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چكيده

تعقيب مصرانه گونهاي از مزاحمت و جرمي نسبتاً نوپديد است .گاه افراد با انگيزههاي گوناگونِ خوب و بد،

افرادي ديگر را پيوسته تعقيب كرده و ميپايند و بدين طريق موجب اذيت و آزار ميشوند .شايد تعقيبشونده،
سرانجام ناگوارتري پيدا كرده و بزهديدة جرائم شديدتري مانند قتل و تجاوز جنسي )تعقيب مصرانه مشدد( شود.
تعقيب مصرانه در كشورهايي مانند اياﻻت متحدة آمريكا ،بهطور مستقل جرمانگاري و واكنشها و تدابيري ويژه ،مانند
دستورهاي حفاظت و محدوديت ،نيز اتخاذ شده است .در حقوق كيفري ايران ،جرمي با اين عنوان وجود ندارد ،بلكه
جلوهها و مصاديقي از آن ،از جمله مادة  ٦١٩قانون تعزيرات مصوب  ،١٣٧٥پيشبيني شده است كه جز تعيين
مجازات ،تدبير ديگري دربرندارد .موضوع اصلي اين مقاله تحليل ماهيت و اركان جرم تعقيب مصرانه و پاسخدهي به
آن در حقوق كيفري با روش تحليلي-توصيفي و با رويكرد تطبيقي است .به نظر ميرسد باتوجه به تغيير سبك زندگي
و الگوهاي روابط اجتماعي ،بهويژه با رواج شبكههاي اجتماعيِ مجازي و پيامرسانها ،ارتكاب تعقيب مصرانه بسيار
بيشتر و آسانتر از پيش شده است كه تنها با جرمانگاريهاي عام و واكنشهاي عادي ،نميتوان بازدارندگي و
پاسخگويي مناسب و مؤثر را انتظار داشت .بسندهكردن حمايت كيفري از بزهديدگان اين رفتار به زنان و كودكان و نيز
مقيدكردن آن به مكانهاي عمومي و عدم توجه به تعقيب مصرانه مجازي ،فقدان تدابير تأميني و منوطكردن
حمايتهاي قانوني به پس از اثبات جرم ،از مهمترين نقصانهاي قانوني موجود است كه در مقايسه ،كشورهاي با

قانون تعقيب مصرانه ،وضعيت بهتري دارند.
واژگان كليدي :تعقيب مصرانه ،مزاحمت ،آزار و اذيت ،خشونت ،جرمانگاري ،اقدام تأميني.
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مقدمه

مزاحمت ،اذيت و آزار و خشونت ،با تغيير و تحوﻻت اجتماعي ،روزبهروز اشكالي نو به خود
گرفته است .گسترش شهرنشيني ،تغيير سبك زندگي ،پيشرفت چشمگير فناوريهاي ارتباطي و
دگرگوني و افزايش روابط اجتماعي ،موجب پيدايش يا دستكم افزايش قربانيشدنِ شهروندان

بهواسطة گونهاي از مزاحمت به نام »تعقيب مصرانه« ١شده است .اصرار و پافشاري در رفتاري

نسبت به ديگري و پاييدن فرد بدون رضايت او ،حتي اگر با انگيزههاي نيك و محبتآميز و
دوستانه باشد ،ناخوشايندي دربرداشته و فرد مدنظر را آزار ميدهد .درواقع ،وقتي تعقيبشدن و

تحتنظر قرارگرفتن براي شخصي ناخوشايند باشد ،به اين معنا است كه او به اين امر نهتنها راضي

نيست ،بلكه موجب اذيت و آزار او است .تعقيب مصرانه همواره براي قربانيان خود آثار زيانبار

رواني ،اجتماعي ،شغلي و خانوادگي به همراه دارد و گاه زندگي عادي آنها را مختل و آزادي
آنها را محدود ميكند .افزون بر اين ،معموﻻً پيامد تعقيب مصرانه ،خشونتديدگيهاي ديگر
تعقيبشوندگان است .براي نمونه ،در مطالعهاي ميداني مشخص شد كه تقريباً  ٩٠درصد از زناني

كه در اياﻻت متحدة آمريكا توسط شريك زندگي خود به قتل رسيدند ،ابتدا قرباني تعقيب مصرانه

بودند.

)(Sheridan et al., 2019: 172

تعقيب مصرانه نوعي از مزاحمت است كه بهطور خاص با پاييدن و تحتنظر قراردادن ديگري

رخ ميدهد .از نظر پيشينة تقنيني در ايران ،مشخصترين مقررهاي كه به اين رفتار توجه كرده ،بند

 ١٧مادة  ٣آييننامه امور خﻼفي مصوب  ١٣٢٤است كه مقرر ميداشت» :كساني كه دخترها،
پسرها ،زنها را مصراً تعقيب ٢مينمايند ،به حبس تكديري از  ٤تا  ٧روز و از  ٥٠تا  ١٠٠ريال

غرامت محكوم ميشوند «.در قوانين جزايي كنوني ايران ،تعقيب مصرانه بهطور مستقل ،نه تعريف
شده و نه بهگونهاي مشخص و فراگير ،مورد جرمانگاري قرار گرفته است .بااينحال ،برخي از

مصاديق تعقيب مصرانه در قانون مجازات اسﻼمي پيشبيني شده است كه مهمترينش جرم موضوع

مادة  ،٦١٩يعني مزاحمت براي زنان و كودكان است ٣.همچنين ،جرم موضوع مادة  ٦٤١قانون

1. Stalking

 .٢بر همين اساس ،يعني پيشينة تقنيني ،شايد از اين جهت نيز معادل فارسيِ تعقيب مصرانه بر ديگر معادلها برتري داشته باشد.
 .٣گفتني است كه در سالهاي گذشته گامهايي براي برخي تغييرات قانوني برداشته شده است كه از جمله مهمترين آن ،ﻻيحهاي با
عنوان »صيانت ،كرامت و تأمين امنيت بانوان در برابر خشونت« است كه از سوي قوة قضاييه ،به دولت فرستاده شده كه برخي از
مصاديق تعقيب مصرانه را نيز دربرميگيرد .براي نمونه ،به موجب مادة  ٥٠اين ﻻيحه» :هرگاه در اماكن عمومي مردي عمداً بدن
خود را به بدن زني بزند يا به هر نحو با وي تماس ايجاد كند ،به شﻼق درجه هشت محكوم ميگردد« .همچنين ،فحاشي و
بهكاربردن الفاظ ركيكي كه حد قذف ندارند ،جرمانگاري شده است .در مادهاي ديگر نيز ،ارسال پيامهاي مستهجن يا صرف ارسال
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مجازات اسﻼمي كه با عنوان مزاحمت تلفني شناخته ميشود ،ديگر مصداق تعقيب مصرانه
محسوب ميشود.

اصوﻻً مهمترين پيامد پيشبينيپذيرِ عدم جرمانگاري تعقيب مصرانه و نيز عدم پاسخدهي

افتراقي به آن ،خشونتورزي و خشونتديدگيِ بيشتر خواهد بود .شناخت ماهيت اين جرم و نيز

آشنايي با تجربه كشورهايي كه توجه ويژه به آن داشتهاند ،چه از نظر جرمانگاري و چه از نظر
پاسخدهي ،ميتواند سودمند باشد .در اين مقاله با روش تحليلي-توصيفي و ابزار كتابخانهاي ،ابتدا

مفهوم و ماهيت تعقيب مصرانه و تفاوت و پيوند آن با مفهوم مزاحمت و اذيت و آزار بررسي

خواهد شد و سپس ،اركان آن از نظر حقوق جز و پاسخهاي كيفري به آن بهطور تطبيقي در حقوق

ايران و اياﻻت متحدة آمريكا كه داراي قوانين جزاييِ ضد تعقيب مصرانه است ،تحليل ميشود.
 .١مفهوم و گونهشناسي تعقيب مصرانه
 .١-١مفهوم و ماهيت

١

از نظر لفظي ،تعقيب مصرانه را بايد پافشاري در دنبالكردن معنا كرد .در فرهنگ انگليسي

آكسفورد ،تعقيب مصرانه اينگونه تعريف شده است» :جرم تعقيب و پاييدن يك شخص براي
زمان طوﻻني كه موجب ترس و آزار او شود«

).(Oxford, 2005: 1490

واقعيت اين است كه ارائة

تعريفي ثابت از تعقيب مصرانه خيلي آسان نيست؛ چراكه پيوسته با دگرگوني مواجه بوده و گاه
دامنهاي محدود و گاه گسترده را دربرگرفته است .تعقيب مصرانه در تعريف محدود ،منحصر به

رفتارهاي تعقيب و پاييدن است و تقريباً جنسيتمحور است؛ به اين معنا كه مرتكبان را مردان و
بزهديدگان را زنان در نظر ميگيرد .در مفهوم گسترده ،افزونبر تعقيب و پاييدن ،ديگر رفتارهاي

آزارگرايانه مانند مزاحمت جنسي و ايراد آسيبهاي بدني را شامل ميشود كه البته گاه باعث

گسترش بيش از اندازة دامنة آن ميشود ).(Choon & Sheridan, 2017: 2-3

شايد براي درك بهتر مفهوم تعقيب مصرانه ،آگاهي از پيشينه آن خيلي كمك كند .در سال

 ١٩٨١زماني كه فردي به نام جان هينكلي جونيور ،رونالد ريگان رئيسجمهور وقت آمريكا را به
پيامهايي كه باعث آزار روحي و رواني شود ،جرمانگاري و براي آن مجازات در نظر گرفته شده است .در اين ﻻيحه نيز فقط زنان
موضوع حمايت قرار گرفتهاند.

