
چکـیده
بـا گسـترش شـهروندی بـه حـوزۀ اجتماعـی - اقتصادی بر وظایف دولت ها افزوده شـد و شـهروندان برای دسترسـی به سـرپناه 
و مسـکن، منابع، آموزش، سـامت، اشـتغال و ... »ذی حق« تعریف شـدند. نقد گسـترده تر شـدن وظایف دولت ها سـبب شـد تا 
برخـورداری از حقـوق شـهروندی موکـول به انجام وظایفی توسـط شـهروندان شـود، وظایفی ماننـد پرداختن به کار دسـتمزدی. 
امـا در ایـن میـان زنـان شـهروندانی تعریـف شـدند کـه نیازهـای حمایتـی و رفاهـی آنان بر بعـد مشـارکت اقتصادی و اشـتغال 
دسـتمزدی اولویـت یافتـه اسـت. بـاور عمومـی بر این اسـت کـه زنان وظیفـۀ مراقبـت در عرصۀ خصوصـی را بر عهـده دارند و 
در سـایۀ همسـر خـود بـه حقـوق شـهروندی دسـت می یابنـد. همچنین تصور می شـود کـه آن گـروه از زنان کـه وارد بـازار کار 
شـده اند ماننـد مـردان از حمایت هـا و خدمـات کارفرمایـان و در صـورت نیاز دولت هـا برخوردار می شـوند. هدف کلـی این مقاله، 
ضمـن بررسـی میـزان درسـتی ایـن تصـور در سـال 1394، ارائۀ بخشـی از یافته هـای مطالعـه دربـارۀ وضعیت »زنـان کارگر«، 

مسـائل آنـان و بهره مندی شـان از کار شایسـته بـه عنـوان جزئی از حقوق شـهروندی اجتماعی اسـت. 
پـس از ارائـۀ اطاعـات مختصـری دربـارۀ شـرایط اقتصـادی، سیاسـت های اجتماعـی دولـت، قانـون کار و بندهـای مرتبـط با 
اشـتغال زنـان در آن و تأثیـر کارهـای شـکننده بر زنان کارگر، مسـائل زنان کارگر ذیل این عناوین بررسـی می شـود: نابسـامانی 
قراردادهـا، قراردادهـای موقـت، توافق هـای شـفاهی، عدم تکافوی دسـتمزدها بـرای تأمین حداقل رفـاه، دسـتمزدهای نابرابر با 
مـردان و سـاعات طوالنی تـر کار، نبـود حمایت هـای قانونـی و اجتماعـی، فرزنـدآوری و خطر از دسـت  دادن شـغل، نبـود امکان 

برخـورداری از بیمـۀ بیـکاری، حوادث ناشـی از کار و مصائب بازنشسـتگی.
مـرور چهـار رکـن اصلـی کار شایسـته در قوانین مصوب کشـور در حمایت از حقوق کارگران و مقایسـۀ آن با شـرایط زنان کارگر 

حاکـی از فقـدان بخش هـای عمـده ای از این ارکان حقوق شـهروندی در زندگی کاری تعداد بسـیار زیادی از زنان کارگر اسـت.

کلـیدواژه ها
زنان کارگر، حقوق اجتماعی، شهروندی، کار شایسته، قانون کار

کار شایسـته: حق شهـروندی زنان کارگـر*

ژاله شادی طلب**، سمانه ابراهیم پور***، سونیا غفاری****

* در تدوین این مقاله از طرح پژوهشی »تهیۀ بستۀ سیاستی زنان کارگر و شغل های شکننده«، که با حمایت مالی معاونت امور زنان و خانوادۀ ریاست 
جمهوری در سال ۱3۹۴ انجام شده، استفاده شده است.
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مقدمـه
ســه گانۀ مدنــی، سیاســی و اجتماعــی معمــواًل نقطــۀ 
شــروع هــر بحثــی دربــارۀ حقــوق شــهروندی اســت و کمتــر 
ــی  ــهروندی اجتماع ــه ش ــه ک ــن گفت ــا ای ــردازی ب نظریه پ
ایــدۀ محــوری ایجــاد دولــت رفــاه بــوده مخالفــت می کنــد. 
دشــواری تعریــف حقــوق اجتماعــی از زمانــی آغــاز شــد  کــه 
Mar-(  مارشــال ایــن ایــده را بــا تعریفــی مبهــم ارائــه کــرد

shall 1963:74, in Powell 2002: 229(. از تعریــف حــق 

دسترســی بــه حداقلــی از رفــاه اقتصــادی و زندگی بر اســاس 
معیارهــای رایــج هــر جامعــه تــا حــق برخــورداری از امنیت و 
 Meer and( ســهیم  شــدن در میــراث اجتماعــی ـ فرهنگــی

.)Sever 2004:10

 Twine( نقدهــا بــه تعریــف ایــده و دامنــۀ شــهروندی
Reis-( کــه عــده ای آن را منصفانــه نمی داننــد )1994:106

man 1977:72( تــا بــه آنجــا پیش رفتــه کــه نظریه پردازان 

شــهروندی تأکیــد دارنــد کــه دامنــۀ این مفهــوم امروز بســیار 
گســترده تر از معنــای اولیــه ای شــده کــه مــد نظــر مارشــال 
بــوده اســت؛ و گســتردگی وظایــف و مســئولیت های دولــت 
ــاه  ــت رف ــم دول ــه در پارادای ــد ک ــری می دانن را اســاس تغیی
ــی  ــری اجتماع ــدۀ فراگی ــری ای ــی برت ــت، یعن رخ داده اس
ــری )Lister 1998: 215(. در  ــوم براب ــر مفه ــهروندی ب ش
مــورد وظایــف و نقــش دولت هــا در حــوزۀ حقوق شــهروندی 
اختــاف  نظرهــای بســیاری وجــود دارد. مطابــق نظریه هــای 
ــوق  ــوان شــهروندان از حق ــه عن ــراد ب ــۀ شــهروندی، اف اولی
ــا  ــۀ دولت ه ــوند و وظیف ــوردار می ش ــی برخ ــی و سیاس مدن
حمایــت و اطمینــان از تحقــق حقــوق اعطا شــده اســت. بــا 
گســترده  شــدن شــهروندی بــه حــوزۀ اجتماعــی ـ اقتصادی، 
بــر وظایــف دولت هــای رفــاه افــزوده شــد و نقــش فعال تری 

در تأمیــن حقــوق اجتماعــی بــر عهــده گرفتنــد. 
ــی از  ــۀ مثبت ــی، جنب ــوق اجتماع ــوم حق ــا مفه ــع، ب در واق
آزادی در شــهروندی تلفیــق شــده اســت. بدیــن معنــی کــه 
ــهروندان در  ــه از ش ــد ک ــئولیت دارن ــط مس ــا نه فق دولت ه
برابــر شــرایط اجبــار1 و ظلــم حمایــت کننــد تــا آنــان بتواننــد 
اهــداف خــود را بــه پیــش ببرنــد، بلکــه می باید خدمــات الزم 
ــه  ــز ارائ ــدی آنهــا از حقــوق شــهروندی را نی ــرای بهره من ب
دهنــد، ماننــد حق ســامت، حــق آمــوزش، حق برخــورداری 

1 - coercion 

از ســرپناه و مســکن، حق دسترســی به منابع، حق دسترســی 
ــت  ــا کیفی ــی ب ــاه، حــق برخــورداری از ســطح زندگ ــه رف ب
قابــل  قبــول، و حقــوق دیگــر. در واقــع، دسترســی بــه حقــوق 
اجتماعــی، فــارغ از اینکه موقعیت شــهروند در بــازار کار چگونه 
 Plant( باشــد، بــه خــودی خــود یک حــق محســوب می شــود
ــهروندان  ــۀ ش Ellison 1997, Turner 1999 ,1991( و هم

در دسترســی بــه ایــن  گونــه خدمــات »ذی حــق«2 تعریــف 
می شــوند. ذی حــق دانســتن شــهروندان، عــاوه بــر کمــک 
بــه کاهــش نابرابری هــای اجتماعــی و اقتصــادی، گروه هــای 
ــتفادۀ  ــری و اس ــه مطالبه گ ــدرت را ب ــع و ق ــروم از مناب مح
ــر از حقــوق مدنــی و سیاســی تشــویق می کنــد. بدیــن  مؤث
ترتیــب، نه تنهــا ســه گانۀ حقــوق شــهروندی بــه هم پیوســته 
هســتند، بلکــه دســتیابی بــه حقــوق اجتماعــی راه را بــرای 

