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بررسی جرم شناختی تجاوز به عنف سریالی
طی سالهای  38تا  19در کرمان
بهاره پوررضاقلی ،1هوشنگ پور رضا قلی
تاریخ دریافت3121/30/00 :
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تاریخ پذیرش3125/20/05 :

چکیده
یکی از منفورترین نوع جرائم در جوامع کنونی که با خشونت و آزار جسمی و روحای هماراه اسات.
تجاوز جنسی به زنان و کودکان بیدفاع است که عوارض ناشی از وقوع این جارم لطماات روحای و
معنوی جبرانناپذیری بر جای میگذارد .تجاوز سریالی یعنی تجاوز به سه نفر یا بیشتر بافاصله زماانی
میان تجاوزها با یک شگرد معین توس یک نفر که این فواصل بین وقوع تجاوز از روزهاا تاا هفتاهها
متفاوت است.
از اوایل سال  9385در شهر کرمان در بررسایهای پلیسای مشاخص شاد یکساری تجااوز باه عناف
پیدرپی واقع میگردد .در تدقیق مضاعف در چگونگی ارتکاب جرم ،مشخص شد که سه متجااوز باه
عنف بیارتباط با یکدیگر و با شگرد اختصاصی ،مبادرت به ارتکاب تجااوز باه عناف مینمایناد .کاه
درنهایت هر سه متهم دستگیر و بهواسطه اعترافات و به استناد یافتههای متقن علمی و آزمایشگاهی باه
اعدام درمألعام محکوم گردیدند .در بررسی پروندهی هرکدام از متجاوزین به عنف سهگانه در کرماان
در خصوص علل گرایش به ارتکاب رفتارهای مجرمانه مشخص شد که در هر یک از آنها با یکسری
تفاوتهای قابلاغماض ،مجموعه عوامل روانی ،اجتماعی و ژنتیک دخیل بوده است .در واقع هر یاک
از متجاوزین دستگیرشده بهتناسب ساختار خاانوادگی ،محال ساکونت ،رشاد و ناوع خاانواده ،دارای
دوران طفولیت و نوجوانی همراه با تنش ،عدم وجود حمایتهای مطلاوب از ساوی خاانواده باوده و
مدعی هستند که دورانی از تجاوزهای جنسی را در مقام قربانی تجربه نمودهاند.

واژگان کلیدی :تجاوز به عنف سریالی ،روانشناسی جنایی ،علل فاردی تجااوز باه عناف ،علال
اجتماعی تجاوز به عنف ،پیشگیری.

 - 1کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی ،عضوو پژوهشوگران دفتور تحقیقوات کواربردی فرمانودهی انتظوامی اسوتان کرموان،
(نویسنده مسئول) ،تلفن -95100551799 :ایمیلTraffic_safety88@yahoo- com :
 - 2کارشوناس اموور جنووایی اسوتان کرمووان ،عضوو پژوهشووگران دفتور تحقیقوات کوواربردی فرمانودهی انتظووامی اسوتان کرمووان،
-95101790549
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مقدمه و بیان مسئله
از عمدهترین جرائم خشن که تبعات و عوارض سنگین و غیرقابل جبرانی بر فرد و جامعاه
تحمیل مینماید تجاوز جنسی است .در جوامع کنونی برخی از انساانها چناان از فضاایل
انسانی دوری گرفته و خلقوخوی حیوانی پیشه کردهاند کاه ناهتنها هنجارهاای موردقباول
جامعه را زیر پا میگذارند بلکه برای حدود الهی نیز ارزش و احترامی قائل نمیشوند و باا
شیوه و شگردهای مختلف زنان و کودکاان بایدفااع را ماورد آزار و اذیات جنسای قارار
میدهند .جرم تجاوز و بهویژه نوع سریالی آن سبب آسیبهای شدید و گاه غیرقابالجبران
روانی و جسمی برای فرد و ناراحتی وجدان جمعی جامعه میشود.
این جرم که از منفورترین و فجیعترین نوع جرائم است کاه لطماات جبرانناپاذیری را بار
خانواده و اجتمااع وارد آورده و حیثیات و عفات عماومی جامعاه را جریحاهدار میکناد.
مرتکبین این جرم افرادی با تمایالت درونی مجرمانه ،افکار انحرافی و ذهنی بیمار هساتند.
قربانیان این جرم مورد انواع آزارهای روحی و جسمی ،ضاربوجرح ،تاوهین ،تهدیاد باه
قتل و همچنین تهیه فیلم و عکس از سوی مرتکبین در حین عمل مجرمانه قرار میگیرناد.
تجاوز جنسی به معنای انجام نزدیکی باا فارد بادون رضاایت اوسات .تجااوز جنسای در
حقیقت تنها یک حمله فیزیکی نیست بلکه درعینحال حمله معنوی و حمله به شأن انسان
است که در آن قربانی درنهایت قساوت مورد تعرض قرار میگیرد .بااینحال ،تعریف ایان
جرم برخالف انواع جرم شناختی آن ،که همیشه و هماه گااه ثابات باوده اسات ،در طاول
سالیان اخیر و تحت تأثیر عوامل فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی در برخای کشاورها دچاار
تغییر شده است.
ازنظر جرمشناسی تجاوز به عنف محصول یک اختالل شخصیتی و ناشی از دوران کاودکی
و نوجوانی مرتکب به شمار میرود و مشکالت اقتصاادی و فرهنگای و روحای و روانای
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ازجمله مهمترین عوامل بروز آن است .جرائم جنسی عمدتا ارتبااط تنگااتنگی باا شارای
سنی و فرهنگی و اقتصادی مرتکبان دارد .درواقع تجااوز جنسای ناوعی انحاراف جنسای
است که شخص به این دلیل که نمیتواند با روشهای متعارف و باا ایجااد رابطاه انساانی
مشروع و قانونمند نیازهای خود را برطرف سازد با تمسک بهزور و جبر و بارخالف میال
طرف مقابل به تمامیت جنسی وی تعرض میکند .البته در میان تعرضکنندگان گاهی پیادا
میشود افرادی که به دلیل خشونتورزی نسبت به آنها از سوی والدین باهویژه ماادر یاا
نامادری و یا زنانی که در تربیت آنها دخیل بودهاناد کیناه زناان را باه دلگرفتاه و ساعی
میکننااد بااا تعاارض و تجاااوز بااه زنااان در دوران نوجااوانی ایاان کینااه را کااه در ضاامیر
ناخودآگاهانه بهصورت یک اهریمن پنهانی وجود دارد متجلی کنند و سپس با کشتن زناان
عطش پنهانی خود را اطفا و خود را ارضا کنند .هدف اصلی از انجام این پاژوهش بررسای
علل و عوامل بروز جرم تجاوز به عنف بهویژه نوع سریالی آن در کشور و بهویژه در سطح
شهر کرمان است .همچنین ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از وقوع ایان جارم و کااهش
سطح ارتکاب جرم در کشور است .درواقع در پی یافتن پاسخی برای ایان پرساش هساتیم
که چهکارهای آموزشی میتوان انجام داد تا قربانیان جرم تجاوز بهویژه نوع ساریالی آن باه
حداقل رسیده و علل و انگیزههای مرتکبین این ناوع جارم بسایار آزاردهناده و مغاایر باا
حداقلهای موازین اخالقی و انسانی کالبدگشایی و حتیاالمکان معلوم گردیده و شخصیت
روانی و جنایی این دسته از مجرمین موردبررسی واقاع و راهکارهاای کاهناده ایان جارم
احصاء و دستهبندی گردد.
این خشونت هرچند همیشه قتل را به همراه نداشته باشد عموما تهدید به قتل را به هماراه
دارد؛ لذا در این تحقیق در پی پاسخ دادن به سؤاالت زیر هستیم:
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 علل وقوع ارتکاب جرم در سه متجاوز به عنف سریالی دستگیرشاده معادوم در کرماانچه بوده ،آیا همانند یکدیگر بوده یا تفاوتهایی داشتهاند و انگیازه آنهاا از ارتکااب ایان
جرم چه بوده است؟
 آیا در بروز مجموعه جرائم ارتکابی سه نفر متجاوز به عنف سریالی دستگیرشده معادومدر کرمان ،علل اجتماعی ،روانی و ژنتیک مؤثر و دخیل بوده است؟
 آیا بین ارتکاب جرائم جنسی به عنف توس سه متجاوز باه عناف کرماان باا گذشاته وبهویژه دوران طفولیت و نوجوانی آنها ارتباطی وجود دارد؟
پیشینه و مفاهیم تحقیق
بهطور سنتی در نظام حقوقی کامن ال ،تجاوز به عنف به معنای دخول آلت تناسالی مرداناه
در آلت تناسلی زنانه بدون رضایت زن و بدون وجود علقۀ زوجیت میان آنها بوده اسات.