 .١برخي پژوهشگران بهجاي تعقيب مصرانه ،از عبارت تعقيب به قصد مزاحمت و آزار استفاده كردهاند :صبوريپور١٥ :١٣٩٠ ،؛
برخي نيز »به دنبال كسي افتادن« را معادل فارسي قرار دادهاند :حسيني و اعتمادي.٥٣ :١٣٩٤ ،

 .٢جان هينكلي جونيور ) (John Hinckley Jr.مبتﻼ به اختﻼل سازگاري ) (adjustment problemsبود؛ چنانكه نميتوانست در
موقعيتهاي استرسزا خود را كنترل كند.
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همراه تيم همراهش به گلوله بست ،تمام گمانها به اين سمت رفت كه انگيزه او سياسي بود ،اما

برخﻼف تمام ظن و گمانها ،او بهدليل ابتﻼ به اختﻼل رواني٢و با انگيزة تحتتأثير قراردادن بازيگر
زنِ )دختري  ١٢ساله كه براي امرار معاش تن به روسپيگري داده بود( فيلم »راننده تاكسي« در
تﻼش بود تا با تقليد از هنرپيشة نقش اول فيلم ،خود را منجي دنيا تصور كرده كه در نهايت،

تصميم وي به ترور نافرجام رئيسجمهور ختم شد .پس از آن ،پروندههاي مشابه ديگري در آمريكا
مطرح شد كه يكي بيش از همه مورد توجه قرار گرفت؛ در سال  ١٩٨٩ربكا شفر بازيگر آمريكايي
توسط يكي از طرفداران خود به نام رابرت باردو در ايالت كاليفرنيا به قتل رسيد .اين رخدادهاي

جنايي به پروندههاي تعقيب مصرانه معروف شدند كه پيش از آن در كامنﻻ پيشينهاي نداشتند
).(Davis; Frieze & Maiuro, 2002: 1

بنابراين ،نخستين ايالتي كه در اين رابطه قانونگذاري كرد،

كاليفرنيا در سال  ١٩٩٠بود كه البته قانون كاملي نبود

).(Davis, 2001: 388

در سال  ١٩٩٣بهدنبال

درخواست كنگره ،مؤسسة ملي عدالت دپارتمان دادگستري به انجمن ملي عدالت كيفري

١

مأموريت داد تا پيشنويس يك قانونِ الگو با عنوان قانون الگوي تعقيب مصرانه ٢آمادة شود كه
بدين ترتيب ،در سال  ١٩٩٣پيشنويس اين قانون تهيه و تقديم كنگرة اياﻻت متحدة و ساير

ايالتها شد .تا سال  ١٩٩٩تمام پنجاه ايالت آمريكا اين رفتار را جرمانگاري و قانوني براي مقابله با
اين بزه تصويب كردند )لفيو .(٣١٤ :١٣٩٧ ،گفتني است كه قانون الگوي تعقيب مصرانه مصوب

 ،١٩٩٣تنها يك نمونه و الگو براي اياﻻت ارائه ميدهد و قوانين اياﻻت با تغييراتي ،آن را به
تصويب ميرسانند .اين جرم در برخي ايالتها بهعنوان جنحه ،در برخي ديگر بهعنوان جنايت و

در برخي ديگر ،هم بهعنوان جنحه و هم بهعنوان جنايت شناخته ميشود كه البته مجازات

درنظرگرفتهشده نيز در ايالتهاي مختلف متفاوت است

).(Carter, 2016: 30

در مادة  ٢قانون الگوي تعقيب مصرانه مقرر شده است» :هركس كه الف( عامدانه درگير

فرايندي رفتاري عليه شخصي خاص شود ،بهگونهاي كه باعث شود يك انسان متعارف از آسيب
بدني به خود يا عضوي از خانوادة نزديكش بترسد يا از مرگ خود يا يكي از اعضاي خانوادة

نزديكش بهراسد؛ ب( آگاه است يا بايد آگاه ميبود كه فرد مشخصي از آسيب بدني به خود يا
عضوي از خانوادة نزديكش در موقعيت ترس متعارف قرار خواهد گرفت يا از ترس مرگ خود يا
عضوي از خانوادة نزديكش خواهد ترسيد؛ پ( اقداماتش موجب ترسي مشخص از صدمه به خود

يا عضوي از خانوادة نزديكش شود يا باعث ترس فرد مشخصي از مرگ خود يا عضوي از خانوادة

نزديكش شود؛ مرتكب جرم تعقيب مصرانه شده است«

)پيشين(.

1. National Association of Criminal Justice
2. Anti- Stalking Law
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در مادة  ١همين قانون ،مفهوم برخي از اصطﻼحات بهكاررفته در مادة  ٢بيان شده است .منظور

از »فرايند رفتاري« ،استمرار مكرر ديداري و بدني به كسي يا رساندن مكرر تهديدهاي كﻼمي يا

كتبي يا تهديدهاي ضمني از طريق رفتار يا تركيبي از آنها بهطور مستقيم يا غيرمستقيم به كسي

است .منظور از »مكرر« ،دوبار يا بيشتر است .اين جرم در سال  ٢٠٠٧و در قانون الگوي تعقيب
مصرانه ،مورد بازبيني قرار گرفت و پيشنهادهايي براي آن ارائه شد كه موجب دربرگرفتن دامنة

گستردهتري از رفتارها گرديد .از تغييرهاي مهم ،بند پ مادة  ٢اين قانون بود كه مقرر كرد» :منظور
از انسان متعارف ،انسان متعارف در شرايط بزهديده است« )همان .(٣٠٥ :به نظر ميرسد كه با

افزودهشدن عبارت »در شرايط بزهديده« ،معيار تشخيص بزهديدگي از نوعي به شخصي نزديكتر
شده است .براي مثال ،اين احتمال وجود دارد كه بزهديده داراي شرايطي مانند پايينبودن سن يا

ابتﻼ به بيماري باشد كه باعث ميشود از يك نفر كه چنين شرايطي ندارد ،بيشتر يا زودتر احساس
ترس كند .باتوجه به مادة  ٢قانون جزاي الگو ،يك بار تهديد ديگري براي تحقق جرم تعقيب

مصرانه كفايت نميكند .پس چنانچه فردي يك بار تعقيب شده و همين يك بار نيز موجب ترس و
دلهرة او شود ،اين جرم واقع نميشود .همين طور است اگر يك بار به كشتهشدن يا صدمهديدن

تهديد شود .در قانون جزايي كاليفرنيا تعريفي از تعقيب مصرانه در سال  ١٩٩٠ارائه شده است:

»هركس كه عمداً و با سوءنيت بهصورت مكرر ديگري را تعقيب كند ١يا مورد آزار و مزاحمت

٢

قرار دهد و از روي قصد باعث ايجاد تهديد محسوس در وي شود و آن فرد را در موقعيت ترس
از مرگ يا آسيب بدني شديد قرار دهد ،مرتكب جرم تعقيب مصرانه شده است«

) Finch, 2001:

.(125

همان طور كه مﻼحظه ميشود ،در قانون كاليفرنيا در كنار رفتار تعقيب ،مشخصاً به مزاحمت

نيز اشاره شده است .واقعيت اين است كه گاه بين رفتار تعقيب مصرانه با رفتار آزارگرايانه يا جرم

ديگري به نام مزاحمت ٣،پيوند و نزديكي بسيار زيادي برقرار ميشود؛ بهگونهاي كه اين دو اغلب
1. Follow
2. Harass
3. Harassment

براي اين واژه ،معادلهاي فارسي گوناگوني مانند مزاحمت ،بهستوهآوري ،اذيت و آزار و غيره استفاده شده است كه همگي درست
به نظر ميرسند .با وجود اين ،شايد مزاحمت از اين جهت بهتر باشد كه از يكسو ،آنچه از اذيت و آزار بيشتر به ذهن متبادر
ميشود ،وجه جنسي و بدني است و از سوي ديگر ،بهستوهآوري نيز بهرغم انتقال بهترِ شرط تكراريبودن رفتار ،رفتارهاي همراه با
آزار جنسيِ همراه با تماس بدني را به ذهن متبادر نمي كند .حال آنكه در تعريف موسع و كنوني ،تماس بدني برخﻼف ميل نيز
مشمول اين واژه ميشود و فقط به آزار رواني منحصر نيست .بديهي است مزاحمت در اينجا بهعنوان جرم يا خشونتي عليه
اشخاص )تماميت معنوي( منظور است و دامنة زيادي از رفتارهايِ آزارگرايانه )جنسيتي ،جنسي ،نژادي ،مذهبي و  (...را
دربرميگيرد كه بهطور عمده در محيطهاي حرفهاي و آموزشي و در موقعيتهاي نابرابري مانند كارفرما و كاركنان ،استاد و دانشجو
و غيره رخ ميدهد .يكي از مهمترين گونههاي مزاحمت ،مزاحمت جنسي ) (Sexual Harassmentاست كه برخي آن را
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از نظر واژگاني با هم نوشته شده يا از نظر مفهومي مرتبط با هم و گاه همسان در نظر گرفته

ميشوند .همچنانكه براي نمونه ،در برخي ايالتهاي آمريكا بهجاي قانون مقابله با تعقيب مصرانه،
قانون مقابله با مزاحمت ١تصويب شده است كه درواقع ،هر دو قانون يك جرم را بيان ميكنند.

همين طور ،در كشورهاي ديگري مانند كانادا ،قانون مزاحمت جزايي ٢تصويب شده است كه
رفتارهاي مربوط به تعقيب مصرانه جرمانگاري شده است .قانون حمايت در برابر مزاحمت

٣

مصوب  ١٩٩٧در انگلستان و ولز نيز با جرمانگاري تعقيب مصرانه ،رفتارهاي بيشتري را نسبت به
قوانين ايالتهاي آمريكا پوشش داده است

)(Mullen & Pathe, 2002: 275

كه با تصويب قانون

حمايت از آزاديها ٤در سال  ،٢٠١٢تعقيب مصرانه بهطور مستقل و خاص مورد توجه قرار گرفت.

در آمريكا پيش از تصويب قوانين ضد تعقيب مصرانه ،اين رفتار را مزاحمت يا عﻼقة افراطي و

وسواسي ٥و در برخي از پروندهها ،خشونت خانگي ٦در نظر ميگرفتند

).(Carter, 2016: 359

درواقع ،در قوانين اياﻻت متحدة آمريكا براي مزاحمت تعريفي ارائه نشده است؛ چراكه هر دو

عبارت ،مزاحمت و تعقيب مصرانه را در بيشتر موارد يكسان در نظر گرفته و آنها را در كنار

يكديگر استفاده ميكنند و يا تعقيب مصرانه را روشي براي ايجاد مزاحمت ميدانند ) .(Ibidبههمين
دليل ،براي ارائة تعريف مزاحمت شايد مراجعه به قانون حمايت در برابر مزاحمت  ١٩٩٧انگلستان
راهگشاتر باشد كه در بخش هفتم اين قانون ،مزاحمت شامل هراساندن ٧يا ايجاد دلهره و پريشاني

٨

در افراد ميشود .مزاحمت را بهعنوان يكي از عناصر جرم تعقيب مصرانه ميتوان فرايند رفتاري

آگاهانه و غيرقانوني تعريف كرد كه نسبت به شخصي خاص انجام ميگيرد و باعث اذيت و آزار،
هراس ،رنجش ٩و وحشتزدگي

١٠

فرد ميشود

).(Davis, Op.cit: 495

به بياني ساده و كوتاه،

مزاحمت اغلب بخشي از ماهيت تعقيب مصرانه است؛ زيرا معموﻻً در نفسِ اصرار )مصرانه(،
رنجش و آزار نهفته است.