مطالبــۀ ســایر حقــوق همــوار می ســازد.
نقــد گســترده تر شــدن وظایــف دولــت و اتــکای مــردم بــه 
ــرای تعریــف مجــدد حقــوق شــهروندی  دولــت، زمینــه را ب
فراهــم ســاخت و در نهایــت ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه 
بــدون وظایــف شــهروندی، حقــوق نمی توانــد پایــدار باشــد 
ــوق  ــورداری از حق ــهروندان شــرط برخ ــۀ ش و انجــام وظیف
ــت  ــوق اولوی ــر حق ــهروندی ب ــف ش ــن، وظای ــت. بنابرای اس
ــا  ــن نیازه ــت و تأمی ــۀ مراقب ــردن وظیف ــت و محــول ک یاف
بــه خــود افــراد منجــر بــه بازتعریــف مســئولیت دولت هــای 
حمایت کننــده و منحصــر شــدن مداخلــۀ دولــت بــه مــواردی 
شــد کــه شــهروندان ناتــوان از اجــرای وظایــف شــهروندی 

هســتند.
تأکیــد روزافــزون بــر وظایــف شــهروندی بــه  ویــژه وظیفــۀ 
ــای دادن  ــه معن ــع، ب ــتمزدی، در واق ــه کار دس ــن ب پرداخت
اجتماعــی  بــه حقــوق شــهروندی  بــازار  جهت گیــری 
اشــتغال و کســب درآمــد   .)Lister 1997: 31( اســت 
بــرای تأمیــن هزینه هــای زندگــی اولیــن و مقدم تریــن 
وظیفــۀ برخوردارشــوندگان از نظــام رفاهــی تلقــی می شــود. 
ــوق  ــه حق ــی ب ــهروندان در دسترس ــری ش ــه، براب در نتیج
ــتغال  ــگاه اش ــه پای ــع آن ب ــورداری از مناف ــی و برخ اجتماع
آنــان بســتگی می یابــد. در ایــن گفتمــان وظیفه گــرا و 
ــوط  ــته های مرب ــی از نوش ــر، بخــش بزرگ شــهروند - کارگ
بــه شــهروندی اجتماعــی بــه نیازهــای رفاهــی پرداخته انــد 

2- entitled
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ــای  ــه نیازه ــده اند ک ــف ش ــهروندانی تعری ــًا ش ــان غالب و زن
حمایتــی و رفاهــی آنهــا بــر بعــد مشــارکت فعــال اقتصادی و 
حضــور در بازار کار و شــغل دســتمزدی اولویــت یافته و بدین 
ترتیــب از عرصــۀ برخــورداری از حقــوق کامــل شــهروندی 

ــده اند. ــرد ش ــی ط اجتماع
ــده  ــه کار دی ــی  کــه شــهروندی اجتماعــی وابســته ب در حال
ــوق  ــه حق ــی ب ــا راه دسترس ــتمزدی تنه ــغل دس ــده و ش ش
شــهروندی اســت، بــاور عمومــی بــر ایــن اســت کــه زنــان 
وظیفــۀ مراقبــت در عرصــۀ خصوصــی را بر عهــده دارند و در 
ســایۀ همسرانشــان بــه حقــوق شــهروندی دســت می یابنــد. 
همچنیــن تصــور می شــود آن گــروه از زنــان نیــز کــه بــرای 
ایفــای وظایــف شــهروندی خــود وارد بــازار کار شــده اند، در 
مقابــل انجــام ایــن وظیفــه از حقــوق شــهروندی اجتماعــی 
ــع، مســکن، آمــوزش، ســامت، و تأمیــن  ــاه، مناب یعنــی رف
اجتماعــی )بیمــۀ بیــکاری، بازنشســتگی و...( برخــوردار 
ــه  طــور مشــترک  ــات ب ــه خدم ــن  گون ــن ای می شــوند. تأمی
به دســت کارگر، کارفرما )Walby 1994:386( و در شــرایط 
ــرد. ــورت می گی ــت ص ــای دول ــق حمایت ه ــاص از طری خ

بــه منظــور بررســی میــزان درســتی ایــن تصــور دربــارۀ زنان 
حاضــر در بازار کار کشــور و شــناخت بیشــتر بخــش کوچکی 
از ایــن گــروه از زنــان فعــال اقتصــادی مقدمتًا بایــد گفت که 
مشــارکت زنــان در بــازار کار ایــران، عــاوه بــر اینکــه تحت 
تأثیــر »انتخاب هــای فــردی« و در مــوارد بســیاری »اجبــار« 
ــر از  ــه اشــتغال در تمــام طــول زندگــی اســت، متأث ــان ب آن
ــر زندگــی آنهــا نیــز هســت. مجموعــه ای  شــرایط حاکــم ب
از روابــط اجتماعــی کــه جنســیتی شــده اند ماننــد هنجارهــا 
ــت  ــی نهادهــای دول ــط تحمیل ــا رواب ــراه ب ــادات، هم و اعتق
ــان  ــا طــرد زن ــرای تشــویق ی ــررات، آیین نامه هــا و...( ب )مق
ــارکت  ــرخ مش ــا ن ــده ت ــبب گردی ــازار کار، س ــه ب در ورود ب
زنــان در کشــور مــا در مقایســه بــا مــردان بســیار کمتــر، نوع 
ــا بســیار  ــکاری آنه ــزان بی ــر و می ــان ناپایدارت شــغل های آن
ــان  ــتۀ توانایی هایش ــار و شایس ــورد انتظ ــام م ــتر از ارق بیش
باشــد. نتیجــه آنکــه چگونگــی و میــزان مشــارکت زنــان در 
زندگــی اقتصــادی خانــواده و جامعــه، بیــش از آنکــه تحــت 
ــۀ  ــرات چرخ ــا تغیی ــق ب ــا در تطاب ــای آنه ــر انتخاب ه تأثی
ــن  ــه تأمی ــا ب ــد دولت ه ــر از تعه ــرد، متأث ــرار گی ــی ق زندگ

حقــوق شــهروندی اجتماعی زنــان در جامعــه و نابرابری های 
ــا  ــا ســایر نابرابری ه ــا هم پوشــانی ب ــه ب جنســیتی اســت ک
ــختی های  ــی، س ــا جغرافیای ــی ی ــی، قوم ــون طبقات همچ
بیشــتری را بــر زنــان شــاغل در بــازار کار تحمیــل می کنــد.

هــدف کلــی ایــن مقالــه مــروری بــر وضعیــت گــروه مهمــی 
ــازار کار کشــور یعنــی »زنــان کارگــر« و  از ایــن زنــان در ب
شــناخت مســائل و بررســی بهره منــدی آنــان از کار شایســته 
بــه عنــوان جزئــی از حقــوق شــهروندی اجتماعــی اســت. بــا 
ــر  ــش های زی ــه پرس ــود ب ــعی می ش ــی، س ــدف کل ــن ه ای

پاســخ داده شــود:
- زنــان کارگــر بــا چــه شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی 

در بــازار کار مواجــه هســتند؟
ــوان  ــه می ت ــازار چگون ــن ب ــان را در ای ــای زن - کاره

دســته بندی کــرد؟
- کدام گروه از زنان به کارهای شکننده می پردازند؟

- مســائل زنــان کارگــر در برخورداری از حق شــهروندی 
چیست؟

۱- شرایط تحـول یابنده و زنان کارگـر
در ایــن قســمت، بــرای شــناخت زمینــۀ دســتیابی گروهــی 
از زنــان بــه فرصت هــای اشــتغال یــا از دســت دادن 
ــادی  ــت اقتص ــه وضعی ــده، ب ــت آم ــه  دس ــای ب فرصت ه
ــت  ــوۀ حمای ــا جل ــت ب کشــور و برخــی از سیاســت های دول
و تأمیــن حقــوق شــهروندی زنــان و اشــتغال آنهــا در ســایۀ 

ــود. ــاره می ش ــرایطی اش ــن ش چنی

۱-۱- وضـعیت اقتصـادی
در یــک دهــۀ اخیــر )1383- 1393( اقتصــاد کشــور دچــار 
ــای  ــاد فرصت ه ــت و ایج ــده اس ــده ای ش ــای عدی تنگناه
ــی  ــروی کار، حت ــدۀ نی ــۀ فزاین ــا عرض ــب ب ــغلی متناس ش
ــده  ــی، میســر نگردی ــا افزایــش چشــمگیر درآمدهــای نفت ب
ــادی و  ــه کس ــتاد ب ــۀ هش ــۀ دوم ده ــور در نیم ــت. کش اس
ــط  ــیدن متوس ــد و رس ــار ش ــادی گرفت ــود اقتص ــپس رک س
ــک درصــد و  ــر از ی ــه کمت ــاالنه ب ــرمایه گذاری س ــد س رش
ــب  ــًا رقی واردات سیل آســای محصــوالت خارجــی کــه غالب
ــود  ــروز رک ــه ب ــر ب ــل دیگ ــد و عوام ــی بودن ــدات داخل تولی

