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گزارش «شرق» در خصوص قانون قطع دست برای سرقت و دزدی

لزوم بازنگری در قانون مجازات قطع  دست
نســترن فرخه: مجازات قطع کردن دست به دلیل دزدی، 
قانونی اســت که توسط بســیاری از فعاالن حقوقی مورد 
نقد بوده و در روزهای گذشــته هم خبری مبنی بر احتمال 
قطع انگشت هشت نفر به جرم سرقت منتشر شد که طبق 
آن، ادعا شده بود حتی دســتگاه قطع انگشت در یکی از 
درمانگاه های زندان اوین نصب شده است و بعد از اعالم 
این خبر رئیس جامعه جراحان در نامه ای به رئیس جمهور 
خواســتار جلوگیری از اجرای این مجازات شــد که البته 
خبرگزاری فارس بــه نقل از قوه  قضائیه نوشــت؛ رئیس 
جامعه جراحان در نامه   ای به رئیس جمهور از اجرای حکم 
قطع انگشتان دســت تعدادی از محکومان اظهار نگرانی 
کرده اما این نامه براساس یک خبر کذب نوشته شده و خبر 

منتشرشده در این مورد به هیچ عنوان صحت ندارد.

اما طی این ســال ها موارد ی از قطع دست افراد به دلیل سرقت 
در رســانه ها منتشر شــده از قطع دست جوان ۲۸ســاله در زندان 
مرکزی مشــهد در ســال ۱۳۹۶ تا قطع چهار انگشت دست راست 
ســه زندانی درچهارم تیر ۱۳۹۹ که توســط دیوان عالی کشور تأیید 
شــد و طی این سال ها سازمان عفو بین الملل خواستار متوقف کردن 
این نوع مجازات ها از ســوی مقامات ایرانی بوده اســت. همچنین 
یکی از شــروط این مجازات عدم شرایط سخت اقتصادی در جامعه 
است، ولی طی این سال ها شرایط اقتصادی کشور هر سال سخت تر 
از ســال قبل شــده و فشــار معیشــتی وارده بر مردم هم به تبع آن 
افزایش داشــته که نعمت احمدی، حقوق دان و وکیل دادگستری، 
به این مورد اشــاره می کند که مجازات افراد دو نیت دارد، مجازات 
به قصد بازدارندگی که افــراد دیگر آن مجازات را ببینند و هم برای 
فردی که مرتکب خطا شــده تا عبرت بگیرد اما آیا این مجازات حد 
را رعایت می کند که مثال چقدر از انگشــت، ناخن یا پای راست است 
که جای مســح آن بماند؟ این نکته را در نظر بگیرید که االن جامعه 
در شــرایط بی کاری است، یکی از همان مواردی که در یکی از بندها 
گفته شــده همین است که در زمان قحطی نباشــد، در زمانه ای که 
فرد نتوانــد تأمین معاش و مایحتاج خود را کند و باید در این روزگار 
از یــک مجتهد کمک بگیریم و مجازات هــای جایگزین تعیین کنیم. 
البته عمادالدین باقی، فعال حقوق بشــر هم در روزهای گذشته در 
انتقــاد به این قوانین مقاله ای را منتشــر کرد که در بخشــی از آن با 
اشاره به واکنش جامعه جراحان یادآور شده بود پزشکان تعهدی که 

دارند دفاع از سالمت و زندگی مردم است و براساس اخالق و تعهد 
حرفه ای شان مجاز نیستند در هیچ عملی که منجر به قطع حیات و 
اعضای بدن انسان است شرکت کنند اما در ایران، قوانین به گونه ای 
تنظیم شــده که از طریق ســازمان پزشــکی قانونی وابسته به قوه 
قضائیه، پزشــکان زیادی در این فرایندها مشارکت می جویند و آن را 
اجرای وظیفه قانونی می دانند درحالی که با وظیفه پزشکی مغایرت 
دارد. یکی از آنها لزوم حضور پزشــک در اجرای قطع ید است. فعال 
از این پرســش در افکار عمومی می گذرم که همواره می گویند: چرا 
اختالســگران مولتی میلیاردی بیت المال، فقــط به حبس محکوم 
می شوند همچنین درباره کلمه ید در آیه ۳۸ سوره مائده که مجازات 
قطع دســت در آن آمده اختالف نظرهایی وجود دارد و برخی قطع 
دست را تفسیر علم کالمی می دانند و حتی سیدمحمدجواد غروی 
درباره این موضوع استدالل می کند که چون معنای آیه در معنای ید 
مجمل است، غرض، صدور حکم بریدن دست نبوده و معتقد است 
ید در آیه به معنای قدرت به  کار رفته، زیرا آن کســی که می دزدد با 
تکیه بر مقام و منصب و قدرتی است که توان و ابزار و امکان دزدیدن 
را برایــش فراهم می آورد؛ بنابراین باید دســت او را از مقام و قدرت 
قطع کرد؛ یعنی توان و ابزار دزدی را از او گرفت و اگر کسی به جهت 
نیاز و فقر دست به دزدی زد، حرج و گناهی بر او نیست و با توسعه 

