ﻧﮕﺎر ـ ﭘﻮر ،روزﻧﺎﻣﻪﻣﺮﯾﻢ ﻧﯿﮏ !/ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رﺳﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺪارزﻧﯽ «:ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺣﺠﻢ ﮐﺎرم زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدن
ﮐﺘﺎبﻫﺎ و روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی روی ﻣﯿﺰش ﺳﺮﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻃﻌﻨﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و آﻗﺎﯾﺎن را ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮوﻗﺖ ﺳﺮ ﮐﺎر
ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .دﻟﯿﻞ ﻣﯽآورم ﮐﻪ آﻗﺎﯾﺎن اﺿﺎﻓﻪﮐﺎر دارﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ و ﺑﻘﯿﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎرم در ﺳﺎﻋﺘﯽ
ﻣﺤﺪود ،ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺟﻮاب ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زن اﺿﺎﻓﻪﮐﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﭼﻪﮐﺎر؟ ﻣﮕﺮ زن ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و…
اﻋﺘﺮاض ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺎهﻫﺎﺳﺖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪام .ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻼً ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ دوﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺧﺎﻧﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﻣﺪام ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ؛ و اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﺑﯽﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﺮ روز اداﻣﻪ دارد»…
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد و آزار در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺟﺰﺋﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ دارد ،ﺑﻪ
دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺴﯽ از آن ﺣﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽزﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
اﻣﺮوزه ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ رﺷﺪ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﻮدهاﯾﻢ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ زﻧﺎن
ﺗﺎاﻧﺪازهای ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪ« ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮداﻧﻪ »ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدهاﻧﺪ روی آوردهاﻧﺪ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺷﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻫﻤﺮاه و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﻗﺎﻟﺒﯽ ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﺗﺒﻌﯿﺾِ دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از
ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺳﺘﻤﺰد زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ .زﻧﺎن در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﻤﺘﺮی
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺘﯽ در ﻫﻤﺎن ردهﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﺟﻨﺴﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ .آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﯿﺰان
ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻌﯽ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺎاﯾﻦ وﺟﻮد آزار ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ ،در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر از
ﻧﻮع ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺘﻌﺪدی دارد.
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﺘﺪار ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﻗﺪرت ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺧﺸﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ وﻗﺘﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ زن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﺧﻮرد ﺟﻨﺴﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ
اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺗﺎ اﻧﺪازهای زﯾﺮﮐﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ زن ﻓﻬﻤﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮاﻫﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺎداشﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮآورده ﻧﺸﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺗﺮﻓﯿﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮدان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﻼﯾﻢ آزار ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﯽزﯾﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ زﻧﺎن اﻏﻠﺐ آن را ﺗﻮﻫﯿﻦآﻣﯿﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻً از زﻧﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ،اﺷﺎرهﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ آن اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪﻫﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ زن ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻐﻠﺶ را از دﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ او را دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻨﺪ .آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد :آزارﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ )ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻨﺴﯽ ،ﮐﻨﮑﺎش در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻓﺮد و…( ،آزارﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ )ﻧﮕﺎهﻫﺎی
ﺷﻬﻮاﻧﯽ ،ﭼﺸﻢﭼﺮاﻧﯽ و…( و آزارﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ )ﻟﻤﺲ زن ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن زﯾﺎد ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر و راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ زور(؛ اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ اﯾﻦ آزارﻫﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،دادن ﺣﻘﻮق ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی در ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮔﺮﯾﺰی ﻣﺮدان
در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ،اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺮد و …ﻫﻤﮕﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺘﻌﺪدی دارﻧﺪ .دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻣﺎر دﻗﯿﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ؛ اﻣﺎ از اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻣﻬﻢﺗﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ آن را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﺎﺑﻮﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدن و ﻣﯿﺰان ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ در آن ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﻋﻠﻨﯽﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ زن ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد ،ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل زﻧﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدهای ﮐﻪ در
ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﺑﺎوﺟﻮد اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه و آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﺮس از اﺧﺮاج و
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آن ،ﺗﺮس از ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ و اﻧﮓ ﺧﻮردن و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ زﻧﺎن ﺳﮑﻮت ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎران ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺮف ﻧﺰدن درﺑﺎره اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ذﻫﻦ زن ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ درﮔﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ،ﺷﺮم و ﺑﺎر ﻣﻨﻔﯽ آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ ﻫﻤﭽﻮن

اﻓﺴﺮدﮔﯽ دﭼﺎر ﺷﻮد .اﯾﺠﺎد اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران و ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدن زﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آزارﻫﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد و اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ در ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻨﺎر ﻧﯿﺎﯾﻨﺪ ،ﺳﮑﻮت ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آن داﻣﻦ ﻧﺰﻧﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﯿﺪارزﻧﯽ

