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گزارش

 جرم شناسی فرهنگی
 امر فراموش شده در ایران

جرم شناســی فرهنگی در اواســط دهــه ۹۰ با متون تعریفــی ای که از 
ســوی جوک یانگ، کیت هیوارد و جف فرل نوشــته شده بودند، ظهور کرد. 
جرم شناسی فرهنگی، به ویژه مطالعات خرده فرهنگ ها، مهارت ها را بررسی 
می کند. یکی از انتقادهای اصلی جرم شناســی فرهنگی که از بدو پیدایش 
آن ادامــه دارد، این اســت که این دیدگاه توجه تحلیلی کافی به سیاســت 
جنســیت ندارد. نظریه پردازان فمینیســت مدت هاســت جنسیت را نوعی 
سلطه/فرعیت تشــخیص داده اند که به خاطر قدرت خود، بر اعمال کنترل 
بر بدن زنان (و مردم) متکی اســت. چنین کنترل هایی می تواند بخشــی از 
فرهنگ و میانجی های آن باشد؛ اما توجه بیشتر به جنسیت در جرم شناسی 
فرهنگی نشــان دهنده توجه دقیق به لذت های جنسی و همچنین خطرات 
اســت؛ یعنی بررســی اینکه چگونه تجارب روزمره تمایل و جذابیت اغلب 
افــراد را از جنس های مختلف به ســمت جرم و جنایــت برمی انگیزد یا از 
آن دور می کند. موضوع بعدی برگرفته از نظریه فمینیســتی شامل اهمیت 
تحلیل های متقاطع اســت. در اینجا، ما بررسی می کنیم که چگونه عوامل 
متعدد از جمله جنسیت، نژاد و طبقه می توانند به لحاظ نظری جرم شناسی 
«فرهنگی فمینیســتی» را گســترش دهند.  مســئله اصلی برای ما، ایران و 
جرم شناســی فرهنگی زنان ایران اســت؛ مسئله ای که در کشــور ما به آن 
توجهی نشــده و نمی توان جز تحقیق و پژوهش های پراکنده، چیزی درباره 
آن پیدا کرد. جرم شناسی فرهنگی راه های زیادی را بررسی می کند که در آن 
پویایی های فرهنگی با شیوه های کنترل جرم و جنایت در جامعه معاصر در 
هم تنیده می شوند. به عبارت دیگر، جرم شناسی فرهنگی بر محوریت معنا 
و بازنمایی در ســاخت جرم به عنوان رویداد لحظه ای، تالش خرده فرهنگی 
و موضــوع اجتماعی تأکید می کند. رویکرد این شــاخه از جرم شناســی به 
جنســیت و نژاد، متفاوت از رویکردهای دیگر رشته های جرم شناسی است؛ 
یعنی نگاهی انتقادی و متمایز به تعریف جرم، تعریف قربانی و جرم شناسی 
ارتدکس غالب و... دارد. جرم شناسی فرهنگی به موضوعاتی می پردازد که 
توسط جرم شناسی مرســوم و غالب نادیده گرفته شده اند. خأل پژوهشی در 
زمینــه مطالعات فرهنگی زنان و همچنین عــدم عالقه و تمایل کافی برای 
پرداختن به موضوعات مربوط به نژاد و جنســیت در جرم شناسی کالسیک، 
جرم شناسی فرهنگی را به یک موضوع مهم تبدیل کرده است. هدف مقاله 
حاضر، تحلیــل روش و تأثیر این رویکرد در تحقق یا عدم تحقق آرمان های 
جرم شناســی در ارتباط با دو موضوع اصلی در علوم جدید بشــری است؛ 
یعنی نژاد و جنسیت با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی. در این راستا به 
نظر می رسد جرم شناسی فرهنگی به عنوان علمی کارآمد و مؤثر عمل کرده 
است؛ بنابراین جامعه حقوقی، جامعه شناسان و سیاست گذاران باید آن را با 

دقت بیشتری بررسی کنند.
به اعتقاد فمینیست های تجربه گرا، جای زنان در تحقیقات جرم شناسی 
خالی اســت و اصوال دانش جرم شناســی یک دانش مرد محور اســت. در 
نتیجه در بررسی بزهکاری و همچنین فرایند رسیدگی کیفری، تنها به مردان 
توجه می شود. فمینیست های تجربی با توسل به تحقیقاتی که بر روی زنان 
بزه دیــده انجام دادند، بر آن شــدند تا زنان را از تحقیقات کلیشــه ای خارج 
کرده و به جرم شناسی جنبه بی طرفانه ببخشند. آنها در این جهت مطالعات 
خود را به مقوالت آماری همچون نرخ بزهکاری و بزه دیدگی زنان، تأثیر نژاد، 
طبقه و سن زنان در فرایند کیفری و باالخره نوع کیفر زنان به ویژه کیفر حبس 
منحصر کردند. چنان که به عنوان مثال در تحلیل فمینیســت ها از کم بودن 
نرخ بزهکاری زنان، نقش آنها در خانه و دوران حاملگی و به تبع آن تربیت 
فرزند از علل اساسی محسوب می شود. به نظر «فرانسیس هیدنسون»، زنان 
به عنوان مادر یا همســر، کمتر به عنوان ناقض هنجارهای اجتماعی مطرح 
می شوند؛ زیرا تعهد نقش های مادری و همسری آنها را سخت به خانواده 

و جامعه پایبند می کند.
در عیــن حال، جرائمی مثل روســپی گری، طفل کشــی و ســرقت های 
مخفیانه از جرائم شــایع میان زنان است. از خصایص بارز این قبیل جرائم، 
عدم استفاده از خشونت و متوسل نشدن به باندهای بزهکاری است. نتیجه 
تحقیقات فمینیست های تجربی درباره بزه دیدگی و جرائم علیه زنان نشان 
می دهد تجاوز به عنف و اذیت و آزار خانوادگی جزء شــایع ترین جرائم علیه 

زنان است.
خصوصیات بزهکاری زنان

بزهکاری زنان چهار ویژگی دارد که عبارت اند از:
۱- کم بــودن حضور زنــان در فعالیت های مجرمانه؛ بنــا بر آمار جنایی 
فرانسه، تنها یك هشتم یا یك دهم مجموع جرائم مربوط به زنان می شود. در 
بیان علت این امر، توضیحات زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی 
مطرح شــده است. اما عده ای از جرم شناسان در کنار علل مذکور، یك دلیل 
جرم شــناختی را مطرح کرده اند و آن، رقم سیاه بزهکاری زنان است. به این 
صورت که زنان یا مرتکب جرائم آپارتمانی و غیرعلنی می شــوند یا اگر هم 
مرتکب جرائم خیابانی و علنی بشــوند، بر اســاس پیش داوری های مراجع 
قضائی و پلیس نسبت به زن بزهکار، پرونده آنها مورد اغماض قرار می گیرد. 

