
 حقوقدان -اميرفيض  -ھزينه زندانيان در حقوق اسالمی       ١ برگ   ٢۶/ ٠٩/ ٢٠١١ 

  هزینه زندانیان درحقوق اسالمی
  حقوقدان –اميرفيض 

درنامه ای به قوه قضائيه از اينکه او   .اين تحرير بمناسبت  اظھارات اخيرھمسراخوند کروبی تنظيم گرديده ست
   .! ھزينه حصرخانگی کروبی را برعھده خانواده کروبی قرارداده شکايت کرده استحاکميت

****  

ئ اشاره شده کم رنگ دواگرھم درموارتاکيد ديده نميشودن به زندان بعنوان يک حکم شرعی آيات قرآدرھيچ يک از 
   .وتفسيربرداراست  بھمين دليل حکمی ھم برای تعلق ھزينه زندانيان به بيت المال ديده نميشود

از راھھای مقررشده مانند خمس وزکات وخراج وديه وفديه وجزيه وغنائم  که دوران صدر اسالمحکومت در ِ  مد  آمحل در
 و نھا پرداخت حقوق کارمندان حکومتآمال ھم معلوم وموردعمل بود که مھمترين بدست ميامد  کيفيت مصرفی بيت ال

  .ھای  طبيعی بود سيبآمشروط وکمک به قشربی بضاعت وھزينه ھای نظامی و                           ِ قضات وپرداخت بدھی بدھکاران  

مد که يکی ازآن موارد ھزينه متلق به زندانی است که چون آ درزمان خالفت علی  تحوالتی درصرف بيت المال بوجود
  .کانون اين تحريراست تنھا  ھمان مورد به نقد کشيده ميشود

ديده < اگرمجرمی زندانی شود ن مذھب نقل گرآن  از علی امام اول آبه استناد سنتی که درفلسفه تشيع وجود دارد وبيشتر
ن ذمه ويا ھزينه ھای زندان رانداشته باشد  حاکم اسالمی ميتواند آويا پرداخت ذمه ای برعھده اوباشد وتوان پرداخت 

داتفاق علمای شيعه اين است > وبھرحال اصل تثبيت شده  ومورازبيت المال ھزينه خانواده او وزندان مجرم راتامين کند
رط ھزينه زندانی به عھده حکومت وبيت المال است اول اينکه مجرم بی بضاعت باشد  دوم اينکه اگر که با تحقق دوش

ن وياسنت محمد تاريخ اسالم از آيات قرآمستنداين  احکام روايت از امامان است نه مجرمی به حبس ابد گرفتار گردد (
رعايت  –نھا آرای رفتار بازندانيان ورعايت حقوق زندان وزندانی درزمان محمد نمونه ای ندارد  که ضابطه ای باشد ب

نجاکه قران مشرکين آوری شده قابل انطباق بامجرم نيست  شايد بتوان گفت از آن نسبت به اسرا يادآعدالتی که درقر
وعده داده است  ديگر الزم نديده که راجع به زندانی  در دوزخ وگناھکاران رابه حبس دائم بااعمال شاقه بسيارخاص

  )وھمان مجازات حدود راکافی دانسته است  نھا توصيه ای کندآدن بو

در تطبيق مورد کامال معلوم است که حکم تامين ھزينه زندان ويا خانواده زندانی به کسانی که تمکن مالی دارند تعلق  
   .نميگيرد  وھمچنين به کسانی که درزندان موقت ويا حصرخانوادگی ويا محکوميت ھای غيرابدی دارند

ھزار دالری  ۴٠٠ش چترحقيقت گشوده است خانواده شيخ کروبی وھمسرش بسيار متمکن ھستند يک فقره که برسر
ايشان  درسالھای رياست طويله  شدهواراست که فاش است که شھرام جزائری به اوداده است واين مشت نمونه خر

   .اسالمی  زندان اختصاصی داشت  واز اين طريق اشخاص متمکن راسرکيسه ميکرد

 ١٠٠۴طبقه درخيابان شيراز بمساحت  ۴ تمانی استن ساخآفاطمه کروبی ساختمان ھای متعددی دارد که يک فقره 
زاد  اجاره شده ودرسال گذشته محل استقرار دانشکده تحصيالت تکميلی آمترمربع که بوسيله جاسبی رئيس دانشگاه 

قای جاسبی دررابطه باحمايت شيخ آده قبال درخيابان جمال زاده قرارداشت وکزاد بوده واين دانشآواحد تھران دانشگاه 
مار آبه خانم کروبی پرداخته است  گرچه ماھه راپيش  ۴ی  اين ساختمان رااجاره ومبلغ يک ميليارد ونيم لایر اجاره کروب

دقيقی  از ثروت اين خانواده منتشرنشده ولی  فعاالن مطبوعاتی از روزنامه  اعتماد ملی که بصورت رنگی وبدون درج 
درمنبع خبر (ن درحيرتند آمنتشرميگردد از چگونگی محل تامين  مد روزنامه محسوب ميشودآگھی تجارتی که منبع درآ

  )فتوکپی اجاره نامه ھم ضميمه است

تش بياران تحميل اين حکومت قرون وسطائی غاصب به مردم ايران است  مبارکشان باد که گفته اند آخانم کروبی که از 
  >چاه کن ھميشه ته چاه است<


