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چكيده
آسیبشناسی وضعیت زنان در جوامع مدرن یکی از دغدغههای فراگیر معاصر
است .این مقاله ناظر به جلب حقوق برای زنان در راستای ارتقای وضعیت اجتماعی
آنان است .ورود زنان به عرصهی عمومی و جمعی هر چند نمادی بر اثبات توان زنان
در ساختن یک جامعهی سالم است ،اما با نبود زیرساختهای فرهنگی الزم ،موجب
بروز آسیبهای فراوان شده است .بخش مهمی از این آسیبها ناظر به زنان شاغل
در جوامع مدرن معاصر است ،اما بخش دیگری از آفات ،ناخواسته و منبعث از نگاه
عمومی است .تحقیق حاضر بر این پیشفرض استوار است که آسیبها و آفات موجود
ناشی از نفس حضور زنان در جامعه نیست ،بلکه بیشترین عامل آفتزا برخاسته از
ِ
ِ
فرهنگ حقوقی و سرمایهی اجتماعی مبتنی بر آن است .سؤال اساسی پژوهش
آفت
اين است که چگونه زنان میتوانند در وضع حقوقی و جامعهی مدنی بدون تعرض
و تبعیض از حقوق عادالنه برخوردار شوند؟ از اینرو هدف مقاله آسیبشناسی زنان
جویای کار در اجتماع با تأکید بر جایگاه حضور آنها در دستگاه قضاست .مفروض
آن است که به تدریج با شفاف شدن این نوع آسیبها ،فعاالن اجتماعی و مسئوالن
جوامع در حال توسعه با درایت الزم ،رویکرد شفاف فرهنگی و کارآمد قانونی در
پیش میگیرند.
واژگان کليدی
اسالم ،کار ،حقوق ،خانواده ،خشونت ،دادگاه ،زن ،فرهنگ ،دستگاه قضایی.
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مقدمه

در عصر حاضر مسئلهی عدالت بدون در نظر گرفتن دو موضوع خشونت
و جنسیت ناتمام است .اشتغال زنان در این بین موضوعی مشترک در دو
مقولهی فوق است که هر دو جنبه در آن قابل بررسی است .بسیار شایع
است که زنان برای کار یا کار بیرون ساخته نشدهاند بلکه روح ظریف زنانه
ایجاب میکند که در محیطی هم شأن خود فعالیت کنند تا کار بیرون منزل
همسو با فطرت آنها تدارک دیده شده باشد .از سوی دیگر تأکید همیشگی
وجود دارد مبنی بر اینکه تکامل هر جامعه بدون در نظر گرفتن نقش زنان
آن ناتمام است .شاید در آغاز سخن میتوان بدون رد و تأیید فرضیههای
فوق همین قدر اذعان کرد که زنان یک جامعه با در نظر گرفتن قابلیتهای
ذاتی و طبیعی خود بیشتر میتوانند نقش جمعی خود را ایفا کنند .با وجود
این نمیتوان منکر شد که ورود زنان به عرصهی عمومی و اجتماعی عالوه
بر اثبات نقش مهم آنها در ساختن یک جامعهی سالم ،ایشان را در معرض
آسیبهایی هم قرار داده است.
از آنجا که مرکز کنترل و سد آسیب در هر جامعهای دولت و در رأس
آن دستگاه قضایی است ،مقالهی حاضر قصد دارد تا آسیبهای حضور زنان
معاصر در محیط کار را با تأکید بر وضع اشتغال ایشان در دستگاه قضا بیشتر
مداقه کند .برای این منظور تحقیقی در سطحی کالن ـ فراتر از ایران و اسالم
ـ انجام شده است ،اما از آنجا که جامعهی ایرانی هم خواسته یا ناخواسته
در همین مسیر جهانی قرار گرفته است ،نوعی تحلیل ادبیات اسالمی در
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نخواهد بود که نوعی بررسی مسئلهی جنسیت و عدالت به معنای آسیبهای
دستگاه قضا در تأمین عدالت برای زنان همواره میتواند از تابوی جوامع
قدیم و جدید باشد؛ لذا انتظار استخراج اطالعات متقن و معین امری بس
صعب و دشوار بوده است .از این منظر بسیاری از دادههای موجود در این
مقاله دادههای جوامعی است که به نوعی اطالعات آنها منتشر شده است .این
اطالعات نه صددر صد بلکه با لحاظ ویژگیهای فرهنگی و ارزشی به سایر
جوامع معاصر از جمله ایران هم تعمیمپذیر است .به نظر میرسد هر چند که
در گذشته ،حضور زنان در فضای بیرون از خانه در عمل با محدودیت همراه
بوده ،اما در بیشتر موارد این ممنوعیت ذاتی نبوده است ،چرا که بررسی
تاریخ ایران باستان و اسالم خود حاکی از حضور زنانی موفق در عرصهی
مدیریت جامعه بوده است .با این حال ،در حال حاضر بیشتر زنان شاغل در
فضای بیرون از خانه را جمعیتی تشکیل میدهند که دیگر تمایلی به کار در
خانه ندارند .این موضوع گسترهای به وسعت نقش مادری در خانه تا نقش
کارفرمایی در جامعه دارد ).(Covington2007:1-6
هر چند در برخی شرایط حضور اجتماعی زنان میتواند به واقع باالترین
ارزشها باشد ،اما در برخی موارد ،انحرافات اجتماعی منجر به سوء استفاده
از حضور زنان در بخشهای مختلف اجتماع شده و آنها را در معرض
آسیبهایی قرار داده است؛ خشونت علیه زنان در محیط کار یکی از این
آسیبهاست .خشونت علیه زنان همواره در طول تاریخ وجود داشته و
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مدرنیسم نیز با تمام داعیهی خود در حمایت از حقوق زنان و مطالعات
جنسیتی ،تاکنون نتوانسته جایگاه اصلی زنان را احیا کند ،بلکه تنها نوع
خشونت علیه زنان تغییر کرده است ،که شاید بتوان از آن به عنوان خشونت
مدرن یاد کرد .در ایران معاصر هم میتوان این توسعهی نقش زنانه را رصد
کرد .امنیت شغلی زنان در ایران مسئلهی مهمی است که متأسفانه مشکالت
و ناهنجاریهای آن بیش از همه دامنگیر زنان شاغل در محیط کار شده
است ،به طوری که برخي از اين زنان خودآگاه ،يا ناخودآگاه در معرض سوء
استفاده قرار ميگيرند .دستگاه قضا یکی از بخشهای جامعه است که حضور
زنان در آن ،ممکن است پیامدهای سوئی را براي آنان به همراه داشته باشد.
مقالهی حاضر به بررسی چالشهای حاصل از حضور زنان در دستگاه
قضا میپردازد .در بخش اول این مقاله رویکرد تنگ نظرانه در مورد حق
اشتغال زنان در اسالم مردود شناخته میشود .بخش دوم این نوشتار به
مطالعهی حضور اجتماعی زنان در محیطهای اجتماعی به طور عام و دستگاه
قضایی به طور خاص میپردازد .این مسئله با توجه به ویژگی لزوم مبارزه با
فساد قضایی در یک رویکرد بینالمللی مطرح میشود .در نهایت ،این مقاله
در بخش سوم و چهارم به تحلیل مصداق و بررسی اجمالی وضع ایران
میپردازد .در این رابطه تبیین چند نکتهی مهم ضروری است:
الف -دشواریها؛ در این تحقیق ارائه و جمعآوری دقیق هرگونه آمار به
دلیل حساسیتها و محدودیتهای قانونی موجود ناممکن بود.
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آمار و ارقام رسمی مانع از این نشد که مقالهی حاضر این آسیبها را معرفی
نکند .نویسندگان مقاله معتقدند که آگاهیرسانی و ایجاد حساسیت نسبت به
موضوع بیعدالتی علیه زنان در اجتماع و به خصوص در محیط کار میتواند
با تدابیری همچون حمایتهای دولتی کارگشا باشد .روشن است که یافتن
یک مسئول یا مقصر برای وجود چنین آسیبهایی موضوع بحث حاضر
نیست .این نوشتار تنها با یک رویکرد توصیفی قصد شناسایی و معرفی
زمینههای چنین معضالتی را دارد تا مسئولین امر به رفع آن بپردازند .بدیهی
است ایجاد جامعهای آرمانی که در آن زنان ایمن از چنین دغدغههایی،
دوشادوش مردان در آن حضور داشته و مشغول فعالیت باشند ،بدون تالش
در شناسایی این زمینهها و اصالح شرایط و ایجاد زیرساختهای فرهنگی،
حقوقی و اجتماعی الزم میسر نخواهد بود.
ج -سؤال اساسی پژوهش اين است که چگونه زنان میتوانند در وضع
حقوقی و جامعهی مدنی بدون تعرض و تبعیض از حقوق عادالنه برخوردار
شوند؟ بررسی این امر که با آسیبشناسی از وضعیت حقوقی زنان در
جامعهی مدرن و تحرک دستگاه قضایی رسیدن به چنین مقصودی میسر
است میتواند فرضیهی اصلی نوشتار حاضر باشد .روش پژوهش حاضر
توصيفي و معدود مطالعات ميداني و مصاحبه به دليل ماهيت مخاطبان،
مخفي مانده است و در نهایت آنکه روش گردآوری دادهها کتابخانهای بوده
است.
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 -1اشتغال زنان و نگاه ارزشی نوين

