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د و به چهره  انسان های اطرافتان  اور در حالی  که پشت میز کارتان نشسته اید، کمی سرتان را باال ب
کا باشید حدود ۴۰ درصد از کسانی را که به آنان نگاه  نگاهی بکنید. اعداد و ارقام می گویند اگر در آمر
ی که  انی آزار در محیط کار بوده اند. و حال اینکه ما در ایران هستیم! نمی دانیم در کشو کرده اید قر
انی آزار بوده ایم و هستیم. به نظر می رسد  حتی اعداد نمی توانند در آن آزاد باشند چند نفر از ما قر

و شویم. و به  که حتی نمی دانیم آزار چیست! نمی دانیم چطور باید با  این پدیده 
اما در پس این ندانستن ها بعضی چیزها را خوب می دانیم. می دانیم که حالمان خوب نیست. 
شتر در کنار هم باشیم. می دانیم که دردهای مشترکمان هرگز جدا جدا  م که ب می دانیم که نیاز دار

درمان نمی شوند.
 

دردهای مشترک

ی  عباس کالنت

با ما گوش کنید:
شرقی غمگین
دون فرخزاد از فر

برای شنیدن یا دیدن مطالب لینک شده می توانید 
QR Code را اسکن کنید و یا آن را لمس(کلیک) کنید.

https://soundcloud.com/fereydoun-farrokhzad/ey-sharghi-ghamgin
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ای شرقی غمگین،
ی؛ نذار خورشیدمون بمیره تو مثل کوه نو

وزها هر کسی مشکالت خودش را دارد. همه در  این 
ون. با این  تالش اند تا گلیم خودشان را از آب بکشند ب
حجم از ظلم، ناعدالتی، فقر و غیره مگر می شود کسی 
وزها خیلی از ما با  ی باشد. شاید این  به فکر کس دیگ
این جمله همراه باشیم که: ”من هنر کنم مشکالت 
وع  خودم را حل کنم“. قصه درست از همینجا ش
می شود، از این توهم که تو به تنهای می توانی مشکالت 

خودت را حل کنی. 

ی ما، اینکه ما می توانیم  و متاسفانه در فرهنگ ام
ی پذیرفته  جدای از جامعه به خوشبختی برسیم ام
ی که پدرها و مادرها می گفتند از  و شده است. از همان 
وز که می گویند  غذایتان به دوستانتان ندهید تا به ام
به دیگران کمک نکن که برایت مشکل درست خواهد 
شه در یک گمان ب پایه دارد. ما گمان  شد، همه ر
می کنیم که می توانیم در جامعه ای که اغلب مردمش در 
مشکالت عدیده و عمیق به سر می برند، به تنهای 
وغی به نام  بدون مشکل زندگی کنیم. در فرهنگی که د
» باور شده است مشخص است که  «خوشبختِی تنهای
دردهای دیگران، دردهای ما نیست. اما حقیقِت تلخ آن 

ی از دردهای ما درد مشترک است. است که بسیا

وزگار /  ما مردمی هستیم که از ”چو عضوی به درد آورد 
دگر عضوها را نماند قرار“ رسیده ایم به ”بابا ولشون 
کن، تو به فکر خودت باش، هیچکی برات نون و آب 
وزها حقوق دیگران  نمی شه“. چقدر تلخ است که این 
ی باشیم  برایمان کمرنگ شده است. مهم نیست ماد

که توسط ون گشت ارشاد مورد تعرض قرار می گیرد یا 
ی که مورد آزار جنسی قرار گرفته است. کسی به  همکا
ب.  فکر ما نیست. ما خودمانیم و خودمان. تنها و غر
م، اما گویا  ای قرار بود تنهای از پس مشکالت بر ب
خودمان به بخشی از مشکل تبدیل شده ایم. مشکالت 
دوست داشتند که ما از هم جدا باشیم تا به ما حمله 

کنند و از هر طرف زندگی ما را به تاراج ببرند.

و کنند که خودشان گلیم  هر چقدر که عده ای آ
ون بکشند؛ واقعیت آن است که اگر  خودشان را از آب ب
م و از حقوق هم دفاع نکنیم، این  در کنار هم قرار نگیر

سیل همه ما را با خود خواهد برد.

در این شماره از مجله نهان به یک درد مشترک دیگر 
خواهیم پرداخت. دردی به نام آزار در محیط کار. این 
اهی بخشی. تالشی  شماره تالشی است در راستای آ
ی مسئولیت های فردی و اجتماعی.  است برای یادآو
تالشی است برای نشان دادن راهی برای کنار هم قرار 
گرفتن ما و حرکت جمعی مان به سمت خوشبختی. 
ود، دردهای تو، دردهای من هم  جای که یادمان ن

هست.

وزگار / دگر عضوها را نماند  ما مردمی هستیم که از ”چو عضوی به درد آورد 
قرار“ رسیده ایم به ”بابا ولشون کن، تو به فکر خودت باش، هیچکی برات 
وزها حقوق دیگران برایمان  نون و آب نمی شه“. چقدر تلخ است که این 
ی باشیم که توسط ون گشت ارشاد مورد  کمرنگ شده است. مهم نیست ماد
ی که مورد آزار جنسی قرار گرفته است. کسی به  تعرض قرار می گیرد یا همکا

ب. فکر ما نیست. ما خودمانیم و خودمان. تنها و غر
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آزار چیست؟
 و چه انواعی دارد؟

رها نصر
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ف کلی آزار تعر
ر  ی که بر خالف میل فرد انجام شود و این رفتار به یکی از عرصه های ز هر رفتا

وط باشد، آزار تلقی خواهد شد. مر

شه در مسئله  ه توجه داشت که آزار در محیط کار عموما ر باید به این نک
تبعیض دارد.

ملیت
عرصه های آزار

نژاد مذهب جنسیت

اطالعات ژنتیکیمعلولیتسن

رنگ پوست

شکل های آزار

در این حالت از آزار، آزار با استفاده از کالم به وجود می آید. این کالمی
اد، فحاشی و یا  شکل از آزار می تواند به صورت، توهین، فر

جمالت آزار دهنده باشد.

آزار در این حالت می تواند به صورت نشان دادن برخی غیر کالمی
نمادها، حالت های دست و بدن، تصاویر، نوشته ها و ... باشد. 

در این حالت، آزار به صورت غیرکالمی رخ داده است.

کی کی مورد آزار قرار فیز در این حالت فرد به صورت مستقیم و فیز
می گیرد. در اغلب موارد این شکل از آزار به صورت قانونی قابل 

ی خواهد بود. گی پ

گرایش جنسی

ی است. به  ف جامع و کامل از آزار کار دشوا به صورت کلی ارائه یک تعر
م تا مفهوم آزار را با استفاده از  همین دلیل در این متن تالش دار
ف مختلف ارائه شده و مفاهیم مرتبط با آن به تصویر بکشیم. الزم  تعار
به ذکر است که در این متن به مسائل حقوقی پرداخته نخواهد شد و 

این موارد در قسمت های بعدی مطرح خواهند شد.
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مثال های از آزار در محیط کار

کی با فرد که بدون  هر گونه تماس فیز
اجازه و رضایت فرد باشد می تواند 

مصداقی از آزار باشد.

تحقیر و تمسخر دین و مذهب یک فرد از 
مصادیق آزار به حساب می آید.

اره یک کارمند به هر نحو  شایعه پراکنی در
مصداقی از آزار است.

 (Sexual)صحبت کردن و نظر دادن جنسی
اره افراد که نامناسب باشد و یا بدون  در

رضایت آنان باشد از مصادیق آزار است.

اره نژاد/جنسیت/گرایش  صحبت در
جنسی افراد به نحوی منفی، توهین آمیز و 

یا تمسخرآمیز از مصادیق آزار است.

وانی  اد، توهین  و انتقاداتی که  به لحاظ  فر
ی را تبدیل به یک محیط ناامن و  محیط کا
خصومت آمیز کنند از مصادیق آزار هستند.

وحیه ای منفی دارند  به طور کلی، رفتارهای که بدون رضایت افراد صورت می گیرند و یا 
که محیط کار را به محیطی ناامن و خصومت آمیز تبدیل می کنند، می توانند از مصادیق آزار 

ی  باشند. مهم نیست که این آزار در چه شکل و قالبی باشد، بلکه مهم نتیجه و اثر مخر
است که در فرد و سازمان می گذارد.



8

نهان   |   تابستان ۱۴۰۱

حقوق من چیست؟

و چه باید باشد؟
محمدرضا شهودی
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حق فرد آزار دیده در قانون کار ایران چیست؟

ی اسالمی را مطالعه کنید با  اگر متن قانون کار در جمهو
و خواهید شد. در این متن  و به  یک مورد بسیار عجیب 
حتی یک بار کلمه آزار به کار رفته نشده است. در هیچ 
بند و تبصره ای از این متن حقوقی که باید مدافع 
حقوق انسان ها در محیط کار باشد، حتی اشاره ای به 
مسئله آزار در محیط کار نشده است. یعنی اگر شما 
انی آزار در محیط کار باشید هیچ حمایتی در قانون  قر
نی نشده است  به عبارتی ساده،  ش ب کار برای شما پ
ش از آنکه مثنی حقوقی باشد یک  این متن حقوقی، ب
اید که این  ش ب ی است. شاید این گمان پ فاجعه فک
شرفته و قابل  متن حقوقی در سایر عرصه ها متنی پ
ستایش باشد و تنها نقص آن مسئله آزار باشد، اما 
ی  اینطور نیست. در توصیف قانون کار در جمهو
اسالمی می توان گفت که این مجموعه در مقایسه با 

قوانین می توان ضمانت اجرای یافت. یعنی اگر حتی 
نی در به اجرا  قوانین به نفع شما باشند هم شانس پای
د نگاهی  ای درآوردن قوانین خواهید داشت. حال ب
بکنیم به قوانین داخلی سازمان ها. متاسفانه اغلب 
سازمان های ایرانی نه تنها به صورت داخلی قوانینی در 
انیان آزار ندارند، بلکه از این خال  جهت حمایت از قر
ر بار  قانونی به نفع خودشان استفاده کرده و شانه از ز
مسئولیت خالی می کنند. برای فهم این مسئله ببینید 
که آیا در سازمان های که بوده اید برای شما کارگاهی 
برای آشنای با مبحث آزار در محیط کار گذاشته اند یا 
خیر؟ آیا به شما آموزش داده شده است که در برابر آزار 
چه عکس العملی داشته باشید؟ آیا در هندبوک های 
که به شما داده شده است از حقوق شما در برابر آزار 

دفاع شده است یا خیر؟

در قانون کار ایران حتی یک بار کلمه آزار به کار نرفته است.
به عبارت دیگر،

رگ است! حق انسان ها در برابر آزار در قانون کار ایران یک هیچ ب

ن عقب  ش از نیم ق استانداردهای جهانی ب
افتاده است. یعنی مواردی حقوقی که در جهان بدیهی 
تصور می شوند، در ایران حتی سخنی از آنها به میان 
ی اسالمی به  نیامده است. متن حقوق کار در جمهو
رساختی فراوانی است و  صورت کلی دارای ایرادات ز
ی از قوانین آن را می توان به سادگی دور زد. در  بسیا
ی ساده گرفته تا  ی، از یک کارآمو ی از مسائل کا بسیا
شرفته این متن به آسانی قابل  ی های حقوقی پ درگی
ی نیست که شما حقوقدان باشید که  دور زدن است. نیا
این مسئله را متوجه شوید. کافی است یک دور این متن 
ی  را بخوانید تا متوجه بشوید که چه تناقض ها و ابهاما
ی  در آن وجود دارد. تمامی این موارد را هم اگر به کنا
م، مسئله ضمانت اجرای این قوانین مطرح  بگذار
می شود. یعنی آیا این قوانین اجرا می شوند؟ پاسخ 
متاسفانه همچنان منفی است. در ایران به سختی برای 

این قصه تلخی ست! که نه تنها قوانین حکومتی، بلکه 
خود کارفرمایان این حقوق اولیه انسانی را نادیده 
می گیرند. البته شاید همین حکومت ها هستند که 

چنین کارفرمایانی می توانند در کنارشان رشد کنند.

