح ﷲ توانا که محصول تفتيش عقايد است را متوقف کنيد« ،رک .زيرنويس .١٧٧

١٨٢

»سند – ايران :محکوم به مرگ به دليل توھين به پيامبر :روح ﷲ توانا« ،رک .زيرنويس .١٧٨

١٨٣

»حکم اعدام روح ﷲ توانا که محصول تفتيش عقايد است را متوقف کنيد« ،رک .زيرنويس .١٧٧

١٨٤

ھمان.

١٨٥

ھمان.

١٨٦

ھمان.

١٨٧

ھمان.

١٨٨

ھمان.
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دادگاه ھمچنين توانا را به جرم مصرف الکل ،درست کردن مشروبات الکلی و روابط جنسی نامشروع به حبس و تحمل
ضربات شالق محکوم کرده است .عالوه بر دادگاه کيفری ،دادگاه انقالب در استان خراسان رضوی پس از محکوميت وی به
١٨٩
جرايم اھانت به بنيانگذار انقالب و رھبر ايران وی را به تحمل سه سال حبس ديگر نيز مجازات نمود.

مادر توانا گفته است که توانا از بيماری روانی و مصرف الکل و مواد مخدر رنج میبرد ١٩٠.به گفته وی پزشکی قانونی
تشخيص داده است که وی مبتال به اختالل شخصيت نوع »ب« میباشد ١٩١.وی گفته است عليرغم مشکالت روانی فرزندش،
١٩٢
دادستانھا به بازپرسی و بازجويی خود از او ادامه دادند.

وکالی توانا در دفاعيه خود اظھار داشتند که توانا ھرگز مرتکب جرايم فوق الذکر نشده است زيرا گفتهھای او خصوصی
بودهاند .دوم اينکه گفتهھای او صراحتاً به پيامبر اسالم يا پيامبر ديگری اشاره نمیکند؛ بنابراين نمیتوان آن را اھانت دانست.
سوم اينکه وکالی توانا استدالل میکنند که بر پايه سنت پيامبر اسالم ،مجازات اعدام بايد فقط در مواقعی به کار بسته شود که
١٩٣
شخص مکرراً به پيامبر اسالم اھانت نمايد.

چھارم آنکه اظھارات توانا ھنگامی ابراز شد که وی تحت تأثير مصرف الکل بوده و از اختالالت روانی رنج میبرده است .و
١٩٤
باالخره آنکه وکالی توانا استدالل نمودند که توانا در مورد اھميت اين موضوع دينی اطالعات و آگاھی کافی نداشته است.

دادگاه داليل وکال را نپذيرفت .دادگاه معتقد بود که ميزان الکل مصرف شده توسط توانا به حدی نبوده است که وی را مسلوب
االراده نمايد ١٩٥.اما بايد توجه داشت که بر طبق ماده  ٢٦٣قانون مجازات اسالمی ھنگامی که شخص متھم به سبالنبی اظھار
میدارد وی اين اظھارات را در حال مستی کرده است ،نبايد اعدام شود .بلکه اگر اين سخنان توھين آميز باشد ،متخلف بايد به
١٩٦
 ٧٤ضربه شالق محکوم گردد.

١٨٩

»سند – ايران :محکوم به مرگ به دليل توھين به پيامبر :روح ﷲ توانا« ،رک .زيرنويس .١٧٨

» ١٩٠ھيچکس در ايران مايل نيست فرزندم را نجات دھد« ] ،[No One In Iran Is Willing To Save My Sonتوانا ] ٣٠) [TAVAANAبھمن
 ،(١٣٩٢قابل دسترسی در
. https://tavaana.org/en/content/no-one-iran-willing-save-my-son
١٩١

ھمان.

١٩٢

ھمان.

١٩٣

ھمان.

١٩٤

ھمان.

١٩٥

ھمان.

 ١٩٦قانون مجازات اسالمی ،١٣٩٢ ،ماده  ،٢٦٣قابل دسترسی در
. http://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002
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 .٣،٢اتھام ارتداد عليه مسيحيان
 .٣،٢،١داوود

١٩٧

داوود فردی تبريزی است .وی که به مسيحيت گرويده است در مصاحبهای با مرکز اسناد حقوق بشر ايران آنچه بر او گذشته
١٩٨
بود را توصيف کرد .اگرچه داوود در يک خانواده مسلمان به دنيا آمده اما پيرو ديانت اسالم نبود.

پس از آنکه داوود با مسيحيت بيشتر آشنا شد در سال  ١٣٨٤به اين ديانت ايمان آورد .داوود مدت کوتاھی پس از ايمان آوردن
به مسيحيت به تھران نقل مکان نمود زيرا در تبريز مسيحيان ديگری را نمیشناخت و میخواست در جمع افرادی باشد که
دارای اعتقادات مشترکی ھستند ١٩٩.وی در يکی از کليساھای خانگی در تھران شروع به فعاليت نمود .داوود در سال ١٣٨٦
به شيراز نقل مکان کرده و به خدمات خود به عنوان کشيش ادامه داد.

به گفته داوود در روز  ١٦آذر  ١٣٨٨حوالی ظھر پنج يا شش مامور لباس شخصی وزارت اطالعات به محل اقامت وی آمده
و شروع به تفتيش محل نمودند ٢٠٠.با وجود آنکه ھمسر داوود از آنھا درخواست کرد حکم خود را نشان دھند آنھا ھيچ حکمی
ارائه نکردند .يک يا دو تن از اين افراد مسلح بودند .به گفته داوود آنھا از بازداشتگاه پالک  ١٠٠آمده بودند .مأموران ھر
شيئی که نشان دھنده اعتقاد داوود و ھمسرش به مسيحيت بود را جمع آوری کردند .به گفته داوود مأموران بيش از يکصد جلد
از کتابھای داوود را مصادره کردند .مأموران با يک پژو و يک سمند برای بردن داوود ،ھمسرش ،و وسايل آنھا آمده
٢٠١
بودند.

داوود میگويد او و ھمسرش را به بازداشتگاه پالک  ١٠٠بردند .ھنگام دستگير کردن به آنھا چشمبند نزدند اما ھنگام ورود به
بازداشتگاه به آنھا چشمبند زده شد .داوود را در يک سلول چوبی گذاشتند .آن شب داوود را تا ساعت  ١١شب بازجويی کردند.
آنھا يک قطعه کاغذ در برابر داوود گذاشتند .سپس شروع به پرسيدن سؤاالتی در باره اعتقادات مذھبی وی کردند و به او گفتند
پاسخھای خود را بنويسد .او گفت که مسيحی است .سپس بازجوھا در باره اعتقادات مذھبی افرادی که وی آنھا را از طريق
کليسا میشناخت از او سوال کردند .داوود پاسخ داد که آنھا مسيحی نيستند .بازجوھا به داوود گفتند او دروغ میگويد اما داوود
پاسخ داد که اعتقاد مذھبی يک مسئله شخصی است و او نمیتواند بگويد آيا اين افراد به مسيحيت اعتقاد دارند يا خير.

داوود به مدت سی روز در بازداشتگاه پالک  ١٠٠تحت بازداشت بود .بر طبق اظھارات داوود وی در طی  ٢٥روز از اين
مدت تحت بازجويی قرار گرفت .بازجوھا معموالً حدود  ٨صبح بازجويی را آغاز میکردند و تا ديروقت شب به پرس و جو

١٩٧

به منظور حفظ ھويت شاھد از نام مستعار استفاده شده است.

١٩٨

»مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ايران با داوود« ) ٤فروردين ) (١٣٩٣موجود در آرشيو مرکز اسناد حقوق بشر ايران(.

 ١٩٩اگرچه داوود اظھار داشته بود که وی مسيحی ديگری را در تبريز نمیشناخت اما بايد متذکر شد که در آن شھر يک جامعه مسيحی ارمنی وجود
دارد .ارامنه يک اقليت قومی نيز ھستند و اکثر آنان مسيحی ارتدکس میباشند.
٢٠٠

»مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ايران با داوود« ،رک .زيرنويس .١٩٨

٢٠١

ھمان.
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ادامه میدادند و فقط ھنگام نھار کار را متوقف میکردند .دو نفر داوود را بازجويی میکردند .يکی از او درخواست اطالعات
میکرد و ديگری با وی به بحث پرداخته و سعی داشت داوود را متقاعد نمايد که اعتقاداتش اشتباه است .ھمزمان با اين جريان،
٢٠٢
ھمسر داوود نيز مورد بازجويی قرار داشت.

