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:اعضای هیات تحریریه
اساتید محترم دانشگاه،میثم سعادتی متین ،هادی تخمه چیان فر، 

پویا زینال زاده ،شاهین یادگار جمشیدی،علی وثوقی ، مهدی گلچین نو
،بهنام کشوری ،علی نوروز پور مقدم  

: با تشکر ویژه 
از ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

مدیر کل معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
رئیس مطالعات و پژوهش های فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز 

(ره)و اساتید محترم دانشکده عالمه جعفری

هر گونه کپی برداری از مطالب و تصاویر ،بدون ذکر منبع و اجازه صاحب امتیاز شرعا حرام و پیگرد قانونی دارد
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(1)کار آفرینی از صفر

در پیچ و خم دادگاه 

بر قتل های ناموسی نگاهی حقوقی و جرم شناختی

(طنز حقوقی!)هر اشتباهی یک راه بازگشت دارد
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هادی پشتیبان

وستنیکافیورسدنمیرااوگویندگانثنایوحمدکهپروردگارینامبه
در.دکننادارااوحقنتوانندکوشندگانتمامکهرامعبودیوستایشحمد
وپایانمانبیمجاهدتوتالشبا،امروزماندنیایهیاهویوجنجالمیان

ویقلباعتقادباکهچراساختخواهیمروشنیفردای،مهرباناللّهمددبه
رِ الْعُسْمَعَاست؛إِنَّفرمودهکهخالقمانحقوعدهبرداریمامیدراسخایمانی

یلشانبدبیپشتکاروعزمبرتکیهباعدالتطنیننشریهاعضای.یُسْرًا
مهمامراینبیشترچههرموفقیتبروزدهکنارهارامحدودیتتوانستند

دوستانتالشوزحماتدانممیواجبخودبرحالاینبا،ورزنداهتمام
استوارشانارادهوباوربروبدانمقدررامبارکمجموعهایندرعزیزم
بیشترکه،ادافتاتفاقفعالیتمانبرکهمدتیکوتاهوقفهوجودبا.کنمافتخار

ایانپامتحاناتهمچنینوآموزششدنمجازیودانشگاهتعطیلیدلیلبه
وثمباحکهداشتیماینبرسعیقبلروالطبقحالاینبا،بودترممان
امکانحددرتا،کنیممطرحمختلفیهایزمینهدرراحقوقیمطالب

رضایتهکامیدواریموباشیمداشتهبیشتریکاریتنوعباشیمتوانسته
ظراتندریافتمشتاقهمیشهمثلوباشیمکردهجلبراعزیزمانمخاطبان

نیقدرداضمنمطلبانتهایودر.هستیمارتباطیهایراهازشماانتقاداتو
درکهکسانیهمهوسالمتمدافعانهایفداکاریوزحماتازسپاسو

منانخداونداز،اندبرداشتهقدممرموزبیماریایننابودیجهت
..یشآساوامنیتوصحتنعمتاستمراربهگذاردمنتمابرتاخواستاریم

ی
لم

 ع
ی و

نگ
ره

ه ف
ام

هن
ما

 /
اه

ر م
مه

/
وم

 س
ره

ما
ش

/
13

99

1



دززبانایرانیاصیلفرهنگدانیدمیکههمانطور
یدجدفرهنگافتخارات،اینازیکیوبودهجهانیان

بموجوافتادهجاکشوردرتازگی بهکهاستطالق
اهدادگورسمیاسناددفتروکال،کاروکسبرونق
داردشکرجایخوداینواستشدهخانوادههای

سفرهسرحاللنانراهاینازافرادبرخیکه
یرسومازیکی طالقفرهنگ.برندمیخودخانواده

فرعیرسوموهاجشنآندرامروزهکهاست
رپهایجشناینجملهازکهاسترفتهبکارزیادی
هکنموداشارهطالقزیبایجشنبهتوانمیشور،

هکزیرااست؛زندانیانآزادیگلریزانجشنهمانند
ویافتهرهاییخانوادهسردکانونبندازطرفهردو

خرامانوشادوگردندمیبازجامعهگرمآغوشبه
.کنندمیخوشحالیبهشروع

القطوگلریزانجشنتفاوتچنداشارهبهاینجادر
:پردازیممی

اینازخوشحالزندانیانگلریزانجشندر-
تهآموختااندبازگشتهجامعهدامانبهکههستند

هاساعتنتیجهکهراخودآکادمیکوتئوریهای
دبگذارنعملمرحلهبهرااستنظرتبادلوبحث
کهاندخوشحالطرف دوهرطالق،جشندرولی