اینجا باید از تبعیض مثبت که به نفع زنان تمام می شود، سخن بگوییم.
۲- ویژگی دوم بزهکاری زنان در ماهیت جرائم ارتکابی آنهاســت؛ زنان 
در برخی جرائم حضور بیشتری دارند. اولین دسته از جرائم مذکور، جرائمی 
هســتند که بزه دیده آنها طفل یا نوزاد است و توانایی دفاع از خود را ندارد، 
مثل بچه کشی (infanticide). این جرم، جرمی زنانه است. جرم کودك آزاری 
نیــز از جمله همین جرائم اســت. قانــون حمایت از کــودکان و نوجوانان 
(مصوب آذر ماه ۸۱) در ۹ ماده در مقام حمایت از اطفال در برابر آزار (به ویژه 
از طرف والدین) تصویب شده است. دسته دوم جرائم جنسی هستند. در این 
دســته از جرائم، یك جرم باید در رأس قرار گیرد و آن هم روسپی گری است. 
 عالوه بر این، تجاوز به عنف (forcible rape) که در رویکرد سنتی علیه زنان 

است، امروزه از سوی زنان و علیه مردان و نوجوانان نیز انجام می گیرد.
۳- دســته سوم جرائم مالی هستند یا جرائم علیه اموال که زنان بیشتر 
در جرائــم احراق، کالهبرداری، خرید و فروش و اختفای اموال مســروقه و 
ســرقت از فروشــگاه ها (shoplifting) حضــور دارند. در مــورد جرم اخیر 
(سرقت از فروشگاه ها) باید گفت چون زنان به لحاظ شغل خانه داری بیشتر 

در فروشگاه ها حاضرند، این جرم را بیشتر مرتکب می شوند.
 (participation) ۴- ویژگی دیگر بزهکاری زنان، نحوه حضور و شــرکت
زنــان در بزهکاری اســت. بالطبع زنان به لحاظ مســائل فیزیکی در جرائم 
خاصی حضور دارند؛ یعنی جرائمی که نیروی فیزیکی چندانی نیاز ندارد. در 
برخی جرائم زنان نقش وسیله ارتکاب جرم را بازی می کنند. مثال در قاچاق 
مواد مخدر و کاال از زنان به عنوان رابط و باربر استفاده می شود و این امر به 
سه علت است: ۱- ذهیت ترحم آمیز مردان که نوعا زن را موجودی ضعیف 
تلقی   می کنند. ۲- ویژگی هایی که در بدن زن وجود دارد که این ویژگی ها به 
زن امکان مخفی کاری را می دهد. ۳- بعضا دیده شــده که زنان از پوشش 
خودشان برای حمل مواد استفاده می کنند؛ گرچه امروزه با وجود مأموران و 

پلیس زنان این امر مشکل تر شده است.
۵- ویژگــی پنجم پایین بودن نــرخ تکرار جرم در زنان اســت. زنانی که 
محکوم به حبس می شــوند، بعد از آزادی کمتر دوباره مرتکب جرم سابق 
می شــوند. پس مجازات در روان زن جنبه ارعابی قوی تری دارد و می توان 

گفت زنان به طور کلی مجرمان اتفاقی هستند نه به عادت.

  به صورت کلی زنان چگونه مرتکب جرم می شوند؟ اصال جرم زنانه داریم؟  .
براســاس بررســی و تجربه  من، معموال در پرونده هایی که داشتم زنان نقش معاون را ایفا کردند؛ 
یعنی خودشــان مباشــر جرم یا مرتکب جــرم نبودند، حاال شــاید به لحاظ ســاختار فیزیکی و بدنی 
نمی توانســتند یا به هر دلیل دیگری نقش معاونت داشتند، این مسئله به خصوص در پرونده های قتل 
مصداق دارد. اما در یک ســری جرائم می بینیم فقط مختص زن هاســت؛ مثال سقط جنین؛ یعنی جرم 
یک جرم زنانه اســت. یا فحشــا و روسپی گری؛ خب ما در مردان جرم روســپی گری را کمتر داریم. اما 

جرائمی هستند که به دلیل ساختار بدنی و فیزیکی مختص زنان است.
 مثال؟  .

مثال در زمینه سرقت یا صدور چک بالمحل یا جرایمی که نیاز به خشونت نداشته یا خشونت در آن 
پررنگ نبوده است و نیازی به به کارگرفتن قدرت فیزیکی نبوده است؛ مثال جعل سند یا پاره ای از انواع 
کالهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع. اینها به لحاظ اینکه به هر حال نیازی به قدرت فیزیکی 
ندارد در میان زنان بیشــتر است. البته یک مسئله را هم نباید فراموش کرد؛ زنان به شدت در استفاده 
از احساســات قوی هستند و به واسطه آن مردان را برای ارتکاب جرم اغوا می کنند؛ اما در پرونده های 
قتل می بینیم که زنان بیشــتر نقش معاونت دارند تا مباشــرت که حاال گاهی پرونده هایی داشــتم که 
شرکت در قتل هم داشته اند؛  یعنی مثال زن و مردی به اتفاق هم فردی را کشته اند و مجموع ضرباتی 
که بر مقتول یا قربانی وارد کرده اند، ُکشــنده بوده یا ضربات هریک از آنها می توانســته منجر به قتل 
شــود، اما بیشــتر جنبه معاونت دارند یعنی از طریق تحریک کردن، اغوا کردن، تشویق کردن یا وسیله 
جرم را فراهم کردن و... که اینها در تعریف معاونت در قتل گنجانده می شــوند، به  ویژه در رقابت های 
عشــقی می بینیم که زن نمی توانسته طالق بگیرد و به دالیل مختلف تحت فشار و اذیت و آزار روحی 
و جسمی همســرش قرار می گرفته و از وضعیت موجود به شدت ناراحت و عصبی بوده است. خب 

در این مواقع برای رفع این شر (به قول خودشان) مبادرت به گرفتن رفیق می کنند و از طریق... .
 رفیق مرد یا...؟  .

بله؛ رفیق مرد و از طریق تحریک احساســات آن مرد (یعنی شــخص ســوم) و ترغیب او یا به هر 
شــکل دیگر... یا حتی من به ندرت مواردی را داشــتم که تطمیع مالی کردند یعنی به شــخص ثالث 
پول داده اند که مرتکب قتل همسرشــان شده است. و خیلی جالب است که بدانید بخش عمده ای از 
این گونه قتل ها که زن به لحاظ مقررات دست و پاگیر طالق و مواد قانونی ای که در واقع بیشتر حمایت 
از مرد می کند تا زن و زن نمی تواند طالق بگیرد و مســتأصل می شود و آسیب روحی و روانی می بیند، 
مبادرت به حذف فیزیکی همســرش از طریق شــخص ثالث می کند. این گونه موارد را زیاد داشــتم؛ 
پرونده هایــی که زن مجرم تنها راه نجات خودش را ازبین بردن همســرش می دانســته و چون قدرت 
فیزیکی نداشته، از شخص ثالث استفاده کرده است. البته مواردی هم بودند که از طریق خوراندن سم 
که کم هم نبوده است... پرونده ای داشتم که به اصطالح راحت ترین شکل کشتن یک انسان، خوراندن 

سم است که این نوع کشتن هم در واقع کم نبوده و آمار آن قابل تأمل است.
البتــه در پرونده هــای قتل در بخش زنــان، «معاونت» حرف اول را می زند، بعد مباشــرت و بعد 
مشــارکت. در ســایر جرائم همان طورکه عرض کردم یک نوع جرم هست که اصال خاص زنان است. 
البته این قضیه را هم خدمتتان عرض کنم که در قانون مجازات ما و ســایر قوانین مرتبط، تبعیض بین 
مجرم مرد و زن نیست یعنی مسئولیت کیفری زنان و مردان یکسان است و به لحاظ اینکه مثال اگر زن 
مرتکب جرم باشــد و بعد از موجبات تخفیف باشد و اینها، ما در قوانین نداریم یعنی مجازات یکسان 

اعمال می شود و قانون گذار تبعیض و تفاوتی در این خصوص قائل نشده است.
 شما این را مثبت می دانید یا منفی؟  .

