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Abstract
Background and Aim: The term Blue victimology is defined as a
field for studying the activities, events, approvals and norms of the
United Nations in the field of crimes against women, victims and how
to prevent them. The purpose of this study is to examine the United
Nations response to victims of gender homicides.
Method: This research has been done by descriptive-analytical
method and relying on international documents and studying the laws
and regulations of legal systems in the form of documents and
libraries.
Results and conclusion: Studies show that the murder of women, if it
is the result of conflicting violence and the result of differences
between them and other people, leads to hostile and critical
relationships, which is important considering The situation of women
in terms of physical vulnerability makes crimes and impulsive actions
against them. Accordingly, the United Nations adheres to the
international norms of water victimology in the protection of women
victims and in order to prevent the phenomenon of feminism, mainly
at the level of legislative policies, including special protection laws,
and the 1985 Declaration was the culmination of efforts. And the
Universal Declaration of Human Rights in 1948 are part of a
supportive victimology.
Keywords: Blue Victimology, Women femicide, United Nations,
Victimization of Women
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چکیده
زمینه و هدف :اصطالح بزهدیدهشناسی آبی به منزله قلمرویی بررا مطالهره فهال ر هرا و رویردادها و
مصوبات و هنجارها سازمان ملل متحد در زم نه جرایم ارتکابی عل ه زنران ،برزهدیردگی و چگرونگی
پ شگ ر از آنها مهرفی میشود .هدف این مطالهه ،بررسی پاسخها سازمان ملل متحد به بزهدیدگان
قتلها جنس تی اس .
روش :این پژوهش به روش توص فی تحل لی و با تک ه بر اسناد ب نالمللی و مطالهره قروان ن و مررررات
نظامها حروقی به صورت اسناد و کتابخانها انجام گرفته اس .
یافتهههههههها و نتهههایج :مطالهرررات منر ر ان آن اسر ر

کررره قترررل زنررران در صرررورتی کررره ناشررری از

خشون ها تهارضآم ز و مننهث از وجود اختالف ب ن ایشان برا افرراد دیگرر باشرد ،منجرر بره روابر
خصوم آم ز و بحرانی میشود که ایرن مهرم برا امهران نظرر بره شررای زنران از ح رث آسر
جسمانی ،جنایات و اقدامات تکانشی عل ه آنها را واقع میسازد .برر ایرن اسرا
هنجارها ب نالمللیِ بزهدیدهشناسی آبی را در زم نۀ حمای

پرییر

سرازمان ملرل متحرد،

از زنان بزهدیده و در راستا پ شگ ر از

پدیده فمساید ،به طور عمده در سطح س اس گیار ها ترن نی ،از جمله قوان ن خاصِ حمایتی لحاظ
نموده اس

و اعالم ه  ،1891سرآمد تالشها جهرانی و اعالم ره جهرانی حرروش بشرر در سرا ،1899

درچارچوب یک بزهدیدهشناسی حمایتی به شمار میرود.
واژههای کلیدی
بزهدیدهشناسی آبی ،قتل زنان ،سازمان ملل متحد ،بزهدیدگی زنان
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مسئو )؛ shahrdad.darabi@yahoo.com
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مقدمه
مسررۀلۀ «قتررل زنرران» ،برره عنرروان یررک پدیررده مجرمانرره از منظررر بررزهدیرردهشناسرری و از منظررر
ب نالمللی(یهنی بزهدیدهشناسی آبی) مهم بوده و در این راستا ،بر بزهدیدگی زنران جروان در
زم نهها چون قتلها ناموسی ،قتلها به عل

آبرو 1و دیگر انروا قترلهرا تمرکرز دارد.

مهموالٌ قتلها جنس تی در کشورها مختلفی همانند آمریکا الت ن ،آفریرا ،چر ن وکرره
وهند و دیگر کشورها به وقو پ وسته و قتلهرا غ رعمرد در خصروص زنران کره شرامل
مرگها ناشی از اختالفات در خصوص مسایل کم اهم
از جمله عدم رضای

از جمله مهریه2و یا بره دالیلری

و اجنار آنران بره ازدواص صرورت مریگ ررد بسر ار گرزارش مریشرود

(دوس چ  ،2112 ،ص .)11این پژوهش سهی دارد به این پرسش پاسرخ دهرد کره مهرمتررین
هنجارها و مرررهها سازمان ملل متحد که با عنوان بزهدیدهشناسی آبری شرناخته مریشروند
در مورد پدیده جهانی و فراگ ر ِقتل زنان کدامند.
پیشینه پژوهش :زینرالی( )1383در مرالره خرود برا عنروان «اثررات فرردان حمایر
مناس

ک فرر

از زنان بر بزهدیدگی آنها» نظریره انترراد یرا ت راد فمن سرتی را مطررح کررد .ایرن

نظریه از نابرابر ها ساختار گسترده برا نمونره برر پایره سرن ،جرنس و ن رز ارزشهرا
جامهۀ مردساالر که به برتر مردان تاک د دارد سرچشمه میگ ررد .ایرن دیردگاه را نره تنهرا
برا دریاف

علل رخداد برخی بزهدیدگیها به کار میبرند ،بلکه برا دریاف

پاسخهرا

متفاوت به بزهدیدگی ن ز استفاده میشود .برا نمونه خشون هرا خرانگی بر شترر بردون
گزارش به پل س مسکوت میمانند و مسکوت ماندن ب شتر بره برخرورد نامناسر

مرامرات

ق ایی باز میگردد  .دوس چ ،)2112(3که یکری از برزهدیردهشناسران بر نالمللری اسر  ،در
مرالها با عنوان «پاسخ سرازمان ملرل متحرد بره برزهدیردگان قترلهرا جنسر تی» ،اصرطالح
«بزهدیدهشناسی آبی» را برا توص ف تدب رها این سازمان در حمای

 .2قتلها ناشی از اختالفات مرتن با پرداخ

از گروهها خاص

1.Honor kiling
مهریه را در اصطالح سراتی مری نامنرد کره ب شرتر مخرتش کشرورهایی

همانند افغانستان ،تاج کستان و ترکمنستان بوده و در مناطری که مهریه مرسوم ن س

اتفاش نمیافتد.
3.Dussich.J.P
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بزهدیده به ویژه بزهدیدگان خاص مفهوم ساز کرد و اصطالح بزهدیدهشناسی آبی را برا
مطالهه همه فهال

ها ،رویدادها و نوشتههایی که در سطح جهانی با محوریر

متحد درباره بزهدیدگان خاص در قال هنجارهرا بره تصروی

رسر ده اسر

سرازمان ملرل
بکرار مریبررد.