کیکودسرنوشتبامواردیدروکردهکسبتجربه
عرفموارداینباراخودگری ناشیواندکردهبازی
.اندکرده

اتمیدهندپولنفرچندیایکگلریزانجشندر-
پولیکیطالقجشندرولیشوندآزاددیگران
.شوندآزادمقابلطرف وخودتامیدهد

فاوتتاینادامهوکنیممیبسندهتفاوتدواینبه
.سپاریممیخودتانخالقذهنبهراها

یتواقعبهمحاالتبرخیتبدیلتبلورطالقجشن
.است

(طنز حقوقی!)هر اشتباهی یک راه بازگشت دارد

ودادهکیرامهریه»کهایدشنیدههمشماشاید
طالقدعواییکجریاندراگر«گرفته؟کی 

کی ودهدمیکی کهدیدخواهیدقطعاباشید
وداینکهشودمیمشخصنوعیبه.میگیرد
طالقمحاسناز.هستندکسانی چهمدیون
ارهاشجامعهاقشاربینسرمایهانتقالبهمیتوان

بهسابقزوجازسرمایهکهصورتبدیننمود
زیبایجملهبهوکردهپیداانتقالسابقزوجه

در.بخشدمیتحقق«استرسانروزی خدا»
ابقمطودرخشیدیمخوشنیزالمللیبینعرصه

یشوخنظرمبهکهاحوالثبتسازماندقیقآمار
هزارهرازشود،خوباحوالمانتاکنندمی

رونقایجادوطالقجشنبهآنهاتای32۰ازدواج
اقشاربرخیبرایحاللروزیکسبواقتصادی

هرگزدهممیقولمنوشودمیمنجرجامعه
صدردرایراننامهمچنانونشکندرکورداین
.بدرخشدتاریخیرکورداین

ازدواجکهیابیممیدرتوضیحاتوآماراینبا
ودهشمحسوببشربازگشتقابلاشتباهاتجزو

کیوطالقدفتراشتباه،اینبرایبازگشتراه
اینهایتاواناز.می باشدطالقناقابلجشن
خداکهکرداشارهمهریهبهتوانمیاشتباه
بامردکهکردهمدیریتخوبدولتوکیلی

سرشازبرق(میلیونی16سکه)کلمهشنیدن
ونکندراطالقجشنهوایدلشدیگروبپرد

هرکهراستیبه.نباشددادنتاوانبهمجبور
...داردبازگشتراهیکاشتباهی 

ننویسنده میثم سعادتی متی

دانشجوی کارشناسی حقوق 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز
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دخوفرزندقتلخاطربهپدرحقوقیمنظراز
حبسودیهبهفقطوشودنمیقصاص

یکمسالهاین.شودمیمحکومتعزیری
.عرفیریشهیکوداردفقهیریشه

رد.گرددبرمیمردساالریبهاشعرفیریشه
کهاستقدرتمنشاپدرمردساالرجوامع

.داردرافرزندبروالیتوریاستهرگونه
نخوورگازفرزندکهاستایندیگرتوجیه

دفرزنعمدرویازهیچگاهپدرلذاواستپدر
هیچکسچوننداردسوءنیتوکشدنمیرا

.نیستخودشدشمن

ردبلکهقرآندرنهمسالهاینفقهیریشه
درروایاتیطبقفقهاواستاجماعوسنت

اینهمدلیلشان.اندکردهاجماعمسالهاین
تنرفبینازموجبتواندنمیکسیکهاست
هالبت.استآوردهوجودبهرااوکهشودکسی

ادرمپدر،برعالوهاندگفتهسنتاهلفقهای
فقطشیعهفقهایولی.نمیشودقصاصهم
.دانندمیقصاصازمعافراپدر
ازبسیاریدرکشیفرزنداستذکربهالزم