صرف نظر از این مســئله، یک نظری که دارم این است که ما در دادگاه های قتل (پرونده های قتل) 
هیئــت منصفــه نداریم؛ یعنی اگر یک مرد جنایتکار که ســوابق متعدد کیفری داشــته و به اصطالح 
پرونده های متعدد داشــته و بویی از عاطفه و انســانیت نبرده مرتکب قتل شــود، مجازاتش اعدام یا 
همان قصاص است و حاال زنی هم که سال ها صبوری و مدارا کرده و در کنار همسرش همه سختی ها 
را تحمل کرده، می بینیم در پاره ای مواقع دچار خشم می شود و دیگر آن وضعیت را نمی تواند تحمل 

کند و به صورت اتفاقی و ناگهانی شوهرش را به قتل می رساند.
خب! مجازات هر دوی اینها یکسان است و قانون گذار تفاوتی قائل نشده؛ اما در پاره ای از کشورهای 
پیشــرفته بررسی می کنند و وضعیت روحی و روانی آن شخص مرتکب را مثال شش ماه گذشته اش یا 
چند ســال گذشته اش را با هفته های قبل از ارتکاب جرم بررسی می کنند و پی می برند که آن شخص 
به طور مثال تحت شــرایط روحی بسیار بسیار نامناسب قرار گرفته و مدام از سوی قربانی مورد اذیت 
و آزار قرار گرفته و در یک لحظه گرفتار خشــم و غضب شــده و شاید یک جنون آنی... البته اگر جنون 
آنی ثابت شود که رافع مسئولیت است؛ ولی اینجا از جهات مخففه است یعنی هیئت منصفه می آید 
می گوید که بله این شــخص مجرم است اما مســتحق تخفیف است. اما در قوانین ما فرقی نمی کند، 
حاال به هر حال مرتکب قتل، مرد دارای سوابق متعدد کیفری و آدم قصی القلبی باشد و مرتکب قتل 
شود مجازاتش اعدام یا قصاص است در مقایسه با زنی که هیچ سابقه کیفری نداشته و در یک شرایط 
به صورت تصادفی و اتفاقی دست به یک کاری زده که خب خودش هم بعدا به سرعت پشیمان شده 

است. در واقع زنان بزهکار پشتوانه قانونی ندارند.
خب! من فکر می کنم اینها را باید در زمان مناســب کارشناسان فن، حقوق دانان و جرم شناسان در 
مرحله قانون گــذاری اگر بتوانند تغییراتی بدهند... چون قوانین که دائمی و برای همه قرون و اعصار 
نیســتند. قوانین در همه دنیا تغییر و تحول پیدا می کند و به روز می شود. بیشتر جرائم از منظر اخالقی 
نســبی هستند. ممکن است عملی در اینجا جرم باشد و در کشور دیگری اصال جرم نباشد. یک زمانی 
مثال کار و عملی جرم شــناخته می شود و بعدا می بینیم که این جرم زدایی می شود؛ مثال اگر خاطرتان 
باشــد داشتن ویدئو یا ماهواره جرم بود و اصال قوانینی هم که وضع کردند، در واقع واقع گرایانه نبوده 
یعنی با تحوالت جامعه ســنخیت نداشته اســت؛ مثال درباره ماهواره دیدید که قانون منع به کارگیری 
تجهیزات ماهواره هیچ موقع نتوانســت کارساز باشــد. اصال در جامعه مقبول نشد و اصال این قانون 
هضم نشــد و مدام فقط باعث شــد هزینه های زیادی از بودجه مملکت صرف مبارزه با این کار عبث 
شــود و آخرســر هم دیدید مجموعه اجرائی کشــور نســبت به افرادی که از ماهواره و تجهیزات آن 
اســتفاده می کردند کوتاه آمد؛ بنابراین می بینیم که نیاز داریم قوانین به روز شوند. در طول زمان باید با 
مقتضیات زمان و مکان، اینها تحول پیدا کنند. پاره ای از قوانین بازنگری شــوند و پاره ای قوانین جدید 

وضع شود که خصوصیات زمان و مکان را درک کنند.
قوانین زمانی از ســوی جامعه و از ســوی مردم مورد تمکین قرار می گیرد یا مقبول می افتد که با 
خصوصیــات مردم، خصوصیــات جامعه و اقتضائات زمانه همراهی و همــکاری کند و درک کند. ما 
نمی توانیم قوانین ۲۰۰، ۳۰۰ ســال پیش را زنده کنیــم و بگوییم مطابق این قوانین. خب طبیعتا چون 
اقتضائات زمانی در نظر گرفته نشــده، فقط در متون قانــون و در کتب قانون باقی می ماند و در عمل 

هیچ تمکین یا مقبولیتی از طرف مردم جامعه پیدا نمی کند.
 حاال همیشــه در جرایم یک ســری اســتثنائات وجود دارد؛ مشــخصا حاال دارم درباره قتل حرف   .

می زنم یا جرائم کیفری ُخرد یا مواد مخدر. گاهی قتل ممکن اســت که در یک سری اقشار مختلف نشود 
دسته بندی شان کرد؛ ولی آیا در ایران از نظر فرهنگی دسته بندی ای وجود دارد که مثال بگوییم زنانی از 

فالن طبقه یا فالن فرهنگ خاص بیشتر جرم های کیفری را مرتکب می شوند؟

در قانون که این طبقه بندی را نداریم... .
 برحسب تجربه تان عرض می کنم.  .

این قضیه که در قانون منتفی است. فرقی نمی کند که یک آدم مرفه یا ثروتمند مرتکب جرم شود 
یا یک آدمی که فقیر اســت که این هم می بینیم زیاد مورد دقت محاکم قرار نمی گیرد. ما چند ســال 

پیش شاهد بودیم یک فردی را به خاطر دزدی چند تا نارنج محکوم کردند. خب اینها باید لحاظ شود. 
ما در فقه جزائی اســالم، بحث اضطرار را داریم که حاال مثال شــخصی در اثر اضطرار مرتکب سرقت 

می شود. خب اینها باید بیشتر لحاظ شود.
در زمینــه اینکه از لحاظ فرهنگی... معموال جــرم قتل در اثر فقر اتفاق می افتد. اگر جرم قتل (بزه 

قتل) را ریشــه یابی کنیم، یک علت اصلی دارد که آن هم فقر (فقر مادی) اســت که می دانیم به هر 
حال فقر مادی هم به دنبال خود فقر فرهنگی را دارد. یک آدمی که از لحاظ مالی بی نیاز اســت، این 
امکانات را دارد که تحصیالت عالیه داشته باشد و به هر حال طرز تفکرش و نوع نگاهش فرق می کند 
و علل و عواملی که باعث می شود یک آدم فقیر دست به ارتکاب و قتل بزند، در آنجا اصال پیدا نشود. 

درصد زیادی از قتل هایی که صورت می گیرد ناشی از فقر است؛ هم فقر مادی و هم فقر فرهنگی.
مــن در خیلــی از پرونده ها که با موکل ها صحبــت می کردم، حتی عنــوان می کردند که به دلیل 
مشــکالتی که در اثر فقر پیش آمد، مرتکب قتل شــدند. ما پرونده ای داشتیم که موکل ما بر اثر فقر و 
تنگدســتی بیش از حد به دام فحشــا افتاده بود. بحثی که اینجا بود و من از موکلم ســؤال می کردم، 
گفتم خب چرا شما جدا نشدید؟ می گفت بارها دادخواست دادم و به خاطر این مقررات دست و پاگیر 
اداری نتوانستیم طالق بگیریم و حتی به او تذکر می دادم و از او سؤال می کردم که اصال رها می کردی 
و می رفتی. خب این فقر فرهنگی هم تأثیرگذار است. در کنار فقر مالی، فقر فرهنگی هم هست. درصد 
باالیی از آمار جنایت ها، مخصوصا قتل که خدمتتان عرض کردم، ریشــه در فقر دارد؛ اما اینکه ســؤال 
کردید، بله، شاید مثال پنج درصد بزه قتل در طبقات باال و طبقاتی که از وضعیت مالی بهتری استفاده 
می کنند یا تحصیالت باالیی دارند، در این گونه طبقات آن هم به خاطر مسائلی که نه ناشی از فقر بلکه 

مثل انتقام جویی، حسادت یا مسائل دیگر اتفاق می افتد.
 اگر بخواهید چند تا فکت بیاورید از پرونده هایی که داشــتید، بر فرض در پرونده ای مثل شهال جاهد   .

