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  پيشگيري و مقابله ، جنسي آزار با رابطه در ايران كيفري سياست
  )08/04/1397،  تاريخ تصويب   22/12/1396تاريخ دريافت(

  نفيسه باقري

 
  چكيده 

چرا آزار جنسي بحثي است كه امروزه در بسياري از كشور ها مورد توجه قرار گرفته است 
كه قربانيان اين نوع جرايم اغلب كودكان و بانوان به ويژه شاغل در محيط هاي اجتماعي مي 

در . در قانون كشور ايران تعريف دقيقي از آزار جنسي و مصاديق آن ارائه نشده است . باشند 
،  اين پژوهش كه از شيوه تحليل و توصيف با ابزار كتابخانه اي با رويه فيش برداري انجام شده

سعي شده كه در جهت پاسخ به پرسش راه هاي اتخاذي هنگام مواجهه با آزار جنسي چيست ؟ 
 بودن كلي بر آمده و با توجه به مواد قانوني سعي در پيدا كردن مصاديق آن بر آييم خصيصة

 قانون كند مي ايجاب را تفسير ضرورت قانون، سكوت يا و تعارض اجمال، ابهام، گاه و قانون
كه در  .باشند نمي الذكر فوق موارد از عاري نيز كيفري دادرسي آيين قانون و اسالمي مجازات

  .نهايت به ارائه نتيجه گيري و پيشنهادات مي پردازيم 
  
  
  
 
 
 
 
 
  

، پيشگيري ار جرايم، قانون مجازات آزار ، جنسي، زنان، كودكان :واژگان كليدي
  اسالمي، جرايم جنسي

اجتماعي در  –رواني  –هاي زيستي  جايگاه توسل به شاخص«بابايي، محمدعلي، .15
، 16و  15گاه علوم اسالمي رضوي، شماره ، مجله تخصصي دانش»تشخيص حالت خطرناك

 1384سال پنجم 

شناسي نو، درآمدي بر سياست  جرم –كيفر شناسي نو «نجفي ابرندآبادي، علي حسين، .16
، تهران، بنياد حقوقي )ها مجموعه مقاله( هاي علوم جنايي  ، تازه»جنايي مديريتي خطر مدار

  1388ميزان، 
نامه دوره  ، پايان»1339ضمانت احتياطي در قانون اقدامات تأميني مصوب « اميني، محمد، .17

   1346دكتري دانشكده حقوق دانشگاه تهران، 
نامه  ، پايان»پزشكي قانوني بررسي اختالالت رواني از ديدگاه روان«هژبري، محمد، .18

  1383– 84تحصيلي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز، سال 
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  كليات: بخش اول
تحميل تقاضاي جنسي بر فرد، بدون در نظر گرفتن رضايت او است و اين امر آزار جنسي ؛ 

كه در مطالعه اي . 1)234: 1998اندرسون ،(زماني رخ مي دهد كه مناسبات قدرت نابرابر است  
كه در برخي كشور هاي غربي از جمله آمريكا صورت گرفته دو نوع آزار جنسي وجود دارد 

  كه مي توان به 
تعريفي از آزار جنسي ارائه داده است  2اياالت متحده » فرصت هاي برابر شغلي « كميسيون 

« : كه در بيشتر موارد به آن استناد مي شود و بر اساس آن مزاحمت جنسي عبارت است از 
روابط جنسي ناخوشايند اعم از برخوردهاي كالمي يا فيزيكي كه عليرغم وجود زمينه هاي 

تاج محمدي ، (» قاي شغلي يا تهديد براي از دست دادن شغل زنان مي شودمشروع، موجب ارت
   3).326شماره : سايت نصير بوشهر 

كه آزار جنسي دو نوع است پاداشي و خصمانه؛ آزار جنسي  توان گفت اينگونه ميپس 
كه در آن سرپرست يا رييس تقاضاي جنسي را با قول موقعيت شغلي بهتر يا منافع  4»پاداشي«

است كه در آن » خصمانه«بيشتر به كارمند زن مطرح مي كند و ديگري، آزار هاي جنسي 
الگوي گفتار جنسي و محيط كار شهواني، كارمند زن را به شدت معذب و محيط كاري را 

  ).123: 2008؛ به نقل از نواح ،1994ريسكن و پاداويك، . ( براي آنها تحمل ناپذير مي كند
  مي توان به اين برداشت رسيد كه بانوان در جامعه به ويژه در محيط با توجه به تعاريف باال

البته نبايد فراموش كرد كه آزار جنسي شامل كودكان . كار مورد آزار جنسي قرار مي گيرند 
كه اين خود به نوعي مي تواند به عدم برابري در قدرت . چه پسر و دختر نيز وارد خواهد شد

و . ه در طول تاريخ همواره موجب ايجاد تبعيض هايي شده است ك) تفاوت جنسيتي ( فيزيكي 

                                                            
1 Anderson, M (1997)”Thinking About women,Sociological Perspective On Sex And Gender”, 
Allyn and Bacon .234 
2 EEOC 

.  1387تاج محمدي، پروين ، بررسي مزاحمت هاي جنسي در محيط كار، سايت هفته نامه نصير بوشهر ، آذر  3
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حتي نگاه مرد ساالرانه موجود در جامعه كه با توجه به كمرنگ شدن آن هنوز هم مشروعيت 
نا گفته نماند كه در جامعه گشوران زماني پرسش از چرايي آزار جنسي واقع .دارد اشاره كرد 

ثريت با توجه به جرم انگاري انجام شده در تبصره ماده شدن به ويژه بانوان به ميان مي آيد اك
بدحجابي عامل اين امر دانسته اند در جالي كه بسياري از آزار هاي جنسي شامل حال  638

با توجه به طبقه بندي اشاره شده در .   افرادي كه از نظر پوشش ايرادي ندارند هم مي شود 
تعميم داد و ) ان ، كودكان اعم از دختر و پسربانو(ذيل مي توان آزار جنسي خصمانه را به  

  : تحت سه عنوان نام برد 
گفتن داستان ها ، شوخي ها و طنز هاي جنسي؛ پرسيدن : آزاز هاي جنسي كالمي  -الف

سواالتي در مورد زندگي شخصي يا جنسي افراد؛ كنايه هاي جنسي در گفتار؛ اظهار نظر 
؛ ارائه ي پيشنهاد يا دعوت جنسي ناخواسته ؛ پيشنهاد جنسي در مورد ظاهر و لباس و زيبايي زن 

