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ﻣﻌﯿﻦ ﺧﺰاﺋﻠﯽ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ و در ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﺗﺎﺑﻮ اﻧﮕﺎری و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻮق ﭘﻨﻬﺎن ﺗﺠﺎوز-آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎرم ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺗﻼش
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﺘﺠﺎوز ﯾﺎ آزارﮔﺮ ﺑﺮای ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎن ﮔﺰارش آزار و ﺗﺠﺎوز از ﺳﻮی آزار دﯾﺪه در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮارد ،اﻗﺪام ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺷﻮاریﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز-آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎرم ،ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﺲ از وﻗﻮع آزار ﻧﯿﺰ از ﻧﻈﺮ روﺣﯽ و رواﻧﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد
آنﭼﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺪارﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﺟﺪای از ﻣﺎﻫﯿﺖ ذاﺗﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮن و روﯾﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان ﮐﻪ ﻋﺮف ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادﺛﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﺣﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد آن را ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ ،ﺷﺪﯾﺪا در ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔﺰارش
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ ﻣﺠﺎزات ،ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺠﺎت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﺠﺎوز و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه از
وﮐﯿﻞ ،از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻮارد وﻗﻮع اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﺠﺎوز
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه و دور ﮐﺮدن او از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺰه دﯾﺪه ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮﺛﺮ
اﺳﺖ ،ﻣﺠﺎزات ﻣﺘﺠﺎوز و آزارﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺻﻮرت اﺟﺮای درﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺜﺒﺖ و
ﻣﻬﻢ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
در اﯾﺮان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺪون اﺷﺎره ﺑﻪ آزار و اذﯾﺖﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﺠﺎزات زﻧﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم را
اﻋﺪام ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ(۱) .
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﺮای زﻧﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم در اﯾﺮان از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎوز
ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎی آن زﻧﺎی ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (۲) .ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارد.
اﯾﻦ ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺠﺎوز ،ﺻﺮف اﺛﺒﺎت ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ زن در ﺑﺮﻗﺮاری راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺎوز
ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮدن آن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ در زﻧﺎی ﺑﻪ ﻋﻨﻒ اﯾﻦ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ در ﻓﻌﻞ زن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ زن ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺗﺠﺎوز دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زده و ﺑﺎ ﻣﺘﺠﺎوز وارد درﮔﯿﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺪه و آﺛﺎر آن ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻋﻨﻒ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ زن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﻞ ﺣﺮام زﻧﺎ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎرم ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺘﺠﺎوز و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه اﻋﺪام اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻧﺸﺪهاﯾﺪ ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺛﺒﺎت وﻗﻮع زﻧﺎی ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎرم ،اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻋﺪم ﮔﺰارش ،ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺸﮑﻞ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﮑﺎم ﮐﯿﻔﺮی ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ در اﯾﺮان ،اﺛﺒﺎت وﻗﻮع زﻧﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻪ
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ :اﻗﺮار زاﻧﯽ و زاﻧﯿﻪ )در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺘﺠﺎوز و ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه( ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ،ﺷﻬﺎدت ﭼﻬﺎر ﻣﺮد ﻋﺎدل و ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺿﯽ.
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ وﻗﻮع زﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﻘﻬﯽ آن را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ(۳) .
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻮق ﭘﻨﻬﺎن ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﺤﺎرم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذات ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮدن آن اﺳﺎﺳﺎ اﻣﮑﺎن اﺛﺒﺎت آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻬﺎدت

ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آن )اﻋﺪام( اﺣﺘﻤﺎل اﻗﺮار ﻣﺘﺠﺎوز ،در ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﺑﻮدن ﺗﺠﺎوز
ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﮔﺰارش وﻗﻮع ﺗﺠﺎوز ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻤﯽ آن از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﺎﯾﺸﺎت دیانای و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺿﯽ در اﺛﺒﺎت ﺗﺠﺎوز ،ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
اﯾﻦ دﺷﻮاری ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ در اﺛﺒﺎت وﻗﻮع ﺗﺠﺎوز آﻧﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﮐﻮدک )زﯾﺮ
 ۸۱ﺳﺎل( ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز و آزار ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻮدک و ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻗﺎﺋﻞ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎل آن ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺳﻦ )ﮐﻤﺘﺮ از  ۸۱ﺳﺎل( ﺑﻮدن ﺑﺰه دﯾﺪه ،ﭘﯿﮕﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ
آن ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺑﻮدن ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه -اِﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرم )اﻋﺪام(،
دادﮔﺎهﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺛﺒﺎت زﻧﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﺠﺎوز را ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ
ﻣﺘﺠﺎوز ﭘﺪر ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،از اﻋﺘﺮاف ﭼﻬﺎر ﺑﺎره ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب زﻧﺎ ﻣﻨﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻋﺪام
ﻫﺴﺘﻨﺪ(۴) .