دستاندازي جنسي يك فرد نسبت به ديگري با وجود مخالفت او تعريف كردهاند )شايان مهر (٢٢ :١٣٧٧ ،كه به نظر ميرسد دامنة

وسيعتري داشته باشد و رفتارهايي مانند نگاههاي شهواني و اصرار بر پيشنهاد برقراري رابطة جنسي نيز نوعي مزاحمت جنسي
محسوب شود.
1. Anti Harassment law
2. Criminal harassment
3. Protection from Harassment Act
4. Protection of Freedoms Act
5. Obsession
6
. Domestic violence
7. Alarming
8. Distress
9. Torment
10. Terrorizes
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٤٤٥

برخي روانشناسان با درنظرگرفتن ماهيت تعقيب مصرانه ،از اصطﻼح تعقيب وسواسي ١استفاده

كرده و آن را چنين تعريف كردهاند» :يك فرايند غيرعادي و طوﻻنيمدت از تهديد و مزاحمت كه
نسبت به يك فرد خاص انجام ميگيرد« ) .(Korkodeilou, 2020: 31در اينجا منظور از فرايند تهديد
و مزاحمت شامل بيش از دو بار ارتكاب رفتار برخﻼف رضايت تعقيبشونده است .اين تعريف،
تعقيب مصرانه را صرفاً يك فرايند رفتاري ٢دانسته است؛ بدون آنكه به تأثيري كه اين فرايند روي

روان فرد تعقيبشونده ميگذارد ،توجه كند .برخي ديگر از پژوهشگران ،تعقيب مصرانه را فرايند

تعقيب و مزاحمت ناخواسته و يا مداخلهاي ميدانند كه باعث احساس ترس يك شخص متعارف

ميشود

).(Meloy; Sheridan & Hoffmann, 2008: 292

درمجموع ،باتوجه به تعاريف ارائهشده به نظر ميرسد اين تعريف از تعقيب مصرانه مناسب

باشد» :تعقيب ،پاييدن و مزاحمتهاي مكرر كه اغلب براي راضيكردنِ فرد ناراضي براي برقراري
ارتباط انجام

ميشود«(Scheb and Scheb II, 2011: 153) .

 .١-٢گونهشناسي

موضوع مرتبط با تعقيب مصرانه ،بستر ارتكاب اين رفتار است كه به نظر ميرسد در دو بستر رخ
ميهد :بستر واقعي و بستر مجازي .گرچه نمونههاي رخداد اين جرم در فضاي واقعي ،هم
قديميتر و هم رايجتر بوده ،ولي اينترنت و شبكههاي مجازي بستري بسيار مناسب و آسان براي

ارتكاب تعقيب مصرانه فراهم كرده است.

 .١-٢-١گونهشناسي بر پاية بستر رويداد

بيشترِ تعقيب و پاييدن اشخاص ،در بستر واقعي رخ ميدهد .ارسال نامههاي بيپايان ،برقراري
تماس از طريق تلفن ،گذاشتن پيغام روي شيشة خودرو يا درب خانه يا محل كار ،تعقيبهاي

مكرر و مستمر ،تهديد ،ابراز عشق و فرستادن هديه و يا رفتارهاي خشونتآميز ،از جمله مهمترين
مصاديق و جلوههاي تعقيب مصرانه در فضاي واقعي است

) Hirtenlehner; Starzer & Weber, 2012:

 .(1افزون بر اين ،پيگيري و جستوجوي اطﻼعات شخصي قرباني ،دنبالكردن و تجسس در امور

او ،حضور عامدانه و برنامهريزيشده در مكانهايي كه بزهديده اغلب در آنجا حضور دارد و تﻼش
براي برقراري ارتباط برخﻼف تمايل بزهديده ) ،(Katja; Sheridan & Roberts, 2010: 685يا تعقيب

افراد با دوربينهاي مخفي يا سامانههاي مكانياب
مصرانه در فضاي واقعي است.

)(Fraser et al., 2010: 41

از ديگر موارد تعقيب

1. Obsessional following
2. Course of conduct
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مهمترين وجه تمايز روش و بستر مجازي با تعقيب افراد در فضاي واقعي ،ابزار مورد استفاده

براي ارتكاب آن ،يعني اينترنت است .شبكة مجازي جهاني در سالهاي اخير زندگي بشر را

بهشدت تحتتأثير قرار داده و جرائم ،از جمله تعقيب مصرانه ،نيز متأثّر از آن تغيير شكل دادهاند.

بزهكار بهوسيلة اينترنت ،بدون محدوديت ميتواند به اطﻼعات بزهديده دست پيدا كند و با استفاده
از اطﻼعات بهدستآمده مزاحم بزهديده شود و او را آزار دهد .تعقيب مصرانه از طريق فضاي

مجازي شكلي خطرناك از تعقيب است؛ زيرا بهآساني با حمله به حريم خصوصي افراد ميتواند

آنها را آزار دهد

).(Sainz, 2018: 14

تعقيب مصرانه در فضاي مجازي١را ميتوان نوعاً استفاده از

اينترنت براي ايجاد ميزاني از تهديد ،آزار و ترس ،به شكلي مجرمانه نسبت به يك يا چند بزهديده
دانست كه اين امر ميتواند از فرستادن رايانامههاي غيرتهديدكننده تا برخوردي كه در نهايت

ميتواند موجب مرگ شود ،در ميان بزهكار و بزهديده متغير باشد )كي جيشانكار .(٣٨٨ :١٣٩٤ ،برخي

پژوهشها نشان ميدهد كه در حدود سهچهارمِ تعقيبهاي مصرانة رخداده در فضاي مجازي و

واقعي ،بين بزهكار و بزهديده آشنايي قبلي وجود داشته است .بزهكار در اين موارد ،اغلب همسر

پيشين ،معشوقه ،همخانه ،همسايه يا همكار بزهديده بوده كه البته همسر پيشين و معشوقه بيشترين

آمار تعقيب از طريق اينترنت را دارند

).(Fraser et al., Op. Cit: 49-51

از معضﻼت تعقيب مصرانة

مجازي ،بايد به مخفيبودن هويت بزهكار و محل اقامت وي اشاره كرد و اينكه بزهكار در اين

موارد با خاطري آسوده افراد را در فضاي مجازي بهطور مصرانه تعقيب ميكند؛ بدون آنكه ترسي

از پيگرد قانوني داشته باشد .از جمله مصاديق اين روش ،ارسال پيامهاي آزاردهنده از طريق
پيامرسانهاي مجازي مانند ايميل ،تلگرام ،واتساپ ،اينستاگرام يا ارسال هرزنامه به بزهديده است

كه نتيجة آن ميتواند دريافت روزانة هزاران پيام ناخواسته باشد

).(Wall, 2001: 141

وقتي

دريافتكننده راضي نباشد ،ارسال پيامهاي متعدد و اصرار بر آن با هر محتوايي ،حتي عادي،

ميتواند از مصاديق اين جرم به حساب آيد.

در اياﻻت متحدة آمريكا برخي از ايالتها مانند ميشيگان ،آريزونا ،آﻻسكا ،اوكﻼهاما و

نيويورك ،قانوني مستقل براي تعقيب مصرانه در فضاي مجازي تصويب كردهاند و سايرين نيز
قوانين ضدتعقيب مصرانة خود را اصﻼح كرده و بخشي را به تعقيب مصرانه در فضاي مجازي

اختصاص دادهاند

).(Ibid: 315

تصويب قانوني خاص يا اختصاص بخشي از قانون به تعقيب

مصرانه در فضاي مجازي ،گستردگي و اهميت اين گونه از جرم را نشان ميدهد.

1. Cyber stalking
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 .٢-٢-١گونهشناسي بر پاية مرتكبان

تاكنون دستهبندي واحدي از بزهكاران تعقيب مصرانه ارائه نشده است ،ولي بهطوركلي ميتوان

بزهكاران تعقيب مصرانه را به دو گونة عمده تقسيم كرد :نخست( براساس ويژگيهاي

روانشناختيِ مرتكبان و دوم( بر پاية انگيزه و منفعت مرتكبان .از ميان اين دو گونه ،شاخصترين

آن بر پاية ويژگيهاي روانشناختي مرتكبان است كه در يك دستهبندي مشهور ،سه پژوهشگر به
نامهاي زونا ،شارما و لين ،١مرتكبان را به سه گونة مجنون جنسي ،٢عاشقپيشه ٣و مبتﻼ به اختﻼل
وسواسي ساده ٤تقسيمبندي كردهاند.

گونة نخست ،تعقيبكنندگانِ مبتﻼ به جنون جنسي هستند كه اغلب بدون اينكه پيشتر

رابطهاي با بزهديده داشته باشند ،در ذهن خود با بزهديده رابطهاي عاشقانه داشته و مبتﻼ به نوعي از

اختﻼل هذيان هستند .گروه دوم ،به تعقيبكنندگان عاشقپيشه معروفاند كه همانند تعقيبكنندگان
داراي جنون جنسي ،با بزهديده كه اغلب افرادي مشهور هستند ،از طرف خود در رابطهاي عاشقانه

و احساسي هستند؛ با اين تفاوت كه هذيان عاشقپيشگان بخشي از يك اختﻼل رواني گستردهتر،

مانند اسكيزوفرني يا اختﻼل شخصيتي دوقطبي است و بيشترِ مرتكبان آن مرد هستند .گونة سوم

نيز ،تعقيبكنندگان وسواسي ساده هستند كه برخﻼف دو گونة پيشين ،با بزهديدة خود رابطة قبلي

داشته و اغلب پس از بههمخوردن رابطه ،طرف خود را بهطور پيوسته تعقيب كرده و آزار ميدهند

).(Mullen & Pathe, Op.cit: 289

از نظر گونهشناسي انگيزشي مرتكبان بر مبناي پژوهشهاي انجامشده ،دستهبنديهاي

گوناگوني ارائه شده است .براي نمونه ،حسب گزارش مؤسسة ملي عدالت ٥آمريكا ،مرتكبان

تعقيب مصرانه با انگيزههايي مانند تحت كنترل درآوردن بزهديده ،پاسخهاي جبراني به سرخوردگي

و گرههاي روحي و رواني ،تعصب و حسادت و انتقامجويي يا عصبانيت ،مرتكب اين جرم

ميشوند

).(Sainz, Op.cit: 17-18

بنابراين ،انگيزههاي ارتكاب اين جرم گوناگوناند .گاهي بزهكار

توسط بزهديده پس زده شده يا كنار گذاشته ميشود؛ همانند زماني كه دو طرف از يكديگر طﻼق

گرفتهاند يا پيش از آن با يكديگر زندگي مشترك داشتند و مرد بهدليل تعصب و حسادتي كه نسبت
به همسر و شريك سابق دارد ،وي را تعقيب ميكند .در مواردي بزهكار بهدنبال برقراري روابط
دوستانه با بزهديده است .افرادي هم هستند كه به تعقيب و جاسوسي از بزهديده ميپردازند تا

فرصتي براي حمله به بزهديده يا تجاوز به او پيدا كنند و گاه نيز بزهكار بهدليل آسيبي كه از
1. Zona, Sharma, and Lane
2. Erotomania
3. Delusional disorder
4. Love obsessionals
5. National Institute of Justice
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بزهديده متحمل شده ،او را با انگيزة انتقامجويي مورد تعقيب و آزار قرار ميدهد .براي شناخت و

