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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ،ﺧﻔﻪ ﺷﺪن ،ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻣﺮگآور و ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ…  .اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ روش در اﯾﺮان و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪن ﺳﺮ اﺳﺖ :ﺗﺠﺮﺑﻪای
دﻫﺸﺘﻨﺎک.
ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ داﻧﺴﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف دﯾﮕﺮ روشﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ
ﺑﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و در ﻫﻤﺎن ﯾﮏ ﺑﺎر ،ﻣﺮگ را ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽآورد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن زﻧﺎن ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدری ،ﺧﻮاﻫﺮی ،ﻓﺮزﻧﺪی ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮی ﺑﺮای ﻗﺎﺗﻞ ﯾﺎ ﻗﺎﺗﻼن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﭽﻪ
«دﻓﺎع از ﺷﺮف ،ﻧﺎﻣﻮس و ﻋﻔﺖ »ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدان اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﭘﺪری ،ﺑﺮادری ،ﻓﺮزﻧﺪی
و ﻫﻤﺴﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ و اﻧﮕﯿﺰه ﻗﺘﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺨﻄﯽ ﻣﻘﺘﻮل از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺮدﺳﺎﻻر و ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻏﻠﻂ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺳﺎس آن از زﻧﺎن
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻧﺎﻣﺤﺮم از ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﻼﻣﯽ ،ﺟﻨﺴﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﻇﻦ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ،داﺷﺘﻦ دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ ،ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺣﺠﺎب و ﻋﻔﺎف ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺴﺖ و در
ﻣﻮاردی ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮم ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺮگ ﯾﮏ زن را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ در آن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮدان ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی ﺷﺪه ،زﻧﺎن ﻣﻠﺰم و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻣﺮدان
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﻮء ﻇﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﻄﯽ آﻧﺎن از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ ،ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻧﺎﻣﻮس و ﺷﺮف،
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﻗﺎﺗﻼن ﺗﻨﻬﺎ ﻇﻦ وﺟﻮد ﺗﺨﻠﻒ از ﺳﻮی زﻧﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ از
ﺳﻮی آﻧﺎن« ﻏﯿﺮت و ﻣﺮداﻧﮕﯽ »ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺧﺮوش درآﻣﺪه و ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آن ﺟﺎن ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮد.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ارﺗﮑﺎب ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻣﺨﻔﯽ ﺑﻮدن آن ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه آﻣﺎر روﺷﻨﯽ از ﻣﻮارد ارﺗﮑﺎب وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﻫﺰار زن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ و دﻗﯿﻘﯽ درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد وﻗﻮع اﯾﻦ ﻗﺘﻞﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﺣﻮزه ،از ﻫﺮ
دو زﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ اﺳﺖ(۱).
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ رﯾﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺳﺎل  ۵۹۳۱ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ را در رﺗﺒﻪ اول ﻣﻮارد وﻗﻮع ﻗﺘﻞ در اﯾﺮان داﻧﺴﺘﻪ و ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ﺑﯿﺶ از  ۱۳درﺻﺪ ﻗﺘﻞﻫﺎ در اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﺘﮕﺎن و اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮏ و در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﺰا و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در اﯾﺮان ﺳﺒﺐ ﺷﺪه آﻣﺎر روﺷﻨﯽ از ﻣﻮارد وﻗﻮع آن در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا
ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﭘﻠﯿﺲ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ را در ذﯾﻞ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺮدﺳﺎﻻر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ در اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺪه ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ
ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ،آﻧﭽﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻮع و ﻣﯿﺰان واﮐﻨﺶ ﻗﺎﻧﻮن و ﻧﻈﺎم ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﻗﺘﻞ و ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ آن اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ در اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره از ﺳﻮی ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﺎن ،وﮐﯿﻼن ،ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﺮان ،اﻧﻔﻌﺎل ﯾﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ؟
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان )ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب  ۲۹۳۱و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه( ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻗﻮل ﻣﺸﻬﻮر
ﻓﻘﻬﺎی ﺷﯿﻌﻪ) (۲ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ دﻓﺎع از ﻋﺮض و ﻧﺎﻣﻮس ،اﺟﺮا و اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺪود اﻟﻬﯽ و ﻣﻬﺪور اﻟﺪم ﺑﻮدن زاﻧﯽ و زاﻧﯿﻪ )ﻣﺮد و زن
زﻧﺎﮐﺎر( ،ﻗﺘﻞ زن را در ﺣﺎل زﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ را از ﻣﺠﺎزات ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻌﺎف داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس) (۳اﮔﺮ ﻣﺮدی ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را در ﺣﺎل زﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺠﺎزات ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﺎن ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺳﺖ ﻣﻌﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﻪ اوﻟﯿﺎی دم ﻧﯿﺰ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻗﺘﻞ زن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ در ﺻﻮرت زﻧﺎﮐﺎر ﺑﻮدن او از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﻠﻢ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ارﺗﮑﺎب ،ﻓﻌﻞ
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻣﺴﻠﻢ و ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻘﻮق ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪون و ﻣﺼﺮح ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺠﺎزاﺗﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ،آن ﻫﻢ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ،ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ و
ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﻮم ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ را از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﺮده و دﯾﮕﺮ آن را اﺟﺮا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺳﭙﺮدن اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﺻﺪور و اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﻣﺮگ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ )ﺣﻖ ﺷﻮﻫﺮ در ﮐﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮ( ﮐﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﺪوی ﮔﺮی
اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮدی اﻓﺮاد در اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻮد ،دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﻘﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن و دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻧﺒﻮد.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺐ ،ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻗﺎﺗﻞ و ﻗﺘﻞ
ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آن ﺷﻮﻫﺮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ« ﺧﺸﻢ ﺑﺮ آﻣﺪه از ﻏﯿﺮت و ﺗﻌﺼﺐ »ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻣﺸﺎﻫﺪه
زِﻧﺎی ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺘﻞ زن ﯾﺎ ﻣﺮد ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎر اﺛﺒﺎت زِﻧﺎی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ )ﺷﻮﻫﺮ( اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ اﺛﺒﺎت زﻧﺎ اﻣﺮی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،از اﯾﻦ رو در ﻋﻤﻞ ﺣﮑﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه در
ﻗﺎﻧﻮن از ﻣﻘﺎم اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﺮان )ﺑﺨﺶ اول(
آﯾﺎ ﺻﺮف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ؟ )ﺑﺨﺶ اول(
آﯾﺎ ﺻﺮف ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ؟ )ﺑﺨﺶ دوم(
در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اوﻻ ﺻﺮف ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﮐﺮدن ارﺗﮑﺎب ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ از اﻓﻌﺎل ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎم دﻓﺎع از ﺧﻮد ﯾﺎ
دﯾﮕﺮی ﻣﺠﺎز ﺑﻮده و ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ آن را ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺠﺎزات ﻣﻌﺎف داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺻﺮف ﻣﺸﺎﻫﺪه زِﻧﺎی ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻮﻫﺮ ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ اﺳﺖ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺻﺪور اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺸﺘﻦ اﻓﺮاد از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺧﻮد وﺟﻬﻪای ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ اﺛﺒﺎت زﻧﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻬﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان اﻣﺮی ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﺪم اﺷﺎره ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ) (۴ﺑﻪ ﻟﺰوم اﺛﺒﺎت زﻧﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات و ﮐﻠﯽ اﻧﮕﺎری ﻗﺎﻧﻮن اﺷﺎره ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺨﺎﺑﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺮف اﺛﺒﺎت وﻗﻮع زﻧﺎ ﺑﺮای ﺷﻮﻫﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاز ﻗﺘﻞ ﻣﻌﺎف از ﻣﺠﺎزات ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان از ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ زن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ ،ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﺰا و ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺘﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪای از ﻧﻘﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﮐﻪ در آن زﻧﺎن ﻣﻠﺰم و ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﻔﻌﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان در ﻋﺪم ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﺑﺮ
ﺣﻖ داﻧﺴﺘﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻗﺘﻞ از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮ ،ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺰا در اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭼﺮﺧﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ در وﻫﻠﻪ اول و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ در وﻫﻠﻪ دوم ،ﻧﯿﺎزی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ:
 .۱ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی اﯾﺮان ،ﻣﺨﺘﺎر ﻓﺘﺎﺣﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎر ،ﺗﻬﺮان .۶۹۳۱
 .۲اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻃﻮﺳﯽ در ﮐﺘﺎب« ﻣﺒﺴﻮط »در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ در ﮐﺘﺎب« ﻧﮑﺖ اﻟﻨﻬﺎﯾﻪ »در ﻗﺮن
ﻫﻔﺘﻢ.
 .۳ﻣﺎده  ۰۳۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه «:ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺮدی ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را در ﺣﺎل زﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺮد اﺟﻨﺒﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ
زن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن ﻣﮑﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮد را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺣﮑﻢ
ﺿﺮب و ﺟﺮح در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ».
ﺑﻨﺪ ث ﻣﺎده  ۲۰۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب  ۲۹۳۱در ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ «:در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ دارای ﯾﮑﯽ از
ﺣﺎﻻت زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻗﺼﺎص و ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﯽﺷﻮد :زاﻧﯽ و زاﻧﯿﻪ در ﺣﺎل زﻧﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ زاﻧﯿﻪ در ﻏﯿﺮ ﻣﻮارد اﮐﺮاه و
اﺿﻄﺮار ﺑﻪ ﺷﺮﺣﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺮر اﺳﺖ».
 .۴ﻣﺎده  ۰۳۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه «:ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺮدی ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را در ﺣﺎل زﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺮد اﺟﻨﺒﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ و ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ
زن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن ﻣﮑﺮه ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﺮد را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺣﮑﻢ ﺿﺮب
و ﺟﺮح در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ».