یا پرونده های دیگری که داشــتید، اگر بخواهید چند تا را از نظر فرهنگی مورد بررسی قرار دهید، به چه 
نتیجه ای می رسید؟

این پرونده ای که شما اسم بردید (خانم جاهد)، باز به مسئله فرهنگی برمی گردد؛ اگرچه مسئله ای 
که اتفاق افتاده ریشــه در حسادت داشته است. فارغ از اینکه ایشان قاتل بود یا فرد دیگری، آن  هم بر 
اثر فقر فرهنگی بود. یعنی به نوعی حسادت و این مسائل بود. یا پرونده های دیگر مثل قدیمی ترین زن 

زندانی، آن هم فقر فرهنگی بود. یا فاطمه پژوه، او هم فقر فرهنگی بود.
 پرونده قدیمی ترین زن زندانی چیست؟  .

زنی بود که به اتهام قتل ۱۴ سال در زندان بود.
 موکل شما بود؟  .

بله. داســتانش خیلی معروف اســت و گســترده. فاطمه مطیع، قدیمی ترین زن زندانی. ایشان به 
اتهام قتل دوســت خودش محکوم به قصاص شــده بود. با یک آقایی دوســت بود و متهم شده بود 
ایشان را کشته است. ۱۴ سال در زندان بود و همسر او آمد به من مراجعه کرد و گفت بعد از ۱۴ سال 
به هر حال ما می خواهیم شــما وکالت ایشان را قبول کنید. داستان مفصلی دارد که در نهایت من به 

زندان رفتم و وکالت ایشان را پذیرفتم. داستانش خیلی مفصل است.
اولین جلســه دادگاه بعد از ۱۴ ســال که حاال این توالی دادرســی هم طی شده بود، آنجا مسائلی 
اتفاق افتاد که قاضی دالیل را پذیرفت. یعنی مســائلی را عنوان کردیم که قاضی دادگاه پذیرفت این 
قتل کار فاطمه نبوده اســت. پرونده خیلی جالبی بود و بعد از ۱۴ ســال ایشــان از زندان آزاد شد که 
دو ســالی آزاد بود و مجددا اولیای دم اعتراض کرده بودند که باز هم بعد از دو، ســه ســال ایشان به 
زندان برگشــت و تا ۲۰ ســال در زندان بود. یعنی این جریان تا ۲۰ ســال بعدش ادامه داشت و ایشان 
تا ۶۳ ســالگی در زندان بود که به هر حال ایشــان از زندان آزاد شــد و حاال مسائلی پیش آمد؛ مسائل 

رضایت اولیای دم بود و اینها.
آنچه مسلم بود، این بود که فاطمه فرد را به قتل نرسانده بود؛ چون مدعی بودند با او رابطه داشته 
اســت. در خیلی از پرونده ها، زنان وقتی مرتکب جرمی می شــوند، اگر زوایای قضیه را بررســی کنیم، 
می بینیم گول خورده اند و از طرف مردی از لحاظ معنوی تحت فشــار قرار می گیرند و می آیند اعتراف 
می کنند؛ درحالی که مجرم نبودند و فشــار روحی و مســائل دیگری که از سوی مردان به آنها تحمیل 

می شود، باعث می شود بیایند علیه خودشان اعتراف کنند و واقعیت هم نداشته باشد.
این یکی از آن مواردی بود که فاطمه تحت فشار روحی آمد یک قضیه را پذیرفت و عنوان کرد که 
بله، من به ایشــان مثال مرگ  موش دادم. بعدها ما اعتراض کردیم و بعد از ۱۴ ســال که پیگیری شد، 
مشــخص شد ایشــان (یعنی آن مقتول) با سمی به نام گوزاتیون یا ســم گیاهی به قتل رسیده؛ چون 
مشخص شد اقرار ایشان مقرون به صحت نبوده است. این شامل خیلی از جرائم هم می شود که زنان 
تحت سیطره روحی مردان می آیند بعضا اعتراف و اقرار به امری می کنند که واقعیت ندارد که نهایتا 

این هم باز فقر فرهنگی است.
یا فاطمه  پژوه که ایشــان هم به نظر من هم مشــکالت فقر مادی و هم فقر فرهنگی باعث شد. یا 

زنی به نام معصومه که ایشان هم باز شرایط مشابه داشت و خیلی از مواردی که... .
 حتی دل آرا ... درست است؟  .

دل آرا اصال قاتل نبود. درست است که از منظر قضائی حکم ایشان اجرا شد و دیگر نمی توانیم این 
موضوع را کنکاش کنیم و مشــکل را واکاوی و موشــکافی کنیم و بگوییم ایشان فالن و...، به هر حال 
حکم قضائی اجرا شده و تمام شده است، اما از نگاه من با توجه به مدارک و دالیلی که داشتم، اصال 
ایشــان قاتل نبود که بیایند... چون دل آرا مشــکل مالی نداشــت و به لحاظ فرهنگی هم طبقه باالیی 
محســوب می شــد و از هوش باالیی برخوردار بود، اهل کتاب خواندن بود، نقــاش بود و هنرمند بود. 

بسیار بسیار دختر نابغه ای بود.
در پرونده ریحانه جباری چه؟ باالخره طرفش پزشک بود. آن اتفاقاتی که افتاد چقدر در فقر مادی و   .

اقتصادی و ارتباط این دو نفر با هم مهم بود؟ من دارم این را جدا از مسائل احساسی ای که در پرونده 
ریحانه پیش آمد، عرض می کنم.

این پرونده حســاس بود، اما مختصر که خدمتتان عرض کنم، باز هم این ریشــه در بحث مســائل 
مالی داشت؛ چون به هر حال قرار بود ریحانه کار بکند و مشکالت مالی اش حل شود. حاال صرف نظر 
از اینکه اصال اتهام متوجه او بود یا خیر؛ یعنی اگر بخواهیم ریشــه یابی کنیم، اگر نیازی نداشــت مثال 
ریحانه شــاید پیش ایــن آقا نمی رفت. همان طور که اشــاره کردم، خیلی از این قتل ها ریشــه در فقر 

فرهنگی و فقر مادی دارد.
در گذشــته (مثال ۸۰ ســال پیش) جرائم زنانه یا جرائمی که زنان مرتکب می شــدند، بسیار ناچیز 
بــود. در طول زمان و بــر اثر تحوالت اجتماعی و اینکه به هر حال زنان وارد عرصه اجتماع شــدند و 
مسئولیت هایی پذیرفتند یا سرپرست خانوار شدند، این ارتباطات و این تعامالت کال زیر و رو شد و باعث 
شد آمار جرائم از سوی زنان باال رود و ارتکاب جرم به خصوص در پرونده های قتل فقط صرفا متوجه 
مردان نباشــد. دیدیم که در ســال های اخیر به لحاظ همان تحوالتی که خدمتتان عرض کردم، اتفاق 