فهم انگيزه بزهكار ميتوان از طريق ارتباطات و رفتار فرد تعقيبكننده با بزهديده يا مصاحبههاي
بزهديده در رابطه با بزه و صحبتهاي طرفهاي درگير استفاده كرد

).(Davis, Op.cit: 304-305

بهطوركلي بر پاية انگيزة مرتكبان ،ميتوان تعقيبكنندگان را به شش گونه تقسيم كرد .گونة

نخست ،تعقيبكنندگانِ افراد مشهوري ١مانند هنرمندان و ورزشكاران هستند .در اين مورد بزهديده

با دقت زيادي توسط بزهكار انتخاب ميشود و انگيزة او كامﻼً شخصي و براي ارضاي احساسات
دروني خود است .گونة دوم ،تعقيبكنندگان شهوتران ٢هستند كه درواقع مجرمان سريالي

محسوب شده و بزهديدههايشان را از بين افراد غريبهاي كه ويژگيهاي جذابي دارند ،انتخاب

ميكنند .گونة سوم ،به تعقيبكنندگان شكارچي ٣معروفاند كه انگيزهاي جز دريافت پول و منفعت

مالي نداشته و هيچ نوع رابطهة شخصي و عاطفي با بزهديده ندارند .گونة چهارم ،تعقيبكنندگان با
انگيزة عاطفي هستند كه بهخاطر عشقشان به بزهديده ،از سوي او پس زده شده و مورد تمسخر يا
تحقير او واقع شدهاند ٤.درواقع ،خشونتورزي اين افراد در پاسخ به اين سرخوردگي عاطفي

است .گونة پنجم ،تعقيبكنندگان خانگي ٥هستند كه زماني با بزهديده زندگي مشترك داشتهاند.

مانند زوجهايي كه با هم ازدواج كردند يا افرادي كه با هم زندگي ميكنند .در اين مورد ،بزهكار
طرف مقابل خود را تحت تعقيب قرار ميدهد بهطوري كه در نهايت نهتنها مرتكب تعقيب مصرانه

شده ،بلكه تعقيب و پاييدن تعقيبشونده اغلب به خشونت منتهي ميشود .در تحقيقي كه در سال

 ١٩٩٧در اياﻻت متحدة آمريكا صورت گرفت ،تخمين زده شد كه تقريباً  ٩٠درصد زناني كه به
دست شريك جنسي پيشين خود به قتل رسيدند ،قبﻼً مورد تعقيب مصرانه قرار گرفته

.(172

بودند ) Ibid:

سرانجام ،گونة ششم ،تعقيبكنندگاني هستند كه سياستمداران ٦را تعقيب ميكنند .اين

تعقيبها بهصورت برنامهريزيشده انجام ميگيرد و اغلب با انگيزة قتل يا ديگر خشونتهاي

مرگبار همراه است

).(Ibid: 21

در رابطه با بزهديده واقعشدن ،همواره عواملي مانند جنسيت ،سن ،سطح سواد و جايگاه

اجتماعي مهم به نظر ميرسد .براي مثال ،در يك پژوهش ميداني ،تقريباً  ٨٠درصد از بزهديدگان
تعقيب مصرانه زنان بودند ) .(Wall, Op.cit: 279همين طور مطابق با پژوهشي ديگر ،افراد مجرد و

سفيدپوستان ،بيشتر بزهديدة اين جرم قرار ميگيرند

).(Reyns & Englebrecht, 2012: 798

1. Celebrity Stalker
2. Lust Stalker
3. Hit Stalker
4. Love-Scorned Stalker
5. Domestic Stalker
6. Political Stalker
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گفتني است كه در بيشترِ پژوهشهاي انجامگرفته دربارة تعقيب مصرانه ،بررسي ويژگيهاي

بزهديده ناديده گرفته شده است .براي مثال ،گاه بزهديدگي افراد سياهپوستي كه تعقيب مصرانه

ميشوند ،از طرف مقامات رسمي جدي گرفته نميشود .همين طور ،زناني كه مشروبات الكلي يا

مواد روانگردان مصرف كرده بودند ،بيشتر مورد تعقيب مصرانه قرار ميگرفتند

) & Kinkade; Burn

2005: 6

 .(Fuentes,طبق پژوهشي ديگر ،افراد دوجنسيتي يا افرادي كه گرايش جنسي نسبت به

كردهاند

در بيشتر اوقات بزهكار با رفتارهاي خود

همجنس خود داشتند ،تجربة بيشتري از مزاحمت و تعقيب مصرانه نسبت به ساير افراد را تجربه
).(Sheridan; Scott & Campbell, 2019: 1391

آزادي بزهديدگان را محدود و مخدوش ميكند.

 .٢اركان جرم تعقيب مصرانه

در قوانين جزايي كنوني ايران ،جرم مشخصي با عنوان تعقيب مصرانه وجود ندارد و قوانين مرتبط
موجود ،مواد  ١٦٣٨ ،٦١٩و  ٦٤١كتاب تعزيرات قانون مجازات اسﻼمي مصوب  ،١٣٧٥بدون آنكه

جامع باشند ،ميتوانند تنها مصاديقي از اين رفتار محسوب شوند.

مادة  ٦١٩كتاب تعزيرات قانون مجازات اسﻼمي مصوب  ١٣٧٥مقرر ميدارد» :هركس در اماكن

عمومي يا معابر ،متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ وحركات مخالف شئون وحيثيت
به آنان توهين كند ،به حبس از دوماه تا شش ماه و تا  ٧٤ضربه شﻼق محكوم خواهد شد« .اين

ماده شامل سه رفتار است :تعرض ،مزاحمت و توهين .به نظر ميرسد منظور از تعرض،
دستدرازيكردن و تماس بدني است )ميرمحمدصادقي .(٥٠٩ :١٣٩٢ ،تكليف توهين مشخص است و

بر پاية مادة  ٦٠٨همان قانون ،يعني توهين ساده ،قابلتفسير است .مزاحمت در اينجا در همان
معناي معمول بهكار رفته است و تعقيب مصرانه ميتواند يكي از مصاديق آن باشد .درواقع ،حكم

مادة  ٦١٩را بايد نزديكترين حكم قانونگذار براي حمايت كيفري از بزهديدگان تعقيب مصرانه
دانست؛ با وجود اين ،از نظر اركان تفاوتهاي مهمي با هم دارند كه تحليل خواهد شد.

 .٢-١رفتار

رفتار در جرم تعقيب مصرانه بهطور مشخص تعقيبكردن و پاييدن است .اين رفتار ممكن است در

 .١گفتني است كه رفتار مجرمانة مادة  ٦٣٨را ميتوان به دو قسمت تقسيم كرد .قسمت نخست ماده با تظاهر به عمل حرام و قسمت
دوم ماده در رابطه با ارتكاب عمل منافي عفت مورد بحث است .هركدام از اين عناوين خود داراي مصاديقي هستند .از جمله
مصاديقي كه در رابطه با هر دو قسمت اين ماده قابلتأمل است ،تجسس در امور افراد و نگاههاي هيزآلود است كه ميتواند از
مصاديق تعقيب مصرانه به حساب آيد.
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فضاي واقعي يا مجازي رخ دهد .بنابراين ،همان قدر كه در گونة سنتي اين جرم تعقيب فرد در
كوچه و خيابان و غيره منظور است ،تماسهاي تلفني و فرستادن پيامك از پيامرسانها يا
تحتنظرگرفتن و تجسسكردن افراد از طريق فضاي مجازي نيز مشمول اين جرم است كه البته

تنها با فعل مثبت تحقق ميپذيرد.

در تعريف تعقيب مصرانه گفته شد »فرايند رفتاري«...؛ بنابراين ،شرط است كه رفتار مدنظر در

اين جرم بيش از دو بار توسط مرتكب عليه بزهديده مشخص ارتكاب يابد .درواقع ،تعقيب مصرانه
جرمي بهعادت به نظر ميرسد كه رفتار تشكيلدهندة آن بايد بيش از دو بار ارتكاب يابد .البته بايد

اين نكته را نيز در نظر داشت كه در جرم بهعادت بايستي رفتار واحد حداقل دو بار ارتكاب يابد

)اردبيلي(٣١٢ :١٣٩٥ ،؛ در حالي كه در فرايند رفتاري ﻻزم نيست ،هر بار يك نوع مشابه ارتكاب يابد
)لفيو ،پيشين .(٥٨ :براي مثال در مادة  ٧١٢قانون مجازات ،رفتار فيزيكي اين جرم كه همان
تكديگري است ،بيش از دو بار ارتكاب مييابد ،اما در تعقيب مصرانه چنانچه مرتكب يك بار

نامه بفرستد و يك بار با تلفن همراه بزهديده تماس بگيرد و يك بار او را در خيابان تعقيب نمايد،

جرم رخ داده است؛ هرچند يك رفتار فيزيكي مشابه بارها تكرار نشده است ،ولي چند رفتار يك
فرايند رفتاري را تشكيل دادهاند.

در مادة  ٦١٩پيشگفته ،مزاحمت بانوان و كودكان در مكانهاي عمومي جرمانگاري شده ،ولي

اركان مزاحمت و دربارة اينكه در چه شرايطي و با چه عناصري ،مزاحمت واقع ميشود ،سخني

گفته نشده است .مزاحمت ميتواند مصاديق گوناگوني داشته باشد كه يكي از آنها ميتواند تعقيب

و پاييدن باشد .بر اين اساس ،چنانچه مردي دنبال زني راه بيفتد و به دادن يا گرفتن شماره تلفن يا

نامه برخﻼف رضايت تعقيبشونده اصرار كند ،رفتارش مشمول اين ماده خواهد بود .يكي از
تفاوتهاي اين ماده با تعقيب مصرانه در اينجا آشكار ميشود كه در جرم موضوع مادة  ،٦١٩تكرار

شرط نيست و هر مزاحمتي حتي با يك بار رفتار آزارگرايانه كافي است .ممكن است بتوان اين
تفسير را ارائه كرد كه اساساً مزاحمت با تكرار و اصرار حاصل ميشود و لذا در اينجا نيز

مكرربودن رفتار شرط است .در اين صورت در فرض فوق ،اگر تعقيبكننده از زن درخواست
دريافت شماره تلفن كند و با عدم تمايل او از ادامة رفتار منصرف شود ،مزاحمت رخ نداده است.