پس از  ٣٠روز داوود به زندان عادل آباد منتقل شد .اما برای يک روز داوود را به بازداشتگاه شماره  ١٠٠بازگرداندند .در
آن روز داوود را با يک نفر مسيحی روبرو ساختند که به تثليث اعتقاد نداشت .داوود با وی به گفتگوی عقيدتی پرداخت اما
نمیداند چرا مسئوالن اين مالقات را ترتيب داده بودند .داوود  ١٠روز پس از انتقال به عادل آباد با گذاشتن يک وثيقه ٣٠
ميليون تومانی آزاد شد ٢٠٣.در مجموع داوود  ٤٠روز در حبس بود.

پيش از آزاد شدن ،داوود از جانب بازجوھايش مورد تھديد قرار گرفت که اگر به فعاليتھای مذھبی خود ادامه دھد با عواقب
بدی روبرو خواھد شد:

با خونسردی میگفتند که شايد يک ماشينی بھت بزند اگر به کارت ادامه بدھی.

٢٠٤

در طی بازجويیھا از داوود در باره ارتباط او با مؤسسه ايالم پرسيدند .موسسه ايالم که در سال  ١٣٦٩تأسيس شده است يک
موسسه مسيحی است که دارای شعبی در بريتانيا و اياالت متحده امريکا میباشد و ھدف آن ترويج مسيحيت در ايران است.
ھنگامی که داوود در زندان بود مبتال به آنفلوانزا شد اما مراقبتھای کافی پزشکی در اختيار او قرار ندادند .مسئوالن از وی
میخواستند به آنھا تعھد بدھد که پس از آزادی از زندان فعاليتھای مذھبی خود را متوقف کند .با وجود اين داوود به تبليغ
ديانت خود ادامه داد.

٢٠٥

داوود و ھمسرش در ابتدا به ارتداد ،اھانت به اسالم ،عضويت در گروهھا يا سازمانھای مخالف با جمھوری اسالمی و تبليغ
برای آنھا متھم شدند .مانند چند مورد مشابه ديگر ،به نظر میرسد ظن ارتباط با ايالم علت متھم شدن داوود به عضويت در
سازمانھای مخالف جمھوری اسالمی باشد ٢٠٦.اتھام ارتداد نھايتا لغو شد .اتھامات باقی مانده به دو پرونده تقسيم شدند .اتھام
اھانت به اسالم تحت صالحيت قضايی دادگاه کيفری بود در حاليکه اتھام تبليغ در حوزه صالحيت قضايی دادگاه انقالب قرار
میگرفت.

داوود و ھمسرش در ماه خرداد  ١٣٩٠پيش از آنکه محاکمه شوند ايران را ترک گفتند .در نتيجه محاکمه آنھا به صورت
غيابی انجام شد .دادگاه کيفری شيراز داوود و ھمسرش را از اتھام اھانت به اسالم تبرئه نمود و علت آن را فقدان شواھد و نيز
٢٠٢

ھمسر داوود پس از  ٣٥روز ،يعنی  ٥روز پيش از داوود آزاد شد.

٢٠٣

اين مبلغ بر طبق نرخ ارز در سال  ١٣٨٨تقريبا ً معادل ٠٠٠ر ٣٠دالر امريکا میباشد.

٢٠٤

»مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ايران با داوود« ،رک .زيرنويس .١٩٨

 ٢٠٥ايالم در وبسيات خود مینويسد »ھدف ايالم تقويت و توسعه کليسا در ناحيه ايران و ماورای آن میباشد «.نگاه کنيد به »ايالم« ] ،[Elamقابل
دسترسی در ) www.elam.comتاريخ دسترسی ٣ :مرداد .(١٣٩٣
٢٠٦

»مصاحبه مرکز اسناد حقوق بشر ايران با داوود« ،رک .زيرنويس .١٩٨
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انکار متھم ذکر نمود .اما دادگاه انقالب داوود و ھمسرش را گناھکار تشخيص داده و ھر يک را به دو سال حبس محکوم نموده
است .رای دادگاه که به وکيل داوود و ھمسرش تحويل داده شده است ،در باره اين تصميم توضيح نداده و فقط اظھار میکند که
٢٠٧
حکم با توجه به گزارش ارائه شده از سوی وزارت اطالعات صادر شده است.

 .٣،٢،٢حسين سودمند

تصوير ٨

حسين سودمند ،کشيش و نوکيش
مسيحی ،تنھا مورد شناخته شده از
مسيحيان ايران میباشد که به جرم
ارتداد اعدام شده است .سودمند در
روز  ١٢آذر  ١٣٦٩اعدام شد.
تصوير از روزنامه تلگراف

حسين سودمند تنھا نوکيش مسيحی است که رسما به جرم ارتداد اعدام گرديده است.
سودمند که متعلق به کليسای جماعت ربانی بود ،در روز  ١٢آذر  ١٣٦٩اعدام شد.
سودمند در  ٨تير  ١٣٣٠در يک خانواده مسلمان در مشھد به دنيا آمد .وی در طی
انجام دوران خدمت سربازی اش در دھه  ١٣٤٠به مسيحيت ايمان آورد .او پس از
اتمام خدمت سربازی ،به اصفھان نقل مکان کرد و در يک بيمارستان مخصوص
افراد نابينا به کار پرداخت و در ھمانجا با خانمی آشنا شد و با وی ازدواج کرد .در
سال  ١٣٥٨پس از انقالب ايران ،سودمند به مشھد باز گشت .در آنجا وی در
زيرزمين خانه اش يک کليسای خانگی گشود و تعدادی از عالقمندان را در آنجا گرد
ھم آورد .کليسا و جلسات موعظه سودمند توجه مقامات ايران را به خود جلب نمود.
سودمند اولين بار در ارديبھشت  ١٣٦٩دستگير شد ٢٠٨.ھنگامی که در زندان به سر
میبرد مقامات به او اخطار کردند که اگر از عقيده خود تبری نجويد زندگیاش در
خطر خواھد بود ٢٠٩.با وجود آنکه سودمند حاضر نشد از عقيده خود دست بردارد
يک ماه بعد مقامات او را آزاد کردند ٢١٠.راشين سودمند ،دختر حسين سودمند ،در
مصاحبهای اظھار داشت که »پليس عقيدتی وی را بدون ھيچگونه توضيح يا
عذرخواھی آزاد نمود ٢١١«.شش ماه بعد ،در آبان  ،١٣٦٩وی مجدداً به جرم ارتداد،
٢١٢
برقرار کردن کليسای غير قانونی و تبليغ مذھب خود دستگير شد.

ھنگامی که سودمند در زندان بود ،مسئوالن وی را تحت فشار گذاشتند تا از اعتقاد خود به ديانت مسيحی اظھار ندامت و توبه
کند اما او از اين امر امتناع کرد ٢١٣.پس از گذراندن دو ماه در زندان ،سودمند مرتد شناخته شده و در  ١٢آذر  ١٣٦٩به دار

٢٠٧

ھمان.

» ٢٠٨ھزينه ايمان :آزار و اذيت و تعقيب قضايی پروتستان ھا و نوکيشان مسيحی در ايران« ] The Cost of Faith: Persecution of Christian
 ،[Protestants and Converts in Iranکمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران ،ص ،(٢٠١٣) ٣٢ .قابل دسترسی در
. http://www.iranhumanrights.org/wp-content/uploads/Christians_report_Final_for-web.pdf
 ٢٠٩شھرام قھرمانی» ،مسيحيانی که در  ٢٠سال گذشته توسط جمھوری اسالمی به قتل رسيدند« ،گويا ) ٧فوريه  ٤:٣٥ ،٢٠١١عصر( ،قابل دسترسی در
. http://www.gooya.com/external/my.gooya.com/permalink/3420.html
٢١٠

»ھزينه ايمان :آزار و اذيت و تعقيب قضايی پروتستان ھا و نوکيشان مسيحی در ايران« ،رک .زيرنويس  ،٢٠٨ص.٣٢ .