عدالت و عادالنه ثروت باید دست او را هم از این کار قطع کرد.
نعمت احمــدی، حقوق دان و وکیل دادگســتری، درباره قوانین 
مربوط به مجازات قطع دست در قانون مجازات اسالمی، به «شرق» 

می گوید: همان طورکه می دانید، قانون مجازات اســالمی برگرفته از 
فقه و قوانین اسالم است و مبنای قانون اساسی کتاب تحریرالوسیله 
امام خمینی اســت، البته زمانی که امام در تبعید بودند این کتاب را 
نوشتند که بعد از پیروزی انقالب مهم ترین منبع ما همین کتاب بود. 
حال یکی از عناوین مجرمانه مســئله سرقت است که قانون گذار ۱۴ 
مورد برای آن شمرده اســت که این مبانی، اساس ماده ۲۶۸ قانون 
مجازات اسالمی را تشــکیل داده اند که می گوید سرقت در صورتی 
که دارای تمام این شرایط باشد، موجب حد است. اولین آن این است 
که شــیء مسروق شرعا مالیت داشته باشــد. یعنی در عرف، ارزش 
و قیمت معامالتی داشــته باشــد و بتوان آن را مال نامید. دوم، مال 
مســروق در حرز باشد. قانون می گوید حرز، مکان متناسبی است که 
مال عرفا در آن از دســتبرد محفوظ می ماند. سوم، سارق هتک حرز 
کند. طبق قانون، هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز اســت که 
از طریق تخریب دیوار یا باالرفتن از آن یا بازکردن یا شکســتن قفل و 
امثال آن محقق می شــود. چهارم، ســارق مال را از حرز خارج کند. 
پنچم هتک حرز و ســرقت، مخفیانه باشد. ششم، سارق، پدر یا جد 
پدری صاحب مال نباشــد. یعنی اگر پدر یــا پدربزرگ پدری یک فرد 
اقدام به سرقت از او کند، دست این پدر یا پدربزرگ را نمی توان قطع 
کرد. بنابراین این استثنا شامل حال مادر، مادربزرگ پدری و مادری و 
پدربزرگ مادری نمی شود. هفتم، ارزش مال مسروق در زمان اخراج 
از حرز، معادل چهار و نیم نخود طالی مسکوک باشد. هر نخود، ۱۹۲ 
میلی گرم است؛ بنابراین ارزش مالی که دزدیده می شود باید معادل 

چند راهکار برای کاهش دزدی از منزل

قیمت ۳.۵۵۲ گرم طالی مســکوک باشــد. هشــتم، مال مسروق از 
اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد. نهم، 
ســرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. دهم، صاحب مال از سارق 
نزد مرجع قضائی شــکایت کند؛ یعنی اگر همه شرایط وجود داشته 
باشــد اما صاحب مال، شخصا شکایتی نداشــته باشد و مثال سارق 
را پلیس دســتگیر کرده باشد، نمی توان دست ســارق را قطع کرد. 
یازدهم، صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد. دوازدهم، 
مال مســروق قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگیرد. یعنی 
اگر قبل از ثابت شدن سرقت در مرجع قضائی، مالک مال مسروقه به 
این مال دسترســی پیدا کند و در اختیار او قرار بگیرد، دیگر نمی توان 
دست سارق را قطع کرد. ســیزدهم، مال مسروق قبل از اثبات جرم 
به ملکیت ســارق در نیاید. یعنی ممکن است سارق، مال را از مالک 
آن بخرد. در این صورت نمی توان حکم را اجرا کرد و چهاردهم، مال 
مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد؛ یعنی اگر فردی مالی 
را از فردی که خودش هم آن مال را دزدیده یا به زور تصاحب کرده 