صنور پور( ،)1383در مرالها با عنوان «واحدها پ شگ ر از جرم پلر س» ب ران مریدارد
که یکی از فنون اصلی در امور پل سیِ مسئله محور ،اختصرارا «سرارا» 1نام رده مریشرود .ایرن
عنارت چک دۀ «رصد کردن ،تحل ل ،پاسخ دهی و ارزیابی» اس  .ادارهها پل س میتواننرد
با استفاده از فنونی از این قن ل مشکالت مربوط برا جررم را بره طرور کامرل بررسری کننرد و
کارآمدترین راه حل را شناسایی و اجرا نمایند .و مهتررد اسر
پ شگ رانۀ عملکرد پل س را ترویر

ایرنگونره اقردامات ،وجره

مریکنرد ،زیررا حرل مشرکالت باعر

پر شگ رر از

بس ار از جرایم خشون آم ز به ویژه قترل مریگرردد و برنامرههرا نظرارت همسرایگی در
واحدها پ شگ رر از جررم ن رز مری توانرد در ایرن امرر مرانع برروز بسر ار از رفتارهرا
بزهکارانه باشد .در برنامهها نظارت همسایگی ،شهروندان به گرروههرا رسرمی آمروزش
دیده توس پل س در محلۀ خود میپ وندند و گروه نظارت همسایگی ،از خانرههرا و امراکن
عمومی محلۀ خود نگهنانی میکنند و در صورت مشراهدۀ رفترار مجرمانره یرا مشرکو

بره

پل س اطال میدهند و با همکار یک دیگر از وقو جرم پ شگ ر میکنند.
اغل

ِپژوهش هایی که در حوزه بزهدیدگی زنان صورت گرفتره ،متمرکرز برر نحروه قترل و

چرایی ِ چن ن رخداد مجرمانه ا اس  ،اما این مطالهه ترالش مری کنرد برا عمرق بخشری بره
ادب ات بزهدیده شناسی آبی ،به پاسخ ها سازمان ملرل متحرد نسرن بره قترل هرا جنسر تی
بپردازد.
مبانی نظری :یکی از گونهها مختلف خشون

که عالقه جرمشناسان مهاصرر را بره خرود

جل

کرده اس  ،موضو قتل زنان اس  .در برخی از جوامرع شررای موجرود بره گونرها

اس

که افراد و گروهها برا دست ابی به ثنات و دفا از آبرو و اعتنار خود و بررا اجررا

عدال

(از منظرِ خود) دس

به رفتارهایی ب رون از قلمروِ قرانون و نهادهرا مشرخش شرده

1. SARA: Scanning, Analyzing, Responding and Assessing
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میزنند که در بس ار از موارد منجر بره برزهدیردگی زنران خواهرد شرد(م رمحمد صرادقی،
 ،1383ص .)1919این امر به ویرژه در قترلهرا ناموسری کره اغلر

برزهدیردگان آن زنران

میباشند نمود پ دا میکند.
بزهدیدگان جرم خشون آم ز ِ قتل دو دستهاند :دسته او کسی که مستر م از ارتکاب جررم
آس

دیده و کسانی کره از نزدیکران برزهدیردۀ نخسرت ن هسرتند کره ایرن امرر بره ویرژه در

خویشاوندکشی نمود پ دا میکند و دستۀ دوم که بزهدیدگان دوم و یا شریکان برزهدیردگی
شناخته میشوند .دربارۀ قتل ،بزهدیدگان دوم کسانی هسرتند کره مرتکر  ،آنران را بره قترل
نرسانده اس  ،بلکه خانواده و دوستان بازمانده هستند که فرد دوسر داشرتنی آنران بره قترل
رس ده اس (مهدو خاشی ،1383 ،ص .)1199برزهدیردگان دوم قترل ممکرن اسر

مرادر،

خواهر ،مادربزرگ و دیگر خویشاوندان یرا دوسرتان نزدیرک برزهدیرده باشرند و اگرچره در
جرایم ارتکابی عل ه تمام

جسمانی مانند قتل که یکی از خشون آم زترین جررایم اسر ،

بزهدیده قتل متحمل ب شترین آس
غفل

شده اس  ،اما بزهدیدگی دیگر افراد را ن رز ننایرد مرورد
جسرمانی کره برر رو زنران ارتکراب

قرار داد .در جرم هرا ارتکرابی عل ره تمام ر

مییابد ،مانند زنکشی و فرزندکشی ،آثار مخربی که بر دیگر افراد خانواده ماننرد خرواهر و
مادر که فرزند و یا مادر خود را از دسر
مجرمانه آس

دادهانرد ،برزهدیردگان دوم در پری وقرو رخرداد

ها فراوانی میب نند .آنان ممکن اس

دچار احسا

ترر  ،انردوه ،فرردان،

خشم و آشفتگی شوند و در سطح ترن نی حمای ها کافی از ایرن افرراد نمریشرود و آنران
اغل

خودشان از کمکها تخصصی بهره میگ رند و اگر جرم به صرورت وحشر انه و برا

ایجاد رع

و وحش

در جامهه باشد ممکن اس

رسانههرا خنرر و ف را مجراز آن

اتفاش را با تحریف نشر دهند و بزهدیدگان دوم را ب شتر متاثر کنند .نهادها تخف رفدهنرده
و رویکردهایی مانند کاهش جمه ر

ک فرر و قرانون حرنسزدایری و دیگرر مروارد ماننرد

مجازات پای ن حنس برا موانع قصاص ن ز منجر به آن خواهد شد که بزهدیدگان دوم قتل،
آس
گ رد.