 ٢١١اليسدر پالمر ]» ،[Alaisdair Palmerحلق آويز شدن به جرم مسيحيت در ايران« ] ، [Hanged for being a Christian in Iranروزنامه
تلگراف ] ١١) [THE TELEGRAPHاکتبر  ،(٢٠٠٨قابل دسترسی در
. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/3179465/Hanged-for-being-a-Christian-in-Iran.html
٢١٢

ھمان.

٢١٣

ھمان.
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آويخته شد ٢١٤.اطالعات مربوط به محاکمه سودمند از جمله محل برگزاری محاکمه ،شواھد ارائه شده عليه وی توسط دولت و
وکيل مدافع وی در اختيار عموم قرار نگرفت ٢١٥.ضمنا ً ھيچ اطالعات دقيقی در باره حکم دادگاه در دست نيست ٢١٦.پس از
اعدام سودمند ،مقامات به خانواده سودمند اطالع دادند که او » به خاطر پافشاری در ايمان مسيحی خود در محوطۀ زندان
مشھد به دار آويخته شده است« ٢١٧مقامات جسد سودمند را به خانواده اش تحويل ندادند .در عوض وی را در بخشی از
گورستان مشھد که به افرادی اختصاص داده شده که دولت آنھا را »لعنت شده« محسوب میکند ،دفن کردند ٢١٨.مقامات به
٢١٩
خانواده سودمند اجازه ندادند بر مزار او لوحه سنگی بگذارند و يا آن را به طريقی مشخص نمايند.

در روز  ٣٠مرداد  ١٣٨٧يعنی  ١٨سال پس از اعدام سودمند ،پسر وی ،رامتين سودمند دستگير شد ٢٢٠.رامتين سودمند به
ارتداد متھم نشد زيرا وی مسيحی به دنيا آمده بود ٢٢١.اما خواھرش در مصاحبهای با راديو فردا اظھار داشت او مطمئن است
برادرش را به علت اعتقادات مذھبی اش دستگير نمودهاند .وی در روز  ١آبان  ١٣٨٧با سپردن وثيقه  ٢٠ميليون تومانی آزاد
٢٢٢
شد.

 .٣،٢،٣يوسف ندرخانی
يوسف ندرخانی يک کشيش پروتستان ايرانی است .او در سن  ١٩سالگی به مسيحيت گرويد .ندرخانی در مھر ماه ١٣٨٨
دستگير شد ٢٢٤.وی در شعبه  ١١دادگاه تجديد نظر استان گيالن محاکمه شد ٢٢٥.در روز  ٣١شھريور  ١٣٨٩دادگاه ندرخانی
را به مرگ محکوم کرد.
٢٢٣

 ٣٠» ٢١٤روز بازداشت بدون اتھام يک مسيحی در مشھد« ،راديو فردا ) ٢٠سپتامبر ،(٢٠٠٨
. http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Christan_Soodmand/465661.html
» ٢١٥يادبود :حسين سودمند« ،بنياد عبدالرحمن برومند ،قابل دسترسی در http://www.iranrights.org/memorial/story/41705/hossein-
) sudmandتاريخ دسترسی ٤ :مرداد .(١٣٩٣
٢١٦

ھمان.

٢١٧

ھمان.

 ٢١٨مارک اليس ]» ،[Mark Ellisدختر شھيد ايرانی ،شور و شوق پدرش را در قلب دارد« ] Daughter of Martyred Iranian Carries her
 ،[Father’s Zealوبالگ گاد ريپورتس ] ٢) [GOD REPORTS BLOGژوئيه  ،(٢٠١٣قابل دسترسی در
. /http://blog.godreports.com/2013/07/daughter-of-martyred-iranian-carries-her-fathers-zeal
٢١٩

ھمان.

٢٢٠

پالمر ،رک .زيرنويس ٢١١؛ » ٣٠روز بازداشت بدون اتھام يک مسيحی در مشھد« ،رک .زيرنويس .٢١٤

» ٢٢١رامتين سودمند آزاد شد« ،راديو فردا ) ٢٥اکتبر  ،(٢٠٠٨قابل دسترسی در
. http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Soodmand_Releasing/470368.html
٢٢٢

ھمان .اين مبلغ بر طبق نرخ ارز در سال  ١٣٨٧تقريبا ً برابر با ٠٠٠ر ٣١دالر میشد.

» ٢٢٣کشيش ندرخانی از زندان آزاد شد« ،بی بی سی فارسی ) ٨سپتامبر  ٢:٥٣ ،٢٠١٢عصر( ،قابل دسترسی در
. http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/09/120908_mgh_nadarkhani_released.shtml
 ٢٢٤سعيد کمالی دھقان» ،کشيش ايرانی از زندان آزاد شد« ] ،[Iranian Christian Pastor Released From Jailگاردين ][THE GUARDIAN
) ٨سپتامبر  ١٠:٥٩ ،٢٠١٢صبح( ،قابل دسترسی در http://www.theguardian.com/world/2012/sep/08/iranian-christian-pastor-
. released-jail
٢٢٥

در مورد اين پرونده دادگاه تجديد نظر استان گيالن ،دادگاه بدوی بود.
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تصوير ٩

يوسف ندرخانی نوکيش مسيحی در سال
 ١٣٨٩به جرم ارتداد به مرگ محکوم شد.
وی سرانجام از جرم ارتداد تبرئه گرديد و
پس از سه سال حبس آزاد شد .تصوير از
دويچه وله

دادگاه در رأی خود نوشت ندرخانی در بازجويیھای خود مکررا پيامبر
بودن محمد را انکار کرده است ٢٢٦.اين واقعيت که ندرخوانی پيش از اقبال
به مسيحيت مسلمان بوده است برای دادگاه موضوع مھمی بود:
»حتی در جلسه اخذ آخرين دفاع در بازپرسی در مورخه
 ٨٨/١٢/٢٤در پاسخ بازپرسی که از وی سؤال شده است پس از
رسيدن به سن بلوغ تا  ١٩سالگی چه دينی داشتی اعالم کرده
است چون که پدر و مادرم مسلمان بودهاند بنده مسلمان بودم تا
٢٢٧
اينکه در سن  ١٩سالگی به دين مسيحيت اعتقاد پيدا کردم«.

دادگاه سپس مطالب خود را ادامه میدھد تا اثبات نمايد که ندرخانی به اسالم
معتقد نيست:

»در پاسخ سؤال ديگر که آيا اصول دين را که شامل توحيد و نبوت و معاد است قبول داری اعالم کرده
٢٢٨
است توحيد و معاد را قبول دارم ولی نبوت حضرت محمد )ص( را قبول ندارم«.

ھيئت پنج نفره قضات استداللھای ندرخوانی و وکالی وی را نپذيرفتند .وکالی او معتقد بودند ندرخانی از ابتدا اصالً مسلمان
نبوده و بنابراين قوانين ارتداد شامل حال او نمیشود .ھنگام محاکمه ،ندرخانی گفت او تنھا به اين دليل اعتراف کرده است قبالً
مسلمان بوده که بازجوی او به او گفته بود ھر کس که در خانوادهای با والدين مسلمان متولد شود و خود شخصا ً اقدام به انتخاب
دين ديگری نکند ،طبيعتاً مسلمان محسوب میگردد ٢٢٩.دادگاه اين ادعا را رد کرده و اظھار داشت اعترافات ندرخانی و
پروندۀ تھيه شده توسط وزارت اطالعات تأئيد میکند که ندرخوانی پيش از گرايش به مسيحيت ،مسلمان بوده است.

دادگاه اذعان نمود که ھيچگونه قانون خاصی وجود ندارد که ارتداد را جرم تلقی کند .معھذا دادگاه به ماده  ١٦٧قانون اساسی
ايران ،قانون مجازات اسالمی و آئين دادرسی دادگاهھای عمومی و انقالب استناد کرد .دادگاه ندرخانی را بر اساس قانون شرع
به مرگ محکوم نمود ٢٣٠.دادگاه در توجيه حکم خود ،به کتاب تحرير الوسيله آيتﷲ خمينی ،و احکام مذھبی رھبر علی خامنه
٢٣١
ای ،آيتﷲ محمد رضا گلپايگانی ،آيتﷲ صافی گلپايگانی ،آيتﷲ مکارم شيرازی و آيتﷲ بھجت فومنی استناد نمود.

» ٢٢٦حکم بی سابقه اعدام به اتھام ارتداد برای کشيش مسيحی« ،کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران ) ٧دسامبر  ،(٢٠١٠قابل دسترسی در
. /http://www.iranhumanrights.org/2010/12/khanjani-nadarkhani-apostasy
٢٢٧

ھمان.

