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 (1) 

خواهیم همه  ما می. و مقابله با آن در پردیس دانشگاه است خشونت جنسیمتعهد به پیشگیری از ( Uvic)دانشگاه ویکتوریا 

، که المللی دانشجویان بیناین امر . هاست را بشناسند آناینجا احساس امنیت کنند و منابع و امکانات حمایتی که در دسترس 

 .گیرد ی ما هستند، را نیز در بر می بخشی مهم و ارزشمند از جامعه

المللی در ارتباط با خشونت جنسی داشته باشند در  هایی که ممکن است دانشجویان بین ها و نگرانی پاسخ برخی از پرسش

 .است ادامه آمده

(2 

 (کانادا)نشگاه ویکتوریا انتظارات از دا

و  کاناداخواهیم دانشگاه ویکتوریا برای همگان محیطی امن و پذیرا باشد؛ بدین معنا که همه باید از قوانین  ما می

 .پیروی کنند خشونت جنسیبوط به های دانشگاه، از جمله موارد مر سیاستگزاری

ما در دانشگاه . دارند خشونت جنسیهای متفاوتی در ارتباط با روابط شخصی درست و  در سراسر جهان، افراد دیدگاه

ی ما  توصیه. آیند ای از رفتارها ناپذیرفتنی به شمار می ی گسترده دامنه. داریم خشونت جنسیای از   ویکتوریا تعریف گسترده

آشنا شوند چرا که ممکن است با تعریفی که  تعریف خشونت جنسی در دانشگاه ویکتوریای دانشجویان با  این است که همه

های  تر کردن این مهم، این تعریف به زبان به منظور ساده. دهند متفاوت باشد ها و کشورهای دیگر از آن به دست می مؤسسه

 .است گوناگون ترجمه شده

این موضوع ارتباط با . را  رعایت کنند رضایتی تعامالت خود با دیگران احترام و رود در تمام از تمامی افراد انتظار می

 اگر با موضوع احترام و. گیرد شوید را در بر می دیگر دانشجویان، استادان، کارکنان، و هر فرد دیگری که مواجه می

المللی موجود است  برای کارکنان، استادان، و دانشجویان بین منابعیرضایت آشنا نیستید یا مایلید در این رابطه بیشتر بدانید، 

 .شود شده را نیز شامل می که مطالب ترجمه

تا هرکس بداند چگونه با دیگری رفتار  بیشتر بخوانند و بیاموزندی ما  ی انتظارات جامعه ن دربارهرود دانشجویا انتظار می

 .کند

(3) 

 (محترم داشتن حد و مرزهای دیگران/داشتن حد و مرز و به رسمیت شناختن)حد و مرز 

ی آنچه که در مورد خود شما و بدنتان   بدان معنا که  شما حق دارید درباره. مرزهای شخصی داشته باشیدشما حق دارید 

همچنین باید . بایست به این مرزها احترام بگذارند های روشنی داشته باشید و دیگران می پذیرفتنی یا ناپذیرفتنی است دیدگاه

متفاوت است، و به همین خاطر، پیش از آنکه کسی را لمس کنیم، این موضوع را درک کنیم که مرزهای هرکس با دیگری 

 .او را جویا شویم رضایتیا از او بخواهیم کاری انجام دهد که ممکن است باعث احساس ناراحتی یا نا امنی او شود، باید 

اگر کسی تصمیم بگیرد به . ها را محترم نشمارد، حق دارید او را متوقف کنید زهای شما توجه نکند و آناگر کسی به مر

 .مرزهای شما تجاوز کند، شما مقصر نیستید

در این باره  اینجاتوانید  آید، می ی دانشگاه ویکتوریا چه چیزی درست یا نادرست به شمار می اگر مطمئن نیستید که در جامعه

 .بیشتر بخوانید

 .دهد ای در مورد رضایت و مرزها را با استفاده از مثال چای توضیح می این ویدیوی کوتاه مفاهیم پایه

(4) 

 بدانند بایدالمللی  آنچه دانشجویان بین
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 .ناپذیرفتنی و ممنوع استدر دانشگاه ویکتوریا خشونت جنسی  -

 .المللی و دانشجویان بومی در ارتباط با خشونت جنسی از حقوق یکسان برخوردارند دانشجویان بین -

 .گیرند نباید سرزنش شوند کسانی که مورد خشونت جنسی قرار می -
 .همه از حق حمایت و مشورت محرمانه برخوردارند -

 .گذارد ضعیت اقامت موقت شما تأثیری نمیتوانید تقاضای کمک کنید؛ درخواست کمک بر و می -

(5) 

 :شما در دانشگاه ویکتوریا از این حقوق برخوردارید

 با ارج و احترام با شما رفتار شود -

 .بدون آنکه مورد خشونت جنسی قرار گیرید به زندگی و تحصیل بپردازید -
آغوش   این موضوع هر گونه رابطه، از در. شما را جویا شوند رضایتپیش از برقراری ارتباط شخصی نزدیک  -