ــی 1394: 54(. ــد )کریم ــی انجامی تورم
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کاهــش نــرخ رشــد اقتصــادی موجــب کاهــش ظرفیت هــای 
تولیــد در بســیاری از بنگاه هــای کوچــک، متوســط و بــزرگ 
و از میــان رفتــن صدهــا هــزار فرصــت شــغلی شــد. کاهــش 
و در واقــع اخــراج نیــروی کار در صنایعــی ماننــد نســاجی و 
پوشــاک و صنایــع غذایــی رخ داده اســت کــه کارگــران زن 
غالبــًا در آنهــا متمرکزنــد )جــدول 1(. بر اســاس نتایــج طــرح 
آمارگیــری از کارگاه هــای صنعتــی بــا 10 نفــر نیــروی کار و 
بیشــتر، ســهم زنان از کل اشــتغال در صنایع پوشــاک 58/7، 
ــه ترتیــب  ــات و کاغــذ ب ــع دخانی ــع غذایــی 15، صنای صنای
13/4 و 15/4، صنایــع نســاجی و چرم هریــک 12/9 و 12، و 
صنایــع چــوب 4/5 درصد اســت )مرکز آمار ایــران 1393ب(.

بــه نظــر اقتصاددانان، اقتصــاد ایران از ســال 1391 وارد دورۀ 
جدیــدی شــده کــه مهم تریــن ویژگــی آن افــت قابــل توجــه 
ســطح درآمــد ســرانه اســت. ایــن وضعیــت تهدیــدی جــدی 
ــده در  ــاه متبلور ش ــد رف ــت. براین ــا اس ــاه خانواره ــرای رف ب
قــدرت خریــد متوســط خانوارهــای ایرانــی نشــان می دهــد 
ــای  ــی خانواره ــد واقع ــن درآم ــال 1386 میانگی ــه از س ک
ــه  طــور مســتمر کاهــش پیــدا کــرده اســت کــه  شــهری ب
ــا  ــدید تقاض ــش ش ــا کاه ــع ب ــب صنای ــۀ آن اغل در نتیج
مواجــه هســتند )نیلــی 1394: 5(. بدیــن ترتیــب، در شــرایط 
ــد و  ــغلی جدی ــای ش ــود فرصت ه ــد اقتصــادی کشــور، نب ب

شــغل های از دســت رفتــه بــر تعــداد بیــکاران آشــکار افزوده 
ــت   ــا جمعی ــان ی ــکاران پنه ــه بی ــن کار ب ــدان از یافت و ناامی
ــچ گاه از  ــه هی ــان ک ــه، زن ــته اند.1۱ در نتیج ــال پیوس غیرفع
حــق برابــر در دسترســی بــه فرصت هــای شــغلی برخــوردار 
ــازار  ــه ب ــرای ورود ب ــری ب ــم کمت ــاز ه ــانس ب ــد ش نبوده ان
ــًا شــکننده و  ــتغال هایی عموم ــه اش ــار ب ــد و باالجب کار دارن

ــد. ــت روی می آورن ــد امنی فاق

۱-2- سیاسـت های اجتماعـی دولت
)OECD 2008( گــزارش  پژوهش هــای معتبــر جهانــی 
ــان،  ــا اســتفادۀ بهتــر از ســرمایۀ انســانی زن می کننــد کــه ب
رشــد اقتصــادی و بهبــود شــرایط اجتماعــی خانــواده و جامعه 
ــای  ــه فرصت ه ــان ب ــتیابی زن ــا دس ــود و ب ــر می ش میس

ــتغال: اش
رشد اقتصادی در تمام کشورها افزایش می یابد. 	

تعداد فقرا در تمام کشورها کاهش می یابد. 	
بازدهــی کســب و کار بــه  ویــژه در اقتصــاد دانش بنیان   

ــت می شــود. تقوی
کارایــی هزینه هــای ســامت و برنامه هــای اجتماعــی   

ــد. ــا می یاب ارتق

۱- افرادی که در یک هفتۀ منتهی به آمارگیری در جست وجوی کار بوده اند 
ولی شغلی پیدا نکرده اند بیکار به حساب می آیند، ولی افرادی که مدت ها به 

دنبال کار بوده اند و از یافتن شغل ناامید شده اند غیرفعال محسوب می شوند.

۲00۴۲007نوع صنعت

1/8-3/6-غذایی

3/3-0دخانیات

5/8-6/2-نساجی

2/6-1/2-پوشاک

3/3-34/2-چرم

5/1-5/0-محصوالت چوبی

3/4-6/5-محصوالت کاغذی

3/40/1-همة صنایع بزرگ

جدول ۱. کاهش اشتغال در صنایع بزرگ* )درصد(

* صنایع با بیش از 5۰ نفر نیروی کار 
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران 1390 )2011(؛ به نقل از 

 Karimi Moughari 2012
منبع:  پایگاه خبری مهرخانه
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خسارت های زیست محیطی کاهش می یابد. 	
ــان  ــا دســتیابی زن ــروی کار و ســرمایه ب بهــره وری نی  

بــه تکنولوژی هــای مناســب افزایــش می یابــد.
نــرخ بازگشــت اقتصــادی ســرمایه گذاری ها در نیــروی  	

ــد. ــا می یاب انســانی ارتق
ــان  ــه کارفرمای ــته ک ــۀ گذش ــک ده ــن، در ی ــود ای ــا وج ب
ــازار کار  ــی در ب ــروی کار اضاف ــا نی ــی و خصوصــی( ب )دولت
مواجــه بوده انــد، تصویــب قوانیــن و مقرراتــی کــه غالبــًا جلوۀ 
حمایــت از زنــان را داشــته اســت بیشــتر بــه خــروج زنــان از 
بــازار کار انجامیــده اســت. فراتــر از آنچــه در قانــون کار در 
حمایــت از زنــان کارگــر منظــور شــده، سیاســت هایی اتخــاذ 
گردیــده کــه کارفرمایــان بخــش خصوصــی و حتــی دولتــی 
ــش  ــه افزای ــد، از جمل ــا را ندارن ــرای آنه ــوان اج ــل و ت تمای
دورۀ مرخصــی زایمــان و برخــورداری از دســتمزد و حقوقــی 

معــادل دوران اشــتغال بــه کار. 
برخــی دیگــر از سیاســت های دولــت کــه در جهــت کاهــش 
مســئولیت های آن در قبــال تأمیــن حقــوق اجتماعــی زنــان 
و غالبــًا بــا هــدف کاســتن از هزینه هــا طراحــی و اجرا شــده، 
ماننــد حــذف مهدکودک هــا و عــدم اجبــار کارفرمایــان بــه 
ــا  ــودکان، نه تنه ــداری ک ــرای نگه ــات الزم ب ــن امکان تأمی
کمکــی بــه برقــراری عدالــت اجتماعی نکــرده، بلکــه مخالف  
حقــوق شــهروندی زنــان اســت. ترکیــب طبقــات اقتصــادی 
ــه  ــده ای ب ــتیابی ع ــد( و دس ــر و ثروتمن ــاغل )فقی ــان ش زن
شــغل های بهتــر بــا حقــوق بیشــتر موجــب شــده کــه گــروه 
ــتار  ــودک و پرس ــۀ مهد ک ــد هزین ــان بتوانن ــی از زن کوچک
ــان  ــد، و زن ــن کنن ــی خــود تأمی ــوق مکف ــا حق ــره را ب و غی
کارگــری کــه بــا حداقــل حقــوق کار می کنند نتوانند مشــکل 
نگهــداری بچه هایشــان را حــل کننــد. ایــن گــروه از زنــان یا 

بــه اجبــار شــغل خــود را تــرک می کننــد کــه در نتیجــۀ آن 
منابــع درآمــدی خانــوار کم درآمــد بــاز هــم کاهــش می یابــد 
و فقیرتــر می شــوند یــا نگهــداری از بچه هــا را بــه دیگــران  
ــه  ــد ک ــان می گذارن ــه تنهایش ــا در خان ــد ی ــول می کنن مح
در هــر دو صــورت آثــار نامطلوبــی بــرای مــادر و بچــه بــه 

 بــار مــی آورد. 
ــدم  ــب ع ــویی موج ــی از س ــت های این چنین ــاذ سیاس اتخ
ــا از  ــروج آنه ــان و خ ــتخدام زن ــه اس ــان ب ــل کارفرمای تمای
بــازار کار و از ســوی دیگــر کاهــش تــوان زنــان کارگــر در 
کمــک بــه تأمیــن هزینه هــای خانــوار و تربیــت بچه هــا و در 
مجمــوع ضایــع شــدن حقــوق شــهروندی زنان شــده اســت.