است سرقت کند، دزد دوم مشمول مجازات حد نیست.
این کار خیلی ســخت اســت، توجه کنید که مجــازات افراد دو 
نیت دارد، مجازات به قصد بازدارندگــی که افراد دیگر آن مجازات 
را ببینند و هم برای فردی که مرتکب خطا شــده تا عبرت بگیرد اما 
این مجازات حد را رعایت می کند که چقدر از انگشــت، ناخن یا پای 
راســت است که جای مسح آن بماند؟ این نکته را در نظر بگیرید که 
االن جامعه در شــرایط بی کاری است، یکی از همان مواردی که در 
یکی از بندها گفته شــده همین است که در زمان قحطی نباشد، در 
زمانه ای که فرد نتواند تأمین معاش و مایحتاج خود را کند. همچنین 
من در جایگاهی نیستم که درباره بازدارنده بودن یا نبودن این قوانین 
نظری بدهم و این مســائل کامل شرعی و اسالمی است و باید فقها 
نظر دهند، چون من در آن جایگاه نیســتم که مجازات های اسالمی 
را شــرح و بسط دهم، ولی فقه آن قدر جا را باز گذاشته که بن بستی 
وجود ندارد، البته تفاوت شیعه با دیگر مذاهب اسالمی هم اجتهاد 
آن اســت، یعنی فرد مجتهد باید کوشش کند تا این موضوعات را از 
درون مسائل فقهی بیرون بکشــد و حکم جدید صادر کند، در واقع 
کار مجتهد همین اســت. ما حکومت نوپایی هستیم و می خواهیم 
الگویی در جهان باشیم و بگوییم که ما به این شکل هستیم و داعیه 
ایــن را داریم که با دین و مذهب می توان جامعه را اداره کرد، در این 
مســیر باید از مجتهد کمک بگیریــم و مجازات های جایگزین تعیین 
کنیم. ت. اول انقالب که این قوانین تصویب شد، همچنین برای دیه 
باید از گاو، گوســفند، شتر، دهم و دینار استفاده می شد که کار بسیار 
سختی بود، این کار ۱۴۰۰ سال پیش اتفاق می افتاد و با شرایط امروز 
جامعــه متفاوت بود، بنابراین از مقام معظم رهبری کمک گرفتند و 
گفتند نمی شــود فرد به این شکل دیه را پرداخت کند که رهبری به 
عنوان مجتهد ورود کردند و گفتند دیگر نیاز نیست دیه به این شکل 
پرداخت شــود و قیمت دیه به ریال تعیین شد، االن هم خوب است 
که علما ورود کنند و مجازات های جایگزین تعیین کنند که منطقی تر 

خواهد بود.

 مقابل کلیه پنجره ها، به ویژه در طبقات همکف، نورگیر، پاســیو و روی دیوارهای 
کوتاه، حفاظ مقاوم و مطمئن نصب کنید.

 مقابل کلیه درهای راهرو و پشت بام را با حفاظ نرده ای ایمن  کنید.
 در تابستان سعی کنید در و پنجره هایی را که فاقد حفاظ هستند، بسته نگه دارید.

 از قرار دادن نردبان، چهارپایه و نظایر آنها در کنار دیوارها خودداری کنید.
 حفــاظ دیوارها را طوری تعبیه کنید که اگر تیــر چراغ برق، َعَلمک گاز، درخت یا 
ماشــینی در کنار آن قرار داشــت، ســارقان نتوانند با باال رفتن از آنها از روی دیوار 

عبور کنند.
 درهای ورودی خانه را طوری نصب کنید که فضای خالی زیر آنها باقی نماند.

- در صــورت وجود فضــای خالی زیر درها، آنها را با ســنگ آســتانه یا مانند آن 
بپوشانید.

 فضای خالی زبانه در را با یک تکه چپ یا کاغذ و مقوای فشرده، پر کنید.
 روی دِر آپارتمان خود چشمی و زنجیر نصب کنید.

 در صورت امکان برای دِر ورودی منزل یا دِر اتاق هایی که اشیای قیمتی نگهداری 
می شود، از درهای ضد سرقت استفاده کنید.

 چنانچــه از آژیر خطر اســتفاده می کنید،  محل نصــب آن را جایی قرار دهید که 
سارقان نتوانند به راحتی آن را تشخیص دهند.

 اگر از سیســتم دزدگیر برقی اســتفاده می کنید، به طور مرتب کارکرد آن را کنترل 
کنید.

 هنگام خروج از منزل دزدگیر را روشن کنید.
 در صورت بروز عیب در سیستم دزدگیر، فورا آن را برطرف کنید.