از گذش��تههای دور نوعی ناهمگونی بی��ن کار بیرون زنان و توصیههای
ادیان دیده شده است .بسیاری این اکراه متدینان نسبت به کار بیرون زنان را
به دلیل تعامل آنها با نامحرمان دانس��تهاند و برخی فرضیهی حجاب را برای
این موضوع مطرح کردهاند تا نه اش��تغال بلکه اختالط ممنوع باشد .از منظر
حقوقي بايد بين «حق اش��تغال» و «کار» که در قلمـرو حقوق بش��ـر تعريف

ميگردد و «آزادي انتخـاب ش��ـغـل» که معموالً در حقوق ش��ـهرونـدی با
محدوديت روبهروس��ت (جاوید  :1388ص  ،)124تفاوت قائل ش��د .بنابراین
در گام نخس��ت اگ��ر اذن زوج ب��ه زوجه ب��رای خروج از من��زل را تنها در
حدود حقوق زناشويي بدانيم 1و حضور زن در جامعهی مدني و فعاليتهاي
اجتماعي او دوشادوش ساير مردان ،تنها به ضوابط شهرونـدي محدود شود
ک��ه در ه��ر جامعهاي کم و بيش وج��ود دارد ـ ميت��وان نتيـجه گرفت که
عليرغم تأخیر عظيم قانونگذاري در بسيـاري از کشـورهـاي غربي در اين

 -1در اين مورد به عنوان مثال در رساله آيت اهلل سيستاني ميخوانيم:
 - 2423مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور كند.
 زنى كه خرج او بر عهدهی شوهر است و شوهر خرج او را نمىدهد مىتواند خرجى خود رابدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممكن نيست چنانچه ناچار باشد كه معاش خود را تهيه كند ،و
نتواند به حاكم شرع شـكـايت برد تا او را  -هر چند با حبس كردن  -مجبور به پرداخت مخارج
زن نمايد ،در موقعى كه مشغول تهيه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نيست.
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حقوق بنيادين زنان 2در قوانين اسالمي براي فعاليت بيرون منزل و امور
اجتماعي زنان محدوديتي وجود ندارد 3.در گام دوم میتوان مدعی شد که
دینداری زنان هیچگونه ارتباطی با بیکاری یا نداشتن اشتغال اجتماعی آنان
ندارد .همانگونه که طبق قوانين اسالمي زنان از استقالل الزم برخوردارند و
میتوانند در تمام مدت زندگي مشترک درآمدهاي خويش را ذخيره کرده و

 -1جالب آن است که تا کمتر از يک قرن پيش عموم نزاعهاي فمينيستي و زنان در غرب بر محور
دريافت حداقل حقوق اجتماعي و معيشتي بوده است به طوري که زمانى آدولف لته ،رئيس «انجمن
گسترش فعاليت كارى و اجتماعى زنان» در بحبوحهي اين مبارزات در آلمان در فضايي نااميدانه
اعالم كرد« :آنچه ما نمىخواهيم و حتى تا چند صد سال ديگر هم آرزو نمىكنيم ،برابرى حقوق
و استقالل و رشد سياسى زنان است» .توضيح آنکه زنان روشنفكر و مبارز آن دوره به دو شاخهی
مختلف تقسيم مىشدند :شاخهاى كه خواستار فراهم شدن شرايط بهتر براى آموزش دختران و
هموار كردن مسير آنها تا سطوح باالتر تحصيالتى بود تا امكان يافتن شغلى مناسب و استقالل مالى
زنان در جامعه فراهم شود .و شاخهی ديگر ،كه با هر گونه سازش مخالف بود و خواستار برابرى
بىقيد و شرط حقوق زنان و مردان در تمامى عرصهها از جمله در خانواده و اجتماع بود .هر چند
كه اين دو شاخه به ظاهر در دو سوى متفاوت حركت مىكردند ،اما در اصل مكمل يكديگر بودند.
http://www.dw-world.de

 -2نگاه کنيد به قانون کهن ساليک در اروپا که تا قرن  14و بعدها تا نيمههاي قرن بيستم به عنوان
سبکي از تعامل در مورد حقوق اساسي و سياسي زنان مطرح بوده است .بر اساس اين قانون سپردن
ميراث به زنان مذموم است و تصريح شده که ميراث و ثروت زمين متعلق به جنس مذکر است:
La loi salique est une sorte de code pénal et civil propre aux Francs saliens (IVe
et Ve siècles):

« De terra salicanullaportiohereditatismulieri veniat, sed ad virilemsexumtotaterræhereditasperveniat.

(Quant à la terre salique, qu’aucune partie de l’héritage ne revienne à une femme, mais que tout
l’héritage de la terre passe au sexe masculin) ».

 -3اشتغال بانوان از جمل ه چیزهایى است که ما با آن موافقیم .بنده با انواع مشارکتهاى اجتماعى
موافقم؛ حاال چه از نوع اشتغال اقتصادى باشد ،چه از نوع اشتغاالت سیاسى و اجتماعى و فعالیتهاى
خیرخواهانه و از این قبیل باشد؛ اینها هم خوب است (آیت اهلل خامنهای .)1393/1/30
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براي هزينههاي خويش و آنچه مايحتاج و در شأن خود ميدانند از همسران
مطالبه کنند ،به همین ترتیب ،آنان حق اشتغال سالم را نیز دارند و از این رو
اسالم در این زمینه قواعد و رهنمودهای مشخصی را در خصوص حقوق و
تکالیف زوجین ارائه نموده است .با این حال ،تمامی این حقوق و تکالیف
مشروط و معطوف به يک اصل است و آن عبارت است از تعهد زوجين به
تقويت فضاي خانواده که طبعا در بناي اين فضا ،زن و حضور مؤثر او در
کانون خانواده و حوزهی خصوصي انکار ناشدني است.
 -1-1بازار کار زنانه مبتنی بر تقسيم کار معاصر

زن امروز در چه شرایطی خود را خوشبخت حس میکند؟ این سؤالی
است که امروزه بیشتر در یک شغل خوب اجتماعی دیده میشود تا شغل
طبیعی و سنتی .برخي امروزه بر اين باورند که به اقتضاي توسعهی جامعهی
مدني و افزايش تعهدات دولت در تضمين حقوق بشر و شهروندي ،ديگر
میتوان با عنوان آزادي زنان ،آنها را هر چند با اجبار به سمت سعادت بهتر در
حوزهی عمومي کشاند؛ حوزهاي که در آن زنان ديگر متعلق به خود و فضای
خصوصی خانه نيستند و در بازاري با قوانين عمومي و از پيش تعيين شده
مشارکت ميکنند .بازاری که اکنون بدون هر گونه ترحم و تبعیض ،ایشان را
یکسان به خدمت گرفته است .غافل از اينکه اگر در گذشته زن تنها با مرد،
خود را در درون خانواده مقايسه ميکرد ،اکنون بيرون خانواده زنان با مردان
در عرصهی عمومي ،نزاعي سخت را در سطحي کالن دنبال ميکنند .به نظر
ميرسد دغدغههايي به حق ،منجر به زمينهسازي براي آفاتي سترگ شده
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اقتصادي -اجتماعي اين تشابهطلبي اجتماعی (و نه تساوی حقوقی) بيش از
همه بر دولت تحمیل میشود .سياست حمايت از خانواده ـ يعني آن بخشي
از جامعه که در عمل مدتهاست در مطالعات جامعهشناسانه در گذر فرد و
دولت گم شده است ـ وظيفهی اساسي دولت تلقي ميشود تا جامعه تداوم
طبيعي بقای نسل را فراموش نکند .يکي از علل اين انحراف تکيهی بيش از
حد به حقوق بشري فردي با رويکرد اقتصادي در برابر حقوق خانوادگي،
جمعي و شهروندي است .ب ه طوري که اين فرايند ظاهرا ً سرمايهداري به نفع
زنان ،امروزه آغشته با تبليغات فمینیستي شده که عموم ًا انتقادات تاریخیشان
مبتني بر اصول دنياي غير اسالمي و به ويژه جهان غرب است.
طی قرنهای اخیر ،تالش نهضتهاي آزادي زنان در دنياي غرب موفق
شد برخي از حقوقي را که از منظر اسالم جزء مسلمات حقوق زنان بوده از
مردان باز پس گيرد .هر چند از نتيجهبخشي اين تالشها بيش از نيم قرن در
جهان غرب نميگذرد ،امروزه دامنههاي افراط گرايي در اين حوزه و تشابه
سازي در برخي موارد به ستيز با طبيعت زنانه و مردانه منجر شده است،
اما آثار برجاي مانده به نحو شگفتآوري واقعيت پنهان تقسيم کار اداری
و بهتر بگوییم دولتی معاصر را بر مال کرده است .بر اساس يک رويکرد
جامعه شناسانه به سادگي ميتوان شاهد نقش محوري دولت در اموري بود
که امروزه زنان جامعهی پسامدرن تحت عنوان وظيفهی مشترک از انجام
دادن آن طفره ميروند .این مشاغل سنتی زنان که بیشتر در حوزهی زندگی
خانوادگی و حوزهی خصوصی تعریف شده است ،امروزه به تدریج به دولت
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واگذار میشود؛ برای مثال پيشتر نگهداري از فرزند يکي از وظایف اساسي
مادر تلقي ميشد ،اما امروزه مادران سعي ميکنند به هر نحوی پدر را هم
به وظيفهی پدرانهی او آشنا کنند تا بخشي از مشغلهی بچهداري را به او
بسپارند .در این میان آنچه اتفاق افتاده نشان از موفقيت زنان در تأمين زمينهی
فراغتي براي خويش است و نه متعهد کردن شوهران ،چرا که به جای پدر
واقعي« ،دولت ـ پدر» است که مسئوليت بيشتري بر عهده گرفته است .اين
پدر متعهد است تا تنها در آلمان تا سال  ،2013سه ميليارد يورو براي ساختن