و درد و رنج ب شتر متحمل شوند که این امر ن رز بایرد مطمرح نظرر قانونگریار قررار
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مسۀلۀ «قتل زنان» ،به عنوان یک پدیده مجرمانه دس

کرم ،رایرج در برخری نرراط جهران از

منظر بزهدیدهشناسی و از منظر ب نالمللی یهنی ،بزهدیدهشناسری آبری مهرم بروده اسر  .ایرن
گرایشها در زم نه قتل زنان به دل ل تندیل شدن به یک پدیده جهانیِ فراگ ر مرورد بررسری
قرار میگ رد و به طور کلی میتوان گفر

کره بخرش قابرلتروجهی از اسرناد و هنجارهرا

ب نالمللی در سطح سازمان ملل متحد با مسائل و موضوعات زنان پ ونرد مریخورنرد کره در
پ شرگ ر از رخردادر مجرمانره قترل

این پژوهش به بررسی هنجارها وضع شرده در جهر
زنان پرداخته میشود.
روش

این پژوهش به روش توصر فی تحل لری و برا تک ره برر اسرناد بر نالمللری و مطالهره قروان ن و
مرررات نظامها حروقی به صورت اسناد و کتابخانها انجام گرفته اس .
یافتهها
روشن اس

که فرایند و نحوه ارتکاب قتل در جررم ِ خشرون

برار قترل ،فاقرد ِ موضروع

میباشد و نت جه ِ رفتار فرد بزهکار که به سل ح ات بزهدیده میانجامرد ،نت جره مجرمانره را
رقم میزند .رکن اساسی نظامها حروقی ک فر  ،بدون شک ،مسئول
همواره با احراز قابل ر

انتسراب ِ 1رفترار مجرمانره موجر

هنجارها قوامیافته در جامهه مری شرود .بردیهی اسر
ادرا  ،2تدبر ،خواس

درونی 3و تنف ی 9اس

تحمرل پ امردها جزایری نرر

اراده سرالم ،مهتنرر و جرازم ،مسرتلزم

و اسناد ِ ماد در قلمرو جزایی عنارت اس

از انتساب جرم به فاعل مه ن و اسناد روانی یا ذهنی به مهنا آن اسر
اهل

ک فر اسر

کره

کره فاعرل قابل ر

و

این را دارد که آثار ک فر رفتار خود را متحمل شرود(دارابی ،1389 ،ص .)98همره

جرایم از جمله قتل زنان و دختران مننهث از احساساتی مانند انترام ،تهص  ،خشم و ه جران
و افکار جهال آم ز و مانند آن هستند و احساسات ،ه جانها عراطفی یرا تراث رات درونری
افراد تا جایی که قدرت قصد مجرمانه(اعم از علرم و اراده) را از او سرل

نکنرد ،مسرئول

1.Imputability / Imputabilite
2.Conception
3.Internal Willing
4.Execution
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ک فر برقرار اس  .از این رو رفتار انسانها تجلی انگ رزههرا روانری اسر
احسا

و ادرا

کره برر اسرا

از واقه ات شکل میگ رد.

ی علروم جنرایی ،قترل بره اعتنرا ِر نسرن ر
از منظر ِ مفهومساز ِ قتل زنران در پرترو گونره شناسر ِ
بزه دیده شامل خویشاوندکشری 1کره بره اعتنرار نسرن

بره پردر و مادرکشری ،فرزندکشری و

همسرکشی ترس م میگردد .خرانوادههرا خشرون آم رز 2خرانوادههرایی هسرتند کره انروا
خشون ها مانند قتل و تجاوز و خشون ها ف زیکی و روانی م ان آنهرا اسرتمرار و ترداوم
دارد .به طور کلی میتوان ب ان داش

اغل

والردینکشری در آنهرا ر

خرانوادههرایی کره

میدهد ،از الگو خشون آم ز پ رو میکنند .موارد چون دسترسی آسران بره اسرلحه
گرم ،مصرف الکرل و مرواد مخردر و احسرا

درمانردگی نوجوانران از عرواملی اسر

کره

موجنات تسه ل ارتکاب جرم را توس نوجوانان فراهم میآورد(پاگانی ،2119 ،3ص.)231
فرزندکشی ن ز زمانی اتفاش میافتد که یک فرد عمداً فرزند خود را میکشد و بره ایرن مهنرا
که کشتن و قتل به صورت تصادفی ن س  ،بلکه به عل

سوء اسرتفاده یرا غفلر  9و از رو

عمد اس  .در به ی موارد ،کود کشی ن ز به عنوان یک فداکارا میهنی در نت جۀ یک
مجازات اجتماعی به رسم

شناخته مریشرود(اسرم ث ،2119 ،1ص  )999و به ری مواقرع

کودکان ناقشالخلرره را مریکشرند و یرا بره دل رل تهصرنات و افکرار جهالر آور ،دختررانِ
نوجوان بزهدیده قتل میشوند و ن ز به اً قتل دختران یک وس له بررا کنترر جمه ر

ن رز

محسوب میگردد.
همسرکشی ن ز جرمی اس

که در آن زن یا مرد شریک زندگی خود را به قترل مریرسراند.

قتل نفس وقتی به شکل همسرکشی متجلی میشرود ،چهرره قنر حترر بره خرود مریگ ررد.
تردیررد ن سر

کرره چن ر ن رخررداد مجرمانررها زم نرره مرروارد از ناهنجررار هررا روانرری،

آوارگی ،انحراف و بزهکار را فراهم میکنرد و ن رز تۀث رررر مخررب و نابودکننررردها برر
1.parricide
2.Multiassative families
3.Pagani L,S
4.Negligence
5.Smith , D
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و سالم

امن

عمومی جامهه به جرررا مریگررریارد(آشور و مهظمری ،1389 ،ص.)11
در خانواده در تمام جوامع دن ا به عنرروان مه لی جد مرورد

پدیده همسرکشی و خشون

توجه قرار گرفته و محرران زیاد  ،علل و عوامل این پدیده را مورد بررسی قرار دادهاند .بره
عنوان مثررا گفته شده آمریکای ان چنان در مهرض خشرررون هرا اع را خرانواده خرود
قرررار دارنررد کرره خررانواده را پررس از پلرر س و ارتررش ،خشررررنترررین نهرراد اجتمرراعی
نام ردهانررد(سروسررتانی ،1391 ،ص .)191برخ ری ن ررز مرردعیانررد کرره خشررون
مهمتریررن مسررئله اجتماعی اس
قتل به اعتنارِ جنس

خررانوادگی

که امروزه آمریکای ان با آن سر و کار دارند.