قانونگذار ايران با پيشرفت فناوري ،رفتار جديدي را از مصاديق تعقيب مصرانه جرمانگاري

كرده است و آن بزه مزاحمت تلفني است .ايجاد مزاحمت تلفني در مادة  ٦٤١قانون تعزيرات مقرر
ميدارد» :هرگاه كسي بهوسيلة تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت
نمايد ،عﻼوه بر اجراي مقررات خاص شركت مخابرات ،مرتكب به حبس از يك تا شش ماه

محكوم خواهد شد «.رفتار مجرمانه در جرم مزاحمت تلفني فعل مثبت است و صرف شمارهگيري
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و برقراري تماس بدون ردوبدلشدن كﻼم نيز رفتار مجرمانة ﻻزم براي تشكيل اين بزه را فراهم

ميآورد

)حبيبزاده و عليپور.(٦٤ :١٣٩١ ،

مادة  ٦٣٨قانون تعزيرات جرم مرتبط ديگري با تعقيب مصرانه است كه مقرر ميدارد» :هركس

علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد ،عﻼوه بر كيفر عمل به حبس از

ده روز تا دو ماه يا تا  ٧٤ضربه شﻼق محكوم ميگردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه
نفس آن عمل داراي كيفر نميباشد ولي عفت عمومي را جريحهدار نمايد ،به حبس از ده روز تا دو

ماه يا تا  ٧٤ضربه شﻼق محكوم خواهد شد «.بهرغم عبارات مبهمي مانند عفت عمومي كه تعريفي
در قانون مجازات ندارد و عبارت كليِ عمل حرام كه هركدام نياز به تفسير دارد و تفسيرهاي

متفاوتي نيز در پي داشته است ،شايد بتوان گفت يكي ديگر از مصاديق تعقيب مصرانه در قسمت
دوم اين ماده آمده است .براي مثال ،رفتارهايي مانند خيرهشدن و نگاه هيزآلود به زن نامحرم كه
نوعي ايجاد مزاحمت بوده و حرمت شرعي نيز دارد ،طي شرايطي ،از جمله به شرط تكرار و

اصرار ،ماهيتاً از مصاديق تعقيب مصرانه باشد .تجسس و جاسوسيكردن در حريم خصوصي افراد
نيز از ديگر مصاديق تعقيب مصرانه به حساب ميآيد .هرچند تجسس در امور افراد در آيات

متعددي از قرآن كريم و همچنين احاديث و روايات متعدد ١نهي شده و از جمله اعمال حرام
است ،اما ماهيت تجسس همواره بهدستآوردن اطﻼعات بهصورت مخفيانه و پنهاني در امور افراد
بوده است) ٢صالحي و همكاران .(٨١-٧٩ :١٣٩٧ ،لذا ،نميتوان گفت كه تجسس بهعنوان يكي از

مصاديق تعقيب مصرانه با بخش اول حكم مادة  ٦٣٨مورد جرمانگاري واقع شده است؛ چراكه
مطابق مادة  ٦٣٨قانون تعزيرات فرد بايد تظاهر به عمل حرام كند كه اين شرط با ماهيت تجسس
كه بهصورت مخفيانه است در تضاد است.

برخﻼف ايران ،تعقيب مصرانه در كشورهايي همچون اياﻻت متحدة آمريكا ،كانادا ،استراليا،

نيوزلند ،انگلستان ،آلمان ،دانمارك و چند كشور ديگر اروپايي ،جرم مستقلي است .از نخستين
دﻻيلي كه باعث توجه كشورها به تدوين قانوني خاص در رابطه با تعقيب مصرانه شد ،بزهديده

واقعشدن افراد مشهور بود

). (Kinkade; Burn & Fuentes, Op.Cit: 12

در بند نخست ،به پيشينة

 .١به طور مثال خداوند در آية  ١٢سورة شريف حجرات ،افرادي را كه ايمان آوردهاند ،از گمان بد بردن به برادران ديني خود و
همچنين تجسس در احوال مردم و غيبتكردن صراحتاً نهي كرده است .همچنين ،روايتي منتسب به معصوم در رابطه با منع و
حرمت تجسس در امور افراد بسيار است؛ از جملة آن ميتوان به اين روايت اشاره نمود» :ثﻼثه يعذّبون يوم القيامه ...المستمع الي
حديث قوم و هم له كارهون« )حويزي ،بيتا.(٩٣ :
 .٢ريشة لغت تجسس» ،جس« به معناي شناخت چيزي با دريافت نامحسوس و ظريف است و جاسوس نيز كسي است كه
بيسروصدا خبر به دست ميآورد )همان.(٧٩ :
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تقنيني جرمانگاري تعقيب مصرانه و برخي تعاريف قانوني ،از جمله به مادة  ١و  ٢قانون الگوي

تعقيب مصرانه كه البته تنها يك نمونه پيشنهادي است ،١اشاره كرديم.

بهعنوان يكي از قوانين موضوعة ايالتي ،شايد قانون جزاي ايلينوي يكي از بهترين و البته

سختگيرترين نمونههاي موجود باشد .به موجب اين قانون تعقيب مصرانه ،جرمِ درجة جنايي ٢و

گاه از نوع شديد ٣محسوب شده است:

)الف( هركسي عامدانه و بدون توجيه قانوني شخصي را حداقل در دو نوبت جداگانه تعقيب

كند يا تحتنظر قرار دهد يا تركيبي از آن و:

) (١در هر زمان احساس تهديد به ايراد آسيب جسماني فعلي يا آتي ،تهاجم جنسي ،حبس يا

محدوديت را منتقل كند و تهديد متوجه آن شخص يا يكي از اعضاي خانواده او باشد؛ يا

) (٢آن شخص را در درك منطقي صدمات بدني فعلي يا آتي ،تهاجم جنسي ،حبس يا

محدوديت قرار دهد؛ يا

) (٣آن شخص را در هراس منطقي قرار دهد كه يكي از اعضاي خانواده بﻼفاصله يا در آينده

دچار صدمات جسمي ،تهاجم جنسي ،حبس يا محدوديت شود.

) (a-5شخصي مرتكب كمين ميشود كه قبﻼً به جرم تعقيب شخص ديگري بهصورت آگاهانه

و بدون توجيه قانوني در يك مورد محكوم شده باشد:

) (١همان شخص را دنبال ميكند يا همان شخص را تحتنظر قرار ميدهد؛ و

) (٢تهديدي براي صدمات جسمي فوري يا آتي ،تجاوز جنسي ،حبس يا محدوديت منتقل

ميكند؛ و

) (٣تهديد متوجه آن شخص يا يكي از اعضاي خانواده آن شخص ميشود.

در بخش ) (dقانون آمده است كه يك متهم »شخصي را تحت نظارت قرار ميدهد« بهصورت:

) (١حضور در بيرون از مدرسه ،محل كار ،وسيلة نقلية شخص يا محل ديگري كه توسط

شخص اشغال شده يا محل زندگي او به غير از محل اقامت متهم يا ) (٢قراردادن دستگاه ردياب
الكترونيكي روي شخص يا اموال شخص.

 .١مادة  ٢قانون الگوي تعقيب مصرانه مقرر شده است» :هركس كه الف( عامدانه درگير فرايندي رفتاري عليه شخصي خاص شود،
بهگونهاي كه باعث شود يك انسان متعارف از آسيب بدني به خود يا عضوي از خانوادة نزديكش بترسد يا از مرگ خود يا يكي از
اعضاي خانوادة نزديكش بهراسد؛ ب( آگاه است يا بايد آگاه ميبود كه فرد مشخصي از آسيب بدني به خود يا عضوي از خانوادة
نزديكش در موقعيت ترس متعارف قرار خواهد گرفت يا از ترس مرگ خود يا عضوي از خانوادة نزديكش خواهد ترسيد؛ پ(
اقداماتش موجب ترسي مشخص از صدمه به خود يا عضوي از خانوادة نزديكش شود يا باعث ترس فرد مشخصي از مرگ خود يا
عضوي از خانوادة نزديكش شود؛ مرتكب تعقيب مصرانه شده است«.
2. Felony
3. Serious felony
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در بخش ) (eتصريح شده است كه كلمات »دنبالكردن شخص ديگر« به معناي حركت در

نزديكي نسبي با شخص است؛ زيرا اين شخص از جايي به جاي ديگر حركت ميكند يا )ب( براي

نزديكي با شخصي كه ثابت است يا حركات او محدود به يك منطقة كوچك است به كار ميرود.

بااينحال ،بند ) (eاشاره ميكند كه دنبالكردن شخص ديگري شامل موارد زير در محل اقامت
متهم نيست .در بخش ) ،(gتعريف »انتقال تهديد« به معناي تهديد كﻼمي يا كتبي يا تهديد ناشي از
الگوي رفتار يا تركيبي از گفتهها يا رفتارهاي كﻼمي يا كتبي تعريف شده است .سرانجام ،بخش

ب
فرعي ) (hعضو خانواده را بهطور موسع تعريف ميكند .در قانون جزاي ايلينوي چنانچه مرتك ِ
تعقيب مصرانه ،يكي از موارد زير را نيز مرتكب شود ،به جرم مشدد محكوم خواهد شد:
) (١باعث آسيب بدني به قرباني شود؛
) (٢قرباني را محدود كند؛ يا

) (٣دستور توقيف موقت ،دستور حفاظت يا دستور منع رفتارهاي توصيفشده در بخش فرعي

) (١) (bبخش  ٢١٤قانون خشونت خانگي سال  ١٩٨٦ايلينوي Ill. ST. 720 ILCS 5 / 12-

) 7.4(aرا نقض كند

).(Scheb & Scheb, 2011: 153-154

اركان و شرايط اين جرم در قوانين جزايي ايالتهاي ديگر نيز كم و بيش همسان است .در

مادة ) ٦٤٦ (aقانون جزاي كاليفرنيا ،تعقيب مصرانه اينگونه تعريف شده است» :هركس عمداً و با
سوءنيت بهصورت مكرر ديگري را تعقيب كند ١يا مورد آزار و مزاحمت ٢قرار دهد و با قصد
قراردادن فرد در موقعيت ترس از امنيت خود يا خانوادهاش ،او را تهديد محسوس كند ،مرتكب

جرم تعقيب مصرانه شده است«...

) https://leginfo.legislature.ca.gov, Last visited: 20 January

.(2021

 .٢-٢شرايط و اوضاعواحوال

افزونبر شرط تكرار و اصرار در رفتار ،شرايط ديگري نيز براي تحقق جرم تعقيب مصرانه ﻻزم
است .شرط نخست ،عدم رضايت تعقيبشونده است .اين شرط ويژگي طبيعي مزاحمت است.

