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معصومه اصغری
*قتل مریم – هشت ســاله به دســت پدر در کوت عبداهللا – ۱۳۸۱ – پدر جسد را در 

گونی گذاشت و در شهر چرخاند و بعد خودش را معرفی کرد.
*قتل زهرا – ۲۴ ســاله به دست برادر – ۱۳۸۳ – دختر دانشجوی کامپیوتر به خاطر 

سوءظن برادر کشته می شود.
*قتل یک زن، مادرزن و خواهرزاده با اســلحه – ۱۳۸۷ – به دست همسر با انگیزه 

ناموسی.
*قتــل یک دختر در پل مدیریت – ۱۳۹۰ - حمله به دو دختر و زدن ضربات متعدد 

چاقو در خیابان به دست یک مرد با انگیزه ناموسی.
*قتل دو دختر ۱۶ و ۲۷ ساله در آبادان به دست عموی شان – ۱۳۹۸.

*قتل حدیث به دســت پدر – دختربچه به دست پدر و به خاطر انتقام از مادر خفه 
می شود – ۱۳۹۹.

*قتل فاطمه ۱۹ ساله – به دست پسرعمویش – ۱۳۹۹.
*قتل ریحانه با ضربات متعدد میله به سرش – به دست پدرش – ۱۳۹۹.
*قتل سارا – به دست شوهرش بعد از ضرب و شتم خفه می شود – ۱۴۰۱.

*قتل مبینا – به دست همسرش – شهریور ۱۴۰۰.
*قتل رومینا – پدرش با داس به شاهرگ گردن او ضربه می زند– ۱۳۹۹.

*قتل مونا – سر مونا به دست همسرش بریده می شود – ۱۴۰۰.
و... ایــن قتل ها بدون توجه بــه قانون و آنچه به عنــوان واکنش های اجتماعی 
معرفی می شــوند، در بطن جامعه هنــوز اتفاق می افتند و با نگاه های درســت و 
غلطی که همه ما در درون و بیرون از خودمان داریم، تقویت یا نهی می شــوند. این 
همان نقطه است که باعث تکرار این نوع قتل ها در همه این سال ها شده است. در 
عمده این قتل ها یک انسان برای رفع فشار اجتماعی و عرفی درونی و بیرونی خود، 
یک انسان دیگر را در محکمه ای انفرادی و خودساخته محاکمه و به قتل می رساند. 
در بســیاری از این قتل ها، قاتل پس از ارتکاب قتل پشیمان نیست؛ چرا که انجام این 
قتل را نه برای رضایت و آرامش خود بلکه برای ارضای نیاز خانواده، قبیله، محله 
یــا هر محیط اجتماعی دیگر انجام داده اســت و همین تأیید از ســوی آنها برایش 
کفایــت می کند. حفظ ناموس و غیرت داشــتن دو کلیدواژه بــرای انجام این قتل ها 

هستند که در هر کدام شان روایتی متفاوت و خونین را رقم می زند.
هنوز قتل سمیه و شاهرخ یا قتل همسر ناصر محمدخانی یا قتل در سعادت آباد 
در خاطر همه ما باقی مانده است. نه ما این قتل های ناموسی را فراموش می کنیم 
و نه این قتل ها تمام می شــوند و می گذارنــد روح ما آرام بگیرد. در ابتدای دهه ۹۰ 
که تازه اولین گوشــی های هوشمند دوربین دار در دست مردم بود، قتل پل مدیریت 
یا قتل ســعادت آباد رخ داد، تازه آن زمان وقتی تصاویر قتل و جان دادن آدم ها روی 
زمیــن را دیدیم، متوجه شــدیم که اثرات این اتفاق تا چه انــدازه می تواند روحمان 
را خنج بکشــد؛ اما آیا وقتی فیلم ســر بریده مونا در دست همسرش را دیدیم دیگر 
بعد از چندین دهه دیدن و شــنیدن این اخبــار، این اخبار و اتفاقات برایمان عادی و 

بی اهمیت شده؟ نه!
بــه نظر نگارنده ایــن گزارش، نه قانون، نه شــرع، نه فشــار اجتماعی و اذهان 
عمومی و نه حســاب باز کردن روی حس والد و فرزندی و عطوفت بین انســان ها، 
هیچ کدام نمی توانند به تنهایی مانع از چنین قتل هایی شوند. به همین دلیل مخاطب 
این گزارش را مردان قرار دادم، نه به این معنی که وقوع این نوع از قتل ها بیشتر به 
دســت آنهاســت و آنها در این مورد متهم و مورد سؤال هستند، بلکه به این معنی 
که شاید با نگاهی متفاوت به آنچه در قالب قتل ناموسی رخ می دهد، نگاه آنها به 

این موضوع ذره ای تغییر کند.
بــه این امید که اگر حتــی ذره ای فکر چنین قتلی را حتی در لحظه ای به ذهن تان 
داشــتید، از خودتان بپرسید آیا من از همه چیز خبر دارم؟ آیا نیت و دلیل رفتار طرف 
مقابلــم را کامــل می دانم؟ آیا او حــق دارد چیزی غیر از آنچه را مد نظر من اســت، 
بخواهد؟ مگر نه اینکه همه ما انســان و جایزالخطا هستیم، آیا می توانم از خطایش 
چشم پوشــی کنم؟ اگر کســی که به کشــتنش حتی لحظه ای فکر کرده ام عزیز من و 
عضوی از خانواده ام اســت، پس ارتباط و راه های گفت وگو هنوز باز است و می توانم 
با او حرف بزنم و با اصالح رفتار، مشــکالت را حل کنم؟ آیا از خودتان پرسیده اید که 
این راه حل آخر است؟ دلیلی که برای آن به قتل عزیزتان فکر کرده اید، به نفع خودتان 

است؟ یا خانواده؟ یا تنها به دلیل فشار فامیل و محله و قوم و قبیله و اطرافیان؟
حتما شــنیده اید افرادی که قصاص می کنند و جانی را در مقابل جان عزیزشان 
می گیرنــد، پــس از انجام قصاص هــم آرام نمی شــوند و درد و تلخی آن لحظات 
قصاص همواره با آنها خواهد بود. حاال چطور می شــود که شــما سری را ببری که 

همیشه بوسیده ای! سری را با تبر قطع کنی که در آغوش کشیده ای! یا با چاقو بدنی 
را تکه تکه و شرحه شــرحه کنی یا اصال روســری لطیفش را دور گردنش بگیری و 
خفــه اش کنی و بعد آرام بگیری؟ باقی عمر وقتی چشــم بر هم می گذاری، چطور 
می خوابی؟ چه بســیار پدرانی که پس از کشــتن دخترشــان توان زندگی نداشتند 
و خودکشــی کردند و چه بســیار قاتالن ناموســی که آزاد بودند؛ اما وجدان شــان 