 .گیرد گرفتن، تا قرار مالقات عاشقانه، و روابط عاشقانه را در بر می

 .از شما حمایت شود شناسید مورد خشونت جنسی واقع شود، چنانچه شما یا کسی که می -

(6) 

 :های شما از این قرار است ی دانشگاه ویکتوریا، مسئولیت عنوان عضوی از جامعه به

 .را رعایت کنید رضایتدر معاشرت با دیگران با احترام رفتار کنید و  -

 .آشنا باشید در دانشگاه ویکتوریا تعریف خشونت جنسیاه ویکتوریا و با انتظارات دانشگ -

 .اگر در مورد این انتظارات مطمئن نیستید بپرسید و بیشتر بیاموزید -

 .کند شوند را توجیه نمی ویکتوریا خشونت جنسی تعریف میهای فرهنگی رفتارهایی که در دانشگاه  بدانید که تفاوت -

(7) 

 المللی منابع موجود برای دانشجویان بین

کنید،  ، ایمیل بفرستید، یا مراجعه تلفن کنید دفتر منابع خشونت جنسیتوانید به  توانم بروم؟ می برای درخواست حمایت کجا می

 .تماس بگیرید المللی خدمات دانشجویان بینیا با 

(8) 

سنتی، هندی، های چینی  چنانچه به اطالعات بیشتری به زبان مورد نظر خود احتیاج دارید، ما این مطلب را به زبان

 .ایم ای، و فرانسوی ترجمه کرده فارسی، ژاپنی، کره
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  (9) 

 خشونت جنسی چیست؟

هر گونه اقدام، تالش، یا تهدید به انجام کنش یا رفتار بدون رضایت یا ناخواسته که از : »کند  گونه تعریف می دانشگاه ویکتوریا خشونت جنسی را این

 .«هویت جنسی، هویت جنسیتی، یا بیان جنسیتی فرد را هدف قرار دهدهای جنسی صورت گیرد، یا جنسیت،  راه

(10) 

 گیرد؟ هایی به خود می خشونت جنسی چه صورت

این بدان معناست که خشونت جنسی . های گوناگونی به خود بگیرد و ممکن است شامل تماس بدنی مستقیم باشد یا نباشد تواند شکل خشونت جنسی می

 :ها نیست گیرد اما محدود به این خشونت جنسی موردهای زیر را در بر می. ، جسمانی، یا آنالین صورت پذیردتواند به صورت کالمی می

 تجاوز جنسی 
 کشی جنسی بهره 
 آزار جنسی 
 تعقیب 

 نمایی عورت 
 تماشاگری جنسی 
 به اشتراک گذاشتن تصاویری که محتوای صریح جنسی دارند بدون رضایت کسانی که در آن هستند 

 :شود تواند توجه جنسی ناخواسته را نیز در بر بگیرد که شامل موردهایی از این دست می این، خشونت جنسی میافزون بر 

 متلک پرانی 

 های جنسی های و ُجک گفته 

 هراسانه اظهارات تراجنس 

 چرانی چشم 
 یا تعرض/جلب توجه جنسی با اصرار و 

(11) 

 ها و باورها  نگرش

گرایی یا  هراسی، سن جنسگرا گرایی، نژادپرستی، هم اورهای زیان آوری که ماهیتاً برآمده از جنسیتها و ب معموالً خشونت جنسی از نگرش

های گوناگون تبعیض و سرکوب را که با یکدیگر نقاط اشتراک دارند به  برای پیشگیری از خشونت جنسی باید شکل. شود تواناگرایی هستند آغاز می

بدان معناست که پیشگیری از خشونت جنسی نیازمند تالشی گسترده تر از سوی تمامی جامعه در جهت این . طور همزمان مورد توجه قرار دهیم

 آموزش و راهکارهابرای آگاهی بیشتر از وبسایت برابری و حقوق بشر برای اطالعات، . های تبعیض و آزار است بررسی و مقابله با تمام شکل

 .دیدن کنید

(12) 

 رضایت چیست؟

جسمانی یا فعالیت موافقت داوطلبانه برای برقراری ارتباط : »کند رضایت را اینگونه تعریف می ی پیشگیری و مقابله با خشونت جنسی نامه شیوه

دهند که آزادانه و به صورت  رضایت به این معناست که تمام افراد دخیل، از طریق سخن یا عمل، نشان می. جنسی و ادامه دادن این ارتباط یا فعالیت

 .«متقابل با مشارکت در یک رابطه یا فعالیت جنسی موافق هستند

(13) 

https://www.uvic.ca/equity/education/index.php
https://www.uvic.ca/universitysecretary/assets/docs/policies/GV0245.pdf
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 داشته باشیدهایی که باید در مورد رضایت به خاطر  نکته 