مهدکودک ويژهی کودکان دو و سه ساله سرمايهگذاري کند .طبع ًا گردانندگان
اين مهدکودکها هم به همان داليل پيش گفته در قوانين طبيعي ـ افرادي جز
«زنان» نيستند .زنان وارد کاری میشوند که دولت برای آنها در نظر گرفته
است؛ چیزی شبیه همان نقش قبلی که اکنون بدون رابطهی احساسی مادر
و فرزندی به فرایندی مکانیکی و در ساعات موظفی تبدیل شده است .در
آلمان دختران عليرغم نظم خاص درسي و طي مراحل کامل تحصيلي ،در
مقابل کار يکسان با مردان ،تنها  ۷۶درص ِد مردان دستمزد ميگيرند .جنگ

زنانه برای تساوی در این حقوق اجتماعی ادامه دارد .روبين آلکساندر در
هفتهی اول ژوئيه  2008طي مقالهاي در روزنامهی ديولت به شکل زيبايي
ضمن اشاره به مسائل فوق ،موضوع برابري حقوق زنان و مردان در اجتماع
اروپايي را توضيح داده است ) .(htt://www.welt.deبه نظر وي  ۵۰سال پيش
زنان فمينسيت اولين کاري که انجام دادند آن بود که وظيفهی شست وشو،
رفت و روب ،آشپزي و در يک کالم خانهداري را به عنوان وظيفهاي زنانه
نفي کردند و به اين انتظارات به ظاهر مردانه يا توقعات جامعهی مردساالر
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زن خانه و نه مرد خانه انجام میدهد بلکه براي اين وظايف زنان مهاجر

و فقيري استخدام ميشوند که به زحمت حقوقي معادل شش تا ده يورو
دريافت ميکنند .باز هم همين «زنان» هستند که در واقع به مردان فرصت
پيشرفتهاي شغلي اجتماعي فراوان دادهاند .موضوع افزايش حق اوالد،
قانون مرخصي سال اول پدري و  ...هم در حقيقت يارانهاي است هدفمند
که بيش از بيش منجر به افسارگسيختگي خانواده و رفاه طلبي بیشتر مردان
شده است .نويسندهی مقالهی «مادران صدر اعظم ،دختران فوتباليست» معتقد
است« :مردان هميشه ميتوانستند خانواده تشکيل دهند ،ولي حاال بهتر از
ي که حتي چند خانواده ميتوانند تشکيل
عهدهی اين کار برميآيند .به طور 
دهند! ...حال ،در ميانهی  ۵۰سالگي با زني جوانتر .وظيفهاي هم براي تأمين
خانوادهی قبلي ندارند ،هر چه باشد زنان به همت مبازراتشان حاال ديگر
ميتوانند خودشان کار کنند و زندگيشان را سامان دهند» ) .(Ibidزنان هميشه
براي برابري ميدوند ،اما برابريای که در نهايت به نفع مردان در اجتماع تمام
خواهد شد .شايد بازار کار آنقدر بیرحم باشد که در ابزارسازی برای سود،
جنسیت را جز در مسیر سود نشناسد 1.برای مثال انواع مانکنها و مروجان
و مبلغان مد لباس و ماشین بسته به جنسیت خریداران ،از جنس مخالف
به عنوان طعمه استفاده میکنند .طی دهههای  40تا  80عموم سرمایهداران
 - 1در این رابطه مروری بر پرونده قضایی  Lorenzana Debrahleeکارمند سیتی ِ
بانک نیویورک
در اوت  2010از کا ر خود برکنار شد ،خالی از لطف نیست:

_http://articles.businessinsider.com/2010-06-02/wall_street/30045943_1
village-voice-court-case-chrysler-building
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مردان بودهاند؛ لذا همواره در کنار هر کاال ،زنان طعمههای جذاب تبلیغ برای
جنس مرد شده بودند و اکنون نیز با ورود زنان به بازار کار و سرمایه ،برای
تبلیغ کاال از مردان سودجویی میشود .برای بسیاری از طرفداران حقوق
بشر تساوی حقوق زن و مرد یعنی همین رعایت تساوی ریاضی در عرضه

و تقاضای انسانی .حال در منطق اقتصاد بازاری معاصر که لزوم ًا میانهای با

حقوق عادالنهی انسانی ندارد ،باید بررسی واقعبینانهتری از شرایط کار و
حقوق حقهی زنان به عمل آید.
 -2-1عدالت کاری برای زنان و خشونت کاری عليه زنان

«عدالت نمیتواند جنسیتی تعریف گردد»؛ این اصلی مهم در حقوق بشر
معاصر و اسناد بینالمللی است که در مقام عمل شاید هیچ مصداق تامی
برای آن نتوان یافت .از سوی دیگر نباید فراموش کرد که یکی از آوردههای
جامعهی پست مدرن برای زنان این است که در این جامعه اشتغال زنان
از ضروریات و بلکه افتخارات آنها محسوب میشود .زنان دوست دارند
شايستگيهاي خود را نشان دهند و همچنين قدرتي داشته باشند .منشأ اين
قدرت از نظر آنان استقالل مالي است ،هر چند که درآمدشان اندک باشد.
در چند سال اخير زنان از نظر تحصيالت جايگاه خوبي را در جامعه به
دست آوردهاند و بر اساس شرايط و اقتضائات امروز تمايل دارند در جامعه
تأثيرگذار باشند و حتي تأکيد ميکنند تحصيالت بدون برخورداري از شغل
فايدهاي در برندارد .به تازگي به دليل تنگناهاي مالي ،یکی از معیارهای
مردان در زمان ازدواج شاغل بودن زنان است و اين امر باعث تغییر باور
84

آسيبشناسی حقوقی زنان شاغل

است .آنها ميخواهند در زندگي مشترک تا حدودي استقالل داشته باشند
و در برخي جهات در زندگي با مردان برابر باشند .به اعتقاد پژوهشگران
جامعهشناس ،امتياز نيروي کار زن نسبت به مردان در اين است که زنان در
قبال دستمزد کمي که ميگيرند اعتراض و شکايتي نميکنند .در جامعهاي
که براي مردان کار پيدا نميشود ،زنان حتي در بدترين شرايط موقعيت شغلي
خود را با چنگ و دندان حفظ میکنند .نتيجهی اين تفکر اين است که آنها با
دستمزد کم و شرايط نامساعد کار کنار ميآيند ) .(http://www.iran-forum.irلذا
میتوان نوع خشونت و میزان عدالت در روابط میان دو جنس ،در فضاهای
خاصی نظیر محدودهی روابط کارگری و کارفرمایی کارگاهها و شرکتها،
محیطهای درمانی و بیمارستانها و دیگر حوزههای اجتماع از جمله دادگاهها
را رصد کرد .تجربه نشان داده است که بدون وجود زیرساختهای فرهنگی
و اجتماعی الزم ،زنان در محیطهای خارج از خانه با آسیبهای متعددی
مواجه میشوند .متناسب با افزایش میزان فساد در محیط کار خشونت علیه
زنان نیز افزایش مییابد .از این منظر رابطهی معناداری بین فساد و خشونت
در محیط کار وجود دارد .خشونت و آزار جنسي در محيط کار نیز یکی از
آسیبهای ناشی از این روابط کاری است .به کنترل درآوردن و امکان اثبات
خشونت علیه زنان از محیط خانه تا محیط کار از مشکالت عملی عموم
کشورهای جهان است .زمینهی آزار جنسی و روانی علیه زنان تنها در محیط
اجتماعی و فضای اشتغال عمومی نبوده و آنگونه که در مطالعات موردی،
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در تشکیالت قضایی نشان داده میشود ،وسعت آسیب ،دامن دستگاه قضا را
هم گرفته است .برای روشن شدن نسبت عدالت و خشونت راجع به یکی
از انواع خشونتهای رایج به نام خشونت جنسی توضیحی داده میشود.
خش��ونت علیه زنان اصطالحی تخصصی اس��ت و طبق تعریف مجمع
عمومی س��ازمان ملل «هرگونه عمل خش��ونتآمیز بر پایهی جنسیت است
که بتـواند منجر بـه آس��یب بدنی ،جنس��ی یا روانی زنان شود» (The United