ی اسالمی را از  قانون کار جمهو
اینجا بخوانید

https://www.mcls.gov.ir/fa/law/265
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حق من چه باید باشد؟

ن حقوق انسانی در محیط کار و به خصوص  برای تبی
تانیا به عنوان  مسئله آزار در محیط کار، به قوانین کار بر
ن قوانین کار موجود در جهان استناد  شرفته تر یکی از پ
ف دقیق و  خواهیم کرد. تالش می کنیم تا با اشاره به تعار
ح موجود در این قوانین نشان دهیم که چگونه باید از  صر
حقوق انسانی دفاع کرد و در نهایت با ذکر چند مثال نحوه 

ن می کنیم. برخورد حقوقی با این موارد را تبی

ود به مبحث آزار در محیط کار در قانون  کار  ش از و پ
تانیا، مقدمه ای در مورد قانون  تبعیض  بر
ن،  (Discrimination Law)، به عنوان یکی از مهم تر
تانیا ذکر  ن قوانین کار بر ن و سختگیرانه تر جنجالی تر
Harassment ) ی می شود، چرا که مسئله ی آزار و قلد
رمجموعه ای از قانون تبعیض  and Bullying) ز

هستند.
وط به سالمت و امنیت در  تانیا قوانین مر در بر
محیط کار یا قوانین محدودیت برای کار کودکان قدمت 
تانیا تحوالت  ادی دارد؛ اما از سال ۱۹۷۰، قانون کار بر ز
ی را به همراه داشت و اصولی در آن گنجانده  چشمگی
شد که کامال در نوع خود جدید بودند. بخش بسیار 
وط به مسئله  تبعیض در محیط  مهمی از این قوانین مر
کار بود. به طور مثال، در سال ۱۹۷۰، قانونی تحت عنوان 
ی دستمزد  The Equal Pay Act یا قانون براب
تصویب شد که اگر چه عنوانی کلی داشت، مشخصا به 
افت حقوق و دستمزد اشاره  ن و مرد در در ی  براب
The Sex  داشت. پنج سال بعد، قانون

تانیا مطالعه قانون کار بر

تانیا قانون تبعیض در بر

Discrimination Act 1975 تصویب شد که این بار 
به صورتی کلی تر، کارفرمایان و کارمندان را ملزم به 
پرهیز از انواع تبعیض جنسیتی در محیط کار کرد. در 
ادامه، در سال های ۱۹۷۶، ۱۹۹۵، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۶ قوانین 
ی به ترتیب در مورد منع تبعیض نژاد، معلولیت،  دیگ
تانیا تصویب  دین و عقیده، گرایش جنسی و سن در بر
شده و سرانجام در سال ۲۰۱۰، قانونی بسیار مهم و 
تانیا تصویب شد که تمامی  کلیدی توسط پارلمان بر
ی  قوانین موجود تا آن زمان در مورد تبعیض را جمع آو
و اصالح کرد. این قانون Equality Act 2010 نام دارد 
ی از  وز مورد موافقت و مخالفت بسیا که تا همین ام
غ از قضاوت در مورد  کارشناسان واقع شده است. فا
با همه ی  درست یا غلط بودن نقدها، تقر
صاحب نظران بر این باورند که از دید کارفرما، این 
قانون بسیار سختگیرانه و به سود کارمندان 

(Employee-Friendly) تنظیم شده است.

https://www.legislation.gov.uk/
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Protected  مطرح شده اند که به آن ها ویژگی های محافظت شده یا Equality Act 2010 ۹ ویژگی انسانی در 
Characteristics گفته می شود. در واقع، این ۹ ویژگی مستقیما تحت حفاظت قانون هستند و تفاوت های 

افراد در این  ۹ ویژگی نمی تواند مالکی برای تبعیض در محل کار باشد. این ویژگی ها عبارتند از:

۱- سن
۲- معلولیت
۳- جنسیت

ر جنسیت ۴- تغی
۵- گرایش جنسی

۶- دین یا باور
۷- نژاد، که شامل رنگ اعضای بدن، ملیت، قومیت و غیره نیز می شود

۸- تاهل و تجرد
ی ۹- حاملگی و ماد

ه ی مهم اما این  شتر اشاره شد، آزار هم تحت پوشش The Equality Act 2010 می باشد. نک همانطور که پ
است که در قانون به صورت مستقیم تنها آزارهای هستند که مرتبط با ۷ ویژگی اول از ۹ ویژگی باال باشند. البته 
ی در قانون حفاظت می شود و معموال  ی است به شیوه ی دیگ ویژگی ۹ام در لیست باال که حاملگی و ماد

ف می شود. ونده های شاکیان در این زمینه ذیل عنوان تبعیض مستقیم تعر پ

وط  ست که برخالف میل فرد صورت گرفته و مر ف آزار (Harassment) در محیط کار مطابق قانون، رفتار تعر
ر  به یکی از ۷ ویژگی اول در ویژگی های محافظت شده باشد. مطابق قانون، ویژگی های کلیدی آزار به شرح ز

است:

تانیا آزار در قانون بر

کی، کالمی یا حتی غیرکالمی باشد. به طور مثال، نشان دادن عالئم  آزار می تواند فیز
توهین آمیز با دست نوعی آزار غیرکالمی است.

برای شناخته شدن به عنوان آزار، آن رفتار باید کرامت و حیثیت انسانی را مورد 
تعرض قرار داده باشد. 

برای شناخته شدن به عنوان آزار، آن رفتار باید محیطی ترسناک، خصمانه، تحقیرآمیز 
یا توهین آمیز ایجاد کرده باشد.

برای شناخته شدن به عنوان آزاردهنده، انگیزه  و نیت واقعی فرد آزاردهنده اهمیتی 
ندارد. بنابراین، فردی که رفتارش آزار تلقی شود نمی تواند از توجیه ناخواسته بودن 

رفتارش برای تبرئه کامل استفاده کند.
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دو ویژگی جالب دیگر در مورد آزار وجود دارند که به طور 
و مواردی هستند که  کلی با موارد باال متفاوت بوده و ج
برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ معرفی شدند. این دو ویژگی 

عبارتند از:
۱- آزار نه تنها برمبنای ویژگی های حفاظت شده شخص 
آزاردیده، بلکه می تواند بر اساس ویژگی های حفاظت 
شده یک شخص دیگر که با آزاردیده ارتباط دارد باشد. 
به طور مثال، اگر به یک نفر توهینی شود بر اساس سن، 
نژاد یا معلولیت یکی از اعضای خانواده اش، آن شخص 
ونده ی آزار تشکیل دهد، حال آنکه به خود او  می تواند پ

مستقیما توهینی نشده است.
۲- آزار می تواند بر اساس ویژگی محافظت شده ای باشد 
که به غلط به یک نفر نسبت داده می شود. به طور مثال 
د که واقعا دگرجنس گراست اما  فردی را در نظر بگیر
همکاران او، او را همجنسگرا می دانند و بر این مبنا او را 

آزار می دهند.

از موارد جالب توجهی که در قانون می توان به آن اشاره 
 Vicarious Liability کرد اعمال مسئولیت نیابتی یا
وط به آزار در محیط کار است. به  وی مسائل مر بر 
ونده ای که  خاطر وجود مسئولیت نیابتی، عمال هر پ
تحت عنوان آزار در محل کار وارد دادگاه های کار شود، به 
راحتی به کابوس کارفرما تبدیل می شود؛ چه او در آزار 
مستقیما دخیل باشد و چه نباشد. در واقع، مسئولیت 
نیابتی یعنی در محیط کار حتی اگر یکی از کارمندان 
همکار خود را آزار داده باشد، فرد آزاردیده می تواند از 
کارفرما هم عالوه بر شخص آزاردهنده شکایت کند. در 
واقعیت نیز دیده شده است که در اغلب موارد فرد 
آزاردیده، کارفرما را نیز به دادگاه می کشاند؛ چراکه 
مه از جانب متهمان است.  ر جر افت حداک خواهان در
در این شرایط، دادگاه از کارفرما می خواهد که توضیح 
دهد که چرا نتوانسته محیطی در محل کار ایجاد کند که 

رسی های دادگاه معموال  ی کند. در ب از وقوع آزار جلوگی
سیاست های انضباطی داخلی سازمان، نحوه  مواجهه  
ون سازمانی و گاهی  مدیران سازمان با اختالفات د
رسی  وی انسانی در سازمان مورد ب برنامه  توسعه  نی
دادگاه قرار می گیرد و سپس دادگاه تصمیم می گیرد که 
ی صورت گرفته یا نگرفته  آیا از جانب کارفرما قصو

است.
وط به آزار در نظر  ی که باز هم در قوانین مر مورد دیگ
گرفته می شود Victimisation نام دارد. این کلمه در 
ان انگلیسی هم مورد انتقاد وارد شده که منظور  ز
قانون را نمی رساند پس ترجیحا در این مقاله از معادل 
م.  انگلیسی آن استفاده کرده و به توضیح آن می پرداز
بر اساس Victimisation، هم فرد آزاردیده و هم 
تمامی کسانی که در افشا یا توضیح آزار نقش داشته اند 
تحت حفاظت قانون قرار می گیرند. به طور مثال، فرض 
کنید فرد آزاردیده در یک سازمان از همکار خود به 
عنوان شاهد بر علیه کارفرما در دادگاه استفاده کرده 
است. در این شرایط همکار فرد آزاردیده تحت حفاظت 
قانون قرار می گیرد و چنانچه پس از دادگاه در محیط 
کارش متوجه هر نوع نادیده گرفتن، ارعاب یا تهدیدی از 
سوی کارفرما شود، قانون کارفرما را بازخواست خواهد 

کرد.
بدیهی است که در مقاله ای کوتاه امکان شرح تمام 
تانیا نیست، اما تا  وط به آزار در قانون کار بر جزئیات مر
افت که قانون کار در حیطه   حدودی می توان در
تبعیض در طول ده ها سال آزمون و خطا کردن تکامل 
ی از جنبش های  یافته است. در سال های اخیر بسیا
اجتماعی حتی در کشورهای دیگر نقش خود را اصالح 
تانیا از دو  متن یا تفسیر قانون ایفا کرده اند. در بر
جنبش جهانی Metoo و Blacklivesmatter به 
عنوان دو جنبش اثرگذار بر قانون کار در سال های اخیر 

یاد می شود.