یفتخفموجبتنهانهفرانسهمانندکشورها
مجازاتتشدیدموجببلکهنیستمجازات

وخطیروظیفهمادروپدرچراکه.است
صحیحتربیتومراقبتدرحساسی

دارندفرزندشان

ورتقبیحبسیارفرزندشانبهآنانستمو
.تآنهاسبردیگرانستمازترسرزنشقابل

تاسبرعکسبارهایندرماقانونرویکرداما
درریشهجنایاتاینشناختیجرممنظراز

چنیناصطالحدر.داردتعصبوجهل
شوندمینامیدهناموسیجنایاتجنایانی

وناموسحفظخاطربهمردمرتکبیعنی
یادختر،خواهرقتلبهدستخودحیثیت

ارخودحیثیتکشتنباتازندمیخودزن
!کندحفظ

ی،جنایاتچنینازپیشگیریراهحیثایناز
وجاهالنههایدیدگاهوهافرهنگاصالح

غلط،هایدیدگاهایننتیجه.استمنسوخ
تابحالواستبودهجنایتودعواوتنش
وانسانندهمه.استنداشتهایفایدههیچ
ونیستفرزندمالکپدر.دارندانتخابحق
رقراربمالکیترابطهدختر،فرزندباپدربین

نسانایکبلکهنیستمالفرزندچوننیست
همشاورونصیحتحقمادروپدرالبته.است

وهادیدگاهتحمیلحقامادارندفرزندبه
برسدچهندارندآنانبهراخودهایفرهنگ

راآنهاتحمیلاینراستایدراینکهبه
.بکشند

اجازهبدوندخترمدنیقانونطبقطرفیاز
شیخچونفقهاییاما.نداردازدواجحقپدر

برخیوحلیمحققومرتضیسیدمفید،
مخالفجناتیاهللآیتچونمعاصرمراجع

الکامرابالغوعاقلدختروبودهموضوعاین
ونقاناینرسدمینظربه.دانندمیمستقل

استبازنگریواصالحنیازمندامروزهنیز
قدیمنسلازکهپدرفرهنگومعیارهاچون
ازکهجواندخترفرهنگومعیارهابااست
.استمتفاوتخیلیاستجدیدنسل

نگاهی حقوقی و جرم شناختی
بر قتل های ناموسی 

نویسنده دکتر ساالر صادقی

دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 

آزاد اسالمی واحد تبریزمدرس دانشگاه 
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رزطبهپدرشتوسطکهتالشیدختررومینا
وداشتهسال1۴شد،کشتهایرحمانهبی

جامعهروزعرفیوشرعیهایمعیاربامطابق
دختروقتی.شودمیمحسوبعاقلوبالغ
یبرخکند،ازدواجنتواندپدراذنبدونبالغ

بدهندکشتنحقخودبهاستممکنپدرها
کهباشداینمیتواندپدرقصاصعدمنتیجه

ابخودفجیعجنایتازحبسازآزادیازبعد
چونهمطرفیازو!بگویدسخنافتخار

ارامروشغلبهنمیتوانددارد،سوءپیشینه
هدخواتریفجیعپیامدهایکهبپردازدمعاش
جرایمگسترشبهاستممکنوداشت

.شودمنجردیگری
شاهد1399بهاردررومیناقتلوقوعازبعد

پدرانتوسطمشابهجنایاتیوقوعافزایش
کهشدیمکشورکناروگوشهدردخترانعلیه

نچنیبابرخوردکهاستآننشانگرامراین
نبودهموثروبازدارندهچندانجانیپدرهای

اینباقانونگذاربرخوردآن،برعالوه.است
داندمیقصاصمستحقرامادرکهمساله

ومراقبتدرپدرهمانندنیزمادردرحالیکه
دارد،حیاتیومهمنقشیفرزندازنگهداری

سدرنمینظربهعادالنهوبودهآمیزتبعیض

ردپویااجتهادباشیعهمعاصرفقهایشاید
وشرایطاساسبرمکانوزمانبامطابقفقه

واماحکنوعاینبتوانندجوامعروزاقتضائات
هکدهندتغییرراجامعهباناسازگارقوانین

رازی.استهمینهمشیعهپویایفقهخاصیت
ونماز)عبادیاحکامماننداحکامیچنین
اماحک.نباشدتغییرقابلکهنیست(روزه

طولدرمیتوانداسالمکیفریواجتماعی
صورتدرزیراشودتحولوتغییردچارزمان

دینموجباحتماالجامعهباناسازگازی
ازرتنفیحرمت»قاعدهطبقلذا.شوندگریزی

عقلیوفقهیمحکمقاعدهیککه«دین
موجبکهیصورتدراحکامیچنیناست،

.ابدیتغییرمیتواندشودجامعهدرزیگریدین
پناهگاهآخرینواولیناینکهآخرمسالهو

پدریخانهنوجوانوخردسالفرزندیک
لیاقتمادرشوپدرکهشرطیبهامااوست
نشدمادرپدرلیاقتهرکسی.باشندداشته
ردافرزندازقبلهاانساناستبهتروندارد
رامخصوصیآموزشیهایدورهشدن