  . براي ادامه ارتباط خارج از فضاي كار يا پيشنهاد دوستي
نگاه هاي هيز و شهوت آلود، چشم چراني، چشمك زدن؛ نشان : آزار هاي غير كالمي  -ب

  . دادن تصاوير نا مناسب جنسي
، نوازش كردن ؛ نزديك شدن ... لمس كردن نا مناسب بدن ، دست و: آزارهاي فيزيكي -ج

:  1389صادقي فسائي و رجب الريجاني، . ( زياد به خانم در هنگام انجام وظايف شغلي خود 
  ).117و 116

معموال در برخورد با اين موارد راهكارهايي كه افراد اتخاذ مي كنند شامل مدارا كردن و 
يا بزه ديده امر ، يا با اقدام ي   سكوت در برابر آزار جنسي ، ترك محيط از جانب قربان

كه در بيشتر موارد راه . اعتراضي مجني عليه نسبت به رفتار مرتكب صورت خواهد پذيرفت 
  ). 1992الن و الن ، .  (حل انتخابي از جانب قرباني ، مدارا يا سكوت كردن بوده است 

 است مرحله آخرين جنسي نكته اي كه در اينجا بايد به آن اشاره كرد اين است كه تجاوز
 كردن هيزي اصطالح به كردن نگاه ركيك، هاي حرف رفتار، از اعم تواند مي جنسي آزار ولي
 مستهجني كلمات كودكي سرويس راننده اگر مثال باشد، قرباني يا كودك بدن اعضاي لمس و
 را كلماتي چنين اجتماع در هم كسي اگر حتي شود، مي تلقي جنسي آزار خود ببرد كار به

  كليات: بخش اول
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 كردن متهم معناي به و دشنام نوعي قذف است، قذف آن حقوقي نام يا جنسي تهمت بشنود
  .كند شكايت تواند مي فرد هم بابت اين از است، لواط يا زنا به شخصي

  در برابر آزار جنسي) كنشي(سياست جنايي پيشگيرانه : بند اول
اين نوع پيشگيري كه به آن پيشگيري غير كيفري نيز مي گويند، عبارت است از مجموعه 
تدابير و اقدامات غير كيفري كه پيش از ارتكاب جرم با مداخله در فرآيند فعليت يافتن جرم و 

اين پيشگيري به نوبه خود به دو . وضعيت پيش جنايي در صدد جلوگيري از بزهكاري است
  . تقسيم مي شود » پيشگيري اجتماعي«و » عيت مدارپيشگيري موق«نوع 

تقسيم » پيشگيري رشد مدار«و » پيشگيري جامعه مدار«پيشگيري اجتماعي خود به دو گونه 
پيشگيري اجتماعي جامعه مدار در صدد است تا با اتخاذ تدابير و اقدامات مناسب . مي شود 

پيشگيري . ماعي و عمومي اثر گذارد براي از بين بردن يا كاهش عوامل جرم زا بر محيط اجت
اجتماعي رشد مدار به دنبال آن است تا با شناسايي عوامل خطر و تقويت عوامل حمايتي و 

در 1. مداخله زودرس در از تداوم و استقرار رفتار هاي مجرمانه در افراد ممانعت به عمل آورد 
  . را از بين ببرد  واقع پيشگيري جامعه مدار در صدد اين است كه بسترهاي جرم زا

نا آگاهي و عدم شناخت آزار هاي جنسي  سبب مي شود كه پيامد هاي منفي از جمله 
نگراني ها و استرس ها و فشار هاي روحي دائماً بر فرد قرباني غلبه كرده و نداند كه چگونه مي 

  . تواند با اين مسائل مقابله نمايد
و كودكان در پي مقابله با آزار جنسي، آگاه يكي از روش هاي توانمد سازي به ويژه بانوان 

  . سازي آنها از طريق برگزاري كالس هاي و برنامه هاي آموزشي است 
در كشورهاي ديگر براي زنان شاغل برنامه هايي تدارك ديده شده كه آگاهي آنها را نسبت 
به آزار جنسي آگاه و شناخت آنها را نسبت به روش هاي مقابله با آزار جنسي و آسيب پذيري 

تحقيقات انجام شده بر روي اثرات اين برنامه هاي آموزشي نشان مي دهد «. كمتر  باال ببرند 

                                                            
 بين همايش هاي مقاله مجموعهطاهري، محمد علي ، امنيت انساني و سياست جنايي پيشگيرانه در برابر مواد مخدر،  1

 .396آسيا ، بي تا ، ص  غرب در انساني امنيت المللي
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مي توانند آگاهي زنان را نسبت به جديت آزار هاي جنسي در محيط كار و بخصوص كه آنها 
  1».رفتار هايي كه به عنوان آزار جنسي شناخته مي شوند، افزايش دهند

  جنسي آزارهاي كاهش در رسانه ها تاثير: بند دوم
ا آنه. بي ترديد وسايل ارتباط جمعي نقش موثري در شكل گيري الگوهاي اجتماعي دارند 

عالوه بر اين، . مي توانند تشويق كننده الگوهاي جنس گرايانه، قوم مدارانه يا نژاد پرستانه باشند
الگوهاي زيان باري كه رسانه ها آنها را تقويت مي نمايند، با دروني شد در افراد جامعه، مي 

ميت نقش لذا با توجه به اه. توانند به عنوان مانعي براي پيشرف و ارتقاي زنان تلقي گردند
  2. رسانه ها ، تغيير اينگونه رويه ها امري ضروري به نظر مي رسد 

 : دريافتند خود مطالعه ي در ) 1384 ( كريمي و صادقي

 .مي آيند در نمايش به كليشه اي سنتي زن صورت به زنان تلويزيوني هاي سريال در

 فريبكاري، خصوصيت چهار داراي شخصيت، لحاظ از كليشه اي ايراني سنتي زن كه چرا

 زن سريال ها، در فريبكار ميان شخصيت هاي در .است بي وفايي و انفعال ناقص العقلي،

 دوش بر دسيسه چيني و نقشه و طرح اصلي بار و دارد عهده بر را وسوسه گر حواي نقش

 مي قرار زن فريبكاري تاثير تحت كه است مردي نيز ايراني كليشه اي سنتي مرد .اوست

 و است عاقل )عتيق عهد حواي روايت به آدم( مي شود تبرئه گناهان از سرانجامو  گيرد
   .وفادار و فعال