بنابراين ،چنانچه زني از اينكه توسط فرد مشخصي كه او را تعقيب ميكند و ميپايد ،احساس
رضايت و خوش داشته باشد ،جرمي رخ نميدهد .وسيله در اين جرم شرط نيست ،بلكه انتقال
ترس و وحشت كه عمدتاً با رفتاري تهديدآميز همراه ميگردد ،مهم است؛ حال اين رفتار چه در

فضاي واقعي و چه بهصورت مجازي؛ چه بهصورت نوشتاري ،چه گفتاري و چه كرداري اين جرم
را محقق ميسازد

).(Rens & Englebrecht, Op.Cit: 790

كوتاه و بلندبودن اين فرايند رفتاري خيلي

1. Follow
2. Harass

٤٥٤
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مهم نيست ،بلكه رفتار بايد نشاندهندة استمرار در هدف باشد و از يكسري اعمال تشكيل شود
).(Ibid: 497

همچنين ،تهديد ميتواند متوجه آيندهاي نامشخص باشد؛ يعني بزهكار بزهديده را به

انجام كاري در زمان آينده تهديد كند ،اعم از اينكه بهصورت ضمني يا صريح باشد .در تهديد
ضمني ،بزهديده براساس رفتارهاي قبلي بزهكار و شناختي كه از او پيدا ميكند ،متوجه تهديد شده

و آن را احساس ميكند .مانند زماني كه بزهكار عروسكي را بهطور كامل عريان كرده و طنابي به

گردنش بسته و در تختخواب بزهديده ميگذارد

).(Davis, Op.Cit: 392

مادة  ٦١٩كه از مزاحمت

سخن گفته ،مقيد به وسيله نيست .اما وسيله ،يعني تلفن يا دستگاههاي مخابراتي ،در جرم مزاحمت
تلفني موضوع مادة  ٦٤١شرط است .مطابق با تبصرة  ١مادة  ١قانون تأسيس شركت مخابرات

ايران» :مقصود از مخابرات عبارت است از انتقال و ارسال عﻼئم و نوشتهها و تصاوير و صداها و
هرگونه اطﻼعات ديگر بهوسيلة سيم يا بيسيم و يا نور و يا هر روية الكترومغناطيسي« .در اين

ماده ،تلفن اعم از همراه يا ثابت و خصوصي يا عمومي است )انگوتي (١٨-١٧ :١٣٩٥ ،و دستگاههاي
مخابراتي ديگر شامل دستگاههاي نمابر ،فاكس ،تلكس ،پيجر ،بيسيم و اينترنت ميشود

١

)ميرمحمدصادقي.(٥٤٥ :١٣٩٧ ،

برخﻼف گذشته ،جنسيت بزهكار و بزهديده در رويكرد كنوني شرط نبوده و اعم از زن و مرد

است .از اين جهت ،تفاوت حكم مادة  ٦١٩قانون تعزيرات كه بزهديده را به زن و كودك محدود

كرده ،مشخص است .شايد بتوان دليلش را غالببودنِ بزهديدگي زنان در مقايسه با مردان در اين
جرم دانست .برخي مطالعات نشان ميدهند كه بيشترِ قربانيان اين جرم ،زنان هستند ،بهنحوي كه
ميزان بزهديدگي آنها چهار برابر مردان است ) .( Jordan, et al., 2003: 148با وجود اين ،خارجكردن

مردان از حمايت كيفري در جرم موضوع مادة يادشده ،پذيرفتني نبوده و تبعيض ناموجهي است.

طبق پژوهشهاي صورتگرفته در اياﻻت متحدة آمريكا ،دو درصد از مردان و هشت درصد از
زنان در طول زندگي خود ،تعقيب مصرانه واقعشدنِ خود را گزارش ميكنند

نشاندهندة جنسيتمحورنبودن اين جرم است.

)(Ibid

كه اين

مكان نيز كه در مادة يادشده شرط است ،يعني اماكن و معابر عمومي ،در تعقيب مصرانه

موضوعيت ندارد و ميتواند در مكانهاي خصوصي و حتي در فضاي مجازي واقع شود .منظور از
اماكن عمومي و معابر جايي است كه بالقوه اشخاص بتوانند در آن حضور داشته باشند؛ هرچند اين
امكان وجود دارد كه در لحظة ارتكاب جرم شخصي در آنجا حاضر نباشد )زراعت (١٣٩٢ ،كه از اين

 .١بهطوركلي جرائم سايبري شامل تمام جرائمي است كه بهوسيلة سامانهها و شبكههاي اطﻼعاتي و يا عليه آنها ارتكاب مييابد
).(Chopin, 2017: 2

٤٥٥
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جهت ،دامنة مكاني مادة پيشگفته محدودتر از تعقيب مصرانه است و همچنين ،تنها شامل فضاي
واقعي ميشود.

 .٢-٣نتيجه

اگر تعقيب مصرانه را جرمي رفتارمحور در نظر بگيريم كه به صرف رفتار رخ ميدهد ،جرم مطلق
خواهد بود .در اين صورت ،رفتارهايي مانند تعقيب و پاييدن حتي اگر موجب ايجاد ترس و

آشفتگي در تعقيبشونده نشود ،براي تحقق جرم كافي خواهد بود .به نظر ميرسد مقيددانستن اين

جرم معقولتر است تا مواردي كه اساساً بياثر هستند ،از شمول آن خارج شود .نتيجه در اين جرم

احساس ترس و دلهره و خطر نسبت به امنيت خود و اعضاي خانواده است .بنابراين ،در فرضي كه
تعقيبشونده اساساً نداند كه مورد تعقيب قرار گرفته ،جرم محقق نميشود .در پروندههاي تعقيب

مصرانه ،دادستان بايد ترسيدنِ بزهديده را اثبات كند كه اثبات آن اغلب بستگي به واكنشي دارد كه
بزهديده در هنگام تعقيبشدن از خود نشان ميدهد .در بيشتر موارد اين واكنش ،يك واكنش

منطقي نيست و باعث مبهمشدن معيار براي اثبات ترس در بزهديده ميشود

البته ﻻزم نيست كه اثبات شود متهم واقعاً قصد تهديد داشته است

).(Davis, Op.cit: 392

).(Ibid: 393-396

درواقع ،جرم تعقيب مصرانه در بيشتر حوزههاي قضايي آمريكا مقيد به نتيجه است كه براي

احراز آن ،ضروري است كه بزهكار بزهديده را در موقعيت ترس قرار دهد )لفيو ،پيشين .(٣١٤ :در

بيشتر ايالتها و در ميان پژوهشگران بر سر عنصر رعب و ترس ١كه عنصري مهم در تعريف اين

جرم است ،همرأيي وجود دارد .رينز ٢ترس را اينگونه تعريف كرده است» :ترس يك پاسخ
عاطفي و يك تشويش ذهني است كه فرد نسبت به جرم از خود بروز ميدهد يا نمادها و
نشانههايي است كه بيانگر حالت ذهني فرد در روبهروشدن با جرم است

) (Reyns & Englebrecht,

 .Op.cit: 794بنابراين ،بايد در نظر داشت اغلبِ رفتارهايي چون تلفنزدن ،فرستادن هديه يا ارسال
ايميل كه تشكيلدهندة جرم تعقيب مصرانه هستند ،بهتنهايي جرم محسوب نميشوند ،بلكه بايد در
اين مورد به شرايط وقوع اين رفتارها توجه شود و آن را مورد ارزيابي و بررسي قرار داد كه آيا

موجب احساس تهديد و ترس ميشود يا خير؟ چنانچه پاسخ مثبت بود جرم تعقيب مصرانه رخ
ميدهد

).(Sheridan et al., 2019: 1389

 .٢-٤قصد

از نظر ركن رواني ،تعقيب مصرانه جرمي عمدي است .بنابراين ،وجود سوءنيت عام و ارتكاب
1. Fear
2. Reyns

٤٥٦
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عامدانة رفتار تعقيب و پاييدن ضروري است .انگيزة نيك و بد بيتأثير است ،ولي به نظر ميرسد

كه باتوجه به مقيدبودن اين جرم ،قصد خاص ترساندن و مزاحمت شرط باشد .البته وجود قصد

خاصِ مستقيم و صريح نياز نيست و احراز قصد غيرمستقيم و تبعي ،يعني علم به وقوع نتيجة

مندرج در قسمت اخير مادة  ١٤٤قانون مجازات اسﻼمي ،كافي است.

در همين ارتباط ،رويكرد يكساني در حوزههاي قضايي آمريكا وجود ندارد .در حدود دوسومِ

ايالتها براي تشكيل ركن رواني به سوءنيت عام )قصد انجام تعقيب مصرانه( و سوءنيت خاص

)قصد ترساندن( نياز است ١.در يكچهارم از ايالتهاي آمريكا براي تشكيل ركن رواني صرف
وجود سوءنيت عام كفايت ميكند .همچنين شمار كمي از ايالتهاي آمريكا ركن رواني تعقيب

مصرانه را متشكل از بيپروايي ميدانند )كي جيشانكار ،پيشين .(٣١٢-٣١٠ :بااينحال و باتوجه به بند

»ب« مادة  ٢قانون الگوي تعقيب مصرانه كه مقرر ميدارد» :هركسي كه آگاه است يا بايد آگاه

ميبود كه فرد مشخصي از صدمة بدني يا مرگ به خود يا يكي از نزديكانش در موقعيت ترس قرار
ميگيرد؛ مرتكب بزه تعقيب مصرانه شناخته ميشود« .ميتوان ادعا نمود كه قانون الگوي تعقيب
مصرانه فرضي را در مورد ركن رواني در نظر ميگيرد كه به آن سوءنيت احتمالي گفته ميشود.

يعني فرضي كه در آن مرتكب بهدنبال حصول نتيجه از رفتار خود نيست ،ولي بايد اين احتمال را
پيشبيني ميكرد كه با انجام رفتار ،احتمال حصول نتيجه زيانبار وجود دارد )همان .(٣٥٥ :در رابطه

با تعقيب مصرانه نيز مطابق حكم پيشبينيشده در بند »ب« مادة  ٢قانون الگوي تعقيب مصرانه فرد
بايد اين احتمال را بدهد و به اين آگاهي برسد كه با رفتاري كه انجام ميدهد ،طرف مقابلش را
نسبت به صدمة بدني و مرگ خود يا نزديكانش در موقعيت ترس قرار ميدهد.

 .٣واكنشها و تدابير

جرمانگاري و تعيين مجازات واكنش و تدبيري بسيار مهم و قوي در برابر يك رفتار آسيبزا
محسوب ميشود .بنابراين ،در كشورهايي كه تعقيب مصرانه جرمانگاري شده و در كشور ما كه

برخي از مصاديق آن موضوع حمايت كيفري قرار گرفته ،نخستين واكنش قانوني ،مجازات مرتكبان

است .پيشبيني پاسخهاي كيفري افزون بر بازدارندگي خاص براي پيشگيري از تكرار جرم،

كاركرد ارعابيِ عام نيز دارد .ماهيت تعقيب مصرانه بهگونهاي است كه گويي خود از يكسو ،جرمي

مستقل است و از سويي ديگر ،اغلب جرمي مقدماتي براي جرم اصلي است .اشاره شد كه در
بيشتر مواقع ،تعقيبشونده سرانجام مورد خشونتديدگيهاي شديدي همچون آسيبهاي بدني و

 .١بخش  ٦٤٦،٩قانون جزاي كاليفرنيا مقرر ميدارد» :عامداً ويا از روي آگاهي ديگري را تعقيب كند ...از روي قصد ديگري را در
موقعيت ترس از صدمة بدني يا مرگ قرار دهد.«...