۱-۳- اشتغـال زنان
ــران قــادر  ــا 1394 اقتصــاد ای ــۀ ســال های 1384 ت در فاصل
ــرای  ــوده و کاهــش تقاضــا ب ــد نب ــه ایجــاد مشــاغل جدی ب
نیــروی کار همزمــان بــا رونــد افزایشــی عرضــۀ آن جامعــه 
ــروی کار اضافــی«1 مواجــه کــرده اســت.  ــدۀ »نی ــا پدی را ب
کاهــش نــرخ مشــارکت زنــان در بــازار کار از 17 درصــد در 
ــه 13/3 درصــد در ســال 1394 نشــان دهندۀ  ســال 1384 ب
افزایــش ســهم و تعــداد زنــان غیرفعــال بــه رقمــی نزدیــک 
ــه 28 میلیــون نفــر در دورانــی شــده اســت کــه دختــران  ب
جــوان تحصیل کــردۀ دانشــگاهی مشــتاق ورود بــه بــازار کار 
هســتند و بســیاری از زنــان بــرای کمــک بــه تأمین بخشــی 
از هزینه هــای خانــوار بــرای اولیــن بــار وارد بــازار کار شــده 
یــا بــه امیــد یافتــن شــغل دیگــری بــا درآمــد بهتــر و امنیــت 

ــد. ــازار کار برآمده ان ــی در ب ــدد جابه جای ــتر درص بیش
ــه  ــک ب ــه در ســال 1388 نزدی ــی ک ــب، در حال ــن ترتی بدی

1 - added worker effect

نمودار ۱. رشد ساالنة تعداد زنان شاغل )۱۳۹4-۱۳۸۸(
منبع: مرکز آمار ایران 1388- 1394، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار 
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3/7 میلیــون نفــر از زنــان شــاغل بوده انــد، در ســال 1394 
ــه 3/460 میلیــون نفــر کاهــش یافتــه اســت  ایــن تعــداد ب
)نمــودار 1(. بــه دلیــل آنکــه نــرخ بیــکاری زنــان تقریبــًا دو 
ــر مــردان اســت، نســبت جنســی اشــتغال از 473 مــرد  براب
شــاغل بــه 534 افزایــش و نســبت جنســی بیــکاری از 283 
ــه  ــش یافت ــل 100 زن کاه ــکار در مقاب ــرد بی ــه 226 م ب
اســت. بــه عبــارت دیگــر، بــه دالیــل فرهنگــی ـ اجتماعــی 
و سیاســت های دولــت، جــذب مــردان بــه بــازار کار همــواره 

بیشــتر از زنــان بــوده اســت.
ــال 1394،  ــران، در س ــار ای ــز آم ــات مرک ــاس اطاع بر اس
ــت«  ــه کار »پاره وق ــاغل ب ــان ش ــد از زن ــدود 45/5 درص ح
)کمتــر از 32 ســاعت کار در هفتــه( مشــغول بوده انــد. ایــن 
ــزارش  ســهم در بخــش کشــاورزی حــدود 32/8 درصــد گ
شــده کــه بــا توجــه بــه ماهیــت کار در ایــن بخــش قابــل 
درک اســت. در بخــش صنعــت نیــز نزدیــک بــه 24 درصد از 
زنــان کار پاره وقــت داشــته اند کــه غالبــًا کارکنــان مســتقل 

ــد. ــی بوده ان ــاغان خانگ و ش
عــالوه بــر اشــتغال بــه کار پاره وقــت، عــده ای از زنــان شــاغل 
ــده اند. از  ــود ش ــغل خ ــض ش ــا تعوی ــرک کار ی ــه ت ــور ب مجب
ــه ۱3۹۴ شــغل  مجمــوع زنانــی کــه در پنــج ســال منتهــی ب
ــن  ــل پایی ــه دلی ــد، حــدود 2۴ درصــد ب ــرک کرده ان خــود را ت
ــت  ــداری وضعی ــت ناپای ــه عل ــتمزد و 5۱ درصــد ب ــودن دس ب
شــغلی مجبــور بــه ایــن اقــدام شــده اند کــه بــه تفکیــک ۱۷ 
درصــد موقتــی بــودن کار، ۹/۴ درصــد تعطیلــی دائمــی محــل 
کار، ۰/3 درصــد فصلــی بــودن کار، و 2۱/۹ درصــد اخــراج یــا 

ــد.۱ ــالم کرده ان ــل آن اع ــروی کار را دلی ــل نی تعدی
ــدۀ اقتصــادی و  ــان، در نتیجــۀ شــرایط تحول یابن ــن زن بنابرای
سیاســت های اجتماعــی دولــت، عــالوه بــر خــروج از بــازار کار، 
جابه جایــی در میــان بخش هــای اقتصــادی و اجبــار بــه تــرک 
یــا تفویــض شــغل، به ســوی کارهایــی ســوق داده شــده اند که 
در شــرایط بد اقتصادی بیشــترین ریــزش و ناپایــداری را تجربه 

می کننــد، ماننــد کارهــای پاره وقــت، قــراردادی یــا موقــت.

2- کارهای زنان کارگـر
مهم تریــن مفهــوم در ایــن مقالــه تعریف »زن کارگر« اســت. 
ــون کار  ــه قان ــوان ب ــن تعریــف می ت ــه ای ــرای دســتیابی ب ب
آموزش، مهاجرت،  یا  ۱ - مسائل خانوادگی، جابه جایی محل کار، تحصیل 

بازنشستگی، کهولت سن و بیماری از دیگر دالیل ترک شغل زنان است.

مراجعــه کــرد کــه »کارگــر« را فــردی تعریــف می کنــد کــه 
»بــه هــر عنــوان در مقابــل دریافــت حق الســعی اعــم از مزد، 
حقــوق، ســهم ســود و ســایر مزایــا بــه درخواســت کارفرمــا 
ــد  ــا تأکی ــف ب ــن تعری ــد ای ــر می رس ــه نظ ــد«. ب کار می کن
بــر وجــود کارفرمــا و حق الســعی )انــواع دســتمزد( جامعیــت 
کافــی را بــا توجــه بــه وضعیــت کاری گــروه بزرگــی از زنــان 
ــن  ــا »کارک ــزد« ی ــدون م ــی ب ــن فامیل ــه »کارک ــدارد ک ن
مســتقل« هســتند و کارفرمــا ندارنــد )خود کارفرمــا هســتند( 
یــا اصــًا مــزدی دریافــت نمی کننــد. در نتیجــه عــده ای از 
زنــان شــاغل و کارگــر خــارج از دایــرۀ ایــن تعریــف باقــی 

می ماننــد.
ســازمان تأمیــن اجتماعــی کــه بــا هــدف حمایــت از »کار« 
تأســیس شــده اســت، همۀ افــرادی را که تحت پوشــش قرار 
ــامل  ــوان ش ــن عن ــد. ای ــف می کن ــر« تعری ــد »کارگ می ده
همــۀ کســانی می شــود کــه در بنگاه هــای اقتصــادی تحــت 
پوشــش قانــون کار شــاغل هســتند. این افــراد که بــا درجات 
ــت  ــون فعالی ــئولیت های گوناگ ــی و در مس ــف تحصیل مختل
ــول  ــوند.2 علی االص ــده می ش ــر نامی ــه کارگ ــد، هم می کنن
همــۀ مــزد و حقوق بگیــران شــاغل در بخــش خصوصــی در 
ایــن گــروه جــای می گیرنــد، امــا زنــان کارگــر غیــر مــزد و 
ــد( در  ــه کار می کنن ــد کســانی کــه در خان ــر )مانن حقوق بگی