 آزار زمينه در كه نمايد القا را نگرش اين مي تواند زنان از نادرستي تصويرهاي چنين

 واقعيت مي توانند رسانه ها حالي كه در .مي آيند شمار به مقصران اصلي زنان نيز جنسي

 كه نمايند ايجاد قرباني ذهن اطرافيان در را نگرشي چنين و بگذارند نمايش به را

 خاطي بلكه مردان دارد نمي بر را مانعي تنها نه افراد اين نمودن سرزنش و مقصرپنداري

                                                            
1Reese,L &Lindenberg,K(2003)”The Importance of Training on Sexual 
Harassment Policy Outcomes” Review of Public Personnel Administration; No:23; 

صادقي فسايي، سهيال ، رجب الريجاني، مهسا، استراتژي هاي توانمند سازي زنان در مقابله با آزار هاي جنسي در محيط  2
  .18، ص  5، شماره 1390، تهران ،   )زنان مطالعات مجله(زنان تحقيقات مجله كار، 

 كردن متهم معناي به و دشنام نوعي قذف است، قذف آن حقوقي نام يا جنسي تهمت بشنود
  .كند شكايت تواند مي فرد هم بابت اين از است، لواط يا زنا به شخصي

  در برابر آزار جنسي) كنشي(سياست جنايي پيشگيرانه : بند اول
اين نوع پيشگيري كه به آن پيشگيري غير كيفري نيز مي گويند، عبارت است از مجموعه 
تدابير و اقدامات غير كيفري كه پيش از ارتكاب جرم با مداخله در فرآيند فعليت يافتن جرم و 

اين پيشگيري به نوبه خود به دو . وضعيت پيش جنايي در صدد جلوگيري از بزهكاري است
  . تقسيم مي شود » پيشگيري اجتماعي«و » عيت مدارپيشگيري موق«نوع 

تقسيم » پيشگيري رشد مدار«و » پيشگيري جامعه مدار«پيشگيري اجتماعي خود به دو گونه 
پيشگيري اجتماعي جامعه مدار در صدد است تا با اتخاذ تدابير و اقدامات مناسب . مي شود 

پيشگيري . ماعي و عمومي اثر گذارد براي از بين بردن يا كاهش عوامل جرم زا بر محيط اجت
اجتماعي رشد مدار به دنبال آن است تا با شناسايي عوامل خطر و تقويت عوامل حمايتي و 

در 1. مداخله زودرس در از تداوم و استقرار رفتار هاي مجرمانه در افراد ممانعت به عمل آورد 
  . را از بين ببرد  واقع پيشگيري جامعه مدار در صدد اين است كه بسترهاي جرم زا

نا آگاهي و عدم شناخت آزار هاي جنسي  سبب مي شود كه پيامد هاي منفي از جمله 
نگراني ها و استرس ها و فشار هاي روحي دائماً بر فرد قرباني غلبه كرده و نداند كه چگونه مي 

  . تواند با اين مسائل مقابله نمايد
و كودكان در پي مقابله با آزار جنسي، آگاه يكي از روش هاي توانمد سازي به ويژه بانوان 

  . سازي آنها از طريق برگزاري كالس هاي و برنامه هاي آموزشي است 
در كشورهاي ديگر براي زنان شاغل برنامه هايي تدارك ديده شده كه آگاهي آنها را نسبت 
به آزار جنسي آگاه و شناخت آنها را نسبت به روش هاي مقابله با آزار جنسي و آسيب پذيري 

تحقيقات انجام شده بر روي اثرات اين برنامه هاي آموزشي نشان مي دهد «. كمتر  باال ببرند 

                                                            
 بين همايش هاي مقاله مجموعهطاهري، محمد علي ، امنيت انساني و سياست جنايي پيشگيرانه در برابر مواد مخدر،  1

 .396آسيا ، بي تا ، ص  غرب در انساني امنيت المللي
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 .ندارد پي در آنان براي مجازاتي هيچگونه زيرا مي نمايد مشتاق تر آزارهايشان ادامه به را

 قضاوت ، جنسي آزار مجرمان قرباني، زنان رسانه ها مخاطبان بنابراين ازآنجايي كه

 و غلط نگرش هاي بردن بين از با توانند مي مي باشند، آنها مسئله اين مورد در كنندگان
 زنان سازي آگاه به اين مسئله ابعاد كردن روشن و زنان به مناسب راهكارهاي دادن نشان

سازي  توانمند زمينه احتمالي، مجازات هاي درباره مجرمان به هشدار با و پردازند شاغل
 از و مناسب جامعه پذيري فرايندهاي در رسانه ها اين بر عالوه .نمايند فراهم را زنان بيشتر

 باشند گذار اثر مي توانند جنسيتي تبعيض هاي و جامعه نگرش هاي مردساالر بردن بين

 خودداري زنان به نسبت مردساالرانه و نگرش هاي نادرست بازتوليد از مي توانند آنها زيرا

 1 .نمايند تقويت را جنسيتي عدالت نگرش هاي و نمايند

 در موثر ابزاري عنوان به گروهي رسانه هاي ، پكن سند بخصوص المللي بين اسناد در

 :شامل كه شده اند معرفي سازي زنان توانمند اهداف تحقق

 ها رسانه در زنان تصوير اي كليشه غير و متوازن پيشبرد بر تاكيد -

 انساني ارزش و حيثيت و احترام با زنان از تصوير ارائه -

 زنان از انگيز خفت و منفي تصاوير مستمر نمايش از جلوگيري -

 جنسيت بر مبتني نابرابري و خشونت پروراندن به كه هايي كليشه از جلوگيري -

  2بخشند مي مداومت
از طرفي در برخي شبكه هاي ماهواره اي نيز شاهد برنامه هايي در قالب آگاه ساختن به ويژه 
كودكان هستيم كه به صورت خيلي كودكانه و با زباني ساده نسبت به واكنش هاي كودكان 

... هنگام برخورد با افراد بيگانه يا حتي آشنا كه به قسمت هاي خصوصي آنها تمايل به لمس و 
جالب است كه كودكان را نيز به بيان اين . درخواست هاي نامعقول ساخته شده است  دارند يا