رهای شان نکرد!
اگر امروز مونا حیدری زنده بود، می توانســت به خاطر هر رفتاری پاسخ گو باشد 
و دیگرانی که داســتان زندگی او را فقط با سر بریده اش خواندند، می توانستند ببیند 
یک انسان حتی اگر خطایی هم کرده باشد، راه جبران اشتباه خود را دارد؛ اما امروز 
ما فقط یک خبر داریم و آن بریده شــدن ســر یک دختر ۱۷ ساله به دست همسرش 
اســت و این هیچ جایی برای دفاع باقی نمی گذارد. اگر مرد هســتید و در میان این 
فشــارهای اجتماعی و قبیله ای، فرهنگی و عرفی احســاس و فکر می کنید همسر، 
مادر، دختر، خواهر، خواهر  زن و هر زن دیگری که به خانواده شــما مرتبط اســت، 
هنجارها و الزامات رفتاری شــما را رعایت نمی کند، ایــن را بدانید که لزومی ندارد 
برای مجازات آن فرد، شما تبدیل به یک قاتل شوید و همیشه برای آن راه آخر که در 
ذهن تان می آید؛ یعنی کشــتن آدم ها فرصت وجود دارد. و سپس چرا راه های دیگر 
برای گفت وگو، مشــاوره گرفتن با روان شناس و کارشناس حقوقی و انتظامی یا حتی 

پادرمیانی بزرگ ترها و افراد باتجربه را امتحان نکنیم!؟
حتما این جمله را زیاد شنیده اید که «کسی را در قبر ما نمی گذارند»؛ یعنی ما با 
همه اعمالمان در قبر تنها هســتیم! چه کسی که سرش بریده شده و چه کسی که 
سری را بریده است! تمام کسانی که در تأیید یا رد عملکرد ما حرفی زدند یا حمایت 
و تشویقی کردند، در همین دو روز زندگی تأییدمان کرده اند. اگر به روز قیامت مانند 
غیرت و ناموس اعتقاد داشــته باشــیم، می دانیم که باید برای کشــتن یک انسان و 
گرفتن جانش پاســخ گو باشیم. در اسالمی که قوانین جامعه ما بر اساس آن نوشته 
شده یا حق خون را به پدر داده است، این موضوع هم تأکید شده که جان یک انسان 

مساوی با جان همه جامعه است!
آماری وجود ندارد

دربــاره خیلی از موضوعات جامعــه ما یا آمار دقیقــی در جامعه وجود ندارد 
یــا مســئوالن در دوره های مختلف با تأمــل و فکر یــا از روی مصلحتی که مد نظر 
خودشــان بوده، ترجیح داده اند این آمار به شکل رسمی ارائه نشود. با این حال به 
صورت جســته و گریخته مسئوالن اجرائی در دوره های مختلف زمانی، آمارهایی را 
ارائه داده اند که با مرور آنها می توان به فضایی کلی از آمارهای مربوط به قتل های 
ناموســی یا زن کشی در سال های اخیر رسید. برای آنکه حدودی از میزان این آمار را 
در دست داشته باشــیم، از ابتدای دهه ۸۰ در جست وجوی خبرگزاری ها این اخبار 

را به دست آوردیم.
مهــر ۱۳۸۳ معاون آگاهی ناجــا: قتل های ناموســی و خانوادگی چهار درصد 
رشد کرد. ســردار محمد نوری اعالم کرد: قتل هایی که از سوی بستگان و به دالیل 
ناموسی و مســائل خانوادگی صورت می گیرد، با چهار درصد رشد، از ۱۸ درصد در 

سال ۸۱ به بیش از ۲۲ درصد در سال گذشته رسید.
تیر ۱۳۸۴، خیانت مرد عامل ۶۷ درصد شوهرکشــی ها در ۱۵ استان کشور است. 
میانگین سنی ازدواج زنان در «همسرکشی» ۱۳ تا ۱۴ سال است و ۲۰ درصد قتل ها 

در کشور ناموسی و جنسی هستند.
اردیبهشــت ۱۳۸۶، مهدی مرادی فتیدهی، بازپرس ویــژه قتل اهواز: ۶۶ درصد 

قتل های ثبت شده در اهواز با انگیزه طایفه ای و ۲۵ درصد از آنها ناموسی است.
اردیبهشــت ۱۳۸۷، سرهنگ مختاری فرد، رئیس پلیس آگاهی استان خوزستان: 
بیش از ۴۰ درصد قتل ها در خوزستان ناموسی است. او ۷۵ درصد گم شدگان استان 
را دختران و زنان و علت ناپدیدی بیشــتر آنها را فرار از خانه  عنوان کرد. سن اغلب 
دختران و زنان گم شــده ۱۵ تا ۲۰ ســال بوده و عملیات و بررسی های پلیس در این 

موارد، منتج به این می شود که افراد گم شده، اغلب از خانه فرار کرده اند.
ســرهنگ مختاری فرد اعالم کرد: استان خوزستان، از نظر آمار قتل های ناموسی، 
پس از اســتان سیستان وبلوچستان، در رتبه دوم کشوری قرار دارد. همچنین از آنجا 
که در این نوع قتل ها معموال ولی  دم، خود، قاتل است، حداکثر مجازات برای متهم، 

هشت سال زندان است.
آذر ۱۳۸۷، رئیس دادگستری استان خوزستان: وقوع قتل های ناموسی در استان 
خوزستان به یك مشکل جدی تبدیل شده است و خانواده مقتوالن معموال خواستار 

مجازات قاتل نیستند.
فروردیــن ۸۸، ســرهنگ رجبی، معاون مبــارزه با جرائم جنایــی پلیس آگاهی 

کشور: سهم قتل از سوی بستگان در سال گذشته نسبت به سال ۸۶ تفاوت چندانی 
نداشــته، به طوری که این نوع قتل ها ۳۳ درصد از کل قتل های ســال ۸۷ را در بر 