ایــن مجموعــه دیــده نمی شــوند.
مرکــز آمــار ایــران کــه مســئول تهیــۀ آمارهــای مربــوط بــه 
نیــروی کار اســت، کارگــران را بــه دو دســتۀ ســاده و ماهــر 
ــه  ــا ارائ ــرای آنه ــه ای ب ــف جداگان ــرده و تعاری ــک ک تفکی
می دهــد. »کارگــر ســاده« فــردی اســت کــه بــرای انجــام 
ــارت و  ــم و کســب مه ــه تعلی ــاز ب ــف شــغلی خــود نی وظای
تجربــه نــدارد، و »کارگــر ماهــر« فــردی اســت که بــه اعتبار 
دانــش فنــی و تجربــه ای کــه کســب کــرده، توانایــی انجــام 
دادن یــک یــا چنــد وظیفــه را در شــغل معیــن و کارهای فنی 
ــورد  ــی در م ــات کاف ــد اطاع ــف می توان ــن دو تعری دارد. ای
کارگــران بــه دســت دهــد، امــا در طــرح آمارگیــری نیــروی 
کار 1394 کــه وضعیــت شــغلی افــراد در آن گــزارش شــده 
اثــری از عنــوان »کارگــر ماهــر« نیســت )به جــز در بخــش 
کشــاورزی(، و وضعیــت شــغلی بــه تفکیــک 9 گــروه عمــدۀ 

2- برای نمونه، یک بیمارستان کارگاهی است که کارگران آن شامل پزشکان 
متخصص، پرستاران و ... تا ردۀ مسئولین نظافت می شود.
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گروه
کل

)بخش خصوصی 
+ بخش عمومی(

بخش خصوصـی

کارکن فامیلی مزد و حقوق بگیرکارکن مستقلکارفرماجمع
بدون مزد

4. کارمندان امور 
28014917342820431961688121214اداری و دفتری

5. کارکنان خدماتی 
و فروشندگان 
فروشگاه ها و 

بازارها
344903331205879614379814359035018

6. کارکنان 
ماهر کشاورزی، 

جنگلداری و 
ماهیگیری

62270062270030751210008676489947

7. صنعتگران و 
کارکنان مشاغل 

مربوط
658104656204384942716514998475206

8. متصدیان 
ماشین آالت 
و دستگاه ها، 
مونتاژکاران و 

رانندگان وسایل 
نقلیه

34920334710884123759871

1940776181700815924704000494821602256کارگران ماهر

سهم از کل 
کارگران 

ماهر)درصد(
-۱00 0/9 38/7 ۲7/۲ 33/۱

92587832439641042359213793682330. کارگران ساده

سهم از کل 
کارگران ساده 

)درصد(
-۱00 0/0۴ 9/7 56/5 33/7

جمع
)کارگران ماهر + 

ساده(
2199559206097216028727592632757684586

سهم از کل 
کارگران 
33/۲ 30/7 35/3 0/8 ۱00-)درصد(

جدول 2. زنان۱۰ ساله و بیشتر بر حسب گروه های عمدة شغلی و وضعیت شغلی )۱۳۹4(

منبع: مرکز آمار ایران 1394، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار
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شــغلی زیــر ارائــه شــده اســت:
1( قانون گذاران، مقامات عالی رتبه و مدیران

2( متخصصان
3( تکنیسین ها و دستیاران

4( کارمندان امور اداری و دفتری
5( کارکنان خدماتی و فروشندگان

6( کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری
7( صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط

8( متصدیــان و مونتــاژکاران ماشــین آالت و دســتگاه ها و 
راننــدگان وســایل نقلیــه

9( کارگران ساده
بدیــن ترتیــب، بــا توجــه بــه محدودیتــی کــه در تعاریــف و 
آمارهــای مرکــز آمــار ایران و ســایر منابــع معتبر وجــود دارد،  
ــا در نظــر گرفتــن 9 گــروه وضعیــت شــغلی ارائه شــده در  ب
ــران  ــی مشــاغل ای ــدی اســتاندارد بین الملل ــزارش طبقه بن گ
ــورت  ــه ص ــف(، ب ــران 1393ال ــار ای ــز آم )ISCO-08( )مرک

قــراردادی، زنــان شــاغلی کــه در گروه هــای 4 تا 8 شــمارش 
ــروه 9  ــر منظــور شــده اند و گ ــران ماه ــزو کارگ شــده اند ج

تعــداد کارگــران ســاده را نشــان می دهــد )جــدول 2(.
بــا توجــه بــه تعــداد کــم زنــان کارگــری کــه بــرای انجــام 
ــه کســب مهــارت نداشــته اند )حــدود  ــاز ب وظایــف خــود نی
250 هــزار نفــر(، کمــی بیــش از 88 درصــد از زنــان کارگــر 
بــه دلیــل دارا بــودن دانش فنــی و تجربــه در زمــرۀ کارگران 
ماهــر قــرار می گیرنــد کــه 38/7 درصــد آنها کارکن مســتقل 

و 33 درصــد کارکــن فامیلــی بــدون مــزد هســتند.
ــدۀ  ــی فراهم کنن ــش خصوص ــه بخ ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
فرصت هــای شــغلی بــرای زنــان کارگــر بــوده، بــه  طوری که 
ــی  ــش خصوص ــر در بخ ــان کارگ ــد از زن ــدود 94 درص ح
شــغلی بــه  دســت آورده انــد. بر اســاس برآوردهــا و محاســبات 
ــران  ــاده از کل کارگ ــر س ــان کارگ ــه، ســهم زن صورت  گرفت
ســادۀ کشــور حــدود 7/4 درصــد و در گــروه کارگــران ماهــر 

رقمــی نزدیــک بــه 14 درصــد اســت )جــدول 3(. 
بــا فــرض اینکــه زنــان شــاغل در بخــش عمومــی از 
ــان  ــت برخــوردار هســتند و در می ــی دول حمایت هــای قانون
زنــان شــاغل در بخــش خصوصــی، زنــان کارفرمــا نیــز بــه 
ــوان  ــادی ت ــی و اقتص ــات مال ــدی از امکان ــل بهره من دلی
اســتفاده از ســایر حمایت هــا )ماننــد بیمــۀ حــرف و مشــاغل 
آزاد( را دارنــد، میــزان تعهــد کارفرمایــان بخــش خصوصــی 
ــون کار و فراهــم آوردن حمایت هــای  ــاد قان ــه اجــرای مف ب
مــورد نیــاز بــرای زنــان کارگــر مزد و حقــوق بگیــر موضوعی 
در خــور توجــه اســت. امــا وضعیــت دو گــروه از زنــان کارگــر، 
یعنــی کارکنــان مســتقل و کارکنــان فامیلــی بــدون مــزد که 
ــع  ــر و در واق ــان کارگ ــد از کل زن ــه 68/5 درص ــک ب نزدی
ــورداری از  ــد، در برخ ــکیل می دهن ــتغاالن«1 را تش »خوداش
حمایت هــای قانونــی و اجتماعــی مســئله ای اســت کــه بایــد 

مــورد بررســی قــرار گیــرد.

۱ - طبق تعریف مرکز آمار ایران، خوداشتغال فرد شاغلی است که برای انجام 
فعالیت شغلی خود مزد و حقوق دریافت نمی کند و شامل سه گروه کارفرمایان، 

کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد و حقوق است.

۱39۴شرح

1817008تعداد زنان کارگر ماهر در بخش خصوصی

14/0٪سهم زنان کارگر ماهر بخش خصوصی از کل کارگران ماهر )زن + مرد(

52/5٪سهم زنان کارگر ماهر بخش خصوصی از کل زنان شاغل

243964تعداد زنان کارگر ساده در بخش خصوصی

7/4٪سهم زنان کارگر سادۀ بخش خصوصی از کل کارگران ساده )زن + مرد(

7/0٪سهم زنان کارگر سادۀ بخش خصوصی از کل زنان شاغل

2060972تعداد کل زنان کارگر ساده و ماهر در بخش خصوصی

جدول ۳. تعداد و سهم زنان کارگر ماهر و ساده از مجموع کارگران و زنان شاغل در بخش خصوصی )۱۳۹4( 