افتاد و آمار زنان مجرم هم به صورت محسوسی افزایش پیدا کرد.
من بارها در این ســال هایی که صحبت کردم، عنوان کردم که علت العلل رشــد ارتکاب جرائم به 
فقــر مادی و فقر فرهنگی برمی گــردد. ببینید! این فقر مادی ای که دنبــال آن فقر فرهنگی هم دارد، 
یعنی نوع نگاه، نوع رفتار و نوع برخورد افراد، در واقع بســتری اســت در جهت ارتکاب جرم. مادامی 
که این زمینه از بین نرود، یعنی مادامی که رفاه نســبی در جامعه پیدا نشود، بحث آموزش و تربیت و 
پرورش و رشــد فرهنگی در جامعه اتفاق نیفتد، همچنان ما شاهد ارتکاب آمار باالی جرائم خواهیم 
بود. یعنی امکان ندارد که علل و عوامل جرم زا از بین رفته باشــند ولی جرم اتفاق بیفتد. نه، مادامی 
که این علل و عوامل جرم زا در جامعه وجود دارند، قطعا جرائم هم اتفاق خواهند افتاد و آمارشــان 
هم بیشــتر خواهد شد. شک نکنید. بنابراین بحث مثال قتل های ناموسی که اخیرا هم آخرین مورد آن 
را در اهواز دیدیم، این فقر فرهنگی اســت. مادامی که این نگاه سنتی تصحیح نشود، این قتل ها وجود 
خواهد داشــت. بنابراین من فکر می کنم وظیفه حکومت اســت که در جهت از بین بردن این علل و 
عوامل تالش بکند. مادامی که اقدامی در این زمینه صورت نگیرد، این خوشــبینانه است که بخواهیم 

فکر کنیم دیگر جرمی اتفاق نخواهد افتاد.
نتیجه گیری  .

افزایش میزان جرائم خشــن برای هر جامعه ای یک عنصر مشکل ســاز و هشداردهنده است. این 
مشــکل برای کشــورهای کمتر توسعه یافته و در حال توســعه از جمله بســیار حیاتی تر است. زنان به 
دلیل فقر و بودن در موضع ضعف، بیشــتر مرتکب جرم می شــوند. زنان نخســتین قربانیان بســیاری 
از انحرافــات و جرائــم اجتماعی اند؛ بااین حــال، زنان هنوز درصد کوچکی از کل زندانیان را تشــکیل 
می دهند. زمینه های ارتکاب جرم از ســوی زنان را می توان بــه زمینه های خانوادگی، فقر اقتصادی و 
اجتماعی و ســبک زندگی جرم زا تقســیم بندی کرد. علل مختلفی درباره بزهکاری افراد از جمله زنان 
مطرح می شــود. برخی معتقدند اصوال بزه خصوصیت مردانه دارد؛ از همین رو غالبا در سراسر جهان 
بزهکاری زنان یک هفتم یا یک هشتم مردان است. عده ای نیز این کاهش میزان را ناشی از علل ژنتیک 
می داننــد و بر ایــن باورند که روحیه و خصوصیات زن باعث انجام بزه نمی شــود. گروهی دیگر نیز با 
نگاهی اجتماعی نظر کرده و می گویند از آنجا که زنان کمتر درگیر مسائل اقتصادی و نان آوری هستند، 
بزهکاری در آنها زیاد نیســت. اما به هر حال، نمی توان منکر واقعیت بزهکاری زنان شد. بنابراین باید 
آن را کنتــرل کرد تا افزایــش پیدا نکند؛ چرا که ادعای حذف و رفع بزهکاری، ادعایی بیهوده اســت و 
ممکن نیســت و قطعا در هر جامعه ای بزه و بزهکاری وجود دارد. پس در مسئله بزهکاری زنان باید 

به کنترل آن توجه کرد.

مطابق آمار ســتاد دیه تا شهریور ۱۴۰۱، در جرائم غیرعمد ۱۱ هزار و ۵۴۴ 
محکوم غیرعمد در ســطح زندان های سراسر کشور تحمل حبس می کنند 
که ۳۵۶ نفر از این مددجویان، آن دســته از دختران و زنانی هســتند که نه 
با ارتکاب اعمــال مجرمانه بلکه به صرف ناتوانــی در تأمین امانات مالی 
یا تنگدســتی در تسویه اقساط با طرح شــکایت طلبکار یا ضامن روانه بند 
شــده اند. اسداهللا جوالیی، رئیس ستاد دیه کشــور، شهرهای پرجمعیت را 
دارای بیشــترین زندانیان زن برشمرد و اظهار کرد: استان تهران با میزبانی از 
۶۰ زندانی گرفتار در موضوعات غیرعمد، در رأس فهرست عددی قرار گرفته 
و در رتبه های بعد فارس با نگهداری از ۳۰ زندانی زن و اســتان های البرز و 
گیالن هر کدام با ۲۲ محبوس خانم در شمار شلوغ ترین استان ها قرار دارند.

یک بررسی آماری
نسبت دستگیرشدگان زن به کل دستگیرشدگان در ایران در نیمه دهه ۸۰ 
خورشیدی حدود شش درصد بود. با توجه به اینکه تعداد زنان محکوم به 
زندان بیش از سه برابر شده ، رشد تعداد جرائم زنان بیش از رشد جمعیت 
آنان بوده اســت. بنابراین نســبت جرائم زنان به جمعیت آنها در این دوره 
افزایش داشــته است. با این حال، نســبت زنان زندانی به کل زندانیان چنین 
روندی را نشان نمی دهد. این نسبت از سال ۶۰ تا ۷۹ با نوسان اندکی نزدیک 
به پنج درصد باقی مانده است. دلیل ثابت ماندن نسبت زندانیان زن با وجود 
افزایش زیاد تعداد زندانیان، این است که در این دوره تعداد زندانیان مرد نیز 

با آهنگ مشابه و حتی اندکی بیشتر افزایش یافته است.
در مجموع، بر اساس آمارهای در دسترس، شمار محکومان و زندانیان 
زن در دهه ۸۰ مانند دهه های قبلی افزایش یافته اســت. از نظر نوع جرم، 
جرائم ارتکابی غالب در بین زنان ایران، جرائم مواد مخدر، جنسی، اخالقی 
و سرقت بوده ؛ هر چند نسبت جرائم اخالقی در حال افزایش است. بین جرم 
زنان و توسعه یافتگی مناطق کشور هم رابطه ای دیده می شود؛ نسبت جرم 

زنان در مناطق توسعه یافته کشور بیشتر است.
همسرکشی

یافته ها نشــان می دهد عواملی مثل نوع منزل مســکونی، تحصیالت، 
وضعیت اشــتغال، شغل پدر، طبقه اجتماعی و حاشیه نشینی، با نرخ جرم 
زنان مورد مطالعه رابطه ای معنادار دارد. همچنین وجود فشارهای روانی 
اجتماعی بر زنان و مردان در خانواده در غیاب یا ضعف شبکه های حمایت 
اجتماعی و فردی، معاشــرت با دوستان بزهکار و انســداد راه های قانونی 
مواجهه با این فشــارها، همسران را به سوی قتل شریک زندگی سوق داده 

است.
از نظر پژوهشــگران، زنان و مردان الگوی واکنشی متفاوتی در این زمینه 
دارند؛ زنان همســرکش بیشــتر از مردان تحت فشــار بوده انــد و به علت 
تفاوت جایگاه (موقعیت فرودســت در جامعه و خانــواده) و نابرابری در 
قدرت، امتیازات و اختیارات، فشــارهای مضاعفی را متحمل شده اند. زنان 
همسرکش دو برابر مردان کوشــیده اند مشکالت و فشارهای وارد شده را از 

راه های غیربزهکارانه و مسالمت آمیز حل کنند.
زنان برای رهایی از ناراحتی ها، فشــارهای زندگی و در نبود شــبکه های 
حمایت کننده و راه های قانونی و متعارف، کشتن شوهر را تنها راه باقی مانده 