گرفته است.
ســال ۸۸، سید مجتبی برهانی، بازپرس شــعبه ویژه قتل اهواز: در سال ۸۸، ۶۵ 
مورد قتل در اهواز اتفاق افتاده که در این تعداد قتل ۲۶ نفر از مقتوالن زن بوده اند 
و از این ۲۶ نفر نیز ۱۵ قتل به دالیل ناموسی اتفاق افتاده است. برهانی تصریح کرد: 
۲۴٫۵ درصد از قتل هایی که در ســال ۸۸ در شهر اهواز اتفاق افتاده، ناموسی بوده 
که البته نســبت به ســال ۸۴ که میزان قتل های ناموسی در اهواز ۳۵ درصد بوده، 

کاهش یافته است.
برهانی گفت: در حال حاضر مشکلی که در شهر اهواز و دیگر شهرها وجود دارد، 
این اســت که پس از وقوع قتل ، از سوی خانواده مقتول به خانواده و بستگان قاتل 
نیز هجمه و حمله می شــود. تا حدی که خانواده قاتل و حتی بســتگان دور او نیز 

مجبور به کوچ از آن منطقه می شوند.
آذر ۱۳۸۹، ســرهنگ النقی پور، رئیس پلیس آگاهــی نیروی انتظامی آذربایجان 
غربی: ۲۱ فقره قتل بر اثر مسائل ناموسی، ۱۲ فقره بر اثر نزاع، ۱۱ فقره بر اثر اختالف 
حســاب، ۱۰ فقره بر اثر اختالفات خانوادگی، چهار فقره بر اثر سرقت و ۹ فقره قتل 
بر اثر سایر موارد به وقوع پیوسته است. او ادامه داد: ۲۵ مورد قتل ها با سالح گرم، 
۲۷ مورد با ســالح سرد، هفت مورد بر اثر خفگی و یك مورد نیز بر اثر سوزاندن به 

وقوع پیوسته است.
مــرداد ۱۳۹۰، احمدی مقــدم، فرمانده  ناجا، خبر داد:  وقــوع ۷۳۳ فقره قتل در 
چهار ماهه امســال/ ثبت حدود ۹۰۰ فقره پرونده تجاوز از سال ۸۶ تاکنون/ آمار قتل 

به دست بستگان روند افزایشی داشته است.
او گفت: نرخ قتل در اســتان های مختلف متفاوت اســت و به عنوان مثال هفت 
اســتان بیش از نیمــی از آمار قتل ها را به نام خود ثبت کرده اند، که این امر ریشــه 
در مســائل فرهنگی (قتل های خانوادگی، ناموســی و نزاع) و عادی بودن استفاده 
از ســالح دارد. به گفته او، قتل از طریق بستگان روند افزایشی داشته و این موردی 

نیست که پلیس بتواند در آن وارد شود.
تیر ۱۳۹۱، ســرهنگ مصطفایــی، معاون پلیــس آگاهی ناجا، خبــر داد: وقوع 
۳۳ درصد قتل ها از ســوی بستگان و زن کشــی در صدر قتل های خانوادگی است. 
مصطفایی گفت: شــخصا در اغلب پرونده های قتل نســبت به متهم به قتل حس 
ترحم دارم؛ چــون فکر می کنم متهم نیز به نحوی قربانی جهالت، ساده اندیشــی، 
ســنن و رســوم غلط جاری در طایفه، قوم و به نوعی قربانی خطای دیگران شــده 
است. با فرض بر اینکه به سبب روابط خانوادگی بین متهم و قربانی یا سایر شرایط 
این فرد از مجازات قانونی رها شود، باز هم از نظر انسانی فکر نمی کنم خاطره تلخ 

ازبین بردن یك عزیز را بتواند فراموش کند.

معــاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی ناجا درباره قتل های فامیلی اظهار 
کرد: زمانی که بین متهم و مقتول نســبت خانوادگی و فامیلی وجود داشــته باشد، 
این نوع از قتل ها در ردیف «قتل به دســت بســتگان» ثبت می شوند. در سال ۱۳۹۰ 
از مجمــوع قتل هایی که اتفاق افتاده، در حــدود ۳۳ درصد آنها رابطه فامیلی بین 

متهم و مقتول وجود داشت.
مرداد ۱۳۹۲، هشــدار یک مقــام قضائی درمورد قتل های ناموســی: رئیس کل 
دادگستری اســتان کرمان گفت: درست نیســت به دلیل یک عمل احساسی غلط، 
دختر یا پســر را به گلوله بست. حجت االسالم علی توکلی با بیان اینکه هنوز شاهد 
برخی افکار ناصحیح قرن های گذشته در برخی از نقاط استان هستیم، گفت: ریشه 
بســیاری از قتل ها که در منطقه جنوب استان کرمان اتفاق می افتد، ناموسی است؛ 
یعنی به صرف ارتباط یک دختر و پســر، خانواده دختر مرتکب قتل دختر یا خواهر 

خود می شوند که این رفتار غیرشرعی و غیرانسانی است.
اردیبهشت ۹۳، سرهنگ هادی مصطفایی، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس 
آگاهی، درمورد انگیزه های وقوع قتل در کشــور نیز با بیان اینکه ۲۸ درصد از قتل ها 
به دلیل نزاع و اختالف رخ می دهد، گفت: ۱۸٫۱۸ درصد به دلیل مســائل ناموســی 
و منکراتی، ۷٫۷ درصد ســرقت، ۱۵٫۳ درصد اختالف خانوادگی و ۱۱ درصد به دلیل 

مسائل دیگر انگیزه مهم قتل ها در کشور را به خود اختصاص داده اند.
او همچنین درمورد قتل به دســت بســتگان نیز با بیان اینکه این نوع قتل ۳۱٫۹ 
درصد قتل از کل را به خود اختصاص داده اســت، گفت: خوشــبختانه شاهد سیر 
نزولی میزان وقوع قتل به دســت بستگان هستیم؛ به طوری که در سال ۹۱ این رقم 

۳۳٫۹ درصد بوده است.
معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی ناجا همچنین درباره ســهم زوجین 
در میــزان وقوع قتل (همسرکشــی) بــا بیان اینکــه این نوع قتــل ۱۹٫۸ درصد از 
قتل های خانوادگی را شامل می شــود، گفت: قتل زنان توسط شوهر شاهد کاهش 
۳٫۴ درصدی بوده اســت. به گفته مصطفایی، ۶۱٫۵ درصد قربانیان مؤنث به دست 

بستگان خود به قتل می رسند.
خرداد ۹۷، امانت بهبهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
کل خوزستان، با اشاره به انجام رایزنی با سران عشایر در خصوص پیشگیری از وقوع 
قتل های ناموســی، گفت: تعداد قتل های ناموسی در خوزستان در سال های گذشته 