.بگذرانند
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کردهکزایگوشهدادگاه،دردرجلویجوانزن
برایکسندارد،هیچتوجهاوبهکسهیچ.است
کسیرااو،گویادرونمیجلواودلداریوتسال
میهنگاو.داردسالسی.شهالستاسمش.بیندنمی

آلودشاشکچشمانباوکندمیبلندسرکه
ممعصووسادهکهیابیددرمینگرد،میمیدانهانا

ایلحظه است؟شهالآمدهسرتبهچهشهال.است
پسدرچشمانشایقهوهرنگوکندمینگاه
درونبهنگاهش.داردبرمیموجاشکیپرده

یجایآناست،بهشدهخیرهاشخاکستریزندگی
آنگذاشته،بهتنهاآندررااشجگرگوشهکه

سپردهخاکبهراعشقشبعدوایمانکهجایی
سراسرآنیادآوریازیحتکهجاییاست،آن
دروغحرفهایشیشهالهمه.لرزدمیوجودش

رااسماعیلباراولینبرایوقتی»:گویدمی!بود
زاکهقبلسالدو.بودمبیوهکردم،زنیمالقات
اوازگرفتنطالقگرفتم،برایطالقاولمشوهر

آخردستکهکردنداذیتدادگاهدرمراقدرآن
راطالقحکمتابخشیدممردآنبهراچیزمهمه

پزشکبارهاوداشتجنونمردآن.کردندصادر
تمشوضرببموردمراکهبودکردهتأییدقانونی

کردند،دیدمصادرراحکمکهروزی.استدادهقرار
راقاضیآنهرگزمن.اندگرفته منازهمراامبچه 
کهبوداوغلطحکماینحقیقتدر.بخشمنمی

شدههواباداممهریه .کردسیاهمرازندگی
نکردهدریافتهمنفقهریالیکیبود،حت

بامردبگیرم،آنراامجهیزیه رفتموقتی.بودم
وبگقاضیهمانپهلویبرو»:گفتمنبهتمسخر
بسیارمردپدرم«!مخواهمیراامجهیزیه 

غیربهکسهیچاشزندگیدرکهستخودخواهی
کهنایبااو.ندارداهمیتیبرایشخودشموقعیتاز

دید،هیچمیاولمشوهربامرادریدربهورنج
دیدمیمراکههمبارهرونکردمنبهکمکی
کهزدمیسازشازدموکردمیسخنرانیطوری

مراهایکبودیوهازخمونیستمنپدرانگار
بیندنمی

روزی.شنودنمیرابدبختمیبچهومنهایضجه و
هراخانهبهمرانشدحاضرپدرمگرفتمطالقکه

فتهرآبرویشکسبهبینومحلهتویگفت.بدهد
داشتهآبروبایدواستکاسباوآخر!است
نایمحضبهاما.کردسیاهراروزگارمپدرم…!باشد

ضعورنگشد،پدرمپیدااسماعیلیکلهوسرکه
گفتمی.بودمهربانومؤدبجواناسماعیل.کرد

وداردپالستیکیموادتولیدیکارخانهپدرش
خرجراستوچپ.استسوییسدربرادرش

یقالیچه خرید،ازمیراهدایاانواع.کردمی
سینیوبلورهایگلدانتاگرفتهابریشمی

دمدیبعد.شدنداوعاشقدربستپدرمومادر.نقره
اوازقدرآن.کنمعروسیاوباداردانتظارپدرم

وبودندبخشیدهمراکهبودآمدهخوششان
مرتبمادرم.بودشدهخوبرفتارشان

بماننصیفامیلتویکهننگیآنازپس»:گفتمی
بهمیکنمیسربلندیاحساسداماداینباحاالشد

اسماعیلعقدشد،بهتمامعدهمدتکهاینمحض
یهدیه عنوانبهپرایدیکحتیاو.درآمدم
کردممیفکرماهیسهدو.خریدمنبرایعروسی

میلموخواستممیکهچههر.بینممیخوابدارم
وخوردتازندگیوخانهاز.بودفراهمکشیدمی

اختیارمدرهابهترینپوشاک،همیشهوخوراک
خوبآسمانییفرشتهمثلهماسماعیل.بود
کهبودمشدهورغوطهآسایشدرقدرآن.بود

هکنشدممتوجهاصال.نشدمچیزهاخیلییمتوجه
وآمدندنمیمایخانهبهاسماعیلمادروپدرچرا
در.اندنکرده همتلفنیکحتیحالبهتاچرا