نخستین چیزی که باید به خاطر داشته . اگر چه بسیاری از افراد با اصطالح رضایت آشنا هستند؛ با این حال فهم این مفهوم برای مردم دشوار است

 :ی زیر اهمیت دارد آگاه بودن به چند نکته. شود باشید این است که رضایت با احترام آغاز می

، و  ، احساس، هیجان وقتی شخصی که با او در ارتباط هستیم را به عنوان یک فرد دارای اندیشه. رضایت معنادار استاحترام نخستین گام برای جلب 

 . تواند بر او داشته باشد نخواهیم بود محترم نشماریم، در اغلب اوقات قادر به درک این که رفتار و گفتارمان چه تأثیری می  پیشینه

این امر مستلزم ارتباط صریح و توانایی درک مرزهای هیجانی و جسمی خود و . دارید رضایت را برقرار کنید برمی از ابتدا و در هر قدم بعدی که

 .گیرد به یاد داشته باشید که رضایت مانعی نیست که باید از آن گذر کرد، بلکه گفتگویی است که به تدریج شکل می. دیگری است

 . هرگز بی دلیل فرض را بر وجود رضایت نگذارید. نیستنگفتن معادل رضایت « نه»سکوت کردن یا 

 . تواند رضایت خود را باز پس گیرد ، چرا که در هر زمان و به هر دلیل طرف مقابل می(و توقف کنید)آمادگی این را داشته باشید که نه بشنوید 

 .انند اعالم رضایت کنندتو افراد فاقد صالحیت نمی. در آغاز عدم صالحیت خود یا طرف مقابل را بررسی کنید

این مسأله شامل اجبار، زور، تهدید، یا ارعاب . چنانچه سوء استفاده از قدرت وجود داشته باشد، رضایت باطل است. قدرت را در نظر داشته باشید

 .تحت تاثیر قرار دهدتواند تصمیم شخص برای اعالم رضایت را  نسبت به هر شخص، یا کالهبرداری و پنهان کردن اطالعات مهمی است که می

یا جنسی برقرار کنید، /خواهید با شخصی ارتباط بدنی و برای مثال، اگر می. ی فرد آغاز کننده است مسئولیت جلب رضایت بر عهده. مسئولیت بپذیرید

 .موظفید ابتدا سؤال کنید

(14) 

 رضایت به عنوان یک رفتار هرروزه

برای . مان جاری و تمرین کنیم بایست آن را در تمام روابط بین فردی روزانه و جنسی خود، می تر کردن کسب رضایت در روابط صمیانه برای ساده

سازی در باب رضایت، الزم است ابتدا  به منظور فرهنگ. آمدگویی یا خداحافظی دوستانه را ندارد مثال، در آغوش گرفتن برای همه حکم یک خوش

توانم تو را  هی، می! »خواهید کسی را لمس کنید، کافی است سؤال کنید اگر می. کنیم یا خیر سؤال کنیمتوانیم یکدیگر را لمس  در مورد این که آیا می

 «در آغوش بگیرم؟

گفتن صریح را برای برخی دشوار « نه»یا « بله»و « آزادانه»تواند اعالم رضایت  به یاد داشته باشید که معادالت قدرت در روابط ما با دیگران می

برای مثال عوض کردن )یا انتقال غیر مستقیم پیام ( برای مثال،  خود را از لمس یا آغوش عقب کشیدن)ت به زبان غیر کالمی بدن باید نسب. کند

های گوناگونی که از طریق آنها افراد مرزهای خود را  آگاه بودن نسبت به شیوه. حساس باشیم( موضوع صحبت به منظور طفره رفتن از پاسخ دادن

 .تر است یا ارتباطی صمیمانه/است که خواهان تماس جسمی و  ی شخصی کنند برعهده مینمایان 

(15) 

 آموزش رضایت

برای مثال آموزش مقابله و پیشگیری از خشونت جنسی، که توسط . کند ی رضایت برگزار می ه برای آموزش در زمینه دانشگاه ویکتوریا چندین کارگا

درک طور کامل به   ی ضد خشونت یک کارگاه را به پروژه. یک بخش در باب احترام و رضایت است برابری و حقوق بشر ارائه شده، شامل

شود، اطالعاتی در  ، که توسط دفتر زندگی دانشجویی برگزار میآوردن تماشاچی به میدانهمچنین کارگاه . اختصاص داده است فرهنگ رضایت

بیایید رضایت را ها نام برده شد در کمپین  ها و دفترهایی که از آن در آخر، انجمن دانشجویی دانشگاه ویکتوریا با گروه. کند مورد رضایت ارائه می

 .کند مشارکت می رعایت کنیم
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