برای خــود می دانند؛ اما مردان، به علت محرومیــت از قدرت اجتماعی و 
اقتصادی باال و در تالش برای اعمال سلطه بر خانواده متوسل به خشونت 
می شــوند. نکته شایان توجه این مطالعه مخفی ماندن خشونت خانوادگی 
از چشــم مراجع قانونی تا مرحله قتل اســت. عالوه بر اینکه نسبت جرائم 
زنان از نظر فراوانی جرائم با مردان متفاوت است، نوع جرائم ارتکابی زنان 
نیز متفاوت اســت. زنان برخالف مردان که درگیر جرائم خشــن می شوند، 
بیشتر مرتکب جرائم اقتصادی، مواد مخدر و اخالقی می شوند. همچنین از 
نظر سنی، میزان مجرمیت در بین زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله بیشتر است. در زمینه 
عوامل مجرمیت در بین زنان نیز می توانیم دالیل متفاوت با مردان را ببینیم. 
زنان بیشتر در نتیجه روابط نزدیک و عاطفی مرتکب جرم می شوند. در ایران 
یافته های آماری داللت های روشنی برای رابطه توسعه یافتگی و مشارکت 
اجتماعــی زنان با میزان جرائم زنان ندارند. همچنین در حالی که داده های 
طولی رابطه ای نشان نمی دهند، یافته های مقطعی (استانی) نشان می دهد 
جرم زنان با توسعه یافتگی استان ها رابطه مثبت اما ضعیفی دارد و نسبت 
جرم زنان به کل جرائم در استان های توسعه یافته تر بیشتر است. برای ترسیم 
تغییــرات رخ داده در مجرمیت زنان، دو نوع آمار در دســترس اســت؛ آمار 
زندانیان که سازمان زندان ها منتشر می کند و آمار دستگیرشدگان که نیروی 
انتظامی ارائه می کند. نوع آماری که درباره زندانیان در دسترس نگارندگان 

قرار داشت، مربوط به قبل از دهه ۸۰ و پس از آن متفاوت بود.
همان طور که اشــاره کردیم، برای سال ۱۳۸۰ به بعد، فقط آمار زندانیان 
در پایان هر سال برای سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ در دسترس بود که با شمار 
محکومان به زندان فرق دارد و نمی توانیم آنها را مبنای مقایسه دوره ها قرار 
دهیم. با این حال، این آمار هم حاکی از افزایش کل مجرمان موجود در زندان 

و زنان مجرم زندانی در دوره شش ساله ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ است.
از سال ۱۳۸۳ به بعد، تعداد زندانیان افزایش آرامی دارد و به ۱۷۲هزارو 
۳۹۳ نفر در سال ۱۳۸۸ می رسد (۲۸ درصد افزایش). همین روند با شتابی 
بیشــتر در شمار زندانیان زن هم دیده می شود (۳۵ درصد افزایش). نسبت 
زنان زندانی به کل زندانیان در این ســال ها اندکی افزایش می یابد، ولی در 
حدود نزدیک به چهار درصد باقی می ماند. با توجه به افزایش شــمار زنان 
موجود در زندان در یک مقطع زمانی (پایان هر سال) در سال های ۱۳۸۰ تا 
۱۳۸۸، می توانیم نتیجه بگیریم که شمار کل زنان محکوم به زندان هم در 
دهه ۸۰ افزایش داشــته اســت. آمار زنان و مردان زندانی در ایران نشان 
می دهد جرائم مواد مخدر رتبه اول را دارد و هر دو گروه بیشتر به دلیل 
جرم مواد مخدر زندانی می شــوند. دومین جرم مردان از نظر فراوانی، 
سرقت اســت؛ در حالی که اعمال منافی عفت دومین جرمی است که 
زنان به دلیل آن زندانی می شــوند. به گفته رئیس سازمان زندان های 
کشــور، در سال ۱۳۹۲ آمار زنان در جرم سرقت نسبت به سال قبل یک 
درصد افزایش داشــته اســت. بخش عمده ای از زنان زندانی به جرم 

منافی عفت را زنان تن فروش تشکیل می دهند.
کمبود سازوکارهای جامعه محور برای سازماندهی و توانمندسازی 
زنــان خیابانی از دالیل مهم در گرایش این زنان به کارگری جنســی یا 
جرائم مواد اســت. این زنان را نیروی انتظامی جمع آوری و به مراجع 

قضائــی تحویل می دهد که ســرانجام این کار زندانی شــدن ایشــان و 
افزایش آمار زنان زندانی است. نبود یا کافی نبودن سازوکارهای قانونی 
و قضائــی برای حمایت از زنان در مســائل خانوادگی و غیرخانوادگی، 
زمینه گرایش آنان به اعمال مجرمانه مثل همسرکشــی، قتل، ســرقت 
و مــواد مخــدر را فراهم مــی آورد. آمارهای مربوط به انــواع جرائم 
زندانیان به تفکیک جنســیت در سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۸۰ نیز یافته های 
باال را تأیید می کند. در بررســی آمار مربوط به دستگیرشــدگان جرائم 
خشــونت آمیز (قتل عمد و غیرعمد، مرگ هــای اتفاقی، ضرب و جرح 
و صدمه، تهدید، اجبار و اکراه، تظاهر به چاقوکشــی و مســموم کردن 
عمدی) در می یابیم در ســال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ بیشــترین تعداد زنان 
دستگیر شــده در گروه ســنی ۲۵ تا ۳۴ و پس از آن در گروه سنی ۱۸ تا 
۲۴ ســال قرار دارند. کمترین میزان دستگیری برای گروه های سنی ۱۷ 
ســال و کمتر بوده اســت. میانگین نســبت گروه های سنی در دهه ۸۰ 
نشان می دهد حدود ۷۰ درصد جرائم خشن زنان، مربوط به گروه سنی 
۱۸ تا ۳۴ بوده اســت. با افزایش توســعه و مشــارکت اجتماعی زنان، 
نسبت جرائم خشن کم و نسبت جرائم اقتصادی آنها افزایش می یابد. 
درباره ترکیب جرم زنان در ایران در دهه های گذشــته، به طور ســنتی، 
بیشــترین میزان جرائم ارتکابی زنان در درجه اول جرائم مواد مخدری 
و در رتبه دوم جرائم منافی عفت بوده است؛ به طوری که از سال ۱۳۶۵ 
تــا ۱۳۸۰ حدود ۷۰ درصــد از زنان محکوم به زنــدان، به دلیل جرائم 
مواد مخدری و جرائم جنســی و اخالقی محکوم شــده بودند. در سال 
۱۳۸۰ این نســبت برای جرائم مواد مخــدری ۳۹ درصد و برای جرائم 
جنسی و اخالقی ۳۹ درصد و برای جرائم جنسی و اخالقی ۳۶ درصد 
بود. وقتی آمار دستگیرشــدگان نیروی انتظامی مبنا قرار گیرد، نســبت 
جرائم جنســی و اخالقی در صدر قرار می گیــرد؛ به طوری که بیش از 
نیمی از دستگیرشدگان زن، به دلیل ارتکاب این جرائم دستگیر شده اند. 
در نتیجه، شــمار زیــادی از دســتگیری ها یا به نظام قضائی کشــیده 
نمی شــوند یا مجازات هایی غیر از زندان دارند. شاید اجرای طرح های 
امنیت اجتماعی توسط پلیس که بیشــتر بر رعایت هنجارهای مربوط 
به پوشــش تمرکز دارند، باعث افزایش نســبت جرائم اخالقی در بین 

دستگیرشدگان زن باشد.
مقایســه با آمارهــای جهانی نشــان می دهد ایران از نظر نســبت 
زندانیان و زندانیان زن به کل جمعیت، در بین کشــورهایی اســت که 
زندانیان زن و در نتیجه جرم زنان نســبت به جمعیت در آنها باالست؛ 
اما از نظر نسبت جنســی زندانیان، نسبت زندانیان زن ایران از میانگین 

جهانی پایین تر است و در بین کشورهای در حال توسعه قرار دارد.
از نظر نسبت محکومان به متهمان و دستگیرشدگان هم با الگوهای 
متفاوت جنســیتی هم در جهان و هم در ایران مواجهیم. نســبت زنان 
محکوم به زندان، دستگیرشــده یا متهم، همواره کمتر از همین نسبت 
در بین مردان اســت. این الگــو به دو صورت تبیین می شــود؛ یا نظام 
جزایی رفتار مالیم تری با زنان دارد یا جرائم زنان به گونه ای اســت که 

کمتر به محکومیت و به ویژه محکومیت زندان می انجامد.

