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تفاوت جنسیتی، حتی در دیه  جنین
نســترن فرخه: قوانین تبعیض آمیز برای زنان در قانون همیشه مورد اعتراض 
زنان در کشور ما بوده است؛ از انتقاد مردم عام جامعه تا فعاالن و کارشناسان 
که البته منجر بــه تغییر چندانی در نگاه قانون گذار به این قوانین هم نشــده 
اســت. این قوانین تمام زندگی سیاســی و اجتماعی و فرهنگــی زنان ایران را 
تحت الشــعاع خود قرار می دهد. در هفته های گذشــته خبر اعالم شــدن دیه 
جنین در ســال جدید دوباره موجــی از اعتراض و واکنش را نســبت به رویه 
قضائی در کشــور در بر داشت. بر اســاس خبر منتشرشده،  دیه جنین پسر ۴۸۰ 

میلیون تومان و جنین دختر نصف آن خواهد بود. 
همین نوع نگاه، نشــانه های شکاف جنســیتی را از قبل تولد برای افراد در نظر 
می گیرد، حتی نرخ دیه جنینی که هنوز جنســیتش مشخص نیست، ۳۶۰ میلیون 
تومان در نظر گرفته شــده است، یعنی ارزش اقتصادی جنین بی جنسیت از جنین 
مؤنث بیشتر خواهد بود. با وجود اینکه فقه امامیه تأکید بر پویایی قواعد خود دارد 
و قانون اساســی هم مؤثر از آن اســت و همچنین با تغییرات بنیادی در فرهنگ و 

عرف جامعه امــروز، توقع تغییراتی در قوانین وجود دارد که البته در انتقادات به 
این نوع قوانین، ســال ۹۷ صحبت هایی از برابری دیه مطرح شــد ولی در آخر در 
نرخ دیه تفاوتی ایجاد نشــد. شیما قوشــه، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون 
وکالی مرکز، به برابری دیه اشاره می کند؛ در مورد اینکه می توانند دیه را برابر کنند 
یــا نه، به نظر ما می توانند و هیچ منع قانونی و شــرعی در این زمینه وجود ندارد؛ 
چراکه مشــخصا فقه امامیه معتقد به پویایی است و مقتضای زمان و مکان را در 

نظر می گیرد.
البته درحال حاضر طی شــرایطی، نصف دیگر دیه زن از صندوق بیت المال 
پرداخت می شود که از نظر بسیاری از وکال این اتفاق نشان برابری دیه نیست و 
فقط بخش جبران خسارت است که پرداخت می شود، همچنین انتقاد دیگری 
درمــورد فرد مقصر مطرح می شــود کــه با وجود عاملیت یــک نفر در ایجاد 
خســارت، صندوق بیت المال و پول افراد جامعــه باید جبران کننده قصور فرد 

فاعل باشد که همه اینها لزوم برابری دیه را شامل می شود.

قوانین دیه در صورت قتل مادر باردار
شرق: دیه جنس مؤنث نصف دیه مرد است و با توجه به اینکه بها ی دیه در پایان هر سال تعیین 
می  شود، طبق نظر یک وکیل، در حال حاضر جنین پسر ۶۰۰ میلیون و دختر ۳۰۰ میلیون است. 
با وجود اینکه ارزش اقتصادی زنان در اغلب قوانین کمتر از مردان بوده، در مواردی هم که فرد 
دســت به قتل یک زن باردار با جنین دختر بزند، با پرداخت نصف دیه مواجه می شــود . در این 
شرایط، اگر مادری با جنین داخل شکمش به قتل برسد، قاتل بخشی از دیه را پرداخت می کند 
و مابقی از ســوی صندوق بیت المال پرداخت می شود. همچنین طبق صحبت های نعیم رضا  
نظامی چهار محالی، وکیل پایه یک دادگستری، درباره جنین باید مشخص شود که دختر است یا 
پسر؛ اگر جنین دختر باشد، قاتل باید نصف دیه را پرداخت کند و نصف دیگر از صندوق بیت المال 

پرداخت می شود.
چالش های   ما به تفاوت   دیه   زن   و   جنین   با   جنسیت   مؤنث

نعیم رضا نظامی چهار محالی، وکیل پایه یک دادگســتری، در رابطه با تفاوت دیه زن و مرد و 
دیه جنین دختر و پسر می گوید: توجه کنید که در مواردی دیه زن و مرد برابر است؛ یعنی دیه باید 
کامل پرداخت شــود که در این شرایط نصف دیه زن را فرد مرتکب پرداخت می کند و مابقی از 