وشدمیمایخانهبهمشکوکیهایتلفنعوض
اوربشاید.هستندهمکارانشکهگفتمیاسماعیل

ایاوکارمحلزاصحیحینشانیهیچولینکنید
ازوآمدمی شبهر.نداشتمپدرشیکارخانه
ادقیقکهاینتازدمیدماوثروتوقدرتوپدرش

هآشفتوپریشانشبیمانعروسیازپسماهسه
شدهورشکستکهگفتوبرگشتخانهبه

بود،سکتهنزدیک.بودشدههادیوانهمثل.است
رزوبهراازدواجمانازبعدوقبلطالهایتمام.کند

.فروختراهمهورفتاوودادماوبهاصرارباو
آمد،شبفردا

در پیچ و خم دادگاه
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درماندهوپریشاندوبارهبعدروزاما.بودآرام
ابمثال)کهپدرشتحریکباطلبکارهاگفتمی

لبشبهراجانش(بودهمخالفماازدواج
همن،بیجهیزیه فرشندهمسرتاندرد.رسانندمی

یکومادرمپولتومانمیلیونیکیاضافه
آرامرااوروزیقدیمی،چندابریشمییقالیچه 

ودزخیلیرسید،دیگرانبهاین،نوبتازبعد.کرد
بهورفتهمنفامیلوفکپهلویاوشدممتوجه
یوقتقضیه.استگرفتهپولهاآنازپدرماعتبار
ونیشوطعنه؛آنچنانیرفتارهایباکهشدبرمال
یمبداناینکهشدیم،بدونروبهروفامیلیکنایه
اسماعیلاصراربههممدتیازبعد.چیستقضیه

سریناگهانکشیاسبابایناز.کردیمکشیاسباب
حدودچیزیشدممتوجهکهاینتانیاوردمدر

هدادچکوگرفتهپولمردمازتومانمیلیونچهل
خرابسرمبرهستند،دنیادنبالشحاالواست

مبرآمداوظالموقدرتمندپدرجویوجستبه.شد
پدرآنجایبه.بخواهمیاریاوازالتماسبهتا

کهمشدروبهروفروشیگوسفندپیرمردباپولدار
هرشجنوبهایخانه ازیکیدرپیرشوعلیلزنبا

وداشتپسرشازخونیدلپیرمرد.کردمیزندگی
رادافاز.استکالهبردارودروغگواوکهگفتمنبه

یانه خدربهمرتبکهگفتبرایمنابابیومختلف
دبودنطلبکاراسماعیلازورفتندمیمحقرشان

آن.داشتنددستدررااومحلبیهایچکو
.ماکرده ازدواجکسیچهبافهمیدمکهبودوقت

.مگذاشترافریادودادبنایبرگشتمخانهبه
بهفهمیدوقتیولیکردانکاراولاسماعیل

واقعییچهره ناگهانامرفته والدینشسراغ
چنانوکریهوزشتیچهره.دادنشانراخودش

.کنمتوصیفتوانمنمیکهتواننمیکهآورنفرت
ورساندمصبحبهخودکشیقصدبهراشبآن

مانخانهبهانتظامیمأمورانناگهانصبح
ممظلویقیافههمبازکهرااسماعیلوریختند

ومهرراخانهوبردندخودبابودگرفتهخودبه
زندگیوخانهبیمنهمبازحاال.کردندموم

امابگیرمطالقاسماعیلازخواهممی.هستم
هممناذیتبرایاودانممیچگونه،مندانمنمی

مناما.دهدطالقمرانیستحاضرشدهکه
اینشود،امکانزندانیمرداگرکهامشنیده
خواهش.شودصادرطالقحکمغیاباکههست

شهالدکنیکمکمنبهزمینهایندرکنممی
واچپدستبه.گریدمیدوبارهحرفاینازپس
جایبهولیندارددستبهکنم،حلقهمینگاه

نازکی،رویسرخخطصورتحلقه،تنگ،به
...استخوردهداغانگشتش
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ایجانبیدرآمدساختنهدفبامطلباین
وجنسوسنازفارغ)هاانسانبرایاصلی

رشود؛اگمیتألیف(تخصصوتحصیالت
،کنیددرکوتعقیبرامطالببتوانید
دریاخودفعلیشغلدرچهبالشک
بمراتودرجاتوموفقیتبهدیگرمشاغل