٢٢٨

ھمان.

٢٢٩

ھمان.

٢٣٠

ھمان.

 ٢٣١ھمان .تحريرالوسيله مھم ترين رساله آيتﷲ خمينی در مسايل فقھی اسالمی است .آيتﷲ محمد رضا گلپايگانی ،آيتﷲ صافی گلپايگانی ،آيتﷲ
مکارم شيرازی ،و آيتﷲ بھجت فومانی روحانيون ارشد شيعه و »مراجع تقليد« به شمار میآيند؛ اين سمتی است که به آن گروه از روحانيون ارشد شيعه
تعلق میگيرد که میتوانند در موضوعات مذھبی پيرو داشته باشند .اگر چه آيتﷲ خامنهای به عنوان مرجع تقليد شناخته نمیشود اما احکام مذھبی وی به
دليل سمت وی به عنوان رھبر جمھوری اسالمی ايران ،دارای اھميت است.
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مجازات اعدام ندرخانی توسط جامعه بينالمللی محکوم شد ٢٣٢.اياالت متحده امريکا ،اتحاديه اروپا و واتيکان در باره مجازات
ندرخانی ابراز نگرانی کردند ٢٣٣.ديوان عالی کشور ايران رأی صادره را به علت »نقص تحقيقاتی« باطل اعالم کرده و آن را
برای تجديد نظر اعاده نمود ٢٣٤.ضمنا وکيل ندرخانی ھم اظھار داشت دادگاه تصميم گرفته است در باره پرونده ندرخانی از
رھبر ايران استفسار نمايد ٢٣٥.در مورد اينکه آيا رھبر ايران در اين مورد مداخله کرده است يا خير ،اطالعاتی در دست
نيست .محاکمه مجدد ندرخانی در شھريور  ١٣٩٠برگزار گرديد که بنا به گزارشھا در طی آن از ندرخانی خواسته شد از
اعتقاد خود به مسيحيت اظھار ندامت نموده و اسالم را بپذيرد که وی از انجام اين کار امتناع ورزيد ٢٣٦.سرانجام دادگاه در
تاريخ  ١٨شھريور  ١٣٩١رأی خود را مبنی بر برائت ندرخانی از اتھام ارتداد صادر نمود .با وجود اين دادگاه وی را در باره
تبليغ مسيحيت گناھکار دانسته و او را به سه سال حبس محکوم نمود که وی سه سال مزبور را تا آن زمان در زندان گذرانده
بود ٢٣٧.ندرخانی در  ١٨شھريور  ١٣٩١آزاد شد.

 .٣،٣اتھام ارتداد عليه بھائيان
جمھوری اسالمی ايران به طور سيستماتيک جامعه بھائيان ايران را مورد تبعيض قرار میدھد .بر طبق گفته گروهھای حقوق
بشر در طی سالھای پس از وقوع انقالب اسالمی در سال  ١٣٥٧بيش از  ٢٠٠بھايی کشته يا اعدام شدهاند ٢٣٨.درد و رنج
جامعه بھائيان ايران در سه گزارش پيشين مرکز اسناد حقوق بشر ايران به نامھای »ديانتی ممنوع :آزار و تعقيب بھائيان در
ايران«» ،جامعهای در تنگنا :شرح مشقات بھائيان شيراز« ،و »جنايت عليه بشريت :حمله جمھوری اسالمی ايران به بھائيان«
مستند گرديده است .عموما اعضاء جامعه بھائی به ارتداد متھم نمیشوند زيرا ارتداد ،ترک کردن اسالم و گرايش به آيين
ديگر است .اما اگر مسلمانی بھايی شود ،شامل قوانين ارتداد خواھد شد .سرگذشت ذبيح ﷲ محرمی ،فردی بھايی که ظاھراً پس
از تبری از ديانت بھايی و مسلمان شدن ،مجدداً به ديانت بھايی باز گشته بود ،نشان میدھد چگونه کسی که به ديانت بھايی
گرايش يابد ،به عنوان مرتد ھدف قرار میگيرد.

٢٣٢

»ھزينه ايمان :آزار و اذيت و تعقيب قضايی پروتستان ھا و نوکيشان مسيحی در ايران« ،رک .زيرنويس  ،٢٠٨ص.٣٤ .

» ٢٣٣بيانيه سخنگو در باره محکوميت کشيش يوسف ندرخانی« ] Statement by the Press Secretary on Conviction of Pastor Youcef
 ،[Nadarkhaniکاخ سفيد ) ٢٩سپتامبر  ،(٢٠١١قابل دسترسی در http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/09/29/statement-
press-secretary-conviction-pastor-youcef-nadarkhani؛ »بيانيه سخنگوی کاترين اشتون نماينده ارشد اتحاديه اروپا در مورد پرونده يوسف
ندرخانی« ]،[Statement by the spokesperson of EU High Representative Catherine Ashton on case of Youcef Nadarkhani
شورای اتحاديه اروپا ) ٢٤فوريه  ،(٢٠١٢قابل دسترسی در
 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/128146.pdf؛ ميشل کبين ]،[Michele Chabin
»تحوالت ممکن در پرونده يوسف ندرخانی« ] ،[Possible Development in Youcef Nadarkhani Caseدفتر ملی کاتوليک ) ١١اکتبر ،(٢٠١١
قابل دسترسی در
. http://www.ncregister.com/daily-news/iran-sets-retrial-for-christian-pastor-youcef-nadarkhani
» ٢٣٤ديوان عالی کشور :پرونده ارتداد يوسف ندرخانی نقض شده است« ،راديو فردا ) ١١اکتبر  ،(٢٠١١قابل دسترسی در
http://www.radiofarda.com/content/f5_iran_high_court_rejects_allgation_case_on_iran_pastor_returned_the_case_to_in
. itial_court/24356457.htm
٢٣٥

ھمان.

٢٣٦

»ھزينه ايمان :آزار و اذيت و تعقيب قضايی پروتستان ھا و نوکيشان مسيحی در ايران« ،رک .زيرنويس  ،٢٠٨ص.٣٤ .

٢٣٧

ھمان.

» ٢٣٨مسئله بھائيت :پاکسازی فرھنگی در ايران« ،جامعه جھانی بھايی ) ،(٢٠٠٨قابل دسترسی در
. http://news.bahai.org/documentlibrary/TheBahaiQuestion.pdf
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 .٣،٣،١ذبيح ﷲ محرمی
ذبيح ﷲ محرمی يک فرد بھايی و ساکن يزد بود .محرمی در سال  ١٣٢٥در يک خانواده بھايی به دنيا آمد .وی در سازمان
تعاون روستايی که زيرمجموعه وزارت کشاورزی ايران است ،به کار اشتغال
٢٣٩
تصوير ١٠
داشت.

ذبيح ﷲ محرمی يک بھايی بود که به
جرم ارتداد به اعدام محکوم شد .بعداً
مجازات وی به حبس ابد کاھش يافت.
وی در سال  ١٣٨۴و در حالی که
دوران حبس ابد خود را طی میکرد
در زندان درگذشت.
تصوير از سرويس خبری جامعه
جھانی بھايی

در سال  ١٣٦٠اطالعيهای در يک روزنامه از طرف محرمی انتشار يافت که
اظھار میداشت وی بھائی نيست ٢٤٠.مقامات ايران اغلب بھائيانی که از اعتقاد
خود تبری میکنند را مجبور میسازند چنين اطالعيهھايی را انتشار دھند ٢٤١.به
دنبال انتشار اين اطالعيه جامعه بھائی نام محرمی را از عضويت اين جامعه
حذف نمود .محرمی اصرار میکرد که وی نه ھرگز به انتشار چنين اطالعيهای
رضايت داده و نه آن را امضاء نموده است .محرمی در سال  ١٣٧٠مجدداً به
عضويت جامعه بھايی پذيرفته شد ٢٤٢.به عنوان بخشی ازروند پذيرفته شدن وی
به عضويت جامعه بھايی ،اين جامعه از محرمی خواست نامهای به اداره
اطالعات نوشته و آنھا را مطلع نمايد که وی چنين اطالعيهای را در روزنامه به
چاپ نرسانده است ٢٤٣.به دنبال نامه محرمی به مقامات ايران ،وی نامهای از
وزارت اطالعات دريافت کرد که در آن از او خواسته بودند برای بازجويی به
اداره اطالعات مراجعه نمايد .وی برای دو ساعت مورد بازجويی قرار گرفت
اما بازداشت نشد.

