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  تجاوز و بـزه دیـدگی زنـان: موضوع کتاب 

  رضا رمضان نرگسی: نویسنده

مجید عزیززاده :تهیه و تنظیم

جوامـع در میـزان    تجاوز جنسی، معضلی در تمام جوامع است و هیچ کشوري در دنیا، فارغ از این مشکل نمی باشد؛ البته به اعتقاد تحلیل گران اجتماعی، فرهنگ

بیشترین آمار تجاوز هستند، به طوري که امنیت زنان در این جوامع بـه صـورت رؤیـاي تعبیـر      لب کشورهاي پیشرفته، به ویژه آمریکا، داراياغ. وقوع آن مؤثر است

. نگیرنـد  ساله، به طور دائم نگران هستند که مورد تجاوز جنسـی قـرار   35تا  17درصد زنان بین  70دهد که حدود وزارت کشور انگلستان گزارش می. ناشدنی است

در حالی که بسیاري از زنان بزه دیده، کمتر ایـن موضـوع را بـه پلـیس     . آمار تجاوز افزایش چشمگیري داشته است 1996تا  1985طبق این گزارش بین سال هاي 

هزار  700طبق این گزارش، ساالنه . شود دهد که از هر پنج زن در دنیا، روزانه یک نفر مورد توهین و آزار جنسی واقع میمطالعۀ دیگري نشان می. گزارش می دهند

 50همچنـین بـیش از   . انـد درصد زنان این کشور، حداقل یک بار مورد تجاوز جنسی واقعی قرار گرفتـه  25تا  6و بین ] 1[گیرندزن در آمریکا مورد تجاوز قرار می

مسأله مختص کشورهاي صنعتی نیست، بلکه کشورهاي در حال توسعه نیز بـا   البته این] 2.[انددرصد زنان، حداقل یک بار در عمر خود تهدید به تجاوز جنسی شده

رشد تجاوز بـه  «: چنانچه روزنامه البیان امارات می نویسد. اخیراً گزارشات بسیار نگران کننده اي درخصوص تجاوز به اطفال منتشر می شود. چنین معضلی مواجهند

است و بسیاري از اطفال جنوب افریقا، از طرف معلمین و شاگردان بزرگتر، مـورد تجـاوز جنسـی واقـع شـده       دختر بچه ها در جنوب افریقا به حد خطرناکی رسیده

] 3[».اند

  . آمارهاي منتشر شده از سوي برخی کشورها نیز جهانی بودن معضل تجاوز را نشان می دهد

  

  بر حسب سن قربانیان جنسی در بعضی از کشورهاجدول درصد 

  

ساله 15وکمتر ساله 10نام کشور
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تعریف تجاوز جنسی 

  ـ تعریف لغوي

انی این مفهوم، تخطی، تعدي، بیـرون شـدن از حـد، حـق و عـدل مـی       به معناي ظلم و تعدي می باشد، در لغت نامه دهخدا، یکی از مع» تجاوز«از نظر لغوي، 

  ]5.[باشد

  

  ـ تعریف اصطالحی 

  

ه جنسـی بـه   تجاوز به عنف نوعی رفتار خشن و تحقیر آمیز است که از طریق اعمال جنسی و براي ابراز قدرت و خشم صورت می گیرد، در چنین مواردي، رابط

  ]6.[وارد مسائل جنسی در خدمت نیازهاي غیر جنسی درمی آیندندرت موضوع اصلی می باشد و در اکثر م

  

ویژگی هاي متجاوزین جنسی

از متجاوزان، چندین بار مرتکب  بسیاري. سال دارند 24تا  18درصد آنان بین  30سال و  25درصد تجاوزگران، کمتر از  45بر اساس تحقیقات کشور آمریکا، 

متجاوزین به لحاظ طبقه اجتماعی، متعلق بـه طبقـات پـایین و    ] 7.[اندبار به زنان تجاوز کرده 10از دستگیري، بیش از  این بزهکاري شده و به طور متوسط قبل

درصـد از تجـاوزگران نیـز در     92. داراي پرونده هاي قبلی در ادارة پلیس می باشند، همچنین تجاوز جنسی در مناطق شهري، شایع تر ازمناطق روسـتایی اسـت  

درصد قربانیان،  20درصد تجاوزگران جنسی، در محلۀ زندگی قربانی سکونت دارند؛ به طوري که  50. خود تنبیه شده اندبه شدت توسط والدین  دوران کودکی،

درصـد مـوارد،    10در ] 8.[درصد موارد، قربانیان، فرد تجـاوزگر را قـبالً دیـده انـد     20در نیمی از موارد، فرد متجاوز بیگانه است، در. نام فرد تجاوزگر را می دانند

. مهاجم بیشتر از یک نفر است

هاي عمومی نظیر احساس بی کفایتی و بی لیـاقتی، خشـم یـا تمـایالت جنسـی غالـب بـر        توان تجاوزگران جنسی را از طریق ویژگیمی] 9[»کوهن«به اعتقاد 

استفاده ] 10[ه فردي را دستخوش تجاوز قرار داده اند، از مکانیسم فرافکنیبه اعتقاد او تجاوزگران جنسی براي رهایی از این موضوع ک. احساسات، شناسایی نمود

ت، آنها اغلب در مقابل نیازهاي دیگران، حساس نیستند و احساس همدلی و صمیمیت نمی کنند و مقاومت آنها در برابر ناکـامی هـا بسـیار ضـعیف اسـ     . می کنند

در ] 11.[دهنـد اي انجـام مـی  شـود، اعمـال تبـاه کننـده    ، لیکن هنگامی که هیجانات آنان برانگیخته مـی گرچه قوة ادراك، قضاوت و استدالل اکثر آنها سالم است

  : مطالعات اخیر، مردان متجاوز به چند گروه مجزا تقسیم شده اند

  .که از درد کشیدن قربانی دچار تحریک جنسی می شوند] 12[ـ آزارگران جنسی)1

  .قربانی را به عنوان یک شیء جهت ارضاي جنسی خود استفاده می کنند] 14[کانشی،که به طریق ت] 13[ـ مهاجمین بهره کش)2

  . که معتقدند هیچ زنی داوطلبانه با آنها ازدواج نخواهد کرد و مدام در تخیالت جنسی خود غرق هستند] 15[ـ مردان بی کفایت)3

. برخی عقیده دارند کـه ایـن خشـم قـبالً متوجـه همسـر یـا مـادر بـوده اسـت           .ـ مردهایی که تجاوز به عنف از طرف آنها، جابجایی در خشم و غضب اسـت)4

شـود و  خود را به طور مستقیم نسبت به مردان دیگر ابراز کند، به همین جهت این پرخاشگري، جابجا مـی تواند پرخاشگري ها معتقدند که متجاوز نمیفمینیست

  ] 16.[زنان را آماج حمله قرار می دهد
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یانویژگی هاي قربان

تجاوز به مردان نسبت به  هر چند برخی از مردان و پسران جوان، توسط مردان دیگر مورد تجاوز واقع می شوند، اما زنان، قربانیان اصلی آزارهاي جنسی هستند و درصد

سال می 24تا  16سنی مشاهده می شوند، ولی بیشترین خطر براي سنین قربانیان در تمام گروه هاي . زنان بسیار ناچیز است در مواردي که متجاوز یک ] 17.[باشد

باشد، تجاوز در اطراف محل سکونت قربانی و معموالً داخل یا نزدیک خانه زن صورت می گیرد و اکثر موارد، با نقشه قبلی انجام می نفر است و از آشنایان قربانی می

انجام می ... ل در نظر گرفته اند نظیر خرابه ها، باغات دور افتاده، منزلِ خالیِ یکی از متجاوزین و اما تجاوزات گروهی معموالً در مکان هایی که متجاوزین از قب] 18.[شود

.گیرد

ویژگی زنان بزه دیده

ـ پناهندگان اخراجی 

  .ر احتمال دارد که شکایت کنندشوند، زیرا کمتزنانی که به صورت غیر قانونی وارد یک کشور دیگر می شوند، احتماالً توسط مقامات قانونی مورد تعرض واقع می

  

  ـ بیماران روانی 

بیشتر از  دهد که زنان اسکیزوفرنی سه برابرتحقیقی در فرانسه نشان می. یک دسته دیگر از زنان قربانی، به لحاظ عقلی داراي نقصان بوده یا بیماري روانی دارند

همچنین بسیاري از زنانی که مبتال ] 20.[بر بیش از سایرین، قربانی تجاوز جنسی واقع شده اندبودند و دو برا] 19[زنانی که داراي بیماري اختالل خلقی دوقطبی

  ]21.[به بیماري اسکیزوفرنی بودند، به کرات مورد تجاوز واقع شده اند، وضع روحی آنان به مراتب بدتر گردیده است

  

  ـ دختران فراري و زنان خیابانی

از آنجا که این دسته از زنان و کودکان بی سرپرست، فاقد حامی و سرپناه می باشـند، لـذا   . تجاوز، زنان و کودکان خیابانی هستنددرصد نسبتاً باالیی از قربانیان 

شـهرداري تهـران، نشـان     12یک تحقیق در کشور ایران در مورد افسردگی و سوء استفاده جنسی از کودکان خیابانی منطقـه  . اندطعمه سوءاستفاده گران گردیده

درصد کودکان خیابانی مـورد سـوء    20در این تحقیق، . نفر، دختر بودند 31نفر از آنها پسر و  56سال بوده است و  17تا  6دهد که میانگین سنی این کودکان یم

  ]22.[استفادة جنسی قرار گرفته بودند و اغلب سوءاستفاده کنندگان، غریبه بوده اند

حامی جدي و ترس از مراجعه به مراکز قانونی، به جهت اجبار آنها در بازگشت به خانه و زنان روسپی بـه دلیـل سـوء     دختران فراري، به دلیل نداشتن سرپناه و

  . دهندسابقه اعتیاد، بسیار آسیب پذیر می باشند و جوانان ولگرد با آگاهی از این وضعیت، آنها را تهدید کرده و مورد تجاوز قرار می
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انواع تجاوز