.رسیدخواهیدباالتر
خواهدکاربردیوروانسادهبسیارمطالب

ایجادمطلبایناصلیمقصودچراکهبود
شماستزندگیدردرآمدییامعنویارزش

سوالیکبارامطلبکهدارداشکالیچه
؟کنیمشروعکاربردیومهماماساده
وبشویدبیدارخوابازروزیکنیدفرض

ایانهنشهیچزندگیتانمحلدرکهببینید
هیچ،نداردوجودشماخودبجزحیاتاز

هیچ،خانوادهاعضایازیکهیچ،دوستی
ورشدومدنیتبیانگرکهامکاناتی
مسلقابلچیزتنهاواستبشرپیشرفت

ازحکایتکهسوزناکیستوآرامنسیم
داردتنهاییوغربت

ستاکنندهاذیتقدریبهفرضاینتصورحتی
ایجادمادرهاراانسانوجوداهمیتدرککه
ردسایرینوجودومدنیتنتیجهدر،کندمی

ونقشخودشظرفیتاندازهبهفردهرزندگی
.دارداهمیت

?خودشظرفیتاندازهبهفردهرزندگیدرچرا

ردنکخالیمثالباراسوالاینپاسخبگذارید
نکردخالیبرایکنیدفرض ؛بدهمدریاچهآب
نظردرشمابرایدرآمدیدریاچهیکآب

هچطولدرراآبمیزانایناینکه؛شودگرفته
ریدبگیراخودپولوکنیدجابهجازمانیمدت
مثالایندرحال.داردبستگیشمابهکامالً

ظرفیتوزمینکرهرویهایانسانرادریاچه
وهمکاریدرخودتواناییمیزانراآبانتقال

نیزشماعایدیبگیریدنظردرارتباطبرقراری
ایوسایرینخوبحسومحبتومهرتواندمی

.باشددرآمدتان
وعموضاینکنندهبیانفوقهایمثالومطالب

دستوهمکاری،اتحادگرودرقدرتکهاست
؛هاستانسانوعناصردادندستبه

عروفمشعرگفتهاینبرایادبینمونهبهترین
:سعدیستایرانیبزرگشاعر

دگوهرنیکزدرآفرینشکهپیکرندیکاعضایآدمبنی

ددرمورکهمیرسدآنوقتمهماینبیانازبعد
وجوامعاکثردر،کنیمصحبتزاییدرآمد

بهمردمایرانعزیزمانکشوردرمخصوصاً
درآمدوثروتافزایشیاایجادورشددنبال
واندبودهمختلففرصتهایمنتظرهموارهخود

.بودخواهند
قرارمامقابلدرفرصتهااوقاتگاهیالبته)

یامنداریآنهاراازاستفادهآمادگیماومیگیرند
نمیجدییاوکنیمنمیاحساسهارافرصت
(گیریم

ییتوانایاهافرصتایجاددراساسیمسئلهاما
نانسامتفاوتهایظرفیتآنهاازبرداریبهره
.استناپذیرانکارامریکهاستمختلفهای

محمد اکبری اسبق: نویسنده 

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

:راه ارتباطی
Mohammad.akbari.a1376@gmail.com

(1)کار آفرینی از صفر
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نبوددرآمدایجادموانعازیکیمثالبرای
استاولیهسرمایه

پذیریریسکمیزانزاییدرآمددیگرمانع
روانیموضوعیککهاستمختلفانسانهای

.است
اریکزمینهدرکافیتجربهوتخصصنداشتن

وعشربرایموانعازدیگریکینیزنظرمورد
.زاییستدرآمد
افزایشازتخصصومشاغلصاحبانترس

هتجربوعلمکاملانتقالعدموکاریرقبای
.سایرینبهخودکاری

.خاصتحصیلیمدارکودرجاتبهنیاز
ردیگاشخاصطرفازمعتبرتضمینبهنیاز

کارابتدایدراعتمادایجادبرای
دخوذهنبهزیاداحتمالبهکهدیگرموانعو

.باشدکردهخطورنیزشما
مختلفانسانهایکهاینجاستموضوعاما

تظرفیازدارندمختلفیموانعکههمانگونه
مندندبهرهمتفاوتیهای

بامیتوانچراکهاستخوبخبریکاینو
ابوهاانسانمختلفهایظرفیتازاستفاده
درسینیزمشترکدرآمدبهمشترکهمکاری

درآمدایجادورشدبرایهاانسانمالذا
صادقانهمشارکتوهمکاریبهمحکوم
درکهستابدیعیامریکاینوهستیم