حدود ۱۵۰ مورد بود که در حال حاضر به انگشتان دست هم نمی رسد.
همیــن آمار و اظهار نظرهای مســتند مســئوالن مرتبط، برای آنکــه بگوییم این 
قتل های ناموسی و زن کشــی هنوز هم سهم درخورتوجهی از قتل های رخ داده در 
کشور را تشــکیل می دهند، کافی است. درست اســت که آمارها کاهشی هستند و 
چنــد درصدی کم شــده اند، اما اینکه مثال از ۳۰ درصد بــه ۲۸ درصد یا ۲۵ درصد 
رســیده باشــند، کفایت می کند؟ آن ۲۵ درصدی که هر روز در نقاط مختلف کشور 

فارغ از قومیت، اســتان و شرایط زندگی، بدون محاکمه به مسلخ کشیده و سر بریده 
می شوند، آن قدر اهمیت ندارند که این آمار را هنوز هم مهم بدانیم؟ از سوی دیگر، 
روند اظهارات مســئوالن از دهه ۸۰ تا به امروز نشان می دهد اطالع رسانی شفاف و 
دوره ای در مورد این نوع قتل ها در گذشته بیشتر از امروز بوده و بسیاری از مسئوالن 
دستگاه های مسئول در شرایط فعلی تمایلی به ارائه آمار شفافی از این نوع قتل ها 
ندارند و دلیل را هم برخی مصالح عنوان می کنند. حتی این موضوع گفته می شــود 
که اعالم آمار در تشــدید این قتل ها اثر گذار است. با این حال، در بیرون از رسانه ها و 
آمارهای ناگفته مسئوالن و بیرون از قواعد و قوانینی که جامعه برای هر نوع قتلی 
در نظر گرفته اســت، قتل های ناموســی و زن کشــی به معنی عام آن ادامه دارد و 
قاتالن با رضایت خانواده مقتول و شــاید در نهایت با چند ماه یا چند سال حبس و 

زندان، آزاد هستند.
قتل ها فجیع تر، قاتل ها آزادتر

قتل های ناموســی یک تفاوت مشــخص با قتل های دیگر دارند و آن این اســت 
کــه قاتل فرار نمی کند! ابایی از معرفی خود به عنــوان قاتل و انجام این قتل ندارد 
و به عکس تمایل به اعالم و علنی کردن آن دارد! چه آن پیرمرد روســتایی باشد که 
وقتی دخترش را کشــت، رو به اهالی روستا گفت: «کشتمش، راحت شدید!» و چه 
همسر مونا حیدری که سر بریده او را در محله ها چرخاند تا بگوید کار زنش را تمام 
کرده اســت! در این نوع قتل، اتفاقا کار پلیس و دســتگاه قضائی هم ســبک است؛ 
چون اصال پرونده ای تشــکیل نمی شود و اگر هم شکایتی باشد با فشار اجتماعی و 
قومی و قبیله ای یا بزرگان پس گرفته می شــود یــا در نهایت فرد از چند ماه تا چند 
ســال زندان را می گذراند. جزئیاتی هم درباره این نوع پرونده ها و آمارشــان وجود 
ندارد؛ هم خانــواده قربانی و هم قاتل تمایلی ندارنــد دیگر درباره موضوع حرفی 

بزنند و هم مسئوالن دوست دارند در این حیطه دخالتی نکنند.
تا چند ســال قبل اخبار قتل های ناموســی و زن کشی هر چقدر هم که دلخراش 
و فجیع بودند، در حد همان محالت و در نهایت یک شــهر باقی می ماند، اما امروز 
بازخورد و فراگیری اخبار و تصاویری که این قتل ها داشــته اند، از یک روســتا به کل 
کشور می رسد و شاید تنها تفاوتی که در مورد این قتل ها در سال های گذشته تا امروز 
شــاهد بوده ایم، همین مسئله فراگیری و اثرگذاری بر اذهان عمومی و واکنش های 
اجتماعی آن بوده اســت. هرچند هنوز هم مسئوالن اجرائی، انتظامی و قضائی به 
جای حق بنیادین و ریشه ای چنین قتل هایی و رسیدگی منصفانه آنها در دادگاه، تنها 
به وجه رســانه ای آن می پردازند و همچنان ســعی در پنهان کردن این اخبار دارند. 
چه اینکه در آخرین موردی که پرونده آن هنوز برای جامعه تازه است، شاهد بودیم 
که متهم یعنی قاتل آزاد است و خبرنگار منتشرکننده این خبر در گیرودار زندان رفتن 
به خاطر همین خبر اســت. هنوز هم وقتی مخاطبان این خبر را بشــنوند که همسر 
مبینا ســوری به عنوان قاتل او آزاد است و ســینا قلندری، خبرنگاری که این خبر را 

منتشر کرد، ۲۶ ماه حبس گرفته است، چه برداشتی از این برخورد خواهند داشت؟
اما سؤال این اســت که جامعه ای که هنوز نسبت به یک فرزندکشی مثل آنچه 
در پرونده قتل بابک خرم دین رخ داد، آن طور دل آشــوب و پریشان می شود یا با قتل 
فجیع مونا حیدری تا هفته ها درگیر چنین پدیده شــومی اســت، آیا نســبت به این 
نــوع از قتل نگاه مثبت دارد؟ اگر نه! پس این حمایت و بخشــش یا رضایت برخی 
خانواده قربانیان و قاتل از کجا ریشــه می گیرد؟ آیا رسانه ها و فراگیری و بازتا ب های 
آن و تحــت قضاوت یک جامعه بزرگ تر قرار گرفتن، در کاهش این قتل ها یا حداقل 
امیــد به اجرای مجازات برای قاتل و قاتالن و در نهایت اصالح قوانین تعزیری تأثیر 

خواهد داشت؟
ســعید مدنی، فعال اجتماعی که امروز در زندان اســت، چنــدی بعد از قتل 
مونا حیدری در نشســتی در محل انصاف نیوز گفت: «از من ســؤال شد «آیا اینکه 
هر از گاه یک بار خبری از قتل های ناموسی به گوش می رسد، نشانه ای از زیادشدن 
آن اســت؟» و پاســخ مــن آن بود که «لزوما نــه»، اما نکته مهم تر آن اســت که 
حساسیت ها بیشتر شده! ســاالنه حدود ۴۰۰ قتل ناموسی در کشور اتفاق می افتد 
که در واقع ۴۰۰ قصه پشــت آنهاســت. ما آمار وقوع قتل ها به ویژه آمار قتل های 
ناموســی را به صورت مشــخص نداریم و فقط عموما به حدود آمار قتل اشــاره 
می شــود. زمانی که می گوییم ســاالنه حدود دوهزارو ۵۰۰ تا سه هزار انسان جان 
خود را با خشــن ترین روش ممکن از دست می دهند، فهمی خطا از انسان و حق 
حیات داریم. وزیر کشــور می گوید حدود ۲۵۰ نفر در اعتراضات آبان کشته شدند، 
انگار که راجع به تعداد ســیب های یک ظرف ســخن می گوید. تک تک این قتل ها 
مهم است و جان تک تک انسان ها ارزش دارد و باید با جزئیات و به صورت دقیق 

