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چرا این مسئله مهم است؟
تــا چنــد دهــه پیــش، اشــتغال زنــان در خــارج از خانــه بــا محدودیت هــای زیــادی 
مواجــه بــود امــا بــا گذشــت زمــان و افزایــش حضــور زنــان در عرصــه فعالیت هــای 
ــور  ــه حض ــدند. اگرچ ــازار کار ش ــج وارد ب ــه تدری ــا ب ــی، آن ه ــی و آموزش اجتماع
فعاالنــه زنــان در عرصــه اشــتغال، پیشــرفت مهــم و ارزشــمندی محســوب می شــود 
امــا افزایــش شــمار زنــان شــاغل، امنیــت روانــی و جســمی زنــان در محیــط کار را 

ارتقــا نــداده اســت.

ــت  ــد دریاف ــض جنســیتی مانن ــر تبعی ــا درگی ــه تنه ــط کار ن ــاغل در محی ــان ش زن
دســتمزد نابرابــر بــرای کار یکســان )نســبت بــه همــکاران مــرد(، نبــود فرصــت ارتقای 
ــداری  ــات نگه ــود امکان ــه و کالن، نب ــی میان ــت های مدیریت ــژه در پس ــغلی به وی ش
فرزنــد در محــل کار و ... هســتند، بلکــه »آزار جنســی« را نیــز در ایــن محیــط تجربــه 

می کننــد.

ــط کار  ــی در محی ــی کار )ILO(، آزار جنس ــازمان بین الملل ــه س ــاس اعالمی ــر اس ب
ــت.  ــر اس ــوق بش ــض حق ــداق نق ــت و مص ــیتی اس ــض جنس ــود تبعی ــن نم بارزتری
ــان در کشــورهای  ــا 50 درصــد از زن ــن 40 ت ــازمان، بی ــن س ــای ای ــق گزارش ه طب
ــاره  ــاری درب ــات ناخواســته و اجب ــط کار خــود دارای تجربی ــا، در محی ــه اروپ اتحادی
ــر اشــکال خشــونت جنســی  ــط جنســی و دیگ ــراری رواب ــت جنســی، برق آزار و اذی

»محیط کار باید امن باشد«

 )کتابچه آموزشی مقابله با آزار جنسی در محیط کار(
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هســتند. در کشــورهای آسیا-اقیانوســیه نیــز، تجربــه اشــکالی از اذیــت و آزار کالمــی، 
جســمی یــا جنســی بــرای 30 تــا 40 درصــد زنــان کارگــر، گــزارش شــده اســت. در 
ــان  ــا 50 درصــد زن ــود، 30 ت ــی انجــام شــده ب ــی کــه در ۱۱ کشــور اروپای تحقیقات
در محــل کار مــورد آزار قــرار می گیرنــد در حالــی کــه ایــن آمــار بــرای مــردان ۱0 
درصــد اســت. از میــان کشــورها در اتریــش 8۱ درصــد زنــان در محیــط کار مــورد 
ــه  ــوط ب ــای شــمالی مرب ــط کار در اروپ ــن آزار در محی ــد و کم تری ــرار گرفته ان آزار ق
کشــور ســوئد اســت کــه رقــم آن ۲ درصــد اســت. در انگلیــس ایــن آمــار 54 درصــد 

 .)۲0۱3,ILO( ــکا 44 درصــد اســت و در آمری

ــای  کاری  در  ــان  در محیط ه ــی  زن ــزان  آزار جنس ــاره  می ــاری  درب ــچ آم ــا هی تقریب
ــه   ــه  کوشــش  کمیت ــه  در ســال  ۱38۲ ب ــا در جــزوه  ای  ک ــدارد. تنه ــران  وجــود ن ای
جمــع آوری  اســناد و گزارش هــای  ســتاد مبــارزه  بــا خشــونت  علیــه  زنــان  بــا عنــوان  
ــه  رواج  گســترده  آزار  ــان « منتشــر شــد، ب »خشــونت  کاری ، اعمــال  ســلطه  کارفرمای
جنســی  زنــان  در محیط هــای  کاری  ایــران  اشــاره  شــده  اســت . پاســخگویان  در ایــن  
ــا  ــا منکــر وجــود آزار جنســی  در محیط هــای  کاری  نشــدند، بلکــه  ی گــزارش  نه تنه
خــود گرفتــار چنیــن  رفتارهایــی  شــده  بودنــد یــا از نزدیــك  شــاهد آن  بودنــد. آنچــه  
ــط  کار در حــوزه  خصوصــی  اســت   ــدن  آزارهــای  جنســی  در محی ــان  مان باعــث  پنه
ایــن  ادعاســت  کــه  در میــان  تعــداد زیــاد جامعــه  آمــاری  مــورد بحــث  فقــط  ســه  نفــر 
از مصاحبــه شــوندگان حاضــر بــه  صحبــت  دربــاره  تجربه هــای  خــود بــرای  گــزارش  

پیــش  رو شــدند )گــزارش وبســایت مهرخانــه، ۲93۱/۲/۱۱(

آزار جنســی در محیــط کار می توانــد بــرای همــه زنــان شــاغل در ســطوح مختلــف 
شــغلی و اجتماعــی روی دهــد. گرچــه فراوانــی، نــوع و شــدت ایــن آزارهــا بســته بــه 
ــه  ــه در آن مشــغول ب ــن محیطــی ک ــان و هم چنی ــگاه اجتماعــی و اقتصــادی زن پای

کار هســتند، متفــاوت اســت.

ــدان  ــه، فق ــن پیش گیران ــود قوانی ــه روز، نب ــفاف و ب ــار ش ــدان آم ــه فق ــه ب ــا توج ب
آمــوزش اجتماعــی بــرای مقابلــه و حتــی بــه رســمیت شــناختن مســئله »آزارجنســی 
ــدت  ــه ش ــوع ب ــن موض ــرح ای ــرای ط ــی ب ــدام جمع ــه اق ــاز ب ــط کار«، نی در محی
ــر آن شــدیم  ــا تدویــن و انتشــار ایــن کتابچــه ب احســاس می شــود. از ایــن رو مــا ب
تــا راهکارهــای فــردی و جمعــی ســاده ای را بــرای پیشــگیری و کاهــش آزار جنســی 
ــوع  ــن ن ــا ای ــه ب ــانی ک ــاید کس ــا ش ــم ت ــی کنی ــط کار معرف ــان در محی ــه زن علی
ــای  ــی قدم ه ــا آگاه ــد ب ــتند، بتوانن ــاهد آن هس ــا ش ــوند ی ــرو می ش ــونت روب خش
موثــری بــرای مقابلــه بــا آن بردارنــد. در ایــن کتابچــه کــه بــا همــکاری گــروه زنــان 
ــات ســایر  ــا و تجربی ــه شــده اســت، از یافته ه ــی« تهی ــس« و »بیدارزن »خشــونت ب
ــا  ــد ب ــز می توانی ــما نی ــم. ش ــتفاده کرده ای ــز اس ــی نی ــای اجتماع ــاالن و گروه ه فع
بازنشــر و پخــش ایــن دفترچــه، بــه گســترش آگاهــی بــرای مقابلــه بــا آزار جنســی 

ــاری رســانید. در محیــط کار ی
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آزار جنسی در محیط کار چیست؟
آزار جنســی در محیــط کار یعنــی انجــام رفتــار و یــا تحمیــل تقاضایــی بــا ماهیــت 
ــر  ــرد دیگ ــر ف ــوع( ب ــا ارباب رج ــکاران و ی ــس، هم ــرد )رئی ــك ف ــط ی ــی توس جنس
ــا.  ــت آن ه ــن رضای ــر گرفت ــدون در نظ ــتریان( ب ــا مش ــی کار ی ــدان، متقاض )کارمن
بــر اســاس تعریــف صنــدوق توســعه ســازمان ملــل بــرای زنــان )UNIFEM( آزار 
شــخص )کارمنــد یــا متقاضــی کار( در محیــط کار بــه خاطــر جنســیت او غیرقانونــی 

اســت.