چنانکه از این تعریف برمیآید ،در کامن الی سنتی اوال تنها مردان میتوانستهاناد باهعنوان
مرتکبان این بزه مطرح شوند ،ثانیا زنان منحصرا بزه دیده تلقی میشدهاند ،ثالثا تنهاا تجااوز
مهبلی مطرح بوده است ،رابعا دو مؤلفه نارضایتی زن به آمیزش جنسی و نیاز نباودن علقاۀ
زوجیت میان طرفین نقش کلیدی داشته است .در قاانون مجاازات اساالمی  9352همانناد
قانون مجازات اسالمی مصوب  9371به تبعیت از کتب فقهی ،بزهی باا عناوان تجااوز باه
عنف جرم انگاری نشده است ،اما میتوان با توجه به دو عناوان مجرماناه زناای باه عناف
مادهی  ،224بند ت و لواط به عنف مادهی  234و با در نظر گارفتن تعااریف زناا و لاواط
مندرج در مواد  229و 233این قانون ،تجااوز باه عناف را در چاارچوب قاانون مجاازات
اسالمی چنین تعریف کرد :هرگاه مردی بهوسیله آلت تناسلی خود و با توسل باهزور علیاه
زنی که در علقۀ زوجیت او نیست مرتکب دخول مهبلی و یاا مقعادی شاود و نیاز هرگااه
مردی بهوسیله آلت تناسلی خود با توسل بهزور علیه مردی مرتکب دخاول مقعادی شاود،
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تجاوز به عنف واقعشده است .تعریف تجاوز به عنف در قانون مجازات اسالمی با تعریف
سنتی کامن ال از این جرم ،شباهتهای بسیاری دارد .ازجمله اینکه بنا بار هار دو تعریاف،
تنها مردان میتوانند مرتکب این جرم شاوند و همچناین وجاود علقاۀ زوجیات از تحقاق
تجاوز به عنف جلوگیری میکند .مهمترین تفاوت به تجااوز مقعادی باازمیگاردد ،یعنای
تجاوز مقعدی در قانون مجازات اسالمی جرم انگاری شده است ،حالآنکه چنین اماری در
کامن الی سنتی وجود نداشته است .تعریف سنتی تجاوز به عنف در کامن ال ،امروزه دچار
دگرگونی شده است ،هرچند این تحوالت در تمامی نظامهای تأثیر پذیرفتاه از کاامن ال باه
یکشکل نیست ،در انگلستان و بر اساس قانون عدالت کیفری و نظم عمومی مصوب ساال
 9554میالدی ،سه تغییر اساسی در تعریف این جرم به وجود آمد:
 جرم انگاری تجاوز مقعدی در کنار تجاوز مهبلی. با توجه به تعریف کامن الی سنتی از تجاوز به عنف ،امکان قانونی تعقیاب شاوهری باهعلت ارتکاب تجاوز به عنف علیه همسرش وجود نداشت .این محدودیت در ساال ،9554
با این توجیه که هر زنی خواه مجرد ،خواه متأهل در مقابل هار فاردی دارای خودمختااری
جنسی است و با این استدالل که هایچ زنای باا وقاوع عقاد ازدواج باه تمّلاک شاوهرش
درنمیآید تا شوهر بتواند آزادانه هر عملی با او انجام دهد ،قیاد وجاود علقاۀ زوجیات از
تعریف تجاوز به عنف حذف گردید .با این حذف نوعی جرم جدید باا عناوان تجااوز باه
عنف باوجود علقۀ زوجیت به سیاههی جرائم این کشور اضاافه شاد کاه البتاه ایان جارم
انگاری بیشتر جنبهی نمادین دارد.
 محدودیت جنسیتی بزه دیده ،در قانون سال  9554میالدی برداشتهشده است ،بهطوریکههم زنان و هم مردان بر اساس این قانون میتوانند بزه دیده باشند.
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 با تصویب قانون جرائم جنسی در سال  ،2113تعریف تجاوز به عناف گساتردهتر شادهاست و عالوه بر موارد مذکور در قانون عدالت کیفری و نظام عماومی ساال 9554تجااوز
دهانی نیز به انواع تجاوز به عنف اضافهشده است (الندون.)92 :2116 ،9
در ایاالتمتحده امریکا هم تعریف تجاوز به عناف باهویژه در سای ساال اخیار تقریباا در
تمامی ایالتهای آن کشور بهطور گستردهای دگرگونشاده اسات .در بسایاری از ایالتهاا
گرایش به سمت ارائه تعریفی وسیع از تجاوز به عنف است ،بهطوریکه در برخی از آنهاا
چنین تعریفشده است :هرگونه دخول مهبلی ،مقعدی و یا دهانی ،با هر قسمت از بادن و
یا با هر وسیلهای درصورتیکه این عمل دارای داللت جنسی بوده و بدون رضاایت انجاام
پذیرد.
همااانطور کااه مالحظااه میشااود تعریااف تجاااوز بااه عنااف در سااهنظام حقااوقی ایااران،
ایاالتمتحده امریکا و انگلستان دارای تفاوتهایی است که در ادامه به آنها اشاره میشود:
 .9در تعریف موجود در نظام کیفری ایاالتمتحده امریکا ،هایچ محادودیت جنسای بارای
مرتکب و بزه دیده وجود ندارد ،اماا در حقاوق ایاران و انگلساتان تنهاا ماردان میتوانناد
مرتکب تجاوز به عنف شوند ،هرچند که بزه دیده میتواند مرد یا زن باشد.
 .2تعریف دخول جنسی در نظام کیفری امریکا از تعریف حقوق انگلستان وسایعتر اسات.
تعریف دخول جنسی در قانون مجازات اسالمی ایران محدود به دخاول مهبلای و مقعادی
است ،حالآنکه در نظام کیفری امریکا و انگلستان ،دخاول دهاانی هام میتواناد از ارکاان
عنصر مادی جرم تجاوز به عنف به شمار آید.

- london- Rutledge
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در حقوق ایران ،وجود پیوند زوجیت ،ماانعی قاانونی در راه تحقاق ایان جارم محساوب
میشود ،درنتیجه هیچگاه زن نمیتواند به اتهام ارتکاب تجاوز به عنف علیاه همسار خاود
طرح دعوا نماید (چلبی)212 :9351 ،

.

تعاریف متعددی در خصوص این بزه وجاود دارد کاه در زیار باه برخای از آنهاا اشااره
میشود :تجاوز برگرفته از کلمه التین ،Rapereبه معنای «گرفتن با زور» و در حقوق عرفی
به معنای دستیابی شهوانی به یاک زن باا خشاونت و اجباار و بارخالف میال او تعریاف
میشود .بر اساس تعاریف مرسوم و سنتی ،تجاوز جنسی شامل آمیزش جنسی غیر تاوافقی
انجامشده توس یک مرد علیه یک زن میشود که نه با او ازدواجکرده و ناه بااهم زنادگی
کردهاند (سیگل.)48 :9389 ،
انواع تجاوز به عنف
تجاوز به عنف توس آشنایان :در این نوع تجاوز ،بزه دیاده و بزهکاار باا یکادیگر ساابقه
آشنایی دارند ،خواه به دلیل پیوند سببی ،خواه به خاطر رابطه نسبی و خواه بهواسطه رابطاه
دوستی .برخالف تصور رایج که ارتکاب چنین تجاوزهایی را نادر میپندارند ،آمارها حاکی
از آن است که مرتکبانِ حدود  91درصد از موارد تجاوز به عنفِ گزارششاده باه مقاماات
رسمی ،افرادی هستند که بهنوعی با بزه دیده آشنا بودهاند.
تجاوز دستهجمعی یا گروهی :در تجاوز به عنف گروهی ،دو یا چند نفر در یک مکان و در
یک بازهی محدود زمانی به یک یا چند نفر تجاوز مینمایند .این ناوع از تجااوز باه عناف
معموال با خشونت همراه است و با افزایش تعداد اعضای گروه ،امکان ارتکاب و توسل باه
خشونت فزونی مییابد .در مقابل تجاوز به عنف گروهی ،تجاوز باه عناف انفارادی قارار
دارد که در آن فردی بهتنهایی مبادرت به ارتکاب تجاوز به عنف مینماید.

/58

فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی کرمان ،سال  /9شماره  32بهار 7291

انواع مرتکبان تجاوز به عنف
طبقهبندی گروه (ث) از متجاوزان به عنف
گروه (ث) در کتاب «مردانی که تجاوز میکنند» مینویسد :در هر تجاوزی دساتکم یکای
از سه مؤلفه خشم ،قدرت و سادیسم وجود دارد .بنابراین میتوان با توجه به این سه مؤلفه
تجاوزها و متجاوزان را به سه گروه تقسیم نمود.