ب تعداد متجاوزینـ برحس)الف

  :افتدانواع تجاوز به لحاظ تعداد متجاوزان جنسی، به صورت فردي و گروهی اتفاق می

  

  ـ تجاوز فردي

معموالً این نوع تجاوز به دلیل هوسرانی فرد انجام می شود و فرد متجاوز اغلب قربـانی را مـی شناسـد و بـا او     . گاهی متجاوز به تنهایی اقدام به تجاوز می نماید

اهـداف دیگـري هـم    سابقه آشنایی دارد و معموالً فردي کوچکتر از خود را براي تجاوز انتخاب می کند، البته در مواردي انگیزه تجاوز فقط میل جنسـی نیسـت و   

  . وجود دارد

  

  ـ تجاوز گروهی 

در سال هاي اخیر، اخبـار ایـن   . و را مورد تعرض قرار می دهنددر موارد زیادي، متجاوزین در قالب باند و گروه، قربانی را ربوده و سپس به صورت دسته جمعی ا

  ]23.[نوع تجاوز، افزایش داشته است

  

  ـ برحسب شدت اعمال خشونت)ب

  ]24:[شودتجاوز جنسی برحسب شدت اعمال خشونت، به سه نوع ذیل تقسیم می

  

  تجاوز با قدرت ـ

در این تجاوز، زمینه تعرض، از پیش تدارك دیده شده و فرد متجاوز معموالً تخیالت مربوط . شوددرصد از تجاوزات شامل تجاوز به همراه قدرت می  50بیش از 

انگیزة این افـراد نشـان دادن قـدرت از طریـق تجـاوز      . کندبه تجاوز جنسی را قبل از ارتکاب جرم داشته است و پس از دستگیري نیز به همین موضوع اعتراف می

نمایـد و طـی ایـن    در این موارد، متجاوز اقدام به ربودن قربانی کرده و وي را براي مدتی زنـدانی مـی  . کار به قربانی را ندارندجنسی است و قصد ایجاد صدمات آش

  . مدت، مکرراً او را مورد تجاوز قرار می دهد

  

  ـ تجاوز با خشم

است و قربانی تجـاوز را مـورد   ] 26[جاوز، متجاوز، تکانشی و دمدمی مزاجدر این نوع ت. از لحاظ شیوع، مقام دوم را در بین انواع تجاوز دارد] 25[تجاوز با خشم

در این نوع تجاوز، فرد متجاوز . است] 27[هدف روانی متجاوز، سرافکندگی و تحقیر قربانی بوده و انگیزه وي، خشم و نیاز به انتقام. دهدبدرفتاري جسمی قرار می

دانـد  الوصول ترین کسی میکوشد که خشم و عصبانیت خود را بر قربانی وارد کند، زیرا او را سهل، لذا میاحساس می کند که نسبت به وي بی انصافی شده است

  .که می تواند آماج تیرهاي خشم و غضب خود قرار دهد
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  ـ تجاوز با دگرآزاري 

درصد از کل مـوارد قتـل    2حدود  1991در سال . نی شودتواند منجر به مرگ قربا، متجاوز با وارد آوردن صدمات فجیع و وسیع، می]28[در تجاوز دگرآزاري

  .قربانی بود] 29[ریزي شده و شامل شکنجۀ بیش از حد و مثله کردنزنان در آمریکا، با تجاوز جنسی همراه بوده است، این نوع تجاوز، از پیش برنامه

  

  بر حسب میزان آشنایی متجاوز با قربانی -)ج

  

  ـ تجاوز توسط آشنایان

ممکن است در نخستین دیدار . سیاري از موارد، متجاوز براي قربانی آشناست، این نوع تجاوز در کشورهاي پیشرفته و در بین دانشجویان شیوع بیشتري دارددر ب

مطـابق  . آوري شده است مدارك قابل توجهی از این نوع تجاوز به عنف، از محیط هاي دانشجویی آمریکا جمع. یا پس از ماهها آشنایی، تجاوز جنسی صورت گیرد

درصـد اظهـار    11. درصد از دانشجویان پسر اظهار داشتند که در صورت فرار از مجازات، اقدام بـه تجـاوز جنسـی خواهنـد نمـود      38نتایج مطالعه اي در آمریکا، 

بسـیاري از دانشـگاه   . دي آشنا مورد تجاوز قرار گرفته انددرصد از دانشجویان دختر گزارش کردند که قبالً از سوي مر 16. اند که قبالً مرتکب تجاوز شده اندنموده

  ] 30.[اندبرنامه هایی را براي پیشگیري از تجاوز به عنف و مشاوره براي قربانیان طراحی کرده ها و کالج ها در امریکا،

  

  ـ تجاوز توسط محارم

  . اشد که عواقب بسیار بد روانی بر متجاوز و قربانی داردمی ب ...بدترین نوع تجاوز، تجاوز جنسی توسط محارم همانند پدر، برادر، و

مورد تجاوزات، در محیط خانه و توسط پدر بیولوژیک دختـر صـورت مـی گیـرد و در     10مورد از6حدود «: در سوئد طی گزارشی اعالم کرد]31[سازمان بریس

رسانه هاي گروهی سوئد اغلب بـه موضـوع عوامـل    » .ی دهد و هیچ دخالتی نمی کنداغلب موارد، مادر یا مادر خوانده از موضوع آگاه است، اما هیچ کاري انجام نم

  ]32.[کنند و سوء استفاده جنسی از بچه ها کما بیش به فراموشی سپرده شده استکتک زدن بچه ها توجه می

ت که فراگیر بودن سوء استفاده جنسی و زنا با محارم را دربارة تجاوز جنسی انجام گرفته اس 1970امریکا، پژوهش هاي زیادي از اواسط دهۀ در ایاالت متحده 

تجاوز برادر، پدر، عمو و دیگر افراد فامیل به . گیرددرصد از تجاوزها توسط مردان آشنا، همسایه و فامیل صورت می 60مطابق گزارشات آماري ] 33.[کندتأیید می

پدرانی که مرتکب تجاوز به دختران خود می شوند، غالبـاً در دوره کـودکی، داراي سـابقۀ    ] 34.[دختران جوان معضلی شناخته شده در اکثر کشورهاي غربی است

اند که عزت نفس پایین و خشم، آنهـا را بـه افـرادي متجـاوز تبـدیل کـرده       بهره کشی جنسی، محرومیت عاطفی، اختالالت شخصیتی، مصرف الکل و بیکاري بوده

  ]35.[است
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شگرد هاي متجاوزین

ریب ـ دروغ و ف

ریزد و به وي اظهار محبت می نماید، حتی به دیده طرح دوستی میدر مواردي، شخص متجاوز براي فراهم کردن زمینۀ مناسب جهت تجاوز جنسی، ابتدا با بزه

نسی به کودکـان نیـز بـا بهـره     شیوة معمول جهت تجاوز ج] 36.[سازداو قول ازدواج می دهد و به محض آنکه زمینه آماده گردید، چهره واقعی خود را آشکار می

  ] 37.[گیري از فریب و دروغ می باشد

  ـ تهدید به آبروریزي

در این ] 38.[گیردعکس میدر موارد زیادي، فرد متجاوز براي آنکه بتواند از شکایت قربانی جلوگیري کند و او را خلع سالح نماید، قربانی را عریان کرده و از او 

  .ز را می شناسد و حتی با او سابقه آشنایی و دوستی یا رابطه خانوادگی داردموارد، قربانی عموماً متجاو

  ـ سوء استفاده از موقعیت شغلی

  :یکی از شایع ترین راههاي تجاوز، سوء استفاده از موقعیت شغلی است که به صور زیر گزارش شده است

د یا منشی خود را مورد آزار جنسی قرار می دهند که این امر، معضل بزرگی براي زنان کارمن) به ویژه در شرکت هاي خصوصی(ـ بعضی از کارفرمایان و مدیران 

  .جوانی است که در شرکت هاي خصوصی کار می کنند

  ]39.[ـ مـورد دیـگر سـوء استفـاده مقامات پلیس در تـجاوز به زنـان پنـاهندة اخراجی می باشد

  . تجاوز کرده اندـ برخی از دراویش نیز به بعضی از مریدان زن خود 

  ]40.[می باشد... ـ یکی از راههاي ربودن زنان و دختران جوان، جعل عناوینی همچون مأمور ارشد یگان نظامی یا ماموران انتظامی و 

  ـ تهدید مسلحانه

هدید به قتل کرده و او را مجبـور مـی کننـد تـا از     معموالً ربودن دختران به چند شیوه انجام می گیرد، گاه با استفاده از سالح سرد مثل چاقو یا قمه، قربانی را ت

گاهی نیز با خودرو و به عنوان مسافرکش در شهر به دنبال قربانیان تجاوز می گردنـد و از میـان مسـافران، طعمـه هـاي خـود را       ]. 41[دستورات آنها پیروي کند

در قالـب  (این نوع تجاوز در اغلب اوقات به صورت گروهـی  ] 42.[تقال می دهندشناسایی می نمایند و با همدستی چند جوان شرور، قربانی را به مناطق خاصی ان

اما مواردي هم گزارش شده است کـه فـردي بـه    ] 43[عنوان مثال ذکر کرد؛ را می توان به... نمونه هایی همانند باند کرکس یا باند ابلیس و . شودانجام می) باند

  ] 44.[دام به آدم ربایی و تجاوز نموده استتنهایی و با استفاده از خودروي شخصی خود اق

  

  ـ استفاده از مواد خواب آور 

بـر پایـه   . دارد یکی از طرق بسیار شایع، استفاده از مواد خواب آور، بیهوش کننده یا مست کننده است که البته این روش در کشورهاي پیشرفته شیوع بیشتري

  ]. 45[زنان قربانی، پیش از تجاوز، مواد خواب آور و بیهوش کننده نوشیده اند 3/1رفته است، تحقیقی که در یکی از بیمارستان هاي سوئد صورت گ

وز از این مـواد اسـتفاده   اخیراً استفاده از قرص هاي نشاط آور در مهمانی ها و پارتی هاي مختلط افزایش یافته است و افراد ناباب براي ربودن افراد، سرقت و تجا