).Nations Declaration on the Elimination of Violence Against Women 1993
خش��ونت علیه زنان پدیدهای جهانی اس��ت كه بنا ب��ر ویژگیهای فرهنگی،
اجتماعی و قومی هر زمان و مكان میتواند به صورتهای متفاوتی ظاهر شود.
در این میان سوء استفاده و آزار جنسی علیه زنان بخشی از مقولهی فساد در
محل کار و محیطهای اجتماعی است .در محیط کار حقوق زنان آسانتر به
منصهی تضعیف میرس��د و میزان خشونت واقعی علیه زنان اندک است .با
وجود این خشونتهای جنسی بسیار معمول و متداول است ،یعنی میتوان
بیان کرد که در محیط کاری اگر خش��ونتهای مالی و روانی اتفاق افتد در
پی تحمیل خواستهای جنسی مردان بر زنان و در نهایت خشـونت جنسی
است ).(http://www.women.farsfoundation.net

1

« -1امنیت اجتماعی و خشونت علیهی زنان  -خشونت در محیط کار» ،قابل دسترسی در سایت
بنیاد بانوان.
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کالمي ،رواني و بدنی که منجر به آزار جنسي زنان شود ،از قبیل تعريف
جوکهاي مستهجن ،تعريف از زيبايی ،تماسهاي بدني ظاهرا ً تصادفي ولي
آگاهانه ،تجاوز جنسي و تماس تلفني آزاردهنده که پيامدهاي پذیرش یا
مقاومت در برابر آن شامل اخراج ،احساس ناامني ،متهم شدن ،به خطر افتادن
سالمت رواني ،کاهش اعتماد به نفس ،از دسـت دادن شغل ،چشمپوشي از
ارتقاء شغلي و مزاياي شغلي خواهد بـود« .آزار جنسی» (UNHCR’s Policy

) .on Harassment, Sexual Harassment, and Abuse of Authority 2005نیز
عبارت است از هر گونه توجه نشان دادن نسبت به بدن زن بدون توافق
صریح یا ضمنی ،مشروط بر آنکه ماهیت جنسی داشته باشد .این آزار باعث
از بین رفتن اعتماد به نفس ،گوشهگیری از اجتماع و ایجاد بدبینی زن میشود.
در این میان خشونت جنسی «گفتاری» نیز یکی از اقسام خشونت علیه زنان
است که در آن مرتکب با مخاطب قرار دادن زن ،الفاظی را که متضمن
مسائل و معانی جنسی است به زبان میآورد .امروزه این نوع از آزار جنسی
با استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت در جهان و از جمله ایران
در حال افزایش است (سخني  .)1389خشونت و آزار جنسی در هر محیطی
که زنان و دختران در آن حضور دارند یا مشغول فعالیت هستند ،میتواند
رخ دهد .این پدیده ممکن است در محیط کار و فعالیت شغلی زنان از سوی
کارفرما ،همکاران ،مراجعان و مشتریان به وقوع بپيوندد (همان) .از اینرو
میتوان گفت آزار جنسی در محل كار در بسیاری از كشورهای دنیا آمار
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باالیی دارد .به عنوان نمونه در انگلیس از هر  10زن  7نفر در دورهي زندگی
شغلی خود دچار آزار جنسی میشوند ) . (http://www.tebyan.netچندی پیش
(در سال  )2012شبکهي پنج تلویزیون فرانسه مستندی را تحت عنوان «جنگ
نامرئی» در مورد تجاوز به زنان در ارتش آمریکا پخش کرد که بر اساس آن از
هر  3زن نظامی آمریکایی یک نفر قربانی تجاوز جنسی بوده است .همچنین
در ارتش آمریکا ،اگر مردی به تجاوز متهم شود ،اغلب این زن شاکی است
که به دروغگویی متهم میشود و شکایت از تجاوز جنسی جابهجایی در
یگان نظامی و اخراج را به دنبال خواهد داشت ).(www.mashreghnews.ir
خشونت جنسی علیه زنان در محیط کار در بخشهای مختلفی از جامعه
نمود پیدا میکند .آزارها در محیط کار الزام ًا از طرف مدير نيست و گاهي
ممكن است از سوي همکار مردي که از لحاظ نمودار سازماني در سطح
پایینتری قرار دارد صورت گيرد .اغلب اعتراض نكردن به این وضعیت،
میتواند به سرخوردگی و افسردگی زنان منجرشود.
در مباحث آتی ،عالوه بر ارائهي علل و زمینههای بروز خشونت جنسی
در محل کار ،به عنوان مطالعهي موردی نشان داده میشود که متأسفانه چگونه
دستگاه قضا ،به عنوان مجری عدالت و دادگستری در جامعه ،میتواند در این
مقام آمیخته به نوعی انحرافات و آفات باشد که از جمله اولین قربانیان آن
زنانی هستند که یا برای اشتغال در آن حضور دارند یا به عنوان مراجعین به
دادگاهها و دیگر بخشهای تشکیالت قضایی مراجعه میکنند .الزم به ذکر
است که اين بررسی بر پایهي نوعی رویکرد همگانی و فراگیر انجام شده
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دقیق هرگونه آمار عالوه بر داشتن ممنوعیت و محدودیتهای قانونی ،به
دلیل پنهان بودن ماهیت فساد ناممکن است .از این رو در بخش آتی به عنوان
مطالعهي موردی به آسیبشناسی مسئلهی اشتغال و حضور زنان در محل
کار با تأکید بر تشکیالت قضایی برخی کشورها پرداخته ميشود.
 -2جنسيت و عدالت در حوزهي قضاوت

انتظار معقول آن است که با افزايش ميزان خشونت علیه زنان ،دستگاه
قضایی هم مقتدرانهتر عمل كند .سستی در این خصوص میتواند شائبههای
مختلف از جمله رخنهي فساد به درون دستگاه عدالت را گوشزد کند؛ براي
مثال کمیسیون تحقیق کشور تانزانیا در خصوص فساد در سال  ،1996سوء
استفادهي جنسی را به عنوان بخشی از رفتار فاسد در این کشور تعریف
میکند ).(Unite Republic of Tanzania, ‘Report of the Commission on Corruption, 1996
گزارش کشور کنیا هم در مورد فساد قضایی ،از تمایالت جنسی در کنار
دیگر اشکال رفتار فاسد یاد میکند ،گرچه اشاره میکند که این مسئله چندان
شایع نیست

(Government of Kenya, ‘Report of the Integrity and Anti-

) Corruption Committee of the Judiciary of Kenya, 2003جنبش ضد فساد
کشور نامیبیا نیز چنین عقیدهای دارد .به هر حال میتوان حدس زد که این
موضوع بسیار کمتر از چیزی که هست گزارش مکتوب شده است ،چون
آمار واقعی در این رابطه در دسترس نیست .اطالعاتی در مورد نقش تبعیض
جنسی در دادگاهها وجود ندارد و در این موضوع مطالعات اندکی انجام شده
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است .بنابراین در غیاب مدارک کافی ،مباحثی که مدعی اضرار زنان از اثرات
تبعیضآمیز فساد قضایی است ،بیشتر مبتنی بر گفتهها و مشاهدههاست تا آمار
و اطالعات رسمی .اما بسیاری از این گفتهها به حد تواتر نقل شده و در اسناد
محرمانه درج میشود .کنوانسیونهای حمایت از زنان یکی از آسیبهای
داخلی دستگاه قضا در ارتباط با حقوق زنان را ناتوانی در شفافسازی این
مقولهی تبعیض جنسی در درون خود میداند .در یک نگاه کالن ممکن است
سوء استفاده از زنان در محل کار دالیل و صور مختلف و متفاوتی داشته
باشد که به تعدادی از آنها اشاره میشود:
 -1-2زنان و عدم آگاهی اجتماعی