انواع آزار جنسی در محیط کار چیست؟
آزار جنســی در محیــط کار، حیطــه وســیعی از رفتارهــای ناخوشــایند را در برمی گیرد 

کــه می تــوان آن هــا را در ســه دســته زیــر تقســیم بندی کــرد:

- آزارهای جسمی

لمــس کــردن ناجــور و نامناســب، نــوازش کــردن، ســر راه شــخص ایســتادن و مانــع 
عبــور او شــدن، برخــورد جنســی بــه زور، نزدیــك شــدن زیــاد بــه زن در موقــع کار.

شاید تجربه خوِد شما باشد:

ــس  ــم. پ ــوش نمی کن ــه کاری ام را فرام ــن مصاحب ــت اولی ــاله: »هیچ وق ــارا، ۲8 س س
ــریه  ــك نش ــی ی ــط عموم ــش رواب ــه در بخ ــه اول و دوم مصاحب ــدن مرحل از گذران
ــا مدیــر عامــل. در بحــران  ــه مرحلــه نهایــی رســیدم. مرحلــه مصاحبــه شــفاهی ب ب
اقتصــادی بــودم، ایــن کار برایــم اهمیــت زیــادی داشــت. بــا وجــود آرام بخشــی کــه 
ــدم.  ــاق ش ــد. وارد ات ــتانم می لرزی ــاز دس ــا ب ــودم، ام ــورده ب ــه خ ــل از مصاحب قب
ــراری،  ــات تک ــن کلی ــودم و گفت ــی خ ــس از معرف ــود. پ ــی ب ــرد جوان ــل م مدیرعام
ــه کســی  ــه ای انگلیســی ب ــن خواســت نام ــاد و از م ــم نه ــی انگلیســی در مقابل متن
بنویســم. خیلــی می ترســیدم. نامــه را نوشــتم. آن را در دســتش گرفــت و از همــان 
ابتــدا پوزخنــدی زد. »شــما کــه از همــان اول اشــتباه کــرده ای، شــروع نامــه اداری 
چنیــن اســت؟« هــول شــدم، خط هــای دیگــر را خوانــد و ادامــه داد و تحقیــر کــرد 
و مــن هــم می لرزیــدم. تجربــه اولــم بــود. زدم زیــر گریــه و از او خواســتم کــه اجــازه 
دهــد بــروم بیــرون. مدیــر جــوان نگاهــی بــه مــن کــرد، آرام بــه ســمتم آمــد و گفــت: 
ــار می کننــد، شــما هنــوز کــم  ــن رفت ــر از ای ــی از مدیرهــا بدت »دختــر خــوب، خیل
ــرد.  ــوازش ک ــم را ن ــت و موهای ــتم را گرف ــی.« دس ــادت کن ــد ع ــی بای ــه ای ول تجرب
ــن  ــرد و از م ــه اس ام اس ک ــان لحظ ــم هم ــش را برای ــن را داشــت. تلفن ــماره م ش
خواســت تــا جلســه ای دیگــر بــه شــرکت بیایــم تــا صحبــت کنیــم. دیگــر پایــم را 

آنجــا نگذاشــتم.«
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آزارهای کالمی  -
ــورد  ــواالتی در م ــیدن س ــی، پرس ــای جنس ــوخی ها و طنزه ــتان ها، ش ــن داس گفت
ــر  ــار نظ ــار، اظه ــی در گفت ــای جنس ــرد، کنایه ه ــی ف ــا جنس ــخصی ی ــی ش زندگ
ــته،  ــی ناخواس ــوت جنس ــا دع ــنهاد ی ــرد، دادن پیش ــش ف ــر و پوش ــورد ظاه در م
ــات و  ــارج از کار، توصیف ــه خ ــا رابط ــات ی ــرار مالق ــرای ق ــرر ب ــت های مک درخواس
ــدن. ــت اعضــای ب ــا وضعی ــه شــکل ی ــده راجــع ب ــذب کنن ــا مع نظــرات جنســی ی

شاید تجربه خوِد شما باشد:

شــیما، ۲5 ســاله: »هنــگام ناهــار بــود و همــه مشــغول غــذا خــوردن بودیــم. یکــی 
از همــکاران َمــردم کــه ظــرف غــذای کوچــك مــرا دیــد بــه مســخره گفــت معلــوم 
ــا  اســت همین قــدر غــذا می خــوری کــه انقــدر الغــر و زشــتی. کمــی غــذا بخــور ت

بــاد تــو را نبــرد.«
فرانــك، 37 ســاله: »روزی همــه در محــل کار نشســته بودیــم و پســر بچــه کوچکــی 
کــه فرزنــد یکــی از همــکاران بــود وارد اتــاق مــا شــد، بعــد از ســالم و احــوال پرســی، 
رو بــه مــن و همــکار خانــم مــن کــرد و گفــت تــو زشــتی، ســپس رو بــه مــن کــرد 
و گفــت تــو هــم زشــتی. همــه می خندیدنــد. همــکار َمــردم گفــت، حــرف راســت را 

از بچــه بشــنو. احســاس حقــارت می کــردم.«
مریــم، 30 ســاله: »همــکاران داشــتند عکس هــای هنرپیشــه های منتخــب خارجــی 

در یــك فســتیوال را بــه هــم نشــان می دادنــد. مــن دربــاره یکــی هنرپیشــه های زن 
گفتــم کــه بــه نظــرم زن زیبایــی اســت. همــکار مــردم گفــت خــوب چــون شــبیه 

شماســت. البتــه از پشــت و بــا دســت بــه انحنــای باســن اشــاره کــرد.«

- آزارهای روانی
نشــان دادن تصاویــر نامناســب جنســی، چشــم چرانی و چشــمك زدن، ارســال نامــه، 

یادداشــت، پیامــك، جــوک و تصاویــر جنســی

شاید تجربه خوِد شما باشد:

فاطمــه، 3۲ ســاله: »مدیــر بخــش مــا پســر جوانــی اســت. یــك مــاه پــس از آمدنــم 
در شــرکت روزی بــرای مــن شــعری در تلگــرام ارســال کــرد. ســپس شــروع کــرد مــرا 
بــه نــام کوچــك صــدا زدن. گاهــی اوقــات نیمــه شــب پیغامــی مــی داد و نــام مــن را 
در پیغــام می نوشــت. یــك بــار کــه فقــط جــواب ســالمش را دادم، شــروع کــرد بــه 

دادن پیغام هایــی از احســاس جنســی اش نســبت بــه مــن گفتــن«.
ــت  ــاس صمیمی ــدازه احس ــش از ان ــدان بی ــا کارمن ــا ب ــر م ــاله: »مدی ــده، 38 س مائ
می کنــد. روزی هنگامــی کــه در دفتــرش تنهــا بودیــم و از کار صحبــت می کردیــم، 
ــه مــن  ــه راحتــی ب ــه خندیــدن کــرد، آن را ب پیغامــی در تلگرامــش آمــد، شــروع ب
هــم نشــان داد. فیلــم تجــاوز بــه دختــری بــود کــه پنهانــی از او گرفتــه شــده بــود. 
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ــه او دادم و  ــگاه کنــم گوشــی را ب ــم را ن ــدون این کــه فیل نمی دانســتم چــه کنــم. ب
بــا عذرخواهــی از اتــاق خــارج شــدم.«