 بررسی وضعیت جرم شناسی فرهنگی زنان مجرم در ایران

زیر سایه نابرابری
 جرم شناســی فرهنگی در ایران امری مغفول مانده است. مســئله درباره جرائم ارتکابی از سوی زنان زمانی پیچیده تر می شود که آنها بیشتر در شرایط 
اضطــرار اقدام به ارتکاب جرم می کنند. هیچ آمار رســمی ای از تعداد زندانیان زن محبوس در زندان های کشــور وجود ندارد و همچنین طبقه بندی 
خاصی درباره آنها انجام نشده است. بیشتر متهمان به قتل و جرائم خطرناک در استان تهران، در بند ۲ مشاوره زندان زنان قرچک نگهداری می شوند. 
بررسی ها نشان می دهد آسیب های اجتماعی و فقر از دالیل اصلی ارتکاب جرم به وسیله زنان است. آمار زندانیان کشور از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ نشان 
می دهد از ســال ۶۰ تا سال ۸۰ شــمار کل محکومان زن رو به افزایش بوده و از ۱۴۵هزارو ۱۱ نفر در سال ۱۳۶۰ به ۵۹۶هزارو ۹۴۹ نفر در سال ۱۳۷۹ 
رســیده و همچنان نیز رو به افزایش است. در دوره آماری یادشده، زندانیان زن با حدود ۳۱۲ درصد افزایش بیش از چهار برابر شده اند. در سال های 
دهه ۱۳۶۰ میانگین تعداد محکومان به زندان ۱۹۸هزارو ۱۰۱ نفر بوده است. این میانگین در دهه ۷۰ به ۴۴۶هزارو ۱۲۱ نفر می رسد که حاکی از افزایش 

۲.۳ برابری زندانیان در دهه ۷۰ در مقایسه با دهه ۶۰ است (جربانی، ۱۳۸۹، ص ۱۰۴).
روند تغییرات شــمار زنان محکوم به زندان در این دوره ۲۰ ساله تقریبا مشابه الگوی تغییرات شــمار کل محکومان به زندان است؛ یعنی در دهه های ۶۰ و ۷۰ با افزایش شمار زنان محکوم به زندان 
مواجهیم، اما این افزایش ۲۲۹  درصد (بیش از سه برابر) است که کمتر از افزایش شمار کل یا شمار مردان محکوم به زندان است. اگر شمار محکومان به زندان را نشان دهنده جرم و مجرمیت بدانیم، 
این آمار نشان دهنده افزایش بیشتر جرم در مقایسه با افزایش جمعیت است. در حالی که در دو دهه ۶۰ و ۷۰ داده های آماری حاکی از آن است که در ایران مانند همه کشورهای جهان، زنان درصد 

ناچیزی از محکومان و زندانیان (در حدود پنج درصد و کمتر) هستند.
در این پرونده درباره الیه هایی از بزه زنان صحبت می کنیم که در کشور ما مغفول مانده است.

شهرزاد همتی

 مهین، تنها قاتل سریالی زن ایران
در بهمن  سال ۸۷، با  پیداشدن جسد زنی میانسال در قزوین، داستان قتل های زنجیره ای 
که بعدها مشخص شد به دست یک زن  اتفاق می افتد، آغاز شد. «مهین قدیری»، چهار ماه 
بعد به دست پلیس افتاد. وقتی پنج زن و یک مرد را  کشته بود و از آن روز نامش را در تاریخ 
جنایی ایران ثبت کرد: نخستین قاتل سریالی زن در ایران.  مهین قدیری در ۱۴ سالگی ازدواج 
کرده بود و زمان قتل ها ۳۲ســاله بود و دو فرزند داشت. وی بعدها دلیل قتل  هایش را فقر 
و نیــاز مالی برای درمان یکی از دو فرزندش اعالم کرد. او با پرســه در اطراف  زیارتگاه های 
قزوین، زنان مســنی را که در دست و سر و گردن شــان زیورآالت طال داشتند شناسایی و به 
 بهانه رساندن شان به خانه، آنها را سوار رنوی زردش می کرد و بعد آنها را با آبمیوه مسموم 
و خفه شــان  می کرد. مهین در زمان اعترافاتش، شــخصیتی پیچیده و باهوش نشان داد و 

همین او را برای  بررسی، خاص تر کرد.
مهیــن قدیری قبــل از ارتکاب به پنــج فقره قتل زنان مســن قزوینی، در ابتــدا پیرمرد 
صاحبخانه خود را به قتل رسانده بود. بعد از قتل صاحبخانه، مهین به عنوان تنها مظنون 
پرونده بازداشــت شد، اما با فرار از اعتراف توانست از دست قانون رهایی پیدا کند و این بار 
با بازگشــت به بدنه جامعه مرتکب پنج فقره قتل دیگر شــد. او سال ۱۳۸۹ به دار مجازات 

آویخته شد.
به گفته جمشــید غالملو، استاد حقوق دانشــگاه تهران، مهین اولین قاتل سریالی زنی 
است که دستگیر شده است؛ چون من معتقدم تعدادی قاتل سریالی هم هستند که دستگیر 
نشده اند و تصور شده سریالی نبوده اند. همان طورکه در فیلم می بینیم، مهین خیلی واضح 

می گفــت که انگیــزه اش مالی بوده؛ به دلیل بیماری فرزند و شــوهر معتــاد و مادری که 
ولــش کرده بود. اینکه بپذیریــم صرفا انگیزه مالی می تواند یک شــخص را تبدیل به قاتل 
ســریالی کند، ســخت اســت. خیلی از افراد انگیزه مالی دارند و مرتکب سرقت می شوند 
ولی نمی توانند مرتکب قتل شــوند. اینکه شــخصی به صورت سریالی افرادی را بکشد که 
مالی را به دســت بیاورد، در توان هر شخصی نیست؛ این شخص باید وضع روانی متفاوتی 
با دیگران داشــته باشــد. اینکه عاملی مثل فقر می تواند در تبدیل یک شخص به یک قاتل 
ســریالی نقش داشته باشد، کم رنگ اســت. این افراد از نظر روانی دچار اختالالت مختلفی 
مثل خودشیفتگی و... هســتند که باعث قتل می شود. مهین حتی اسلحه تهیه کرده بود و 
داشــت حرفه ای تر می شــد در حالی  که کســی که فقط انگیزه مالی برای قتل دارد، بعد از 

برآورده شدن نیازش، اصوال باید قتل ها را متوقف کند.
مســتند مهین به کارگردانی محمدحسین حیدری، مستندی درباره اوست که جایزه های 

فراوانی گرفت.
فاطمه مطیع

در تیرماه سال ۷۲، مرد جوانی که به علت مسمومیت شدید در آستانه مرگ قرار داشت 
به بیمارستانی در جنوب تهران منتقل شد و پزشکان به سرعت اقدامات الزم را برای بهبود 
او به کار گرفتند اما تالش آنها کارســاز نبود و مجید به علت شدت مسمومیت فوت کرد. با 
انجام تحقیقات مقدماتی توســط کارآگاهان و مأموران پلیس آگاهی، نام زنی که آخرین بار 