تجاوز خشم محور :علت اصلی این نوع تجاوز ،تخلیه خشم و ناراحتی است تا ارضای
تمایالت جنسی .متجاوزان خشمگین از حجم بسیار باالیی از خشونت علیاه بازه دیادگان
استفاده میکنند .برخالف تصور ،هرچند بزه دیدگان این نوع تجااوز ،در مقایساه باا اناواع
دیگر تجاوز ،متحمل میزان بیشتری از خشونت و آسیبهای جسمی میشوند ،اما از حیاث
سالمت روانی ،صدمه کمتری میبینند؛ زیرا ایراد ضرب و شتم شادید از ساوی بزهکاار و
نمایان شدن آثار آن روی بدن قربانی ،همدردی اجتماعی با او را افزایش میدهد ،درنتیجاه
میزان احساس شرم در این گروه از بزه دیدگان تجاوز به عنف در مقایساه باا اناواع دیگار
کمتر است .گروه (ث) معتقد است که حدود  41درصاد از تجاوزهاا و متجااوزان در ایان
دسته جای میگیرند.
تجاوز قدرت محور :در این نوع تجاوز ،بزهکار خواهان استیالی جنسی بار بازه دیاده
خویش است .به عبارت بهتر ،هدف اصلی تجاوز ،به دست آوردن سلطه جنسی بر قرباانی
است .در این نوع نیز ارضای تمایالت جنسی مسئله اصلی نیست .بیشتر متجااوزانِ قادرت
محور از خشونت استفاده ابزاری مینمایند ،درنتیجه حجم خشونت استفادهشده نسابتا کام
است و این امر بهنوبه خود منجر به افزایش میزان آسیب روانی بزه دیدگان میشود ،زیرا با
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فقدان وجود آثار ضربوجرح روی بدن قربانی ،میزان حس ترحم و همدردی اجتماعی باا
وی کاهش مییابد و مسئله اثبات تجاوز نیز با مشکل روبهرو میشود.
تجاوز سادیستی :در این نوع تجاوز ،دو مؤلفه خشونت و تمایالت جنسی در کنار هام
قرار دارند ،به این معنا که متجاوز ،بزه دیده را شابیه کسای میپنادارد کاه از او تنفار دارد.
ازاینرو با ارتکاب تجاوز و شکنجه وی از خشم خود فارو میکاهاد و در هماان حاال از
انجام این عمل ،لذت جنسی میبرد.
طبقهبندی تلفیقی
با توجه به شواهد موجاود و همچناین باا در نظار گارفتن تقسایمبندی گاروه (ث) و نیاز
تقسیمبندی جان کنراد از مجرمان جرائم خشونتآمیز ،میتاوان متجااوزان باه عناف را باه
چهار گروه تقسیم کرد:
 .9افرادی که تحت تأثیر انگارههای فرهنگی ،مرتکب این جارم میشاوند .نموناه باارز
چنین امری را میتوان در فرهنگهایی جستجو کرد که در آنها زناان بهمثاباه مایملاک
جنسی شوهران بهحساب میآیند ،درنتیجه مرد ازنظر فرهنگی مجاز است تا هر زمان که
اراده کند ،بدون در نظر گرفتن رضایت و میل زن ،با او رابطه جنسی داشته باشد.
 -2متجاوزانی که برای فرار از حالت تحقیر و سرخوردگی یا خشامی کاه باه مناسابت
درگیری در کنشها و واکنشهای اجتماعی دچار آن شدهاند ،مرتکب تجااوز باه عناف
میشوند.
 .3بزهکارانی که به خاطر سرگشتگی اجتماعی مرتکب این جرم میشوند .به ایان معناا
که در برخی از جوامع که در حوزه هنجارهای اخالق جنسی دچار مشکالتی هستند ،به
دلیل بروز اشکال در رسیدن به تفسایر واحاد از کنشهاا ،امکاان ساوءتعبیر بااال رفتاه،
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درنتیجه امکان بروز تجاوز به عنف افزایش مییابد .گاهی امکان دارد که فاردی ،کانش
شخص مقابل خود را بهنوعی دعوت ضامنی باه برقاراری رابطاه جنسای تلقای نمایاد
حالآنکه مقصود آن فرد چیز دیگری بوده است.
 .4متجاوزان بیماری که به دلیل مشکالت روانی مرتکب ایان عمال میشاوند .مصاداق
بارز آنها کسانی هستند که از آزار جنسی قربانی و نه انجام عمال جنسای باا او لاذت
میبرند .این اشخاص دچار سادیسم جنسی هستند.
اصوال این جرم را میتوان از جهات مختلف دساتهبندی کارد .دو ماورد از مهمتارین ایان
جهات به ترتیب عبارتاند از -9 :انگیزه مرتکب -2 ،جنسیت بزهکار و بازه دیاده .بادین
معنا که اگر انگیزه مرتکب به هر شکلی ،عملی در راستای مناافع فاردی او باشاد ،در ایان
صورت میتوان این جرم را بهمثابه جرمی عادی تلقی کرد و آن را تجاوز باه عناف عاادی
نام نهاد .اما اگر انگیزه مرتکب ،نه منافع فردی بلکه امتثال امری در راستای اهداف سیاسای
و عقیدتی باشد ،آنگاه میتوان این بزه را با توجه به اسناد بینالمللی بهمثاباه نسلکشای یاا
جنایت علیه بشریت تلقی نمود .همچناین میتاوان تجااوز باه عناف را بار اسااس مؤلفاه
جنسیت به چهار نوع تقسیم کرد که شایعترین نوع آن ،حالتی است که در آن مرتکب مارد
و قربانی زن است (چلبی)218 -216 :9351 ،

.

تجاوز به عنف سریالی یعنی تجاوز به سه نفر یا بیشتر بافاصله زمانی میان تجاوزها با یاک
شگرد معین توس یک نفر .این فواصل یا مدتزمانی موجود بین وقوع تجاوزها از روزهاا
تا هفتهها و مدتها متفاوت است.
بین تجاوزهای سریالی و غیر سریالی تفاوت شکلی وجاود دارد .در تجااوز غیار ساریالی
موردی نشانههایی از بزرگنمایی و رواب قبلی منجر به تجاوز را میتوان دید .قربانی مدعی
است که یک سطح تعریفشده از رابطه با فرد مذکر برای خودش طراحی کارده در هماان
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سطح هم با خودش مراوده داشته این مراوده ازنظر جغرافیا موقعی به مکاانی میرساد کاه
امکان غلبه بر فرد ازنظر جنسی مهیا داشته است .آنجا حالت عنف داشته و یک پیشزمیناه
از رابطه هم وجود دارد و درواقع به همانجا ختم نمیگردد.
قربانیان جرائم سریالی هیچکدام واجد این وصف نبوده آنها مورد شناخت قربانی نباوده و
اگر تسلیم شدند به خاطر الزام بوده و درواقع یک فرد چاقو به دست بوده که آنها تان باه
این کار دادهاند .قربانی اصل حیات خود را به مخااطره میبیناد یاا حاداقل ساالمتیتارمیم
ناپذیر خودش را در معرض خطر میبیند و تبعات رابطه جنسی را کمتر از آن میبیناد کاه
تن به این کار میدهد.
از اوایل سال  9385در شهر کرمان در بررسیهای پلیسی و بر اسااس پرونادههای واصاله
مشخص شد یکسری تجاوز به عنف پیدرپی از طریاق ورود باه عناف باه مناازل ،دفااتر
مؤسسات دارای کارمند مؤنث و آرایشگاههای زنانه واقع میگاردد .درتادقیق مضااعف در
ماهیت و چگونگی ارتکاب و شیوه و شگرد ارتکااب جارم ،ایان نظریاه مطارح شاد کاه
بهاحتمالقوی سه متجاوز به عنف بیارتباط با یکدیگر و باا روشهاای ارتکاابی و شاگرد
اختصاصی ،مبادرت به طراحی و اجرای تجاوز به عنف نسبت به بانوان در منازل و امااکن
مختلف مینمایند .مجموعه اقدامات تحقیقاتی مبتنی بر تحصیل یافتههای عملی مرباوط باه
صحنههای جرم و انادام قربانیاان و انجاام عملیاات مبتنای بار یافتاههای معتبار علمای و
آزمایشگاهی ،موجبات دستگیری پیدرپی هر سه متجاوز به عناف باه ترتیاب در بهمنمااه
 ،85تیرماه  ،51اسفندماه  51گردید.
 یکی از متجاوزین بهعنوان مأمور آب ،برق ،گاز باه مناازل ماردم در زماان وقات اداریمیرفت اگر کسی غیر از زن در خانه نبود با استفاده از سالح سرد زنان را مجبور به تجاوز
میکرد( .مرتکب  92فقره تجاوز)
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نفر دوم :با تعقیب قربانیان و یا بررسی اوضااع در موقعیتهاای مختلاف ازجملاه :داخال
آسانسور ،در مسیر مدرسه ،در ساختمانهای در حال احداث ،آرایشگاهها ،دفااتر روزناماه،
دفاتر بیمه و هرجایی که زن تنهایی بود مراجعه میکرد و جرم را انجاام مایداد( .مرتکاب
 91مورد تجاوز)
مرتکب سوم :به منزل افاراد رفتاه تجااوز هماراه باا سارقت داشات آنهام سارقت اشایا
گرانقیمت( .مرتکب  7فقره تجاوز)
که هر سه متهم بهواسطه اعترافات صاریح در تشاکیالت پلیسای و مراجاع قضاایی و باه
استناد یافتههای متقن علمای و آزمایشاگاهی و طای مراحال مختلاف دادرسای باه اعادام
درمألعام محکوم گردیدند.
