 ،ﺗﻼش ﺑﺮای دادﺧﻮاﻫﯽ و ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺐ»ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ«
)ﺑﺨﺶ دوم(
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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ)(۱
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﻧﺴﺘﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺮﺗﮑﺐ از ﻣﺠﺎزات ﻗﻀﺎﯾﯽ و ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﯿﻔﺮی در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
اﯾﺮان) ،(۲واﮐﻨﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ،وﮐﯿﻼن دادﮔﺴﺘﺮی و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻘﻮق زﻧﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ،
ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﺰا در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﻋﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ ،روﯾﻪ ﻋﻤﻠﯽ دادﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﭘﯿﺮوی از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﺎ ﺟﺪای از ﻧﻘﺶ دﻻﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در وﻗﻮع اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،آﮔﺎﻫﯽ ﻧﺒﻮدن از ﻗﺎﻧﻮن و وﺟﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺗﺼﻮر ﺗﻮﺟﯿﻪﮔﺮ و ﻣﺤﻖ
ﮐﻪ در آن ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد وﻗﻮع اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻤﻮاره از ﺳﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از اﯾﻦ رو ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺐ و اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده او ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در ﻣﻮارد وﻗﻮع ﯾﮏ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ در وﻫﻠﻪ اول و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ و ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ اوﻟﯿﺎی دم ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دادﺧﻮاﻫﯽ و ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ و ﯾﺎدآوری ﺣﻘﻮق آﻧﺎن در دادﺧﻮاﻫﯽ،
دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﻋﺎده ﺣﯿﺜﯿﺖ او و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
«ﻏﯿﺮتﻣﻨﺪ »از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﯾﮏ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
وﺿﻌﯿﺖ و اﺻﻼح ﻧﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اوﻟﯿﺎی دم در راﺳﺘﺎی دادﺧﻮاﻫﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﻣﻮارد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺸﯽ ﻋﻤﺪه در
ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮدن و ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﺗﻼشﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﻗﺎﺗﻞ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﺬﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺘﻮل و ﻋﺪم ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای دادﺧﻮاﻫﯽ و
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﺠﺎزات ﻣﺠﺮم اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان اﯾﻦ ﺣﻖ اوﻟﯿﺎی دم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻞ را ﺑﺨﺸﯿﺪه و از ﻣﺠﺎزات او ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ
)اﻋﺪام( ﺑﺎﺷﺪ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮﺑﺎﻧﯽِ ﯾﮏ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،ﻋﺪم اﻃﻼع دﻗﯿﻖ از
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﺷﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺎه ﻋﺮﻓﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﺧﺠﺎﻟﺖ و ﺷﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد
اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد :اﯾﻦ ﺣﻖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻣﺮﺗﮑﺒﺎن ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در اﯾﺮان در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻮارد ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻣﺠﺎزات و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﻌﯽ در ﺧﯿﺎﻧﺖﮐﺎر ﻧﺸﺎن دادن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻮدن ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮد دارﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎدآوری ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮑﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ اوﻟﯿﺎی دم ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ در ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای
دادﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ وارد ﮐﺮدن اﺗﻬﺎم ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد اﮔﺮ اﺛﺒﺎت ﻧﺸﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺳﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺷﻮد و دادﺧﻮاﻫﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻮاردی ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪای را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.
ﻟﺰوم اﺛﺒﺎت وﻗﻮع زﻧﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﺳﻮی ﻗﺎﺗﻞ:
ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮارد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎدآوری ﺷﻮد

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺮف ادﻋﺎی ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﯾﺎ زﻧﺎ از ﺳﻮی ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ او از ﻣﺠﺎزات ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و او ﺑﺎﯾﺪ وﻗﻮع زﻧﺎ را از ﻃﺮق ﻣﺼﺮح
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت دﻋﻮا) (۳ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎر اﺛﺒﺎت زﻧﺎی ادﻋﺎ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻗﺎﺗﻞ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه او ﺑﻮده و ﺻﺮف دادﺧﻮاﻫﯽ اوﻟﯿﺎی دم ،ﺑﺎر اﺛﺒﺎت
ادﻋﺎ و اﺗﻬﺎم را ﺑﺮ دوش ﻗﺎﺗﻞ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﺛﺒﺎت زﻧﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺶ ﺑﺮدن روﻧﺪ دادﺧﻮاﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺟﻮاز ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺗﻨﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﯿﻨﯽ وﻗﻮع زﻧﺎ:
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه از ﺳﻮی اوﻟﯿﺎی دم ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،اﻃﺮاﻓﯿﺎن او و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺮف وﻗﻮع زﻧﺎ و اﻃﻼع ﻗﺎﺗﻞ )ﺷﻮﻫﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ( از آن ،او ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﺤﻖ ﺑﻪ اِﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ و ارﺗﮑﺎب
ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻗﺘﻞ اﺳﺖ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺒﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﮑﺎم ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪن زن زﻧﺎﮐﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ او ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﺗﻞ از ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ« در ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻧﺎ »روی دﻫﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﮏ زن از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮ او ﺑﻪ ﺻﺮف اﻃﻼع از ﺧﯿﺎﻧﺖ زن ﯾﺎ ﻇﻦ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ،ﺣﺘﯽ در
ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﮑﺲ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ زن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻞ ،ﺟﺮم ﺑﻮده و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻘﯿﺐ و ﻣﺠﺎزات
اﺳﺖ.