درباره آن گفت وگو و بحث کرد».
مدنی به مسئله اهمیت تغییر در قوانین این گونه و غیرمستقیم پرداخت و گفت: 
«وقتی درباره  روند صحبت می کنیم باید دو خط موازی را دنبال کنیم؛ یکی به روند 
تحوالت در حوزه  عمومی و جامعه  مدنی و اجتماعات و فرهنگ عمومی اشاره دارد 
که به ســرعت در حال تغییر و تحول است. سمت و ســوی این تغییر تقویت نگرش 
منفی تری نســبت به قتل ناموسی است. اما روند دیگر به تغییر و تحول در ساختار 
که سرعتی بسیار آهسته دارد، اشــاره می کند. تحوالت در این دو مسیر جریان دارد 
اما ســرعت تحول در حوزه عمومی و متن جامعه ایران بســیار بیشــتر از تحول در 
سیاســت های رسمی اســت. برای همین یک عدم تعادل شکل گرفته است. به این 
معنا که جامعه خواســتار توقف خشونت علیه زنان است اما برای نمونه حتی یک 

پروژه  در سطح ملی برای توقف خشونت علیه زنان وجود ندارد».
این فعال اجتماعی نگاهی فراتر از یک قتل به موضوع دارد و می گوید: «در سال 
۷۳ و ۱۶ ســال بعد از انقالب همچنان یک سنت ناصحیح اتفاق می افتد، مگر غیر 
از این اســت که قاتل یا قاتالن در مدارس بعد از انقالب تحصیل کرده اند، پس چرا 

درباره  این مسائل هیچ آموزشی ندیده اند. امروز، یعنی حدود ۴۰ سال پس از انقالب، 
اکثر قاتل های ناموسی درس خوانده و آموزش دیده   بعد از انقالب هستند؛ آنها هنوز 
فرهنگ مردســاالرانه  دارند و هنوز زن ســتیزی را زشــت نمی دانند و نمی توانند به 

حقوق مدنی افراد احترام بگذارند.
پس آنان که باید محاکمه شوند وزرای آموزش و پرورشی هستند که در این مدت 
مســئولیت داشته اند تا این سنت نادرست قتل ناموســی را از ذهن و رفتار کودکان 
بزدایند. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم 
دانســته است. ببینید که در طول این سال ها چه اقدامی برای پیشگیری از قتل های 
ناموســی انجام شده؟ هیچ اقدامی نشده است. قصاص به خودی خود هیچ آثاری 
ندارد و بعد از قصاص هم دختر بعدی برای به قتل رســیدن در نوبت است! از همه 
مهم تر، خود قاتل هم قربانی سیســتم آموزشــی و اجتماعي و اقتصادی است و به 
همین دلیل هم آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد، عملکرد نهادها و ساختارهاست.
علــی مجتهدزاده، وکیل ســینا قلندری، خبرنگاری که خبر قتل مبینا ســوری را 
منتشــر کرد و حاال حکم ۲۶ ماه زندان برای او اعالم شده است، پیش تر به «شرق» 
گفته اســت: «وقتی که آقای اژه ای سر کار آمد، شعارهای زیادی درباره لزوم ایجاد 
اصالحات در دســتگاه قضا داد. مواردی شــبیه به اینکه ضابط زور زیادی دارد. یک 
فاجعه دردناک رخ داده اســت. دختری به دســت همســرش به طرز وحشیانه ای 
به قتل رســیده است. آن وقت پدر قاتل با ســر افراشته در دادگاه حاضر می شود و 
مقابل قاضی بدون هیچ ابایی می گوید که پســرش رســم عشیره ای را اجرا کرده و 
هیچ خطایی مرتکب نشده است. می گوید اینجا عرف است. در مقابل، این خانواده 
مقتول هستند که با ترس و لرز در دادگاه حاضر می شوند و به سختی می توانند حتی 

یک کلمه از خود دفاع کنند».
مجتهدزاده با انتقاد به نگاه عشیره ای اضافه می کند: «اگر این پرونده و دادگاهش 
در تهران و مرکز پیگیری می شــد، به هیچ عنوان به این شکل پیش نمی رفت. باید در 
آن دادگاه ها باشید و ببینید که فضا تا چه اندازه غریب است. قسمت ترسناک ماجرا 
آنجاست که این اولین بار نیست که این طور عشیره ای با پرونده ها برخورد می شوند و 
آخرین بار هم نخواهد بود. حاال و پس از گذشت چند ماه از آن قتل، یک دختر جوان 
جانش را از دســت داده و یک خانواده عزادار شــده اند. مردم و احساسات عمومی 
به شدت از این قتل جریحه دار شده، در حالی که قاتل برای خودش به مرخصی آمده 

و خبرنگاری که موجب روشن شدن حقیقت شده، باید راهی زندان شود».
بر اســاس این گزارش، در ســال های گذشــته اقدامات عملی از سوی مسئوالن 
و ارائــه آمار رســمی درباره قتل های ناموســی صــورت نگرفته اســت و به قول 
محمدصالح نقره کار، وکیل پایه یک دادگستری، جامعه واکنش سزاواری در مصاف 

با خشونت خانگی درباره زنان و فرزندکشی نمی بیند.
او پس از قتل فجیع رومینا اشــرفی به دســت پدرش در گفت وگو با ایسنا گفت: 
واکنش کیفری در مصاف جرم و خشــونت بســیج می شود. فقدان رابطه منطقی و 
کرامت مــدار در خانواده با جوالن تعصب و تجمد یا غیرت ورزی و ناموس پرســتی 
در قالــب فرزندکشــی و قتل هــای ناموســی و خانوادگی می توانــد جلوه هایی از 
خشــونت های خانگی را پدیدار ســازد. جامعه انتظار مداخله سزاوار سیاست گذار 
کیفری دارد و این آرایش دفاعی و بازدارنده و پیشــگیرانه را اکنون در نهاد تقنینی و 