  . کنندمی
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سیعلل تجاوز جن

در ایـن نوشـتار   . ها مؤثر واقع شـود دیدهاي و بازتوانی بزهتواند در خصوص ارائه راهکارهاي پیشگیرانه، مقابلهها و علل تجاوزجنسی، میها، انگیزهشناسایی زمینه

.علل تجاوز جنسی با رویکرد روانشناختی و جامعه شناختی تبیین شده است

  

  ـ علل روانشناختی)الف

براسـاس  . هاي روانشناختی، تجاوز جنسی شکل طبیعی ارضاي جنسی نیست، لذا ریشۀ این رفتار را باید در الیه هاي روانی افراد جسـتجو نمـود  برمبناي تحلیل

س نرینگـی  درصد تجاوزها، از سوي افرادي بوده است که نسبت به احسـا  21. درصد تجاوزات به عنف، با انگیزه میل به پیروزي بوده است 44تحقیقی در آمریکا، 

  ] 46.[درصد موارد، تجاوز جنسی شکل افراطی رفتار سادیسمی است که منشاء آن خشونت است 5در . خود تردید داشته اند

  ]47.[هاي جنسی از دیگر علل روانشناختی است که می تواند بر اثر شکست در ازدواج یا ناکامی در آرزوهاي دوران جوانی باشدـ عقده

کنند، او نیز براي جبران تحقیر و گرفتن انتقـام، یـا   زنانی که فرد متجاوز را تحقیر یا توهین می. شه در تخلیه خشم و انتقام جویی داردـ گاهی تجاوز جنسی، ری

  ]48.[کند یا فردي را تشویق به تجاوز می نمایداقدام به تجاوز می

افتد که اغلـب منجـر بـه کشـتن     ترین نوع تجاوز جنسی اتفاق میین شرایط خطرناكدر ا. ـ گاه فرد متجاوز، از جنس مؤنث یا از تیپ خاصی از زنان نفرت دارد

  ]49.[درصد از تجاوزات به عنف، از نفرت تعمیم یافته نسبت به جنس زن سرچشمه گرفته است 30. قربانی می شود

] 53[نیاز به تحمیل سلطه پذیري] 52[بی کفایتی جنسی، ، ترس از]51[عدم بلوغ] 50[از نظر روانشناسان، متجاوزین گروهی داراي خصوصیاتی نظیر ناامنی،

  ]54.[براي ارضاي میل قدرت می باشند

نشان در برابر ما عکس العمل اگر زنی : ذکر شده است) که به صورت دسته جمعی اقدام به ربودن دختران و تجاوز به آنان می کردند(در اعترافات باند کرکس 

طـور  ما این . آنها تجاوز نکنیم به می خواستند که می کردند و با التماس در برابر ما مقاومت که بودیم زنانی ما دنبال . می کردیم نمی داد، او را ترك 

  ] 55.[و آنها را مورد آزار و دستبرد قرار می دادیمغرور می کردیم احساس 

  ـ علل فرهنگی)ب

  ـ دیدن فیلم هاي خشن جنسی 

مشاهدة صحنه تجاوز می تواند در تشویق به ]. 56[بینندگان را عمیقاً تحت تأثیر قرار می دهدو بینش خشونت آمیز جنسی، نگرش  تردید دیدن فیلم هايبی

زه امـرو ] 57.[شـود دي هاي مستهجن، به وفور دیده میدر بازرسی از منازل متجاوزین، وجود مشروبات الکلی، مواد مخدر، فیلم ها و سی. تجاوز نقش داشته باشد

گذارنـد، ایـن   کنند و در معرض فروش مـی هاي تجاوز به دختران و کودکان را به صورت مستند و واقعی فیلمبرداري میباند هاي فحشا در کشورهاي غربی، صحنه

نفر از اعضاي یک باند  20و بلژیک  هلند, دانمارك, به عنوان نمونه طی یک عملیات پلیسی در امریکا. کار تأثیر زیادي در تغییر اخالق و روحیات تماشاچیان دارد

آنها با رد و بـدل  . ساله از منزل این افراد کشف شد 14تا  2دستگیر شدند و عکس ها و فیلم هاي زیادي از صحنه هاي تجاوز جنسی به کودکان ] 58[»پدوفیل«

  ] 59.[کردن این تصاویر بین یکدیگر، بازار داغی از عکس ها و فیلم هاي سکسی کودکان ایجاد کردند

  .حد و حصر جنسی تأکید دارداز جمله پیامد هاي سوء تماشاي این فیلم ها، ترویج هوسرانی به صورت وحشتناك، آزارگرانه و انحرافی است که بر آزادي بی
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  ـ تقلید از گروه هاي ضد فرهنگ 

مـی باشـد، هرچنـد وجـود آمـادگی و      ] 60[خصوصاً گروه هاي رپجوانان غربی، یکی از عوامل اصلی تشکیل گروه هاي تجاوز جنسی، تقلید از خرده فرهنگ 

  . زمینه هاي خانوادگی و دوستان ناباب براي پذیرش این نوع خرده فرهنگ ها حائز اهمیت است

  ـ برتري جویی و قدرت نمائی مردان 

. وسیلۀ ابراز قدرت و تثبیت برتـري فـرد مهـاجم بـوده اسـت      درصد از موارد، تجاوز 55تقریبا در . قدرت نمائی یکی از عومل مؤثر در ارتکاب تجاوز جنسی است

آنها می اندیشند که قدرتشان کـاهش یافتـه و   ] 61.[مردان متجاوز با تحقیر و آزار جنسی قربانیان، احساس برتري کرده و نیاز به مهم بودن خود را ارضا می کنند

لذا به دنبال اثبات برتري خود هسـتند و بـا انگیـزه تحقیـر جـنس مخـالف اقـدام بـه تجـاوز مـی           . داندر تمامی امتیازات اجتماعی، زنان با آنان به رقابت برخاسته

  ] 62.[کنند

  ـ شیء انگاري زنان

و  امروزه، در فیلم ها و رسانه هاي غربی، زن به صورت کـاالیی مطلـوب  . یکی از عوامل موثر در اقدام به تجاوز به عنف، تفکر شیء انگاري در مورد زنان می باشد

جذابیت تصویري زن براي فروش هرچیزي از سیگار گرفته تا قطعات یدکی . بـاشندجذاب بـه تصویـر کشیده می شـود که همه می تواننـد و حق دارند طالب آن 

» شهوت غیر قابل کنتـرل «اوز و اسیرِ کنند و مردان از نظر جنسی فعال، متجاین تصور درباره زنان که آنان باید مردان را به خود جلب . اتومبیل استفاده می شود

دور بیاندازند، می تواند خویش هستند و حق دارند به دنبال زنان باشند و زنان را یا با حیله و تزویر یا با زور و سرقت تصاحب کنند و بعد مثل کاالیی مصرف شده 

فکر هر روز عرصه هاي بیشتري را به خود اختصاص می دهد؛ بنابراین جهـان  متأسفانه با گسترش مدرنیته این طرز ت. موجب افزایش تجاوز جنسی علیه زنان شود

  .هر روز شاهد جفاي بیشتري به زنان خواهد بود

  ـ تغییر ارزش هاي دینی

سـوي ارزش هـاي   با تغییر ارزش ها از ارزش هـاي دینـی بـه    . ها و اعتقادات دینی استیکی از عوامل مهم جلوگیري از جرم در جوامع دینی، پایبندي به ارزش

گردند و انواع انحرافات اخالقی، به وفور در بین آنها بـه  افراد نسبت به مسائل دینی بی اعتقاد می. مادي و لیبرالی، قدرت دین به عنوان بازدارندة قوي فرو می ریزد

ـاوزات جنسی نقش دارد، اعترافات اکثـر باند هاي تجـاوز  درصد تج 80در ایران با توجه به شواهد می توان ادعا نمود که مصرف الکل در بیش از . چشم می خورد

  .دهد کـه متجاوزین قبل از تجاوز، اقدام به شرب خمر می کنندجنسی نشـان می

ار و ها، خودآرایی و نمایش زیبایی هاي جسمی از طرف زنان و دختران به صورت یک هنجهمچنین در جامعه اي که بر اثر سستی اعتقادات دینی و تغییر ارزش

  . شماري بودارزش اخالقی درآید، باید هر روز شاهد جنایات جنسی بی

  ـ علل اجتماعی)ج

  ـ افزایش سن ازدواج 

میانگین سـن ازدواج دختـران   که است ، به طوري یافته افزایش سال  5/2تقریباً  1380-81در سال ازدواج کنونی ، میانگین سن آمارهاي براساس 

و نشـود، مـی توانـد مشـکالت     نیاز تأمین این که است ، زمانی در حالی که ازدواج ، نیازي طبیعی . است رسیده سال  30به در پسران  وسال  25به 

ارگیـرد و اعتقـادات   وقتی این عامل در کنار عوامل تحریک کنندة دیگر قر. آورد  همراه به فرد و جامعه از جمله تجاوز جنسی را براي جبران ناپذیري تبعات 

  .دینی جوانان تضعف شود، باید وقوع چنین معضالتی را انتظار داشت
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  ـ افزایش عوامل تحریک کننده 

بـه اعتقـاد یکـی از    امروزه دشمنان انقالب اسالمی دریافته اند که انقالب، با یک کودتا یا رفرم شکل نگرفته است تا با یک فشـار سیاسـی از میـان بـرود، بلکـه      

ارزش  گران سیاسی خارج از کشور، این انقالب بر مبناي ایدئولوژي مستحکم الهی و حضور عظیم مردم استوار گردیده و حکومت ایران جنبشـی متکـی بـر   تحلیل

به زبـان فارسـی و بـا    بنابراین چندین کانال رادیویی و تلویزیونی مبتذل ] 63.[هاي دینی است که مقابله با چنین انقالبی فقط از طریق فرهنگی امکان پذیر است

مسـتهجن، ایجـاد و    بودجه دولتی امریکا براي تحریف اذهان نسل سوم انقالب راه اندازي شده است، از طرف دیگر با وارد کردن انواع سی دي هاي مبتذل، تصاویر