بزهدیده شامل قتل زنان میگردد .در واقرع قترل زنران در سرطح خررد،

بن ران خررانواده را دچار تزلررز کرررده و کارکردهررا آن را ت رره ف مرریکنررررد و همچنر ن
سرنوش

ناخوشایند برا دیگرر اع را خرانواده رقرم خواهرد زد .در سرطح کرالن ن رز

رخدادر مجرمانه قتل ،به ویررژه گسررترۀ رو به رشد آن در جوامع مختلرف ،موجر
خشررون

و نرراامنی در جامهرره شررده و آسر

افرزایش

هررا جررد برره پ کررر خررانواده و جامهرره وارد

میسازد(قاضینژاد و عناس ان ،1381 ،ص .)93در اردن و عراش و دیگر کشرورها ،خشرون
عل ه زنان به شکل قتل به عل

ِآبرو رایج اس  .طنق ماده  391قوان ن ک فر ِ اردن« ،مررد

که همسر خود را به دل ل عمل زنا به قتل برساند و یا مجروح کند» بخش ده میشرود .کم تره
محو انوا تنه

عل ه زنان مصرانه از اردن درخواس کرده تا حمای ها الزم بررا لغرو

سریع ماده  391را به عمل آورد و با افزایش فهال
به عل
عل

ها آگاهیرسانی در م ران مرردم ،قترل

آبرو را به لحاظ اجتماعی و اخالقی غ رقابل قنو سازد .زنانی که در اردن به قتل به
ِآبرو تهدید میشوند ،برا ایمنی در برابر قتل به زندان منترل میشوند و این کم تره از

عراش ن ز درخواس

کرده تا قتل به دل ل آبرو را محکوم و امحا نماید و ت م ن کنرد چنر ن

جنایاتی به مانند دیگر گونهها قتل مورد رس دگی قرار گرفتره و مرتکنران آنهرا مجرازات
شوندکه این امر منجر به کاهش تهداد قتلها عل ه ایشان گردیرد .کم تره محرو تنهر

عل ره

زنان در مورد بند ث ماده  ،2ماده  1و بند پ مراده  11کنوانسر ون محرو همره انروا تنهر
عل ه زنان ،ب ان داشته اس

که نگرشها ِسنتی که زنران ،زیردسر

مرردان در نظرر گرفتره

مهدیه وجدانی فخر و همکاران /بزهدیدهشناسی آبی در سایه پدیده جهانی قتلِ زنان 21 /

میشوند و یا نرشها کل شها را بر عهده میگ رند ،منجر به بروز رویهها شایع و اشرتناه
حرراو خشررون
خشون

یررا اجنررار شررده اس ر (خن ر  ،نررور نشرراط و روان بررد ،1383 ،ص)391

و سوء استفاده در خانواده ،ازدواص اجنار  ،حمالت با اس د 1و ناقشساز زنران و

چن ن تهصنات و رویههایی ،خشون

را بره عنروان گونرها از حفاظر

منتنی بر جنس

کنتر زنان توج ه میکند و تاث ر چن ن خشونتی بر تمام
اس

یرا

جسمانی و روحی زنران عنرارت

از محروم کردن زنان از دانستن درباره حرروش و آزاد هرا اساسری ،اعمرا آنهرا و

برخوردار یکسان از حروش و آزاد ها.
قتل ناموسی ن ز به ارتکاب ِخشون
خود گفته میشود که به عل

و اغل

کشته شردن زنران بره دسر

ننگ ن کردن شراف

مرردان خویشراوند

خانواده خودکشته میشروند .ایرن ننر

موارد گوناگونی را شامل میشود از جمله خوددار از ازدواص اجنار  ،قربانی ِیک تجراوز
جنسی بودن ،طالش گررفتن حتری از یرک شروهر ناشایسر  ،رابطره برا جرنس مخرالف و یرا
ارتکاب جرایم منافی عف .
همان طور که اشاره شد الگو جنسر تی خشرون


در سراسرر جهران بره ویرژه در آمریکرا

الت ن و آفریرا جنوبی و آس ا ن ز نمود داشته اس

و زنان پ وسته مدیری

زنردگیشران را

به شکل سازمانیافته و آگاهییافته از رواب شران برا مردانری کره مریشناسرند و برا آنهرا در
ارتناط هستند میآموزند و در جریان این رواب اس

که بس ار از زنان ،سروکار داشتن با

خشون  ،تهدید و بدرفتار یا سوءاستفادهر پ وسته و بلندمدت را فرا میگ رند .هرر روزه در
سراسر جهان ،زنان توسر مرردان بره دالیرل متهردد کشرته مریشروند و اغلر

زن برودن،

مصون تی برا مجازات بزهکاران به حسراب مریآید(وجردانی فخر،دارابری و نجفری توانرا،
 ،1911ص .)2از سر جن ن و نوزادکشی دختران به دل رل تررج ح دادن پسرران برایشران ترا
آدمربایی و قاچاش ،مرگ ناشی از غفل


عمد نسن

به کودکان دختر ،مرگهرا ناشری

از اختالفات مربوط به جه زیه و مهریه و سوزاندن عرو ها جوان که بره قترلهرا سراتی
مهروف هستند ،تا انتظاراتی که از زنان ب وه وجود دارد کره خرود را در مراسرم خاکسرپار
1.Acid Attack
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شوهران متوفی بره آترش ب اندازنرد ،کره ایرن مروارد در کشرورها ماننرد برنگالدش ،هنرد،
پاکستان ،نپا  ،سریالنکا و برخی مناطق آفریرا رایج اس  ،قتل عام زنان جوان در مکزیک،
السالوادور و گواتماال و سایر مناطق آمریکا مرکز و جزایر کارائ ر
اس

که حاکی از پراکندگیِ انوا خشون

از دیگرر مروارد

و بزه دیده سراز زنران در سراسرر دن را اسر .