ویژگیهای شخصیتی مجرمین جنسی
عدهای معتقدند که در خشونت جنسی مجرم به لحااظ شخصایتی دارای اوصااف خاصای
است .اما برخی دیگر این ادعا را بیرب دانستهاند .حالت میانهای از این دو ادعا را میتوان
صحیح دانست .بیسوادی ،فقر ،عقدههای حقارت ،بزه دیدگی جنسای و ضاعف فرهنگای
تمام ذهنیت فرد را تشکیل میدهد و همین عوامال در شاکلگیری شخصایت مجرماناه او
مؤثر خواهند بود (السان.)947 :9387 ،
در ذیل به ذکر برخی ویژگیهای شخصیتی و روانی مجرمین جنسی میپردازیم:
مجرمان جنسی ویژگیهای متفاوتی دارند اما برخی از آنها را میتاوان باهعنوان باارزترین
این خصوصیات نام نهاد که عبارتاند از:
الف -مهارتهای اجتماعی پایین :اینگونه افاراد معماوال تواناایی کمای در حلوفصال
مسائل دارند و به دنبال راهحلهای ساریع بارای برطارف کاردن نیازهاای خاود هساتند و
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توانایی به تعویق انداختن خواستههای خود را جهت یاافتن راهحال بهتار ندارناد .درواقاع
اینان افرادی کمصبر ،عجول و بسیار کمتجربه هستند.
ب -برانگیختگی :این دسته از افراد در موقعیتهای متفاوت روزمره بدون تصمیمگیری
قبلی و بهطور ناگهانی وارد عمل میشوند و بهسختی میتوان با آنان تعامل داشت.
پ -فرار از مسئولیت :این مجرمان اغلب بشدت تالش میکنند تا نقش خود را در جرم
ارتکاب یافته کمرنگ سازند و در این راستا مدام در حال سرزنش قربانیاان ،دوساتان و یاا
خانوادهشان هستند و آنها را مقصر میدانند .این افراد آخرین کسانی هستند کاه باه عمال
خود برچسب «مجرمانه» میزنند.
ت -عالقه به خشونت :معموال میاان سوءاساتفاده جنسای از اشاخاص و بادرفتاری باا
حیوانات ارتباطی وجود دارد .این افاراد درصاددند کساانی را انتخااب کنناد کاه از آنهاا
ضعیفترند و هیچ بیم و تردیدی نسبت به واردکردن هرگونه صدمه و آسیب به موانعی که
بر سر راه اجرای تصمیمشان است ،به خود راه نمیدهند.
ث -مستی جهت توجیه جرم :این افراد نیازمند این هستند که قبل از اقدام به هر عملای
که دربرگیرنده خطر یا تهدید باشد ،خود را از هرگونه احساس خالی نمایند تا بر اضطراب
احتمالی غلبه کرده خشونتی را که در آن جرم مورداستفاده قرار میدهند ،توجیاه نمایناد و
بزه دیده را سرزنش میکنند که آنها را تحریک نموده است.
ج -سابقه خشونت :یکی از مهمترین مسائل در خصوص این مجرمان آن است که اکثرا
درگذشته یا مرتکب خشونت شدهاناد و یاا خاود قرباانی اناواع سوءاساتفادههای جنسای
بودهاند .کودکانی که حتی شاهد خشونتهاای کالمای نسابت باه اعضاای خاانواده خاود
بودهاند ،در معرض خطر ارتکااب سوءاساتفاده جنسای در بزرگساالی هساتند .از طرفای
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افرادی که در کودکی مورد خشونت جنسی قرارگرفتهاند این امر را میآموزند کاه اساتفاده
از خشونت برای آنچه میخواهند مؤثر است (متانکالیی.)928 :9385 ،
د -قدرت با اعتمادبهنفس :به نظر او تجاوز نشاندهندهی قدرت جنسی باالی اوسات و
عالقه به مالکیت روی قرباانی دارد و باه هماین دلیال از قادرت اساتفاده میکناد .ازنظار
خانوادگی و اجتماعی ممکن است خانواده او مشکلدار باشند و خود او نیز ممکان اسات
قربانی تجاوز بوده باشد .او قدرت خاود را در لبااس پوشایدن و ماشاین هام باه نماایش
میگذارد .قربانیان او اغلب هم سن بوده و بر اساس راه دادن و ضعف انتخاب مایشاوند.
بدون ترس از به دام انداختن ،اشتباهات زیادی میکند و عالئم زیادی بهجا میگاذارد و باا
تکرار جنایت ،خشونت خود را افزایش میدهد.
ه)خشم و غضب تالفیجویانه :انگیزه او نفرت و عصبانیت از زنهاست و او را وادار به
انجام جنایت میکند .او با این جنایتها ،کارهای واقعی یا صوری زنها را تالفای میکناد.
ازلحاظ خانوادگی و اجتماعی دارای مشکل است ،اغلب متأهل هستند و در ساطح خاوب
درسی و کاری قرار دارد .دارای معشوقه و دوست دار ورزشهایی است کاه نشااندهندهی
توانایی بدنی و جنسی او هستند .قربانیان اغلب ناشناس ،هم سن یا بزرگتر از او هستند و
شباهتهایی با زنانی دارند که او را عصبانی کردهاند.
و)سادیسم :پایه و اساس کارهاای او اسطورهساازی خشاونت اسات .درد و رناج روی
قربانی و وحشت او مهمترین خشنودی جنسی اسات کاه میتواناد تجسام کناد .ازلحااظ
اجتماعی و خانوادگی نسبت به دیگران اعتنایی ندارد ،بیاعتنا و خاودبین باوده و از دوران
کودکی و بلوغ و جوانی و بعدازآن ،حقوحقاوق دیگاران را پایماال میکناد .مجارم دارای
ظاهری فریبنده است که باطن خشن و بدطینت او را میپوشاند .دارای خانوادهای مسئلهدار
و گذشتهای ناخوشایند است .درجه شغلی و تحصیلی متوسا و کارمنادانِ دارد و متأهال
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است .قربانیان او زنان ناشناس که ضعیف و خشن نیستند .طارز عمال او باه هماراه خاود
سالح یا طناب و بند دارد و با زبان و رفتار خود قربانی را تخریب روانی میکند .اعماال او
طوالنی بوده و در مکانی مطمئن و زیر نظر او انجام میشود و درنهایت خشنودی جنسی و
رضایت با عذاب و زجر قربانی به دست میآید و ممکن اسات در جساتجوی خوشاحالی
برتر یا یافتن هویت خویش به کشتن ختم شود.
با خودنگری باالیی که از خود دارد و کوچک نگری پلایس و تحقیار آنهاا امکاان اشاتباه
فراوان از ناحیه او وجود دارد (اداره برآورد اجتماعی.)91 :9359 ،
مبانی نظری تحقیق
در دیدگاههای جامعهشناختی و جرم شناختی ،برای تبیین پیامدهای کجرویهای اجتمااعی
معموال از برداشتی کارکردی استفاده میشود که بهجای توجه به فرد ،جامعاه را باهطورکلی
موردتوجه قرار میدهد .در همین راستا برخی از نظریههای جرمشناسی که بهنوعی با تبیین
علل اجتماعی بزه تجاوز به عنف مرتب هستند ،تشریح میشود .هر یک از ایان نظریاههاا،
علت اجتماعی خاصی را عامل اساسی وقوع جرم میداند.
آنومی اجتماعی :در هر جامعهای ،نظام هنجاری مورد وفاق ،خواه در وجه اجتمااعی و
خواه در وجه اخالقی دارای چهار نوع کارکرد است:
 تنظیم رفتار افراد :ازآنجاکه هنجارها ،الگوهای رفتار هستند ،نظام هنجاری ،رفتار افاراد رااز حیث آنکه هر فرد در هر ماوقعیتی چاه رفتااری را بایاد انجاام دهاد ،تعیاین و تنظایم
مینماید.
 ایجاد همبستگی اجتماعی :وجود نظام هنجاری مورد وفاق ،میازان شاباهت افاراد را باهیکدیگر افزایش میدهد و هرچه شباهت افراد به هم بیشتار باشاد ،همبساتگی اجتمااعی
قویتر خواهد شد.
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 پیشبینی پذیرتر کردن رفتار افاراد :پاذیرش هرچاه بیشاتر هنجارهاا باهعنوان الگوهاایرفتاری از سوی ماردم ،کانش و واکانش آنهاا را در مقابال یکادیگر قابال پیشبینای تار
مینماید.
 قابلفهمتر کردن رفتار افراد :وجود الگوهای رفتاری مورد وفاق در سطح جامعه به ماردمکمک میکند تا بهتر بتوانند کنشها و واکنشهای یکدیگر را درک و فهم کنند.