  .دهنداع انحرافات اخالقی را بین آنها رواج میروز جوانان را از دامان فرهنگ واجتماع این مرز و بوم خارج کرده و انوروز به... رواج گروه هاي رپ و

  ـ علل خانوادگی)د

  ـ عدم رعایت حریم عفاف در مسائل جنسی والدین 

  : اسالم در زمینه روابط زوجین توصیه هاي مهمی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود

در یـک  ] 64.[»با زنش مقاربت کند، زیرا این امر موجب تمایل آنها بـه زنـا مـی شـود    مرد نباید وقتی کودکی یا نوجوانی در اتاق باشد «: فرمودند)ع(امام صادق

قسم به کسی که جانم در دست اوست، اگر مردي در حالی که کودکی در اتـاق بیـدار اسـت و    : می فرماید) ص(به نقل از رسول اکرم ) ع(حدیث دیگر، امام صادق

  ]65[».با همسرش همبستر شود، هرگز آن کودك رستگار نمی شود و در آینده منحرف خواهد شد آنها را می بیند و صداي نفس هایشان را می شنود،

ها آن وقایع را در ذهن کودکانی که شاهد صحنه هاي روابط جنسی والدین هستند، دوست دارند همان وقایع و جریان را به مرحله اجرا و عمل درآورند و تا مدت

ضوع در ابتدا براي کودکان و در مواردي نوجوانان، معناي جنسی ندارد، ولی آنان از این صحنه ها عکسبرداري ذهنی کرده و در البته گاهی این مو. خود مرور کنند

به تدریج عمل غیرجنسی آنها که اغلب تقلیدي است، به عملی جنسی و براي وصول به اهداف جنسی تبدیل خواهد شـد کـه فرجـام آن    . نمایندمواردي تقلید می

  ]66.[ند براي فرد و جامعه بسیار خطرناك باشدتوامی

شـود و در شـرایط   تواند سبب تحریک و بیـداري جنسـی کودکـان    بررسی هاي تجربی نیز نشان داده اند که مشاهدة روابط غریزي، معاشقه ها و مغازله ها می

  .مشابه، آنها را به وادي انحراف بکشاند

هرچنـد  . جنسی جوانان می باشد، آرایش و پوشش نامناسب مادر یا خواهر در نزد نوجوان یا جـوان بـالغ مـی باشـد     یکی دیگر از مسائلی که زمینه ساز انحراف

ن یا بالغ، این آراستن هـا  آرایش زن و شوهر براي یکدیگر امري الزم و مورد توصیه اسالم می باشد، اما نکته قابل ذکر این است که در خانواده اي با فرزندان نوجوا

بررسی هاي علمی نشان می . زیرا دیدن این امور می تواند براي جوان تحریک کننده باشد. به حداقل ممکن کاهش یابد و یا دور از چشم آنها اعمال گرددبایستی 

  ]67.[و انحراف فرزندان تأثیر دارنددهند که گاهی مادران، دانسته یا ندانسته در تحریک 

  یان ـ وجود سابقه اقدام به تجاوز در اطراف

تقیمی بر روح و روان اگـر در خانـواده اي حدود شـرع رعایـت نشـود و اعضاي خانواده یا اعضاي فامیل داراي روابط بی بندوباري باشند، این صحنه ها تاثیر مس

این امر بـا توجـه   . زند شاهد و شنونده باشدکودك می گذارد، به ویژه اگر پدر یا یکی از اعضاي فامیل، روابط جنسی نامشروع خود را براي دیگران تعریف کند و فر

گـاهی کـودك در یـک محـیط نگـاه هـاي       . به الگوبرداري کودك و نوجوان از بزرگترهاي فامیل یا خانواده می تواند تاثیر مستقیمی روي شخصیت او داشته باشد

ردي به تماشاي خود و دیگران مشغول می شود و حتـی دوسـت دارد شـاهد    زیرکانه و مخفی دارد، زمانی خود را به خواب می زند تا از واقعه اي سردرآورد، در موا

ود، اگـر در خـانواده اي   روابط دیگران باشد که حاکی از انحراف یا مقدمه اي براي انحرافات می باشد، در اینجا پدر الگوي نامناسبی براي پسر یا پسرانش خواهد بـ 
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نمونه اي ] 69[چنانچه سخنان مشاور استاندار خوزستان] 68.[، پسر خود را درانجام این کار تقویت می کندپدر با دختر یا دخترانش رابطه نامشروع داشته باشد 

  .از تقلید برادر از پدر در تجاوز به دختر خانواده می باشد

  ـ علل حقوقی)هـ

  ـ عدم گزارش تجاوز از سوي قربانی

زا اسـت کـه   ارش قربانیان تجاوز به مراجع ذي صالح می باشد، تجاوز جنسـی، جرمـی خشـونت   یکی از علل تداوم و گسترش این پدیدة شوم، عدم مراجعه و گز

زنانی که . ار می باشدمعموالً گزارش آن، در مقایسه با سایر بزهکاري ها کمتر و ناقص تر است و در عین حال، در بین سایر بزهکاري ها از رشد سریع تري برخورد

تمال را می دهند که بعد از افشاي این راز، از سوي جامعه و خانواده و حتی نزدیکان خود طرد شوند و به آنان به عنوان یک فرد مورد تجاوز قرار می گیرند، این اح

رتیـب  تاین به که دخترانی . لذا بسیاري از آنها ترجیح می دهند که براي حفظ آبروي خویش این راز را تا آخر عمر براي خود نگهدارند. منحرف نگریسته شود

جنایتکارانـۀ متجـاوزان   فعالیـت  ادامـه  باعث موضوع نمایند و همین خود را افشا نمیشدن از آبرو، ربوده گیرند، به خاطر ترس قرار میمورد آزار جنسی 

  ] 70.[شودمی

. انی، فرد متجاوز را می شناسد، بسیار کمتر می شـود این تعداد، در زمانی که قرب. تجاوز جنسی، فقط یک مورد گزارش می شود 10عقیده بر این است که از هر

همچنین ممکن است آنان نخواهند آشنا یا خویشاوند خود را که مرتکـب تجـاوز شـده اسـت،     ] 71.[زیرا اغلب قربانیان از طرح این مسئله احساس شرم می کنند

از ارائه گزارش تجاوز جنسی اکراه دارند و احسـاس شرمسـاري و بـدنامی مـی     تسلیم پلیس کنند و آن شخص تحت تعقیب قرار بگیرد یا زندانی شود؛ به این علت 

دیده، موضوع را به مراجع قـانونی اطـالع نمـی    لذا اغلب زنان بزه] 72.[کنند و ترجیح می دهند خود را وارد ماجرایی نکنند که موجب سرافکندگی علنی می شود

  .دهند

کند، برخی از قوانین و رفتارهاي قضایی به گونه اي است که گویی قربـانی تحـت محاکمـه    اکمه احساس میدلیل دیگر، تحقیري است که قربانی در جلسات مح

  ]73.[کندگیري میاست؛ قانون، براي پیشگیري از اینکه زنان کینه توز، کسی را به دروغ، متهم به تجاوز جنسی نکنند، سخت

نفر تحت تعقیب قرار می گیرند و تنها نیمی از مواردي که تحت تعقیـب   3نفر دستگیر شده، تنها  5هر در امریکا تنها نیمی از متجاوزان دستگیر می شوند و از 

از سوي دیگر تحت تعقیـب قـرار   . قرار می گیرند، به دادگاه احضار می شوند و در پایان نیز فقط یک مورد از شش موردي که به دادگاه می روند، محکوم می شوند

به جهت تعـداد بسـیار کـم محکومیـت     . به معناي بازجوئی وي در دادگاه به وسیلۀ وکالي مدافع متخاصم و متهم شدن او به اغفال است گرفتن یک متجاوز، غالباً

ی، اما در دو دهه اخیر، در کشورهاي غربی تعـداد گزارشـات تجـاوز جنسـ    ] 74[متجاوزین، بسیاري از زنان امریکا در وهلۀ اول از گزارش این بزه دلسرد می شوند؛

  ] 75.[شودتر از هر جرم یا خشونت دیگري ارائه میسریع

  ـ علل سیاسی)و

. فته می شودامروزه تجاوز به عنف، به عنوان یک تاکتیک جنگی است که از روي عمد، براي ایجاد رعب و وحشت و احساس عدم امنیت در شهروندان به کار گر

دریغ مردم، سعی دارنـد از طریـق فرهنگـی    مأیوس شدن از شکست نظامیِ انقالب، به خاطر پشتیبانی بیاز سوي دیگر دشمنان جمهوري اسالمی ایران، به دنبال 

از آنجا که یکـی  . کننداستفاده می... رو از هر روشی، حتی اشاعه فحشا، گسترش فقر، تیره وتار جلوه دادن آینده، ایجاد ناامنی ومردم را از انقالب جدا کنند، از این

باشد و از سوي دیگر ناامنی زنان در غرب همواره مورد نقد قرار گرفته است، بنابراین ري اسالمی، ایجاد امنیت اجتماعی به ویژه براي زنان ایرانی میاز اهداف جمهو
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اذیت و آزار زنان و دختران  کوشند که امنیت اجتماعی زنان ایرانی را مخدوش نمایند، به همین جهت به دنبال هجوم فرهنگی، باند هاي تجاوز،دشمنان انقالب می

  .دهندرا در جامعه اشاعه می...) کرکس، ابلیس، عقاب، خفاش شب و(

شود و زنان به عنوان کاال و غنیمـت جنگـی بـوده و اغلـب مـورد تجـاوز       هاي گذشته، تجاوز به زنان به عنوان پاداش و تفریح فاتحین جنگ محسوب میاز زمان

  . گرفتندازان قرار میسردمداران جبهه مخالف و سایر سرب

تجـاوز جنسـی بـه صـورت     . به عنوان یک تاکتیک جنگی درآمـده اسـت  ] 77[و سازماندهی شده،] 76[در دنیاي مدرن امروزي،تجاوز به عنف، به صورت منظم

به طوري که یکـی از تمرینـات   . جرا شددر جنگ ویتنام این روش به صورت بسیار گسترده اي ا. شودفزاینده و از روي عمد براي ایجاد رعب و وحشت استفاده می