تعقيب مصرانه؛ مطالعهاي تطبيقي در حقوق كيفري ايران و اياﻻت متحدة آمريكا

٤٥٧

حتي مرگ قرار ميگيرد كه نمونة مشهورش ،بهقتلرسيدن بازيگر مشهور آمريكايي ،ربكا شفر ،و
تصويب قانون جزايي تعقيب مصرانه ،متعاقب اين رخداد جنايي بود .نظام عدالت كيفري ايران

بهدليل عدم جرمانگاري مستقل و يكپارچه ،با دو مشكل روبهرو است :نخست ،عدم حمايت

كيفري جامع از قربانيان تعقيب مصرانه و دوم ،مؤثرنبودن پاسخهاي كيفري پيشبينيشده.

واقعيت اين است كه در بيشترِ مواقع ،بزهديده يا ادلة اثباتي در دسترس ندارد و يا چنين امكاني

در هنگام بزهديدگي براي او متصور نيست و نيازمند مداخلة فوريِ حمايتي و تأميني است .براي

مثال ،زني كه در محل زندگي ،خيابان ،مكانهاي عمومي ،محل كار ،دانشگاه ،و غيره مدام توسط

مردي تعقيب و پاييده شده و تحتنظر قرار ميگيرد ،در عمل چه راهحل قانوني براي خﻼصي از
اين وضعيت آزاردهنده دارد؟ حتي اگر او از پليس كمك بخواهد ،پاسخ مؤثري دريافت نخواهد

كرد؛ زيرا احتماﻻً نخستين پرسش مأمور پليس اين خواهد بود كه صرف تعقيبكردن ،جرم نيست
و تا جرمي رخ ندهد ،از نظر قانوني اجازة مداخله ندارد .پليس بهعنوان ضابط قانوني كه امكان

حضور و مداخلة زودهنگام در جرائم مشهودي چون تعقيب مصرانه را دارد ،با محدوديتهاي
قانوني در اتخاذ تدابير تأميني و پليسي روبهرو است ،مگر اينكه مقرره قانونيِ ويژهاي چنين امكاني

براي او فراهم كند؛ مقرره قانونياي كه در شرايطي مشخص و پيش از اثبات جرم ،اجازة اعمال
اقداماتي را براي كنترل جرم و تأمين امنيت بزهديده تجويز كند .اقداماتي مانند صدور دستور موقت

مبني بر عدم نزديكشدن متهم به محل كار و زندگي بزهديده كه برخي از آن به اقدامات پيشگيرنده
نام بردهاند.

درواقع ،در جرم تعقيب مصرانه نياز به مداخلهها و تدبيرهايي پيش از وقوع جرم است تا

شخصِ هدف ،از خطر و آسيب احتمالي در امان بماند .بخشي از مجازاتها ،كامﻼً تنبيهي نيستند و

براي نمونه ،برخي از آنهايي كه در قالب كيفرهاي تكميلي و تبعي در قانون مجازات اسﻼمي

پيشبيني شدهاند ،ماهيتي تأميني و پيشگيرنده دارند )اسماعيلي .(٣١١ :١٣٩٦ ،اوﻻً ،اقدامات تأميني در
نظام حقوقي ايران صرفنظر از هر قالبي كه پيشبينيشده باشد ،پس از اثبات جرم و قطعيشدن

حكم اجراپذير است .ثانياً ،بهرغم اينكه كيفرهايي تكميلي مانند اقامت اجباري در محل معين و منع

از اقامت در محل يا محلهاي معين موضوع مادة  ٢٣قانون مجازات اسﻼمي ميتواند بهعنوان يك

اقدام تأميني مورد استفاده قرارگيرد ،ولي به نظر نميرسد كه اين تدابير دربارة جرم تعقيب مصرانه

دستكم بهتنهايي پاسخگو باشند.

١

 .١قانون اقدامات تأميني كه نسخ صريح شد ،در مادة  ١٤ضمانت احتياطي را پيشبيني كرده بود كه به نظر مفيد بود» :هرگاه شخصي
كه ديگري را تهديد به ارتكاب جرمي كرده ،بيم آن رود كه واقعاً مرتكب آن جرم گردد يا هرگاه شخصي كه محكوم به مجازات
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استفاده از ظرفيتهاي قانون آيين دادرسي كيفري نيز ميتواند مفيد باشد .باتوجه به بند »ت«

مادة  ٢٣٧و نيز بند »پ« مادة  ٢٣٨اين قانون ،صدور قرار بازداشت متهم توسط مقام قضايي در
مرحلة پيش از محاكمه در دادسرا وجود دارد .در جرم ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و

اطفال موضوع مادة  ٦١٩قانون تعزيرات كه يكي از مصاديق بزه تعقيب مصرانه است ،باتوجه به بند
»پ« مادة  ٢٣٨قانون فوق ،جايي كه آزادبودن متهم باعث ايجاد اختﻼل در نظم عمومي و يا

موجب بهخطرافتادن جان شاكي يا خانواده وي ميشود ،ميتوان قرار بازداشت موقت صادر نمود.
درواقع ،صدور قرار بازداشت موقت در چنين موردي براي محافظت از بزهديده بوده و جنبة تأميني

و پيشگيرنده دارد.

به نظر ميرسد مشكﻼت حقوقي كه از نظر قانوني و عملي ،دسترسي بزهديدگان تعقيب

مصرانه را به عدالت محدود ميكند ،استفاده از رويكردهاي غيررسمي و ترميمي را ضروري و
حتي مؤثرتر مينمايد .تعقيب مصرانه جرمي عليه تماميت معنوي اشخاص است و بزهديدگان آن

بيشتر از نظر روحي و رواني آزار جدي ميبينند كه بيش از مجازات مرتكب ،جبران زيانهاي

واردشده اهميت مييابد .برخي مطالعات انجامگرفته در زمينه خشونتهاي جنسي نشان ميدهند

كه الگوهاي ترميمي ،در معناي فراخ ،با تمركز بر نيازهاي واقعي بزهديده ،فراهمآوردن امكان

شنيدهشدن بزهديدگي ،عدم سرزنش خشونتديده ،عدم الزام به روبهروشدن با فرد آزارگر،

مسئولسازي و مسئوليتپذيري واقعي مرتكب ،بهگونهاي بهتر به نيازهاي بزهديدگان خشونت
پاسخ ميدهد

)ميرمجيدي.(١٣٩٩ ،

در اياﻻت متحدة آمريكا سازوكارهاي ويژهاي همچون احكام حفاظت و محدوديت توسط

دادگاههاي مدني براي حمايت از امنيت بدني و رواني بزهديده پيشبيني شده است

)برجس و

همكاران .(٤٤٤-٤٤٣ :١٣٩٥ ،از جمله اقداماتي كه براي حفظ امنيت و آسايش بزهديده ميتوان انجام
داد ،صدور احكام مختلفي در جهت محدودكردن بزهكار است .تعهدنامه ١براي عدم تهديد يكي از

حمايتهاي قانونياي است كه از بزهديده ميشود .در آن طبق حكمي كه توسط دادگاه صادر

ميگردد ،بزهكار مجبور به پيروي از يكسري شرايط و محدوديتها ميشود تا بتوان با اعمال اين

محدوديتها از آسيبهاي احتمالياي كه ممكن است از سوي بزهكار به بزهديده يا خانواده او
وارد آيد ،جلوگيري شود .با تشخيص دادگاه ميتوان حكم/دستور حفاظت ٢نيز صادر نمود كه در

جنايي يا جنحه گرديده ،صريحاً نظرش را بر تكرار جرم اظهار نمايد ،دادگاه بنا بر تقاضاي شخص تهديدشده يا متضرر از جرم
ميتواند از او بخواهد تعهد كند مرتكب جرم نگرديده و وجهالضمانه متناسب براي اين امر بدهد«.
1. Peace bonds
2. Protection order
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جهت حفاظت از بزهديده در برابر خشونت در خانواده است .همين طور حكم محدوديت ،١با
هدف كمكردن ارتباط و تماس ميان بزهديده و بزهكار صادر ميشود .اين حكم نيز خود داراي
ضوابطي است كه ابتدا بايد توسط دادگاه خانواده صادر شود و فقط در مورد همسر يا شريك

جنسي امكان صدور دارد .البته در اياﻻت متحدة آمريكا دو حكم اخير ،زيرمجموعة اقدامات مدني
به حساب ميآيد .اين در حالي است كه اگر بزهكار اين احكام را زير پا بگذارد ،ميتوان با وي

برخورد كيفري نمود )همان .(٤٥١ :صدور اينگونه احكام همواره با ماهيتي تأميني همراه است؛

چراكه با اين حكم ميتوان امنيت و آسايش بزهديده را تأمين نمود .اين احكام را در كشورهايي

مثل اياﻻت متحدة آمريكا و انگلستان براي بزهكاران مزاحمت و متجاوزان ميتوان يافت.

برخي بزهكاران تعقيب مصرانه ،اختﻼﻻت روانياي مانند اختﻼل هذيان دارند كه باتوجه به

وضعيتي كه دارند ،نيازمند درمان و مراقبت هستند و صرف مجازاتكردن آنها باعث عدم تكرار

بزه از سوي آنها و همچنين اصﻼحشان نميشود و بهتر است كه اكثر اين نوع از بزهكاران تحت

درمان قرار گيرند .در همين راستا در آمريكا نهادي با نام گروه سنجش پاسخ رواني )(SMART

٢

كه بخشي از دپارتمان پليس به حساب ميآيد ،تشكيل شده است .اين گروه كه از يك متخصص

بهداشت روان و يك مأمور اجراي قانون تشكيل شده است ،مظنوناني را كه عﻼئم اختﻼﻻت رواني

دارند ،شناسايي كرده و در رابطه با اينكه بزهكار داراي اختﻼل رواني است و بايد تحت مراقبت

قرار بگيرد ،اظهارنظر ميكنند

).(Davis, Op.Cit: 343-345

امروزه تكية بيش از اندازه به مجازات و تصور اينكه بيم از مجازات باعث بازدارندگي ميشود،

چندان مؤثر و كارآمد نيست )اسماعيلي ،پيشين .(٢٩٨ :همواره براي كاهش جرائم ،اتكا به تدابير
پيشگيرانه و صرف هزينه در اين مسير كارآمد بوده و داراي نتايج مثبت زيادي است .در رابطه با
تعقيب مصرانه نيز تدابير پيشگيرانه بيش از ساير تدابير داراي اهميت است .بايد بين تدابير و

اقداماتي كه فرد بزهديده در رابطه با اين بزه انجام ميهد و اقداماتي كه واحدهاي اجرايي و قضايي

انجام ميدهند ،تفاوت قائل شد .از جمله اقداماتي كه واحدهاي اجرايي و قضايي در رابطه با

تعقيب مصرانه در اياﻻت متحدة انجام دادهاند ،تشكيل واحد مديريت تهديد ) ٣(TMUاست .از
عناصر اصلي اين جرم ،احراز تهديد است .از آنجايي كه تعقيب مصرانه در آمريكا نيز جرمي نو

محسوب ميشد ،بخش كوچكي از پليس براي رسيدگي به شكايات مربوط به آن اختصاص يافت.