آمریکا الت ن در سا  1883به عنوان نرطه ِآغازینِ آگاهی بخشی زنان نسن
و خشون
ایال

در مکزیک به رسم

به زنکشری

شناخته شده اس  .در سا  ،1882مردم شهر خروارز ،در

چ اهوا ،متوجه شده بودند که آنها در منطرها زندگی میکنند کره روزانره دخترران

زیرراد برره بهرررهکشرری جنسرری مجنررور مرریشرردند و قتررلهررا زیرراد در شررهر خرروارز ر
میداد(چاوزکانو ،2111 ،1ص .)38این شهر با تهداد زیاد کارخانه خارجی که کارمنردان
خود را از ب ن دختران  19تا  21با حداقل دسرتمزد( 9دالر در روز) انتخراب مریکردنرد ،بره
عنوان فاسدترین شرهر در آن برازه زمرانی شرناخته شرده برود و در م ران کسرانی کره از ایرن
حوادث جان سالم به در بردهاند گزارش شده اس

که پلر س ن رز در برخری از ایرن قترلهرا

نرررش دارد .از سررا  1891تررا  ،2118حرردود  39111زن کشررته شرردهانررد و در سررا ،2111
سازمان عفو ب نالملل از  2919قربانی دیگر گزارش داده اس

که  321نفر از آنها از شرهر

خوارز بودهاند .در  11دسامنر  ،2118کم س ون حروش بشر آمریکایی ،حکم داد که «ایالر
مکزیک مسئو قتلها نامشخش و ناپدید شدن زنان در س وداد خوارز اس »(چاوز کانو،
 ،2111ص )1و این حکم به قانون مزرعهها پننه شهرت یاف .
سازمان ملل متحد بس ار از قترل هرا جنسر تی را صرراحت ًا منرع کررده اسر ؛ بررا نمونره
آدمربایی ،قتل و کشتارها فراترن نی توس ن روها امن تی ،مطابق قواعد ب نالمللی حروش
بشر منع شده اس

و تصریح کرده اس

صرف نظر از اینکه این اقدامات غ ر قانونی توسر

مرامات دولتی یا اع ا خانواده صورت گرفته باشد ،باید به آنها رس دگی شود و مرتکنان
مجازات شوند .عالوه بر این دول ها طنق حروش ب نالملل وظ فره دارنرد از چنر ن اقرداماتی
جلوگ ر کنند .کم ته حروش بشر در مورد بروز خشون

عل ه زنان در بسر ار از کشرورها
1.Chavez-Cano, E
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ب ان داشته اس

که دو ع و باید اقدامات موثر برا ت م ن ایمنی زنان اتخراذ نمایرد و

ت م ن نماید زنان برا عدم گزارش چن ن موارد ِنر

فشرار قررار

فاحش حروششان تح

نگ رنررد و مرررتکن ن محاکمرره گردنررد(خن ر و همکرراران ،1383 ،ص .)11در پرونرردههررا
متهدد دیوان آمریکایی حروش بشر اعالم داشرته اسر
جد کنوانس ون حروش بشر شده و نشان دهنده ترر
کرام
نر

ِحروششناسایی شده در کنوانس ون با حمای
وقو نر

یا رضای

ضمنی دول

حروش را مجاز و قانونی شمرده اس

وظ فه دارد که اقدامات مهرولی برا جلوگ ر از نر

امکانات خود برا رس دگی جد بره نرر
مناس

کامرل ارزشهرا مننهرث از مفهروم

انسانی و اصو اساسی اس  .به اعتراد دیوان ،عامل ته ن کننده ایرن اسر

و یا اینکه دول
دول

کره ناپدیدشردگیهرا سرن

نرر
کره آیرا

صرورت گرفتره

یا خ ر .بره عنرارت دیگرر
حروش بشر انجرام دهرد و از

حرروش ،شناسرایی مرتکنران ،اعمرا مجرازات

و تام ن جنران کرافی بررا قربان ران اسرتفاده کنرد .طری سرا هرا  2111ترا ،2113

تخم ن زده میشود که ترریناً  2111مورد زنکشی در گواتمراال ر داده اسر  .ایرن تهردادر
قتل ،شهر گواتماال را به یکی از خطرنرا تررین شرهرها جهران بررا زنران تنردیل کررده
اس (موسالوو بوکی ،2113 ،1ص )11عالئم و نشانههرا ایرن قترلهرا ،ماننرد شرهر خروارز،
شامل شکنجه وحش انه ،پرخاشگر جنسی ،مثله شدن اع ا بدن و رها کردن قربان ران در
منراطق خررالی از سرکنه اس (پاترسررون ،2112 ،2ص )3و ن رز ماننررد شرهر خرروارز ،برخری از
خانوادهها قربان ان مظنون به پل س هستند.
از م ان تمام زنکشیهایی که در گواتماال انجام شده اس  ،ب شتر آنها با سرالح گررم(و بره
م زان کمتر با چاقو یا خفران) انجام شده اس

و ب شرتر در پایتخر

شرهر گواتمراال ،شرهر

جنوبی اسکوینتال و شهر غربی سن مارکو

انجام میشود .در نت جه تالشها گرروههرا

مدافع حروش زنان ،در آوریل  2119دول

قانونی را تصوی کرد که در جهر حمایر از

حروش زنان بود به گونها که «زن کشی» رسماً به عنوان جرمی شناخته شد که مجازات آن
 21تا  11سا زندان اس (.موسالو و بوکی ،2113 ،ص  .)281اگرچه تصوی

قرانون 2119

1.Musalo, K., & Bookey, B
2.Paterson, K
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باعث افزایش آگاهی دول
زیرا دول
افزایش اس