نکات برجسته حقوقی

 بر اساس Victimisation، هم فرد آزاردیده و هم تمامی کسانی که در افشا یا توضیح 
آزار نقش داشته اند تحت حفاظت قانون قرار می گیرند. به طور مثال، فرض کنید فرد 
آزاردیده در یک سازمان از همکار خود به عنوان شاهد بر علیه کارفرما در دادگاه استفاده 
کرده است. در این شرایط همکار فرد آزاردیده تحت حفاظت قانون قرار می گیرد و 
چنانچه پس از دادگاه در محیط کارش متوجه هر نوع نادیده گرفتن، ارعاب یا تهدیدی از 

سوی کارفرما شود، قانون کارفرما را بازخواست خواهد کرد.
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در انتها با اشاره به چند مثال واقعی، می کوشیم تصویر 
تانیا ترسیم کنیم. مثال اول،  ی از آزار در قانون کار بر بهت
ونده ای در مارس سال ۲۰۲۲ است که توسط خانم  پ
ملور، علیه مدرسه ای که در آن معلم بوده است تشکیل 
ونده  جدید و جنجالی دارای ۵۰  شده است. این پ
ق وبسایت  صفحه جزئیات است که در اینترنت از طر
تانیا  قابل دسترسی است. خانم ملور پس از  دولت بر
زند اولش به محل کارش  ی ف اینکه از مرخصی باردا
بازمی گردد، مدتی از اتاقی مخصوص در مدرسه برای 
زندش استفاده می کند. مدتی بعد، او  شیر دادن به ف
ه  قبلی  زندی می شود و مشابه تجر دوباره دارای ف
زند دومش را به محل کار آورد و در  تصمیم می گیرد ف
زمان استراحت به او شیر بدهد. اما این بار کارفرما از 
ود او به اتاق شیردهی به دلیل وضع قوانین  و
ی می کند.  ونا جلوگی وس ک وط به وی بهداشتی مر
خانم ملور از کارفرما می خواهد تا برای او مکان 
نی در نظر بگیرند، اما درخواست او با واکنشی از  جایگز
جانب کارفرما همراه نمی شود. پس از آن، او به ناچار از 
ویس بهداشتی یا ماشینش برای شیردهی به  س
زندش استفاده می کند، اما طولی نمی کشد که این  ف
ونده ای را  ز می کند و در نهایت او پ شرایط صبر او را لبر
علیه کارفرما تحت عناوین مختلف تشکیل می دهد که 
یکی از این عناوین آزار بر مبنای جنسیت (و نه آزار 
ونده جزئیات  جنسی) است. همانطور که اشاره شد پ
ی دارد اما به اختصار برخی نکات کلیدی آن را  بسیا
م، آیا شما  ش از اینکه نتیجه را بگوی مطرح می کنیم. پ

می توانید حدس بزنید که تصمیم دادگاه چه بود؟

به اختصار، دادگاه نتیجه گرفت که کارفرمای خانم ملور 
در یک رفتار "تحقیرآمیز"، "برخالف میل او"، او را 
"مجبور" به انجام عملی کرده است که "کرامت و 
ن  حیثیتش" را خدشه دار کرده است. شاید جالب تر
بخش این تصمیم، تفسیر دادگاه از فعل "مجبور 
ونده باشد. دادگاه بر این باور بود که  کردن" در این پ
خانم ملور شرایطش را برای کارفرما توضیح داده و 
ن کرده است. همچنین،  درخواست مکان جایگز
کارفرما می دانسته که در صورت فراهم نشدن مکان 
مناسب برای شیردهی، او به ناچار در چه شرایط و چه 
زندش شیر می هد و با این حال اقدامی  مکان های به ف
نکرده است. بنابراین، با اینکه کارفرما مستقیما برای او 
ن نکرده، اما با در نظر  مکان خاصی برای شیردهی تعی
ن، کارفرما عمال او را "مجبور" به  نگرفتن مکان جایگز
انتخاب مکانی کرده که کرامت و حیثیتش را خدشه دار 
ونده در ادعای آزار بر  کرده است. خانم ملور در این پ
ی از میزان  وز شد. هنوز اطالعا مبنای جنسیت پ
ونده نیست که احتماال به دلیل تازگی  خسارت در این پ
ونده های  مه  چنین پ ونده است. معموال جر پ
پرداخت تمامی خسارت های مالی وارده به شخص 
وحی وارده به او  مه  ناراحتی  آزاردیده به عالوه  جر
ن  وحی در موارد خفیف ب مه  آسیب  است. تنها جر
با هزار تا ۹ هزار پوند، موارد آزار یا تبعیض متوسط  تقر
با ۱۰ تا ۳۰ هزار پوند و موارد شدید تا حدود ۵۰  ن تقر ب
هزار پوند است. برای درک بهتر این ارقام باید گفت که 
تانیا کمتر  در سال ۲۰۲۲، میانگین حقوق پرداختی در بر

از ۲۵ هزار پوند در سال است.

تانیا مثال های واقعی از دادگاه های آزار در بر

دادگاه نتیجه گرفت که کارفرمای خانم ملور در یک رفتار "تحقیرآمیز"، 
"برخالف میل او"، او را "مجبور" به انجام عملی کرده است که "کرامت 

و حیثیتش" را خدشه دار کرده است.

۱

دادگاه نتیجه گرفت که کارفرمای خانم ملور در یک رفتار "تحقیرآمیز"، 
"برخالف میل او"، او را "مجبور" به انجام عملی کرده است که "کرامت 

و حیثیتش" را خدشه دار کرده است.



14

نهان   |   تابستان ۱۴۰۱

تانیا البته همیشه مسائل آزار به دادگاه های کار  در بر
رسمی و  ختم نمی شود. در حال حاضر راه حل های غی
ی وجود دارد که اتفاقا نسبت به دادگاه ها  ساده ت
ق مختلفی  پرطرفدارتر هستند. این راه حل ها به ط
قابل اجرا شدن هستند که یکی از آن ها را در مثال دوم 
این مقاله در مورد آزار جنسی شرح می دهیم. خانم 
جوآن درست در زمانی که در آغاز مسیر شغلی بود، در 
محل کارش به وسیله  یکی از مدیران خود دائما به 
چیده موظف می شد.  انجام کارهای فرسایشی و پ
طولی نکشید که این مدیر از سمت خود کنار رفت و 
ن وی شد. اما با آمدن مدیر جدید  ی جایگز مدیر دیگ
هم خانم جوآن همچنان مشکالت جدی ای را در محل 
ه می کرد. به گفته  او، مدیر جدید مدام  کار تجر
شانه های او را لمس می کرد و همچنین به طور 
آزاردهنده ای در مکان های عمومی به او نگاه می کرد 
(فعل leer در انگلیسی). همکاران او گزارش داده 
بودند که مدیر جدید برای آن ها هم گاهی شوخی های 
توهین آمیز جنسی و ایمیل های با محتوای جنسی 
انات، خانم جوآن  ارسال می کرده است. پس از این جر
شکایت خود را به مدیران باالدستی اعالم کرد اما آن ها 
درخواست او را در نظر نگرفته و حتی گفته بودند که حق 
شکایت از آن ها را ندارد. پس از این شکایت، او که مدام 
به بهانه های مختلف در محل کارش تحقیر می شد، این 
ی افزایش یافت که خانم  وانی به قد تحقیر و فشارهای 
ش از اتمام کارش  وز تصمیم گرفت پ جوآن در یک 
ود. در  محل کار را ترک کرده و به سراغ پزشکش ب
تانیا پزشک می تواند گواهی ای صادر کند مبنی بر  بر
وحی یا  اینکه کارمند به دلیل وضعیت نامناسب 
جسمی تا مدتی توانای بازگشت به کار را ندارد که در 
این صورت غیبت کارمند موجه شده و او می تواند بعد 
از گذراندن آن دوران به محل کارش بازگردد. با وجود 
ی از کار را برای او  اینکه پزشک خانم جوآن یک ماه دو
تجویز کرد، مدیران خانم جوآن او را تهدید کردند که 
ی غیرموجه می دانند و ممکن  غیبت او را به دالیل دیگ
مه یا اخراج کنند. خانم  است او را به این خاطر جر
جوآن پس از این اتفاق با یکی از وکالی کار در برایتون 
انگلستان تماس گرفت. او و وکیلش به سرعت یک 
ونده علیه مدیران مستقیم خانم جوآن و سایر کسانی  پ
ش از  ونده او نقش داشتند تشکیل دادند. پ که در پ
ود، وکیل او به او توصیه کرد  ونده به دادگاه ب اینکه پ
که ابتدا با مدیران ارشد مذاکره کرده و در صورت عدم 

ونده را به دادگاه کار ببرند. وقوع آزار در این  توافق، پ
ونده آنقدر واضح و مستند بود که در همان جلسه  پ
شنهاد ۴۰ هزار  رسمی، مدیران ارشد یک پ نخست غی
وحی به خانم  پوندی بابت جبران خسارات مادی و 
ونده را به دادگاه  جوآن دادند و از او خواستند که این پ
افت خسارتی  کار نبرد. بدین ترتیب خانم جوآن با در
ش از یک سال درآمدش بود محل کارش را  که معادل ب

ترک کرد.