ــا قــدرت  ــد به عنــوان اســتفاده از اقتــدار شــغلی ی آزار جنســی در محــل کار می توان
ــت  ــن اس ــن کار ممک ــود. ای ــف ش ــی تعری ــته های جنس ــل خواس ــور تحمی ــه منظ ب
شــکل های خشــنی بــه خــود بگیــرد؛ ماننــد هنگامی کــه بــه یــك کارمنــد زن گفتــه 
می شــود: بــه یــك برخــورد جنســی رضایــت دهــد وگرنــه اخــراج می شــود. برخــی 
از انــواع دیگــر آزار جنســی زیرکانه تــر هســتند؛ بــرای مثــال، فهمانــدن ایــن مطلــب 
ــد  ــراه خواه ــه هم ــری ب ــای دیگ ــی، پاداش ه ــای جنس ــن خواهش ه ــه پذیرفت ک
ــد  ــازات مانن ــی مج ــود، نوع ــرآورده نش ــا ب ــه خواهش ه ــن گون ــه ای ــا چنانچ آورد ی

جلوگیــری از ترفیــع بــه دنبــال خواهــد داشــت.

چرا آزار جنسی در محیط کار رخ می دهد؟
زنــان در جوامــع مردســاالر، »دیگــران غیــر مهــم« محســوب می شــوند و بعضــا بــه 
ــان از  ــه زن ــگاه ب ــن ن ــوند. ای ــده می ش ــی ران ــاختارهای اجتماع ــط و س ــیه رواب حاش
طریــق جامعه پذیــری از کودکــی بــه پســران و دختــران منتقــل می شــود به طــوری 
کــه طبیعــی بــه نظــر می رســد کــه مــردان باالتــر از زنــان باشــند و بــر آن هــا ســلطه 
ــق در دســت  ــردان از طری ــه م ــاالر ســبب می شــود ک ــام مردس ــند. نظ ــته باش داش
داشــتن اهرم هــای قــدرت نه تنهــا زنــان را از موقعیت هــای مقتدرانــه دور نگــه 

دارنــد، بلکــه بــر بــدن و رفتــار زنــان در عرصــه عمومــی و خصوصــی نظــارت و کنترل 
ــر خشــونت های  ــواع دیگ ــد ان ــز مانن ــط کار نی ــند. آزار جنســی در محی ــته باش داش
جنســیتی بــر اســاس همیــن الگــو رخ می دهــد. آزار جنســی ممکــن اســت در هــر 
سلســله مراتبــی از قــدرت اتفــاق بیفتــد امــا بیشــتر افــراِد دارای قــدرت هســتند کــه 
ــر  ــت پایین ت ــراد در موقعی ــرآورده شــدن خواســته های خــود، اف ــد جهــت ب می توانن
را مــورد ســوء اســتفاده قــرار دهنــد. ویژگی هایــی همچــون بی ســوادی، کم ســوادی، 
ــت و آســیب پذیر  ــای موق ــن، کاره ــگاه شــغلی پایی ــژه، پای ــای وی نداشــتن مهارت ه

ــد ریســك وقــوع آزار جنســی در محیــط کار را افزایــش دهــد. می توان

آزاردهنده و آزاردیده چه کسانی هستند؟
ــت،  ــس(، سرپرس ــر )رئی ــرف مدی ــت از ط ــن اس ــط کار ممک ــی در محی آزار جنس
ــز ممکــن اســت  ــده نی ــرد آزار دی ــد. ف ــاق بیفت همــکار و ارباب رجــوع )مشــتری( اتف
کارگــر، کارمنــد، مشــتری و یــا حتــی متقاضــی کار باشــد. بدیهــی اســت بــا توجــه 
بــه الگــوی بــروز ایــن نــوع آزار، داشــتن هــر ویژگــی هویتــی )جنســیت، نژاد/قومیــت، 
طبقــه، ســن، دیــن و ...( کــه افــراد را در سلســله مراتــب قــدرت در طبقه بندی هــای 
پایین تــر قــرار می دهــد، اِعمــال آزار را تســهیل می کنــد. از ایــن رو زنــان شــاغل در 
مشــاغل فرودســت و پاره وقــت و زنــان دارای ســرمایه اقتصــادی و اجتماعــی پاییــن، 

ــد. ــوع آزار قــرار می گیرن بیشــتر در معــرض ایــن ن
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شرایط محیط کار بر آزار جنسی چه تاثیری دارد؟
بنابــر پژوهش هــای صــورت گرفتــه در زمینــه آزار جنســی در محیــط کار در 
ــلوغ  ــودن، ش ــزرگ ب ــا ب ــط کار، کوچــك ی ــودن محی ــی  ب ــران،  خصوصــی و دولت ای
ــر اســت.  ــی آزار جنســی موث ــودن محیــط کار در فراوان ــه ب ــودن و مردان ــوت ب و خل
ــخت گیری  ــدم س ــت ع ــه عل ــی و آزار ب ــاس ناامن ــی، احس ــای خصوص در محیط ه
بــرای اســتخدام ها و ثابــت نبــودن کارکنــان بیش تــر اســت. شــرکت های خصوصــی 
ــدی  ــتخدامی ج ــن اس ــد و قوانی ــتری دارن ــروژه ای بیش ــراردادی و پ ــدان ق کارمن
ــز در  ــل اداره حراســت نی ــی مث ــی و نظارت ــای کنترل ــر نهاده ــد. از ســوی دیگ ندارن
محیط هــای خصوصــی وجــود نــدارد. بــا ایــن حــال اقــدام بــرای پیگیــری و مقابلــه 
بــا آزار جنســی در محیط هــای دولتــی دشــوارتر اســت. چــون معمــوال آزاردهنــدگان 
در موقعیــت شــغلی باثبــات تــری قــرار دارنــد و ایــن اثبــات مســئله را بــرای آزاردیــده 

مشــکل تــر مــی کنــد. 
عامــل موثــر دیگــر وســعت محیــط کار اســت. نظــارت جمعــی در محیــط کار کوچك 

بیشــتر اســت امــا در محیــط بزرگ تــر، افــراد آزادی عمــل بیشــتری دارنــد. 
خلــوت بــودن و شــلوغی محیــط نیــز می توانــد عامــل دیگــری باشــد. بــه ایــن معنــا 
ــاد و گســتردگی  ــاد، رفــت و آمــد زی ــه خاطــر جمعیــت زی کــه در محیــط شــلوغ ب
ــوت  ــی در محیط هــای خل ــر اســت؛ ول ــی کمت ــه ارباب رجــوع، احســاس ناامن مراجع
ــاد آزار  ــرای ایج ــتری ب ــت بیش ــت و فرص ــر اس ــا کمت ــزان مراجعت ه ــداد و می تع

ــود. ــل می ش ــی حاص جنس

ــا فضاهــای کاری ای کــه   محیط هــای کاری کــه اکثــر کارمنــدان مــرد هســتند و ی
بــه طــور ســنتی مردانــه تلقــی می شــوند )ماننــد کار در ســایت های نفتــی یــا خــط 
تولیــد کارخانه هــا( نیــز احســاس ناامنــی بیشــتری بــه زنــان می دهنــد. بــه عــالوه، 
محیــط هــای کاری مشــاغلی ماننــد پرســتاری از کــودکان یــا ســالمندان و نظافــت 
ــه کــه در حــوزه خصوصــی تعریــف مــی شــوند و نظــارت مشــخصی روی آنهــا  خان

وجــود نــدارد، فضــای مســاعدتری بــرای اعمــال آزار جنســی فراهــم مــی کننــد.  