سوء استفادهي جنسی از دختران و زنان در بخشهای مختلف اجتماع
پديدهي جديدی نيست .ممکن است زنان به علت سطح پایین آگاهی ،از
نظر جنسی یا عاطفی ،مورد اجحاف و اخاذی قرار بگیرند .در کارگاهی که
تحت عنوان سوء استفادههای جنسی از زنان در محیطهای کاری برگزار
شد ) ،(www.sonycard20.comدر آغاز يکي از برگزار کنندگان اين کارگاه با
مطرح کردن موردي که براي خودش پيش آمده بود اظهار داشت که چطور
در محيط کار از لحاظ عاطفي از وي سوء استفاده شده است و در حالي
که فکر ميکرده که همکار مرد او به دليل مشکالت فراوان خانوادگي با
همسرش نياز به کمک او دارد ،متوجه شده که اين سناريو براي ديگر زنان
همکارش تکرار شده و همکار مرد او فقط قصد نزديک شدن به آنها را داشته
است .وي اين آزار را ناشي از ناآگاهي خودش ميدانست و تأکيد کرد که اگر
90

آسيبشناسی حقوقی زنان شاغل

مواجه نميشد .در بسیاری از موارد نیز آگاهی زنان از شرایط کار و حقوق
خود میتواند میزان آسیبپذیری آنها را در مقابل خشونتهايی از این نوع
کاهش دهد .سوء استفادهي مدیران ،پرخاش و توهين و بهانهگيري آنها برای
رسیدن به مطلوب خود ،میتواند با آگاهی زنان از پشتوانههای قانونی مربوط
به حقوق کار سودمند باشد.
 -2-2معضل بيکاری زنان و فرايند قضايی آن

همانگونه که گفته شد ،آگاهی از پشتوانههای قانونی و قضایی مربوط به
حقوق کار میتواند جسارت زنان را در پاسخ منفی به اینگونه درخواستها
افزایش دهد .با این حال ،بحران بیکاری چیزی نیست که بتوان به سادگی و
صرف آگاهی از قوانین حمایتی به آن پرداخت .با خصوصیسازی و شرکتی
شدن کارگران و کارمندان در ادارات دولتی و پايين آمدن سطح حمايت از
کارمندان با توجه به معضل بيکاري ،ممکن است بسياري از زنان آزار و
اذيت شوند ولي جرأت طرح آن را نداشته باشند مبادا کار خود را از دست
بدهند .تقريب ًا روزي نيست که در صفحات آگهي نشريهها ،آگهيهايي مبني
بر استخدام نيروي کار به ويژه براي بانوان به چاپ نرسد .بيشتر دستگاههاي
غيردولتي خواهان اشتغال زناني هستند که در قبال آن از امتياز بيمه نکردن و
دستمزد پايين اين قشر استفاده کنند .از آنجا که شرایط ورود کار برای خانمها
به نسبت آقایان کمتر است ،برخی کارفرمایان از شرایط بازار کار و باال
بودن تعداد بیکاران نهایت سوء استفاده را میکنند .متأسفانه به دلیل امضای
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قراردادهای سفید نیز هیئتهای حل اختالف در این شرایط نمیتوانند کار
خاصی برای کارگر و یا نیرویی که شکایتی را مطرح میکند انجام دهند و
این موضوع به معنای ظلم مضاعف به نیروی کار است.
گفته ميشود خواست امروزي زنان در درجهي اول کار است .اين امر به
معناي تهديد موقعيت مردان نيست ،چون هنوز هم رسيدن زنها به موقعيت
باالي مالي در جامعه ،امري استثنايي است .شغلهاي پردرآمد همچنان در
دست مردان است .از  ۳۰شرکتي که سهامشان ( DAXشاخص بازار بورس
در آلمان) را تشکيل ميدهند ،فقط يکي از آنها مديرشان زن است» (انصاري:

مادران صدراعظم ،دختران فوتبالیست) .در دستگاه قضا نیز آمار نشان میدهد
که کشورهای در حال توسعه از الگویی کلی تبعیت میکنند ،بيشتر قضات
عالیرتبه مرد هستند .در دادگاههای تالی با وجود حضور پررنگ زنان ،باز
اکثریت با مردان است ) .(Nyamu-Musembi:126در نیروهای پلیس هم نظیر
همین ترکیب ديده ميشود .این ترکیب جمعیتی ،امکان بروز فساد را به شکل
تهدید و سوءاستفادهي جنسی ـ برای مثال به ازای اعطای ترفیع ـ سهلتر
میکند (همان) .بیشتر تأثیر فساد قضایی بر وکالی زن ممکن است ناشی
از علل متعدد اجتماعی ،اخالقی و اقتصادی باشد .در یک دستگاه قضایی
ناسالم ،وکال به منظور اعمال نفوذ بر قاضی از روشهای متعددی استفاده
میکنند .عالوه بر رشوه ـ که شیوهي مشترک میان دو جنس است ـ وکالی
زن بیشتر در معرض آسیبهای اجتماعی قرار دارند .به عالوه ،وکالی زن
تازه کار ممکن است برای دریافت پیشنهادهای کاری و پروندههای جدید
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میتواند طعمهای برای بازیگران ناسالم دستگاه قضایی باشد .باید اذعان کرد
که در حرفهي وکالت ،همچون برخی دیگر از روابط از پیش گفته شده،
این نوع سوء استفادهها گاه به عنوان رفتار حرفهای پذیرفته شده و متأسفانه
زمینه برای روابط نامتعادل میان دو جنس در این حوزه به شدت آماده است
).(Covington 1997
 -3-2تفسير جنسی رفتارهای غيرجنسيتی

یکی از مشکالت رایج در برخی جوامع و محیطهای کاری دید جنسی
یا جنسیتی نسبت به زنان و قضاوت اخالقیِ رایج در مورد آنهاست .متأسفانه
دید جنسی که نسبت به ارباب رجوع و یا کارمندان زن وجود دارد ،امتیازات
بشری آنها را تحتالشعاع قرار داده و کمرنگ میکند .زنان ممکن است برای
فرار از آزارهای جنسی احتمالی از بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی خود
چشمپوشی کنند.
 -4-2رسوايی با حقوق و سکوت بیحقوق