شده اس  ،اما اجرا کامل این قانون هم چنان م سر نمیباشد،

به طور موثر همکار نمیکنرد و م رزان خشرون
 .بر اسا

عل ره زنران همچنران در حرا

یک پروژه تحر راتی مسترر در ژنرو ،براالترین م رزان کشرندگی در

جهان متهلق به کشور کوچک السالوادور در آمریکا مرکز اس  .نر واقهی ذکر شرده
در گزارش میکور در سا  2112در مورد پدیرده مجرمانره زنکشری از سرا هرا 2119ترا
 12 ،2118مورد بزهکار در م ان هر  111111نفر برود ،برا ایرن حرا  ،در مرایسره برا ایراالت
متحده با کمتر از  2مورد زن در هر  111111نفر ،هنوز این رقرم بسر ار براال اسر  .در سرا ِ
انتشار این گزارش( ،)2112پدیدهر زنکشی نسن
اس

به سا قنل ترریناً بره نصرف کراهشیافتره

و به نظر میرسد این اختالف به سه عنصر مربوط بوده اس ؛ مورد او  ،آن که رئ س

جمهور جدید السالوادور ،مائوریس و فونز ،1که با تصوی
برا زندگی عار از خشون
داده اس

برا زنان ،اولویر

موفر

آم ز قانون ویرژه و جرامع

براالیی را در حرروش زنران مرال

و همچن ن قانون فمسایددر سا  2111در  21نروامنر بره رسرم

قررار

در آمرد؛ مرورد

دوم ،ابتکار بانو او این کشور برا ایجاد شنکه مطالهات جرایم خشون آم ز عل ره زنران
که به عنوان «شهر زنان» نامگیار گردید 2و مورد سوم ،دولر
رفتارها مجرمانه نسن

دو گرروه خالفکرار را کره

به زنان برا هردف انتررام گ رر از گرروه دیگرانجرام مریدادنرد را

مجنور به آتش بس کرد که مظالهات حاکی از آن اس

که این امر احتمراالً ب شرترین ترۀث ر

را در بهنود اوضا داشته اس  .در برخری کشرورها آسر ایی ماننرد ژاپرن ن رز شراهد برروز
پدیده جهانی قتل زنان هست م؛ تحر رات نشان داده اس

که در هنگام بروز حادثره سرونامی

در سا  2111در ژاپرن ،م رزان تجراوز جنسری و قترل زنران بره اوص خرود رس د(یوشر هاما،3
 ،2111ص .)922عل

این امر احسا

نا امنی و ترسی بود کره زنران بره دل رل برروز حادثره

پ ش آمده داشتند و بزهکاران با هدف ِکمک به این گروه از افراد ،آنها را مورد تجراوز و
و در نهای

قتل قرار میدادند.
1.Carlos Mauricio Funes Cartagena
”2.“Ciudad Mujer
3.Yoshihama Mieko
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هنجارهایِ حقوق بشریِ سازمان ملل متحد برای حمایت از زنان ِبزهدیده قتهل :در
ایررن خصرروص سررازمان ملررل متحررد برره خلررق یررک مجموعرره م ررراث ترراریخی مش رتمل بررر
موافر نامهها ،استراتژ ها ،مه ارها و برگزار کنفرانسهرا بر نالمللری بررا حمایر از
زنرران دسرر

زده اسرر (آقابابایی ،1381 ،ص  .)32از دیرردگاه حررروش بشررر  ،رفتارهررا

خطاکارانه عنارت اس

ها حروش بشر که در سرایه جهرانی شردن و بر نالمللری

از نر

شدن حرروش ک فرر بره جررم انگرار و ک فرر گریار ایرن نرر

هرا از جملره قترلِ زنران

پرداختهاند و این نگرش گیشته از ترص ر یا بی ترص ر بزهدیده در رخداد پدیده مجرمانه،
زن را برره منزلرره یررک انسرران ،شایسررته حمایرر

مرریدانررد .از دیرردگاه نظررر و ترراریخی،

بزهدیدهشناسی بر بن انی دوگانه ایجاد شده اس

که از یک سو به نرش سرزنشگر برزهدیرده

توجه میکند و از سو دیگر بزه دیده را صرف نظر از ترص ر ،شایسته حمای
این رویکرد ،ره اف

میدانرد کره

ِحروش بشر نام ده میشود(رایج ان اصرلی ،1389 ،ص  .)23بنرابرین

اگرچه مطالهه بزهدیدگان ابتدا در چارچوب یک رویکرد سرزنشمدار از درون نظریههرا
جرمشناسانه سربرآورد ،اما اکنون ب شتر از سره دهره اسر
بزهدیدگان به منزله اشخاص آس

کره همره نگراههرا بره حمایر

از

پییر به ویژه گروهها خاص مانند زنان جه یافترهانرد.

ب نالمللی شدن بزهدیدهشناسیِ حمایتی ،فرد برزهدیرده را بره یکری از کرانونهرا توجره در
سطوح ب نالمللی تندیل کرده اس

و در هم ن راستا سازمان ملل متحد تالش خود را بررا

ایجاد اصو و مرررههایی برا حمای

از بزهدیدگان به ویژه زنان با عنوان بزهدیردهشناسری

آبی پیریز کرده اس  .اعالم ه  1891سررآمد ایرن ترالشهرا و در بردارنرده مرال هرا
جهانی و ب نالمللی در چارچوب یک بزهدیدهشناسی حمایتی به شمار مریرود و بری شرک
باید تصوی

این سند مهم را نخسرت ن قردم در جهر

پ شررف

در حمایر

از برزهدیردگان

دانس  .این اعالم ه بزهدیده را شخصی میداند که در پی رخرداد مجرمانره چره بره صرورت
فرد و چه به صورت گروهی ،به آس
بن اد خود دچار شده اس

و بر اسا

ها روانی ،بدنی ،عراطفی و ح ث تری بره حرقهرا
این تهریف ،هرم اشرخاص حر رری و هرم اشرخاص

حروقی را در بر میگ رد و ن ز در این اعالم ه تفک ک بزهدیده مستر م از غ ر مستر م ن رز بره
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رسم

به گونها که در جرمهایی مانند قتل ،شکنجه ،تجراوز جنسری و

شناخته شده اس

خشون ها خانگی ،خانوادهها ن ز بزهدیرده محسروب مریشروند .اعالم ره  1891نسرن

بره

بزهدیدگان رویکرد برابر را در پ ش گرفته اس  ،به گونه ایی که در پاراگراف سروم ایرن
اعالم ه تصریح شده اس
میه  ،جنس