ونده  جالب تبعیض جنسیتی، این بار  مثال سوم یک پ
در مورد یک مرد است. آقای فین در یک کارخانه تولیدی 
به نام British Bung به مدت ۲۴ سال به عنوان برقکار 
وز آقای فین وارد  کار می کرد. در جوالی سال ۲۰۱۹، یک 
یک مجادله  لفظی شدید با ناظر شیفت در محل کارش 
می شود. در این مجادله، ناظرشیفت به او توهینی 
وط به کچلی سر اوست. او از این موضوع  می کند که مر
رنجیده خاطر شده و یک شکایت علیه ناظر شیفت 
تنظیم می کند و به مدیران باالدستی کارخانه ارسال 
ن آقای  می کند. پس از این شکایت، اتفاقات گوناگونی ب
فین و کارفرمایش می افتد که از موضوع این بحث خارج 
است اما او در نهایت به واسطه  این اتفاقات از کار اخراج 
ونده ای  می شود. آقای فین بالفاصله پس از اخراج پ
علیه British Bung تشکیل می دهد که یکی از 
ادعاهای اصلی آن آزار بر مبنای جنسیت (و نه آزار 
ونده بسیار جالب و  جنسی) است. رای دادگاه در این پ
تامل برانگیز است. دادگاه تشخیص می دهد که اگرچه 
زنان هم می توانند کچل باشند اما کچلی در مردان در 
مقایسه با زنان بسیار فراگیرتر است. بنابراین، دادگاه 
تشخیص داد که ویژگی کچلی، مستقیما به جنسیت 
آقای فین ارتباط دارد که یکی از ویژگی های محافظت 
شده در قانون است. از سوی دیگر، سایر معیارهای آزار از 
جمله ناخواسته بودن، ایجاد فضای ارعاب، خدشه دار 
رسی دادگاه قرار  کردن حیثیت آزاردیده و غیره مورد ب
گرفت و دادگاه در نهایت به سود آقای فین رای داد. از 
ی شد  ل ۲۰۲۲ تصمیم گی ونده در ماه آور آنجا که این پ

ی در دسترس نیست. از مبلغ خسارت هنوز اطالعا

تانیا مثال های واقعی از دادگاه های آزار در بر
۲

۳

انی آزار می شوند مردان هم قر
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چون بچه مردم بودند
وزهای بچه های مردم در محیط کار ه  این  ی از تجر وایا

نویسندگان: بچه های مردم
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در این شماره، پای سخنانی می نشینیم که سازمان های ایرانی تشنه آنند. صدای که 
ی بوده اند: همیشه از شنیدنش فرا

صدای کارمندان

م  ان کارمندان سازمان های ایرانی است و به دلیل حفظ حر و، از ز ش  وایات پ
شخصی کارمندان که بچه های مردم هستند، تصمیم بر این شد که نام کارمندان و 
ه، کارمندان معموال قدرتی برای  سازمان هایشان را ذکر نکنیم. از آن جای که طبق تجر
ان  وز انتقاد و یا ب دفاع از حقوق خود ندارند و بارها شاهد آن بوده ایم که در ازای ب
ه می کنند، از آن ها شکایت شده و یا از شرکت اخراج  حقیقِت آنچه در سازمان ها تجر

م آن ها حفظ شود. وایت ها حر شده اند، حق کارمندان دانستیم تا در این 

ان عامیانه نوشته شوند. ان کارمندان هستند، ترجیح دادیم که به ز وایت ها از ز چون 
ی که متوجه  رنگ  تر نوشته شده اند، به آزا وایت ها که پ بخش های از 

وایتگران بوده است، اشاره دارد.

بچه  مردم، کارمند کارخانه  فوالد

بچه  مردم، کارمند مناب انسانی یک هلدینگ صنای غذای

بچه  مردم، کارمند یک کارخانه نساجی

راویان این شماره

جای برای گوش کردن؛

م. در هر شماره  ی به آن نیاز دار ش از هر زمان دیگ ی است که حال ب سکوت! شاید چی
ی از مجله نهان خواهید بود و ما در  وایتگر صفحا از مجله نهان، شما به طور مستقیم 

سکوت تالش می کنیم تا  قصه شما را گوش کنیم.

بچه  مردم، کارآموز مناب انسانی 
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وایت نخستین 

ن هستیم. مدیرم  من تو کارخونه ای کار می کنم که همه مرد هستن و فقط من و مدیرم 
وی  اولین بارش هست که مدیر کسیه و تا قبل از این هیچ وقت مدیر نبوده و نی
نداشته. از قبل هم کسای که می شناختمشون بهم گفته بودن که به واسطه حسادت به 
ی. خب اون  ارتر هست، به مشکل می خو ومه ی تو که از اون پر موقعیت تو و به خاطر 
رگانی خارجیه. من در ابتدا این چیزا  انش خوب نیست با اینکه مدیر با لمه و ز فوق دی
شتر شد. از این نظر که مثال  وانی  ب برام مهم نبود، ولی هرچی رفتم جلو آزارهای کالمی و 
ش از این تهران زندگی می کردم و دو ساله که اومدم شهرستان  مدیرم نمی دونه من پ
ن داره بهم و کال با کسانی  و چون خودش تهران زندگی می کنه، خیلی نگاه از باال به پای
شتر گرم می گیره تا کسانی که شهرستانی هستن یا ساکن  که تهرانی هستن ب

شهرستانن؛ مگر اینکه مدیر یا باال دست خودش باشه اون فرد.
مثال اون اوایل که من تازه وارد کارخونه شده بودم بخاطر این نگاهی که داشت، سوال 
که ازش می پرسیدم خیلی با لحن بد و هارش جواب منو می داد. من مدرک ICDL دارم 
وتر مسلطم  و از نظر سرچ و اینا هم واقعا قوی ام؛ اما مدیرم رفته همه  و کامال به کامپ
و خیلی بلد  وترم بده! چرا؟ چون صرفا کار با فتوشاپ  جا گفته که من کار با کامپ

نیستم.
مدیرم با همه خوبه تو واحد خودمون ولی با من خیلی بد و سرد برخورد می کنه و 
ان کارا قرار نمی ده. مثال  جواب سواالمو نمیده یا کوتاه کوتاه جواب می ده و منو در جر
و یاد بدم." بعد که من ازش می خواستم  ی  یه بار به من گفت: "من باید به شما یه کا
و یادم بده، با لحن خیلی تند و صدای باال بهم می گفت: "االن که وقت ندارم، االن  کاره 
و توضیح  وند کار  که فالن…" یا مثال من ازش سوال می پرسیدم که برام یه قسمتی از 
ی…" در حالی که اصال  بده و اون با لحن بد و طلبکارانه می گفت: "گفته بودم که اینجو
و کامل بهم توضیح نمی داد و وقتی من ازش  ی  و نگفته بود. یا مثال یه کا اون تیکه 

سوال می کردم خیلی بد باهام برخورد می کرد.
خب بعد از این اتفاقا دیگه وقتی جای از کار برام مبهم بود ازش سوال نمی پرسیدم و کار 
ی انجام دادی و …"   و خودم انجام می دادم.  بعدش بهم می گفت: "چرا اینو اینجو
و انجام می دادم  رسم وجود داشت، نه بعد از اینکه کار  یعنی نه امکان اینکه سوال ب
وی من گذاشته  یر بدی  وی گشاده ای داشت که بهم توضیح بده. به این واسطه تا
بود، چون مدیرم با همه خوب بود جز من. من که فکر نمی کردم اونی که مشکل داره 
مدیرمه، به این فکر می کردم که من چقدر آدم دوست نداشتنی ای هستم یا اینکه من 
چقدر آدم و کارمند بدی ام که این نتونسته با من ارتباط بگیره. این فکرا هی در من 
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وی می کرد. درحالی که من خیلی جاهای متفاوت دیگه ای کار کردم. به مدت دو  ش پ
سال و نیم توی یه آموزشگاه کار کرده بودم و همه خیلی از من راضی بودن. شاید اگه این 
ر بار این آزاره می  رفتم ولی یهو به خودم  شتر ز م بود، خیلی ب ه کار کارخونه اولین تجر
اومدم و متوجه شدم یه جای کار می لنگه. به خاطر اینکه از سایر همکارام هم شنیدم 
این آدم در مورد من خوب صحبت نمی کنه. این آدم به من واکنش خوب نداره و این 

رفتارهاش از نظر سایر افراد هم غیرطبیعیه.
وی اینکه کار تو کارخونه شاید کال همین شکلیه و افراد تو  و گذاشته بودم  من چون بنا 
کارخونه سرد و خشنن، سعی می کردم گذر کنم اما چند وقته همه چیز خیلی شدیدتر 
وز خیلی یهوی متوجه شدم بدون اینکه هیچ اطالعی به من بده داره  شده. من دی
ه  بدی خوردم چون  ن کردن من و خب من خیلی ضر و می گرده برای جایگز دنبال نی
به واسطه  آموزشی که خودش بهم نداده دچار مشکل شدم  و االن نمی دونم باید چیکار 

کنم.

بچه  مردم، کارمند کارخانه  فوالد
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وایت دومین 

ومی بود و یه  و توجیه کنه. خیلی آدم آ و استخدام کرده بودن که فقط کارا  مدیرم 
و  جاهای هم واقعا حامی بود اما مثال وقتی می رفتی بهش می گفتی من این حس بد 
ی." یا "این برداشت تو از  دارم بهت می گفت: "نه تو اشتباه می کنی که این حس  و دا
وها  فالن ماجرا اشتباهه." بهش می گفتم به نظرم داره تو فالن مساله در حق نی
هوده ای می کنیم اما بعدش همه ش تالش  م کار ب اجحاف می شه و فالن جا دار
شنهادی که  ی اشتباه می کنی و اشتباه فکر می کنی... . کال هر پ می کرد که بگه نه تو دا
من می  دادم یا دغدغه های عمیقی که مطرح می کردم، نادیده گرفته می شد. فقط 
و می پذیرفت. من به خاطر  شنهادای که توی چهارچوب خودش و سازمان بود  پ
این نوع برخورد خیلی از طرف مدیرم احساس نادیده گرفته شدن داشتم و احساس 
زش و احمق جلوه میده. همه ش می گه نه تو نمی دونی؛ تو  می کردم منو داره ب ا
ی هم راجع به این مسئله  و ندیدی. یکی دوبا ی؛ تو سازمان ها  خیلی سابقه  کار ندا
ی داد که در نهایت بهش گفتم یکم بهترم اما نمی تونم  حرف زدم باهاش و یه توضیحا
و قبول کنم. بعدش دیگه با کسی حرف نزدم چون حس کردم همه اونجا  حرفات 
وانی  ی ان. همه دنبال توجیه کردنن و به نظرم این آزارها جزء آزارهای  اینجو

محسوب می شن.
 بعد از اون مدیرم یه مدیر جدید اومد. یکی دو بار خیلی علنی بهمون گفت: "شماها 
ارم اینجا." بدون  هیچی نیستین و هیچی بلد نیستین! من باید یه آدم senior ب
م کار می کنیم. این  اینکه با ما حرف زده باشه و بدون اینکه بدونه ما تو چه حوزه ای دار
مون بود که همیشه پشت سر ما بد  یر یه فردی در دفتر مرکز مدیر جدیدم تحت تا
اد همون  و می زد و به جای اینکه مدیر جدید مثل مدیر قبلی ب رآب ما  می گفت و ز
ی می موند و یهو به ما زنگ می زد و با  وهاش) هستیم، فقط دفتر مرک ی که ما (نی دفت
 senior وی وی senior بذار. باید نی هی استخدام نی لحن خیلی بد می گفت: "یه آ
بگیرم. شماها که هیچی بلد نیستین." و این زمانی بود که ما تا هشت شب 
م.  و جمع می کردیم؛ در حالی که می تونستیم همون ساعت چهار بر می موندیم و کار 