دستش را به روي آلت (، این اسلحه من است )را باال می گیرد 16-سرباز آمریکایی تفنگ ام(این تفنگ من است «: آموزشی ارتش آمریکا در جنگ ویتنام این بود

 000/20بیش از  1991ـ1994ها در بوسنی و هرزگوین، طی سال هايدر جنگ صرب] 78.[یکی براي کشتن، دیگري براي لذت بردن) تناسلی اش می گذارد

ت شده و سرزمین زن و دختر مسلمان به شکل وحشیانه و سازماندهی شده، در سطح بسیار وسیع مورد تجاوز واقع شدند تا اوالً مردم بوسنیایی دچار رعب و وحش

در سرزمین فلسطین ] 79.[ال صرب بدنیا آورند و نسل جدیدي درست کنند که از مسلمین نباشداجدادي خود را رها سازند و ثانیاً ناموس آنان حامله شده و اطف

به وقوع پیوسته است و بسیاري از زنـان فلسـطینی   ) 1948آوریل  9(اي در دیریاسین شان فجایع بسیار زنندهاشغالی، براي بیرون راندن فلسطینی ها از سرزمین

خانه شدم، دیدم کـه اعضـاي تناسـلی     7یا  6من در آن تاریخ وارد «: اعتراف کرده است که زفی أنکوري چنانچه. اندل رسیدهبعد از تجاوز، به طرز فجیعی به قت

  ]80[».اندزنان و امعاء و احشاء آنها قطعه قطعه شده و مباشرتاً به قتل رسیده

  علل اقتصادي -)ز

بـه طـور   ] 81. [شـود یان بوده است و عموماً طال و جواهرات قربانیان، قبل از تجاوز به آنها سرقت مییکی از انگیزه هاي تجاوز، مسئله سرقت طال و جواهر قربان

  : نمونه

دختربچه را در شهرستان مرودشت مورد آزار جنسی قرار داده بود، در اعترافات خود انگیـزة ربـودن دختـران را در     46ساله اي که در طول دو سال  32ـ مرد 

زن و دختر جوان اراکی و به قتـل   9دو جوان دیگر نیز ضمن تجاوز به ] 82.[آالت آنها و سپس وسوسه و آزار جنسی آنان، عنوان کرده استوهله اول سرقت زیور

  ]83.[اندرساندن آنها، جواهرات آنان را به سرقت برده
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هاي مربوط به نقش بزه دیده در وقوع تجاوز جنسی تئوري

دیدگاه نخست بر نقش بزه دیده در فرآیند ارتکاب جـرم تاکیـد   . رم شناسی دو دیدگاه در ادبیات جرم شناسی مطرح استدر خصوص دیدگاه هاي موجود در ج

دیـدگاه دیگـر بـر    ] 84:[می ورزد و معتقد است که مجنی علیه ، یک رکن و عنصر حیاتی در ارتکاب جرم، به ویژه در وضـعیت هـاي خـاص محسـوب مـی شـود      

. استفان اسکافر معتقد است که برخی از بزه دیدگان می توانند محرك و مشوق مجرمین باشند. تاکید دارد» ش جرمپیدای«مسئولیت قربانی در 

  .امـروزه تئـوري هاي متعددي وجـود دارنـد کـه بـه بیـان علل بـزه دیـدگی ها و قربانی سازي ها می پردازند

  )شیوه زیستن(تئوري سبک زندگی ) الف

. آنان است که آنها را بیشتر در معرض تهاجم مجـرمین قـرار مـی دهـد    » شیوه یا سبک زندگی«، علل بزه دیدگی برخی افراد ]85[ندگیمطابق دیدگاه سبک ز

ی زنـان را  براي نمونه مجرد زیستن، معاشرت با مردان جوان، رفت و آمد شب هنگام و زندگی در شهر هاي بزرگ از شیوه هاي زندگی اسـت کـه نـرخ بـزه دیـدگ     

که این امر می توانـد وسوسـه   ] 87[همچنین پوشیدن لباس هاي تنگ و بدن نما اثرات نامطلوب و تحریک کننده اي در جوانان ذکور دارد] 86.[می دهد افزایش

را دقیقاً زیـر نظـر   وقعیت تري مجهز شده اند، قبالً مامروزه ربایندگان زنان و دختران به وسایل کامل. اعمال خشونت براي ارضاي میل جنسی را در آنها برانگیزاند

ران آشنـا و بیگانه، گرفته و به صورت گروهی به سراغ شکار خود می روند و گاهی با کسب اطالعات کافی از لحاظ طرز زنـدگی، سـاعات عبـور و مرور زنـان و دخت

در معرض تجـاوز و فـروش قـرار مـی دهنـد و بـا اسـتفاده از امکانـات         اقدامات الزم را به عمل می آورند و پس از ربودنشان، به اماکن مجهز و آماده انتقال داده و 

اوز به عنف، فرد وادار به تري که در اختیار دارند، ابتدا آنها را زندانی کرده و به طور مخفیانه نگهداري می نمایند و در صورت مقاومت، با انواع شکنجه ها و تجکامل

  ]88.[تسلیم نموده و به حرفۀ تن فروشی عادت می دهند

  تئوري اعمال روزمره) ب

از این رو پایین بودن ایمنی و محافظـت در  . می باشنداجتماع، انباشته از مجرمین برانگیخته اي است که آماده ارتکاب جرم ] 89[از نگاه تئوري اعمال روزمره،

  ]90.[بالقوه اي فراهم می کندبرخی گونه ها، آماج هاي مناسبی را براي دست یازیدن به ارتکاب جرایم توسط چنین مجرمین 

در حالی . باشندطبق این نظریه، زنان به خاطر وضعیت ظاهري و روحی خاص خود، همواره در معرض قربانی شدن قرار دارند، زیرا همه مردان، مجرم بالقوه می 

ما طبق این نظریـه، جـنس زن ماهیتـاً داراي خصوصـیاتی     که مطابق نظریه سبک زندگی، زنان خاصی که زمینه را فراهم می کنند، مستعد قربانی شدن هستند، ا

  :این خصوصیات ذاتی عبارتند از. است که در معرض خطر قرار دارد

  .ـ وضعیت ظاهري زنان، خصوصاً زیبایی آنان نقش مهمی در قربانی شدن آنها دارد)1

ت و عواطف در زنان باعث می شود تا تحت تأثیر عواطف خود قرار گرفته ـ زنان از نظر روحی داراي خصوصیات ویژه اي هستند، لطافت روحی و غلبه احساسا)2

طبق این نظریه، زنان باید در هر شرایط و در هر مکانی، به فکر نکات ایمنی باشند و هیچگاه احتیاط را از دست ] 91.[و در دام اغفال گران و اغواگران گرفتار شوند

  .ندهند
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دهزمینه هاي ایجاد شده از سوي بزه دی

عوامل متعددي ایفاي نقش می کنند، گاه علت وقوع جرم و بزه دیدگی، خود قربانی است، به این معنی که در مسیر تکوین جرم و در نهایت قربانی شدن زنان، 

جرمشناسی وجود دارد و بـزه دیـده،    به عبارت دیگر بین مجرم و قربانی او، یک واقعیت. بزه دیده با اعمال و رفتار خود موجبات بزه دیدگی خود را فراهم می کند

نقش اساسـی در تکـوین   ... در تعداد قابل توجهی از موارد، بزه دیده با رضایت، همکاري و یا حرکات تحریک آمیز و . یکی از عناصر و عوامل اصلی وقوع جرم است

براي مثال کشش جسمانی و روانی که به طور خودآگاه یا ناخودآگاه «د، و بزهکار بالقوه را براي ارتکاب جرم وسوسه و اغوا می کن] 92[عمل مجرمانه ایفا می کند

او را در حملـۀ   میان زن و مرد وجود دارد، فقط در مجرم وجود ندارد، بلکه این کشش از سوي زن نسبت به مرد هم وجـود دارد کـه در بسـیاري از مـوارد انگیـزه     

طور ناخودآگاه تمایل دارد که به زور مورد تصرف قرار گیرد، این تمایل وسوسه آمیز در دختران جـوانی   اغلب اوقات یک زن به. جنسی تا اندازه اي فراهم می آورد

شوند یا در نقاط خطرناك و غیرمعمولی قدم می زنند که امکان ربودن آنها زیاد است و بدین ترتیـب بـه طـوري خـود را در     دیده می شود که با پسرها دوست می

]93.[»دهند معرض حمالت جنسی قرار می

بزهکاران بالقوه، سـعی در انتخـاب   . خصوصیات و ویژگی هاي قربانیان جرم در سلسله اسباب و علل جرم، عامل مؤثري در گزینش قربانی توسط مجرم می باشد

بـا  . نی توسـط مجـرم مـوثر مـی باشـند     محققین عوامل گوناگونی را تشخیص داده اند که در گزینش قربا. قربانیانی دارند که براي آنها زحمت کمتري داشته باشد

  : ترکیب این عوامل، پنج طبقه کلی تشخیص داده شده است

  ] 94[همجواري یا نزدیک بودن -1

  . در اکثر جرائم جنسی، برقراري تماس فیزیکی و جسمی با قربانی ضروري است

  ] 95[جاذب بودن قربانی  -2

بعضی از آماج ها براي بعضی از مجرمین، جاذب و براي بعضـی دیگـر از مجـرمین    . جرمین متفاوت خواهد بودجاذب بودن قربانی براي مجرم با نوع جرم و نوع م

  . جاذب نیستند، در جرائم جنسی علیه زنان، جذابیت جسمی و دیگر ویژگی هاي شخص قربانی از عوامل مهم تعیین قربانی خاص می باشد

  ] 96[قابلیت وصول و دسترسی -3

به طور نمونه زنی که در شب و به تنهایی در کوچـه و خیابـان هـاي خـاموش و     . دسترسی نیز عامل مهم دیگري در گزینش قربانی خاص استقابلیت وصول و 

  . تاریک قدم می زند، امکان دسترسی را براي مجرم به وجود می آورد

  ] 97[قابلیت کنترل -4

بینی می کنند و سعی می کنند آماجی را انتخاب کننـد کـه در صـورت مقاومـت او بتواننـد او را       مجرمین در هنگام ارتکاب جرم امکان مقاومت قربانی را پیش