طریق صندوق بیت المال پرداخت می شود. اما در مورد دیه جنین، شرایط کامال متفاوت است؛ تا 
زمانی که روح دمیده نشده است، مباحث دیگری برای دیه جنین تعریف می شود و وقتی هم که 
روح دمیده شود و جنسیت مشخص شده باشد، شرایط کامال بر اساس جنسیت تعیین می شود. 
این وکیل ادامه می دهد: حال تصور کنید خانمی باردار به قتل برسد؛ اگر روح در بدن جنین دمیده 
شده باشد، بر اساس آن دیه پرداخت خواهد شد، اما اگر جنین پنج ماهه و دختر باشد، نصف دیه 
را باید فرد مرتکب پرداخت کند و نصف دیگر را بیت المال. پس مادری که باردار اســت و تولد 
صورت نگرفته، با لحاظ نظر اکثریت فقهای معظم که در چهار ماه روح در بدن اســت، توجه 
خواهید کرد که روح پدیده اى شگرف و متعالی است که واقعیتی غیر از جسم دارد. این آفریده 
ارزشــمند از دیرباز تاکنون، اندیشه فیلسوفان حوزه تمدن های اسالمی و غیر اسالمی را به خود 
مشغول کرده و سبب پدید آمدن مباحث پردامنه اى همچون تجرد یا عدم تجرد روح و آفرینش 
آن قبل و بعد از خلقت بدن یا مقارن خلقت آن شده است. در هر سو، تا مادامی که جنین متولد 
نشده است، مطابق ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسالمی، مرتکب قتل مادر، محکوم به قتل جنین 
نخواهد شــد. برای مثال، مردی یک زن را به قتل رسانده ولی با وجود اینکه جنین داخل شکم 

خانم روح دارد اما به دنیا نیامده، حال با مادری مواجه هستیم که دیه او کامال مشخص است، 
اما در مورد جنین باید مشخص شود دختر است یا پسر؛ اگر جنین دختر باشد، قاتل باید نصف دیه 
را پرداخت کند و نصف دیگر از صندوق بیت المال پرداخت خواهد شد. نظامی اضافه می کند: 
بنابراین هر زنی که به قتل برســد و اگر کار به پرداخت دیه برسد، کل دیه به آن تعلق می گیرد؛ 
مرتکب، بخشی از آن را می دهد و مابقی را صندوق بیت  المال پرداخت می کند؛ فقط به شرطی 
که مشمول قتل عمد محسوب نشود و قاتل قرار نباشد قصاص شود که در این شرایط الزم است 
قبل از اجرای قصاص، نصف دیه به قاتل پرداخت شود! توجه کنید هر کسی که مظنون به قتل 
عمد می شــود، اولین شــرط این است که یک انسان زنده را کشته باشد، اما جنین تا زمانی که از 
مادرش متولد نشــده و اولین عالئم حیات را که چیزی جز اولین دم و بازدم نیست، انجام نداده 
باشد، انسان زنده محسوب نمی شــود. بااین حال، بر مبنای نظر فقها می گویم اگر روح درونش 
دمیده شده باشد، دیه کامل تعلق می گیرد. این در حالی است که از زمان تشکیل نطفه در رحم 
مادر، دیه مقرر تا حلول روح تعیین شده است. در نهایت اگر قتل مادر در ماه حرام صورت گیرد، 

پرداخت دیه جنین نیز از ضوابط تغلیظ تبعیت می کند.
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   جدول  ۴۲۲۰      طراح: بیژن گورانی

خت
و س

دوک
 سو

حل
   

۳۲۱
کو ۵

ودو
ل س

   ح

   حل جدول  ۴۲۱۹

   سودوکو سخت  ۳۲۱۶   

   سودوکو ساده  ۳۲۱۶   

در همین مورد امان اهللا قرایی مقدم، جامعه شــناس و اســتاد دانشگاه، بین 
صحبت هایش اشاره می کند: ما باید دست از این کارها برداریم و رفع تبعیض 
کنیم، بیشــتر از این زنان و دختران جامعه را مورد تحقیر، ســرزنش و آســیب 
روحی و روانــی و ایجاد نارضایتی قرار ندهیــم؛ بنابراین جامعه دیگر مرحله 
دنبال روی و ســنت خواهی را پشــت  سر گذاشته اســت، نه تنها دختران از این 
قوانین ناراحت می شوند بلکه پســران هم دیگر اینها را نمي پذیرند، در نتیجه 