ﺟﻮاز ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت وﻗﻮع زﻧﺎ:
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻀﻮر زن ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻏﺮﯾﺒﻪ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺧﻮدرو از ﺳﻮی ﺷﻮﻫﺮ او ،ﺑﺮای ﺟﻮاز
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار در ﻗﺘﻞِ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖدار ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﯿﻠﻢ ﯾﺎ ﻋﮑﺲ از ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ ﯾﺎ در
آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻦ و از آن ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﺗﻞ از ﻣﺠﺎزات ﻗﺘﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮده و او ﺑﺎﯾﺪ وﻗﻮع ﻋﻤﻠﯽ زﻧﺎ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﻘﻬﯽ
آن ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ وﻗﻮع دﺧﻮل ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ( را ﺧﻮد ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ:
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه و اراده آﻧﺎن ﺑﻪ دادﺧﻮاﻫﯽ اﯾﻔﺎ
ﮐﻨﺪ ،آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﯿﻨﯽ
زﻧﺎی ﯾﮏ زن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ او و ارﺗﮑﺎب ﻗﺘﻞ از ﺳﻮی وی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻣﺠﺎزات ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﻣﺸﺎﻫﺪه زﻧﺎ و ارﺗﮑﺎب ﻗﺘﻞ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادر ،ﭘﺪر و ﺣﺘﯽ ﭘﺴﺮ ﯾﮏ زن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺟﻮازی ﺑﺮای ارﺗﮑﺎب ﻗﺘﻞ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ارﺗﮑﺎب ﻗﺘﻞ از ﺳﻮی ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺷﻮﻫﺮ ،ﻋﻤﻞ ارﺗﮑﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ
ﭘﯿﮕﺮد و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮔﺬﺷﺖ از اﻋﺪام ،اﺻﺮار ﺑﻪ دادﺧﻮاﻫﯽ و ﻣﺠﺎزات
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻣﺠﺎزات در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮده و
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺠﺎزات در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﻓﺮاد از ارﺗﮑﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ،ﮐﻤﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮس از اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات ﻧﻘﺸﯽ در ﮐﺎﻫﺶ وﻗﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ،ﺗﺎﮐﯿﺪی ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
«ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ» ،ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ )ﺑﺨﺶ اول(
ﭼﺮا ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ در ﻗﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻢ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﺮان )ﺑﺨﺶ اول(

در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ارﺗﮑﺎب ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و
اﺻﻼح اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻧﻘﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﺮاﺗﺮ از اِﻋﻤﺎل ﻣﺠﺎزات در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮارد وﻗﻮع آن دارد.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﻣﺠﺎزات ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ،ﻗﺼﺎص )اﻋﺪام( ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺑﻪ
ﻏﺎﯾﺖ ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ،ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺠﺎزات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﺗﻞ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان داﺷﺖ .از اﯾﻦ رو ﺗﻼش
وﮐﯿﻼن دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮدن دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺻﺪور و اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﻋﺪام ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺎده  ۲۱۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و
ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه) (۴ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺠﺎزاتﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺎزات ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻮی
ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﻮﻧﺪ(۵).
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﻟﺰوم ﺟﺮماﻧﮕﺎری ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ
در آن اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،راﻫﮑﺎریﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮارد وﻗﻮع اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺛﺮ
واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 .۱اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «“ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ» ،ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ” ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 .۲ﻣﺎده  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».
 .۳ﻣﻮاد  ۰۶۱ﺗﺎ  ۰۱۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب  ۲۹۳۱در ﺑﺎب ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت دﻋﻮا در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮی.
 .۴ﻣﺎده  ۲۱۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه «:ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺷﻮد و ﺷﺎﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﺎﮐﯽ داﺷﺘﻪ وﻟﯽ از ﻗﺼﺎص
ﮔﺬﺷﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ ﻗﺼﺎص ﻧﺸﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام او ﻣﻮﺟﺐ اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ و ﺻﯿﺎﻧﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺑﯿﻢ ﺗﺠﺮی
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎ دﯾﮕﺮان ﮔﺮدد دادﮔﺎه ﻣﺮﺗﮑﺐ را ﺑﻪ ﺣﺒﺲ از ﺳﻪ ﺗﺎ  ۰۱ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ».
 .۵اﮔﺮﭼﻪ اﺧﺘﯿﺎر اِﻋﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ دادﮔﺎه واﮔﺬار ﺷﺪه و ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺎﮐﯽ ﻧﻘﺸﯽ در اﺟﺮای آن ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺻﺮف
درﺧﻮاﺳﺖ آن از ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ در ﺻﻮرت ﮔﺬﺷﺖ از ﻣﺠﺎزات ﻗﺼﺎص ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ دادﮔﺎه در ﺻﺪور آن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