                                                            
،  3قي فسايي، سهيال و شيوا كريمي ، كليشه هاي جنسيتي سريال هاي تلوزيوني ايراني، فصلنامه پژوهش زنان، شماره صاد 1

 .89-59، ص 1384
پوركيو، فريده ، بررسي توانمند سازي زنان در ايران با تأكيد بر رسانه ها و كتاب هاي درسي، مجموعه مقاالت اولين  2

 . 224، ص 1380،  83-73همايش توانمند سازي زنان، تهران ، رياست جمهوري ، مركز امور مشاركت جوانان ، شمار 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


13
97

ن 
ستا

 تاب
م-

شش
ره 

شما
م-

دو
ره 

دو
 - 

 یار
ون

 قان
قی

قو
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

425

 

 

و حتي پاسخ به تهديد هاي وارده از سوي . موارد به ويژه به والدي خود تشويق مي كنند 
 . مرتكب جرم را نيز ياد آور ميشود تا نگراني هاي كودكان نيز از بين رود 

 ) موقعيت مدار(ت مدار تدابير پيش گيرانه وضعي: بخش دوم
پيشگيري موقعيت مدار شامل تدابير و اقدامات غيركيفري است كه از طريق از بين بردن يا 
كاهش فرصت هاي مناسب براي وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرايط و موقعيت پيش 
جنايي از جمله فزوني خطر شناسايي و احتمال دستگيري بزهكار از ارتكاب جرم جلوگيري 

اين نوع پيشگيري از طريق افزايش هزينه هاي ازتكاب جرم و كاهش سود ناشي از . كند مي
آن در صدد فرآيند گذار از انديشه به فعل مجرمانه را با استفاده از روش هاي غير كيفري 

پيشگيري اجتماعي نيز با ايجاد تغييرات و اصالحات در فرد و جامعه به دنبال . مختل كند 
به صورت پايدار و هميشگي است و تالش مي كند كه شهروندان از طريق جلوگيري از جرم 

در واقع در پيشگيري  1. آموزش، تربيت، تشويق و تنبيه با قواعد اجتماعي آشنا و همنوا شوند
وضعيت مدار قرار نيست كه رو به آينده نگاه كنيم بلكه در لحظه ي شروع به ارتكاب جرم، 

در واقع مرتكب در مقابل خود يك . اعمال بزه برهم زند  معادله ي فرد مرتكب را در جهت
  . مانعي را ميبيند كه صورت تمايل به ارتكاب آن بايد از اين مانع عبور كند 

  : ازجمله اقداماتي كه در رابطه با آزار  جنسي مي توان اشاره كرد عبارت است از 
 محيط هاي و شركت ها در نظارتگر و مناسب مدير حضور: بند اول
  اجتماعي

كاستر و همكارانش معتقدند زنان شاغلي كه در محيط هاي كاريشان از مديران حمايتگر و 
مقابله كننده با آزارهاي جنسي برخوردارند، احتمال كمتري دارد كه در محيط كارشان مورد 

آنها نشان داده اند حمايت مديران از زنان شاغل ،موجب افزايش مقابله و . آزار واقع شوند 
 مي طريق دو به ، حمايتگر روساي و مديران. ترل آزار جنسي در محيط كار خواهند شدكن

 :نمايند پشتيباني بالقوه قربانيان از توانند

                                                            
  همان منبع 1

 .ندارد پي در آنان براي مجازاتي هيچگونه زيرا مي نمايد مشتاق تر آزارهايشان ادامه به را

 قضاوت ، جنسي آزار مجرمان قرباني، زنان رسانه ها مخاطبان بنابراين ازآنجايي كه

 و غلط نگرش هاي بردن بين از با توانند مي مي باشند، آنها مسئله اين مورد در كنندگان
 زنان سازي آگاه به اين مسئله ابعاد كردن روشن و زنان به مناسب راهكارهاي دادن نشان

سازي  توانمند زمينه احتمالي، مجازات هاي درباره مجرمان به هشدار با و پردازند شاغل
 از و مناسب جامعه پذيري فرايندهاي در رسانه ها اين بر عالوه .نمايند فراهم را زنان بيشتر

 باشند گذار اثر مي توانند جنسيتي تبعيض هاي و جامعه نگرش هاي مردساالر بردن بين

 خودداري زنان به نسبت مردساالرانه و نگرش هاي نادرست بازتوليد از مي توانند آنها زيرا

 1 .نمايند تقويت را جنسيتي عدالت نگرش هاي و نمايند

 در موثر ابزاري عنوان به گروهي رسانه هاي ، پكن سند بخصوص المللي بين اسناد در

 :شامل كه شده اند معرفي سازي زنان توانمند اهداف تحقق

 ها رسانه در زنان تصوير اي كليشه غير و متوازن پيشبرد بر تاكيد -

 انساني ارزش و حيثيت و احترام با زنان از تصوير ارائه -

 زنان از انگيز خفت و منفي تصاوير مستمر نمايش از جلوگيري -

 جنسيت بر مبتني نابرابري و خشونت پروراندن به كه هايي كليشه از جلوگيري -

  2بخشند مي مداومت
از طرفي در برخي شبكه هاي ماهواره اي نيز شاهد برنامه هايي در قالب آگاه ساختن به ويژه 
كودكان هستيم كه به صورت خيلي كودكانه و با زباني ساده نسبت به واكنش هاي كودكان 

... هنگام برخورد با افراد بيگانه يا حتي آشنا كه به قسمت هاي خصوصي آنها تمايل به لمس و 
جالب است كه كودكان را نيز به بيان اين . درخواست هاي نامعقول ساخته شده است  دارند يا

                                                            
،  3قي فسايي، سهيال و شيوا كريمي ، كليشه هاي جنسيتي سريال هاي تلوزيوني ايراني، فصلنامه پژوهش زنان، شماره صاد 1

 .89-59، ص 1384
پوركيو، فريده ، بررسي توانمند سازي زنان در ايران با تأكيد بر رسانه ها و كتاب هاي درسي، مجموعه مقاالت اولين  2

 . 224، ص 1380،  83-73همايش توانمند سازي زنان، تهران ، رياست جمهوري ، مركز امور مشاركت جوانان ، شمار 
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 .نمايد حمايت قربانيان از فعاالنه تواند مي كه مدير فيزيكي حضور -الف 