اما چھار سال بعد محرمی به جرم آنکه اظھار ندامتش در گذشته را انکار کرده
است دستگير شد .مقامات محرمی را به ارتداد متھم کردند .در روز  ٢٥مرداد
 ١٣٧٤محرمی در برابر دادگاه انقالب اسالمی يزد حاضر شد ٢٤٤.وی در دادگاه
اعالم نمود که بھايی است ٢٤٥.دادگاه به محرمی دستور داد در سه جلسه
»ارشاد« شرکت کند تا شايد اعتقادش به اسالم احياء شود:

نھايتا دادگاه انقالب اسالمی يزد )شعبه اول( بنابراينکه عمل نامبرده )گرويدن به فرقه ضاله بھائيت پس از آنکه
مدت  ٧سال مسلمان بوده ( اثرات سوئی در جامعه اسالمی بجای گذارده و بنا بر مسلمات شرعی و فقھی مبادرت
به برگزاری جلسات ارشادی نامبرده بمنظور استبصار وی و توبه از ازتکاب معصيت کبيرۀ ارتداد نموده که اولين
جلسه آن در در مورخ  ٧۴/٧/١١برگزار و نامبرده صراحتا خود را بھائی و معتقد به مبانی مسلک مزبور معرفی

٢٣٩

»مکاتبه از طريق ايميل با يکی از منسوبين ذبيح ﷲ محرمی« ) ١٧آوريل ) (٢٠١٤موجود در آرشيو مرکز اسناد حقوق بشر ايران(.

 » ٢٤٠حکم اعدام ايرانی آقای ذبيح ﷲ محرمی :ترجمه موقت از متن فارسی« ،کتابخانه اينترنتی بھايی ) ،(١٩٩٦قابل دسترسی در http://bahai-
. library.com/dhabihullah_mahrami_musa_talibi#0
٢٤١

ھمان.

٢٤٢

ھمان.

٢٤٣

»مکاتبه از طريق ايميل با يکی از منسوبين ذبيح ﷲ محرمی« ،رک .زيرنويس .٢٣٩

٢٤٤

حکم اعدام ايرانی آقای ذبيح ﷲ محرمی :ترجمه موقت از متن فارسی « ،رک .زيرنويس .٢٤٠

٢٤٥

ھمان.
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نموده و عليرغم کم دانستن اطالعات خود راجع به ديانت مقدس اسالم و فرفه ضاله مضله بھائيت حاضر نگرديد
٢٤٦
پيشنھاد اين دادگاه مبنی بر ارشاد نمودن وی توسط افراد خيير و آگاه را بپذيرد.

جلسات دوم و سوم ھم نتوانست به ھدف خود نايل شود .محاکمه محرمی در روز ١٢دی  ١٣٧٤برگزار شد .به گفته رای
دادگاه ،محرمی و وکيلی که انتخاب کرده بود سخنانی در دفاع از او ايراد کردند ٢٤٧.دادگاه نتيجهگيری کرد که محرمی با
پيوستن مجدد به جامعه بھايی مرتد شناخته شده و مجازات او اعدام خواھد بود ٢٤٨.دادگاه ھمچنين دستور داد اموال محرمی
مصادره شود زيرا وراث محرمی به دليل ارتداد او از ارث محروم میشدند.

ديوان عالی کشور ايران بعداً مجازات اعدام را لغو نموده و پرونده را برای بازبينی بازگرداند ٢٤٩.محرمی عاقبت به حبس ابد
محکوم شد .وی در روز  ٢٤آذر  ١٣٨٤در شرايط مشکوکی در زندان درگذشت ٢٥٠.علت رسمی مرگ که توسط پزشکی
قانونی عنوان شده ،حمله قلبی بوده است .اما به گفته دايان عاليی ،نماينده جامعه جھانی بھايی ،محرمی تا آن زمان ھرگز دچار
٢٥١
مشکالت قلبی نبوده است.

 .٤قانون بينالمللی حقوق بشـــر
 .٤،١آزادی انديشه ،وجدان و مذھب
آزادی انديشه ،وجدان و مذھب از جمله آزادیھايی است که در قانون بينالمللی حقوق بشر اکيدا مورد توجه قرار داده شده
است .ماده  ١٨اعالميه حقوق بشر تصريح میکند که:

ھر كس حق دارد كه از آزادی فكر  ،وجدان و مذھب بھره مند شود  .اين حق متضمن آزادی تغيير مذھب
يا عقيده و نيز متضمن آزادی اظھار عقيده و ايمان میباشد و ھمچنين شامل تعليمات مذھبی و اجرای

٢٤٦

ھمان.

٢٤٧

ھمان.

٢٤٨

ھمان.

» ٢٤٩محفل روحانی ملی اياالت متحده امريکا تخفيف مجازات آقای محرمی را تأئيد میکند« ،کتابخانه اينترنتی بھايی ) ،(١٩٩٦قابل دسترسی در
. http://bahai-library.com/dhabihullah_mahrami_musa_talibi#0
» ٢٥٠مرگ مرموز يک بھايی در زندان يزد :مصاحبه با سخنگوی جامعه بھاييان« ،راديو فردا ) ٢٠دسامبر  ،(٢٠٠٥قابل دسترسی در
. http://www.radiofarda.com/content/article/315419.html
٢٥١

ھمان.
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مراسم دينی است  .ھر كس ميتواند از اين حقوق منفرداً يا اجتماعاً و به طور خصوصی يا عمومی
٢٥٢
برخوردار شود.

ھمين اصل تقريبا به نحوی يکسان و به وضوح در ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی ھم قيد شده است.
ماده  ١٨-١تصريح میکند که:

ھر کس حق آزادی فکر ،وجدان و مذھب دارد .اين حق شامل آزادی داشتن يا قبول يک مذھب يا معتقدات
به انتخاب خود ،ھمچنين آزادی ابراز مذھب يا معتقدات خود ،خواه بطور فردی يا جمعی ،خواه به طورعلنی
٢٥٣
يا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعليمات مذھبی میباشد.

به عالوه ،ماده  ١٨-٢قيد میکند که:

ھيچکس نبايد مورد اکراھی واقع شود که به آزادی او در داشتن يا قبول يک مذھب يا معتقدات به انتخاب
خودش لطمه وارد آورد.

ايران ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی را بدون ھيچ گونه قيد و شرطی امضاء و تصويب نموده است .قوانينی که
سبالنبی را جرم تلقی میکنند ،و ھمچنين جرم دانستن ارتداد ،صراحتا ناقض ماده  ١٨میباشند .جرم دانستن تغيير مذھب ،
حق آزادی مذھب را نقض میکند و عمالً شھروندان مسلمان را مجبور میسازد از پذيرش باورھای مذھبی متفاوت خودداری
کنند.

ماده  ١٨-٣ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی میگويد آزادی ابراز مذھب يک شخص ممکن است فقط تابع محدوديتھايی
بشود که »منحصرا به موجب قانون پيش بينی شده و برای حمايت از امنيت ،نظم ،سالمت يا اخالق عمومی يا حقوق و
آزاديھای اساسی ديگران ضرورت داشته باشد «.جمھوری اسالمی ايران قوانين ارتداد خود را بر پايه ھيچکدام از اين
مالحظات وضع نکرده است .برای مثال ،نه متن قانون مجازات اسالمی و نه تصميمات قضايی اتخاذ شده در ھر يک از
موارد ارتداد ،ھيچيک در باره پيامدھای ارتداد بر روی امنيت عمومی بحث نمیکند .در حقيقت حتی اگر ھيچگونه ناآرامی يا
آشوب اجتماعی ھم وجود نداشته باشد باز ھم ارتداد و سبالنبی قابل مجازات ھستند .در نتيجه واضح است که ھدف از اين
قوانين محدود ساختن آزادی مذھبی است که البته ناقض تعھدات بينالمللی ايران نسبت به ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی
میباشد.