  . کنترل کنند

  ] 98[میزان خطر -5

انیـانی را  مجرمین هنگام طرح ریزي ارتکاب جرم، شانس موفقیت یا شکست را در رسیدن به هدف مجرمانه و نیز خطرات احتمالی آن در نظر مـی گیرنـد و قرب  

  ]. 99[اب می کنند که آسیب پذیر و بی دفاع باشند تا در صورت ارتکاب جرم، به راحتی از محل وقوع جرم فرار کنندانتخ
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پیامدهاي تجاوز جنسی

.استهاي جسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی از جمله این آثار تجاوز جنسی می تواند پیامد هاي متعددي براي قربانی و متجاوز داشته باشد که آسیب

  هاي جسمیـ ایجاد آسیب)1

هاي تناسلی، مقعـد،  بهره کشی جنسی از کودکان کم سال می تواند به تأثیر سوء و آسیب دائم در اندام. بار جدي بر سالمت جسمی قربانی داردتجاوز، آثار زیان

ورد تجاوز واقع می شوند، به شدت در خطر ابتال به بیمـاري هـاي   دختران و زنان جوانی که توسط محارم م. دهان، گلو و حتی در موارد شدید به مرگ منجر شود

  ] 100.[مقاربتی به ویژه باکتري مهبلی تریکوموناس، کالمیدیا و ایدز قرار دارند

ي مقاربتی، حاصل از تجاوز اعالم می کند که ده نفر از مراجعین، مبتال به یک بیمار) تایلند(براي مثال گزارشی از یک مرکز حمایت از قربانیان تجاوز در بانکوك 

  ]101.[در بین زنان و کودکان ارائه شده است HIVدر ایاالت متحده، گزارشاتی مبنی بر خشونت جنسی، تجاوز و افزایش آلودگی به . هستند

د، همچنین زنـانی که تجـاوز جنسـی را   مبتال شـو... قربانی ممکن است در جریان تجاوز به عنف، به انواع بیماري هاي مقاربتی نظیر ایـدز، سـوزاك، سفلیس و 

خاطرة تجاوز همراه با آسیب جسمی . شوندتجربه کرده اند، احتماالً در آینده به درد مزمن لگن خاصره، درد شکم، نشانگان دفع تحریک و بدکاري جنسی دچار می

خود را می گذرانند، ممکـن اسـت در خطـر بـارداري ناخواسـته قـرار        همچنین زنانی که سال هاي باروري. ممکن است به بروز انواع بیماري هاي زنان منجر شود

  ].102[گیرند

متجاوزان تقریباً همیشه قربانیان را با مشت، چاقو یا اسلحه تهدید می کنند و اغلب، به طریق غیر جنسی . تجاوز به عنف، اغلب همراه با جرائم دیگر رخ می دهد

نشـانه  . آسیب هاي جسمی منجر مـی شـود  تجاوز جنسی معموالً به ] 103.[تک بخورند، مجروح یا کشته شوندقربانیان ممکن است ک. و جنسی صدمه می زنند

، آزردگـی واژن و درد رکتـوم در   )در اثـر تـنش  (سردرد و درد عضالنی اسکلتی ) بیشتر به صورت تهوع(هاي بدنی بعد از تجاوز شامل اختالالت خواب، دل آشوبی 

  ]104.[مشاهده می شوددرصد قربانیان  5بیشتر از 

  هاي روانی ـ ایجاد بیماري)2

سـبت بـه ایـن    اغلب زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، دچار اختالالت هیجانی یا روحی می شوند، حتی اگر بکوشند به زندگی خـود ادامـه دهنـد و ن   

] 105[دیـده دچـار احسـاس شـرم،    در برخی مـوارد، زنـان بـزه   . شودشاهده میرخداد واکنش نشان ندهند و احساسات خود را انکار کنند، این اختالالت روحی م

عدم امنیت، اضطراب و افسردگی، بی خوابی، کابوس، بیزاري از آمیزش جنسی و احسـاس  ] 108[ترس، خشم، غضب،] 107[گیجی و سردرگمی،] 106[تحقیر،

از سوي دیگر هـر رویـدادي کـه تجـاوز     . ها یا حتی سال ها بعد از تجاوز ادامه پیدا کنداین پدیده ها ممکن است ماه. بی حرمتی و فقدان کنترل بر بدن می شوند

زیرا زن در جریان ] 109.[جنسی را در ذهن زن تداعی کند یا او را به این فکر بیاندازد که بر زندگی خود کنترل ندارد، می تواند احساسات فوق را در فرد برانگیزد

دیده نیـز احسـاس مـی کننـد کـه      بسیاري از زنان بزه] 110.[ك و مرگباري قرار می گیرد و حالت شوك و ترس پیدا می کندتجاوز به عنف، در وضعیت وحشتنا

قربانیان تجاوز جنسـی همچنـین بـا مشـکالت     ] 111.[خودشان به نوعی در تجاوز جنسی مسئول بوده اند، در نتیجه ممکن است احساس گناه و بی ارزشی کنند

... س زیاد از خیابان، احساسات منفی نسبت به مردان ناآشنا، روابط آشفته با افراد ناهمجنس، احساس ناامنی، تـرس از تنهـا مانـدن در خانـه    سازگاري از جمله تر

  ]112.[مواجه هستند

  هاي خانوادگیـ آسیب)3
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] 113[»استرس پس از آسـیب «نان با نشانه هاي اختالل یا بسیاري از ز. شونددر بیشتر اوقات، خانوادة قربانیان همانند خودشان بیشترین آسیب را متحمل می

انه هـایی ماننـد   مواجه می شوند و زندگی جنسی آنها تقریباً از هم می گسلد و بسیاري از قربانیان نسبت به روابط جنسی، هراس پیدا مـی کننـد و یـا دچـار نشـ     

راري مجدد روابط جنسی وعاطفی با همسر خود دارند، این موضوع در زنانی که از لحاظ بیش از نیمی از قربانیان، مشکل زیادي در برق. می شوند] 114[واژینیسم

کنـد  شوهري که همسرش مورد تجاوز قرار گرفته است احتماالً دید منفی نسبت به همسرش پیدا می] 115.[گذاردجنسی فعال نیستند، اثر منفی شدید تري می

داند، مردان فامیل، در زمانی که زن واقعاً به محبت و حمایت نیاز دارد، به طور غیرارادي با خشم یا غضـب بـه او   می» آلوده«یا » سقوط کرده«و او را همچون فرد 

دیده، زندگی عادي خود را پـیش گیرنـد و بـه نیـاز زن بـراي صـحبت کـردن دربـارة         دهند که به محض رفع مشکالت جسمی زن بزهدهند یا ترجیح میپاسخ می

  ].116[احساساتش توجه نکنند

ـ     در بسـیاري از  . ازگردداز سوي دیگر هیچ یک از نزدیکان زنان بزه دیده، نمی دانند که چگونه باید با آنها برخورد کنند تا قربانی بتواند به زنـدگی عـادي خـود ب

دهد که آنها وي را عامـل تجـاوز جنسـی    مال میموارد زنی که مورد تجاوز قرار گرفته، سعی می کند که هیچ یک از اعضاي خانواده قضیه را با خبر نشود، زیرا احت

  .بدانند، در این حال معموالً آسیب هایی که به زن وارد شده است، نادیده گرفته می شود

  هاي اجتماعیـ آسیب)4

  ـ افزایش انحرافات اجتماعی

نتایج تحقیقـی در مـورد زنـان روسـپی تهـران،      . یده می شوندکودکانی که توسط محارم مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، بسیار بیشتر از دیگران به فحشا کش

  ] 117.[سالگی مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته اند 5درصد از زنان مورد مطالعه در بسیاري از اوقات به وسیله محارم و در سنین  5/22نشان می دهد که 

اند، معموالًًً به دلیـل عالقمنـدي بـه محـارم، خـود را گناهکـار و مقصـر        تعدي قرار گرفتههایی که توسط نزدیکان بزرگسال خود مورد تجاوز و از سوي دیگر بچه

  ]118.[بنابراین خودکشی و خودزنی با تیغ و یا اشیاء برندة دیگر در میان این دسته از دختران بسیار مشاهده می شود. دانندمی

  توسط بستگانـ قتل 

این امر در استان هاي مـرزي ایـران کـه    . دیده توسط بستگان نزدیک نظیر همسر، پدر یا برادر می باشدی، قتل بزهیکی دیگر از پیامدهاي تجاوز در جوامع سنت

چنانچه در استان خوزستان در فاصله بین ابتداي فروردین تا اواخر اردیبهشت ماه سال جـاري،  . باشند، از شدت بیشتري برخوردار استداراي بافت هاي سنتی می

در جامعه ایرانی به جهت غیـرت و تعصـب شـدید نسـبت بـه دختـران،       ] 119.[سال صورت گرفته است 20مورد قتل ناموسی، زیر 45ایفه، حدود تنها در یک ط

ه یـا  بنابراین پدر، عمو، برادران و پسران عمو، برحسب سنت، حکم قتل دختري را که به او تجاوز شد. قربانی شدن دختر، مساوي با سوء ظن نسبت به او می باشد

درصـد از مقتـولین،    47در تحقیقی که درباره زنان به قتل رسیده در اسکندریه مصر به عمل آمد، نشان داد که . کننددر مظان اتهام است، بدون محاکمه اجرا می

  ]120.[قربانیان تجاوز بودند که به دست خویشاوندان نزدیک خود به قتل رسیده اند

  ـ طرد از جامعه

به اعتقاد عموم، زن پس از تجاوز، کاالي صدمه دیده اي می باشد که از جامعه اخراج شده اسـت  . انیان تجاوز، رانده شدن از اجتماع می باشدمهمترین پیامد قرب

حـل بهبــودي و   واقعیت تلخ تر این است که مردان به جاي آنکه حامی و پشتیبان قربانـی بـراي گذر سریع تـر و صحیح تــر وي از مرا . و جایی براي رفتن ندارد