من اون موقع خیلی حس تحقیر شدن و نادیده گرفته شدن داشتم.
ی به ما و به  ی و با همون مدیرم حرف زدم و بهش گفتم: "تو دا فرداش رفتم دفتر مرک
همکارای مون که واقعا senior هستن توهین می کنی." که البته نپذیرفت و بازم گفت: 
شتر  "شماها senior نیستین." و صرفا  گفت از دل اون همکارمون که سابقه ش از ما ب
بود درمیاره و نمی ذاره ناراحت باشه. کال خیلی منو اذیت می کرد و باعث می شد من سر 
ه کنم. این در حالی بود که من تا اون موقع هیچ وقت سر کار توی همه فشارها  کار گر
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ه کنم. تا اینکه باالخره ایمیل  و اذیت های که می شدم انقدر اذیت نمی شدم که گر
وع کرد با  و برای مدیر ارشد مناب انسانی فرستادم و تازه بعد از اون یکم ش استعفام 

و می کرد. رکی همون کارا  ز ون شد ولی بازم ز من مهر
بعدها همه سازمان فهمیدن این آدم  فضوله و تو کار همه دخالت می کنه. اصال 

و به چه کسی و تو چه موقعیتی بزنه.  وانی نداره و نمی فهمه چه حرفی  ی  پایدا
ون از سازمان  و خیلی از ب یه کار دیگه ای که کال تو سازمانمون انجام می دن اینه که ما 
و داخل همین سازمان  مون  ه کار شتِر تجر می ترسونن. مخصوصا ماهای که ب
بودیم. هی بهمون میگن: "سازمانای دیگه به موقع حقوق نمی دن و مدیراش فالنن 
ی هم نیست  ون از اینجا همه چی عالی نیست ولی باالخره اینجو و ... " من می دونم ب

که هیچ جای از این جا بهتر نباشه، چون خود این سازمان هم خیلی ضعیفه.
وسته می شنویم اینه که مگه تو چقدر سابقه کار  یه حرفی که من و بقیه همکارام پ
و به رخمون  و دیدی؟ و همه ش سنمون  ی؟ مگه چندتا سازمان به این ابعاد  دا

می کشن و به واسطه سنمون تحقیرمون می کنن.
و  و استخدام می کردم و یه مدت بود که نی ی نی یک بار هم من داشتم برای یک مدی
و نگرفتیم؟ منم بهش شرایط و دالیلم  نگرفته بودیم و بهم زنگ زد که چی شده و چرا نی
وع کرد به تهدید کردن من! و گفت: "دیگه دارم عصبانی  و توضیح دادم. بعد ش
میشما!  دیگه دارم اون دختر بده میشم که ممکنه کارای ناجور انجام بده." من اصال 
و.  ان  خشکم زده بود و اولین بار بود که تهدید می شدم. بالفاصله به مدیرم گفتم جر
ی ناراضیه حق نداره با من حرف  اون باهاش جدی حرف زد و بهش گفت دیگه اگه از چی

بزنه.
ن و یه چیز عادی محسوب می شه.  تو سازمان ما خیلی شوخی های جنسی با هم دا
ف می کنن و اصال تو نمی تونی یه کلمه حرف بزنی  مثال مدام جوک های  جنسی تعر
چون سر به یه چیز دیگه ای که خودشون می خوان تعبیر می کنن. خیلی چیز عجیب 
ه جنسیشون صحبت می کنن. من آدم بسته ای تو  بی هست و آدما میان از تجر و غر
ی نیستم که بخوام تو محیط کارم راجع به  وابط دخترا و پسرا با هم نیستم ولی اینطو

این مسئله حرف بزنم و این خیلی برام آزاردهنده هست.

بچه  مردم، کارمند مناب انسانی یک هلدینگ صنای غذای
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وایت سومین 

جای که من کار می کنم با دخترا و پسرای همکار هستم که خب همکالسیای دانشگاهم 
و دارم و خیلی حواسم به حدودم  بودن. من خودم آدمی هستم که حدود خودم 
ن صحبتا در حد یه سالم  هست. سر کار که با پسرا صحبت می کنیم حتی ساده تر
نم که بقیه چطور نگاه می کنن و می گن ئه فالنی به پسرا سالم  دادن به همدیگه، می ب
می کنه و تازه موقع سالم کردن به همدیگه لبخند هم زدن! فرداش همین می  شه یه 
ماجرا. مثال تو یه حرفی با همکارت می زنی و یه نفر یه چیز دیگه ای می شنوه و به عمد و 
و می ره برای بقیه هم  ی که شنیده  ض خودش چی به قصد یا به خاطر ذهن مر
وانی مورد آزارت قرار  ن تا از نظر  و برای تو به وجود میا ف می کنه. این حواشی  تعر
و تکرار می کردم. یعنی اگه تو خط تولید با  ی که من کردم اینه که هی همون کارا  بدن. کا
یکی از دوستام داشتیم راه می رفتیم و حرف می زدیم و بقیه مهندسا و کارگرا بد نگاهمون 
و کردم تا  می کردن، ما توجهی نمی کردیم و کارمونو ادامه می دادیم و انقدر این کار 

طبیعی باشه.

بچه  مردم، کارمند یک کارخانه نساجی
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من به عنوان کارآموز مناب انسانی وارد شرکت شدم. رشته م غیرمرتبط بود و صرفا یه 
رست یا  ی مطالعه داشتم راجع بهش. اما من به عنوان کارآموز هیچ lead یا سر س
ی کنارم نبود. صرفا شرکت یه مشاور مناب انسانی داشت که دو هفته یه بار  مدی
می اومد شرکت در حد سه ساعت و بعضی وقتا هم برای من وقت نداشت. از طرف 
شرفت نمی کنی؟ چرا  مدیرعامل و خود اون مشاور هی به من فشار می آوردن که چرا پ
شرفتت کنده؟ و خب اون موقع من خیلی  وی کارشناس نمی شی؟ چرا پ تبدیل به یه نی
و دارم می کنم و این بار  متوجه این نبودم که واقعا تقصیر من نیست. من همه تالشم 

شرفت نمی کنم. زنش می شدم که چرا پ وسته من س اد بود. پ وانی خیلی ز
ان مسائل بودم. یه  اد حرف می زدم و در جر وی مناب انسانی با بقیه ز من به عنوان نی
ای  مسئله ای که بعدا دامن خودمم گرفت بحث پوشش بود. شرکت ما تو فضای شرک
ن و مرد  وهای  وابط نی راتی برای پوشش یا  خصوصی و استارتاپ بود و مق
وهاش صراحتا تذکر حجاب می داد. مثال  نداشتیم. ولی مدیر یکی از بخشا به نی
داست." یا یه بار جلوی خودم به یکی از  می گفت: "چرا مانتوت کوتاهه؟ بدنت پ
وهاش  وهاش گفت: "چه عجب یه بار مانتوی درست و حساب پوشیدی." به نی نی
می گفت: "چرا با پسرای شرکت که یه بخش دیگه ان الس می زنید؟" واقعا خیلی 
توهین آمیز بود فضا. من با مدیرعامل صحبت کردم که نباید اینطور باشه فضا و 
د و آدما با این دید وارد شرکت می شن، مدیرتون حق  رات پوششی ندار وقتی شما مق
وهاش تذکر بده و توهین کنه بهشون. در ظاهر باهام موافقت کرد، اما  نداره به نی
بعدا فهمیدم شخص مدیرعامل پشت من حرف زده و گفته: این دختره اوایل که 

و دوشش. و می اندازه  می اومد شالش سرش بود همیشه، االن ولی شالش 

وایت  چهارمین 

بچه  مردم، کارآموز مناب انسانی
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ی هاله صبو

آزار با سازمان چه خواهد کرد؟
رسی اثرات مخرب پدیده آزار در محیط کار در ایران و جهان ب
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انی ندارد.  آزار در محیط کار به عنوان یک پدیده شوم، تنها یک قر
نه  سازمان های که درگیر چنین پدیده ای هستند گوی به صورت جمعی هز
آزار را خواهند پرداخت. این استدالل مذموم که ما به تنهای می توانیم شاد 
بان  باشیم در حالی که دیگرانی در معرض آزار و تعرض هستند، بار دیگر گر
ر  ما را این بار در سازمان خواهد گرفت. جای که همه سازمان با هم ض
خواهند کرد. آزار به مانند سایر ظلم ها و ب عدالتی ها اگر متوقف نشود، 
و  و به  تنها دامن یک یا چند نفر را نخواهد گرفت بلکه جمع ما را با خطر 
خواهد کرد. در این متن تالش خواهیم کرد تا این آسیب جمعی را در سازمان 
توضیح دهیم. برای این منظور نتایج تحقیقات تیم نهان در ایران و 

ن المللی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. همینطور سایر موسسات ب
ار مخرب پدیده آزار در سازمان، در دو دسته فردی و سازمانی  در این متن آ

مورد بحث قرار خواهند گرفت.
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ی از کارکنان را تحت  وزه آزار در اشکال مختلفش، بسیا ام
ی ای را ایجاد می کند  تأثیر قرار می دهد و محیط های کا
که ناراحت کننده یا حتی غیر قابل تحمل هستند. طبق 
وگبی در سال ۲۰۰۷، در ایاالت  ن المللی  نظرسنجی ب
متحده، حدود ۳۷٪ از کارگران، یا حدود ۵۴ میلیون نفر، 
در محیط کار مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. این آمار 
ی جدی برای توجه به این موضوع به حساب  هشدا
رسی جامع این  می آید. در ایران متاسفانه امکان ب
موضوع وجود ندارد اما تیم نهان در مطالعه ای سعی 
انیان آزار در ایران مصاحبه کرده و  کرده است تا با قر

رسی کند. ه آنان را از آزار تحلیل و ب تجر
ق مصاحبه  ی اطالعات از طر وش جمع آو
وه های  افته و گفتگوی مستقیم با افراد از گ نیمه ساختار
سنی، جنسیت ها و مشاغل مختلف بوده است. هدف 
اصلی این مطالعه مشاهده اثرات و نتایج محیط های 
ی آزارگر در ایران و مقایسه آن با نتایج شرایط مشابه  کا

در خارج از ایران است.