 ٢٥٢کنوانسيون حقوق بشر اروپا ،ماده  ٤ ،٧نوامبر  ،١٩٥٠معاھدات سازمان ملل ،شماره  ،٢١٣بخش  ،[213 U.N.T.S. 221 ] ٢٢١قابل دسترسی
در http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
 ٢٥٣ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی ،ماده  ١٦ ،١٨-١دسامبر  ،١٩٦٦معاھدات سازمان ملل شماره  ،٩٩٩بخش ،[999 U.N.T.S. 171] ١٧١
قابل دسترسی در . http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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 .٤،٢برابری در مقابل قانون و عدم تبعيض
برخورد مساوی قانون با افراد يکی از اساسی ترين اصول قانون بينالمللی حقوق بشر میباشد .ماده  ٧اعالميه جھانی حقوق
بشر اعالن میکند که:

ھمه در برابر قانون مساوی ھستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند.
ھمه حق دارند در مقابل ھر تبعيضی كه ناقض اعالميه حاضر باشد و ھر تحريكی كه برای اعمال چنين
٢٥٤
تبعيضی انجام شود از حمايت قانون برخوردار شوند.

مشابھا ً ماده  ٢٦ميثاق بينالمللی حقوق بشر نيز تصريح میدارد که:

كليه اشخاص در مقابل قانون متساوی ھستند و بدون ھيچگونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را
دارند .از اين لحاظ قانون بايد ھر گونه تبعيض را منع و برای كليه اشخاص حمايت مؤثر و متساوی عليه
ھر نوع تبعيض خصوصا ً از حيث نژاد ،رنگ ،جنس ،زبان ،مذھب ،عقايد سياسی و عقايد ديگر ،اصل و
٢٥٥
منشاء ملی يا اجتماعی مكنت ،نسب يا ھر وضعيت ديگر تضمين بكند.

قوانين مربوط به ارتداد در ايران اصل فوق را نقض میکنند زيرا ممنوع بودن تغيير مذھب فقط شامل حال افراد مسلمانی
میگردد که اعتقاد مذھبی خود را تغيير میدھند .افراد متعلق به مذاھب ديگر و افراد بی دين میتوانند آزادانه مسلمان شوند .به
عالوه ،قوانين منع توھين به مقدسات ،شامل مقدسات مذاھب ديگر يا اعتقادات افراد بی دين نمیگردد .ھمچنين ،بايد توجه
داشت که قوانين ارتداد با مردان و زنان به طور يکسان برخورد نمیکنند .فقھای شيعه عموما ً معتقدند که فقط مردان مرتد بايد
کشته شوند ،اما زنان مرتد را فقط میتوان حبس نمود.

 .٤،٣حق حيات
ماده  ٣اعالميه جھانی حقوق بشر و ماده  ٦ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی تصريح میکنند که ھر انسانی حق حيات
دارد .ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی اِعمال مجازات اعدام را تحت شرايط خاصی مجاز میشمارد:

در كشورھايی كه مجازات اعدام لغو نشده صدور حكم اعدام جائز نيست مگر در مورد مھمترين جنايات
طبق قانون الزم االجراء در زمان ارتكاب جنايت كه آنھم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيونھا راجع به

 ٢٥٤اعالميه جھانی حقوق بشر ،ماده  ،٧قطعنامه ) 217(A)(IIIمجمع عمومی سازمان ملل ،سند سازمان ملل  [U.N. Doc. A/810]A/810در ص.
.(١٩۴٨) ٧١
٢٥٥

ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی ،ماده  ،٢٦رک .زيرنويس .٢٥٣
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جلوگيری و مجازات جرم كشتار جمعی منافات داشته باشد .اجرای اين مجازات جائز نيست مگر بموجب
٢٥٦
حكم قطعی صادر از دادگاه صالح.

ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی »مھم ترين جنايات« را تعريف نمیکند .تفسير عمومی شماره  ٦که توسط دفتر
کميسريای عالی حقوق بشر نوشته شده توضيح میدھد که » عبارت »مھم ترين جنايات« را بايد به طور محدود تعبير کرد تا
به اين معنا باشد که مجازات مرگ بايد يک اقدام کامالً استثنايی به شمار آيد « ٢٥٧.ھمانطور که قبالً در بخش  ٤،١توضيح داده
شد ،جرم تلقی کردن آيينھای مذھبی و مجازات نمودن شخص به دليل تغيير مذھب ،با معيارھای قانون بينالمللی حقوق بشر
مغايرت دارد .بنابراين تحميل مجازات اعدام برای ارتداد و سبالنبی ،نقض آشکار حق حياتی میباشد که بر طبق اعالميه
جھانی حقوق بشر و ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی به رسميت شناخته شده است.

 .٤،٤محکوميت بر اساس قوانين موجود در زمان ارتکاب تخلف
ھم اعالميه جھانی حقوق بشر و ھم ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی بيان میکنند که نمیتوان شخصی را به جرم
ارتکاب عملی که در زمان انجام غير قانونی محسوب نمیشده مجرم شناخت .ماده  ١١،٢اعالميه جھانی حقوق بشر و ماده
 ١٥،١ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی اظھار میدارند که »ھيچكس برای انجام يا عدم انجام عملی كه در موقع ارتكاب،
آن عمل به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمیشده است محكوم نخواھد شد .به ھمين طريق ھيچ مجازاتی شديد تر
از آنچه كه در موقع ارتكاب جرم بدان تعلق ميگرفت در بارۀ احدی اجرا نخواھد شد ٢٥٨«.اگرچه عموما پذيرفته شده است که
اين اصل ازمحکوميت افراد به دليل عطف به ما سبق کردن قوانين پيشگيری میکند و افراد را در برابر اِعمال قوانين کيفری
در مورد آنچه پيش از وضع اين قوانين ارتکاب يافته محافظت مینمايد ،اما در عين حال اصل فوق به اين معنی ھم تفسير شده
است که قوانين کيفری بايد صريح و دقيق باشند .اين قانون لزوما بدان معنا نيست که قواعد و اصول حقوقی نانوشته از قبيل
عُرف دارای ارزش و اعتبار نيستند ،بلکه بدان معناست که دولتھا بايد تمام جرايم و مجازاتھا را طوری تعريف کنند که از
جھت حقوقی از صراحت الزم برخوردار باشد ٢٥٩.کميته حقوق بشر سازمان ملل اظھار داشته است که ماده  ١٥ميثاق
بينالمللی حقوق مدنی و سياسی مسئوليت کيفری و مجازات را به »مفاد صريح و دقيق قانونی که در زمان انجام عمل و يا
٢٦٠
فقدان آن ،وضع شده و قابل اِعمال بوده است« محدود مینمايد.

دادگاه حقوق بشراروپا اصل قطعيت قانون را در چند مورد از تصميمات خود مورد بحث قرار داده است ٢٦١.ماده ٧
کنوانسيون حقوق بشراروپا دقيقا ً با ھمان لحن به کار گرفته شده در ماده  ١١-٢اعالميه جھانی حقوق بشر و ماده  ١٥-١ميثاق

٢٥٦

ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی ،ماده  ،٦-٢رک .زيرنويس .٢٥٣

٢٥٧

کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد ،تفسير عمومی شماره  ،٦پاراگراف  ،٧سند سازمان ملل  ، HRI/GEN/1/Rev.1ص.(١٩٩٤) ٦ .