پیامدهای آزار جنسی زنان در محیط کار چیست؟
ــا موانعــی مواجــه هســتند  ــد، ب ــزدی اشــتغال دارن ــه کاِر م ــه ب ــان ک بســیاری از زن
کــه آنــان را از تحقــق تــوان بالقــوه  خــود بــاز مــی دارد. تحمــل آزار رســانی جنســی، 
توهیــن بــه حیثیــت یــك کارگر/کارمنــد اســت و زنــان را از ارائــه کارهای متناســب با 
توانایی شــان بــاز مــی دارد. فرســایش روانــی و شــغلی و خانوادگــی زنــان از مهم تریــن 
پیامدهــای تجربــه آزار جنســی در محیــط کار اســت. یکــی از منابــع مهــم اســترس و 
فشــار زندگــی، مســائل محیــط کار اســت. وقتــی زن در محیــط کار احســاس ناامنــی 
کنــد، ایــن حــس سراســر زندگــی او را تحت تأثیــر قــرار می دهــد و باعــث افســردگی، 
ــاع،  ــه اجتم ــادی ب ــورد، بی اعتم ــای بی م ــویش، نگرانی ه ــرس و تش ــراب و ت اضط
ــاه، احســاس مخدوش شــدن  کاهــش اعتمادبه نفــس، عــذاب وجــدان و احســاس گن
تعهــدات خانوادگــی، داغ ننــگ و بدنامــی، بی حوصلگــی و دل زدگــی از کار و بدخلقــی 
ــت در  ــه امنی ــود. درحالی ک ــواده و... می ش ــط خان ــه محی ــط کار و و در ادام در محی
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ــا و  ــب تر کاره ــام دادن مناس ــس، انج ــه نف ــن اعتمادب ــاال رفت ــث ب ــط کار باع محی
ــان و شکوفاســازی توانمندی هــای بالقــوه آن هــا  اســتفاده بهتــر از توانمندی هــای زن
ــغل و  ــط کاری و ش ــن محی ــی بی ــه راحت ــان ب ــار آن زن ــز در کن ــود و نی و... می ش

زندگــی خانوادگــی تعــادل برقــرار مــی کننــد.

شاید تجربه خوِد شما باشد:

ــا  ــان داشــتم. ب ــد، مرخصــی زایم ــا آم ــه دنی ــرم ب ــی دخت ــه، 3۲ ســاله: »وقت ریحان
تمــام ســختی مواجهــه بــا مســئولیت جدیــد مــادری و گریه هــای دائــم دختــرک و 
رفــت و آمدهــای مکــرر خانــواده و فامیــل و مســائل جســمی بعــد زایمــان، خوشــحال 
بــودم کــه مدتــی ســر کار نمــی روم. چــون واقعــا دیگــر حوصلــه حــرف و حدیث هــای 
ــه  ــه ب ــی ک ــکل زنان ــد و هی ــاره ق ــح درب ــر روز از اول صب ــتم. او ه ــرم را نداش مدی
ــه  ــرد ک ــخره می ک ــی را مس ــرد و چیزهای ــت می ک ــت صحب ــان می رف خواستگاریش
در وجــود مــا زن هــای همــکار وجــود داشــت. بــه خاطــر چرندیاتــی کــه می گفــت، 
همــه مــا بــه ســر و شــکلمان حســاس شــده بودیــم. روزهــای تعطیــل واقعــا از اینکــه 

قــرار نبــود تحملــش کنــم، احســاس خوبــی می کــردم«. 
ســعیده، ۲8 ســاله: »تمــام مدتــی کــه ســر کار بــودم احســاس گنــاه داشــتم. بیشــتر 
ــی  ــن مانتوی ــردم چــون م ــد و همیشــه فکــر می ک ــای همــکار چــادری بودن خانم ه
ــای  ــم و عکس ه ــل کن ــان را تحم ــکار مردم ــك هم ــای خن ــد جوک ه ــتم بای هس

بی مــزه ای کــه گاه و بــی گاه در وایبــر می فرســتاد، ببینــم. همیشــه دلشــوره داشــتم 
تــا ســاعت کاری تمــام شــود. بعدهــا کــه بــا زنــان همــکار حــرف افتــاد، فهمیــدم آنها 
ــد و حتــی یکیشــان پیشــنهاد صــرف ناهــار از  ــه کرده ان هــم ایــن موقعیــت را تجرب
آقــای همــکار دریافــت کــرده بــود. در حالــی کــه ایشــان متاهــل و دارای دو فرزنــد 

دبســتانی اســت.«
بهنــاز، 30 ســاله: »مــن منشــی مدیرعامــل بــودم و بیشــتر از هــر کارمنــد دیگــری 
بــه اتاقــش رفــت و آمــد می کــردم. یــك بــار کــه داشــتم برنامــه مالقات هــای روز را 
توضیــح مــی دادم، دســتش را بــرد تــوی روســری مــن و گوشــواره ام را گرفــت و گفــت 
خیلــی زیباســت. ایــن برخــوردش ســابقه نداشــت. تــا ۲-3 روز تپــش قلــب داشــتم 
ــن در  ــد و م ــم بودن ــر دو معل ــن ه ــادر م ــدر و م ــد. پ ــد می ش ــم ب ــب ها حال و ش
خانــواده فرهنگــی بــزرگ شــده بــودم کــه چارچوب هــای رفتــاری ســفت و ســختی 
ــردم و  ــترس می م ــر، از اس ــاق مدی ــه ات ــم ب ــه می رفت ــار ک ــت. از آن روز هرب داش
ــای  ــا از زونکن ه ــاق ت ــوی ات ــم ت ــار رفت ــك ب ــاه، ی ــد از دو م ــا بع ــده می شــدم. ت زن
اصلــی مدرکــی بــردارم ایشــان بــه صراحــت گفــت »خانــم فالنــی، امــروز ســوتینت 
بــد ایســتاده درســتش کــن.« از اتــاق بیــرون آمــدم و در حالــی کــه دهنــم خشــك 

شــده بــود از ســرکار زدم بیــرون و دیگــر برنگشــتم«.
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چرا آزار دیدگان سکوت می کنند؟ 

حفــظ آبــرو از مهم تریــن دلیــل ســکوت زنــان آزاردیــده در برابــر آزارهــای جنســی 
اســت. در مــوارد آزار جنســی، جامعــه غالبــا زن را متهــم می کنــد. بــه عــالوه نگرشــی 
کــه رســانه های عمومــی ترویــج می کننــد ایــن اســت کــه نــوع رفتــار و پوشــش زن 
در اکثــر مــوارد عامــل تجربــه چنیــن آزارهایــی اســت و اگــر زنــان نخواهنــد، چنیــن 
آزارهایــی اتفــاق نمی افتــد. بدیهــی اســت وقتــی جوامــع مردســاالر، زنــان را مســبب 
ــی،  ــوارد آزار جنس ــردن م ــی ک ــا علن ــان ب ــد، زن ــی می دانن ــوع آزار جنس ــی وق اصل
مــورد فشــار مضاعــف از ســوی جامعــه قــرار بگیرنــد و مایــل یــا قــادر بــه تحمــل آن 
نباشــند. وجــود فضاهایــی کــه در آن فــرد آزار دیــده خــود را مقصــر احســاس کنــد 
و از اینکــه مــورد آزار جنســی قــرار بگیــرد احســاس گنــاه کنــد، دلیــل دیگــر ســکوت 
زنــان در برابــر آزار جنســی در محیــط کار اســت. همچنیــن تــرس از عــدم حمایــت 
خانــواده و دوســتان نیــز در ایــن دســت فضاهــا بــه شــدت پررنــگ اســت و مانعــی 