رژیم هنجاری خود نمی یابد.
نقره کار با بیان اینکه ریشه فقهی داشتن یک حکم به منزله فریزشدن آن نیست، 
بلکه عنصر اجتهاد برای همین به کار می آید که احکام به روزرســانی شوند؛ افزود: 
به این نکته باید توجه شــود که اوال فقه عین قانون نیست، بلکه از قانون جداست 
و دو ماهیت متفاوت در حقوق مدرن دارند. دوم اینکه، فقه می تواند مبنای عرف یا 
بنای عقال قلمداد شود؛ در هر صورت آنچه جامه قانون می پوشد، نباید با مصلحت 
جامعه و وجدان عمومی و مصالح انســانی شهروندان در تعارض باشد. این قانون 

قابل اصالح و ترمیم و به روزرسانی است.
بســیاری بر این اعتقادند که وجود قانون و مجازات شــدید برای چنین قتل هایی 
هیچ اثرگذاری ندارد و حتی اگر حکم قصاص برای این قاتالن وجود داشته باشد، باز 
هم ممکن اســت بسیاری از افراد به دلیل آموزه های مردساالرانه ای همچون حفظ 
ناموس و غیرت دســت به چنین قتل هایی بزنند. این دیدگاه هم در جای خود قابل 
تأمل است، اما همچنان جای این سؤال باقی است که چطور انتظار داریم برای یک 
جرم بزرگ مانند کشتن یک انسان و یک جرم بزرگ تر یعنی تشویش اذهان عمومی، 
مجازاتی در فضای عام و رســمی کشور وجود نداشته باشــد و در این میان به یک 
گروه از انسان های جامعه به عنوان مایملک گروه دیگر نگاه شود و همچنان ادعای 

عدالت و برابری برقرار بماند؟

نگاه به فاجعه ای تلخ که آن را قتل های ناموسی می خوانند 
و آسیب های ویران کننده اش جامعه را در بر می گیرد

گزارشی برای مردان

قانون گذارانی که از جامعه عقب تر هستند
یکــی از موضوعات مهــم درباره اجرای قوانیــن و اثرگذاری 
آن، حــوزه جغرافیایی و بافت فرهنگی اســت که در آن قرار 
گرفته و باید توجه داشــت که چه جرائمی در کجا بیشتر رخ 
می دهد. بیشتر قتل های ناموسی و زن کشی در مناطقی است 
که زن را بیشــتر نوعی ناموس و هستی خود می دانند و رفتار 
زن وابستگی نزدیکی با شرافت و حیثیت خانوادگی آنها پیدا 
می کنــد. این موضوع هم ابعاد و جزئیات متفــاوت و مختلفی دارد که نمی توان همه آنها را با هم در نظر گرفت 
و به ســادگی و تک وجهی نمی توان وارد آن شــد. به طور مشخص سوابق جنایی نشــان می دهد در مناطقی که 
هنوز زندگی بر اســاس رسوم و قواعد ســنتی و قبیله ای جریان دارد، این نوع برخوردهای خشن با زنان و قتل آنها 

همچنان مشاهده می شود.
در زمینــه بررســی های میدانــی و تطبیقی این نوع از خشــونت و جرم و زمینه های شــکل گیری آن، کمبود و 
محدودیت های زیادی وجود دارد. در عین حال باید توجه داشــت که خود قانون موجود هم اگر درســت تنظیم و 
اجرا نشود، حتما مفاسدی را به همراه دارد و باعث تشدید جرم می شود؛ وجود استثنا در قوانین مشکل آفرین است 

و اینکه قوانین ما به شــکل مرکزی تنظیم می شــوند. در واقع در برخی اســتان ها این قوانین محلی کمتر پذیرفته 
می شــوند و الزامات زندگی قبایلی و روابط آنها این قوانین را نمی پذیرد و کســی که قوانین قبیله را اجرا می کند، 

بدون توجه به قوانین بیرونی به خوبی می داند که از طرف قبیله خود حمایت می شود.
متأســفانه در مراجع قانون گذاری در زمان تنظیم قوانین، مصالح و موازین را از منظر چارچوب های خاصی در 
نظر می گیرند، نه آنچه در واقعیت جامعه وجود دارد و به همین دلیل در اجرا با مشــکل مواجه می شــود. قوانین 
باید با توجه به جامعه شناسی حقوقی تنظیم شوند و ببینند جامعه مدنظر چه شرایطی دارد و ضریب نفوذ قوانین 
تا کجاســت؟ در هر شــرایط و قانونی کشــتن فرد دیگری جایگاهی ندارد، در قوانین شرع هم درباره زنان نافرمان 
تنها نوعی از تنبیه وجود دارد و کشتن یک فرد جایگاهی در نگاه فقها و قوانین شرع هم ندارد. اینکه کسی حاضر 
می شــود با یک الزام و فشار قبیله ای فرد دیگری را بکشد (زن یا مرد)، حاکی از نوعی تقدس گرایی در درون افراد 

است و این امر مقدس فراتر از عرف و قوانین بیرون فرد را به انجام این کار وادار می کند.
باید توجه داشت که هر چقدر اقدامات اصالحی و تربیتی و اصالح قوانین هم انجام شود، باز هم جرم هیچ گاه 
از بین نمی رود و به صفر نمی رســد؛ اما می توان روی روند شــکل گیری آن اثرگذار بود. حتی در نروژ هم که کشور 
آرامی اســت، یکباره یک نفر اســلحه دســت می گیرد و همه را به رگبار می بندد. درباره حداقل شدن جرم باید به 

شرایط و شرایط فرهنگی سرزمین ها و نوع جغرافیا دقت کنیم؛ مثال در سرزمین های سرد جرائم کالهبرداری بیشتر 
است و در مناطق گرم و حاره ای، ضرب و جرح و قتل بیشتر است و حتما همه اینها در انگیزه افراد تأثیر دارد. در 
همین تهران وقتی هوا گرم می شود، آمار نزاع در ترافیک و راهبندان بیشتر می شود. در دنیای امروز و در زمامداری 
هوشــمند همه این الزامات مورد بررســی و ارزیابی قرار می گیرند. در حال حاضر در کشــورهای هوشــمندی مثل 
سنگاپور و هنگ کنگ با وجود جمعیت بسیار در شهرها، رفتار مردم قابل کنترل است و آمار جرائم کمتری دارند.