ار مخرب آزار در عرصه فردی آ

لحظات مرگبار
ی که  انیان به گونه ای است که باید لحظا توصیفات قر
یک فرد مورد آزار قرار می گیرد را لحظات مرگبار بنامیم. 
در این هنگام شاید هیجانات و تلخی های که یک فرد 
رسی های  ه می کند از هزار بار مردن بدتر باشد. در ب تجر
انیان حاالت خود را با چنین ویژگی های  تیم نهان قر

توصیف کرده اند: 
زش بدن، خشم، تعجب  عدم توانای تحرک(اسپاسم)، ل

و اضطراب طوالنی مدت.
انی آزار نشده باشد، اما یک  م که هرگز کسی قر امیدوار
م که چنین شرایطی  لحظه خودمان را جای کسی بگذار
را دارد. حالتی که نه می توان فکر کرد و نه حرکت. حالتی 
ه آزار به همین  م. بله تجر ز که سراسر خشمیم و می ل

اندازه تلخ و نفرت انگیز است.

طور مستمر احساس ترس، اضطراب و ناامنی را همراه 
خود داشته اند. این احساس های تلخ، به طور مستقیم 
یا غیرمستقیم بر توانای های ارتباطی آن ها، 
فعالیت های شغلی شان و تمایلشان به حضور در محیط 
کار اثر منفی گذاشته است. این افراد دیگر کمتر 
نگرانی هایشان را مطرح می کنند و کمتر تمایل دارند که 
شتر از  انیان آزار ب در محیط کار حاضر شوند. شاید قر
همه نیازمند شنیده شدن باشند و این در حالی است که 
ی در نتیجه همین هیجانات و حس ها  شرایط محیط کا
آن ها را گوشه نشین و تنها می کند. اینجا همه ما یک 
انسان ب نهایت را از دست می دهیم و این چه خسران 

رگی است! ب

انیان به علت  ر قر با توجه به تحقیقات تیم نهان، اک
ترس، آسیب وارده را گزارش نکرده اند و تعداد اندکی از 
آنان، پس از گذشت ماه ها و با حالت ترس و اضطراب 
ه شان از آزار را با فردی معتمد در سازمان و یا  تجر
دپارتمان مناب انسانی در میان گذاشته اند. این افراد 
ه  گزارش کرده اند در صورتی که واحد مناب انسانی تجر
آزار آنان را به خوب شنیده و در راستای آن قدمی برداشته 
شتر  است، جسارت آن ها برای عدم سکوت در برابر آزار ب
ش از آن که احساس  شده است. در غیر این صورت، ب
دا  انیان افزایش پ ه کنند، ترس این قر حمایت را تجر

کرده است.

انیان آزار احساس تحقیرشدن،  همچنین برخی از قر
ار  خشم پنهان و تمایل به جبران کردن را نیز از دیگر آ

بلند مدت آزار در محیط کار ذکر کرده اند.

ن  ما باید بدانیم که همه مان نقش ایفا می کنیم. کمتر
نقشی که می توانیم ایفا کنیم آن است که همواره به 
م حرف هایشان  ام را ارسال کنیم که حاضر دیگران این پ
را گوش کنیم. ما باید به همدیگر نشان بدهیم که به هم 

گوش می کنیم و برای هم اهمیت قائل هستیم.

یافته های تیم نهان با یافته های جهانی در این 
موضوعات همخوانی دارد. مطالعات جهانی نشان 
می دهند که آزار در محیط کار با آسیب های جسمی، 
وانی همچون افسردگی، اضطراب و  آسیب های 

اختالالت خواب ارتباط مستقیم دارد.

آسیب های پایدار

طبق نتایج به دست آمده در تحقیقات تیم نهان، افراد 
آسیب های طوالنی مدتی را گزارش کرده اند. متاسفانه 
ار مخرب پدیده شوم آزار به آن لحظات مرگبار ختم  آ
ی به  ه آزار در محیط های کا نمی شود. افراد پس از تجر
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ار مخرب آزار در عرصه سازمانی آ

انی یک سازمان است! قر
انی آزار در سازمانمان  ممکن است وقتی با یک یا چند قر
انیان آزار تنها همین  مواجه می شویم، خیال کنیم که قر
افراد بوده اند و تمام! در گزارش موسسه SHRM در سال 
۲۰۱۹ آمده که شاخص های رایج فرهنگ بد در محل کار 
مانند تبعیض و آزار و اذیت در طول سال های ۲۰۱۴-۲۰۱۵ 
موجب شده که نزدیک به نیمی از کارمندان شرکت های 
ً از  ب کای به ترک سازمان فعلی خود فکر کنند و تقر امر
هر پنج نفر یک نفر شغل خود را به دلیل فرهنگ بد ترک 
کرده است. در چنین شرایطی که در آن نیمی از کارمندان 
ی  یک شرکت به ترک سازمان خود فکر می کنند، اتمسف
که می توان از فضای این سازمان استشمام کرد، عدم 
احساس امنیت جمعی در سازمان است. شاید تنها یک یا 
چند نفر اقدام به آزار همکاران خود کرده باشند، اما حال 
به نظر می رسد همه کارمندان تبعات این آزار را احساس 
رگی است. بنابراین  بان گیر جمع ب می کنند و این آزار گر
برخالف تصور اولیه ما، آزار در محیط کار یک مشکل 
جمعی محسوب می شود، اثراتی بلند مدت دارد و 

ود. زشی یک سازمان را نشانه می  پایه های ا
عالوه بر از دست دادن این سرمایه انسانی، موج 
ی که به تبع احساس  جابجای کارمندان، غیبت و اتفاقا
نه های مالی  عدم امنیت در سازمان رخ می دهند، هز
ادی هم برای یک شرکت دارد که قابل چشم پوشی  ز
نیست. به عنوان مثال، فاکس نیوز در طول یک سال 

ونده آزار  حدود ۴۵ میلیون دالر برای رسیدگی به پ
ان سابق خود پرداخت کرد و تبعات  جنسی یکی از مجر
ی از سطح تبعات مالی فراتر  آزار در این سازمان، به قد
ونده ساخته شد و  وط به این پ رفت که حتی فیلمی مر
فاکس نیوز به عنوان نمونه ای از محیط ناامن سازمانی 
در جهان شناخته شد. این تنها یک نمونه از دست کم 

گرفتن تبعات جمعی آزار در محیط کار است.

ن سعی  انیان  آمارها نشان می دهد که ۲۵٪ از قر
می کنند از آزاردهنده خود دور شوند و محل کار را ترک 
کنند. اما چه بر سر ۷۵٪ باقی مانده می آید؟ تحقیقات 
ی که در سازمان خود  انیان آزا نشان می دهند که قر
ه تلخی که داشته اند دچار  می مانند، به دلیل تجر
ی به خصوص  وا می شوند. این گوشه گی ی و ان گوشه گی
انی تشدید و حتی غیر قابل حل  در شرایطی برای قر
انی  می شود که سازمان توجهی به وضعیت فرد قر
نداشته باشد و او را نادیده بگیرد. این نادیده گرفتن، 
انی نیست، چرا که طبق آمار، گوشه  تنها متوجه فرد قر
ی و میل  انی نه تنها منجر به کاهش بهره و ی فرد قر گی
انی می شود، بلکه اثر مشابهی بر همکاران  به کار قر
انی و سایر اعضای سازمان دارد. کسانی که خود  قر
انی در  انی آزار نبوده اند، اما شاهد احواالت فرد قر قر
سازمان هستند. بنابراین عدم توجه سازمان به اینکه هر 
انی دارد در واقع یک رفتار جمعی است که  ی که با قر رفتا
متوجه همه سازمان می شود، می تواند کل سازمان را به 

ی سوق دهد. وا و عدم بهره و ی، ان سمت گوشه گی

ی سازمان وا و عدم بهره و ان
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انی آزار جنسی در  ٪۹۹.۸ از کسانی که قر
محیط کار هستند، هرگز شکایت خود را 

ثبت نمی کنند.

نس اینسایدر ز ب

سیده فائزه علوی

چرا در برابر آزار سکوت می کنیم؟
انیان آزار ی بر دالیل سکوت قر و م
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ه های است که احتمال وقوع آن در  آزار از آن دست تجر
هر مکانی وجود دارد. از محیط خانواده و مدرسه گرفته، 
ادی از  تا محیط کار و جامعه، ساالنه نمونه های بسیار ز

ر است: ه قابل توجه آمار ز آزار رخ می دهند. اما نک
هر ساله حدود ۵ میلیون نفر، آزار جنسی در محیط کار 
ه می کنند و حدود  (که فقط یکی از انواع آزار است) را تجر
۹۹.۸٪ از آن ها در مواجهه با این آزار سکوت می کنند. 

با همه آن ها! یعنی تقر
وط به محیط کار و فقط  توجه کنیم که این آمار فقط مر
کا است که در آن  ۹۸٪ از سازمان ها  وط به کشور آمر مر
وط به آزار  به طور اختصاصی دارای سیاست های مر
ی که از آمار آزار در  جنسی هستند. با این حساب انتظا
ود،  ی همچون ایران و سکوت در برابر این آزار می  کشو

ی شوکه کننده است. انتظا
اما چرا سکوت؟ در این مقاله سعی می کنیم به دالیلی که 
انیان در برابر آزار مطرح  متخصصان برای سکوت قر

م. رداز کرده اند، ب

تازه بر فرض آنکه ادعای من قابل قبول باشد، در 
ی  انی آزا ن حالت تا مدت ها همه مرا به عنوان قر بهتر
ی. اگر هم  ه کرده ام می شناسند و نه چیز دیگ که تجر
ر کند و ادعای آزارگر مورد قبول مدیر مناب  و تغی سنار
انسانی قرار بگیرد، من با برچسب های همچون 
و خواهم  وب "حسود"، "خودشیفته"، "متوهم" و غیره 
انی آزار در محیط کارم  شد. من دوست ندارم به عنوان قر
شناخته شوم. من می خواهم در محیط کارم مرا به عنوان 

ی که مسئول انجام آن هستم، بشناسند. کا

انی آزار  ی است که قر این ها بخشی از احساسات و افکا
و است. همه این فکرها را می توان  وب در محیط کار با آن 
انی آزار در محیط های دیگر هم تعمیم داد. چرا که  به قر
انی در هر صورت دوست ندارد که اطرافیانش او را با  قر

این عنوان ها و برچسب ها بشناسند.

چرا سکوت؟

انی آزار هستیم، اصال نمی دانیم که  ی از ما که قر بسیا
و هستیم، نوعی از آزار محسوب  وب ی که با آن  چی
می شود. مثال بعضی از جوک های که می شنویم تنها 
نمونه ای از آزارهای است که به اشتباه ممکن است 
متوجه آزار بودن آن نباشیم. در چنین موقعیت های ما 
احساس می کنیم که حالمان خوب نیست و از این اعمال 
اذیت می شویم اما دقیقا نمی دانیم مشکل از کجا بوده و 
به ذهنمان هم خطور نمی کند که این رفتار آزار است و ما 
اهی از انواع  مستحق این رفتار نیستیم. بنابراین عدم آ
انیان آزار شناخته  آزارها یکی از دالیل سکوت قر

می شوند.