این مسائل موجب بدبینی در نسل جوان می شود.
این قوانین  یک نوع  خشونت  به  زنان  است

امان اهللا قرایی مقدم، جامعه شــناس و استاد دانشگاه، درباره برخی قوانین 
تبعیض آمیز جنســیتی، مانند تفاوت پرداخت دیه حتی در موضوع جنســیت 
دختر و پسر، می گوید: اینکه ما از دوران طفولیت و دوران جنینی دیه یک جنین 
دختر را با پســر متفاوت در نظر بگیریم، یک نوع تبعیض جنسی و روانی است 
کــه در برابر زنان و دختران اتفاق می افتد؛ چرا اصال باید قانونی را وضع کنیم 

که به این شکل باشد؟ 
این رفتارها و قوانین کامال خشــونت روحی و روانــی را برای زنان جامعه 
به همراه خواهد داشــت، آن هم در شــرایطی که امروز به وجود زنان در تمام 
زمینه ها مفتخر هستیم و شاهد این موضوع، زنی به نام مریم میرزاخانی است.
این جامعه شــناس اضافه می کند: ما باید دست از این کارها برداریم و رفع 
تبعیض کنیم، بیشــتر از این زنان و دختران جامعه را مورد تحقیر، ســرزنش و 
آســیب روحی و روانی و ایجاد نارضایتی قرار ندهیم. توجه کنید نســل جدید 

جوان های امروز دیگر از آن الک محافظه گری پیروی نخواهند کرد.
قرایی مقــدم ادامــه می دهد: اگر جامعه را در ســه مرحله تقســیم کنیم، 
یک جامعه ســنت خواه که از ســنت ها پیروی می کند، یک جامعه دنبال رو که 
آن هــم از هر آنچه بزرگ ترها می گویند، پیــروی می کند و یک نوع هم جامعه 
خودمختار که امروز جوانان ما و اصوال کشــور در آن مرحله قراردارد، یعنی از 
عقل و منطــق و آگاهی خودش پیروی می کند بنابرایــن جامعه دیگر مرحله 
دنبال روی و ســنت خواهی را پشت ســر گذاشته اســت، نه تنها دختران از این 
قوانین ناراحت می شوند بلکه پســران هم دیگر اینها را نمی پذیرند، در نتیجه 
این مســائل موجب بدبینی در نسل جوان می شــود، چون جوانان امروز کامال 
متفاوت هســتند، با وجود تغییر در نســل جوان، تغییر را در نســل کهن سال و 
میان ســال هم می بینیم؛ یعنی نسل کهن ســال امروز با کهن سال ۵۰ سال قبل 
بســیار متفاوت است. وقتی از شکاف نسل صحبت می شود، یعنی تفکر تغییر 
کرده، در این صورت دختر و پسر، فرد عاقل اندیش و تحصیل کرده در هر سنی، 
خیلی از مسائل گذشته را قبول نمی کند، امروز ۵۴ درصد دانشجوها از دختران 
هســتند و حال طبق چنیــن قوانینی آنها را تحقیر می کنیــم و به طورکلی این 

موضوع در جامعه قابل پذیرش نیست.
این جامعه شناس با اشاره به تلقی جنس دوم بودن زنان در برخی قوانین، 
اضافــه می کند: این موضوع به ســنت خواهی ما مربوط اســت، در اروپا هم 
شاهد چنین مسائلی بودیم، در کلیســا خشونت هایی را نسبت به زنان اعمال 
می کردند اما حاال در جامعه ما با وجود جوان های جدید، شــرایط در ۱۰ سال 
یا پنج ســال دیگر تغییر خواهد کرد، مثال در مورد حجاب این قدر ســختگیری 
صورت گرفت ولی آیا تغییری ایجاد شد؟ نسل جوان امروز خودمختار است و 

از عقل و منطق و اندیشه خود پیروی می کند.
قرایی مقــدم اضافه می کند: همچنان تأکید می کنم که در جامعه شناســی 