٢٥٨

اعالميه جھانی حقوق بشر ،ماده  ،١١-٢رک .زيرنويس .٢٥٤

 ٢٥٩فبيان او .ريموند ،اصول کلی حقوق در تصميمات ھيأتھای داوری و دادگاهھای کيفری بينالمللی FABIÁN O. RAIMONDO, ] ٢
GENERAL PRINCIPLES OF LAW IN THE DECISIONS OF INTERNATIONAL CRIMINAL COURTS AND
.(٢٠٠٨) [TRIBUNALS
٢٦٠

کميته حقوق بشر سازمان ملل ،تفسير عمومی شماره  ،٢٩پاراگراف  ،٧سند سازمان ملل .(٢٠٠١) ،CCPR/C/21/Rev.1/Add.11

 ٢٦١دادگاه حقوق بشر اروپا که در سال  ١٩٥٩تأسيس گرديد يکی از مھمترين دادگاھھای بينالمللی در جھان است .اين دادگاه در مورد کليه موارد نقض
حقوق مدنی و سياسی که در کنوانسيون حقوق بشراروپا به دقت شرح داده شده ،صالحيت قضايی دارد.
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بينالمللی حقوق مدنی و سياسی ، ٢٦٢سخن میگويد .در پرونده کوکيناکيس عليه يونان ] [Kokkinakis v. Greeceدادگاه
حقوق بشر در گفتگو در مورد ماده فوق ،اينطور اظھار نظر میکند:

ساختن عطف قانون کيفری به ما سبق ،به طوری که به ضرر شخص
تبصره  ١ماده  ٧کنوانسيون به ممنوع
ِ
متھم تمام شود ،محدود نمیگردد .قانون مزبور نمايانگر اين اصل است که تنھا قانون میتواند جرم را
تعريف کرده و مجازات آن را تعيين نمايد ) ٢٦٣(nullum crimen, nulla poena sine legeو نيز اين
اصل را در بر دارد که قانون کيفری را نبايد تا به آن درجه ،مثالً با مقايسه و تمثيل ،تعبير و تفسير کرد که
به ضرر فرد متھم تمام شود؛ مقصود اين است که تخلف بايد به وضوح در قانون تعريف شود .چنين شرطی
در صورتی برقرار میشود که شخص بتواند عبارات مندرج در موارد مربوطه را بداند و در صورت لزوم
با طلب اعانت از تفاسير و تعابير دادگاه درک کند که انجام و يا عدم انجام چه اعمالی برای او مسئوليت
٢٦٤
ايجاد خواھد کرد.

لزوم وضوح و صراحت قانون ھمچنين توسط مارتين شنين ،گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد ارتقاء و محافظت از حقوق
بشر و آزادیھای اساسی در مقابله با تروريسم ھم مطرح شده است .گزارشگر ويژه سازمان ملل در ارتباط با قوانين ضد
تروريسم در مورد آزادیھای اساسی گفته است» :ممنوعيتی که »توسط قانون مقرر شده« بايد به شکلی بيان شود که :اين
قانون به اندازه کافی برای مردم قابل فھم باشد ،به طوری که مردم بتوانند به خوبی درک کنند قانون چه محدوديتھايی در
مورد رفتار آنھا قائل شده است و نيز اينکه عبارات به کار گرفته شده در قانون به اندازه کافی دقيق باشد به طوری که افراد
بتوانند رفتار خود را بر اساس آن تنظيم کنند ٢٦٥«.اين ديدگاه مبتنی بر رای دادگاه در پرونده ساندی تايمز عليه بريتانيا
) (Sunday Times v. The United Kingdomمیباشد .اين پرونده نيز در دادگاه حقوق بشر اروپا مورد بررسی قرار
گرفت ٢٦٦.اين پرونده که به نظام رويه قضايی بريتانيا در باره اخالل در نظم دادگاه مربوط میشد ،سؤاالتی را راجع به حدود

 ٢٦٢کنوانسيون حقوق بشر اروپا ،ماده  ٤ ،٧نوامبر  ،E.T.S. 5 ،١٩٥٠قابل دسترسی در
. http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
 ٢٦٣عبارت  nullum crimen, nulla poena sine legeکه آن را میتوان به »ھيچ جرمی بدون قانون« ترجمه کرد ،اصلی حقوقی است مبنی بر اينکه
نمیتوان فردی را مجازات کرد مگر برای عملی که پيشتر جرم تلقی شده باشد.
» ٢٦٤کاکيناکيس عليه يونان« ] ،[Kokkinakis v. Greeceدادگاه حقوق بشر اروپا ،شماره  ،١٧بخش 17 Eur. Ct. H. R. 397 ](١٩٩٤) ٣٩٧
 ،[(1994قابل دسترسی در  . http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57827در پرونده کاکيناکيس عليه يونان
موضوع اين بود که آيا محکوميت بر پايه قانونی که تبليغ مذھبی را منع میکند ،مورد تأئيد کنوانسيون حقوق بشر اروپا قرار میگيرد يا خير .قانون مورد
نظر میگفت (١ :ھر کس که تبليغ مذھبی کند مشمول مجازات حبس و جريمه از  ١٠٠٠تا  ٥٠٠٠٠دراخما میشود .عالوه بر اين او به مدت شش ماه تا
يک سال تحت نظر پليس قرار خواھد داشت که مدت آن را دادگاه ھنگام صدور محکوميت تعيين خواھد کرد .مجازات حبس نمیتواند به پرداخت جريمه
تخفيف يابد» (٢ .تبليغ مذھبی« مخصوصا ً به معنای ھر گونه تالش مستقيم يا غير مستقيم برای تحميل عقايد مذھبی به شخصی که دارای اعتقادات مذھبی
ديگری میباشد با اين ھدف که عقايد شخص مزبور را تضعيف نمايد چه به وسيله ھر گونه تشويق يا دادن وعدۀ پاداش يا حمايتھای اخالقی يا کمکھای
مادی باشد ،و چه با توسل به تقلب يا بھره گرفتن از بی تجربگی ،اعتماد ،نياز ،کم عقلی يا ساده لوحی شخص باشد (٣ .ارتکاب به چنين تخلفی در مدرسه
يا ھر محيط آموزشی ديگر يا مؤسسات خيريه به ويژه شدت جرم را افزايش میدھد.
دادگاه حقوق بشر اروپا رأی داد که اين قانون به اندازه کافی دقيق است که الزامات ماده  ٧را برآورده سازد .اما دادگاه با استناد به موازين مربوط به
حفاظت از آزادی مذھبی ،محکوميت را لغو نمود.
 ٢٦٥گزارشگر ويژه ]سازمان ملل[ در مورد ارتقاء و محافظت از حقوق بشر و آزادیھای اساسی در مقابله با تروريسم» ،ارتقاء و محافظت از حقوق
بشر« ] ،[Promotion and Protection of Human Rightsپاراگراف  ،٤٦سند سازمان ملل  ٢٥) E/CN.4/2006/98دسامبر  ،(٢٠٠٨قابل
دسترسی در http://www.coe.int/t/dlapil/codexter/3_CODEXTER/Working_Documents/2006/Sheinin%20E-CN.4-2006-
. 98.pdf
 ٢٦٦ساندی تايمز عليه بريتانيا ] ،[The Sunday Times v. United Kingdomدادگاه حقوق بشر اروپا ،شماره  ،٢بخش 2 Eur. ] (١٩٧٩) ٢٤٥
) ،[Ct. H. R. 245 (1979قابل دسترسی در

45

اِعمال قوانين غير موضوعه تحت کنوانسيون حقوق بشر اروپا مطرح ساخت .ماده  ١٠-٢کنوانسيون حقوق بشر اروپا که
فھرست محدوديتھای مجاز آزادی بيان را ارائه میدھد ،میگويد:

اِعمال اين آزادیھا ،از آنجا که با خود وظايف و مسئوليتھايی را به ھمراه دارند ،ممکن است نيازمند
تشريفات ،شرايط ،محدوديتھا يا مجازاتھايی باشند که توسط قانون مقرر شده ) ...تأکيد اضافه شده است(.

دادگاه در اظھار نظر خود اين گونه استدالل کرد که »کلمۀ قانون در عبارت »توسط قانون مقرر شده« نه تنھا شامل قوانين
موضوعه میگردد بلکه قوانين عرفی و نانوشته را نيز در بر میگيرد «.دادگاه اضافه کرد که شمول عبارت »توسط قانون
مقرر شده« به معنای بی اعتبار ساختن نظام نظام رويه قضايی نبوده است .معھذا دادگاه توضيح داد که:

»به عقيده اين دادگاه ،موارد ذيل دو نمونه از ملزوماتی ھستند که از عبارت »توسط قانون مقرر شده« منتج
میگردند .نخست آنکه قانون بايد به اندازه کافی برای افراد مردم قابل فھم باشد :يک شھروند بايد قادر باشد
قانونی حاکم بر وضعيت مورد نظر ،در آن مورد اطالعات کافی داشته باشد .دوم اينکه يک
تحت شرايط
ِ
معيار را نمیتوان »قانون« به حساب آورد مگر آنکه با دقت کافی درج شده باشد به طوری که يک شھروند
را قادر سازد رفتار خود را بر آن اساس تنظيم نمايد :وی بايد در صورت لزوم و با راھنمايی مناسب بتواند
عواقبی که يک عمل ممکن است به ھمراه داشته باشد را تا جايی که در آن شرايط ،معقول به نظر میرسد،
٢٦٧
پيش بينی نمايد«.