اهی از انواع آزار ناآ

نمی خواهم در محیط کارم به عنوان 
انی آزار شناخته شوم قر

و  است،  وب انی آزار با آن  یکی از حس های که قر
ه ای است. در چنین  احساس شرم از چنین تجر
انی با خود فکر می کند که اگر من از این آزار  موقعیتی، قر
صحبت کنم و آن را علنی کنم، صرف نظر از احقاق 
ر خواهد کرد و  حقوقم، نگاه همکارانم به من بسیار تغی

ر می کنم شتر ض از حرف زدن ب

انی به این فکر می کنیم که از  وقتی به عنوان یک قر
ی کنیم،  گی ه کرده ایم را پ ی که تجر وش های قانونی آزا
و می شویم را متصور  وب شرایط و مراحلی که با آن ها 
خواهیم شد. وقتی به مراحلی که باید طی کنیم فکر 
می کنیم، خود به خود احساس می کنیم راهی بسیار 
طوالنی برای اثبات آزارمان باید طی کنیم، بخصوص که 
در برخی موارد ممکن است هیچ سند و مدرکی نداشته 
ی از این مراحل باید  باشیم. فکر کردن به اینکه در بسیا
ف کنیم،  ه کردیم را تعر ی که تجر بارها و بارها آزا
ی این آزار احساس بسیار بدی خواهد داشت. اگر  یادآو
ه کرده باشیم، تا زمانی  این آزار را در محیط کارمان تجر
ی که آزارگر  که درستی ادعای ما ثابت شود، باید با همکا
بوده، در کنار سنگینی نگاه همه کار کنیم. این 
درحالی است که ممکن است همکار آزارگر ما در این مدت 
فتد.  به دلیل اینکه آزارش را افشا کرده ایم، به فکر تالفی ب
حتی ممکن است صحبت کردن از این آزار به قیمت 
وجمان از محیط کار تمام شود و اگر در موقعیتی  خ
دا نکنیم، تبعات  ی پ ودی ها شغل دیگ باشیم که به این 
نه تر از سکوت  سکوت نکردن بسیار زمان بر  تر و پرهز
کردن خواهد بود. تصور کردن همه این مراحل و 

انی آزار شود. اتفاقات احتمالی می تواند مانع اقدام قر
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انی بخواهد از آزار صحبت کند،  به محض اینکه فرد قر
ممکن است توسط اطرافیان با سواالت مختلفی مواجه 
ی دارد. سواالتی همچون: "چی  زنش گ شود که جنبه س
پوشیده بودی؟" ، "چرا اونجا بودی؟" ، "چرا با فالن 
رفتارت جلوی این اتفاق را نگرفتی؟" و در نهایت اینکه 

و می شکنی؟" ی سکوتت  "چرا اینقدر دیر دا
ی است که  انی، ناشی از توقعا این سواالت از نگاه قر
اطرافیان از او دارند و حتی با فرض درست و به جا بودن 
انی به  این سواالت، احساسی که این سواالت در فرد قر
رگی است که بار مسئولیت را  زنش ب وجود می آورند، س
انی می کند و  شتر از اینکه متوجه متهم کند، متوجه قر ب
انی بخواهد از طرف  این حس خوشایندی نیست که قر
خانواده، دوستان و یا همکاران در چنین موقعیتی 

افت کند. در

وط به آزار  کا مر د یک بار دیگر به آمار کشور آمر ای ب
با  جنسی در محیط کار فکر کنیم. در شرایطی که تقر
انی  ی که متوجه او بوده را ثبت نمی کند، قر هیچ کس آزا
ممکن است هیچ وقت متوجه نشود که حتی ممکن است 
ه کرده باشند. او در وهله اول  همکاران او هم آزار را تجر
خود را تنها می یابد و در وهله بعد حتی اگر احتمال این را 
ی وجود دارند، ترس این را دارد  شت انیان ب بدهد که قر
انیان دیگر با او همراهی  که بعد از شکستن سکوتش، قر
نکنند و همچنان ساکت بمانند. در نظر داشته باشید که 
انیان دیگر هم ترس از تالفی دوباره آزارگر در محیط  قر
کار، عدم رسیدگی مناب انسانی سازمان و … را دارند. 
انی) از شرکت  انی، اخراج یک نفر (قر بنابراین، از نگاه قر
انی است و  ادی قر بسیار ساده تر از مواجهه با تعداد ز
انی تنها نخواهد داشت. شرکت احتماال رفتار خوب با قر

من تنها هستم!

چه باید کرد؟
ن دالیلی هستند که  دالیلی که گفته شد، از جمله مهم تر
انیان آزار مطرح کرده اند که  متخصصان برای سکوت قر
مسئولیت آن ها می تواند متوجه فرد، خانواده، سازمان و 
یا حتی فرهنگ یک جامعه باشد. در مقاله بعدی، به این 
مسئولیت و نقش هر کدام از این واحدها در شرایط 
وز با آزارهای  وز به  م. امید است که  کنونی ایران می پرداز
ه مان  اره تجر ی مواجه شویم و بتوانیم راحت تر در کمت

صحبت کنیم و یکدیگر را بشنویم.

زنش اطرافیان ی همچون ایران صدای س آیا در کشو
من به جای می رسد؟

انی در آن زندگی می کند، به نوبه خود  محیطی که فرد قر
انی در برابر آزار  می تواند یکی از دالیل مهم سکوت قر
باشد. این محیط شامل خانواده، اقوام، دوستان، محل 
کار و جامعه می شود که همراه نبودن افراد در هر یک از 
انی را به سمت سکوت سوق می دهد.  این محیط ها قر
ی همچون ایران، این همراه نبودن به اشکال  در کشو
ی از  مختلفی احساس می شود. به طور مثال بسیا
خانواده های ایرانی هنوز با آزارهای که مورد توجه مردان 
انی آزار (مرد)   است، حتی آشنا نیستند چه برسد که قر
ه کرده در چنین خانواده ای  ی که تجر بخواهد از آزا
ی از خانواده های ایرانی  سخن بگوید. و یا بسیا
ی  ویش نباید از آزا معتقدند که یک دختر برای حفظ آب
م، شرکت های  که دیده صحبت کند. از خانواده که بگذر
وط به آزار در  ایرانی فاقد سیاست های سازمانی مر
محیط کار هستند و در سطح وسی تِر جامعه، سازمان 
نیم که وضعیت آن برای  ی اسالمی را می ب قضای جمهو
انی به عنوان یک  همه ما مشخص است. در نهایت قر
وند ایرانی که از طرفی، قوانین و سیاست های برای  شه
ن حقوق انسان ها در کشورش تعبیه  توجه به ساده تر
نشده و از طرف دیگر، تالش های مناسبی در راستای 
ی برای مواجهه با چنین مسائلی (در محیط  فرهنگ سا
خانواده، سازمان و جامعه) انجام نمی شود، امیدی به 
افت پاسخ مناسب نخواهد داشت. مطرح کردن آزار و در

اگر کسی با همدلی و درک متقابل با قصه ما مواجه شود،
دیگر شرمی در میان نخواهد ماند.

- برنه براون
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وع کنیم؟ از کجا و چطور ش
و شویم و به  چگونه می توانیم در کنار هم با مسئله آزار در محیط کار 

ی عباس کالنت

با يك دل غمگين، به جهان شادي نيست
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رگ تر هستیم در کنار هم از مشکالتمان ب

چیده  حال حاضر جهان است. نباید انتظار داشته  مسئله آزار در محیط کار یکی از مسائل پ
وانی ما  چیده با چند کار ساده حل شود. اما در عین حال این به معنی نا باشیم که این مسئله پ
و شدن با این مسئله نیست. ما می توانیم با تفکیک وظایف و مسئولیت ها،  و به  در برخورد و 
دا کنیم. در این مقاله سعی شده  گران این عرصه پ وشنی نسبت به نقش و اثر هر یک از باز دید 
است تا در سه سطح فردی، سازمانی و حقوقی به مسئولیت ها و وظایف موجود نگاه کنیم. 
وع اشاره می کند. ما باید توجه  ان شده است تنها به نقاط ش ی که در این متن ب راهکارها و نکا
م.  ش دار ی طوالنی را در پ داشته باشیم که برای رسیدن به یک وضعیت مثبت پایدار، مسی
ه در این مسیر آن است که در کنار هم باشیم، کمک کنیم که مسئولیت هایمان را به  ن نک مهم تر

درستی بشناسیم و برای اجرای این مسئولیت ها تالش کنیم.

فردی

سازمانی

حقوقی

م تا در تمام این سه سطح با هم  ما نیاز دار
ی نیاز به تالش،  ی کنیم. این همکا همکا

اهی دارد. همدلی و آ
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شاید بتوان گفت که همه چیز از همین عرصه فردی 
وع می شود. اگر در این عرصه ضعیف عمل کنیم،  ش
و  و به  ادی  احتماال در سایر عرصه ها هم با مشکالت ز
خواهیم شد. ما باید بدانیم که هر یک از ما در مسئله آزار 
م. هر چند که ممکن است اقدامات  در محیط کار اثرگذار
ما کوچک باشد، اما ممکن است همین اقدامات کوچک 
رگی داشته باشد. معموال در این  در کنار هم نتایج ب
ی از دستشان بر  عرصه افراد گمان می کنند که کا
ی کنند اثر چندانی نخواهد داشت.  نمی آید، یا اگر هم کا
رسی خواهی کرد که چطور هر یک از ما  در این بخش ب
می توانیم نقش بسیار مهمی را در این عرصه ایفا کنیم. 
کوچکِی کار ما از اهمیت آن کم نمی کند. فراموش نکنیم 
اره سرنوشت یک انسان صحبت می کنیم.  که ما در
انسانی که در مجموعه نهان به ب نهایت بودن آن 
معتقد هستیم. ما باید از ب نهایت هایمان مراقبت 

کنیم.

م؟ هر یک از ما چه نقشی دار

م.  اهیمان را باال ببر نخستین قدم آن است که ما سطح آ
و می شود.  و به  این مسئله معموال با غفلت فراوانی 
ر کسانی که تمایل دارند به این مسئله کمکی بکنند،  اک
وع به اقدام  ی ناقص و یا نادرست ش متاسفانه با اطالعا
می کنند. این کار اگر چه با نیت خیرخواهانه ای صورت 
ی نیست. باید کمی صبر  می گیرد، اما نتایج آن جز ویرانگ
م تا ابعاد مختلف این موضوع را به  کنیم و زمان بگذار
درستی بشناسیم. برای این امر سعی کنید از مناب معتبر 
نید  ی می ب استفاده کنید. معموال آنچه که در فضای مجا
د. همچنین  معتبر نیست؛ پس بر مبنای آن تصمیم نگیر
شما می توانید که خودتان را به ان جی اوهای مرتبط با 
ه آن ها در  محیط کار متصل کنید تا از تخصص و تجر
این موارد استفاده کنید. بهتر است که این اولین قدم را 

اه کنیم. م و خودمان را به درستی آ درست بردار
ن نیز کمک کنیم تا از مسئله آزار  در قدم بعد باید به سایر
در محیط کار مطلع شوند. در مطالب قبلی به این 
انی  با نیمی از افراد قر مسئله اشاره شده است که تقر
آزار در محیط کار هستند و این در حالی است که بخشی از 
انی هستند و حقوقی  این افراد حتی نمی دانند که قر
دارند که ضای شده است. هر اقدام شما در راستای 
اهی بخشی به سایر افراد و دوستانتان می تواند  آ

اهی بخشی کمک کنیم اه شویم و به آ آ

سرنوشت یک انسان را عوض کند. این کار را کوچک 
د و کمک کنید تا دیگران نیز از این موضوعات  نشمار

مطلع شوند.