دیگــر بــرای علنــی کــردن تجربــه آزار جنســی محســوب می شــود. 
ــم و  ــل بســیار مه ــت از دســت دادن شــغل، دلی ــی باب ــای اقتصــادی و نگران تنگناه
موثــری بــرای ســکوت در برابــر آزار جنســی در محیــط کار اســت. حتــی در مــواردی 
ــه  ــار ب ــته و از روی اجب ــور ناخواس ــه ط ــود زن ب ــث می ش ــتی باع ــای معیش تنگناه

روابــط خاصــی در محیــط کار تــن دهــد. 
ســکوت قانون گــذار در مقابــل آزار جنســی و فقــدان قوانیــن حمایت کننــده از 

آزاردیــده، ناآگاهــی زنــان از دســتورالعمل های موجــود و بی اطالعــی دربــاره حقــوق 
ــن  ــازات مجــرم و همچنی ــکایت و مج ــودن ش ــاره نتیجه بخــش ب ــد درب ــود، تردی خ
دشــوار بــودن اثبــات ادعــا از دیگــر دالیــل ســکوت زنــان در برابــر آزار جنســی اســت. 

راهکارهای مقابله با آزار جنسی در محیط کار چیست؟
ــر  ــواع دیگ ــد ان ــان، مانن ــر جه ــایع در سراس ــده ای ش ــوان پدی ــی به عن آزار جنس
ــه  ــگیری و مقابل ــدن، پیش ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــد ب ــیتی، نیازمن ــونت جنس خش
اســت. نادیــده گرفتــن و عــدم رســیدگی بــه ایــن معضــل، احتمــال آزار را تشــدید 
ــا آزار جنســی  ــه ب ــد. مقابل ــش می کن ــر از پی ــای کاری را ناامن ت ــد و محیط ه می کن

ــرد: ــورت گی ــده ص ــطح عم ــه س ــد در س می توان

۱( سطح فردی:
کارفرمایــان، کارگــران و کارمنــدان به عنــوان شــاهد یــا کســی کــه در جریــان واقعــه 
)رویــداد( آزار جنســی در محیــط کار قــرار می گیرنــد، نقــش مهمــی در پیشــگیری 
ــن  ــدان قوانی ــان فق ــژه در زم ــه وی ــش ب ــن نق ــد. ای ــئله دارن ــن مس ــا ای ــه ب و مقابل
ــا معضــل آزار جنســی در محیــط  پیشــگیرانه و امــکان برخــورد قضایــی و قانونــی ب

ــد. ــژه ای می یاب ــت وی کار، اهمی
پیشنهاد هایی برای کارفرمایان:

- مســئولیت تامیــن امنیــت جانــی، جســمی و روانــی کارکنــان بــه عهــده شماســت. 
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ــه  ــما، هیچ گون ــارت ش ــت نظ ــط کارِی تح ــه در محی ــد ک ــن کنی ــه روش ــرای هم ب
مزاحمتــی تحمــل نخواهــد شــد.

- به طــور منظــم آمــوزش و اطالعــات الزم دربــاره آزار و اذیــت را در اختیــار تمامــی 
کارکنــان بگذاریــد.

- اطمینــان حاصــل کنیــد کــه تمامــی مدیــران و ناظــران، مســئولیت خــود را بــرای 
ایجــاد یــك محیــط کاری عــاری از آزار درک می کننــد.

ــابقه،  ــه باس ــد و چ ــه جدی ــدان، چ ــی کارمن ــه تمام ــد ک ــل کنی ــان حاص - اطمین
ــن،  ــتلزم تمری ــر مس ــن ام ــد. ای ــی را درک می کنن ــت آزار جنس ــوم و ممنوعی مفه

اطالع رســانی و آمــوزش اســت.

ــرار  ــیدگی ق ــق و رس ــورد تحقی ــی را م ــکایت ها از آزار جنس ــی ش ــگ تمام - بی درن
دهیــد.

- بــه طــرز مناســب و شایســته ای، کارمندانــی کــه دیگــر کارمنــدان را آزار می دهنــد، 
بازخواســت کنیــد و اقدامــات تنبیهــی یــا پیشــگیرانه الزم را در نظــر بگیرید.

ــتند،  ــی هس ــرض آزار جنس ــد در مع ــاس می کنن ــه احس ــی ک ــی کارمندان - از تمام
ــه عمــل آوریــد. محافظــت کنیــد و از آنهــا حمایــت الزم ب

ــرای حــذف جوک هــا، پوســترها، گرافیتــی ، پســت الکترونیکــی  - اقدامــات الزم را ب
ــد. ــز در محــل کار انجــام دهی ــر تبعیض آمی و تصاوی

پیشنهاد هایی برای کارکنان:
ــیار  ــده جنســی آگاه و هوش ــوه آزاردهن ــا پیشــامدهای بالق ــا ی ــه رفتاره - نســبت ب

باشــید.

ــا  ــا آن ه ــل کار ب ــه در مح ــی ک ــوع و هرکس ــتریان، ارباب رج ــکاران، مش ــه هم - ب
تمــاس داریــد احتــرام بگذاریــد و تمامیــت بدنــی آن هــا را بــه رســمیت بشناســید.

ــا مشــتریان شــما از شــنیدن جوک هــای جنســی  ــد کــه همــکاران ی - تصــور نکنی
ــا  ــز(، ی ــره )هی ــگاه خی ــا از تمــاس فیزیکــی، ن ــاره ظاهرشــان، ی ــا توضیحــات درب ی
دریافــت پیشــنهاد بــرای برقــراری رابطــه لــذت می برنــد یــا تمایــل بــه شــنیدن آن 

دارنــد.

- رفتــار، حــرکات یــا توضیحــات خــود را بررســی کنیــد و از خــود بپرســید کــه آیــا 
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ــه و ناخواســته  ــا دیگــران ناآگاهان ــا معاشــرت مــن ب ممکــن اســت شــیوه تعامــل ی
مشــوق یــك تعامــل جنســی باشــد؟ اگــر بلــه، ســعی کنیــد رفتــار خــود را اصــالح 

کنیــد تــا مــوارد مشــابه دیگــری تکــرار نشــود. 

ــا  ــی ی ــه کس ــد ک ــر می کنی ــر فک ــد. اگ ــی نگذری ــار آزار جنس ــادگی از کن - به س
گروهــی رفتــار آزاردهنــده دارنــد، آن را به عنــوان شــوخی نپذیریــد. فــرد آزاردهنــده 
ــه او  ــل تشــویق نکنیــد و ب ــا تحریــك متقاب ــه جوک هــا ی ــا لبخنــد، خندیــدن ب را ب
بفهمانیــد کــه شــما و فــرد آزاردیــده از ایــن کار لــذت نمی بریــد و ایــن نــوع توجــه 

نمی خواهیــد. را 

- در صــورت امــکان، بالفاصلــه جلــوی فــرد آزاردهنــده بایســتید و بــه او بگوییــد کــه 
ایــن نــوع توجــه، اهانت آمیــز اســت.

- در صــورت امــکان، بــه فــرد آزاردهنــده بگوییــد کــه رفتــار وی روی روحیــه دیگران 
و کارشــان تاثیــرات منفــی می گــذارد.

