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دﻧﺎ دادﺑﻪ
ﻧﺴﺮﯾﻦ راﻧﻨﺪه آژاﻧﺲ اﺳﺖ .او ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻋﺎﺷﻖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﻓﺮان داﺋﻤﯽاش ﺷﺪه ﮐﻪ دو ﺳﺎل از ﺧﻮدش ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ اﺳﺖ.
او اﺑﺘﺪا ﺧﯿﻠﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺣﺲ را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ دﯾﺪن او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﭙﯿﺪن ﻗﻠﺐ و ﻟﺮزش دﺳﺖﻫﺎﯾﺶ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﭼﻮن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮد اداﻣﻪ آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺴﺮﯾﻦ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ راﺑﻄﻪ دارد .او ﺑﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻫﻤﺴﺮش درﯾﺎﻓﺖ آنﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را در
ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﺟﻮان ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺴﺮﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ وﮐﯿﻞ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﻫﻤﺴﺮش ﺟﺪا ﺷﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮش در ﻫﻤﻪ ﺟﻠﺴﺎت دادﮔﺎه ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ او و زﻧﺪﮔﯽاش را
دوﺳﺖ دارد.
ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ در اﯾﺮان ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮم دوﺳﺖﭘﺴﺮ داﺷﺘﻦ زﻧﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﻬﯽ
ﺷﺪه و ﻗﺒﯿﺢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ دوﺳﺖدﺧﺘﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﺮدان ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ .ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﻌﺪ از ازدواج ﯾﮑﯽ از
واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ آﻣﺎری ﺑﺮای آن وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﺷﻔﺎفﺳﺎزی.
ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﺮﻗﺮاری اﯾﻦ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﭼﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای ﻣﺮد و زن را در اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان
ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪﻧﯽ و ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
ادﻋﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن را ﻃﻼق دﻫﻨﺪ ،ﺳﺌﻮال اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ زﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ادﻋﺎی ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ،از ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﻃﻼق
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
آﯾﺎ زن ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد؟
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  ۳۳۱۱ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ« ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﻫﻤﺴﺮش را
ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ».
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﺨﻮاﻫﺪ زن ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه رﺟﻮع و دادﮔﺎه ﭘﺲ از ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزش و آﺷﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺣﮑﻢ ﻃﻼق را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺴﺮش را ﻃﻼق دﻫﺪ.
ﺑﺮ ﻋﮑﺲِ ﻣﺮدان ﮐﻪ ﻫﺮ زﻣﺎن اراده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﻃﻼق دﻫﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻃﻼق ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق از
ﺳﻮی زن ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﻫﺴﺘﻨﺪ:
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ﺧﻮدداری ﯾﺎ ﻋﺠﺰ ﺷﻮﻫﺮ از دادن ﻧﻔﻘﻪ
ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج
ﻏﯿﺒﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل
ﺳﻮء ﻣﻌﺎﺷﺮت
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻣﺮاض ﻣﺴﺮى ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج
اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﺴﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ زوﺟﻪ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺑﻪ  ۵ﺳﺎل ﺣﺒﺲ
اﺑﺘﻼ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻀﺮى ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه ﺑﻪ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻠﻠﻰ وارد آورد و اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﻰ زﻧﺎﺷﻮﯾﻰ را ﻏﯿﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزد

●
●

ﻫﺮﮔﺎه ﺷﻮﻫﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺮک زﻧﺪﮔﻰ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ ﺑﺎ دادﮔﺎه اﺳﺖ
در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ در اﺛﺮ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮﻣﻰ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ و ﺷﺎن زن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﻰ در دادﮔﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﺷﻮد .ﺗﺸﺨﯿﺺ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﺮم ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ و ﺷﺎن ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ،ﻋﺮف و ﻣﻮازﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دادﮔﺎه اﺳﺖ