حتما مجازات های بازدارنده در نوع جرم و ارتکاب قتل های ناموســی اثرگذار است و اگر اجرای قوانین تأثیری 
در نوع جرم در جامعه نداشــته باشد، پس از مدتی متروک می شــود. عموما قانون گذاران از بخش های مختلف 
جامعه عقب تر هستند و در بسیاری از موارد انسان و اثرگذاری ذهن و فکر آن و مسائل اجتماعی آنها نادیده گرفته 
می شود و به همین دلیل است که جامعه برای خودش قوانین دیگری را در نظر می گیرد. در این شرایط است که 
هر حکومتی هوشــمندتر باشد و این نقاط آسیب را بیشتر بشناســد، بیشتر می تواند پیشگیری کند و هزینه کمتری 
بدهــد. البتــه اگر حکومت به این امر توجه نکند، عوارض آن را خیلی زود می بیند؛ چرا که اگر این کار را نکنند، این 
منازعات و این ســطح از خشونت کم کم به همه بدنه جامعه تسری پیدا می کند و عوارض وخیم تری دارد. در این 
مرحله دیگر از یک منازعه شــخصی به اخالق عمومی کشــیده می شود و در این شــرایط هر فردی اگر تشخیص 

بدهد که کســی دیگر گناهی مرتکب شــده، شــخصا حکم صادر کرده و اقدام به مجازات می کند و در این شرایط 
دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود.

نکته قابل تأکید این اســت که قوانین حقیقت مطلقی ندارند و در هر دوره به دست ما انسان ها نوشته شده اند 
و اگر ســیالیت و تناســب با زمان و مکان و جامعه انســانی را نداشته باشــد، یک امر زاید و خسارت بار محسوب 
می شــود. الزم است که مراجع و علمای شرع و قانون گذاران در سطوح باال بررسی و مالحظاتی را در مراحل قبل 
از وقوع جرم داشــته باشند. باب اجتهاد در فقه شیعه بسته نیست و بسیاری از فتواهای سال های گذشته که مثال 
درباره شــطرنج یا ماهی اوزون برون و... صادر شده، بر اساس تغییرات روز بررسی شد و تغییر کردند. درست است 
که قوانین ما بر اســاس قوانین اســالم است؛ اما تا جایی که امکان داشته باشــد، فقها می توانند قانون را با فهم و 
نیاز جامعه منطبق کنند تا امکان اجرا در همه بخش ها را داشــته باشــد. در عین حال ارکان نظام و قانون گذاران 
زمینه های بررسی و اصالح قوانین را از قبل دیده و در نظر گرفته اند و جایی که نیاز باشد و این گونه جان انسان ها 
و در مرحله بعد اذهان جامعه به طور مســتقیم مورد هدف اســت، حتما مداخله خواهند کرد. به نظر می رســد 
وقت آن رسیده که این سؤال و درخواست درباره اصالح قوانین مرتبط با قتل های ناموسی و زن کشی را از فقها و 

مراجع مرتبط با قوانین شرع داشت.

حقوق دان
محمد علی ابراهیم خانی

نـگـاه

شمشیر دولبه رسانه در قتل های ناموسی
شــرق: این موضوع که تعداد و شدت فجیع بودن قتل های ناموســی در سال های اخیر و 
پوشــش رسانه ای آنها برای قشــرهای مختلف مردم باعث شده حساسیت نسبت به آنها 
باالتر برود و از ســوی دیگر برخي از مردها و والدین را به انجام این قتل ها به ویژه با توجه 
بــه اطالع از مجازات های محدود قانونی متمایل کرده، همچنان مورد ســؤال اســت. به 
عبارتی بســیاری از کارشناسان همچنان این خاصیت دولبه رســانه را درباره اطالع رسانی 
و عدم اطالع رســانی چنین اخبار تلخی وارد می دانند. به همین دلیل درمورد این موضوع 
با دو خبرنگار قدیمی در حوزه حوادث که حداقل در دو دهه گذشــته همه اخبار قتل های 
ناموســی و زن کشی را که ما فقط چند خط از آن را شنیده ایم کامل بررسی کرده و بارها در 

جلسات و دادگاه های مرتبطشان حضور داشته اند، به گفت وگو نشستیم.
محمــد غمخوار با تأکید بر اینکه جامعه همیشــه روی قتل های منتســب به ناموس 
حساســیت داشــته هرچند دیدگاه ها درباره این نوع از قتل ها متفاوت است، افزود: چه در 
فرزندکشی و  چه همسرکشی جامعه با موضوع و حادثه درگیر می شود چون بحث ناموس 
همچنان در میان مردم مطرح اســت و هنوز این قتل ها در اســتان های جنوب کشــور رخ 
می دهد. قتل مونا حیدری یکی از همین قتل هایی بود که خیلی هم سروصدا کرد و خیلی 
هم جنجال به پا کرد. مسئله این است که درباره چنین خبرهایی فقط به خود قتل ناموسی 
پرداخته شــده و خبر داغ می شود، اما به ابعاد دیگر واقعه پرداخته نمی شود. ضمن اینکه 
ســرانجام این پرونده ها هم عموما منجر به رضایت خانواده مقتول می شود، چون همان 
تفکرات مردساالرانه و ناموس پرستی که قتل به خاطر آن رخ داده، در خانواده مقتول هم 
وجود دارد و حتی به قاتل حق می دهند که باید آن فرد را برای حفظ آبرو می کشته است.

او می گوید در مواردی که قتل توسط پدر و برادر انجام می شود، معموال قصاص وجود 
ندارد و در این ســال های تجربه کاری ندیدم که پــدر یا برادری به خاطر قتل خواهر یا مادر 
یا دخترش اعدام شــود. مخصوصا اگر قتل با انگیزه ناموسی انجام شده باشد این احتمال 

بیشتر می شود.
ایــن خبرنــگار حوادث به موارد بی شــماری کــه پدر یا بــرادر اقدام به قتــل دختر یا 
خواهرانشان کرده اند اشاره کرد که قاتالنشان بدون مجازات آزاد شدند و گفت: در پرونده ای 
قاتل پدر بود و بدون قصاص آزاد شــد. پدر از ســر کار به خانه برمی گشــته و می بیند یک 
موتوری جلوی در خانه است و در حال صحبت با دخترش است. وقتی به خانه می آید با 
شلیک گلوله دخترش را می کشد، چون فکر می کرده آبرویش را در محله برده است. نکته 
دلخراش این بود که بعد که تحقیقات پرونده روشن می شود که این آقا اصال ارتباطی با این 
خانم نداشــته و همان زمان از دختر او که از خانه خارج می شده، آدرس پرسیده است. در 
پرونده دیگری، مردی به دخترانش شلیک کرده بود و بعد از مدتی خبر آزادی او را شنیدیم 