منبع: مرکز آمار ایران 1394، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار
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بــر مبنــای تجربیــات و مطالعــات جهانــی، در شــرایط 
ــه  ــتغالی را تجرب ــش خوداش ــورها افزای ــادی، کش ــد اقتص ب
ــه  ــان ب ــدارد، زن ــود ن ــت وج ــون کار تمام وق ــد؛ و چ می کنن
ــواع  ــه ان ــد و ب ــن می دهن ــت ت ــای پاره وق ــه کاره ــار ب اجب
شــغل های آســیب پذیر ماننــد خوداشــتغالی، کارکــن فامیلــی 
ــت، کارهــای  ــزد، کارکــن مســتقل، کارهــای موق ــدون م ب
فصلــی، کار در خانــه )مشــاغل خانگــی( و نظایــر اینهــا روی 
می آورنــد )Kabeer 2012: 22-26(. در واقــع، در شــرایط بد 
اقتصــادی، انتخاب هــای زیــادی بــرای زنــان وجــود نــدارد و 
آنــان مجبورنــد بــرای کاهــش فقــر خانــواده و تأمین بخشــی 
از مخــارج زندگــی، وارد بــازار کار شــوند و در حاشــیۀ ناایمــن 
آن باقــی بماننــد. امــا بــه  اســتناد اطاعــات قابل دسترســی و 
ارائه شــده، بــه  نظــر می رســد کــه زنــان کارگــر کشــور مــا، 
عــاوه بــر تجربۀ شــرایط دشــوار اقتصــادی، با سیاســت های 
ــه  ــد ک ــه بوده ان ــازار کار مواج ــروج از ب ــرای خ ــی ب اجتماع
تجربــۀ متفاوتــی را رقــم زده اســت و آن کاهش زنان شــاغل 
در همــۀ وضعیت هــای شــغلی اســت )جــدول 4(. بهبــود ایــن 
شــرایط در گــرو شــناخت درســت تنیدگــی مســائل فرهنگــی 
و اجتماعــی بــا مســائل اقتصــادی و پیشــنهاد سیاســت هایی 

عملــی در چارچــوب ظرفیــت کنونــی کشــور اســت.

2-۱- کار های شایسـته و شکـنندة زنان کارگـر
ــری  ــوزۀ کارگ ــاالن ح ــاش  فع ــته، ت ــرن گذش ــک ق در ی
ــی  ــن اصل ــار رک ــداری چه ــن و پای ــت تأمی ــور در جه کش
ــغلی2،  ــای ش ــه فرصت ه ــی ب ــی دسترس ــته1 یعن کار شایس
ــرای  ــود تشــکل ها5 ب ــی و وج ــای4 قانون ــوق3، حمایت ه حق
حمایت هــای اجتماعــی بــوده اســت. در نتیجــۀ تاش هــای 
ــن  ــان، اولی ــت آن ــا از وضعی ــر دولت ه ــران و درک بهت کارگ
قانــون کار در ســال 1325 و آخریــن آن در ســال 1369 در 

ــه تصویــب رســید. مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام6 ب
بر اســاس اســناد موجــود، اعضــای اتحادیــۀ کارگــران کارخانۀ 
بافندگــی وطــن اصفهــان در اردیبهشــت 1310 تقاضاهــای 
خــود را مطــرح کــرده و پیگیــر تحقــق آنهــا بوده انــد )رک. 

برگــی از تاریــخ(، از جملــه:
8 ساعت کار در روز  

پرداخت حقوق برای روزهای جمعه )تعطیل(  
1- decent work
2- employment opportunities 
3- rights 
4 - protection 
5 - voice

۶ - به دلیل اختالف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسالمی، تصویب 
قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شد. سن قانونی کار یک نمونه 
از اختالف نظرها بود. به نظر شورای نگهبان، کودکان را در هر سنی می توان 

با اجازه ولی شان به کار گرفت. 

جدول 4. تغییرات تعداد زنان کارگر ماهر و ساده در وضعیت های شغلی بخش خصوصی )۱۳۸۸ و ۱۳۹4(

 * بخشی از  این رقم می تواند حاصل اعام پاسخگویان به عنوان »خانه دار« باشد.

منبع: مرکز آمار ایران 1388، 1394، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار

کارکن فامیلی بدون مزدمزد و حقوق بگیرکارکن مستقلکارفرماجمعشرح

تعداد کارگران 
ماهر

13882317659194508233484694781005375

1394181700815924704000494821602256

تعداد کارگران 
ساده

13881826362611246011605753857

13942439641042359213793682330

تعداد کل 
کارگران

13882500295197118358085855351059232

1394206097216028727592632757684586

403119-25343+119348-3526-500651-میزان تغییرات کارگران ماهر

28473+21879+11132+157-61328+میزان تغییرات کارگران ساده

*374646-4722+108216-3683-439323-میزان تغییرات کل کارگران
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پایان بخشیدن به تنبیه بدنی کارگران  
استفاده از کلمۀ »کارگر« به جای »فعله«  

ــایر  ــن و س ــی وط ــۀ بافندگ ــه در کارخان ــی ک ــران زن کارگ
و  می کردنــد  کار  اصفهــان  ریســندگی  کارخانه هــای 
ــر( از  ــۀ  اخگ ــدند )روزنام ــده می ش ــه ای« نامی »زن کارخان
روزهــای کاری خــود چنیــن تعریــف کرده انــد: »دو شــیفت 
ــر  ــش عص ــاعت ش ــد. س ــوض می ش ــی ع ــه هفتگ ــود ک ب
می رفتیــم تــا شــش فــردا صبــح. هفتــۀ بعــد عــوض 
ــی  ــش عصــر. خیل ــا ش ــم ت ــح می رفتی ــد. شــش صب می ش
ــداً شــد هشــت  ــم. بع ــود. دوازده ســاعت کار می کردی ــد ب ب
ــردم  ــردم و می ب ــل می ک ــح بچــه ام را بغ ــن صب ــاعت. م س
تحویــل شــیرخوارگاه مــی دادم. هــر ســه یــا چهــار ســاعت 
ــاعت  ــی س ــتیم. وقت ــیردهی داش ــت ش ــم نوب ــار ه ــک ب ی
کارمــان از دوازده ســاعت بــه هشــت ســاعت رســید، روزی 
دو بــار نوبــت شــیردهی داشــتیم. بعدهــا گفتنــد زن هــا دیگــر 

ــی 1393(. ــند.« )جزین ــب کار نباش ش
ــی  ــکل های مختلف ــه ش ــای کاری ب ــخ، قرارداده از آن تاری
ــته  ــای اقتصــادی بس ــان بنگاه ه ــران و کارفرمای ــن کارگ بی
ــال های  ــرای س ــراد را ب ــا اف ــی از قرارداده ــود. برخ می ش
طوالنــی و دورۀ زمانــی غیرمشــخص بــه یــک ســازمان یــا 
ــروی کار را  ــری نی ــداد دیگ ــد و تع ــل می کنن ــگاه متص بن
بــرای یــک دورۀ زمانــی محــدود یــا کار معیــن بــه خدمــت 
ــا یــک ســازمان قــرارداد  ــد. گروهــی از کارگــران ب می گیرن
ــازمان و محــل دیگــری کار  ــه در س ــی ک ــد در حال می بندن
ــرارداد  ــی از ق ــکل های مختلف ــب، ش ــن ترتی ــد. بدی می کنن
تنظیــم و صورت هــای جدیــدی از اســتخدام زنــان و مــردان 
مطــرح می شــود، امــا دانســته ها و اطاعــات مــا راجــع بــه 
ــدان  ــا چن ــوت و مســائل آنه ــاط ق ــدد کار و نق اشــکال متع
ــه در  ــناخت آنچ ــه ش ــی ک ــت. در حال ــه اس ــش نیافت افزای
ــع  ــت ها و رف ــی سیاس ــرای طراح ــد ب ــاق می افت ــل اتف عم

ــت.  ــروری اس ــی ض ــای احتمال ناکارآمدی ه
ــی  ــای مختلف ــم و روش ه ــی، از مفاهی ــات جهان در تجربی
ــاوت  ــای متف ــا ویژگی ه ــا ب ــواع کاره ــته بندی ان ــرای دس ب
اســتفاده شــده اســت. بــا ارائــۀ چنــد نمونــه از ایــن 
بــه وضعیــت فعالیت هــای  بــا توجــه  دســته بندی ها و 
ــته بندی  ــرای دس ــی ب ــر، معیارهای ــان کارگ ــادی زن اقتص
ــم  ــان کارگــر در چارچــوب کار شایســته تنظی شــغل های زن

ــود  ــرایط موج ــر در ش ــان کارگ ــائل زن ــاس آن، مس و بر اس
بررســی می شــود.

2-2- دسـته بنـدی کارها
روابــط و شــرایط کار و معیارهــای دســته بندی کارهــا و 
کارگرانــی کــه ایــن نــوع کارهــا را انجــام می دهنــد موضــوع 
مطالعــات بســیاری در ســازمان بین المللــی کار و ســایر 
ــد  ــه چن ــوده اســت. در ادامــه، ب ــی ب ــر جهان نهادهــای معتب

نمونــه از دســته بندی ها اشــاره می شــود.