۱

انیان آزار حمایت کنیم از قر ۲
ت دارند. این  انیان آزار احساس تنهای و غر ر قر اک
احساس حتی اگر به اشتباه هم باشد، قابل انکار نیست. 
آن ها نیاز دارند تا مورد حمایت قرار بگیرند. این حمایت 
می تواند شکل های مختلفی داشته باشد: از شنیدن 
قصه شان تا دفاع از حقوقشان در برابر آزارگران. اما اینجا 
یک مسئله مهم وجود دارد: اگر شاهد آن هستید که 
انسانی در حال آزار دیدن است، با حمایت و دفاع از او در 
ی کنید. در  همان لحظه از ادامه یافتن آن جلوگی
انی در وضعیتی نیست که از  ی از موارد خود قر بسیا
خودش دفاع کند. اینجا وظیفه سایر افراد است که به 
ف آزار و انواع آن  وند. نسبت به تعار کمک فرد آزاردیده ب
وز هر یک از انواع آزار برای  اه باشید تا در هنگام ب آ
دیگران بتوانید عکس العمل مناسبی در دفاع از او نشان 

دهید.

درخواست کمک کنیم ۳
اگر در محیطی هستیم که گمان می کنیم احتمال 
عتر  وی دادن یکی از انواع آزار وجود دارد، باید هر چه سر
برای این موضوع درخواست کمک کنیم. در صورتی که در 
ی دارد که  سازمان شما واحد مناب انسانی معتب
وی کمک آن ها حساب کنید، حتما در اولین  می توانید 
فرصت نگرانی های خودتان را به آنان اعالم کنید. اگر 
د، حتما با موسسات و نهادهای  چنین امکانی ندار
ی که در این موضوعات فعال هستند  حقوق بش
مشورت کنید. این نهادها را بشناسید و سعی کنید با 
ی داشته باشید. معموال نهادها و  آن ها ارتباط مستم
موسسات می توانند کمک های به موقع و مفیدی به شما 
داشته باشند. اگر چنین سازمان های را نمی شناسید، 
د  حتما موضوع را با دوستان معتمد خود در میان بگذار
حتی اگر همکار شما نیستند. معموال در این مواقع ما به 
م. درست است که باید ما خودمان را  ی نیاز دار کمک فو
م که در برابر این مشکالت به آسانی  اور بسیار قوی بار ب
دچار مشکل نشویم، اما نباید فراموش کنیم که 
درخواست کمک کردن نشان از ضعف نیست بلکه نشان 
ی به  و از قوت و خودشناسی شما است که در مواقع ض

افراد معتمد خود، این نیاز را اعالم می کنید.
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ن  ی تر در مسئله آزار در محیط کار شاید بتوان گفت فو
مسئولیت ها متوجه سازمان می شود. آزار را شاید نتوان 
ر تالش را  هیچگاه از سازمان ها حذف کرد اما باید حداک
کرد که طراحی سازمان به گونه ای باشد که کار برای فرد 
ن حالت ممکن برسد. عالوه براین،  آزارگر به سخت تر
وسه های مشخص و  طراحی سازمان باید مکانیزم ها و پ
ی آزار در محیط کار  گی ی و پ شگی شرفته ای را برای پ پ
در نظر گرفته باشد. در این بخش سعی می کنیم 
ن مواردی را که سازمان ها باید به آن توجه  ی تر و ض
ش تر اشاره شد، این  کنند را مطرح کنیم. همانطور که پ
وع هستند و این موارد باید  موارد تنها نقاطی برای ش
ی شود تا سرانجام به  گی توسط مسئولین سازمان پ

وضعیت مطلوب پایدار برسد.

سازمان ها چه وظایفی دارند؟

ن وظایف سازمان ها تهیه و  ی تر ن و فو ی تر و از ض
تنظیم قوانین و سیاست های حمایتگرانه در سازمان 
ی اسالمی، با توجه به خالهای گسترده  است. در جمهو
قانونی و اجرای در زمینه حمایت از حقوق انسان ها در 
برابر پدیده آزار در محیط کار، سازمان ها و شرکت ها باید 
ن  عتر ش به این مسئله توجه کنند و در سر ش از پ ب
زمان ممکن، قوانین حمایتی و سیاست های سازمانی 
مرتبط با مسئله آزار را تصویب و اجرا نمایند. این 
سیاست ها و قوانین پس از تصویب باید به اطالع 
کارمندان سازمان برسند تا آنان از وضعیت حقوق خود 

در سازمان مطلع باشند. 

تنظیم قوانین و سیاست های سازمانی

اه کردن  ه بسیار حائز اهمیت است و آن آ آموزش یک نک
ی موارد آزار است. این آموزش ها به  گی افراد از نحوه پ
وسه مشخص و  فرد این امکان را می دهد تا در یک پ
ه آزار در محیط کار،  کارآمد در صورت مشاهده و یا تجر
مسیر قانونی و یا سازمانی آن را طی کند و از تشدید 

ی می کند.  آسیب های این مسئله جلوگی
ی  مسئله بعدی ای که مطرح است، بحث توانمندسا
کارمندان است. همه کارمندان به طور مساوی از 
اهی هیجانی، ارتباطات و غیره  مهارت های نرم مانند آ
برخوردار نیستند. برای مقابله با پدیده شوم آزار در 
ی کارمندان  سازمان ها باید تالش کنیم تا با توانمندسا
یکایک افراد را در حدی معقول در برابر این مسائل 
توانمند کنیم به گونه ای که تا جای ممکن افراد خودشان 
شان اجازه وقوع چنین  بتوانند با استفاده از امکانا
مواردی را ندهند. همینطور در صورتی که کارمندی 
ه تلخی را در سازمان داشت، باید بتواند بر  چنین تجر
تمام تلخی های این موضوع غلبه کرده و حق خود را 
ی از آزار و  شگی ی هم به پ مطالبه کند. این توانمندسا
ه آزار، کمک  هم به احقاق حق افراد در صورت تجر

فراوانی خواهد کرد.

۱

وسه شکایات مکانیزم و پ ۳

ی  گی تمامی افراد سازمان از نحوه ثبت و پ
اه هستند شکایتشان آ

وسه شکایات محفوظ  مسائل محرمانه فرد در پ
خواهند بود

رسی  سازمان کامال ب طرفانه موارد شکایات را ب
خواهد کرد

در صورت اثبات جرائم، اقدامات تنبیهی متناسب 
برای فرد خاطی و اقدامات حمایتی متناسب برای 

فرد شاکی در نظر گرفته خواهد شد

ی از وقوع آزارهای  شگی ن راه ها برای پ یکی از بهتر
ی  مختلف در سازمان، بحث آموزش و توانمندسا
وط  اره مسائل مر کارکنان است. همه کارمندان باید در
به آزار آموزش های الزم را ببیند به نحوی که از انواع آن و 
اه باشند.  نحوه برخورد مناسب با هر یک از این آزارها آ
در این آموزش ها باید میان وظایف عمومی کارمندان و 
وظایفی که هر شخص متناسب با جایگاهش در اختیار 
دارد تمایز قائل شد. به عنوان مثال، وظایفی که بر عهده 
یک مدیر است بسیار متفاوت است از وظایفی که یک 
کارمند تازه وارد به سازمان برعهده دارد. در حالی که باید 
هر دوی این افراد آموزش های عمومی را ببیند و وظایف 
وط به خودشان را هم رعایت کنند. در مبحث  عمومی مر

ی کارمندان آموزش و توانمندسا ۲

وسه شفاف و  متاسفانه اغلب سازمان ها هیچ پ
ی شکایات ندارند.  گی رسی و پ مشخصی برای ثبت، ب
ن موارد برای سازمان ها داشتن  ی تر و یکی دیگر از ض
وسه  وسه و مکانیزمی کارآمد برای شکایات است. این پ پ

باید تضمین کند که:

ن تضمین های چنین  موارد ذکر شده، ابتدای تر
شرفته، در صورتی که  وسه ای است. در سازمان های پ پ
آزار صورت گرفته از نوع شدید آن باشد، خود سازمان با 
ونده قضای و گرفتن وکیل برای فرد آزاردیده،  تشکیل پ
ن مراحل احقاق حق این موضوع، همراه فرد  تا آخر

آزاردیده خواهد بود.



34

نهان   |   تابستان ۱۴۰۱

با فاجعه سیستم قضای چه کنیم؟

انیان  ی اسالمی نه تنها پتانسیلی برای دفاع از حقوق قر متاسفانه سیستم قضای جمهو
وم  ن حقوقشان نیز مح ی از موارد افرادی را از بدیهی تر آزار ندارد، بلکه برعکس در بسیا
ن وضعیت را سیستم  ، بدتر ن سه سطح فردی، سازمانی و قضای کرده است. شاید در ب
قضای دارا باشد. در چنین شرایطی به نظر می رسد باید بتوانیم مستقل از سیستم 
ی کنیم. هر چند که این مسئله بدون  گی ، مسائلی همچون آزار در محیط کار را پ قضای
حمایت سیستم قضای بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود، اما این امر نباید ما را از 
وع را در سطح حقوقی مطرح  تالش در این راستا ناامید کند. در این بخش چند نقطه ش
ی عبث و ب فایده به نظر  ی بدیهی است که توضیح آن ها کا خواهیم کرد. این موارد به قد

ی کنیم. ی بتوانیم سیستم قضای را به صورت بنیادی بازسا و می آمد. امید است که 

در نظر گرفتن حقوق اولیه بشر در نوشتن قوانین ۱

اضافه کردن قوانین حمایتی در برابر آزار در محیط کار ۲

وز رسانی قوانین کار به  ۳



کالم آخر!
وتنانه برای انسان است. ما خیلی چیزها را  مجله نهان، تالشی خاضعانه و ف
نمی دانیم، اما تالش می کنیم برای شنیده شدن انسان. ما معتقدیم که اگر کرامت 
ی از معضالت کنونی ما برطرف خواهند شد. هر چند  م، بسیا انسانی را پاس بدار

م. وز قدم بر می دار دور، به امید آن 
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