زنان آسیب دیده و آزار رسیده ممکن است به علل متعددی راه سکوت را
در پیش گرفته و از حقوق اجتماعی و یا حق اعتراض در برابر خشونت جنسی
علیه خود چشمپوشی کنند .بدین ترتیب این نوع از خشونت را میتوان تحت
عنوان «خشونت پنهان» بررسی كرد .با وجود گستردگی خشونت علیه زنان
و تبعات زیانبار ناشی از آن ،پنهان نگه داشتن اعمال خشونت و پرهیز زنان
از واکنش فعال نسبت به آن ،یکی از مشخصات خشونت علیه زنان در تمام
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جوامع است .پنهان ماندن خشونت و آزار جنسی علیه زنان از علل متعددی
سرچشمه میگیرد .در فرهنگهای سنتی ،زنان به ندرت از این نوع خشونت
یاد میکنند و شاید ترس از بدنامی یا مجازاتهای احتمالی به سبب قانون یا
فرهنگ عامه از علل آن باشد .علت دیگر پنهان نگه داشتن خشونت جنسی
این است که قانونی با این عنوان برای تعیین مجازات و یا رسیدگی به این
جرم وجود ندارد و در واقع قربانیان این نوع خشونت پناهي برای دادخواهی
ندارند .به عبارت دیگر ،نبود مرجعی محرمانه برای دادرسی و یا بياطالعي
دختران و زنان آسیب دیده از چنین مراجعی به سکوت آنها و احیان ًا ادامهي
این سوء استفادهها دامن میزند .ممکن است زنان برای پیشگیری از تعبیر
جنسی اقدامات خود یا برای فرار از آزارهای جنسی احتمالی از حق ارتقاء
شغلي خود ،اضافه کاري ،اضافه حقوق و مزايا چشمپوشی کنند و یا اگر
در معرض خشونت یا سوء استفادههای جنسی مدیر مربوطه قرار گرفتهاند،
سکوت اختیار کنند .حتی در برخی موارد ،آزار جنسی مدیران مرد منجر به
انتقالی گرفتن و خانهنشین شدن زودهنگام کارمندان زن میشود.
این معضل مختص روابط زنان با مدیر یا سایر همکاران مردشان نیست،
مراجعین دادگاهها نیز در مقام خواهان یا خوانده ،شاکی یا متشاکی ممکن
است به دالیل شخصی مجبور به سکوت شوند .یکی از زمینههای سکوت
مراجعین دادگاهها ،شرم یا حجب و حیای آنها از بیان برخی حقایق و وقایع
است .زنان محجوب به حیا و باعفت در مقام مراجعین دادگاهها ،اگر از
داشتن وکیل یا اطالعات حقوقی محروم باشند ،به علل متعددی از جمله
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کنند یا توانایی دفاع مؤثر از حقوق خود را نداشته باشند .بدین ترتیب یک
دادگاه ناکارآمد قادر به اعادهي حقوق این نوع زنان و برقراری عدالت برای
آنها نخواهد بود.
طبق بررسیهای سازمان شفافیت بینالملل ،در موضوع تمایز جنسی و
مقولهي فساد در بخش قضا مشکل این است که بدنامی خود عامل تشدید
فساد است .افراد منزوي از اجتماع قادر نیستند رفتار مأموران متخلف قضایی و
قضات ناسالم را به چالش بکشند ) .(Covington 1997شاید به همین دلیل است
که سوء استفاده از زنان در دستگاه قضایی به درستی گزارش نمیشود؛ هر چه
سکوت در مقابل رفتارهای نابهنجارِ جنسی بیشتر شود ،ترس از بدنامی و افشای
آن خود منجر به گسترش دامنهي فساد در این حوزه میگردد .مشاغلی که
ویژگی نامشروعي و بدنامی را به دنبال میکشند ،مانند روسپیگری ،خود عامل
دیگری برای پرداخت رشوه و یا سوء استفاده و آزار جنسی در دستگاه قضایی
ـ از جمله نیروهای پلیس ـ میباشند .شاخص پرداخت رشوه در کنیا مؤید آن
است که علت عمدهی پرداخت رشوه ،اجتناب از اجرای قانون و عواقب ناشی
از قانونشکنی است ) 1.(Ibid:124در آذربایجان ،پليس از روسپیان سوء استفاده
جنسي ميكند .گرچه فحشا در آذربایجان منع قانونی ندارد ،اما هنوز هم شغل
بدنامی است .روسپیان برای اجتناب از الزام به انجام معاینهی پزشکی ـ که البته
غیرقانونی است ـ وادار به پرداخت رشوه به پلیس میشوند .علت آن است که
1-See: “Bribery and law enforcement in Kenya”, in: Nyamu-Musembi
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به علت انتشار بیماریهای مقاربتی مورد پیگرد قانونی قرار دارند .این موضوع
فراتر از حیطهی اختیارات پلیس است ،چرا که پلیس زمانی میتواند اقدام به
تحقیق کند که شاکی خصوصی وجود داشته باشد .آگاهی پلیس از این امر که
روسپیان جوان به احتمال فراوان به این اقدام اعتراض نمیکنند ،بر شدت رفتار
سود جویانهي آنها میافزاید ).(ibid: 124

1

 -5-2نوع شخصيت و سد راه تسليم

طبق قوانین اساسی بيشتر کشورهای جهان ،باال بردن آگاهیهای عمومی
و نیز آموزش پایه باید همگانی و رایگان باشد .اصل سوم قانون اساسی
جمهوری اسالمی ایران نیز بر این مسئله تأکید دارد .با توجه به وضعیت
رسانهای و اطالعاتی موجود آموزش پایه باالتر رفته است .از اینرو در
دنياي معاصر نیز تربیت رسمی دختران باید طوری باشد که بتوانند در جامعه
از خود و حریم خود دفاع کنند .اين وظيفهي اولیهي دولتها ،خانوادهها و
فعاالن اجتماعی است که اين رشد و آگاهي را در بين اقشار مردم اشاعه دهند.
اين استدالل كه به عدهاي از زنان تعرض ميشود و به عدهاي ديگر تعرض
نميشود ،نباید باعث اين توهم شود که دستهي اول خود اجازه دادهاند ،پس
مقصر خودشان بودهاند .نبايد تمام زنان آزار رسيده را متهم كرد .برخي از
آنها قربانیان حقوق انسانی در جامعهي ناسالم هستند .از اين مهم نباید غافل
بود که ويژگيهاي شخصيتي ميان افراد جامعه و عکسالعملها متفاوت
است و نگرشی تعرض گونه اعتماد به نفس زنان را پايين ميآورد .همچنين
1- See: “Police extortion from prostitutes in Azerbaijan” in: Nyamu-Musembi,
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يا عرف جامعه منزوي شده و سکوت ميکنند .به جای محکوم کردن زنان
آسیب دیده باید با ابزار مختلف از جمله قانونهای حمایتی از زنا ِن آسیب
دیده از خشونت حمایت کرد .شاید بهتر باشد به جای قضاوت اخالقی در
مورد این زنان ،به جمعی کردن مشکالت پرداخته شود تا با محوریت دولت
نگاه حقوقی در این خصوص به عنوان یک اصل توسعه یابد.
 -6-2زن به عنوان ارباب رجوع

عالوه بر زنان شاغل ،ممکن است عدهاي از زنان در مقام ارباب رجوع
نيز مورد آزار جنسی قرار گیرند .به عبارت ديگر ،همانگونه که دربارهي
سکوت دختران و زنان آسیب دیده در بخش قضا گفته شد ،ممكن است از
عدهاي از زناني كه به دالیل مختلف و به هر دلیل به دادگاهها رجوع ميكنند
نيز سوء استفاده شود .بنا بر وجود اين واقعیت تلخ كه «زنان بخش مهمي
از قشر کم درآمد جامعه را تشکیل میدهند ،بنابراین در مقايسه با مردان،
از اثرات نگاه آلوده و کاهش خدمات سالم به آنها به دلیل قابلیت فساد در
دستگاه قضایی ،بیشتر رنج خواهند برد» ) .(Ibid: 123اگر پرداخت رشوه
تنها راه دسترسی به عدالت باشد ،زنان توانايي عملکرد و رقابت با مردان
و کنترل و در اختیار گرفتن منابع کامل مالی را ندارند .به عبارت دیگر ،از
آنجا که زنان منابع مالی کمتری برای پرداخت رشوه در یک دستگاه قضایی
ناسالم دارند ،ممكن است از خدمات قضایی و در نتيجه از عدالت کمتری
نيز بهرهمند شوند ).(Ibid
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 -7-2زنان و جرائم سازمان يافته

حوزهي دیگری از دستگاه قضایی که در برخورد با مسائل جنسیتی
دچار فساد میشود ،پروندههاي مربوط به روسپیگری ،قاچاق انسان و جرائم
سازمان یافتهي مرتبط با این معضالت میباشد .بيتوجهي برخي از مسئوالن
نسبت به گزارشهای رسیده و فعالیتهای فاسدی که اغلب زنان را تحت
تأثیر قرار میدهد ،ممكن است عالوه بر نبود ارادهي باالتر ،ناشی از دریافت
ت دستگاه قضایی (پلیس ،کارمندان
رشوه توسط هر یک از ضابطان و دس 
اداری و قضایی دادگستری و قضات دادگاهها) باشد .موارد متعددی همچون
قاچاق زنان روسی ) (Ibidو امثال آن ،نشان میدهند که جمع فساد و تبعیض
جنسی چگونه به اقدامات مأیوس کنندهای علیه قاچاق زنان و دختران منجر
میشود .در تمام کشورها ،بحث جرمانگاری يا عدم جرمانگاري روسپیگری
و قاچاق انسان همواره یکی از دغدغههای فعاالن حقوق بشر بوده است.
در دههي  ،90دولت روسیه و قانونگذاران این کشور قاچاق انسان را انکار
میکردند ،تا آنکه وزارت امور خارجهي آمریکا ،سازمانهای غیر دولتی و
انجمنهای حمایت از حقوق زنان روسیه ،به وخامت اوضاع اشاره کرده و
خواستار تصویب قوانین ضد قاچاق شدند .هزاران زن و مرد و دختری که
تصور میکردند روزی بتوانند شغل مناسبی پيدا کنند ،به خارج از روسیه
برای فحشا و بیگاری قاچاق میشدند .در دوران پس از فروپاشی شوروی،
آلودگی مقامات رسمی به فساد و کسب درآمدهای کالن از طریق روسپیگری
سازمان یافته در این کشور ،مانع قاچاق نامیدن (برچسب قاچاق زدن) و
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در سال  2002به مجلس دوما ارائه شد ،اما به قانون تبدیل نگردید .این یک
واقعیت است که در سطح بينالملل موضوع سکس ،زنان را بیشتر از مردان
در معرض قاچاق قرار میدهد .نگرشهای زنستیزانه و تبعیضآمیز و البته

هزینههای باالیی که پرداختن به این موضوع میطلبد ،نیز معموالً مانع از
اولویتبخشی به این مسئله میشود .با وجود این ،در دسامبر  2003پس از
فشارهای ایاالت متحده و حمایت والدمیر پوتین ،مجلس دوما قانون کیفری
روسیه را با ادغام مواد ضد قاچاق اصالح كرد .با این حال چگونگی اجرای
روند پیچیدهی قوانین ضد فساد ،در هالهای از ابهام قرار دارد ).(Ibid
 -8-2پيامدهای خشونت جنسی عليه زنان

خشونت و آزار جنسی زنان در جامعه و به خصوص محل کار موجب
احساس ناامني در آنها میشود؛ احساس نیاز به پشتیبانی و مراقبت به جهت ترس
از خشونتهای مختلف ،کاهش انرژیهای مثبت اعضای جامعه ،صرف انرژی
افراد جهت مقابله با خشونت به جای استفاده از این انرژی در بهسازی اجتماعی،
ایجاد اختالل در روابط سالم اجتماعی و … همگی از جمله پیامدهای ناگوار
خشونت علیه زنان در سطح اجتماع میباشد ) .(raha.odvv.orgاز نظر روانی
اعمال خشونت به زنان منجر به افسردگی ،ترس ،اضطراب ،خود ضعیفبینی،
نارساییهای جنسی ،مشکالت غذایی و استرس بعد از حادثه است .از عواقب
اجتماعی این معضل عبارت است از تبدیل خانواده به کانون تنش به جای کانون
آسایش و آرامش ،فروپاشی خانوادهها ،فرار از خانه ،فحشاء ،طالق ،بيسرپرستي
99

سال پانزدهم  /شماره  / 60تابستان 1392

جرمانگاری این بحران بود ) .(Ibid: 125اگر چه پیشنویس قانون ضد قاچاق

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده

سال پانزدهم  /شماره  /60تابستان 1392

زنان و كودكان .از نظر اقتصادی نیز خشونت علیه زنان در محل کار بار مسئولیت
ناشی از عواقب آن را بر دستگاههای خدماتی دولتی تحمیل میکند که بسیار
مهم است.
 -3نتيجهگيری

واژهي «زنان شاغل» نمیتواند در مورد زنانی به کار رود که عامدانه
و آگاهانه شغلی را انتخاب میکنند ،بلکه بیشتر در مورد اجبار فردی یا
اجتماعی در انجام کار اطالق میشود ،اما اگر جبر محیطی و اجتماعی یا
حتی روانی را هم اجباری جدید بدانیم ،عبارت زنان شاغل غلط نخواهد بود.
دنیای کار این زنان به دلیل جنس آنها آسیبهایی را نصیبشان کرده است.
با این حال میتوان امیدوار بود و گفت که تفاوت جنسی نمیتواند معیار
حضور یا عدم حضور اجتماعی یا حتی شدت و ضعف حضور در اجتماع
باشد .حتی ادعاي يکساني و تشابه در حقوق و تکالیف زن و مرد نیز لزوم ًا
نشان برابری جنسيتي آن دو نخواهد بود .در ادیان الهی تفاوت طبیعی بین
زن و مرد امری معقول و مفروض تلقی شده است ،به طوری که میتوان
مدعی شد بنیان این تفاوت طبیعی ـ که معمول و معروف هم میباشد ـ در
تمام دوران سنن بشری از آدم ابوالبشر تاکنون بوده و ادامه نیز خواهد داشت.
این تفاوت و تذکر بر رعایت حقوق متفاوت ،مترتب بر تبعیض در حقوق
بنیادین نیست بلکه از قضا ناظر به رعایت حقوق بشری دو جنس از ابنای
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اسباب تبعیض در حقوق بنیادین نمیشود .براي جمعبندي مباحث ،موارد
زير ذكر ميشود:
الف -پس از بیان آفتها و آسیبها ،در مجموع بايد به واقعيتي انکار
ناپذير که حاصل نوعي بازگشت به زندگي خانوادگي قديم است ،اشاره کرد.
امروزه ،مطالعات جامعهشناسي در غرب نشان ميدهد ،آن دسته از زناني
که تصميم به تحکيم زندگي خانوادگي داشته و درصدد بناي هويتي براي
خويش هستند ،عليرغم اعتراف همسر به حقوق و آزاديهاي آنها ،در عمل
حتي در برخي موارد بيش از زنان شرقي به امور درون منزل ميپردازند .کار
در بيرون منزل و سپس انجام امور منزل در برخي موارد ،براي زنان غربي
مسئوليتي مضاعف جلوه ميکند که خارج از توان آنهاست .تقدم يکي بر
ديگري بسته به نوع تعهد شخصي است که زن به استحکام خانوادهي خود
دارد .پذيرش اشتغال براي زنان به معناي قبول مسئوليتي مضاعف ،قبول
ايفاي نقشهاي متعدد و همچنين گاه معارض در زندگي است .بيشتر زنان بر
اساس تعهد عاطفي و اخالقي خود هيچگاه از زير بار مسئوليتهاي همسري
و مادري شانه خالي نميکنند و اشتغال هم گاه براي آنها تحميلي و ناخواسته
است که اضطراب و فشار رواني زيادي برايشان به دنبال دارد .به اعتقاد برخي
 -1تفاوتی بین جنس و جنسیت در مطالعات اجتماعی وجود دارد که طی آن تفاوتهای جنسی
به آناتومی و فیزیک جسم مربوط است و تفاوت جنسیتی ناظر به تفاوتهای فرهنگی اجتماعی
و امثال آن است .ما در اینجا بین آن دو تفاوتی نگذاردهایم و مراد از تفاوت جنسی یا جنسیتی
مجموعهی این تفاوتها و تبعیضها بین زن و مرد است.
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از جامعه شناسان ،اشتغال زنان در خارج از منزل باعث افزايش ناعادالنهي
مسئوليت آنها شده است ،حال آنکه گويي اين مسير بازگشت به جايگاه
نخستين و مورد انتظار در يک خانواده است که به جاي قانون و تكليف بر
محبت و گذشت بنا شده است.
ب -به نظر ميرسد امروزه در عموم کشورهاي در حال توسعه و از جمله
ايران ،نهضت بيداري زنان در دورهاي قدم نهاده است که در غرب آزموده شده
و ضمن داشتن مزايايي طبيعي براي مبارزه با سوء استفاده از حقوق زنان ،در
عمل خانواده را به كانون تقابلهاي حق و تکليف زن و مرد و وضعيتی ملتهب
کشانده که جز از طريق اعمال اجبار دولتي و قوانين خشن شهروندي ،مسير
ديگري براي حاکميت اصل تفاهم در زندگي مشترک باقي نميگذارد .اين
عطش افراطي در نهضت زنان دير يا زود فروکش کرده و آن دسته از زنان و
مردان را که قصد واقعي بر بناي زندگي مشترک دارند ،به بازگشت به صلح
و همزيستي در همان مسيري که کموبيش در بسياري از خانوادههاي امروزي
غربي مشاهده ميشود ،سوق خواهد داد ) 1.(Jacques Dupuis, 1987, 285چرا
که تعادل يک نظام خانوادگي بيش از آنکه برخاسته از تعادل قوانين و حقوق
خانوادگي باشد مبتني بر عواطف و درک متقابل اعضاي آن با نقش محوري زن
و مادر است .لذا بايد مراقب بود تا سبکهاي زندگي در جامعهي امروز جايگاه
 -1به تعبير ژک دوپويي در کتاب خود با عنوان «به نام پدر» ،امروزه دورههاي کالسيک ازدواج به مرور
زمان همچون ازدواج سنتي ،ازدواج اتحادي ( ،)Marriage- Allianceازدواج اتفاقي (،)Marriage-Fusion
در غرب به پايان رسيده و ما در سير تحول مفهوم خانواده در وضع ازدواج به مثابه يک انجمن
( )Marriage-Associationقرار گرفتهايم که در آن تعهدات طرفين بر اساس قرارداد فيمابين به حداقل
موارد مورد اتفاق نظر همچون نمونه آن در يک موسسه يا شرکت تجاري خالصه ميشود.
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ج -چنان كه گفته شده از نظر اسالم حضور اجتماعی زنان و حتی اشتغال
آنها هيچ منعي ندارد ،مگر زماني که مخل ارزشهاي خانوادگي ،تعهدات
زناشويي و اصول تربيتي باشد .اسالم از نظر اجتماعي ميان عمل و ارادهي
مرد و زن تساوي برقرار كرده است ،چون نيازهاي ايشان يكسان است .قرآن
ميفرمايد« :بعضکم من بعض» (آل عمران )195 :پس زن نيز ميتواند مانند مرد
سرنوشت خود را رقم بزند و از ثمرهي عمل خويش متنعم شود« :لها ما
کسبت و عليها ما اکتسبت» (بقره ،)286 :اما در اين ميان با دو ويژگي از مرد
ممتاز شده است؛ اول آنکه زن ،کشتزار پيدايش بشر است و ديگر اينکه زن
لطيف خلق شده است تا مرد را مجذوب کند و به وسيلهي اين جذبه نسل
بشر ادامه يابد و بتواند مشقت پرورش فرزند و ادارهي منزل را تحمل کند.
همين دو ويژگي يکي در جسم و يکي در روح تأثيري در وظايف اجتماعي
او گذاشته است (طباطبايي  :1374ج ،2ص .)410از همين رو فرمود« :و ال تتمنوا
ما فضل اهلل به بعضکم علی بعض للرجال نصیب ممااکتسبوا و للنساء نصیب
مما اکتسبن و سئلوا اهلل من فضله ان اهلل کان بکل شیء علیما» (نساء .)32 :يعني
اعمال هر يک از زن و مرد ،هديهي آنها به جامعه است که سبب اختصاص
فضلي از خدا به آنان ميشود و برخي از تفضالت الهي اختصاص به يکي
از دو طائفهي زن يا مرد دارد؛ لذا در اسالم زن در تمامي احکام عبادي و
حقوق اجتماعي شريک مرد است مگر در آنچه طبيعت زن اقتضاي تفاوت
داشته باشد.
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زنان و مردان را که قوانين طبيعي براي هر يک مهيا ساخته به خطر نياندازد.
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حال ،برای حضور اجتماعی زنان تنظیم فضایی سالم میتواند یکی از
معیارهای سالمت و کمال هر جامعه تلقی شود .این فضا در دین تحت
عنوان حضور سالم زن در جامعه بیان میشود و نه منع هر نوع حضور
زنانه .بر همین اساس ،در تمامی بخشهای جامعه و به طریق اولی در بخش
قضا و دادگستری ،از آنجا که دستگاه قضا متصدی اجرای عدالت در جامعه
است انتظار میرود تا حضور زنان در آن در صور مختلف عاری از هر گونه
شائبههای جاری در جامعه علیه زنان باشد .این مقاله با رویکردی اکتشافی با
شناسایی برخی از زمینههای بروز آسیب علیه زنان در محیطهای اجتماعی،
با هدف روشنتر کردن ابعاد موضوع میتواند منجر به زمینهای باشد که در
آن بینش اجتماعی نسبت به این معضل تعدیل یافته و برنامهریزان و مدیران
کشور نیز با اتخاذ اصول ،روشها و چارچوبهای صحیح به مقابله با این
آفت اجتماعی بپردازند.
 -4پيشنهادها و راهکارها