یک بخش پویا و یک بخش ایستا داریم، بخش پویای آن جامعه تغییر و تحول 
دائــم دارد، اگر تغییر نکند آن جامعه می میــرد، در طول تاریخ هم همین طور 
بوده؛ اگــر تغییر نمی کرد و جوان ها سنت شــکنی نمی کردند، جوامع امروزی 
به وجــود نمی آمد. فضای مجازی هم که دیوارها را شکســته، یعنی یک نفر 
در اتاقش نشســته ولی دور دنیا می رود و برمی گردد. با چنین شــرایطی قطعا 
جامعــه تغییر خواهد کرد، پس بهتر اســت آقایان به زنــان و جوانان احترام 

بگذارند و با این کارها جامعه را دل آزرده و اندوهگین نکنند.
امکان برابری دیه زن و مرد وجود دارد

شــیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکالی مرکز، در رابطه 
با تفاوت دیه حتی در جنســیت جنین، می گوید: به صورت کلی این بخش در 
فقه آمده اســت که دیه چه میزان باشــد، به چه شکل کمتر باشد و جزئیاتش 
چگونه باشــد اما در مورد اینکــه می توانند دیه را برابر کنند یــا نه، به نظر ما 
می تواننــد و هیچ منــع قانونی و شــرعی در این زمینه وجود نــدارد؛ چراکه 
مشخصا فقه امامیه معتقد به پویایی است و مقتضای زمان و مکان را در نظر 
می گیرد تا با توجه به تغییرات الزم در زندگی روزمره تغییرات اعمال شــود. ما 
معتقد هستیم که در مســئله دیه، ارث و بقیه مسائل دنیای امروز و زن امروز 
با زن ۱۴۰۰ ســال پیش متفاوت است که این تفاوت االن آشکار شده، پس این 

تغییر در قوانین می تواند ایجاد شود و منع قانونی هم ندارد.
این وکیل ادامه می دهد: در مورد موضوع جنین هم شــرایطی وجود دارد، 
در فقــه در مورد زن و مرد و فرد خنثــی قواعدی وجود دارد؛ فرد خنثی یعنی 
زن یا مرد بودن آن مشخص نیست و هر دو آلت را دارد، دقیقا مثل جنینی که 
جنسیتش مشخص نیست و دیه اش از جنس دختر بیشتر است. در مورد خنثی 
هم که باز ارزش دیه برای آن سه چهارم است؛ یعنی بیشتر از دیه زن که البته 

همه اینها مسائل جدیدی نیست و از قبل هم بوده است.
قوشــه در مورد اینکه ســال ۹۷ صحبت هایی درباره برابری دیه زن و مرد 
مطــرح بود، اضافه می کند: آن موضوع به جایی نرســید، تنها اتفاقی که افتاد 
ایــن بود که اوایل در تصادفات فقــط مابه التفاوت از صندوق بیت المال تأمین 
خسارت بدنی می شــد، االن در بخش دیگر موارد جراحات هم به این صورت 
اســت که نیمی را آن فــرد مقصر پرداخت می کند و بخــش دیگر را صندوق 
تأمین خســارت های بدنی، حال اینکه تأمین پول این صندوق که از کجا جمع 
می شــود و آیا از لحاظ قانونی صحیح اســت یا نه بحثش مجزاســت؛ چون 
به نظر من درســت نیســت، به این دلیل که وقتی خســارتی به شخصی وارد 
می شــود، مقصر فاعل ماجرا و کســی که عاملیت داشته اســت، باید جبران 
خســارت کند اما در این مورد اتفاقی که می افتد، این اســت که زن و مردی در 
یک ماشین بوده اند و به هر دو خسارت وارد شده و باید جبران خسارت دریافت 
کنند؛ االن زن عددی را دریافت می کند که نصف آن دیه و بقیه جبران خسارت 
است. وجود این صندوق برای پرداخت دیه زنان خوب شده ولی اساسا این کار 
عادالنه نیست؛ چون از بیت المال هزینه می شود؛ به جای آنکه فرد مقصر خود 
جبران خسارت کند، مابه التفاوت از بیت المال پرداخت می شود؛ یعنی از جیب 
تک تک افراد جامعه جبران خســارت می شود، در صورتی که این پول می تواند 
خیلی جاهای دیگر خرج مردم شود؛ بنابراین به نظرم این اتفاق صحیح نیست 
و گویی جامعه را در قبال آن مقصر دانســتیم که این اتفاق می افتد. همچنین 
توجه داشته باشید با این شرایط اسم آن دیه برابر نیست، چون هنوز دیه برابر 

نشده است.