که هنجارها باید به دور از هر نو تنه ی از جه

 ،موقه

نرژاد ،رنر

،

و یا دگرتوانیِ روانی و بدنی درباره همه اشخاص اجرا شروند .در

واقع این پاراگراف این امکان را فراهم میسازد که با توجه به مشکالت پسا برزهدیردگی یرا
دسترسی محدود به دادگر  ،بزهدیدگان خاص مانند زنان از حمای ها ویژها بهررهمنرد
شوند .پاراگراف چهارم اعالم ه ن ز بر پایره مفهروم حرروش بشرر کرامر

انسرانی 1تصرریح

میکند که رفتار با بزهدیدگان باید با هم درد و احترام به شان و منزل

آنان همراه باشد و

بزهدیدگان در برابرر آسر نی کره دیرده انرد شایسرته دسترسری بره دادگرر و جنرران فرور
خسارات وارده هستند .رضای

بزهدیدگان از رفتار پل س در ابتدا وقو بزهدیردگی یکری

از مال ها مهم اس

که تشخ ش داده شود فرد بزهدیده دسترسی به دادگر منصرفانه و

سامانه ق ایی داشته اس

یا خ ر .یکی دیگر از حقها بن راد حرروش بشرر حرق جنرران

اس

و منظور از آن توانمند سراختنِ برزهدیردگان،

که در اعالم ه  1891پ شب نی شده اس

در دس یابی به جنران از راهر ش وهها رسرمی و غ ررسرمی اسر  .مرواد  1و  9کنوانسر ون
آمریکایی پ شگ ر  ،مجازات و امحرا خشرون

عل ره زنران ،وظرایف دولر هرا در زم نره

پ شگ ر  ،مجازات و امحا همه اشکا خشون

عل ه زنان به ویرژه خشرون هرا جسرمی

که منجر به قتل زنان میگردد را شرح میدهد .طنق ماده  ،8دول هرا ع رو بایرد از زنران
آس

پییر در برابر خشون

به دل ل نژاد ،ریشه قومی و یا وضره

پناهنده یا آواره ،توجه ویژه به عمل آورنرد .خشرون
جنسی و روانی اس
میدهد؛ چه مرتک

شران بره عنروان مهراجر،

عل ره زنران شرامل خشرون

جسرمی،

که یا درون خانواده یا خانه و یا در چارچوب رواب بر ن شخصری ر
خشون  ،محل سکون

یکسانی با زن داشته باشد و چه نداشته باشرد و

موارد نظ ر تجاوز ،ضرب و شتم و قتل و سوءاستفاده جنسری را ن رز در برر مریگ ررد و یرا
1.Human dignity
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اینکه در جامهه رو دهد و شامل تجاوز ،سوءاستفاده جنسی ،شکنجه ،قاچراش ،روسرپ گر
اجنار  ،آدمربایی و آزار جنسی در محل کار ،موسسات آموزشی ،مراکز پزشکی و دیگرر
مکانها میشود .کنوانس ون امریکایی پ شگ ر  ،مجازات و محرو خشرون
ب ان میدارد هر زنی حق دارد از خشون

عل ره زنران ،ن رز

موجود در عرصهها عمومی و خصوصی آزاد و

رها باشد(ماده )3و دول ها ع و تای د مری کننرد کره خشرون عل ره زنران اعمرا حرروش
مدنی ،س اسی ،اقتصاد و فرهنگی مندرص در اسرناد منطررها و بر نالمللری حرروش بشرر را
ت ه ف میکند و مانع آن میشود .طنق کنوانس ونها متهدد که توس سازمان ملرل بره
تصوی
تنه

رس ده اس  ،حق زن برا رهایی از خشون

شامل حرق رهرایی از تمرامی اشرکا

و حق برخوردار از ارزش و آموزش فارغ از الگوها کل شها رفتار و رویههرا

فرهنگی و اجتماعی منتنی بر مفاه م ضهف یا فرو دستی مریباشرد و دو ع رو بایرد بردون
ه چ گونه تاخ ر یا به تردریج در جهر

پ شرگ ر  ،مجرازات و امحرا خشرون عل ره زنران

اقداماتی را انجام دهند و در فرایند چن ن اقداماتی دو ع و باید به آسر
برابر خشون

به جه

نژاد یا منشاء قومی یا موقه

پرییر زنران در

آنها به عنوان مهاجر ،پناهنده یا آواره

توجه خاص منیو نمایند .هم چن ن باید به زنان باردار ،دگرتوان ،صغ ر ،سالخورده ،زنرانی
که دارا وضه
تح

وخ م اقتصاد و اجتماعی هستند و زنان محرروم از آزاد و زنرانی کره

تاث ر مناقشات مسلحانه هستند ،توجه ویژها منیو گردد.

با توجه بهیافتهها مطالهه ،میتوان ب ان کررد علریرغرم هنجارهرا و مررررههرایی کره بررا
پ شگ ر از پدیده فراگ ر فمسراید در سرطح بر نالملرل وضرع شرده اسر  ،هرم چنران در
بس ار از کشورها شاهد بروز چن ن رفتارها خشون آم ز ماننرد قترل و ضررب و جررح
عل ه زنان هست م .اگرچه با توجه بهیافتهها شاهد آن هسرت م کره تهرداد قترلهرا بهرد از وضرع
قوان ن در بس ار از کشورها کاهشیافته اس  ،اما هرم چنران پدیرده فمسراید وجرود دارد،
زیرا در سطح اجرا ،قوان ن و مرررهها وضع شده به درستی اعما نمیگردد.
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بحث و نتیجه گیری
بدیهی اس که کشتارِ منتنی بر جنس

مه ل جد اس که به علرلِ غ رانسرانی ،گسرترده

بودن و غ رقابل قنو بودنِ آن سرانجام به عنوان یک پدیده جهانی به رسم
و از منظر ک فرشناختی در بررسی بزه قتل نکته حرائز اهم ر