 براي جنسي آزار برابر در واكنش و العمل عكس امكان مديرحمايتگر، حضور -ب

 بنابراين. سازد مي پذير امكان را ها استفاده سوء برابر خود در از حفاظت و شاغل زنان

 در زنان توانمندسازي در مهمي نقش آنان، عملكرد بر نظارت و مديران شايسته انتخاب

تشكل  ايجاد زنان توانمندسازي راهكارهاي از ديگر يكي1.  دارد عهده جنسي بر آزار برابر
 صداي شنيدن با تا مي باشد شاغل زنان از حمايت خودگردان براي و نهاد مردم هاي

آسيب هاي احتمالي براي زنان شاغل را  ميزان آنان، به مناسب راهنمايي هاي و قربانيان
در زمينه آزار جنسي نيز، همانند ديگر موارد خشونت عليه « به نقل از قندهاري .كاهش دهند

شدن مشكالت و تجربه هاي زنان در اين رابطه،  زنان بر تقويت تشكل هاي زنانه، آشكار
  2».آموزش همگاني و گسترش شركت هاي مشاوره اي تاكيد زيادي مي شود

از طرفي همبستگي و توانمند سازي كودكان در محيط هاي آموزشي چون مهد كودك ، 
ز مي در جهت اينكه از انزواي بيان كردن جرم واقع شده به آنها  بيرون آيند ني.. مدارس و 

  .  تواند از آزار هاي آينده چلوگيري به عمل آورد 
  مسئوليت كيفري بر دوش كارفرما و مديران : بند دوم

به نظر مي رسد در صورتي كه مسئوليت كيفري را بر دوش كارفرما از جهت وارد شدن هر 
گونه آزار جنسي بر قربانيان ، خود باعث مي شود كه كارفرما محيطي عاري از هرگونه 
مزاحمت را ايجاد كند و نظارت هاي الزم را با دقت بيشتري صورت دهد چرا كه اين خود به 
نوعي حضور مدير و ناظر را نيز تقويت كرده و باعث ايجاد سلسه مراتب نظارتي بر هر بخش 

در آمريكا، كانادا و برخي از . وجود آورد ه بخصوص در محيط هاي كاري زنان را ب
اروپا، كارفرمايان مسئول هستند تا براي كارمندان خود يك محيط كشورهاي عضو اتحاديه 

                                                            
1 Cogin,J & Fish, A (2007)”Managing Sexual Harassment More  Strategically”:An Analysis Of 
Environmental Causes, Asia Pacific Journal of Human Resources; 45;pp 333- 365 , published by 
sage 

نشر قندهاري، پرديس ، مزاحمت هاي جنسي در محيط كار، مجموعه مقاالت ، گردآورنده نوشين احمد خراساني ،  2
 .100، 1379، 9توسعه ، تهران ،جلد 
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سازد تا  بنابراين، قانون كارفرمايان را موظف مي. كاري عاري از تبعيض و آزار فراهم آورند
اگر كارفرما اقدامات الزم براي . آزار در محيط كاري را پيشگيري كرده و با آن برخورد كنند

دهد مقصر  تواند به جهت آزاري كه رخ مي انجام ندهد، او مي پيشگيري و برخورد با آزار را
خصوص، معيار جامعي  در آمريكا به. خبر باشد شناخته شود، حتي اگر از وجود اين آزار بي

اغلب . براي تشخيص قصور كارفرما در ارتكاب يك كارمند به آزارجنسي تهيه شده است
دادن تمامي افراد  جنسي مستلزم دخالت هاي موفق در پيشگيري از آزار  ها و طرح راهبرد

كننده تعهد واقعي تمامي  اين بيانيه بايد منعكس. مربوطه و داشتن يك بيانيه روشن هستند
اعضاي سازمان باشد تا اهميت مبارزه عليه آزار جنسي در محيط كاري به رسميت شناخته 

همچنين  1.اه استهمر) دستورالعمل(گذاري مكتوب  اين كار معموال با يك سياست. شود
وجود مدير و كارفرما در محيط هايي كه كودكان در آن حضور دارند نيز خود باعث ايجاد 
حس نظارتي بر افراد خواهد بود لكن با آگاهي كودكان نيز نسبت به وجود اين ناظرين در 
 جهت بعد حمايتي داشتن نيز خود با ايجاد اعتماد نسبت به بيان آسيب وارده از وقوع چنين

  . جرايمي خواهد كاست 
  در برابر آزار جنسي ) پيشگيري واكنشي(سياست جنايي مقابله اي : بند سوم

اين نوع پيشگيري پس از وقوع جرم با بهره گيري از تدابير و اقدامات نظام عدالت كيفري 
براي كاهش نرخ جرم با رعب انگيزي فردي ، جمعي و عبرت آموزي از بزهكاري نخستين و 

اين پيشگيري بر اساس اثري كه بر فرد و جامعه . بزهكاري دوباره افراد جلوگيري مي كند
  . خود به دو گونه پيشگيري عام و پيشگيري خاص تقسيم مي شود ميگذارد به نوبه ي 

پيشگيري واكنشي عام مبتني بر اين فرض است كه هريك از افراد جامعه يك بزهكار 
احتمالي است و مي توان آن را با استفاده از تهديد به مجازات كه اجراي آن حتمب و قطعي 

در سايه ي اين نوع از پيشگيري ، اجراي . خواهد بود، از ارتكاب جرم در آينده منصرف كرد 
مجازات در مورد بزهكاران موجب ترس ديگران از ارتكاب جرم و در نتيجه مانع بزهكاري 

                                                            
 http://yarikadeh.com/fa/content/207: سايت ياري كرده ، پيشگيري از آزار جنسي در محيط كار  1

 .نمايد حمايت قربانيان از فعاالنه تواند مي كه مدير فيزيكي حضور -الف 

 براي جنسي آزار برابر در واكنش و العمل عكس امكان مديرحمايتگر، حضور -ب

 بنابراين. سازد مي پذير امكان را ها استفاده سوء برابر خود در از حفاظت و شاغل زنان

 در زنان توانمندسازي در مهمي نقش آنان، عملكرد بر نظارت و مديران شايسته انتخاب

تشكل  ايجاد زنان توانمندسازي راهكارهاي از ديگر يكي1.  دارد عهده جنسي بر آزار برابر
 صداي شنيدن با تا مي باشد شاغل زنان از حمايت خودگردان براي و نهاد مردم هاي