از یکسو ،بنا بر نظر دورکیم ،در هر جامعهای به هنگاام گاذر از مرحلاه سانتی کاه در آن
تقسیمکار ساده است ،به مرحله مدرن که ویژگی آن تقسایمکار پیچیاده اسات ،حاالتی باه
وقوع میپیوندد که در آن جامعه نه یکدست سنتی است و ناه یکدسات مادرن .در چناین
شرایطی نه نظام هنجاری پیشین از قوّت و استحکام برخوردار اسات و ناه نظاام هنجااری
جدید کامال جاافتاده است .در چنین شرایطی که دورکیم آن را آناومی  2ناام نهااده اسات،
جامعه دچار بیهنجاری و یا خأل هنجاری میشود .باه عباارت دقیاقتر ،از تعاداد و دامناه
هنجارهای مورد وفاق به مقدار زیادی کاسته میشود .ایان پدیاده ،در کال نظاام هنجااری
ازجمله هنجارهای اخالقی قابلیت وقوع دارد .در زمان آنومی ،پنج حادثه در ساطح جامعاه
رخ میدهد:
 جامعه به سمت بدترین نوع فردگرایی ،یعنی فردگرایی خودخواهانه گرایش مییابد. با توجه به کم شدن میزان هنجارهای مورد وفاق ،گستره و شدت کنترل اجتماعی کاهشمییابد.
 همبستگی اجتماعی تضعیف میشود. قابلیت پیشبینی پذیری رفتار افراد کاهش مییابد. -قدرت افراد در فهم و درک رفتارهای متقابل کاهش مییابد.
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بر اساس یافتهها ،در کشورهایی که حر کت به سمت برابری جنسیتی را آغاز میکنند ،نرخ
تجاوز به عنف بهصورت مقطعی افزایش مییابد (سیگل.)325 :9389 ،
همچنین نرخ وقوع این جرم در محلههایی که در آنها شمار خانوادههای گسسته و تعاداد
مهاجران زیاداست ،در مقایسه با محلههاایی کاه دارای چناین ویژگیهاایی نیساتند بیشاتر
است .همچنین در سطح رواب میان فردی ،تجاوز به عنف در برخی موارد به دلیل بدفهمی
در رواب متقابل واقع میشود .از سویی درحالیکه بزه دیده رفتار و گفتار خاود را بهنجاار
تلقی میکند ،در همان زمان شخص مرتکب ،رفتار و گفتار طرف مقابل را باهنوعی ،حمال
بر دعوت ضمنی به برقراری رابطه جنسی مینماید.
تجاوز یک عمل جنسی نیست ،بلکه عمل قدرت و استفاده از رابطه جنسای باهعنوان یاک
سالح است .این اصل مرکزی متمرکز بر تحلیل تجاوز جنسی متمرکز بار فمینیسام اسات.
تحقیقات انجامشده بر این مسئله تأکیددارند که انگیزههای قادرت و عصابانیت در توجیاه
تجاوزها برای خشونت جنسی موجهتر از امیال جنسای هساتند و ماردان متجااوز جنسای
بهصورت آزادانهای میپذیرند که خیالبافیهای جنسیشاان مهااجم و سادیسامی هساتند.
تحقیق اخیر استیون تامسون در رابطه با تجاوزگرانی که در مالقات با دوستدخترشاان باه
آنها تجاوز میکردند ،تجاوزگرانی را توصیف میکند که پیروزی را طرحریزی میکنند اماا
اعتقادی به تجاوز نداشته یا چیز اشتباهی در این کار نمیدیدند .هنوز بهرغم اینکاه تجااوز
تالشی در کنترل اجتماعی است نتایج تحقیق سال  9555نشان میدهد کاه قربانیاان تجااوز
جنسی تنها زنان قدرتمند ازنظر اجتماعی نیستند زنانی هم که کارمند نیستند ،فقیر ،مسنتر،
مجرد ،سفیدپوست یا ساکن حومه شهر هستند هم در معرض تجااوز جنسای قارار دارناد
(فرانک.)955 :9388 ،
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نظریرره یررادگیری اجتمرراعی :تئااوری یااادگیری اجتماااعی بیااان میکنااد کااه خشااونت
اجتنابناپذیر نیست ،اما بهجای آنیک رفتار اجتماعی است ،کاه یااد گرفتاه میشاود و از
طریق نتایج آن شکلگرفته است .بهعبارتدیگر خشونت ادامه دارد زیرا تقویتشده اسات.
خشونت جنسی در جوامع بشری مطابق با هرم دوام دارد زیرا از طریاق اعضاای باقادرت
جامعه شکلگرفته است .مطالعات نشان میدهد که کودکانی که بیشتر در معرض خشاونت
والدینشان قرار داشتند احتماال بیشاتری بارای ارتکااب خشاونت در روابا صامیمی در
بزرگسالی دارند .به نظر میرساد سااختار خاانواده بار نگرشهاا و رفتاار کودکاان تاأثیر
میگذارد .بهعنوانمثال مردی که در یک ساختار خاانواده مردسااالر کاه مارد در آن نقاش
مهمی دارد ،احتمال ارتکاب خشونت و تجاوز به آشنا و آسیب زدن به شریکشان در او در
بزرگسالی بیشتر از کسی است که در یک خانواده باا حقاوق مسااوی بزرگشاده اسات،
میباشد .عالوه بر این رواب این مردان با مادرانشان مشکلدار است .در بیشتر مثالها ،ایان
مردان نشان دادهاند که مادران سلطهجو یا تحت کنتارل مارد هساتند .مجرماان جنسای در
کودکی ،تربیت ضعیف ،نظارت ضعیف ،سو استفاده فیزیکی ،غفلت و جدایی از والادین را
تجربه کردهاند .مدارکی وجود دارد مبنی بر اینکه پسارانی کاه ماورد ساو اساتفاده جنسای
قرارگرفتهاند ،احتمال بیشتری وجود دارد که در بزرگسالی مجرم جنسی شوند .بار اسااس
این نظریه ،تجاوز به عنف ،مانند سایر جرائم خشونتآمیز ،رفتاری آماوختنی اسات ،یعنای
مردان از راههای گوناگون بهویژه از طریق ارتباط با گروه همساالن ،رسانههای گروهای و...
راه و رسم و شیوههای تجاوز کردن را میآموزند (فرانک.)223 :9388 ،
پیکرهی دیگر تئوریها نشان میدهد که عوامل اجتمااعی– فرهنگای باه وقاوع خشاونت
جنسی کمک میکند .این تئوریها نشان میدهد کاه جامعاه ماا باهطور ضامنی خشاونت
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جنسی را از طریق توقعات و رسوم فرهنگی که در طول تااریخ از خاانوادههاا ،رساانهها و
مؤسسات مختلف منتقل میشوند پذیرفته و تشویق میکند.
اصوال در جوامعی که در آنها فرهنگ خشاونت پردامناه اسات و هماۀافراد از دولتماردان
گرفته تا نخبگان غیردولتی ،از سطح مادارس گرفتاه تاا نشاریات و رساانههاای همگاانی،
خشونت را بهنوعی تقدیس مینمایند ،نرخ قتل و تجاوز به عنف بال است.
پیروان نظریه یادگیری اجتماعی جرم در این حوزه بر تأثیر آثار پورنو گرافی بر نرخ تجااوز
به عنف تأکید زیادی دارند .از منظر ایشان با توجه به اینکه در آثار پورنو گرافای اوال زناان
بهنوعی تحقیر میشاوند و ثانیاا خشاونتورزی در انجاام اعماال جنسای تلویحاا تارویج
میشود ،معتقدند کسانی که بهصورت مکرر و مداوم به تماشای چناین آثااری میپردازناد،
مدلی از رابطه جنسی را بهصورت امری عادی و طبیعی میپذیرند که در آن زناان همزماان
مورد تحقیر و خشونت قرار میگیرند و پیاده کردن چنین الگویی در جهان واقع چیزی جز
ارتکاب تجاوز به عنف نیست.
ناگفته نماند که درباره وجود رابطه مستقیم میاان تماشاای آثاار پورناو گرافای و ارتکااب
تجاوز به عنف سه نظر وجود دارد و شگفت آنکه تمامی این نظرها بهنوعی بار یافتاههاای
پژوهشی استوار میباشند .درحالیکه گروهی معتقد به وجود رابطه مساتقیم میاان تماشاای
آثار پورنو گرافی و ارتکاب تجاوز به عنف هستند ،عدهای دیگر وجاود چناین رابطاهای را
مطلقا انکار مینمایند و برای تأیید نظر خود به کشور ژاپن اشاره مینمایند ،زیرا از یکساو
آثار هرزهنگاری در این کشور بدون محادودیت قاانونی در دساترس عماوم قارار دارد .از
سوی دیگر ،نرخ تجاوز به عنف در ژاپن پایین است.