با مقتول دیده شده بود، به عنوان متهم به قتل در اختیار مأموران قرار گرفت.
فاطمه مطیع، در تحقیقات اولیه و همان طورکه گزارش پزشکی قانونی اعالم کرده بود، 

به ارتکاب قتل مجید به وســیله نوشیدنی مســموم اعتراف کرد و پرونده برای رسیدگی به 
دادگاه ارســال شد؛ در جریان رسیدگی به پرونده در دادگاه، فاطمه اتهام قتل را منکر شد و 
مدعی شد لحظاتی پیش از دســتگیری، همسرش که عامل اصلی قتل بوده، از او خواسته 
ارتــکاب قتل را گردن بگیرد تا بتواند رضایت خانواده مقتول را جلب کند؛ فاطمه نیز همان 

کرد که شوهرش خواسته بود.
انکار ارتکاب قتل توســط متهم نتیجه نداشت و در حالی که اولیای دم خواسته خود را 
قصاص متهم یعنی فاطمه عنوان کرده بودند، قاضی پرونده دفاعیات او را کافی ندانســت 
و حکم به قصاص فاطمه داد؛ حکمی که در دیوان  عالی کشور نقض شد و قرار شد دوباره 
مورد رســیدگی قرار گیرد. این پرونده بارها بین دادگاه و دیوان  عالی کشور در رفت وآمد بود 
و حتی یک بار هم قاضی پرونده حکم به تبرئه او داد اما این بار با اعتراض و شکایت اولیای  

دم نسبت به پرونده، پرونده به دیوان  عالی ارسال شد و حکم تبرئه هم نقض شد.
دادگاه هشــت بار فاطمه را بــه  اتهام قتل به قصاص محکوم کــرده و یک بار هم او را 
تبرئه کرد و این در حالی اســت که تمام این احکام از ســوی دیوان  عالی کشور نقض شده 
اســت؛ دور جدید رســیدگی به این پرونده از تیرماه امسال و بعد از گذشت ۲۰ سال از وقوع 
قتل مجددا آغاز شــده و فاطمه مطیع همچنان بر طبــل بی گناهی و عدم دخالت خود در 
وقوع این قتل می کوبد. آن طورکه خرمشــاهی وکیل مدافع مطیــع گفته بود، قرار بود برای 
پرونده قســامه اجرا شــود که اگر خانواده مجید (مقتول) نتوانند ۵۰ مرد را برای این کار به 
دادگاه معرفی کند، آن گاه نوبت فاطمه مطیع است که ۵۰ بار قسم بخورد که بی گناه است.
این پایان ماجرا نبود و به درخواســت اولیای دم، قرار شــد صلح و سازش صورت گیرد و 
آنها از درخواست قصاص گذشت کردند. فاطمه مطیع با وجود اینکه همچنان بر بی گناهی 
خود اعتقاد داشت، اما با این موضوع موافقت کرد و به این ترتیب این پرونده مختومه شد. 

پرونده عشرت
عشــرت ۱۲ سالگی از خانه پدری خود در قوچان فرار کرد، بنا بر ادعای خود بارها مورد 
تجاوز از ســوی نزدیکانش قرار گرفته بود. او در شــهرری صیغه مردی به نام حســن شد 
و چهار ســال با او زندگی کرد. جنازه حســن خرداد ســال ۱۳۸۸ که کاردآجین شده بود در 
خانه پیدا شــد. بعد از دســتگیری عشرت که آن زمان ۱۷ ســال داشت،  او در بازجویی های 

فنی به قتل حســن اعتراف کرد. ادعای او این بود که حســن شب ها او را در اختیار کارگران 
افغانستانی قرار می دهد. ابتدا او به قصاص محکوم شد، اما بعد از گذشت دو سال عشرت 
بــا اثبات ادعای خود از قصاص نجات پیدا کرد و پس از ۱۰ ســال بــا پرداخت ۴۰۰ میلیون 
تومــان به خانواده مقتول از زندان آزاد شــد. او هم اکنون در تهران زندگی می کند و در یک 

مهدکودک آشپز است.
مریم

مریم ۱۸ ســاله بود که به اجبار خانواده به عقد حسین درآمد. خانواده همسر او همگی 
در بهشــت زهرا مشــغول به کار بودند. حسین بارها مریم را کتک زده بود و اسناد و مدارک 
کافی در پزشــکی قانونی موجود بود. در آخر در یک درگیری فیزیکی با همســرش با کارد 
میوه خوری ضربه ای به شــکم همسرش وارد شد. مریم بالفاصله با خانواده حسین تماس 
می گیرد و آنها خودشــان را به منزل پسرشان می رسانند،  حســین اعالم می کند که حالش 
خوب اســت و زخم ســطحی بوده و بعد از خوردن شــام به خواب می رود اما صبح مریم 
جنازه او را پیدا می کند که به دلیل خون ریزی داخلی جان باخته اســت. مریم ابتدا به قتل 
شبه عمد محکوم شد، خانواده مقتول اعتراض کردند و مریم به دلیل نداشتن پول نتوانست 
وکیل خوبی اختیار کند و حکم او به قتل عمد تغییر پیدا کرد. او بعد از هشت سال توانست 

از خانواده مقتول در ازای ۵۰۰ میلیون تومان رضایت بگیرد.
نیلوفر

نیلوفر تا همین یك ســال پیش منتظر بود اعدام شــود، اما حاال یکی از کسانی است که 
از زیر تیغ نجات پیدا کرده. نیلوفر ۳۰ســاله و ســمیه برای یك بانــد قاچاق مواد مخدر کار 
می کردند و قرار بود حدود ٥۰۰ گرم شیشــه از کشور خارج کنند. نیلوفر و سمیه شیشه ها را 
آب بندی کردند. یعنی نفری ۲٥۰ گرم شیشــه را بلعیدند. به محض سوارشــدن در هواپیما 
کیســه ها در شکم آنها پاره شد. ســمیه همان جا جان خود را از دست داد و نیلوفر بعد از 
ماه ها از کما درآمد و به اعدام محکوم شد. نیلوفر جزء آدم های محبوب زندان است و همه 
رویش حساب می کنند. حاال بعد از رفت وآمد های زیاد، یك سال است که حکمش از اعدام 
به ابد تقلیل پیدا کرده. هرچند او زندگی اش را از دســت داد و همسرش او را ترك کرد و از 

دیدن فرزندش برای همیشه محروم شد، اما حق طبیعی حیاتش از او سلب نشد.

تحلیل عبدالصمد خرمشاهی، وکیل جنایی، درباره زنان بزهکار
زنان بزهکار پشتوانه قانونی ندارند

عبدالصمد خرمشــاهی از قدیمی ترین وکالی جنایی ایران است که پرسروصداترین پرونده های جنایی از تجربه های اوست. پرونده هایی مانند پرونده شهال جاهد (همسر صیغه ای 
ناصر محمدخانی)، فاطمه مطیع (قدیمی ترین زندانی زن ایران) بهنود شــجاعی (یکی از نوجوانانی که در دهه ۸۰ مرتکب قتل دوســتش شد)، دالرا دارابی (نقاش و مجسمه ساز)، 

ریحانه جباری و... او با توجه به تجربه هایی که در پرونده های خود به دست آورده درباره زنان بزهکار و شرایط آنها گفت وگویی با «شرق» انجام داده که در ادامه خواهید خواند:

چند روایت معتبر

بررسی بزهکاری زنان در ایران
از فقر تا بی پناهی

 پانا
قی،

صاد
من 

س: به
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