آسيب هاي احتمالي براي زنان شاغل را  ميزان آنان، به مناسب راهنمايي هاي و قربانيان
در زمينه آزار جنسي نيز، همانند ديگر موارد خشونت عليه « به نقل از قندهاري .كاهش دهند

شدن مشكالت و تجربه هاي زنان در اين رابطه،  زنان بر تقويت تشكل هاي زنانه، آشكار
  2».آموزش همگاني و گسترش شركت هاي مشاوره اي تاكيد زيادي مي شود

از طرفي همبستگي و توانمند سازي كودكان در محيط هاي آموزشي چون مهد كودك ، 
ز مي در جهت اينكه از انزواي بيان كردن جرم واقع شده به آنها  بيرون آيند ني.. مدارس و 

  .  تواند از آزار هاي آينده چلوگيري به عمل آورد 
  مسئوليت كيفري بر دوش كارفرما و مديران : بند دوم

به نظر مي رسد در صورتي كه مسئوليت كيفري را بر دوش كارفرما از جهت وارد شدن هر 
گونه آزار جنسي بر قربانيان ، خود باعث مي شود كه كارفرما محيطي عاري از هرگونه 
مزاحمت را ايجاد كند و نظارت هاي الزم را با دقت بيشتري صورت دهد چرا كه اين خود به 
نوعي حضور مدير و ناظر را نيز تقويت كرده و باعث ايجاد سلسه مراتب نظارتي بر هر بخش 

در آمريكا، كانادا و برخي از . وجود آورد ه بخصوص در محيط هاي كاري زنان را ب
اروپا، كارفرمايان مسئول هستند تا براي كارمندان خود يك محيط كشورهاي عضو اتحاديه 

                                                            
1 Cogin,J & Fish, A (2007)”Managing Sexual Harassment More  Strategically”:An Analysis Of 
Environmental Causes, Asia Pacific Journal of Human Resources; 45;pp 333- 365 , published by 
sage 

نشر قندهاري، پرديس ، مزاحمت هاي جنسي در محيط كار، مجموعه مقاالت ، گردآورنده نوشين احمد خراساني ،  2
 .100، 1379، 9توسعه ، تهران ،جلد 
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براي نمونه زنداني كردن يك بزهكار چنانچه موجب انصراف بزهكاران . آنها مي شود 
واكنشي آن را  احتمالي از ارتكاب جرم شود، داراي اثر بازدارنده است و هدف پيشگيري

در پيشگيري واكنشي خاص هدف اين است كه با اجراي روش ها و برنامه . تأمين مي كند 
تربيتي و درماني موجبات بازپذيري اجتماعي بزهكار فراهم شود تا ديگر در  –هاي اصالحي 

تحقيقات نشان مي دهد كه ميان بازپذيري اجتماعي بزهكاران و شيوه . ورطه ي بزهكاري نيفتد 
در نظام حقوقي ايران تعريف  1. برخورد نظام عدالت كيفري پيوندي ناگسستني وجود دارد 

 هر طبق تعريف سازمان ملل، آزار جنسي عبارت است از. مشخصي از آزار جنسي وجود ندارد
نوع نزديك شدن فيزيكي ناخواسته، درخواست براي خدمت جنسي يا ساير رفتارهاي فيزيكي 

با وجود نبود تعريفي مشخص از اين مساله در ايران، آزارجنسي و  .و غيركالمي و كالمي
  .انگاري شده است تجاوز در قوانين جمهوري اسالمي جرم

 جرم انگاري رفتار هاي آزار جنسي : بخش سوم
با توجه به . همان طور كه بيان شد در قانون كشور ايران تعريفي از آزار جنسي به ميان نيامده 

تعزيرات كه به آزار جنسي كالمي آن  619قانون مجازات اسالمي در موارد درنظر قرار دادن 
همين قانون به آزار جنسي كه به غير از تجاوز مي باشد اشاره  637هم به صورت ضمني و ماده 

كه تجاوز به عنف را جرم انگاري كرده كه  224و در نهايت ماده ) عمل منافي عفت( شده 
البته ناگفته نماند كه امكان  .جنسي به كار برده نشده است تعريف دقيقي از اصطالح آزار 

اثبات جرايم جنسي حتي در موارد حدود هم بسيار دشوار است و در بسياري موارد ممكن 
قانون مجازات  224گواه اين مدعا در رابطه با ماده . است مرتكب بدون مجازات باقي بماند

 حدود الهي مي باشد و داراي جنبه حق الهي درچرا كه  تجاوز به عنف نيز از . اسالمي است 
صورت توبه مرتكب، و احراز آن براي قاضي با وجود شرايط مقرره در دين و قانون، موجب 

شوند، بر خالف قصاص كه جنبه حق الناسي داشته و با  سقوط يا تبديل و تخفيف مجازات مي
ل آن بدون رضايت مجني عليه شود و قاضي مجاز به تخفيف و تبدي توبه مرتكب، برداشته نمي

                                                            
 . 1383، 49و 48و شماره  1382، 45نيازپور، امير حسن، پيشگيري از بزهكاري، مجله حقوق دادگستري، شماره  1
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قانون مجازات اسالمي،  114باشد، و در تجاوز و زناي به عنف به صراحت ماده  يا اولياي نمي
زناي به عنف قبل از اثبات جرم و در برخي از موارد حتي بعد از اثبات جرم، توبه   اگر مرتكب
تواند  مي  كي، قاضياش براي قاضي محرز شود، حتي بدون كسب اجازه از شا نمايد و توبه

همان قانون نسبت به جنبه  2مجازات حدي اعدام او را ساقط نمايد، هر چند به استناد تبصره 
.  شود عمومي جرم بايد اين متجاوز به حبس يا شالق تعزيري درجه شش يا هر دو آنها محكوم 

باب حرمت شرعي و از طرفي با دقيق شدن در موارد قانوني ذكر شده به نظر ميرسد كه تنها از 
 . به ابن اعمال نگاه شده و نه از باب حمابت از حقوق بزه ديده

خود نيز باعث ابهامات زيادي شده است چرا كه به راحتي نميتوان  619از طرفي ماده 
مي توان اينگونه نتيجه گرفت عدم . تشخيص داد چه عملي داخل يا خارج از اين ماده است