- شــفاهی یــا کتبــی و صریحــا بــه فــرد آزار دهنــده هشــدار بدهیــد کــه رفتــار خــود 
را تغییــر دهــد. در صــورت نوشــتن نامــه، یــك نســخه از آن را نــزد خــود نــگاه داریــد.
- تمامــی پیشــامدهای آزار جنســی را ثبــت کنیــد. تاریــخ، زمــان، مــکان و شــخص 

یــا اشــخاص مربــوط را بــا دقــت و جزئیــات مســتند کنیــد تــا در صــورت شــکایت، 
ریــز ماجــرا را مکتــوب داشــته باشــید.

ــده اســت از او حمایــت کنیــد. وی را  - اگــر متوجــه شــدید کســی آزار جنســی دی
تشــویق کنیــد تــا دربــاره آن صحبــت کنــد و بــرای توقــف آن بالفاصلــه وارد عمــل 

شــوید.

پیشنهاد هایی برای آزاردیدگان: 
آزاردیــدگان در محیــط کار بــه طــور فــردی از راهبردهــای متفاوتــی همچــون مــدارا، 
تغییــر رفتــار فــردی، مجاب ســازی خــود، اعتــراض، تــرک محیــط کار و... اســتفاده 
ــه  ــر ب ــوارد زی ــی م ــونت های جنس ــق آزار و خش ــا مصادی ــورد ب ــد. در برخ می کنن

ــر باشــد: ــد موث ــردی می توان ــکار ف صــورت راه
ــرا  ــد؛ زی ــکوت نکنی ــه  دارد، س ــه ادام ــی ک ــژه زمان ــه وی ــل آزار جنســی ب - در مقاب
ســکوت بیشــتر از آنکــه بیانگــر ناراحتــی و اعتــراض شــما باشــد، بــه رضایــت شــما 

ــود. ــر می ش تعبی

- در وهله اول به طور مشخص و صریح به شخص آزاردهنده اعتراض کنید.

- بدون خشم و عصبانیت و آرام برخورد کنید.
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- بــا همــکاران زن خــود تشــکل درون گروهــی داشــته باشــید و در ایــن زمینه هــا بــا 
همدیگــر همدلــی کنیــد. تشــکل های درون گروهــی، تشــکل های زنانــه خودگردانــی 
هســتند کــه می تواننــد در محــل کار یــا هــر جــای دیگــری تشــکیل شــوند و فضایــی 
ــِی  ــواع فعالیت هــای جانب ــه ان ــن ب ــا پرداخت ــروه ی ــرای حــل مشــکالت اعضــای گ ب

تفریحــی، آموزشــی و مهارتــی باشــند. 

ــا  ــنوید، از آن ه ــر می ش ــان دیگ ــورد زن ــابهی در م ــای مش ــه نمونه ه ــی ک - زمان
ــه  ــه ب ــد بلک ــد، بازخواســت نکنی ــه آزار دیده ان ــز کســانی را ک ــد. هرگ ــت کنی حمای

ــد. ــده را بازخواســت کن ــا آزاردهن ــد ت ایشــان کمــك کنی
- تجربیــات و شــواهد خــود را به صــورت فــردی و یــا گروهــی بــه گــوش مســئوالن 

رده بــاال برســانید.

۲( راهکارهای قانونی و اجتماعی
بــا یــك رویکــرد میــان مــدت در حــوزه قوانیــن راهبــردی، کنشــگران حقــوق زنــان 
ــالش و  ــا ت ــی باشــند و ب ــع قانون ــدا کــردن موان ــال پی ــه دنب ــد ب ــوق بشــر بای و حق
رایزنــی در جهــت رفــع آن گام بردارنــد. در ایــن زمینــه به عنــوان مثــال کمیســیون 
ــی  ــوان یک ــه عن ــونت ب ــوع خش ــه موض ــن ب ــرای پرداخت ــن )pcw( ب ــان فیلیپی زن
ــوش  ــه گ ــود را ب ــد صــدای خ ــه بتوان ــرای اینک ــی و ب ــم اجتماع ــای مه از اولویت ه

ــا  ــر تصویــب قانونــی هســتند ت ــه دنبــال فشــار و اصــرار ب قانون گــذاران برســانند، ب
از طریــق آن بتواننــد قانــون ضــد خشــونت و آزار جنســی را در الزامــات و مقــررات 

ذیــل گســترش دهنــد:

ــق  ــود از طری ــی می ش ــی تلق ــه آزار جنس ــی ک ــف اعمال ــه تعری ــترش دامن - گس
بازتعریــف کنش هــای فیزیکــی، زبانــی یــا حتــی مجــازی )ســایبری( چــه در داخــل 
ــا  ــا بیــرون محیــط کار کــه باعــث ایجــاد احســاس ناخوشــایند در فــرد شــده ی و ی
منجــر بــه اثــرات ســوء بــر شــرایط فــردی در حــوزه اســتخدام، آمــوزش و یــا انجــام 

حرفــه بــه شــیوه مناســب شــود.

- بازتعریــف رفتارهایــی کــه در محیــط کار باعــث ایجــاد حــس تحقیــر و تهدیــد بــه 
شــخص شــود.

- گسترش مکانیسم نظارت بر مسئله خشونت و آزار در تعریف قانونی از جرم.

- فراهــم کــردن بســتر دسترســی آزاردیــدگان بــه حقــوق قانونــی و فرصت هایــی کــه 
از طریــق آن بتواننــد در یــك سیســتم قانونــی و رســمی، شــکایت خــود را پیگیــری 
ــر از  ــر از ۱0 کارگ ــا کمت ــای ب ــه کارگاه ه ــی ک ــال از زمان ــرای مث ــد. ب ــی کنن قضای
ــون کار خــارج شــدند، مشــکالت کارگــران شــاغل در ایــن کارگاه  هــای  پوشــش قان
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کوچــك بیشــتر شــده اســت. نتیجــه یــك تحقیــق دانشــجویی در دانشــگاه تهــران 
نشــان می  دهــد کــه بیشــتر کارگــران نهادهــای تولیــدی کوچــك، زنــان هســتند و 
ــن بررســی  ــد. بنابرای ــران محرومن ــه کارگ ــوق بدیهــی و اولی ــا از حق بســیاری از آنه

مســئله آزارهــای جنســی زنــان در ایــن کارگاه هــا از محــاالت اســت.

ــه  ــاغل ب ــان ش ــرای زن ــه ب ــکل یابی آزادان ــق تش ــه ح ــتیابی ب ــرای دس ــارزه ب - مب
منظــور ایجــاد تشــکل های مدنــی مســتقل کــه بتواننــد مطالبــات صنفــی زنــان در 

ــد.  ــری کنن ــرح و پیگی ــای کاری را ط محیط ه

- مبــارزه بــرای شــکل گیری اتحادیه هــای کارگــری مســتقل و ایجــاد فرصــت بــرای 
شــکل گیری گروه هــای زنــان درون آنهــا بــه ویــژه در بســترهایی کــه ایــن حــق بــا 

فشــارهای بیرونــی نقــض می شــود. 