نخستين بخشي كه به كنترل و رسيدگي به اين جرم پرداخت ،واحد مديريت تهديد ناميدند كه اين
1. Restraining order
2. System-Wide Mental Assessment Response Team
3. Threat management unit
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واحد نتيجة نشستهايي بود كه در سال  ١٩٩٠در پي تعقيب مصرانه و كشتهشدن بازيگر معروف

)ربكا شفر( تشكيل شدند .وظيفة اصلي اين واحد شناسايي تهديدهاي جدي در سطح شهر است
كه البته تنها مربوط به تهديد موضوعِ تعقيب مصرانه نميشود .از ديگر وظايف اين واحد ،آموزش
به افراد ،از جمله افسران پليس و كارآگاهان و همچنين وكﻼي دادگستري و افرادي كه با آراي

عمومي به جايگاهي رسيدهاند ،مثل شهردار و ساير واحدها براي شناسايي تهديدهاي جدي است

).(Davis, Op.Cit: 338-342

در گزارشي كه در سال  ١٩٩٩توسط دپارتمان عدالت اياﻻت متحده منتشر شد ،بر نقش

شركتهاي ارائهدهندة خدمات اينترنتي و مديران پشتيباني و نصب خدمات اينترنتي در آموزش و
تقويت افراد در مقابله با مزاحمت و تعقيب مصرانه در فضاي مجازي تأكيد شد

).(Ibid

ممكن است در هنگام وقوع بزه رفتارهاي مختلفي از بزهديده سر بزند كه شايد برخي از آنها

موجب بدترشدن شرايط مربوط به بزهديده شود .بنابراين ،در رابطه با توصيههايي كه براي كاهش
ميزان پيامدهاي زيانبار يك بزه به فرد بزهديده ميشود ،بايد جانب احتياط را رعايت كرد .در
همين مورد ،تحقيقي در سال  ٢٠١٤در اياﻻت متحدة آمريكا در رابطه با راهكاري كه بزهديدگان

مزاحمت و تعقيب مصرانه در مواجهه با اين بزه انجام ميدادند ،صورت گرفت كه نتايج آن در

برخي موارد ميتواند به بزهديده كمك كند .براي مثال ،در اين تحقيق حدود  ٤٧درصد از
بزهديدگان راهكار حل مسئله را انتخاب كرده بودند و رويكردي انفعالي داشتند كه شامل
رودرروشدن با بزهكار ،گزارشدادن بزه به پليس ،طلب كمك از افراد حرفهاي )كارآگاهان( يا

معمولي و تغيير آدرس ميشد .البته گروهي ديگر از راهكار عدم تماس با بزهكار و اصطﻼحاً

جاخاليدادن و دورشدن از مشكل استفاده ميكردند كه حدود  ٣٠درصد از بزهديدگان را تشكيل
ميدادند .بهعنوان مثال ،مسير بازگشت يا رفتن به منزل يا محل كار خود را تغيير ميدادند .دستة

آخر را بزهديدگاني تشكيل ميدادند كه رويكردي منفعل نسبت به اين بزه در پيش گرفتند و هيچ
تغيير رفتاري براي پاسخ به اين بزه انجام نميدادند و عمﻼً راهكارشان بيتوجهي به بزهكار بود كه

حدود  ٢٣درصد از بزهديدگان را دربرداشتند

).(Podana & Imrikova, 2014: 801 & 802

بنابراين ،افراد در مواجهه با تعقيب مصرانه رفتارهاي متفاوتي از خود بروز ميدهند كه برخي

از آنها در آن شرايط مؤثر و درست است؛ مثل گزارشدادن به پليس و برخي از آنها باعث

بدترشدن پيامدهاي اين بزه نسبت به بزهديده ميشود؛ مثل بياعتنايي به بزهكار .شايد رايجترين
راهكار ،درخواست كمك از افرادي باشد كه بزهديده به آنها نزديك است .تغيير شمارهتلفن ثابت

يا همراه ،استفاده از شمارهتلفنهاي مختلف )شمارة مخصوص كار و شمارة مخصوص كارهاي

شخصي( ،خودداري از در دسترس عموم قرارگرفتن اطﻼعات شخصي و درصورت امكان تغيير
محل كار ،از ديگر راهكارهاي موجود است

).(Maran et al., 2017: 2610
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بزهديده بايد اين نكته را در نظر داشته باشد كه نگهداري و حفظ پيامها ،ايميلها ،هدايا ،نامهها

و بهطوركلي تمام چيزهايي كه به بزهكار مربوط ميشود ،باعث ميگردد روند تعقيب قانوني

بزهكار با موفقيت بيشتري دنبال شود .همين طور در رابطه با بزهكاراني كه در فضاي اينترنت به
تعقيب مصرانه ميپردازند ،اگر بزهديده بتواند هويت فرد بزهكار را شناسايي كند ،اغلب بزهكاران

بهصورت داوطلبانه به مزاحمت و تعقيب خود پايان ميدهند؛ چراكه تمام قدرت آنها به

مخفيبودن هويتشان است

)ادمز.(٣٨ :١٣٩٠ ،

وجود برخي نهادها و گروههاي حمايتكننده از بزهديده نيز ميتواند براي دريافت كمك و

همچنين استفاده از توصيههاي كارآمد بسيار مؤثر باشد؛ مشابه پايگاه اينترنتيِ توقف آزار و اذيت

اينترنتي عليه زنان ) (WHOAدر اياﻻت متحدة آمريكا كه براي كمك به زنان در جهت كاهش

خشونت و آزار عليه آنان ايجاد شده است

)كي جيشانكار ،پيشين ٤١٠ :و .(٤١١

براي اثربخشيِ بخش مهمي از تدابير پيشگيرانه در رابطه با انواع بزهديدگيها ،همواره وجود

آموزش بهنگام و مناسب به افراد جامعه در رابطه با بزههاي گوناگون ﻻزم است .براي نمونه ،در
رابطه با تعقيب مصرانه بسياري از بزهديدگان به علت عدم آگاهي نسبت به اين جرم و اينكه چه
نوع رفتاري تعقيب مصرانه محسوب ميگردد ،از انجام برخي اقداماتي كه باعث محافظت از

خودشان ميشود و همچنين درخواست كمك از نهادها ،محروم ميمانند

).(Philips et al., 2004: 74

نتيجهگيري

تعقيب مصرانه جرمي نسبتاً جديد است كه بهموازات تحوﻻت اجتماعي ،پيدايش يافته است .اين

جرم با مزاحمت پيوندي ناگسستني دارد؛ بهنحوي كه به نظر ميرسد تعقيب مصرانه خود نوعي

مزاحمت است .بر همين پايه ،گاه آنچه از تعقيب مصرانه منظور ميشود ،اعم از رفتار تعقيب و

برخي از مزاحمتهايي است كه با تعقيب و پاييدن همراه بوده يا با آن ارتباط دارد .كشورهايي

مانند اياﻻت متحدة آمريكا دست به جرمانگاري مستقل زده و قوانين تعقيب مصرانه را با اتخاذ

سياستها و تدابيرِ عمدتاً حمايتي از بزهديدگان ،تصويب كردهاند .درواقع ،پس از تعقيب و

كشتهشدن يك فرد مشهور توسط تعقيبكنندهاش ،در ايالتهاي مختلف ،قانون تعقيب يا مقابله با
تعقيب مصرانه تصويب شد كه در كنار كيفرگذاري و كيفردهي براي اين رفتار ،تدابير افتراقي

تأميني و پيشگيرنده همچون صدور دستورهاي تأمينيِ حفاظت و محدوديت را تجويز كرده است.

اصوﻻً اين جرم با درجة جنحه در نظر گرفته شده ،ولي در قوانين برخي ايالتها چنانچه با

آسيبهاي بدني به تعقيبشونده همراه شود ،از گونة تعقيب مصرانة مشدد و جنايت محسوب
ميشود .همچنين ،در برخي از قوانين جزايي تعقيب مصرانه جرمي با سوءنيت عام و در برخي
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ديگر نيازمند سوءنيت خاص محسوب شده است .همچنانكه ،از نظر نتيجه نيز معيار متفاوتي ارائه

شده است؛ بهگونهاي كه اگر در قوانيني ترسيدن و هراس بزهديده شرط است ،در ديگر قوانين
ترس و هراس يك انسان متعارف معيار است.

در حقوق كيفري ايران ،چنين نبوده و تعقيب مصرانه محدود به مواد پراكنده و ناقصي است كه

پيامدهاي ناشي از اين وضعيت با شناخت هرچه بيشتر ماهيت و مصاديق اين رفتار ،آشكارتر

ميشود .درواقع ،تنها برخي از مصاديق تعقيب مصرانه ،مانند مادة  ٦١٩قانون تعزيرات مصوب

 ،١٣٧٥پيشبيني شده است .در اين زمينه ،شايد مهمتر از جرمانگاري ،پيشبيني تدابير افتراقياي

است كه ماهيتي تأميني و پيشگيرنده از بزهديدگيِ آماج اين جرم داشته باشند .در بسياري مواقع،
بزهديده فرصت يا امكاني براي اثبات جرم ندارد يا اساساً مرتكب بهگونهاي رفتار نميكند كه از
نظر قانوني ،بهويژه براساس تفسير كنشگران پليسي و قضايي ،وجهي براي تعقيب كيفري و انتساب

اتهام پيدا شود .تصور وضعيتي كه مرد يا زني در محل زندگي فردي اتراق كند و او را بپايد سخت
نيست ،ولي آيا قوانين جزايي كنوني مداخلة پليس را اجازه ميدهند؟ صرفنظر از اينكه در قوانين

جزايي مواد انگشتشماري در اين باره وجود دارد ،همينها از جمله مادة  ٦١٩يادشده ،تاب
پوششدادن به چنين رفتارهايِ آزارگرايانهاي را ندارد .اين ماده افزونبر اينكه از فضاي مجازي

غافل بوده ،بر مبناي نگاه سنتي ،بزه ديدگان را به زنان و بزهكاران را به مردان منحصر كرده كه دور
از واقعيت زندگي امروزي است .سادهانگاريِ ارزش امنيت و آسايش رواني ،روا نيست .اگر دربرابر

رفتارهاي آسيبزاي بدني سياست مشخصي اتخاذ شده ،در رابطه با رفتارهاي آزارگرايانه نيز افراد
نيازمند حمايتهاي قانوني و جزايياند .جرمانگاري تعقيب مصرانه درواقع بهنوعي جرمي مانع و

بازدارنده براي وقوع جرائم شديدتري مانند آسيبهاي بدني و جنسي است و تدابير پيشگيرندهاي
همچون دستورهاي تأميني ،از ادامة خشونتديدگي و آزارديدگي قرباني پيشگيري خواهد كرد.
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