شناخته شرده

«عردم قطه ر ک فرر» اسر

مجازات بزه قتل از جمله قصاص و یا حنس به عوامل متهدد بستگی دارد و مانه

و

برخری

از این عوامل در موارد ارتکاب قتل زنان بس ار محتملتر مریشرود و در چنر ن عرصرها از
احتماالت گوناگون که میتواند اجرا مجازات را منتفی سازد روشن اس که قاتلِ برالروه
ن ز در تصم مگ ر برا ارتکاب بزه قتل ،وزن کمتر را برا مجازات در نظر مریگ ررد.
بنابراین ،سازمان ملل متحد بره عنوان مهمترین سازمان ب نالمللی با توجه بره برخروردار از
صالح

ها گسترده از زمران تۀس س تاکنون ،موضو حمای
و حمای

اصرو برابرر و منرع تنه ر

از آنران طنرق کنوانسر ونهرا و مررررههرایی تحر

عنوان بزهدیدهشناسری آبری مررورد توجرره قرررار داده اسرر
پ ش گ ر از پدیده قتل زنان به تصوی

و توانررایی اس ر

پ شگ ر از قتل ایشان حمای کند و کشورها را بره تنه ر
برا حمای

و ضرمان اجراهرایی را بررا

رسانده اس  .این سازمان با توجه بره منرابع و اراده

جهررانی و تههررداتی کرره دارد ،دارا ایررن ظرف ر
اعالم ه اصو اساسی عدال

از حروش زنرران را ضمررن

کرره از حررروش زنرران و

از خرود وادارد و برا توجره بره

برا قربان ان جرم و سوءاستفاده از قردرت ،مهرمتررین ترالش

از اجرا آن تالش برا ارترا تندیل اعالم ه ِمیکور به کنوانس ون بروده اسر

و این هدف منجر به همکار ها متهدد در این خصوص از جمله ایجراد انجمرن جهرانی
بزهدیدگی در هلند بررا وضرع پر شنرویس کنوانسر ون سرازمان ملرل در مرورد عردال

و

پشت نانی از قربان ان جرم و سو استفاده از قدرت شده اس  .سازمان ملرل متحرد برا سرمنهرا،
به ی از دول ها ،متخصصان بزهدیدهشنا
پ ون د محکم برقرار کرده اس

و کارشناسان برا ایجاد همکار و همافزایی

ترا بره اهرداف خرود نائرل گرردد .نمونرها از هنجارهرا و

مرررات وضع شده ،در خصوص بزههایی مانند آدمربایی ،قتل و کشتارها فراترن نی اسر
و سازمان ملل متحد تصریح کرده اس که صرف نظرر از اینکره ایرن اقردامات غ رر قرانونی
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توس مرامات دولتی یا اع ا خانواده صورت گرفته باشد ،باید به آنهرا رسر دگی شرود و
مرتکنان مجازات شروند و سرازمان ملرل از به ری از دو کره درآنجرا قترل زنران رایرج و
متداو میباشد درخواس
یک جرم بره رسرم

کرده اس

که این رفتار بزهکارانره خشرون آم رز را بره عنروان

بشناسرند و بررا آن مجرازاتی در نظرر بگ رنرد کره فشرار ناشری از

مرررهها وضع شده بس ار از دول ها را بره تنه ر
اس

از هنجارهرا سرازمان ملرل واداشرته

و در این زم نه تهداد جرایم ارتکابی مانند قتل عل ه زنان کاهشیافته اس .

پیشنهادها :با توجه به ادب ات تحر ق و توص هها نهادها ب نالمللری و هنجارهرایی کره در
حوزه بزهدیدهشناسی آبی به تصوی

رس دهاند و ن زیافتهها حاصل از مطالهره کتابخانرها

و اسناد در این مراله پ شنهادها زیر میتوانند در پ شگ ر از بزهدیدگی زنران در پدیرده
جهانی فمساید و حمای

از آنان قابل طرح باشند.

انجام پژوهشها علمی مرتن با مسائلِ قتل زنان به منظور ِشناسایی چالشها پر ش رو
بررزهدیرردگی آنرران و ایجرراد بسررترها مناس ر

برررا پررژوهش در ایررن حرروزه ،امکرران ارائرره

راهکارها علمی و استاندارد و مطابق با هنجارها ب نالمللی را فراهم میآورد و اصرار بر
رویکردهررا غ ررر علمرری و کل شررههررا ذهنرری و فررردان زیرس راخ هررا آمررار  ،م ررزان
بزهدیدگی را ب شتر میسازد؛
حمای

از سازمانها فها در حوزه زنان در زم نههایی چون بزهدیدگی زنان مریتوانرد از

منظر پ شگ ر از بزهدیدگی آنان موثر باشد ،زیرا کنتر و پ شرگ ر در ایرن خصروص بره
تنهایی بر عهده دول ها نمیتواند باشد و این امر مستلزم مداخالت اجتماعی محور از جمله
سمنها و برنامهها نظارت همسایگی میباشد؛
ترغ

س اسر مرداران ،رهنرران مریهنی و محلری و متخصصران در تمرام سرطوح از جملره

رسررانههررا در جهر

همکررار برررا اثربخشرری قرروان ن و هنجارهررا وضررع شررده در سررطح

ب نالملل با عنوان بزهدیدهشناسی آبی در جه

حمای

از زنان؛

اجرا برنامرههرا آموزشری و برپرایی سرم نارها برر اسرا یافترههرا تحر رراتی در سرطح
ب نالملل در مورد مشکالت ناشی از ازدواص اجنار  ،اختالفات مهریه ا  ،قتلها ناموسری
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و قتلها به عل

آبرو و ایجاد بسترها مناس

در مورد تهدید به خشون

بدون تر

قدردانی :تشکر و سپا

فراوان از بی عنای

برا زنان در خصوص اظهار نظرر ِآزادانره

و جو ساز ها غ ر واقهی.
اسات د محترم کره محررق را در نوشرتن ایرن

طرح ِ پژوهشی یار رسان دند و همچن ن از مسئول ن محترم مجتمع آموزش کروثر دانشرگاه
علوم انتظامی ام ن به خصوص مسرئول ن نشرریه پلر س زن کره زم نره تحر رق و پرژوهش در
حوزه زنان و بزهدیدهشناسی را فراهم نمودهاند ،کما تشکر و قدردانی را دارم.
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