۳( راهکارهای فرهنگی و آموزشی 
ــونت  ــارز خش ــق ب ــی از مصادی ــوان یک ــه عن ــط کار ب ــی در محی ــرح آزار جنس ط
ــق  ــانی الزم از طری ــد آگاهی رس ــترده و بای ــزی  گس ــد برنامه ری ــان، نیازمن ــه زن علی
ــص  ــردم و باالخ ــرد و م ــورت گی ــه ص ــه جامع ــانه ها ب ــی و رس ــای آموزش کارگاه ه
ــوع آزارهــا، پیامدهــای آن و  ــن ن ــوع ای کارکنــان در محیط هــای کاری از عوامــل وق

ــان آگاه شــوند.  ــی مجرم ــرد قانون ــزوم پیگ ل

ــادا کمپیــن هایــی  در بســیاری از کشــورهای آســیای شــرقی، هنــد، اســترالیا و کان
ــان و راهکارهــای آموزشــی و آگاه ســازی در حــال حاضــر  ــوزش کارکن ــا شــعار آم ب
ــی، پیــش نیــاز  ــه نظــر می رســد راهــکار قضایــی و قانون ــد؛ بنابرایــن ب فعالیــت دارن
اصلــی دســتیابی بــه راهــکار آموزشــی اســت و در برخــی مــوارد الزم و ملــزوم یکدیگر 
ــل  ــگ تعام ــی، فرهن ــا آزار جنس ــه ب ــای مقابل ــی از راهکاره ــن یک ــتند. همچنی هس
ــاد  ــرکوب و ایج ــل س ــت در مقاب ــد مقاوم ــه می توان ــت ک ــط کار اس ــان در محی زن
ــد به طــور دســته جمعی  ــان می توانن ــد. زن ــا را فراهــم کن ــان آن ه همبســتگی در می
ــل  ــمی در مقاب ــبات غیررس ــتفاده از مناس ــا اس ــف و ب ــود را تعری ــای خ موقعیت ه
آزار جنســی مقاومــت کننــد و شــرایط را بــه نفــع خــود تغییــر دهنــد. زنــان شــاغل 
ــا آزار جنســی از قربانــی حمایــت   می تواننــد در صــورت مشــاهده رفتارهــای تــوأم ب

و در هنــگام برمــال شــدن واقعــه از وی پشــتیبانی کننــد.

قانون ایران چه می گوید؟
آزار جنســی در محیــط کار به طــور مشــخص در قوانیــن ایــران جرم انــگاری نشــده و 
قانون گــذار در ایــن زمینــه ســکوت اختیــار کــرده اســت. هرچنــد در تدویــن قانــون 
ــف تجــاوز جنســی گســترده تر شــده اســت،  ــره تعری ــازات اســالمی دای ــد مج جدی
ــکاب  ــی ارت ــت یعن ــرم نیس ــکاب ج ــی ارت ــام تدریج ــاس نظ ــر اس ــام آن ب ــی نظ ول
جــرم بــه مراحــل مختلــف طبقه بنــدی نشــده اســت. قانون گــذار یــك راســت ســراغ 
ایجــاد رابطــه جنســی نامشــروع رفتــه اســت و هیــچ اشــاره ای بــه آزارهــای کالمــی و 
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ــاری حتــی در محیط هــای عمومــی نکــرده اســت. رفت
هرچنــد شــاید بتــوان بــرای اثبــات آزار جنســی در محــل کار بــه دو مــاده در قانــون 
مجــازات اســالمی اشــاره کــرد، ولــی ایــن دو مــاده اصــال دربرگیرنــده انــواع مختلــف 

خشــونت های کالمــی و رفتــاری در محــل کار نیســتند:
بــر اســاس تبصــره دوم مــاده ۲۲4 قانــون مجــازات اســالمی جدیــد: »هــرگاه کســی 
بــا زنــی کــه راضــی بــه برقــراری رابطــه جنســی بــا او نباشــد، در حــال بی هوشــی، 
ــن  ــه عنــف اســت. اگــر ای ــای ب ــار او در حکــم زن ــا کنــد، رفت ــا مســتی زن خــواب ی
رابطــه جنســی بــا اغفــال و فریــب دادن دختــر نابالــغ یــا از طریــق ربایــش، تهدیــد 
و یــا ترســاندن زن، اگرچــه موجــب تســلیم شــدن او شــود، نیــز حکــم فــوق جــاری 

اســت.«
از ایــن مــاده می تــوان در مــواردی اســتفاده کــرد کــه زن در محیــط کار بــا تهدیــد 
ــا مــرد  شــود. در قســمت اخیــر  ــه برقــراری رابطــه جنســی ب و ترســاندن، مجبــور ب
مــاده اشــاره شــده اســت حتــی در صورتــی کــه زن، خــود را تســلیم کــرده باشــد، 

ــود. ــازات می ش ــده مج تهدیدکنن
بــا وجــود نقــص قوانیــن موجــود، مــاده دیگــری کــه می تــوان در مــوارد آزار جنســی 
در محیــط کار از آن بــه نفــع قربانــی آزار جنســی اســتفاده کــرد، مــاده ۱40 کتــاب 
پنجــم قانــون مجــازات اســالمی در بخــش تعزیــرات اســت. بــر اســاس ایــن مــاده »در 
صورتــی کــه زن و مــردی کــه بیــن آن هــا علقــه زوجیــت نباشــد، مرتکــب روابــط 
ــا مضاجعه شــوند،  ــل ی ــل تقبی ــا از قبی ــر از زن ــی عفــت غی ــا عمــل مناف نامشــروع ی

بــه شــالق تــا نــود و نــه ضربــه محکــوم خواهنــد شــد و اگــر عمــل بــا عنــف و اکــراه 
باشــد فقــط اکراه کننــده تعزیــر می شــود.« منظــور از تقبیــل، بوســیدن و منظــور از 
مضاجعــه، دســت در گــردن انداختــن اســت. بــا توجــه بــه جملــه آخــر کــه می گویــد 
ــر می شــود«،  ــا زور باشــد، فقــط اکراه کننــده تعزی ــا اکــراه و ی ــن شــرایط ب »اگــر ای
ــت و آزار  ــاد مزاحم ــورت ایج ــرد و در ص ــتفاده ک ــاده اس ــن م ــود ای ــوان از وج می ت

جنســی در محیــط کار بــا اســتناد بــه آن در دادگاه شــکایت کــرد.
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر هــم زنــی بتوانــد آزار جنســی یــا تجــاوز را براســاس 
ایــن مــواد قانونــی ثابــت کنــد و متجاوز یــا آزاردهنــده  و مجــازات شــود، درصورتی که 
ــه  راحتــی مــی  ــده باشــد، پــس از حضــور در محــل کار ب ــرد آزاردی ــای ف او کارفرم
توانــد او را از محــل کار اخــراج کنــد؛ زیــرا در قانــون مــاده ای بــرای حمایــت شــغلی 
از قربانــی مزاحمــت جنســی وجــود نــدارد. از طــرف دیگــر، اگــر زن نتوانــد ادعــای 
خــود را اثبــات کنــد نیــز، بــه خاطــر ایــراد اتهــام، مجــرم تلقــی می شــود و بازهــم 

ممکــن اســت امنیــت شــغلی او در معــرض خطــر قــرار گیــرد.

قانون کشورهای دیگر چه می گوید؟
ــر در  ــوق بش ــض حق ــیتی و نق ــض جنس ــوان تبعی ــل کار به عن ــی در مح آزار جنس
سراســر دنیــا محکــوم اســت و بیــش از 75 کشــور قوانینــی را بــرای محکــوم کــردن 

ــد. ــع کرده ان آن وض
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هند
هنــد قانــون جدیــدی در مــورد آزار جنســی در محــل کار در ســال ۲0۱3 بــه تصویب 
رســانده اســت بــا عنــوان قانــون )پیشــگیری، منــع و جبــران خســارِت( آزار جنســی 
ــی در ایــن  ــون برگرفتــه از اعالمیه هــای مختلــف جهان ــان در محــل کار. ایــن قان زن
ــون  ــری جنســیتی اســت. ایــن قان زمینــه اســت و گام بلنــدی به ســوی تدویــن براب
شــامل تمــام کارکنــان زن در بخــش غیررســمی، رســمی و حتــی کارگــران خانگــی 

می شــود.