قوانين ارتداد ايران نه به اندازه کافی برای مردم قابل فھم میباشند و نه به اندازه کافی دقيق و صريح ھستند .ايران دارای نظام
قانون مدنی میباشد؛ بنا بر اين فقدان وضوح و دقت در قوانين موضوعه در مقايسه با کشوری که دارای نظام رويه قضايی
میباشد ،مشکالت بيشتری ايجاد میکند .تقريبا ً تمامی جرايم حدود در قانون مجازات اسالمی گنجانده شدهاند و بر طبق آن قابل
مجازات ھستند .حتی جرم قذف که به معنای متھم نمودن دروغين شخصی به ارتکاب زنای محصنه يا لواط میباشد و شايد
ھيچگاه ھم عمال مورد دادرسی قرار نگرفته است ،در قانون مجازات اسالمی قيد شده است .ارتداد تنھا مورد استثناء میباشد و
با وجود بازبينیھای مکرر قانون مجازات اسالمی،جرم ارتداد به اين قانون افزوده نشده است.

بر طبق قانون اساسی ايران و قانون مجازات اسالمی ،در مواردی که قانون سکوت کرده باشد ،قانون شرع حاکم خواھد بود.
بنابراين تبعيت ايران از ماده  ١٥ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی به اين بستگی دارد که ارتداد تا چه اندازه در قانون
شرع تعريف شده باشد .ھمانطور که قبالً در بخش اول اين گزارش مورد بحث قرار گرفت ،تفاوت نظرھا و ابھامات قابل
توجھی در باره آنچه که باعث ارتداد میشود ،وجود دارد .ھر چند که فقھا عموما با يکديگر ھم عقيدهاند که ترک اسالم و
گرايش به دينی ديگر يا الحاد ،موجب ارتداد میشود اما در باره اينکه چه اعمال خاصی باعث ارتداد ھستند ديدگاھھای
متفاوتی دارند .به عالوه در مورد چگونگی تأثير قوانين ارتداد بر مسلمانان اھل تسنن که پنج تا ده درصد جمعيت ايران را
تشکيل میدھند ،ابھامات قابل مالحظهای موجود است ٢٦٨ .با توجه به اينکه اعتقادات اھل تسنن از جمله اعتقادات مربوط به

http://bit.ly/1u4S2bm
٢٦٧

ھمان.

» ٢٦٨فکت بوک جھانی :ايران« ،سازمان مرکزی اطاعات ،سيا ] The World Factbook: Iran CENTRAL INTELLIGENCE
 ،[AGENCYقابل دسترسی در
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ارتداد با عقايد مسلمانان شيعه مذھب تفاوت دارد ،اين مطلب واضح نيست که آيا شخص سنی بر اساس فقه شيعه مرتد محسوب
میشود و يا فقه سنی .عالوه بر آن ،معلوم نيست اگر يک فرد شيعه به مذھب سنی ايمان بياورد وی را میتوان مرتد محسوب
کرد يا خير .با توجه به حذف ظاھرا تعمدی ارتداد از قانون مجازات اسالمی  ،و نيز ابھام در مورد اعمالی که ممکن است
ارتداد محسوب شود ،میتوان استدالل کرد که چارچوب قانونی مورد استفاده برای دادرسی ارتداد با ماده  ١١-٢اعالميه
جھانی حقوق بشر و نيز ماده  ١٥-١ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی ناھمخوانی دارد.

نتيجه گيری
جمھوری اسالمی ايران طيف گستردهای از افراد را به جرم ارتداد و سبالنبی مورد تعقيب قانونی قرار داده است .مسلمانانی
که ديدگاھی متفاوت با محافظهکاران حاکم دارند ،افرادی که به مسيحيت گرويدهاند و بھائيان توسط حکومت ايران ھدف قرار
گرفتهاند .به عالوه ،جمھوری اسالمی ايران اتھام ارتداد را عليه مخالفان سياسی نيز به کار گرفته است .سخنان آيتﷲ خمينی
مبنی بر مرتد بودن اعضاء جبھه ملی و نيز فتوای وی که قتل عام سال  ١٣٦٧در زندانھا را مجاز شمرد ،مثالھای واضح و
روشنی از اين نوع رويکرد میباشند.

قانون شرع تعريف يکسانی از ارتداد ندارد .اگرچه تغيير آئين و اقبال به اديان ديگر معموالً ارتداد محسوب میگردد اما فقھا
در مورد اعمال ديگری که ارتکاب آنھا میتواند شخص را مرتد کند با يکديگر توافق ندارند .قانون مجازات اسالمی ارتداد را
تعريف نکرده است .بنا براين قضات مختارند موارد ارتداد را بر پايه درک خود از قوانين شيعه مورد داوری قرار دھند .در
بسياری از موارد ،محکوميتھا عاقبت لغو شدهاند که اين خود نشانگر عدم وضوح قوانين ارتداد میباشد.

دادرسیھا و محکوميتھايی که بر پايه اتھامات ارتداد و سبالنبی میباشند با قوانين بينالمللی حقوق بشر و تعھدات ايران
نسبت به اعالميه جھانی حقوق بشر و ميثاق بينالمللی حقوق مدنی و سياسی مغايرت دارند .جمھوری اسالمی ايران آزادی
انديشه ،وجدان و مذھب را نقض مینمايد .ضمنا ً ايران با تحميل مجازات اعدام برای جرايم مذھبی ،حق حيات را نيز زير پا
میگذارد .و باالخره آنکه ماھيت مبھم ارتداد در قانون ايران را میتوان نقض اين شرط دانست که محکوميتھای کيفری بايد
بر پايه قوانينی باشند که در زمان ارتکاب تخلف ،وجود داشتهاند.

روش شناسی
مركز اسناد حقوق بشر ايران اطالعات گرد آمده در اين گزارش را از بررسى منابع زير تھيه و تجزيه و تحليل
نموده است:

. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html
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شھادت قربانيان و شھود :نظر به تعداد اندک افرادی که به ارتداد متھم گرديدهاند ،مصاحبه با تعداد زيادی از شھود ممکن نبود.
ھر گاه که امکان پذير بوده است مصاحبهھايی با شھود صورت گرفته است.

اسناد و مدارک دولتی :جديدترين نسخه قانون مجازات اسالمی که از سال  ١٣٩٢به اجرا گذاشته شده ،صراحتا مجازات افراد
ساب النبی را تعيين میکند .ھمان قانون مقرر میکند که ھنگامی که قانون در مورد موضوعی سکوت میکند قضات بايد به
قانون شرع رجوع کنند .ھمچنين اسناد و مدارک ديگری ھم که توسط دولت ايران صادر شدهاند در مواقع لزوم مورد استفاده
قرار گرفتهاند.

مدارک منتشر شده توسط سازمانھای غير دولتی :گزارشھا و اطالعيهھای مطبوعاتی از بنياد عبدالرحمن برومند و کمپين
بينالمللی حقوق بشر در ايران از جمله منابعی بودند که در تھيه اين گزارش مورد استفاده قرار گرفتهاند.

مقاالت و کتب دانشگاھی :برای تھيه اين گزارش کتب و مقاالتی عموما ً در باره قانون شرع و خصوصاً در مورد ارتداد مورد
استفاده و نقل قول قرار گرفتهاند.

گزارشھای رسانهھا :که شامل منابع رسانهای گوناگون ايرانی و غير ايرانی بوده است ،برای تھيه جزئيات و متن اين گزارش
مورد استفاده قرار گرفتهاند.

در مواردى كه اين گزارش به اطالعات تھيه شده توسط عوامل دولتى و يا احزاب ديگر دست اندر كار ارجاع و
يا به آنھا استناد مى كند ،منابع اين اطالعات با ذكر ارزيابى و صحت و سقم ھر منبع به طور اختصاصى بيان شده
است .مركز اسناد حقوق بشر ايران در نھايت دقت تمامى منابع اطالعات به كار رفته در تھيه اين گزارش را مورد
بازبينى قرار داده تا از اعتبار و دقت آنھا يقين كامل حاصل نمايد.

تمامی نامھای اماکن ،سازمانھا و غيره که در اصل به فارسی نوشته شده با استفاده از ژورنال بينالمللی مطالعات خاورميانه
) (IJMESکه در سايت http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf
قابل دسترسی میباشد ،به انگليسی حرف نويسی شده است.
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