2-2-۱- کار اسـتاندارد و غیراسـتاندارد
متخصصــان دانشــگاه علــم و تکنولــوژی هنگ کنــگ، 
در گزارشــی کــه بــرای ســازمان بین المللــی کار تهیــه 
ــه دو دســته تفکیــک می کننــد:  ــد، کار کارگــران را ب کرده ان
George and Chatto-( ــتاندارد ــتاندارد و کار غیراس  کار اس

.)padhyay 2015

کارگرانــی کــه کار اســتاندارد انجــام می دهنــد، طبــق 
ــد و  ــن دارن ــت و معی ــاعات کار ثاب ــدود، س ــراردادی نامح ق
در یــک مــکان ثابــت و تحــت کنتــرل و مدیریــت مســتقیم 
کارفرمــا کار می کننــد. امــا کارگرانــی کــه کار غیراســتاندارد 
ــل از  ــه نق ــتند )ب ــروه هس ــه گ ــامل س ــد ش ــام می دهن انج

 :)Pfeffer and Baron 1988

1( کســانی که پیوســتگی و وابســتگی محــدود و موقتی 
بــه ســازمان دارنــد، ماننــد کارگــران پاره وقت1. 

2( کســانی کــه پیوســتگی مکانــی محــدودی بــا 
ــه کار  ــه در خان ــی ک ــد کارگران ــد، مانن ــازمان دارن س
می کننــد2 یــا آنهایــی کــه از راه دور یــا بــا اســتفاده از 

شــبکه های مجــازی3 کار می کننــد.
3( کســانی کــه پیوســتگی اداری/ مدیریتــی محــدود بــا 
ســازمان دارنــد، ماننــد کارگرانی کــه توســط پیمانکاران 
بــرای کار در یــک ســازمان دیگــر اســتخدام می شــوند، 
از جملــه کارگــران خدمــات شــهری. کارکنــان مســتقل 
بــرای خودشــان کار می کننــد  افــرادی کــه  یــا 
ــه  ــرارداد ب ــا ق ــود را ب ــات خ ــی خدم ــا( ول )خویش فرم
ســازمان های دیگــر ارائــه می دهنــد نیــز در ایــن گــروه 

1 - part-time workers
2 - work-at-home jobs, home based works
3 - virtual workers
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ــک  ــذای ی ــدگان غ ــد تأمین کنن ــد، مانن ــرار می گیرن ق
ــتقل  ــپزخانه ای مس ــود را در آش ــه کار خ ــه ک وزارتخان

ــد. ــام می دهن انج

2-2-2- کار عـادی و غیرعـادی۱
در ایــن دســته بندی کــه در برخــی منابــع »متعــارف و 
ــر  ــی نظی ــر معیارهای ــت، ب ــده اس ــده ش ــارف« نامی غیرمتع
وجــود مقــررات و اســناد خــاص در مــورد روش انجــام 
ــه  ــرای آن، ب ــاز ب ــورد نی ــای م ــوع مهارت ه ــک کار و ن ی
 ویــژه میــزان خطرپذیــری کارگرانــی کــه آن را انجــام 
ــته بندی،  ــن دس ــای ای ــر مبن ــود. ب ــد می ش ــد، تأکی می دهن
ــه  ــت ک ــی اس ــا وظایف ــغل ی ــارت از ش ــادی عب کار غیرع

دارد: را  زیــر  ویژگی هــای 
به ندرت انجام می شود. 	

خارج از وظایف عادی )نرمال( است. 	
روش اجرای مستند و ثبت شده ندارد. 	

روال انجام آن متفاوت با روال عادی است. 	
قباًل اجرا نشده است.  

انجام آن خطرپذیری باالیی می طلبد.  

2-2-۳- کار خـوب و کار بـد
دو بخــش عمــدۀ اقتصــادی، یعنــی بخــش عمومــی و 
تعاونی هــا(، هر یــک  )در مــواردی شــامل  خصوصــی 
مقدمــات و پیامدهــای متفاوتــی در جــذب نیــروی کار زنــان 
دارنــد. اســتخدام در بخــش عمومــی بــه دلیــل ویژگی هــای 
ــداری و امنیــت شــغلی و  ــن آنهــا پای ــارز آن، کــه مهم تری ب
ــی و اجتماعــی اســت، بیشــترین تحــول  حمایت هــای قانون
را در زندگــی زنــان و توانمنــدی آنهــا ایجــاد می کنــد. 
ــه  ــش یافت ــج کاه ــه تدری ــش ب ــن بخ ــتخدام در ای ــا اس ام
و بــا اجــرای سیاســت هایی ماننــد تعدیــل ســاختاری، 
ــان  خصوصی ســازی و کوچــک کــردن بخــش عمومــی، زن

ــد.  ــی روی آورده ان ــش خصوص ــه بخ ب
بــه نظــر کبیــر )Kabeer 2012( شــرایط بــد اقتصــادی در 
مــوارد بســیاری زنــان کارگر رســمی را کــه از مزایــای قانون 
ــه خــروج از اقتصــاد رســمی ســوق  ــد ب کار بهره منــد بوده ان
ــای  ــکل از ترکیب ه ــدی متش ــه، فراین ــت. در نتیج داده اس

1 - routine and non-routine works

مختلــف کار در حــال وقــوع اســت:
جایگزین شدن کارگر رسمی با غیررسمی  
کاهش بندها و مواد الزام آور در قراردادها  

عــدم تضمیــن برخــورداری از حمایت هــای قانونــی، حتی   
بــا کار در یــک بنــگاه رســمی 

کنترات های دست دوم  	
بیکاری و کم کاری، کارهای پاره وقت و موقتی 	

نبود نظم در پرداخت ها 	
بدیــن ترتیــب، طیفــی از انــواع شــغل  و قــرارداد کاری 
ــای  ــر آن کاره ــک س ــه در ی ــت ک ــده اس ــود آم ــه  وج ب
ــای  ــر آن کاره ــر دیگ ــد( و در س ــای ب ــیب پذیر2 )کاره آس
پایــدار بــا حمایت هــای قانونــی و اجتماعــی )کارهــای خوب( 

قــرار می گیرنــد.

2-2-4- کار شایسـته و شکننـده
در گــزارش »اشــتغال جهانــی و چشــم انداز اجتماعــی« 
ــه  ــده ک ــد ش ــال 2015 قی ــی کار در س ــازمان بین الملل س
ــر  ــتغال کمت ــکاری، اش ــر بی ــرخ باالت ــا ن ــان ب ــان همچن زن
ــا  ــد و ب ــر مواجه ان ــادی پایین ت ــارکت  اقتص ــواًل مش و اص
ــدار  ــه اشــتغال های آســیب پذیر و ناپای ــر ب خطرپذیــری باالت
یعنــی خوداشــتغالی روی می آورنــد )ILO 2015: 21(. در 
ایــن گــزارش آمــده کــه اگرچــه  در بیشــتر مناطــق جهــان، 
ــراد در  ــداد اف ــه، تع ــیایی و خاورمیان ــق آس ــژه مناط ــه وی ب
و  بــدون مــزد  فامیلــی  وضعیت هــای شــغلی کارکــن 
کارکــن مســتقل کاهــش مختصــری یافتــه، همچنــان نیمی 
از جمعیــت جهــان )عمدتــًا زنان(  در شــرایط آســیب پذیر کار 
ــد  ــه کار شایســته محــروم مانده ان ــد و از دســتیابی ب می کنن

.)ILO 2015: 21- 27(

زنــان کشــور مــا در دو بخــش عمومــی و خصوصــی شــاغل 
هســتند. بخــش عمومــی مشــابه بســیاری از کشــورهای در 
ــا اجــرای سیاســت های اصــاح ســاختاری  حــال توســعه، ب
و غیــره و تنگناهــای اقتصــادی دهــۀ اخیــر، ظرفیــت 
ــان  ــرای ایجــاد فرصت هــای شــغلی و جــذب زن ــری ب کمت
در جســت وجوی کار دارد. در نتیجــه بخــش خصوصــی 
کــه شــامل کارفرمــا )1/3 درصــد(، کارکــن مســتقل )22/3 
درصــد(، مــزد و حقوق بگیــر )30/7 درصــد( و کارکــن فامیلی 

2- vulnerable 
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بــدون مــزد )19/9 درصد( اســت، بــرای 74/2 درصــد از زنان 
ــز  متقاضــی کار فرصــت شــغلی فراهــم کــرده اســت )مرک