و بعد از مدتی هم به صورت غیررسمی (کانال های محلی) خبر خودکشی او را شنیدم.
این فوق لیسانس جرم شناســی، می گوید: با هربار وقوع این قتل ها این موضوع مطرح 
می شــود که قانون باید اصالح شود و پدر باید اعدام شود، اما ما می دانیم که این موضوع 
نشــدنی اســت، چون این موضوع تأکید صریح فقه است و امکان تغییر آن به این سادگی 
نیست. تنها درباره مجازات تعزیری می توان براساس فقه برخی جای های خالی  را پرکرد. 
مثال می گویند پدری که فرزند خودش را کشته قصاص نمی شود، اما مجازات تعزیری ۳ تا 

۱۰ سال را می توان برای او در نظر گرفت یا تغییر داد.
او افــزود: مجازات زندان برای قاتل زمانی اثرگذار و تنبیهی اســت کــه قاتل تا زمانی 
که بخشــیده شود با فکر اینکه قصاص می شــود زندگی می کند و همین چند سال نوعی 
تنبیه را برای او دارد، ولی پدری که قتلی را انجام می دهد و می داند که قصاص نمی شود 
دیگر زندان رفتنش هم تنبیه محســوب نمی شود. در این موارد باید به دلیل وحشتی که در 
جامعه ایجاد کرده و با توجه به نوع قتل که با اسلحه یا در مأل عام بوده است، او را مفسد 
فی االرض و محارب اعالم کنند. یعنی می توان در چنین قتل هایی از جنبه عمومی جرم وارد 

شد و اشد مجازات را برای آن در نظر گرفت.
حاال دیگر همه قتل های ناموسی با یک کلیک رو می آید

مرجان لقایی، خبرنگار حوادث، با سابقه طوالنی در گفت وگو با «شرق» یک تعریف کلی 
از قتل ناموســی ارائه کرد: قتل ناموسی در تعریف جرم شناسان در ایران به قتل هایی گفته 
می شود که به نوعی جنسی هستند و به واسطه یک رابطه جنسی اتفاق می افتد و درمورد 

زن کشی و قتل های ناموسی معموال مرز و لبه مشخصی ندارند.
او با بیان اینکه قوانین مجازاتی ما قتل های منتســب بــه ناموس را مگر در چند مورد 
استثنا، مجزا از قتل های دیگر نمی داند، افزود: در مواردی که مرد زن خود را در حال رابطه 
جنســی با مرد دیگری ببیند که شرایط بسیار سختی دارد و قضات هر قتلی را قتل مشروع 
نمی دانند و مورد دیگر هنگامی اســت که قاتل اولیای دم اســت. در این مورد هم دامنه 

مجازات تغییر نمی کند و مجازات قصاص است، اما حکم قصاص ساقط می شود.
او می گوید: مسئله مهم در این قتل ها این است که اولیای دم اصال شکایتی نمی کنند یا 
رضایت می دهند و قتل تنها از جنبه عمومی جرم بررسی می شود. تنها در این بخش دست 
قاضی و قانون گذار باز است که براساس شرایط خانوادگی و اجتماعی و روانی متهم و نیز 
نحوه ارتکاب جرم بین ۳ تا ۱۰ ســال حبس به پــدر می دهند. البته نمی توان گفت قضات 
در این زمینه اهمال می کنند، آنها براســاس قانون موجود و با توجه به شــرایط خانوادگی 
مجبور به صدور حکمی هســتند که کمترین خســارت را به خانواده فرد قربانی وارد کند. 
تجاوز جرمی است که معموال قربانی از بیان آن به دالیل مختلفی هراس دارد و براساس 
ایــن فرضیه هرگز نمی تــوان گفت که در یک جامعه با توجه به شــکایت قربانی افزایش 
داشــته! ممکن اســت اطالع و آگاهی مردم از حقوق خودشان افزایش یافته باشد و حاال 
تعداد شــاکیان افزایش پیدا کرده و به این معنا نیست که آمار تجاوز زیاد شده است. این را 
می توان به پرونده هایی مثل زن کشی و قتل های ناموسی هم تعمیم داد. هرچند قتل در هر 
حالتی امکان پیگیری قانونی دارد که حتی اگر شاکی خصوصی هم نداشته باشد، از جنبه 
عمومی برای آن پرونده تشــکیل می شــود؛ اما در جایی آگاهی جامعه نسبت به قوانین و 

حقوق خودشان باال می رود و به نظر من در شرایط فعلی جامعه به این نقطه رسیده ایم.
تأکید و پیشنهاد او این است که در چنین پرونده هایی که خانواده مقتول تحت ضربه های 
روانی قرار می گیرند، از بدو تشکیل پرونده آنها را در کنار روان شناسان قرار دهند، چراکه این 
افراد به شدت آسیب دیده هستند. او می گوید: یک عضو خانواده به بدترین شکل از کنار آنها 
حذف شــده و آنها فارغ از حس سوگواری، دچار یک خشم درونی و فشار اجتماعی شدید 
و در هر حالتی در معرض قضاوت اجتماعی هســتند و ممکن اســت افراد نتوانند کنترل 
بحران کنند و این اصال نگاه الکچری به این موضوعات نیست، بلکه باعث قطع شدن چرخه 

خشونت می شود.

قتل های ناموسی یک تفاوت مشخص با قتل های دیگر دارند و آن 
این است که قاتل فرار نمی کند! ابایی از معرفی خود به عنوان قاتل 
و انجام این قتل ندارد و به عکس تمایل به اعالم و علنی کردن آن دارد. چه 
آن پیرمرد روســتایی باشد که وقتی دخترش را کشــت، رو به اهالی روستا 
گفت: «کشتمش، راحت شدید!» و چه همسر مونا حیدری که سر بریده او را 
در محله ها چرخاند تا بگوید کار زنش را تمام کرده اســت. در این نوع قتل، 
اتفاقا کار پلیس و دســتگاه قضائی هم سبک اســت؛ چون اصال پرونده ای 
تشکیل نمی شود و اگر هم شکایتی باشد با فشار اجتماعی و قومی و قبیله ای 
یا بزرگان پس گرفته می شــود یا در نهایت فرد از چند ماه تا چند سال زندان 
را می گذراند. جزئیاتی هم درباره این نوع پرونده ها و آمارشان وجود ندارد؛ 
هــم خانواده قربانی و هم قاتل تمایلی ندارنــد دیگر درباره موضوع حرفی 

بزنند و هم مسئوالن دوست دارند در این حیطه دخالتی نکنند.