یونان 
ایــن کشــور در ســال ۲00۶ قانونــی تصویــب کــرده اســت کــه مطابــق آن قربانیــان 
ــد و می تواننــد  آزار جنســی در محیــط کار حــق شــکایت از فــرد آزاردهنــده را دارن
تقاضــای جبــران خســارت کننــد. ایــن قانــون بســیار دقیــق و کامــل تدویــن شــده 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــرای قربان ــی را ب ــارت متفاوت ــران خس ــیوه های جب ــت و ش اس

اســت.

پاکستان
پاکســتان نیــز کــه همســایه ایــران و کشــوری مسلمان نشــین اســت، بــا الگوگیــری از 
قوانیــن آمریــکا، قوانینــی را بــرای کاهــش میــزان آزار جنســی در محــل کار تصویــب 
کــرده اســت. ایــن قانــون به طــور مشــخص انــواع آزارهــای جنســی در محــل کار را 

مشــخص کــرده و بــرای هرکــدام مجــازات جداگانــه در نظــر گرفتــه اســت.

فیلیپین
فیلیپیــن از کشــورهای پیشــروی آســیایی در ایــن زمینــه اســت. ایــن کشــور قانــون 
ــب رســانده و  ــه تصوی ــت جنســی در محــل کار را در ســال ۱995 ب ــع آزار و اذی من
اقدامــات مددکارانــه و خدمــات درمانــی را بــرای قربانیــاِن ایــن موضــوع پیش بینــی 

کــرده اســت.

کمیسیون اروپایِی اتحادیه اروپا
هــم اتحادیــه اروپــا )EU( و هــم کمیســیون اروپایــی )COE( آزار جنســی را 
رفتــار غیرقانونــی می داننــد. کمیســیون اروپایــی نقــش قــوه مجریــه را در اتحادیــه 
ــذ  ــا، تنفی ــرای تصمیم گیری ه ــن، اج ــد و مســئول پیشــنهاد قوانی ــا می کن ــا ایف اروپ
ــن  ــت. ای ــا اس ــه اروپ ــره اتحادی ــای روزم ــام کاره ــه انج ــا و روی هم رفت پیمان نامه ه
ــان و  ــروی زن ــرای حفــظ حیثیــت و آب ــه ای را ب کمیســیون در ســال ۱99۱ قطعنام
ــه  ــن گون ــی ای ــه، آزار جنس ــن قطعنام ــرد. در ای ــب ک ــط کار تصوی ــردان در محی م
تعریــف شــده اســت: هــر نــوع رفتــار ناخواســته کــه ماهیــت جنســی داشــته باشــد، 
ــان و مــردان در  ــر نقــض کرامــت زن ــر جنــس کــه ب ــا دیگــر رفتارهــای مبتنــی ب ی
ــی  ــی و غیرکالم ــذارد و شــامل آزار جنســی فیزیکــی، کالم ــر می گ ــط کار تاثی محی

اســت.
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دانمارک
آزار و اذیــت جنســی هرگونــه اقــدام کالمــی، غیرکالمــی یــا فیزیکــی در قوانیــن ایــن 
کشــور جــرم محســوب می شــود. از ســوی دیگــر زنــان در برابــر آزار جنســی مســئول 
ــخص  ــورت ش ــیلی زدن به ص ــد س ــا مانن ــل آن ه ــوند و عکس العم ــناخته می ش ش

متجــاوز ازنظــر قانــون بــه رســمیت شــناخته می شــود.

سوئد
ــون اســتخدام  ــون مجــازات ایــن کشــور و بنــد ۱ مــاده ۶ قان بنــد ۲ مــاده ۱98 قان
ــن  ــت. ای ــی اس ــت آزار جنس ــورد ممنوعی ــی در م ــررات قانون ــاوی مق )ArG( ح
ــرای کارفرمایــان در محــدوده  ممنوعیــت در مــورد آزار جنســی به طــور انحصــاری ب
ــرای حفاظــت از شــخصیت حقوقــی و ســالمت روانــی و جســمانی  مسئولیت شــان ب

در نظــر گرفتــه شــده اســت.

 قانــون تبعیــض از ســال ۱975 بــا پذیرفتــن آزار جنســی به عنــوان مصــداق تبعیــض 
در ســال ۱98۶، اصــالح شــد. بــر اســاس ایــن قانــون، آزار جنســی بــه هرگونــه ایجــاد 
رابطــه ناخواســته جنســی یــا رابطــه ناخواســته کالمــِی جنســی گفتــه می شــود کــه 
شــخِص مــورد آزار را در وضعیــت ناخوشــایند، خصمانــه یــا تحقیــر قــرار دهــد و او 
ــورد  ــت نشــده، کرامتــش نقــض شــده و م ــد کــه شــأن و منزلتــش رعای حــس کن
آســیب قــرار گرفتــه اســت. اگــر یــك کارمنــد حــس کنــد کــه بــه خاطــر جنســیتش 

کرامــت انســانی اش نادیــده گرفته شــده یــا دچــار تبعیــض شــده اســت نیــز نوعــی 
ــود. ــوب می ش ــی محس آزار جنس

آمریکا
 )EEOC( در ســال ۱980 میــالدی، کمیســیون برابــری فرصت هــای شــغلی آمریــکا
ــه عنواننوعــی تبعیــض  ــا تصویــب قوانینــی، آزار جنســی را تعریــف کــرد و آن را ب ب

جنســی برشــمرد کــه در مصوبــه  حقــوق مدنــی ۱9۶4 ممنــوع شــده اســت.

منابع:
- مکتوبیــان مریــم و علــی ربانــی )۱393(، مقالــه »چگونگــی آزار زنــان در محیط کار؛ 
به کارگیــری روش شناســی کیفــی نظریــه داده بنیــاد بــرای بررســی احســاس ناامنــی 
زنــان در محیــط کار«، فصلنامــه علــی- پژوهشــی پژوهش هــای راهبــردی امنیــت و 

نظــم اجتماعــی
ــا خشــونت علیــه  - وکیلــی، ســمیه )۱393(، پایان نامــه »بررســی عوامــل مرتبــط ب
ــی  ــوم اجتماع ــکده عل ــزد«، دانش ــهر ی ــی ش ــط کار در ادارات دولت ــان در محی زن

ــزد دانشــگاه ی
- رجــب الریجانــی، مهســا و ســهیال صادقــی فســائی )۱389(، مقالــه »مطالعــه جامعه 
شــناختی آزار جنســی زنــان در محیــط کار«، نشــریه زن در توســعه و سیاســت، دوره 

8، شــماره 3
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- وب سایت سازمان بهداشت جهانی- بخش خشونت علیه زنان
ــل متحــد- بخــش خشــونت جنســیت  ــت ســازمان مل ــدوق جمعی - وب ســایت صن

محــور
)EEOC( وب سایت کمیسیون فرصت های برابر شغلی ایالت متحده آمریکا -

- وب سایت بیدارزنی
- وب سایت خشونت بس

- وب سایت پایگاه تحلیلی خبری مهرخانه 

محیط کار باید امن باشد. )کتابچه آموزشی مقابله با آزار جنسی در محیط کار(

تالیف:  گروه زنان خشونت بس و بیدارزنی
آدرس های تماس با »خشونت بس«:

www.basast.com   :تارنما
basast.ir@gmail.com :آدرس ایمیل

basast@ :کانال تلگرام
facebook.com/ basast :صفحه فیس بوک

آدرس های تماس با »بیدارزنی«: 
www.bidarzani.com :تارنما

bidarzani@gmail.com :آدرس ایمیل
bidarzani@ :کانال تلگرام

 facebook.com/bidarzani :صفحه فیس بوک
instagram.com/bidarzani :صفحه اینستاگرام
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