 مطمئن شوید کلید منزلتان در اختیار افراد ناشناس یا غیرمطمئن قرار ندارد.
 در صورت نقل مکان به منزل جدید، حتما قفل های در اصلی را تعویض کنید.

 هنگام عوض شدن مســتأجر، حتی االمکان توپی قفل درهای ورودی و اصلی را 
عوض کنید.

 قفل هایی را که کلید یا کلید یدکی آنها گم شــده یا برای مدتی در اختیار دیگران 

بوده است، سریعا تعویض کنید.
 از قــرار دادن کلیــد در محل هایی مانند زیر جا کفشــی و ســایر محل های قابل 

دسترسی خودداری کنید.
 کلید منــزل خــود را در اختیار بنگاه معامــالت ملکی، شــرکت های خدماتی، 

کارگرانی که برای تعمیر به منزل شما مراجعه می کنند و ... قرار ندهید.
 برای در ورودی منزل از قفل های مطمئن و استاندارد استفاده کنید.

 اگر توپی قفل در ورودی یا پارکینگ به صورت برجســته است، دور جدار بیرونی 
آن را یک حلقه آهنی جوش دهید.

 بــرای درهای دولنگــه حتما قفل اضافه تعبیه کنید و بــه قفل های معمول آن 
اکتفا نکنید.

  در صــورت ســکونت در مجتمع مســکونی، از پلیس محله یا ســرایدار مورد 
اطمینان استفاده کنید.

 در تمام ســاعات شبانه روز، به ویژه در مجتمع های مســکونی، درهای ورودی و 

پارکینگ را ببندید.
 از خالی گذاشتن منزل تا حد امکان خودداری کنید.

 هنگامی که به مســافرت می روید، بســتگان و همســایگان مورد اطمینان را در 
جریان قرار دهید تا مراقب منزلتان باشند و مرتب به آن سرکشی کنند.

 در مواقع خالی بودن منزل، از روشن گذاشــتن چراغ یک اتــاق، رادیو و تلویزیون 
به مدت طوالنی و مســتمر خودداری کنید و حتی المقدور از همسایگان و آشنایان 
مورد اطمینان بخواهید روشــنایی داخل خانه را در هنگام شــب تغییر دهند یا از 

چراغ های دارای زمان بندی استفاده کنید.
 به هیچ وجه فرزندان خردسال خود را در منزل تنها نگذارید.
 هنگام رفتن به سفر سعی کنید توجه افراد را جلب نکنید.

 ساعت و تاریخ آغاز مسافرت خود را از اشخاص نامطمئن مخفی نگه دارید.
 طوری وســایل خود را داخل خــودرو قرار دهید که توجه افــراد را جلب نکند؛ 

ترجیحا این کار را داخل پارکینگ انجام دهید.

چهارشنبه
۱ تیر ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۰۹

یادداشت

آیاقطع دست دزد در این روزگار 
مصداق عدالت است؟

درباره برخی قوانین که مؤثر از شرع است، ما یک اهداف و 
یک احکام دین داریم که تا زمانی که اهداف دین محقق نشود، 
نبایــد به دنبــال احکام دین برویم، مثال همیــن که در جامعه 
نباید ســرقت باشــد و جامعه به امنیت مالی نیــاز دارد، جزء 
اهداف دین اســت و حال اگر تمام نیازهای جامعه محقق شد 
و امنیت مالی وجود داشــت، اگر کســی در این جامعه دزدی 
کرد، حکمش در قرآن آمده اســت؛ اما ما باید بررسی کنیم که 
ریشــه انجام عمل آن دزدی در جامعه چه بوده است؛ چون 
امروزه ریشه مسائل کیفری را با نگاه علم بررسی می کنند. اول 
باید میان جرم و مجازات تناسب وجود داشته باشد و دوم این 
ســؤال پیش می آید که آیا مجازات قطع دست در دنیای امروز 
ضروری اســت؟ در واقع همین سنگســار زنان را که داشتیم، 
بعضی علما گفتند متوقف شــود؛ چون دنیــای امروز تحمل 