دیده از سوي دختران آسیب. رفتار می کنند» فرد آسیب دیده«تجدیـد ساختـار جسمی ـ روانی باشند، با بینش و نگرش خاص، ناعادالنه و غیر منطقی، نسبت به  

اه عکس العمل برادران شـخص قربـانی، شـدید تـر     گ. گردندشونـد یا براي مدتی در خانـه زندانی میگیرنـد و از خانـه اخراج میپدران مورد ضرب و شتم قرار می
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دیده را سهل انگار، بی اراده، خیانتکار، اغواگر و ضعیف بداند و مـورد تنفـر، سـرزنش،    شوهر نیز ممکن است زن بزه. شودبوده و به قتل قربانی توسط آنها منجر می

  ]121.[دهدطعنه و کنایه هاي خویش قرار 

  ـ سقوط در ورطه فحشا

به فحشـا مـی    ز دخترانی که به جهت شرایط نامساعد خانه فرار می کنند، معموالً در دام سودجویان قرار گرفته و قربانی تجاوز می شوند، نهایتاً مجبوربسیاري ا

دانشگاه براون دریافتنـد  پژوهشگران . کننداند، به فحشا گرایش پیدا میهمچنین دخترانی که در سنین کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته] 122.[شوند

همچنین آنها دو برابر بیشتر . آورنداند، چهار بار بیشتر از افراد دیگر به فحشا روي میمردان و زنانی که در دوران کودکی یا نوجوانی مورد تجاوز به عنف قرار گرفته

]123.[شوندقید و بندي میو بی گريزنند و درگیر روابط جنسی، الابالیاز سایرین دست به روابط متعدد در هر سال می

پیشگیري و مقابله

ـ راهبردهاي فرهنگی1

  ـ ترویج ارزش هاي دینی

هرچه اعتقادات مردم نسبت به معنویت . دهدجایگزینی ارزش هاي غیر دینی، به جاي ارزش هاي دینی، انواع انحرافات از جمله تجاوزات جنسی را گسترش می

لذا مصلحان و دلسوزان جامعه باید بـه احیـاي ارزش هـاي دینـی     . نیز گرایش به انحرافات اخالقی در بین آنها زیادتر خواهد شدکم رنگ تر شود، به همان نسبت 

  .همت گمارند

  ـ ترویج حجاب کامل اسالمی

کنند و با آرایش هاي ار را رعایت نمیاغلب قربانیان، مالك هاي پوشش و رفت. یکی از عوامل مؤثر در تحریک متجاوزان جنسی، وضع پوشش و رفتار قربانی است

در قـرآن  . افکننـد نمایند و با این عمل، امنیت سایر زنان را نیز به مخـاطره مـی  تند و پوشش نامناسب در بیرون از منزل، زمینه و انگیزة تجاوز جنسی را فراهم می

  ] 124. [مجید، رعایت موازین پوشش، جهت حفظ امنیت، آرامش و آسایش زنان سفارش شده است

سـداد و صـالح    اي پیامبر به همسران ودخترانت و زنان مؤمن بگو با جلباب، گردن و سینه خود را بپوشانند تا بدین وسیله معلوم شود که اینـان اهـل عفـت و   «

  ]125[».هستند تا از آزار و اذیت اوباش در امان بمانند

ؤمن دستور می دهد که هرگونه بهانه و مستمسکی را از دست مفسده جویان و اوباش بگیرنـد،  همچنین در مواجهه با این ناهنجاري اجتماعی، نخست به زنان م

دست از کار خود برندارند، تو را بر ضد آنها می شورانیم، پـس در آن وقـت،   ] 126[اگر کسانی که در دلشان مرض هست،«: سپس با شدیدترین تهدید می فرماید

درواقع مطابق آیات قرآن کریم، گام اول رعایت حدود پوشش از سـوي زنـان مـؤمن اسـت و     ] 127.[»ر این شهر بمانندجز مدت کوتاهی نمی توانند در کنار تو د

. گیـرد نماید و بهانه را از دسـت افـراد فاسـق مـی    پروا، اذیت و آزار نمودند، آنان را مطابق احکام اسالمی به اشد مجازات محکوم میسپس چنانچه افراد الابالی، بی

  . کننداي عمل ننمایند که توجه افراد هرزه را جلب فرامین دینی، زنان مسلمان باید در پوشیدن حجاب سهل انگار و بی اعتنا نباشند و به گونهمطابق 

  ـ پوشاندن زینت آالت از دید نامحرمان

بیرون از منزل، عالوه بر اینکه یک واجب شرعی است، گـامی  انگیزة برخی از متجاوزین، سرقت زیور آالت قربانیان است، به همین جهت پوشاندن زیور آالت در 

به زنـان مؤمن بگـو زینت هایشان را آشـکار نکننـد، مگر آنچـه کـه بــه    «: در جهت افزایش ضریب امنیت اجتماعی زنان می باشد، چنانچه قرآن کریم می فرماید
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البته طبیعـی اسـت کـه آشـکار     . جواهرات و زینت آالتی است که زنان استفاده می کنند» زِینَتَهنَّ«به نظر بسیاري از مفسرین ]. 128[»خودي خـود آشکار است

  ] 129.[کردن زینت آالت توأم با آشکار کردن اندامی است که زینت بر آن قرار دارد

  ـ راهبردهاي اجتماعی2

  ـ تسهیل ازدواج 

لذا والدین و حکومت دینی باید تالش کنند تا از طرق مختلف، جوانان را تشویق بـه ازدواج   با توجه به گزارشات دادگاهها، اکثر جوانان متجاوز مجرد می باشند؛

  .هاي این امر را فراهم کنندنمایند و زمینه

  زاـ کاهش عوامل تحریک

بر همین اساس ] 130[،»ر می شودگردد، حریص تانسان نسبت به چیزي که منع می«حد و حصر این عبارت است که هاي بیها در ارائه آزادياستدالل لیبرال

در پاسخ به چنـین تفکـري بایـد اذعـان     . معتقدند که در صورت برداشتن حریم هاي دینی در روابط نامحرم، مردان نسبت به جنس مخالف بی تفاوت خواهند شد

امـروزه اثبـات گردیـده اسـت کـه      . نمایده را ثابت مینمود که وضعیت امروز غرب و رشد سرسام آور تجاوز جنسی در کشورهاي اروپایی و امریکا، عکس این فرضی

حریک زاي جنسی هرچه عوامل تحریک کنندة شهوات زیاد تر باشند، میزان جرائم جنسی افزایش خواهد یافت؛ بنابراین مطابق شریعت مقدس اسالم، باید عوامل ت

  . را در محیط کار و اجتماع کاهش داد

  ـ راهبردهاي فقهی ـ حقوقی3

  :وفالو، روانشناس و درمانگر متجاوزین جنسی معتقد استرالف گار

متجاوز جنسی معموالً یک آدم غیر عادي نیسـت؛ بلکـه   . اگر مردان فکر کنند که می توانند از مجازات در امان بمانند، حتماً مرتکب تجاوز جنسی خواهند شد«

د راه مقبولی می یابند، حال آنکه متجاوزین جنسی همۀ مالحظـات اخالقـی و قـانونی را    تفاوت اساسی او با مردان عادي این است که افراد طبیعی براي امیال خو

  ]131.[»نادیده می گیرند

بسـیار سـبک    بر اساس گفته این روانشناس، باید قوانین خشنی براي برخورد با این معضل اجتماعی تصویب شود، اما در اکثر جوامع غربی، مجـازات ایـن جـرم   

کنند، جرم کسانی که به زندانیان تجاوز می, در قانون جنایی آلمان. یابداین جرم در کشورهاي اروپایی و آمریکایی روز به روز گسترش میاست، بدین جهت دامنه 

  ] 132.[نهایتا پنج سال حبس یا پرداخت جریمه مالی می باشد

در وسائل الشیعه، . ادیث نیز در این خصوص بسیار جدي و قاطع استلحن اح] 133.[در دین اسالم براي چنین عملی، مجازات بسیار سنگینی تعیین شده است

حدیث، باید یک ضربت شمشیر  2مطابق . باید کشته شود) مجرد یا متأهل(حدیث تصریح می کند که متجاوز  4حدیث معتبر در این خصوص نقل شده است،  6

ظ قانونی، اشد مجازات در نظر گرفته شده است، لیکن مجریـان قـانون در مقـام اجـرا کمتـر      علیرغم آنکه از لحا] 134.[به متجاوز بزنند، چه بمیرد چه زنده بماند

مـی  است ، با این کار مجرمان حدود در مأل عام از چنین جرم هایی ، اجراي پیشگیري راه بهترین «دارند که برخی اظهار می. شدت عمل به خرج می دهند

خواهـد  کـاهش  درصـد جـرائم    80بـه ایـن ترتیـب    . خـود مـی رسـد   سـزاي  به نیز درمی یابند که ظالم ند و مردم را کنار می گذارترسند و اعمال خالف 

  ] 135.[»یافت

ري دیده بسیار مهم می باشد، در اجراي قانون، باید ترتیبی اتخاذ شود که ضرورتی به حضور قربانی در دادگاه براي اثبات درگیاز آنجا که حفظ آبرو براي زنان بزه

سـاز  توانـد بسـیار مشـکل   می.... البته جانبداري افراطی از شکایت زنان علیه مردان و متهم کردن مردان به تجاوز، هتک ناموس و. و مقاومت در برابر متجاوز نباشد
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می برند، یا به قصد محکوم کردن مـردان  زیرا برخی از زنان که دچار اختالالت شخصیتی و عدم تعادل روانی هستند و از عقده ها و تعارض هاي جنسی رنج . باشد

  . نماینددر دادگاه و شکنجۀ روانی و جسمی آنها یا به قصد اخاذي، چنین شکایت هایی را تسلیم پلیس و دادگاه می

و باشد، مجازات باید تشـدید  اگر قربانی کودك باشد و جانی پدر مشروع ا. باشد، قوانین جزایی شدید تري باید وضع شوددر مواردي که تجاوز از طرف محارم می