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﻞ آن ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪ آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎرم اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﮐﯿﻔﺮی در اﯾﺮان اﺳﺎﺳﺎ ﺟﺮم آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ و اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ و ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮﻋﯽ اﯾﻦ اﻓﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
ﺷﺪه ارﺗﮑﺎب آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺮم ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺠﺎزات ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮدی و ﺷﺨﺼﯽ آن.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ دﻟﯿﻞ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری آنﭼﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان« رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﯾﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ »ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ،ﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﺮﻋﯽ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل در ﺷﺮع اﺳﻼم اﺳﺖ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزات در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ ﺟﺮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺨﺮب
ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﺮ ﺑﺰه دﯾﺪه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﺎزات ﺑﺮای آزارﮔﺮ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ) ،(۵ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﯾﺮاﻧﯽ از اﺳﺎس
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﮐﻮدک ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺠﺎزاتﻫﺎ و ﺗﺒﻌﺎت
ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺮای آزارﮔﺮ در ﭘﯽ دارد.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،آنﭼﻪ در ﻋﻤﻞ در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز-آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎرم ﺑﻪ وﯾﮋه از ﺳﻮی ﭘﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﺘﺠﺎوز
از وﻗﻮع ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻋﻤﻠﯽ اﺛﺒﺎت آن اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎرم ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ در
ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎزات آن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ ﺟﺮم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪارد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻓﺎﻧﺘﺰیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ازدواج ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان :ﺑﻪ ﮐﺠﺎ و ﭼﻪﻃﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮد؟
ﺟﺴﻤﯽ ﺗﻌﺮض ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪه از وﮐﯿﻞ
ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﯾﺎری و ﮐﻤﮏ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در اﻧﻮاع رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از
ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد.
در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز-آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎرم در اﯾﺮان ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻋﺪم ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺮای
آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﺎن ﺗﺠﺎوز-آزار ﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﻘﻮق اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﺳﻮی دادﮔﺎه ﻣﻮرد ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﺮ
روﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺛﺒﺎت ﺗﺠﺎوز ﯾﺎ آزار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد) ،(۶ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻪ ﺑﺰه دﯾﺪﮔﺎن در اﯾﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ
ﺣﻖاﻟﻮﮐﺎﻟﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ.
در اﯾﺮان ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از وﮐﯿﻞ در دادﮔﺎهﻫﺎ و ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺟﺒﺎری ﻧﺒﻮده؛ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺧﻮاﻫﺎن/ﺷﺎﮐﯽ .از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺮای اﻟﺰام اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻃﺮق اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﻃﺮف ﺷﺎﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺎمﻫﺎی
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮارد وﻗﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آن ﻫﻢ از ﻧﻮع ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،راهﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﺴﺎﻋﺪت وﮐﯿﻞ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از وﮐﯿﻞ ﻣﻌﺎﺿﺪﺗﯽ اﺳﺖ.

اﯾﻦ اﻣﮑﺎن اﻣﺎ ﻋﻠﯽرﻏﻢ وﺟﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ آن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ اﯾﺮان ،در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮدن ﻗﻀﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ وﮐﻼ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ راﯾﮕﺎن ﺑﻮدن اﻧﺠﺎم آن ﻣﻮرد ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﺣﻀﻮر وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در
دﻋﺎوی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﻣﺠﺎز ﻣﻮرد ﺟﺮم اﻧﮕﺎری ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،وﻇﯿﻔﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ:
 .۱ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده  ۴۲۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  «:۲۹۳۱ﺣﺪ زﻧﺎ در ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻋﺪام اﺳﺖ :اﻟﻒ -زﻧﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎرم ﻧﺴﺒﯽ»….
 .۲ﺑﻨﺪ ت ﻣﺎده  ۴۲۲ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل  «:۲۹۳۱ﺣﺪ زﻧﺎ در ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻋﺪام اﺳﺖ :ت -زﻧﺎی ﺑﻪ ﻋﻨﻒ ﯾﺎ اﮐﺮاه از ﺳﻮی
زاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺪام زاﻧﯽ اﺳﺖ».
 .۳در ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ زﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﺧﻮل ﮐﺎﻣﻞ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد در داﺧﻞ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زن ﺗﺎ ﺧﺘﻨﻪ ﮔﺎه اﺳﺖ.
 .۴ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرم در اﯾﺮان ،ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺎﻟﺠﻮ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ .۷۹۳۱
 .۵ﻣﺎده  ۷۳۶ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺰﯾﺮات و ﻣﺠﺎزاتﻫﺎی ﺑﺎزدارﻧﺪه «:ﻫﺮ ﮔﺎه زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻋﻠﻘﻪٔ زوﺟﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﯾﺎ
ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻔﺖ ﻏﯿﺮ از زﻧﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻘﺒﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﻀﺎﺟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻼق ﺗﺎ  ۹۹ﺿﺮﺑﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻒ و اﮐﺮاه ﺑﺎﺷﺪ،
ﻓﻘﻂ اﮐﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﺗﻌﺰﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد».
 .۶ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺎرم در اﯾﺮان ،ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺎﻟﺠﻮ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ .۷۹۳۱