خشونت جنسی علیه زنان به عنوان پدیدهای اجتماعی مسئلهای چند
بعدی است و مقابله با آن نیز به درمان چند وجهی نیاز دارد .برای ایجاد
هر گونه زیرساخت فرهنگی و حقوقی در مبارزه با این معضل اجتماعی،
ضروری است که در درجهي اول سوء استفادهي جنسی به صراحت به عنوان
نوعی رفتار ناعادالنه شناخته شود .این امر سبب شکلگیری مجموعهای از
دادهها در مورد فساد میشود که با پاسخ مقامات رسمی دولتی و جامعهي
مدنی تقویت خواهد شد .گر چه جنسیت و اطالعات مربوط به آن اغلب
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اما مشکل اینجاست که دادهها اغلب در این راستا ارزیابی واقعبینانه نميشود.

شاخصهای فساد معموالً به تفکیک جنسیت ،سطح سواد یا نوع فساد
طبقهبندی نمیشوند .بنابراین بدون اطالعات مشخص و آمار در حوزهي
فعالیتهای اجتماعی زنان و خشونت جنسی علیه آنان در این محیطها،
نمیتوان به راه حلهای مناسبی جهت مبارزه با فساد دست یافت .شایسته
است هر گونه تحلیل معنادار در جستوجوی راهکار بر اساس تجربیات
اقشار گوناگون متأثر از فساد ،از جمله زنان ،باشد .در نهایت ،برای ارائهي
راهکار مقابله با فساد ،بهخصوص جهت پیشگیری از آسیبپذیری زنان در
دستگاه قضایی ،اولین قدم دریافت اطالعات از انواع رایج فساد در این
حوزه ،میزان شیوع آن و برخورد همه جانبه و اتخاذ راهکارهای تخصصی در
این باره میباشد .به طور کلی میتوان راههای کاهش و پیشگیری خشونت
جنسی علیه زنان در محیطهای اجتماعی را به صورت اقدامات فرهنگی،
حمایتهای قانونی و اقدامات حمایتی طبقهبندی کرد .با کنترل این آسیبها
میتوان گام بعدی را در راستای عدالتورزی برداشت.
الف ـ اقدامات آموزشی  -فرهنگی

در تحلیل کالن ،حقوقدانان معتقدند عمدهترین و اولين علت بیعدالتی
خشونت علیه زنان به ناآگاهی آنها نسبت به حقوقشان باز میگردد .در مقابل
روانشناسان معتقدند مهمترین علت ،بياطالعي از مهارتهای ارتباطی است؛
لذا روانشناسان ضمن اهمیت دادن به آموزش ،معتقدند مردان آزارگر و زنان
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همپوشانی دارند و جزء اطالعات محرمانهي حکومتهای ارزشمدار هستند،
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آزار دیده هر دو به درمان نیاز دارند .آگاهي دادن از طريق آموزش و پرورش به
دختران در مقاطع مختلف تحصيلي ،آموزش نیروهای کار به منظور شناسایی و
تقبیح این نوع خشونت ،آموزش حقوقدانان و کادر قضایی پیرامون موضوع و
عواقب آن ،آگاهی زنان و مردان نسبت به حقوق و تکالیف خــود در زنـــدگی
خانوادگی ،اصالح باورها و نگرشهای انحرافی نادرست ،آموزشهای دینی و
افزایش باور دینی افراد به روشهای ممکن از جمله راهکارهایی است که در
این زمینه عملی و سودمند به نظر میرسد.
ب ـ اقدامات قانونی

بررسی و بازنگری قوانین و مقررات مدنی و کیفری ،تدوین قوانین جدید
براي پیشگیری و رفع خشونت نسبت به زنان ،تشدید مجازات مردانی که
علیه زنان به اعمال خشونت میپردازند و تشکیل دادگاههای خاص خشونت
علیه زنان از جمله راهکارهای حقوقی برای مبارزه با این معضل است.
رفتار خشن و آزار تنها به شکل تجاوز جنسی نیست ،بلکه ممكن است
با روشهای سمعی ،بصری ،لسانی ،لمسی و مشابه آن نیز صورت پذیرد.
بهطور کلی در فقه جزایی اسالم برای هر گونه تماس بدنی بین زن و مرد
نامحرم ،مجازات در نظر گرفته شده است .در صورتی که این اعمال به عنف
و زور باشد ،از مصادیق خشونت و آزار جنسی شمرده میشود و حاکم شرع
میتواند مجازات سنگینتری را در نظر بگیرد .به موجب ماده  637از کتاب
پنجم ق.م.ا« .هرگاه زن و مردی که بین آنها علقة زوجیت نباشد ،مرتکب
روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ،از قبیل تقبیل یا مضاجعه
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اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود» .از ذیل ماده که مقرر میدارد «اگر
عمل با عنف باشد فقط اکراه کننده تعزیر میشود» معلوم میگردد ،مجازات
اعمال منافی عفت غیر از زنا چه بدون عنف یا با عنف باشد ،به میزان نود
و نه ضربه تازیانه است ،در حالی که انتظار میرود برای اعمال منافی عفت
که با خشونت و عنف صورت میگیرد ،مجازات سنگینتری در نظر گرفته
شود و از این جهت بین جرم و مجازات تناسب برقرار شود .زیرا خشونت با
عنف و بدون عنف با هم متفاوت میباشند .بنابراین الزم است مجازات آنها
نیز متفاوت باشد ،و ضروری است این خأل قانونی مورد توجه قانونگذاران
قرار گیرد (سخني ،همان).

ج ـ اقدامات حمايتی

حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان اسباب و لوازمی را میطلبد .در
این زمینه دولت و تشکلهای غیردولتی میتوانند تأثیر بسزایی داشته باشند؛
همچون ایجاد واحدهای مددکاری و ارشاد در دادگاههای خانواده به صورت
کارآمد ،ایجاد سیستم جامع تأمین اجتماعی برای زنان ،تقویت و توسعهي
مراکز مداخله در بحرانهای اجتماعی ،ایجاد تسهیالت برای آموزش مهارت
و حرفهآموزی به زنان آسیبپذیر از خشونت ،ایجاد خطوط تلفن بحران
و آگاهیرسانی در رسانههای جمعی ،ایجاد و گسترش مراکز مشاوره و
انجمنهایی به منظور حمایت از زنان آزار ديده در محل کار.
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شوند ،به شالق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل به عنف و
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