اما شمار دیگری از پژوهشگران ،با تقسیم آثار هرزهنگااری بار اسااس محتاوای آنهاا باه
دودسته خشونتآمیز و غیر خشونتآمیز ،بر این اعتقادند که میان تماشای آثار هرزهنگااری

/11

فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی کرمان ،سال  /9شماره  32بهار 7291

با محتوای خشونتآمیز و ارتکاب تجاوز به عناف رابطاه مساتقیم وجاود دارد ،حالآنکاه
چنین رابطهای در خصوص تماشای آثار هرزهنگاری غیر خشونتآمیز وجود ندارد (چلپی،
.)294 :9351
فرضیات تحقیق
 علل متفاوتی در ارتکاب جرم توس آنها دخیل بوده و هرکدام از متجااوزین باه عنافسهگانه در کرمان در علل و عوامل گارایش باه ارتکااب رفتارهاای مجرماناه باه عناف و
همچنین انگیزه ارتکاب جرم دارای اشتراکات و افتراقاتی بودهاند.
 درواقع در هر یک از سه متجاوز به عنف دستگیرشده در کرمان با یکساری تفاوتهاایقابلاغماض ،مجموعه عوامل فردی ،روانی ،اجتماعی و ژنتیک مطرح بوده است.
 هریک از متجاوزین دستگیرشده بهتناسب ساختار خاانوادگی ،محال ساکونت ،رشاد ونوع خانواده ،دارای دوران طفولیت و نوجوانی همراه باا تانش ،عادم وجاود حمایتهاای
مطلوب و معطوف به حضور در خارج از محی خانه بوده و مدعی هستند کاه دورانای از
تجاوزهای جنسی را در مقام قربانی یا شاهد تجربه نمودهاند.
یافتههای تحقیق
بررسی علل فردی تجاوز به عنف در پروندههای سالهای  81تا  22در کرمان
در این گفتار به بررسی علل فردی ،شخصی و روانی در پروندههای مذکور میپردازیم.
بررسی علل شخصی
همانطور که بیان شد علل شخصی عبارتاند از آسایب سوءاساتفاده در کاودکی ،مصارف
الکل ،عوامل جسمی که در این بخش به بررسی این علل در متجاوزین پروندههای ماذکور
میپردازیم.
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الف) آسیب سوءاستفاده جنسری در کرودکی :در خصاوص سوءاساتفاده جنسای در
کودکی ،روان شناسان معتقدند بسیاری از رواننژندیهاا و معضاالت رفتااری و روحای و
روانی افراد بزرگسال ،به سبب آسیبهای جدی و پنهانی است که در دوران خردسالی باه
فرد واردشده است .یکی از این آسیبها ،اختالالت ناشی از اذیت و آزار جنسی اسات کاه
بر اثر ناآگاهی و یا ترس کودکان همواره پنهان میماند .زیرا کودکان از اینکه مورد قضاوت
بزرگساالن قرار بگیرند در هراس هستند (ژولیداه :9359 ،سایت اینترنتی روان یار).
مشکالت و آسیبهایی که برای کودکانی که مورد سوءاستفاده جنسی قارار میگیرناد ،باه
وجود میآید عبارتاند از ،افسردگی ،اضطراب ،احساس گنااه ،اخاتالالت جنسای ،خایس
کااردن جااای خااواب ،مشااکالت رفتاااری و تحصاایلی در مدرسااه بااه عاادم مشااارکت در
فعالیتهای جمعی مدرسه و اجتماع .این مشکالت تا دوران بزرگسالی و گاه تا پایان عمر
فرد به قوت خود باقی میماند و عالوه بر ایان تحقیقاات نشاان مایدهاد کاه تماام افاراد
پدوفیل ،افراد بزرگسال تعرضکننده به کودکان در دوران کاودکی ماورد تعارض جنسای
قرارگرفتهاند .بناابراین قربانیاان آزار و اذیات جنسای در دوران کاودکی باهاحتمالزیاد در
بزرگسالی خود به دیگران تجااوز میکنناد و یاا در روابا جنسای سوءاساتفاده گرایاناه
شرکت مینمایند بنابراین تاأثیرات ناخوشاایند سوءاساتفادههای دوران کاودکی از وساعت
بسیار زیادی برخوردار است.
ب) مصرف الکل :حرمت شرعی شرب خمر سبب جرم انگاری ایان عمال در قاوانین
جزایی ما شده است .ریشه این ممنوعیت به ایان موضاوع برمایگاردد کاه مساکرات بار
هوشیاری و عقل انسان اثر میگذارد .زوال عقل درنتیجه شرب خمر پیامدهای زیاان بااری
دارد .اعتمادبهنفس کاذب ،کاهش حرکات تعقل و احساس باعث بروز تصمیمات اشاتباه و
زیانبار دیگر نیز میشود .بنابراین شرب خمر میتواند زمینه وقوع جرائم دیگری را هم باه
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وجود بیاورد .مصرف مشروبات الکلی زمینه ارتکاب جارائم را در افاراد افازایش میدهاد
(معاونت حقوقی و امور مجلس.)www.hvm.ir :
بهطوریکه بسیاری از افراد در حین شرابخواری مرتکب جرائم خشان مانناد تجااوز باه
عنف ،قتل و خودکشی میشوند.
راهکارهای کاربردی و عملی بررای جلروگیری از وقروع تجراوز بره عنرف برر طبرق
پروندههای موردبررسی
بر اساس مجموعه یافتاههای تحقیقااتی و بررسایهای انجامشاده راهکارهاایی بار مبناای
کارکردهای اجتماعی ،پلیسی و قضائی به شرح زیر تقدیم میگردد که این راهکارها با ایان
فرض تنظیمشده که تمامی ساختارهای نامبرده شده وظایف تعیینشده را به نحو مطلوب و
کامل انجام خواهند داد.
راهکارهای اجتماعی
 -9ایجاد الزامات قانونی در سازمان بهزیستی بارای برقاراری مساتمر اناواع حمایتهاای
مادی ،معنوی ،اقتصادی و معیشتی درباره آن دسته از زناان قرباانی تجااوز جنسای کاه باه
همین علت از سوی همسران خود طرد میگردند.
 -2افزایش مداوم ،مستمر و مؤثر آگاهیهای شهروندان درباره انواع رفتارهایی که میتواناد
آنها را به قربانی جرم تجاوز جنسی تبدیل نماید ،از طریق انجاام آموزشهاای چهاره باه
چهره برای شاغالن ،اصناف و حرف در معرض تهدید ،آموزش در مادارس و دانشاگاههاا
(برای داناش آماوزان ،دانشاجویان و والادین) ،تبلیغاات رساانهای (دیاداری ،شانیداری و
مکتوب) از نوع مستمر و بههمپیوسته برای کاهش زمینه ارتکاب و تحقاق جارم و کااهش
قربانیان.
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 -3ساماندهی و متناسبسازی نحوه اقامات دانشاجویان دختار غیرباومی مقایم خاارج از
خوابگاههای دانشجویی بر مبنای واقعیتهای اجتماعی ،امنیتی محلهای اقامت و نوع منزل
انتخابی بهمنظور جلوگیری از اقامت منجر به آسیب و تهدید دختران دانشجو در محالت و
منازل جرم خیز ،ناامن و دارای احتمال طراحی و تحقق جرائم جنسی درباره ایان دساته از
دانشجویان بهعنوان یک گروه عمده و فاقد اطالعات از واقعیات جامعه غیرموطن خود ،در
ساختار معاونت رفاهی ،دانشجویی دانشگاه.
 -4تهیه بانک اطالعاتی روزآمد و واقعی از محلهای دقیق ساکونت و اقامات دانشاجویان
دختر غیربومی بر مبناای سااماندهی و متناسبساازی محلهاای اقامات و ساکونت آناان
بهمنظور انجام مراجعات حضوری و حمایتی از سوی مقاماات مسائول دانشاگاه (بهشارط
نیاز) همراه با اعالم مکتوب و رسامی مراتاب باه سااختار پلیسای منطقاه بارای اطاالع و
برقراری پوشش انتظامی مقدور درباره این دسته از افراد.
 -9ایجاد اصالحات جدی و بنیادین در امور اجتماعی که میتواند بساتر و زمیناه ارتکااب
جرائم جنسی گردد از قبیل:
 :9-9ممانعت از فعالیت فاقاد هرگوناه ضاابطه و نشاانه خودروهاای غیار تاکسای در
جابهجایی مسافران.
 :2-9ایجاد ممنوعیت در بهرهگیری شهروندان از خودروهای فاقد ضابطه و نشانه برای
ترددهای درون و برونشهری.
 :3-9گسترش و متناسبساازی کمای و کیفای ناوگاان درون و برونشاهری (در ناوع
دولتی و خصوصی آن) در حدی که شهروندان بارای انجاام تاردد نیازمناد اساتفاده از
وسایل نقلیه غیررسمی نباشند.
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 :4-9متناسبسازی و ایجاد بازدارندگی در ورودی باه شارکتهای خصوصای ،دفااتر
آموزش گاهها ،آرایشگاههای زنانه و تمامی اماکنی که بانوان تنهاای باقابلیات دسترسای
مجرمین جنسی در آنها حضور و اقامت دارند ،از طریاق ایجااد تغییارات فیزیکای بار
روی درب  +نصب آیفون تصویری دارای حافظه میانمدت +نصب دورباین باا زاویاه
دید مطلوب دارای حافظه میانمدت.