میزانبههرکسیمشارکتوهمکاری
هبهروکردخواهدپرداختبهاخودتوانایی
.کمترنهوبیشترنه،بردخواهد

هاانسانباهمکاریاوقاتگاهیچندهر
عالقمنداگرامااستمشکلدالیلیبه

سایرومسکن،غذا،لباسبههستیم
هاراآندرآمدمانکهخودشاندرامکانات

یکیاجتماعوفقربینباید،کندمیفراهم
کنیمانتخابرا
هافرصتبهنسبتراخوداطالعاتاگرو

قدرتازاستفادهکناردرکنیمبیشتر
کهانسانهاییتحملبهمجبور،اجتماع

آنهابامشارکتوهمکاریبهعالقمند
.بودنخواهیمنیستیم

چگونه؟؟؟
اینمطالعهازپستاباشیدهمراهمابا

وبزرگهایاجتماعبابتوانیدمطلب
شناسیدنمیاالنحتیکهانسانهایی

.کنیدمتقابلدرآمدایجادوهمکاری
.عزیزانتانحتیبلکهخودتانتنهانه
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مخصوصامجازیفضایدرهاروزاین
یادانستهافرادکهایمدیدهاینستاگرام

دونبوشایعه،روانیجوتاثیرتحتندانسته
یدادرسروندوقانون،پروندهازاطالعیاینکه

روزیوکنیداعدام#روزیباشندداشته
گذارنداینمیاشتراکبهرانکنیداعدام#

نارومیقتلپروندهدرملموسشکلبهموضوع
لقتبهپدرشتوسطکهزمانیخوردچشمبه

قصاصشرایطازیکیاسالمیفقهدر.رسید
تابورابطهفقدانعلیهمجنیبرابردرجانی
هبراخودفرزندپدرکهصورتیدریعنیاست

ودشنمیقصاصبرساندقتلبهعمدیصورت
قانون3۰1مادهطبق.داردتعزیرودیهبلکه

میثابتصورتیدرقصاصاسالمیمجازات
مجنیپدریاجدادازیاپدرمرتکبکهشود
ابدیندروعاقلعلیهمجنیونباشدعلیه

3۰9مادهطبقهمچنینباشدمساویمرتکب
درپمرتکبکهادعااین:اسالمیمجازاتقانون

دربایداستعلیهمجنیپدریاجدادازیکییا
حقاثباتعدمصورتدروشودثابتدادگاه
مجنییادمولیسوگندباموردحسبقصاص

وجهتبایدالبته.شودمیثابتاوولییاعلیه
بهفرزندبرابردرپدرقصاصعدمکهداشت
ینمویکیفریمسئولیتمطلقرفعمعنای
ودمولیدرخواستصورتدردیهبلکهباشد

اسالمیمجازاتقانون612مادهطبقهمچنین
عمدقتلمرتکبهرکس:(1375تعزیرات)

زاولیداشتهشاکییانداشتهشاکیوشود
قصاصعلتهربهیاوکردهگذشتقصاص
اخاللموجبویاقدامکهصورتیدرونشود

یتجربیمیاجامعهامنیتوصیانت،نظمدر
هبرامرتکبدادگاهگردددیگرانیامرتکب

ادارهنمایدمیمحکومسالدهتاسهازحبس
نظریهطبقهمقضائیهقوهحقوقی

عدم:کندمیاعالم9۰67/7/1/68مشورتی
فریکیتعقیبممنوعیتمعنایبهپدرقصاص

انجامویتعقیبمراحلبلکهنیستوی
یهداخذویازقصاصجایبهالنهایهوپذیرفته

ینمقصاصفرزندبرابردرپدرپس.گرددمی
دهپرونمورددراما.داردتعزیزودیهبلکهشود
وتاسبودهفردیقتلبهمتهمکهافکارینوید

قطبوگرفتهصورتقضاییرسیدگیسال2
عمدیقتلکهمتهمخوداظهاراتوشواهد

رضایتکسبعدمصورتدراستدادهانجام
قانون381مادهطبقبایستیمیدمولیاز

صورتدرعمدیقتلمجازات:اسالمیمجازات
درمقررشرایطسایروجودودمولیتقاضای

دموامطابقصورتاینغیردروقصاص،قانون
میعملتعزیرودیهحیثازقانونایندیگر
دوستانازبرخیکهاستحالیدراین.گردد
هایبازیغرضوایرسانهجوتاثیرتحتحال

