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         پیشگفتار
                               کماکاان جهاانی اسات پار از       ،               تر و دلپذيرترش                                    جهان مدرن با تمام مواهب زندگی راحت

                          گساترش شاکاط قبقااتی و      ،          شدن جوامع               ناشدنی. صنعتی        های حل              ها و پیچیدگی       تناقض

                                             عدم بهداشت مناسب و نیاز عادم دسترسای باه       ،                 های مديريتی صحیح            نبود سیستم  ،    فقر

          ناپاذيری                     های اجتماعی جبران                        باعث به وجود آمدن آسیب  ،                          خانه و بسیاری چیزهای ديگر

                                 ی خشاونت جنسای علیاه زناان و            مساله  ،   ها                                        بر پیکر جامعه شده است. يکی از اين آسیب

                        اعم از کاار و محلاه و     ،          های مختلف                  گیر آنان در محیط                 آزار عمدی و همه               تجاوز و اذيت و 

                                                        باشد. تجاوز به عنف چه در حقوق کیفری ايران و چه در عارط                            اجتماع و خیابان و ... می

                                                                                       اجتماااعی عملاای ناپسااند و مسااتوجب کیفااری سااخت اساات. امااا در اياان میااان زنااان 

                              هاای قاانونی مزم برخاوردار       ت                     ناه تنهاا از حمايا     ،                           ديده از اين نوع خشونت جنسی      آسیب

        شاوند.                                                                          بلکه به جهت حضور در خانواده و اجتماع باا بحاران هاويتی روبارو مای       ،       نیستند

                            کیفاری و غیرکیفاری نظیار          هاای           حمايات                               ارائاه راهکارهاايی در جهات                     بنابراين مسااله  

          بايستی در   ،             استفاده جنسی     سوء                    از اين زنان قربانی           روانشناختی              روانپزشکی و    های        حمايت

                                              ويت قانون و مجامع پیگیر حقوق زنان قرار بگیرد.   اول

             هاای جنسای              ی خشاونت                               برآنیم تا ضمن بازشناسی مساله  ،     حاضر       مطالب   در   ،   رو        از اين

      هاای                        باه مسااله حمايات     ،               ديادگی زناان                                                در قانون کیفری ايران و رويکردهای ناظر به بزه

               دياده جنسای         بازه            از زناان      هاا                                         و راهکارهای نااظر باه ايان حمايات                     کیفری و غیرکیفری 

          بپردازيم.

 

 

 

 

 

  





      مقدمه
                                                                                      گسترش جرايم جنسی در جوامع معاصر که ارتکاب آن در موارد متعددی با عنف و اکاراه هماراه   

        تواناد                                                                  های اجتماعی عصر حاضار تباديل شاده اسات. موضاوعی کاه مای                        به يکی از بحران  ،    است

                                                             پیامدهای اجتماعی و گاه بهداشتی ناگواری به همراه داشته باشد. 

                                                                                    در اغلب موارد قربانیان اين گونه از جرايم به دلیل تعرض به تمامیت جسمانی آنها در معرض 

      هاای                                  گیرناد  اماری کاه در گاروه                     یثیتی قرار مای                                    های شديد جسمانی و آثار سوءروانی و ح      آسیب

                                    هاا قابال مشااهده اسات. بناابر                                                            پذير همچون کودکان و زنان به مراتب بیشتر از ساير گروه      آسیب

                                                                              در اغلب ماوارد زناان قرباانی تجااوز باه اخاتالل استرسای پاس از حادثاه            ،                  تحقیقات انجام شده

( PTSD) ۱تاوجهی از ايان زناان نیاز اقادام باه                        شوند و درصد قابل                            و يا افسردگی شديد دچار می                                           

                             به واسطه شدت جارم ارتکاابی     ،                                 زنان قربانی تجاوز به عنف و اکراه  ،                  نمايند. از اين رو           خودکشی می

                وانشاناختی ...   ر               روانپزشاکی و   ،      پزشکی  ،      کیفری  ،     ماعی       های اجت                     مندی از انواع حمايت             شايسته بهره

           باشند.    می

                                             اری تجاوز به عنف در قالب زنای به عنف هساتیم     انگ                                      اگرچه در قوانین جزايی ايران شاهد جرم

                                                                                           و قانونگذار مجازات زنای به عنف و اکراه از سوی زانی را موجب اعدام زانی قلمداد کرده )بناد ت  

                   ديااده )زانیااه( و                         لاایکن در خصااوص باازه  ،  (    ۱۳۹۲                                قااانون مجااازات اسااالمی مصااوب      ۲۲4       ماااده 

                                   نگاذار همچاون بسایاری ديگار از                                                        های ضروری از آن ساکت اسات. در واقاع رويکارد قانو          حمايت

                                                                            تنها معطوط به اعمال کیفر در خصوص مرتکب جرم است. حال اين ساؤال مطارح اسات      ،      جرايم

             وجود دارد؟                                       حمايت غیرکیفری از زنان بزه ديده جنسی         ی برای   راه                 نظام حقوقی ايران            که آيا در

               ه باه اناواع                                          باياد اذعاان داشات کاه توجاه ويا         ،                                          فارغ از پاسخ منفی يا مثبت به ساؤال فاوق  

                                                                            های پزشکی و روانپزشکی و روانشناختی برای کاهش انواع اختالمت جسمی و روانی کاه         حمايت

          از جملاه    ،                                                                                  برای قربانی ايجاد شده و تالش بارای درماان ماؤثر وی جهات بازگشات باه اجتمااع       

  ت                  درمانی باه صاور        روان  ،                                             توان در اين زمینه پیشنهاد کرد. به عنوان مثال                      راهکارهايی است که می

     ياک    ،                                               آوردن حمايت و ايجااد احسااس کارآمادی فاردی                         تواند از قريق فراهم                 درمان حمايتی می

        توان از                         ايجاد نمايد. همچنین می  ،                                                     منبع قوی برای فردی که دچار پريشانی و افسردگی شده است

                        های درمانی باه اعضاای                                            های درمانی جهت بهبودی استفاده کرد. گروه                         شرکت فرد قربانی در گروه

              های خوديااری             اند  گروه      کرده                                                 کنند که دريابند چرا و چگونه به آن صورت رفتار می      ک می      خود کم

       تاوان    ،                                                  تقلیل احساس از خودبیگانگی و تأکید بر احساس تعلاق   ،                    آوردن آموزش و حمايت          با فراهم

                                                           
۱   .  Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) 



                                                                                     کشیدن قربانی از الگوهای رفتار نامطلوب را افزايش داه و زمینه تغییرات در سابک زنادگی        دست

        آورد.                                     قربانیان تجاوز به عنف را فراهم می

                درصادد بررسای     ،                                   های حقوقی موجاود در ايان زمیناه                         حاضر ضمن بررسی ظرفیت      کتاب  ،    لذا

                هاای کیفاری و                     هت تبیین حمايات     در ج                                     شناسی حقوقی و ارائه راهکارهای مناسب      آسیب  ،     خألها

            خواهد بود.           غیرکیفری

 
 