خودنمـایی   شود؛ حتی اگر پدر مشروع کودك اعمالی انجام دهد که به تسهیل فساد یک کودك یا استفاده از عکس او براي اهداف جنسی یـا اجبـار فرزنـدش بـه    

ات کند و در کنار این مجازات قانون باید تدابیري براي در تمامی این موارد، قانون باید حتی بدون شکایت مجنی علیه، جانی را مجاز. جنسی براي دیگري بیانجامد

بـه مراکـز    سلب والیت والدین براي تأمین سالمتی ، امنیت و اخالق کودك در نظر بگیرد و در مدت سلب قیمومیت، کودك به اعضاي فامیل یا شـخص ثالـث یـا   

یکبار، وضعیت کودك مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد و در این مدت باید والدین  در صورت امکان، هر شش ماه و حداکثر هر دو سال. نگهداري کودکان سپرده شود

اما اگر . دك محروم کردمجرم تحت آزمایشات روان پزشکی قرار گیرند؛ اگر والدین دچار بیماري حاد روانی باشند، براي همیشه می توان آنها را از حق والیت بر کو

ید تحت درمان قرار گیرند و دوباره به زندگی عادي خود برگردند، زیرا هدف باید این باشد که به کودك و خانوده اش تا حد بیماري روانی آنها قابل درمان باشد، با

  ]136.[را در زندگی خود مجدداً در پیش بگیرند» طبیعی«امکان کمک شود تا کارکردهاي 
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راهکارهاي بازتوانی

: ور استمرحله قابل تص 3حمایت از بزه دیدگان اصوالً در 

  ـ حمایت از بزه دیده بالفاصله پس از تحقق جرم )الف

  .این مرحله شامل مساعدت هاي پزشکی و تسکین نامالیمات روحی ـ روانی است

  حمایت از بزه دیده در مرحله دادرسی -)ب

  حمایت از بزه دیده در مرحلۀ تأمین ضرر و زیان -)ج

مرحله است که به منظور تضمین پرداخت زیان هاي وارده به بزه دیده در زمانی که دسترسی به بزهکار ممکن  یکی از مهمترین ابعاد حمایت از بزه دیدگان این

برخی از قانونگذاران در کشور هاي مختلف تـدابیر گونـاگون و   . نیست و یا افالس و اعسار وي و جبران خسارت بزه دیده ناممکن و متعذّر می باشد، انجام می شود

  .رده اند؛ به عنوان نمونه می توان به بیمۀ اجباري رانندگان اتومبیل اشاره کردمؤثرتري اتخاذ ک

  :براي انجام این حمایت ها، اقدامات ذیل در برخی کشورها انجام شده است

  ـ ایجاد مرکزي براي حمایت از قربانیان تجاوز

ان توصیه می شود تا قربانی تجاوز بتواند در اولین فرصـت بـا ایـن مرکـز تمـاس      براي کشورهایی که با بحران تجاوز مواجه هستند، ایجاد مرکز حمایت از قربانی

. پزشک این مرکز باید با گرد آوري مدارك جسمی محکمه پسـند آشـنا باشـد   . در این مرکز، باید مددکار اجتماعی و پزشک معالج به قربانیان کمک نمایند. بگیرد

دیده را راهنمائی نماید تا بدانند که چگونه به پلیس گـزارش  کی مشاوره دهد و واحد مشاوره حقوقی، زنان بزهواحد مشاوره پزشکی باید در مورد مراقبت هاي پزش

توانـد وکیـل مـدافع مناسـب را بـه      این مرکز می. هم متجاوز به سزاي اعمالش برسد و هم آبروي قربانی حفظ شود و بتواند به زندگی عادي خود برگردد دهند تا

در این مرکز همچنین باید آمار دقیقی از انواع تجاوزات جنسی و علل اصلی آنها گرد ] 137.[د تا در صورت پیگیري موضوع، این کار را انجام دهدقربانی معرفی کن

  .خصص یاري شوددرمانگر متآوري شده و قربانی، مشاورة روانی گردد و به سایر سازمان هاي اجتماعی یا بخش هاي روان پزشکی معرفی شود و در یافتن روان 

  ـ تشویق قربانی به گزارش تجاوز

اي نسبت به زنـان وجـود دارد و از سـوي دیگـر     یکی از عوامل تشدید تجاوز، عدم گزارش از سوي قربانی می باشد، از آنجا که در چنین حوادثی، نگرش بدبینانه

ها، پلیس هاي زن موظف بـه  مرد خودداري می کنند، الزم است که در تمامی کالنتري زنان ایرانی، بسیار مقید و مأخوذ به حیا هستند و از بازگوئی واقعه با پلیس

ضمناً باید خطوط تلفن ویژه، براي کمـک فـوري و گـزارش دهـی     . پیگیري پرونده تجاوز به عنف باشند، بدین ترتیب گزارش این گونه جرائم افزایش خواهد یافت

حتـی  . را به پلیس گزارش دهنـد ) از سوي بیگانه یا خویشاوندان(ید زنان را متقاعد نمود که هرنوع تجاوز جنسی همچنین با. قربانیان، پلیس اضطراري فراهم شود

اجـازه  ) پلیس(خواهند شناخته شوند، می توانند گزارش خود را بدون مشخصات به صورت تلفنی یا کتبی ارائه دهند، این کار به مراکز قانونی اگر به هر دلیلی نمی

ود را جهـت  گزارش هاي دقیقی از تعداد قربانیان و متجاوزان دریافت کنند و بتوانند با توجه به حجم بزه، مقدار مناسبی از نیروهاي مادي و معنوي خـ می دهد تا 

  ]138.[رسیدگی و درمان و مقابله با این معضل اختصاص دهند و براي قربانی هاي بالقوه حمایت هاي الزم را فراهم کنند

  هیز سازمان هاي غیردولتیـ تاسیس و تج

ولتی و ارائه برنامه از آنجایی که کودکان و زنان خیابانی به شدت در قبال این آسیب اجتماعی بی دفاع می باشند، می توان با تاسیس و تجهیز سازمان هاي غیرد

.رداشتهاي آموزشی و حمایتی، گامی موثر براي حمایت از آنها و ممانعت از وقوع تجاوز جنسی به آنها ب



[ketabkhane.org  کتابخانھ بین المللی ]

فهرست منابع

. قرآن کریم× 

  .هـ ق1405، قم »لسان العرب، دار االحیاء التراث العربی«: ابن منظور افریقی المصري× 

  .1376، ترجمه مریم خراسانی و حمید احمدي، نشر دنیاي مادر، »مقدمه اي بر جامعه شناسی ـ نگرش هاي فمینیستی«: ابـوت، پـامال؛ واالس، کلر× 

  .1369، قم، سال ) اسماعیلیان(، دار الکتب العلمیه »تحریر الوسیله«: اهللانی، روحامام خمی× 

  .1380، نشر مؤلف، »تمایالت و رفتارهاي جنسی انسان«: اوحدي، بهنام× 

  .1371، ترجمۀ دکتر صانعی، گنج دانش، »روانشناسی کیفري«: ایبراهمس، دیوید× 

  .1359رات چکیده، چاپ اول، ، انتشا»زنان ویتنام«: برگمن، ارلین ایزن× 

  .1380، ترجمه علی شجاعی، انتشارات سمت، »جرم شناسی نظري«: برنارد، توماس و ولر، جرج و اسنیپس، جفري× 

  .ق ه 1414، مؤسسۀ آل البیت علیهم السالم االحیاء التراث، قم، »تفصیل وسائل الشیعه الى تحصیل مسائل الشریعۀ«: حرعاملی، محمد بن الحسن× 

  . 1382، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، »حقوق زنان، حقوق بشر«: حمیدي، فریده ×

  .1325، دانشگاه تهران، انتشارات دانشکده ادبیات، سال »نامهلغت«: اکبردهخدا، على× 

  .1367، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، »آیین بهزیستی اسالم«: صبور اردوبادي، احمد× 

  .1363، )قم(ترجمه سید محمد باقر موسوي همدانی، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین،  ،»المیزان«طباطبائی، × 

  .1368، انتشارات انجمن اولیاء ومربیان جمهوري اسالمی ایران، »خانواده و مسائل جنسی کودکان«: قائمی، علی× 

  .1379، مترجمین خدیجه ابوالمعالی و دیگران، نشر ساواالن، »ت روانی زنانبهداش«ایزنستات؛ . ا.جی ؛ ترازیپوزین، استفانی. کارلسون، کارن× 

  .1376، )س(، ترجمه کیانوش هاشمیان، انتشارات دانشگاه الزهراء »روانشناسی نابهنجار و زندگی نوین«: کاونیگتن کولمن، جیمز× 

  .1369انتشارات بنیاد،ترجمه محمد تقی زاد،  ،»روانشناسی و تـربیت جنسی کودکان ونوجوانـان«: م.د؛ الپیک، و.کوچتکف، و× 

  .1362، موسسه دار القران الکریم، قم، سال »مجمع المسائل«: گلپایگانی، محمد رضا× 

  .1379، نشریه امنیت، سال چهارم، شماره هفدهم و هیجدهم، آذر و دي »پیدایش، تحول دیدگاه هاي نوین: بزه دیده شناسی«: گودرزي، محمدرضا× 

  .1374، ترجمۀ منوچهر صبوري، نشر نی، چاپ دوم، »جامعه شناسی«: نز، آنتونیگید× 

  .1379، ترجمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدي، نشر مجد، »بزه دیده و بزه دیده شناسی«: لپز ،ژرار؛ فیلیزوال، ژینا× 

  .1376، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، مجتمع آموزشی عالی قم، »جایگاه زنـان بـزه دیـده در قلمرو سیاست جنـایی ایران«: مرتضـوي، نسـریـن× 

  .1374، مترجم محمد بندرریگی، نشر ایران، »المنجد«: معلوف، لویس ×

  .1366، دار الکتاب االسالمیه، »تفسیر نمونه«: مکارم شیرازي، ناصر× 

  .هـ ق 1415احمد عبدالسالم، چاپ اول ، دار الکتب العلمیه، بیروت ، تحقیق »فیض القدیر شرح الجامع الصغیر«: المناوي، محمد عبد الروؤف× 