 :9-9تجهیز قربانیان بالقوه و محتمل (بر مبنای اولویتبندی شدت تهدیاد) باه اساپری
اشکآور همراه با تعلیم نحوه بهکارگیری آن.
 :6-9تجهیز اماکن محل حضور ،فعالیت و اقامت باانوان تنهاای دارای احتماال ورود و
فعالیت مجرمانه متجاوزین جنسی به زنگ اخباار متصال باه سااختمانهای تجااری و
مسکونی مجاور.
 :7-9ایجاد تغییرات ساختاری (نرمافزاری -سختافزاری) برای کاهش تدریجی و نفای
ضرورت ورود افراد به درون منازل مردم برای قرائت انواع کنتورهای منصوبِ از طریق
جایگزینی قرائت از نوع غیرحضوری و از راه دور.
 :8-9ساماندهی تمرکزی و الزامآور کلیه عناصر فعال در قرائات اناواع کنتورهاای آب،
گاااز ،باارق و کلیااه ساارویسهای خاادماتی دارای ضاارورت ورود بااه منااازل و اماااکن
خصوصی با انجام اقدامات شامل :طی فرآیند استخدامی افراد  +بررسی سوابق کیفری+
تهیه و ارائه کارتهای شناساایی پیشارفته و غیرقابال جعال ،واحاد و معرفیشاده در
رسانههای عمومی و تبلیغات محلهای  +قطعیت اساتفاده از اونیفاورم مشاخص دارای
عالمتهای از قبل معرفیشده و غیرقابل جعل و ساخت مشابه.
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 -6ایجاد الزامات قانونی ،قطعی و حتمی برای حمایت ماداوم و برقاراری روناد درماان و
ترمیم روحی و روانی قربانیان تجاوزهای جنسی در سازمان بهزیستی کشور بهشرط معرفی
قربانیان از سوی مراجع قضایی مسئول پرونده.
پلیسی
 -9جانمایی ،شناسایی و عالمتگذاری اماکن خصوصای دارای احتماال فعالیات مجارمین
جنسی در کالنتریها و برقراری حتمی و قطعی ایجاد پوشاش و گشات انتظاامی پنهاان و
آشکار از نوع پیشگیرانه (تدافعی) و مقابلهای (تهاجمی).
 -2افزایش گشتهای پلیسی پنهان و آشکار متناسب با ساعات غالب وقوع جرائم جنسای
به عنف در حاشیه شهرها ،مناطق خلوت و غیرمسکونی ،جنگلها ،باغات و مازارع حوماه
شهرها.
 -3تشکیل و تکمیل بانک ملی اطالعات ژنتیک متجاوزین جنسای دستگیرشاده باا توجاه
بهاحتمال آزادی تعدادی از این مجرمین (به علل گوناگون از قبیال ضاعف دالیال ،ضاعف
تحقیقات ،گذشت قربانی جارم و ) ...و بهرهبرداریهاای تطبیقای و مقایساهای باا احتماال
تکرار جرم توس اینگونه افراد در محل دستگیری قبلی و غیر آن.
 -4تجهیز واحدهای اثر بردار بیولوژیک در سرتاسر کشور بارای اثار بارداری حاداکثری و
دقیق از صحنههای جرم مربوط به تجاوزهای جنسی و اندام قربانیان.
 -9ایجاد و اعالم خ تماس محرمانه (با الزام و قطعیات حفا اسارار و هویات قربانیاان
جرم) برای برقراری تماس ،دریافت مشاوره و اعالمجرم از سوی قربانیان جرم با الازام باه
دسترسی تعداد کاربران محدود و متخصص.
 -6ایجاد قطعیت و الزام در ارسال تمام نمونههای بیولوژیک جنایی باه تشاخیص هویات
ناجا با توجه به سه ویژگی منحصربهفرد در آن مرکز برای مراجع انتظامی و قضایی:
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الف :رایگان بودن تمام آزمایشهای مربوط به پیجویی جارائم جنسای بارخالف پزشاکی
قانونی.
ب :حذف بایگانی قدیمی از نوع فیزیکای و تأسایس بایگاانی مجاازی دائمای و مانادگار
(پروفایل).
پ :قابلیت انجام اقدامات تطبیقی باا نموناههای جناایی و آزمایشای تماام پروفایال شاده
سراسری (ملی).
 -7استخدام و تربیت بازجویان تعلیمدیده زن برای مصاحبه ،بازجویی ،تحقیاق از قربانیاان
مؤنث تجاوزهای جنسی در سازمان پلیسی کشور.
 -8استخدام و بهکارگیری روان شناسان تحصایلکرده در گروههاای پیجاویی تجاوزهاای
جنسی در سازمان پلیسی کشور.
 -5تربیت و بهکارگیری بازجویان متخصص برای پیجویی جرائم جنسی علیه افراد ماذکر
نابالغ (کودکان ،نوجوانان و جوانان) با توجه به پیچیدگیها و ظرافتهای مربوط عدم بیاان
واقعیات از سوی این دسته از قربانیان.
 -91ممانعت از پراکندگی و چندگانگی پیجویی تجاوزهای جنسای در ردههاای مختلاف
سازمان کشور (آگااهی ،اطالعاات ،کالنتاریهاا) و ایجااد قطعیات در پیجاویی متمرکاز
تجاوزهای جنسی در پلیس آگاهی با توجه به ظرفیتها و زیرساختهای موجود (با تأکید
بر توسعه و تکمیل زیرساختهای فعلی) که در سایر ساختارهای پلیسای باهغیراز آگااهی
وجود ندارد.
قضایی
 -9ایجاد الزام و حتمیت در کانونهای وکال و مراجع قضایی برای عهده گیاری مسائولیت
حمایت کامل قضایی از زنان قربانی تجاوز جنسی در تمام مراحل پروژه شکایت (اقادامات
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پلیسی +تمام مراحل دادرسی تا مرحله اجرای حکم) توس وکالی کارآماد زن بهصاورت
کامال رایگان همراه با مراعات سهمیه مساوی و مستمر برای وکالی هر شهرستان.
 -2حذف تمامی هزینهها و تعرفههای مطرح در فرآیناد شاکایت قربانیاان تجااوز جنسای
شامل ابطال و معاینات و آزمایشهای تشخیصی و اثباتی اولیه و تکمیلی و نهایی ،با توجاه
به اینکه در مواردی مکرر دیدهشده که قربانیان به علت گرانی هزینهها و عدم تمکان ماالی
از ابتدا و یا از اواس مراحل تکمیل پرونده ،شکایت خود را ادامه نداده و درنتیجه به علت
عدم انجام آزمایشهای تعیینکننده ،روند پرونده به نفع متجاوزین و به ضرر قربانیان تغییار
پیداکرده(با این توضیح که در حال حاضار تماامی آزمایشهاای بیولوژیاک از ناوع اولیاه،
تکمیلی و نهایی برای قربانیان تجاوزهای جنسی ،در سازمان پلیسی کشور کاامال رایگاان و
در سازمان پزشکی قانونی کشور غیر رایگان و تقریبا گرانقیمت است).
 -3تأسیس شعب ویژه رسیدگی به تجاوزهاای جنسای تاومم باا آدمرباایی در دادساراهای
سراسر کشور
 -4حذف هرگونه تخفیف درباره متهمان واقعی مرتکب تجاوزهای جنسی
 -9اعمال مجازات حداکثری درباره محکومین تجاوزهای جنسی
 -6حذف اعطای هرگونه مرخصی برای محکومین تجاوزهای جنسی باا توجاه باهاحتمال
تکرار جرم در زمان حضور در مرخصی
 -7جلوگیری از آزادی متهمین تجاوزهای جنسی در فاصله زمانی بین تحقیقاات اولیاه تاا
مرحله اجرای حکم
 -8انجام مطالعات و اقدام برای اصالح قوانین فعلی مربوط به تجاوزهای جنسی و تعمایم
مجازات حداکثری به تمام انواع تجاوزهای جنسای (و باهویژه رفاع محادودیت فعلای در
تعلق مجازات بهشرط قطعیت دخول) شامل تجاوزهاای غیار دخاول ،دهاانی و انادامی از
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طریق ارائه الیحه برای تغییر قانون ،با توجه به سوءاستفادههایی که در حال حاضر مجرمین
از این محدودیت نمونه و بسیاری از تجاوزهای مغایر با تعریف فعلای ،از چرخاهی تعلاق
مجازات خارج میشوند.
 -5ایجاد محدودیت و ممنوعیت در دسترسی وکال و بستگان متهمین تجاوزهای جنسی به
اطالعات مربوط به هویت و نشان قربانیان جرم که غالبا به مراجعات مکرر منجر به جلاب
رضایت قربانیان ،تهدیدات منجر به اعالم رضایت قربانیان و یا آسیبرسانی بعد از تعلاق و
تحقق مجازات از سوی بستگان ،شرکا جرم و افراد اجیرشده از سوی مجارمین و خاانواده
آنها میگردد.