اینبهوگیرندمیقرارتاثیرتحت..وسیاسی
هکمباحثیازیکی.زنندمیدامنهابازیغرض
طلوعازقبلوصبحاولدراعدامشدمطرح
احکاماجرایکهاستاینآنعلتبودآفتاب
چونهماعداممورددرودارندخاصیشیوه

یانامهآیینطبقباالستبسیارحساسیت
عملاحکاماجراینحوهنامهآیینعنوانتحت

بعدروزصبحاعدامبهمحکومچونوشودمی
اجرایدرصورتاینغیردروببیندنبایدرا

لقباعدامدلیلهمینبهافتدمیتاخیرحکم
دیدارمورددر.پذیردمیانجامآفتابطلوعاز
اعدامبهمحکوماگراعدامازقبلخانوادهبا

خانوادهبادیدارمثلباشدداشتهوصیتی
ایننهمگرگرددمیعملاوخواستهطبق..و

عداماازقبلبایستیمیحتماکهنیستگونه
اینسوالحالگیردصورتخانوادهبادیداری

میکجاازدوستانازبرخیکهاستجا
تیدرخواسچنیناعدامبهمحکومکهدانستند

انجاموداشتهخانوادهبادیداربرایداشته
غرضوایرسانهجوتاثیر؟تحت!استنشده
ومنکنیصادرقضاییاحکامسیاسیهایورزی
دهدبقطعینظربارهایندرتواندمیکهکسی
وپروندهروندازازکهاستپروندهقاضی

.داردکاملاطالع...واظهاراتودفاعیات

امید احمدی: نویسنده 

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قضائی

صدور احکام قضائی با هشتک سازی

دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
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(2)مروری بر قاتالن سریالی ایران و نحوه ارتکاب جرم

کینهومی آمدبدمآنهاازچونمی کشتمرازنها
رخاطبهمی شدمدستگیرمی زدمکتک شاناگر.داشتم
این«.ومنشدستگیرتابکشمراآنهاگرفتمتصمیمهمین

آبادانیسواردوچرخه،قاتل(ب.ف)اعترافاتازبخشی
سالشهریور26درکهساله۴۰جنایتکاراین.است

یکوزن15قتلبهشد،دستگیرشمسیهجری1387
زاکهکینه ایخاطربه»:گفتوکرداعترافبچهپسر

بهارآنهاانتقام،برایگرفتمتصمیمداشتمدلدرزن ها

راآنهاتنهازنانمشاهدهباوکردهآغازراقتل ها83سالاواخرازخاطرهمینبه.برسانمقتل
زندونیزوآباداندرپسریکودختروزن13قاتلوی.می رساندمقتلبهسنگینضربه ایبا

سواراشدوچرخهبرکارانجامازپسبودسادهکارگریکهب.فبوده استخرمشهردردیگر
ایضربهبامی دیدکهراتنهاییدختروزنهرومی زدپرسهاطرافنخلستان هایدرومی شد

1389آبان22تاریخدروی.می کردنیستبهسرراجسدشانومی رساندقتلبهسربر
.گردیداعداماهوازدرخورشیدی

ازیکیشمسی،1381سالفروردینهشتوبیست
(ح.س)؛شداعداممشهددرزنجیره ایقاتلینمعروف ترین

سختاعتقاداتبهبناکهعنکبوتیقاتلبهملقب
وفسادازراجامعهمی خواسته،می کردادعامذهبی اش

!!!کندپاکفحشا

منطقهدرفرزندشدووهمسرهمراهکهبودکارگری
نامبافیلمی98سالدرکردمیزندگیمشهدنشینفقیر

برهمواره(ح.س)پلیسمقاماتگفتهبهشدساختهفرداینزندگیاساسبرعنکبوت
نیرو هایبهآنحملدرگاهیحتیومی شدهحاضرجنازه هاشدنپیداصحنهسر

یک بارزنجیره ای،قتل هایجریاندر.استمی کردهکمکآمبوالنسوپلیس
خودازرامامورانظنتیزهوشیباامامی شود،دستگیرمظنونعنوانبه(ح.س)

ایبرسرنخ هاقتلهایپروندهتحقیقاتازیکیدر.می شودآزادومی کندبرطرف
ازبعدهفتهچندمشهدعنکبوتیقاتلسرانجامومی شودبیشتر(ح.س)کردنپیدا

.شودمیدستگیرقربانی،آخرینگریختن

قاتل دوچرخه سوار
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با توجه به برخی تغیرات آی دی قبلی 
حذف و آیدی باال جایگزین می شود
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