جنسي خود باعث عدم پيگيري از طرف قانون و همچنين منجر  ذكر مصاديق در رابطه با جرايم
  . به عدم حفظ حرمت و چارچوب حريم شخصي افراد مي شود 

ذكر اين نكته هم حائز اهميت است كه در حقوق جزا قياس مجاز نيست و تفسير به نفع متهم 
در نتيجه اين مواد ذكر شده نه به صورتي ضمني و ه به صورت تلويحي شامل اين . مي باشد 

در برخي از كشورها، . و براي اين عمل جرم انگاري صورت نگرفته است . جرم نخواهد شد 
همواره افشاگري از سوي . يط كار، در قانون كار ديده شده استآزار جنسي در مح

قانون قبول دارد كه آزار جنسي چه طور . آزار جنسي نياز به اقرار و شهادت ندارد  ديده آسيب
در قانون كار ايران شكايت زني از كارفرما به خاطر آزار . شود و در چه محيطي ابراز مي

. تر مطرح شده است در برخي كشورها، در قانون كار دقيقجنسي، تابع قوانين عمومي است اما 
ديده را تامين كند تا زن يا مردي در صورت نپذيرفتن  تواند امنيت شغلي آسيب قانون كار مي

 .شرط رابطه جنسي در محيط كار، شغل خود را از دست ندهد

اين «: ودش طبق قوانين انگليس، در صورت بروز چنين اتفاقي، كارفرما مقصر شناخته مي
بيني نشده بلكه اگر منشي يا فردي كه در رابطه قدرت،  مساله نه تنها در قانون كار ايران پيش

كنند  تر از كارفرما است، رابطه جني را نپذيرد، اگر اخراجش هم نكنند، با او رفتاري مي پايين
   ».كه خودش محيط كارش را ترك كند

براي نمونه زنداني كردن يك بزهكار چنانچه موجب انصراف بزهكاران . آنها مي شود 
واكنشي آن را  احتمالي از ارتكاب جرم شود، داراي اثر بازدارنده است و هدف پيشگيري

در پيشگيري واكنشي خاص هدف اين است كه با اجراي روش ها و برنامه . تأمين مي كند 
تربيتي و درماني موجبات بازپذيري اجتماعي بزهكار فراهم شود تا ديگر در  –هاي اصالحي 

تحقيقات نشان مي دهد كه ميان بازپذيري اجتماعي بزهكاران و شيوه . ورطه ي بزهكاري نيفتد 
در نظام حقوقي ايران تعريف  1. برخورد نظام عدالت كيفري پيوندي ناگسستني وجود دارد 

 هر طبق تعريف سازمان ملل، آزار جنسي عبارت است از. مشخصي از آزار جنسي وجود ندارد
نوع نزديك شدن فيزيكي ناخواسته، درخواست براي خدمت جنسي يا ساير رفتارهاي فيزيكي 

با وجود نبود تعريفي مشخص از اين مساله در ايران، آزارجنسي و  .و غيركالمي و كالمي
  .انگاري شده است تجاوز در قوانين جمهوري اسالمي جرم

 جرم انگاري رفتار هاي آزار جنسي : بخش سوم
با توجه به . همان طور كه بيان شد در قانون كشور ايران تعريفي از آزار جنسي به ميان نيامده 

تعزيرات كه به آزار جنسي كالمي آن  619قانون مجازات اسالمي در موارد درنظر قرار دادن 
همين قانون به آزار جنسي كه به غير از تجاوز مي باشد اشاره  637هم به صورت ضمني و ماده 

كه تجاوز به عنف را جرم انگاري كرده كه  224و در نهايت ماده ) عمل منافي عفت( شده 
البته ناگفته نماند كه امكان  .جنسي به كار برده نشده است تعريف دقيقي از اصطالح آزار 

اثبات جرايم جنسي حتي در موارد حدود هم بسيار دشوار است و در بسياري موارد ممكن 
قانون مجازات  224گواه اين مدعا در رابطه با ماده . است مرتكب بدون مجازات باقي بماند

 حدود الهي مي باشد و داراي جنبه حق الهي درچرا كه  تجاوز به عنف نيز از . اسالمي است 
صورت توبه مرتكب، و احراز آن براي قاضي با وجود شرايط مقرره در دين و قانون، موجب 

شوند، بر خالف قصاص كه جنبه حق الناسي داشته و با  سقوط يا تبديل و تخفيف مجازات مي
ل آن بدون رضايت مجني عليه شود و قاضي مجاز به تخفيف و تبدي توبه مرتكب، برداشته نمي

                                                            
 . 1383، 49و 48و شماره  1382، 45نيازپور، امير حسن، پيشگيري از بزهكاري، مجله حقوق دادگستري، شماره  1

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


13
97

ن 
ستا

 تاب
م-

شش
ره 

شما
م-

دو
ره 

دو
 - 

 یار
ون

 قان
قی

قو
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

430

موافقت كردند كه از اين پس، هر تماس جنسي  2016نمايندگان پارلمان اروپا در تابستان 
كه به خالف تمايل كسي انجام گيرد، ولو با مقاومت هم همراه نبوده باشد، تجاوز شمرده 

  .شود مي
  :سياست جنايي ناظر بر تشريفات رسيدگي: بند اول

در اين بخش كه خود به دو بند مجزا تقسم شده است به سياست جنايي ناظر بر تعقيب و 
و فرآيند رسيدگي و اجراي حكم پرداخته با تاكيد بر اصالح و درمان در جهت بهبود و تحقيق 

با توجه به بررسي . سازگار كردن مجرمين و از بين بردن حالت خطرناك خواهيم پرداخت 
مواد قانوني متوجه خواهيم شد كه اثبات جرايم منافي عفت نيز خود با سختگيري هاي فراواني 

آيين دادرسي كيفري نيز ممكن است موجب بزه پوشي و عدم  102نار ماده مواجه بوده و در ك
از طرفي آزار جنسي در ايران طبق .  تعقيب و تحقيق در آزار هاي جنسي خرد نيز مي شود 

قانون عمومي در حال رسيدگي است كه بهتر بود مانند كشور هاي آمريكا و كانادا در قانون 
بيني شده  اين حق پيش جمهوري اسالمي ايرانيين دادرسي در قانون آ. كار نيز ذكر مي شد 