چنین چیزی را ندارد.
همیــن االن هم بــرای مجازات فردی کــه دزدی کرده، ۲۵ 
شــرط وجود دارد که اگر با وجود ۲۵ شرط کسی مرتکب دزدی 
شــد، قطع دست خواهد داشت؛ اما وقتی اقتصاد جامعه دچار 
مشکل است، شرایط متفاوت است. دقت کنید که تا االن شاهد 
هــزاران نفر بودیم که برای قاچــاق و فروش مواد مخدر اعدام 
شدند. آیا باوجود این ریشــه مواد مخدر قطع شد؟ این اعدام ها 
ریشــه مواد مخدر و قاچاقچیــان را از بین برد؟ باید به ســراغ 
علت ها رفت که چرا این اتفاقات می افتد؛ بنابراین قطع دســت 
دزد در این روزگار آیا مصداق عدالت است.؟ عدالت یعنی بنده 
کاری بکنــم که مردم زندگی و معیشت شــان تأمین باشــد. اگر 
اقتصاد مردم حل نشــود، هر جرم و فســادی امکان دارد اتفاق 

بیفتد.
پیغمــر خدا فرمــود فقر با خــودش هر فســادی به وجود 
می آورد، همین االن دزدی های کالن می شود؛ ولی کسی دست 
آنهــا را قطع نمی کند؛ در صورتی که همیــن دزدی های بزرگ و 
سیســتماتیک منجر به این دزدی های کوچک شده، باید جلوی 
آن دزدی های بزرگ گرفته شود تا شاهد این دزدی های کوچک 

نباشیم.

محمدتقی فاضل میبدی*

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

حــرف همراهی عرب- برخوردار از نعمت- نام اصلی میرزا 
کوچک خان ۸- ماده آرایشــی مژه- از اجرام آسمانی- رسم 
و ســنت ۹- خواهان- ظرف نوشــیدن مایعات- پیش درآمد 
آشغال ۱۰- بزرگ ترین دریاچه جهان- معاینه پزشکی- صبر 

و تحمل ۱۱- پروفیل فلزی به شــکل زاویــه قائمه- باردار- 
حرف نمی زند ۱۲- نگهبان گله- روزها- برگه ۱۳- جاویدان- 
دغل کار- گرامی ۱۴- ناشناخته- از پرسنل کادر درمانی- کتف 

۱۵- لطیف- بازیگر نقش اول فیلم مالکوم ایکس افقی: 
 ۱- پست الکترونیک- ســیاره ای در همسایگی زمین- 
محوطه ورزشــی سرپوشــیده ۲- زرنگ و زیرک- قطعی 
بــرای کتاب- کوتاه ترین جنگ تاریــخ که حدود ۴۰ دقیقه 
طول کشید ۳- نهایی- نوازنده- تله ۴- نیکورو- دیکته- 
هــم آره هم نه ۵- از ادات پرســش- گرفتگی زبان- نام 
چند تن از پادشاهان فرانســه بود- جای پا ۶- از فرزندان 
آدم و حوا- رابطه خویشاوندی آبا و اجدادی- امانتدار ۷- 
پول آفریقای جنوبی- مار خورده ... شده- رنج ناشی از کار 
دشوار ۸- پدربزرگ- رود گنگ از این رشته کوه سرچشمه 
می گیرد- پیشــین ۹- جثــه، اندام- ضرباهنــگ- بازی و 
سرگرمی ۱۰- ایشان- پرنده ای لذیذگوشت- دانه خوراکی 
۱۱- رمق پایانی- حرکتی در ژیمناستیک- پاکیزه تر- غذای 
رقیق ۱۲- موضوع- رمان مشــهور امیل زوال- پســر کاوه 
آهنگر ۱۳- فیلمی به کارگردانی آلفرد هیچکاک- نوزادی 
که به اذن خدا در گهواره ســخن می گفــت- از محالت 
شــمال تهران ۱۴- پدیــده ای خطرناک که بــا توفان های 
تندری همــراه اســت- انجمن بین المللــی حمل ونقل 
هوایی- لباس ۱۵- ترشــی بادمجان- خــودروی باربری 

کوچک- سوره سی ویکم قرآن 
عمودی: 

۱- کتابی از عبدالحســین زرین کوب درباره شــناخت 
حافظ- قاعده ۲- تیر پیکاندار- بین المللی- اشــتهار ۳- 
لغوشده- بدون فکر قبلی و به طور ناگهانی- همبستگی 
۴- دست آموز- فریادرس- میوه خوب ۵- گویشی در غرب 
 ایران- قســمت جلوی موشک- خودســتایی ۶- سخن، 
گفتار- صافی- فیلمی ساخته مهدی جعفری که روایت 
زندگی پســربچه  ای در دوران جنگ تحمیلی اســت ۷- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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