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ،ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از دﻻﯾﻞ ﻃﻼق ﺑﺮای زن ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ ،ﭘﯿﺎم و ﯾﺎ ﭼﺘﯽ
ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ دارد ،ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﻃﻼق در ﺳﺎل  ،۴۹۳۱ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ،ﺟﺰء دﻻﯾﻞ اﺛﺒﺎتﮐﻨﻨﺪه ﺟﺮم در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺛﺒﺎت دﻋﻮا
«اﻣﺎره »اﺳﺖ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات را در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان« اﻣﺎره »ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﺪ.
آﯾﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﻮﻫﺮ را ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج داﻧﺴﺖ؟« ح ﺧﺎﻧﯽ »وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻬﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﯾﺮه اﺧﺘﯿﺎرات زﻧﺎن را ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق وﺳﯿﻊﺗﺮ ﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اﮔﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺮد ،ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮای زن
دﺷﻮار ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺮد ﺑﻪ زن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد».
او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻫﺮﮔﺎه زن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج از ﺷﻮﻫﺮش ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دادﮔﺎه رﺟﻮع ﮐﻨﺪ و وﺟﻮد آن
را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻻﯾﻞ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ .اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻗﺎﺿﯽ دﺷﻮار ﻣﯽﺷﻮد».
ﺧﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ آﯾﺎ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﯾﻤﯿﻞ ،ﭼﺖ و …ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دادﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﺗﻬﺎم ﺧﯿﺎﻧﺖ اراﺋﻪ
ﮔﺮدد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪی در دﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺨﻮاﻫﺪ
ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﺶ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﺎره در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮد و رای ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج دﻫﺪ».
او اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ «:وﺟﻮد اﯾﻤﯿﻞ ،اسام اس و …ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺎره ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد و ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را ﻣﺪرﮐﯽ دال ﺑﺮ اﺣﺮاز
ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﭘﺲ از آن اﺛﺒﺎت ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﺘﯽ ارﺳﺎل ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮاﯾﻢ راﯾﺎﻧﻪای ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد ،ﻧﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﯿﺎﻧﺖ».
ﺧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ۰۱ﺳﺎل وﮐﺎﻟﺖ در دادﮔﺎهﻫﺎی اﯾﺮان دارد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻫﯿﭻ ﭘﺮوﻧﺪه ﻃﻼﻗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﻮﻫﺮ در دادﮔﺎهﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪﯾﺪهام .اﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪهام ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮع ﺧﯿﺎﻧﺖ زن،
ﺑﺪون اراﺋﻪ دﻟﯿﻞ و ﻣﺪرﮐﯽ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻃﻼق ﯾﮏﻃﺮﻓﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻗﺎﺿﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺮد ﺣﻖ ﻃﻼق دارد ،ﺑﺪون درﺧﻮاﺳﺖ اﺛﺒﺎت ادﻋﺎی ﻣﺮد،
رای ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻼق داده اﺳﺖ».
راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎر ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺠﺎزات ﺣﺪ ﯾﺎ ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻣﺎ اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ زن و ﻣﺮد در ﺻﻮرت ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻏﯿﺮﻣﺸﺮوع ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ،آﯾﺎ آﺛﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ؟
ﻣﺠﻮز ﻗﺘﻞ زن ،در دﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ
ﻧﺮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﮑﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:وﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎراﻧﺶ راﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
را ﺑﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ او در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارم .ﻫﻤﺴﺮم اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮد و ﮔﻔﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﺗﻮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ .از ﻫﻤﺎن روز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدم را ﮐﻪ ﭘﺮ از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮم ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﻨﻢ».
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﺴﺮش اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻔﻬﻤﺪ ﭼﻪ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:او ﺧﻮدش اﯾﻦ را از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﻪ از درون ﺧﻮشﺣﺎل ﻧﺒﻮدم و ﻋﺬاب ﻣﯽﮐﺸﯿﺪم وﻟﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم وﻗﺖ ﺧﻮدم را ﺑﺎ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮم ﭘﺮ ﮐﻨﻢ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﯾﮏ روز ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺪرﮐﯽ دال ﺑﺮ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽام ﺑﺎ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮم ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺪرک ﺗﻬﺪﯾﺪم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و
ﻗﺎﻧﻮن اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ او داده اﺳﺖ».
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﯾﺮان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻧﻘﺾ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺮد اﯾﻦ ﺣﻖ
را ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻗﺼﺎص و دﯾﻪای ﻣﺘﻮﺟﻪ او ﻧﺒﺎﺷﺪ».
ﻣﺎده  ۲۰۳ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زوج ،ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را در ﺣﺎل زﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدی ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او و آن ﻣﺮد
را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ در ﺗﺒﺼﺮه اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺳﻌﯽ ﮐﺮده داﯾﺮه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن دوﺑﺎره اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﺲ از اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺘﻼفﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺟﺎی ﺗﺎﻣﻞ دارد».

ﯾﮑﯽ از اﯾﺮادات اﺳﺎﺳﯽِ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﺧﺘﯿﺎر ﺳﻠﺐ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ
ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺰاﻟﺨﻄﺎﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در آن ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺴﺎس ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﻄﺎ و ﯾﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﺷﻮد.
اﯾﺮاد دﯾﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ،ﺗﺨﺼﺺ ﺷﻐﻞ ﻗﻀﺎوت و ﭘﺲ از آن اﺟﺮای ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮدی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻘﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺨﺸﺶ ﮔﻨﺎهﮐﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن ،ﻫﻤﺴﺮش را در ﺣﺎل زﻧﺎ ﺑﺎ زن
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ دارد ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در دادﮔﺎه وﺟﻮد زﻧﺎ را اﺛﺒﺎت ﮐﻨﺪ .اﺛﺒﺎت زﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺣﻞ دﺷﻮاری دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ
اراده ﮐﺮده اﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺛﺒﺎت آن ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