 -91مالک عمل قرار گرفتن ادله محوری ،استناد محوری بهموازات اقرار محوری با توجاه
به سیاستهای معطوف به تضعیف و نفی اقرار گیری با روشهای سنتی در سراسر کشور.
امید است با عملی کردن این موارد شاهد کاهش وقوع تجاوزهای جنسی باشیم.
نتیجهگیری
تجاوز به عنف در طول تاریخ همواره بهعنوان یکی از بدترین و تأسفبارترین جرائم تلقی
شده است که در آن عالوه بر خسارات متعددی که به بار میآورد به شأن و کرامت انسانی
نیز توهینی عظیم صورت میگیرد .جرم تجاوز به عنف بزه دیادگان مساتقیم و غیرمساتقیم
خود را از مسیر طبیعی زندگی خارج کرده و برای همیشاه آنهاا را بااحساسای از شارم و
عذاب رنج میدهد ،کساانی کاه باه علات هماین شارم و خجالات اغلاب از گازارش آن
خودداری کرده و بار نگاههای پرسشگر دیگران و سختی خانواده خاود را کاه خواهنااخواه
در آن درگیر میشوند ،به دوش میکشند و روال طبیعی زندگی خود را فراماوش میکنناد.
تعمق در این مسائل اهمیت پرداختن به علل گونااگون ماؤثر در ایان جارم را بیشازپایش
نمایان میکند .مسئله مهم این است که نمیتوان همانند قرون پیش ،فرد را بهتنهایی مسئول
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اعمال خود دانست و او را سرزنش و مجازات کرد بدون آنکه عوامل مؤثر بار رفتاار او را
ازنظر دور نگاه داشت؛ لذا شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرم میتواناد در تادبیر چاارهای
برای پیشگیری از وقوع آنها در آینده سهم بسزایی داشته باشد.
 با بررسیهایی که در این تحقیق صورت گرفت میتوان گفت که تجااوز باه عناف یاکپدیده اجتماعی است که محی اجتماعی نامناسب ،فقر اقتصادی ،ساختار شاغلی نامناساب
در وقوع آن نقاش اساسای دارناد ،عاالوه بار ایان متغیرهاای جامعهشاناختی ،متغیرهاای
روانشناختی مانند بیماریهای روانی(بهویژه اختالل شخصیت ضاداجتماعی) مهار طلبای،
تلقینپذیری ،اعتمادبهنفس پاایین و ...و متغیرهاای زیستشاناختی مانناد شارای سانی و
مقتضیات جنسی و عوامل شخصی مانند آسیب سوءاستفاده جنسی در کودکی مؤثر هستند.
 در خصوص تجاوز به عنف کلیشههای نادرستی وجود دارد ،تصوراتی که در بسایاری ازمواقع ،هم بر روی رفتار مردم عادی و هم بر روی رفتار و عملکرد نهادهای مسئول اعم از
قضایی و انتظامی تأثیر میگذارد ازجمله این کلیشهها میتوان موارد زیر را بیان نمود:
کلیشه نادرست :تجاوز به عنف یک عمل صرفا جنسی است.
واقعیت :تجاوز به عنف یک عمل مطلقا جنسی نیست ،بلکه رفتار خشونتآمیزی است کاه
در آن از اعمال و رفتارهای جنسی بهعنوان یک ابزار استفاده میشود.
کلیشه نادرست :تنها زنان خاصی در معرض بزه دیدگی تجاوز به عنف قرار دارند.
واقعیت :هر زنی بهصورت بالقوه در معرض بزه دیدگی تجاوز به عنف قرار دارد.
کلیشه نادرست :زنان با نوع لباس و آرایش خود ،مرتکبان تجاوز باه عناف را باه ارتکااب
جرم تحریک مینمایند.
واقعیت :علت بیشتر موارد تجاوز به عنف چیزی فراتر از نوع لبااس و نحاوه آرایاش بازه
دیدگان است.
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بنابراین با نگاه منصفانه به موارد تجاوزهاای جنسای مایبینیم کاه مسائله رعایات نکاردن
حجاب و استفاده از آرایشهای غلی و غیره بیشتر بهانه و توجیه از ساوی مارتکبین ایان
جرم است .درحالیکه در بررسی پروندههای سالهای  86تا  51مالحظه کردیم کاه درصاد
باالیی از تجاوزهای جنسی در خصوص کودکانی بود که مورد عمل شانیع تفخیاذ یاا زناا
واقعشدهاند .پس آیا عدم رعایت حجاب باعث رخ دادن چنین عمال شانیعی شاده اسات
مسلما اینطور نیست.
 در خصوص بزه تجاوز به عنف که این نکته الزم است که با توجه باه سوءاساتفادههاییکه در حال حاضر مجرمین از محدودیت قاوانین فعلای (تعلاق مجاازات بهشارط قطعیات
دخول) نموده و بسیاری از تجاوزهای مغایر با تعریف فعلای ،از چرخاهی تعلاق مجاازات
خارج میشوند ،بهتر است همه انواع جرائم جنسی تحت عنوان تجاوزهاای جنسای ماورد
جرم انگاری قرار گیرد .زیرا عدم جرم انگاری برخی از صور این بزه دهشاتناک پیامادهای
زیادی را به دنبال خواهد داشت .از آن جمله اینکه هرگاه عملی که تحت این عنوان جاای
میگیرد در قانون مجازات جرم انگاری نشده باشد مسئله از دو حال خاارج نخواهاد باود:
اول اینکه فعل مرتکب با یکی از جرائم موجود در قانون تطبیق داده شود و مجازاتی بارای
او در نظر گرفته شود ،دیگر آنکه به علت عدم جارم انگااری شاخص مجارم نیسات و از
هرگونه مجازات رهایی مییابد .با توجه به اصال مسالم و صاریح «قاانونی باودن جارم و
مجازات»راه دوم منطقی و درست است و عالوه بر اینکه عملی باید در قانون جرم انگاشته
شده باشد تا مرتکب آن قابل مجازات باشد این جرم انگاری باید صریح و روشان باشاد و
مرتکبان این جرائم نامعلوم را به مجازاتی معلوم رسانید .از ساوی دیگار تناوع تجاوزهاای
جنسی و شیوههای آن این نیاز به اصالح قاانون و جارم انگااری صاریح و جامعوماانع را
بیشازپیش به ما مینمایاند .افراد اجتماع باید اطمینان داشته باشند که هر تعرضی باه آنهاا
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بهخصوص نسبت به تمامیت جسمانی موجبات مجازات فرد متعرض را فراهم میکند و او
نمیتواند به بهانه عدم جرم انگاری از مکافات عمل خود بگریزد.
 هرگونه راهبرد پیشگیرانه در خصوص این جارم بایاد باا در نظار گارفتن تماامی اناواعپیشگیری تدوین و طراحی شود و میتوان گفات کاه عاالوه بار لازوم مجاازات هرگوناه
بینظمی ،با حضور چشمگیر پلایس در محلهاایی کاه مساتعد رباودن زناان و کودکاان و
ارتکاب تجاوز به عنف هست میتوان احتمال ارتکااب ایان جارم را باه حاداقل رساانید.
درواقع با تضمین امنیت میتوان امیدوار بود که میزان کلی ارتکاب ایان جارائم باا کااهش
محسوس و قابل قبولی مواجه شود .هرچند که کنتارل کامال جارائم در جامعاه باههرحال
ممکن نیست.
 با توجه به مطالعات انجامشده و بررسی نظرات و روند شاکلگیری جارائم خطرنااک وسریالی پیشنهاد میشود یک انجمن یا تشکیالتی با بهرهگیری از علمای حوزههای مختلاف
جامعهشناسی ،روانشناسای ،حقاوق و ...تشاکیل گاردد و مطالعاه ویژگیهاای شخصایتی
مجرمان را به عهده گرفته و به قضات ،کارآگاهان و حتی متهمان کمک و درنهایت جامعاه
را از آسیبهای بیشتر اجتماعی مصون بدارد .همچنین امید است کاه باا توجاه بهتصاریح
صریح قانون آیین دادرسی کیفری  ،9352ازاینپس پرونده شخصیت در خصاوص تماامی
مجرمین تشکیل شود .زیرا درواقع در وقوع هر جرمی عوامل متعاددی دخالات دارناد کاه
عامل انسانی تنها یکی از آنهاست ،چراکه مسائل اجتماعی ،روانای ،اقتصاادی ،خاانوادگی
و ...دستبهدست هم میدهند و شخص را به سمت انجام عمل خوب یا باد ،مجرماناه یاا
غیر مجرمانه سوق میدهند؛ لذا شناسایی عوامل ماؤثر بار وقاوع جارم میتواناد در تادبیر
چارهای برای پیشگیری از وقوع آنها در آینده سهم بسزایی داشته باشد.
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