آزاري  اما كودك. نهاد در حوزه فعاليت خود بتوانند شكايت كنند هاي مردم است كه سازمان
تواند بدوا شكايت كند و   نهاد نمي اگر جزو منافي عفت باشد مثل تجاوز و زنا، سازمان مردم

ر پدر و مادر رضايت نداشته باشند يا زماني كه اگ. بايد رضايت ولي كودك نيز موجود باشد
بنابراين . شود خشونت جنسي توسط اعضاي خانواده اتفاق افتاده باشد، كار بسيار سخت مي

  . جرم مي باشد يكي از اشكاالت كار در مرحله اثبات 
شكايت كند و منتهي به صدور قرار منع  مردم نهاد بر اساس آيين دادرسي سه بار سازمان

از طرفي نيز اين سازمان هاي مردم نهاد بر  .تعقيب شود تا يك سال حق شكايت جديد ندارد
طبق قانون ذكر شده هر ساله از طرف دادگستري اعالم مي شوند و بسياري از نهاد ها ممكن 

ادرسي كيفري جديد نيز قانون آيين د 102بر طبق ماده  . است از اين ليست خارج باشند 
تعقيب و تحقيق را در جرايم زنا و لواط و ساير جرايم منافي عفت در صورتي كه مرئي و در 
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صرف ادعاي اكراه، ربايش، در بحث زناي به عنف نيز  1. منظر عام نباشد را مجاز ندانسته است 
.  ادگاه ثابت شودبايد در دبلكه شود،  تهديد و ارتكاب فعل به عنف از سوي زن پذيرفته نمي

شاهد عادل و دادان گواهي  4بار اقرار در نزد قاضي يا حضور  4كه نحوه اثبات اين جرم نيز به 
قانون مجازات اسالمي علم قاضي با  120مبني بر عمل ارتكابي و در نهايت با توجه به ماده 

با ذكر كلمه  قانون تعزيرات 638با مداقه در متن ماده  .توجه به قرائن و شواهد مي باشد
در واقع به نظر ميرسد اگر آزار جنسي در انظار و علني باشد در واقع مشمول قانون و ) مالءعام(

كه به . در صورتي كه خارج از انظار عمومي باشد در نتيجه آن مرتكب مجازات نمي شود 
نظر  با در. قانون آيين دادرسي كيفري هم شده است  102نوعي تاكيد اين مطلب هم در ماده 

در جهت اثبات نيازمند يك بار اقرار مرتكب نزد قاضي يا شهادت دو 637و  619گرفتن ماده 
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  !متهم عوض شده و اينبار متهم ميتواند به جرم افترا و قذف از شاكي شكايت كند

  )با تاكيد بر اصالح و درمان( تدابير ناظر بر رسيدگي و اجراي حكم : بند دوم
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  .  قطعي مي باشد
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انجام هرگونه تعقيب و تحقيق در جرم زنا و لواط و ساير جرايم منافي «:  92يفري مصوب قانون آيين دادرسي ك 102ماده  1

عفت ممنوع است و پرسش از هيچ فردي در اين خصوص مجاز نيست،مگر در مواردي كه جرم در مرئي و منظر عام واقع 
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 ».قاضي دادگاه انجام ميشود

موافقت كردند كه از اين پس، هر تماس جنسي  2016نمايندگان پارلمان اروپا در تابستان 
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  .شود مي
  :سياست جنايي ناظر بر تشريفات رسيدگي: بند اول
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حتي گاهي از منجر شدن به باالترين درجه آزار جنسي ، كه تجاوز مي باشد جلوگيري به عمل 
بايد با وجود تدابير امنيتي و اقدامات اصالحي ريشه هاي اين رفتار را در فرد . خواهد آمد 

ي از اين افراد ممكن است جستجو كرد و در جهت بهبود شرايط آنها اقدام كرد چرا كه خيل
خود در كودكي نيز مجني عليه در اين نوع جرايم بوده و ارتكاب توسط آنها در جهت انتقام 

نبايد فراموش كردكه بسياري از اين افراد . جويي و سركوب حس قرباني بودن خود  هم باشد 
. انجام شود  ...بيمار هستد و بايد اقدامات الزم در جهت سازگار كردن آنها با محيط و 

همچنين بايد فرد قرباني به وِيژه كودكان را نيز در هنگام فرآيند رسيدگي و حتي بعد از آن هم 
از طرفي نقش پليس اطفال با وجود تاكيد بر . مورد حمايت هاي قانوني و درماني قرار داد 

ز به ضرورت حضور آنها اجرايي نشده كه اين خود مي تواند حس اعتماد را در كودكان ني
  . عمل آورد 

  نتيجه گيري 
با توجه به مطالب گفته شده متوجه شديم كه اين جرم يا بهتر بگوييم اين رفتار در قانون 
كشور ما جرم انگاري صورت نگرفته و متاسفانه هنوز هم اليحه حمايت از حقوق كودك نيز 

تره شدن اين جرايم با توجه به گس. با وجود ارائه شدن به مجلس هنوز به تصويب نرسيده است 
و نمود آن در فضاهاي مجازي و آگاهي مردم نسبت به اين نوع رفتار ها ، ضرورت جرم 

و چه بسا بهتر است تا با ايجاد . انگاري و آگاه ساختن زنان و وكودكان الزم تلقي مي شود 
سطح برنامه هاي ويژه زنان و كودكان و ياد دهي نسبت به واكنش هاي آنها هنگام بروز خطر 

آگاهي و اطالع رو باال برده و آنها زا تشويق به بيان جرم ارتكابي بر آنها وا داشت تا بتوان با 
رسيدگي و شناسايي حس اعتماد و مورد حمايت شدن را به قرباني داده و از طرفي مرتكب هم 
احساس خطر كرده و بداند كه در صورت انجام، مورد مجازات واقع شده و قابل بخشش تا 

اين نوع آموزش ... كه هنوز در رسانه ها و مدارس و . ن درمان و تحمل مجازات نمي باشد زما
به نظر مي رسد فرهنگ سازي در جهت . ها اجرايي نشده و حتي بيان آنها را هم قبيح مي دانند

آگاهي ، جرم انگاري اين رفتار ها و همچنين تسريع در امر رسيدگي و اجراي قطعي خود مي 
  . روز اين نوع رفتارها جلوگيري كرده و حقوق افراد را به آنها ياد آور شد تواند از ب
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