آمــار ایــران 1394، نتایــج طــرح آمارگیــری نیــروی کار(.
بــا توجــه بــه فقــدان اطاعــات در مــورد تعــداد زنــان کارگــر 
ــش  ــاغل بخ ــان ش ــغلی زن ــدۀ ش ــروه عم ــج گ ــر، پن ماه
خصوصــی بــه عنــوان کارگــر ماهــر در نظــر گرفتــه شــد و 
بــا تجمیــع آن بــا تعــداد کارگــران ســاده، بــه عــدد حــدود 
2 میلیــون نفــر می رســیم )جــدول 2 و 3( کــه لزومــًا همــۀ 

ــد. ــر« کار نمی کنن ــوان »کارگ ــا عن ــان ب ــن زن ای
بــه منظــور تعییــن معیارهــای کار شایســته و کار شــکننده، 
ــه  ــا توج ــور م ــازار کار کش ــای ب ــی ویژگی ه ــه برخ ــد ب بای
ــب  ــاختاری موج ــردی و س ــطح ف ــی در س ــت. موانع داش
ــد  ــود، مانن ــغل می ش ــد ش ــا چن ــک ی ــان در ی ــز زن تمرک
ــد پوشــاک.  ــع خاصــی مانن ــتغال در صنای ــا اش ــتاری ی پرس
ــای شــغلی  ــود فرصت ه ــر آشــکار ترین شــاخص نب ــن ام ای
ــع  ــت. در مناب ــور اس ــازار کار کش ــیتی در ب ــت جنس و عدال
مرتبــط، اشــاره ای بــه کار بــدون قــرارداد یــا قــرارداد ســفید 
 امضــا نشــده اســت، و گویــا فــرض بــر وجــود حمایت هــای 
ــر  ــن ام ــت. ای ــرارداد اس ــکلی از کار و ق ــر ش ــی در ه قانون
ــاس  ــته را بر اس ــای کار شایس ــا معیاره ــی دارد ت ــا را وا م م
حداقل هــای قانــون کار و تأمیــن اجتماعــی کشــور مشــخص 
کنیــم و هــر شــغلی را کــه یــک یــا ترکیبــی از ایــن معیارهــا 
را دارا نیســت »کار شــکننده« بنامیــم. ایــن معیارهــا می تواند 
حتــی شــامل حــال زنانــی شــود کــه در بخــش عمومــی یــا 
ــون کار شــاغل هســتند. امــا  واحدهــای تحــت پوشــش قان
مــا بــر مســائل زنــان کارگــر کشــور و میــزان تطابــق ایــن 

معیارهــا بــا وضعیــت آنــان تأکیــد داریــم.

کار شایسـته

عقد قرارداد
قراردادهای رسمی )دائم، پاره وقت و...(

پرداخت مشخص
پرداخت منظم

ساعات مشخص کار
پرداخت برای اضافه کار

حداقل دستمزد
خدمات درمانی )بیمه(

بازنشستگی
پرداخت برای تعطیات

پرداخت دوران بارداری و زایمان
پرداخت دوران بیماری

امنیت شغلی
بیمۀ بیکاری

تشکل و حق اعتراض
سن قانونی کار

کار شکـننده 

بدون قرارداد
قرارداد موقت برای کار مستمر
قرارداد نامشخص )سفید امضا(

کمتر از دستمزد قانونی
پرداخت نامنظم

ساعات کار بیش از 8 ساعت
اضافه کار اجباری

عدم برخورداری از پوشش بیمه ای و مزایای آن
نبود امنیت شغلی
نبود بیمۀ بیکاری

بدون تشکل یا عضویت در تشکل
سن کمتر از سن قانونی کار

2-۳- تأثیـر کارهای شکـننده بر زنان کارگـر
غالبـًا فـرض می شـود کارگرانـی کـه بـه کار در شـکل های 
اشـتغال  دلیـل زمـان  بـه  شـکنندۀ آن مشـغول می شـوند، 
پیوسـتگی  قـرارداد و غیـره،  نـوع  ناپایدارتـر،  کوتاه تـر، کار 
ضعیف تـری بـا سـازمانی کـه در آن کار می کننـد خواهنـد 
داشـت. وفـاداری کمتـر بـه سـازمان، رضایـت شـغلی کمتر، 
احسـاس هویـت ضعیف تـر در ارتباط بـا سـازمان از نتایج کار 

شـکننده می توانـد باشـد.
امـا از سـوی دیگـر، چنیـن پیامدهایـی می توانـد تحـت تأثیر 
شـرایط و نـوع کار شـکننده متفـاوت باشـد. اگـر کارگـر نوع 
کار شـکننده را خـود »انتخاب« کرده باشـد، یعنـی به دالیل 
متفاوتـی تصمیـم گرفتـه باشـد که سـاعات کمتـری کار کند 
یا سـاعات کارش انعطاف پذیر باشـد، شـاید رابطـۀ مثبت تری 
بـا سـازمانی برقرار کنـد که چنیـن فرصتی را فراهـم کرده و 

نمودار 2. رشد اشتغال زنان کارگر )۱۳۹4-۱۳۸۸(
منبع: مرکز آمار ایران 1388- 1394، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار
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بـه او حـق انتخاب داده اسـت تـا بتواند پـس از دورۀ کوتاهی 
مجدداً بـه کار شایسـته بازگردد.

بنابراین، اگر اشـتغال به هر شـکلی از کار شـکننده بر مبنای 
انتخـاب زنـان کارگـر و نه با اجبـار صورت گیرد، شـاید بتوان 
جنبه هـای مثبتـی هـم در آن دیـد. در غیـر این صـورت و در 
حالت اجبار به اشـتغال در یکی از اشـکال کار شـکننده، زنان 
کارگر خود را در شـرایطی نابرابر با کسـانی که به کار شایسته 
دسـت یافته انـد خواهنـد دیـد. حتـی ممکن اسـت در صورت 
کار در یـک فضـا و مـکان، نگـرش و رفتـار مثبتی نسـبت به 
سـازمان و همـکاران خـود نداشـته باشـند. زیـرا دیگـران را 
باارزش تـر، دارای امنیت شـغلی بیشـتر، و برخـوردار از مزایا و 
دسـتمزدهای متفاوت و فرصت های یادگیری بیشـتر و ارزش 

کاری باالتـر خواهند دید.

۳- وضـعیت شغلـی زنان کارگـر
در سـال های اخیـر، مشـارکت اقتصادی زنان کارگر کشـور با 
توجه به رخدادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسـت های دولت 
در مجموع روندی کاهش یابنده داشـته و میزان اشـتغال زنان 
کارگـر سـاده نسـبت به تعـداد کل کارگـران به رقمـی حدود 
7 درصـد و میـزان اشـتغال زنـان کارگر ماهر نسـبت به تعداد 
کل کارگـران بـه رقمـی حـدود 14 درصـد رسـیده اسـت که 
گویـای سـهم کوچک این گروه از زنان شـاغل از بـازار کار و 

تغییـرات آن در سـال های اخیر اسـت )نمودار 2(.

۳-۱- ناهمگنـی زنان کارگـر
تفکیـک زنـان کارگـر برحسـب حـوزۀ جغرافیایـی و محـل 
سـکونت و زندگـی بـه کارگران مناطق شـهری و روسـتایی، 
عـاوه بر انـواع متفاوت شـغل ، چگونگی برخـورداری آنان از 
حمایت هـای قانونـی و اجتماعـی و ویژگی هـای کار شایسـته 

را نیـز می توانـد نشـان  دهد.

۳-۱-۱- زنان کارگـر روستایـی
زنـان شـاغل روسـتایی 32/9 درصـد از کل زنـان شـاغل در 
کشـور و 18/1 درصـد از تعـداد کل شـاغلین روسـتایی را در 

سـال 1394تشـکیل داده انـد )مرکز آمـار ایـران، 1394(.1
بـا توجـه بـه پژوهش هـای بسـیاری کـه دربـارۀ نقـش زنان 
در تولیـد بخـش کشـاورزی صـورت گرفته و شـناختی که از 
۱ - تعداد زنان شاغل 3/۴۶۰ میلیون نفر، تعداد زنان شاغل روستایی ۱/۱۴۰ 

میلیون نفر و تعداد کل شاغلین روستایی ۶/28 میلیون نفر بوده است.

جامعـۀ روسـتایی وجـود دارد، غالبـًا کار زنـان روسـتایی حتی 
از جانـب خـود آنهـا نادیـده گرفتـه می شـود و »خانـه دار« و 
در بهتریـن شـکل »کارکـن فامیلـی بـدون مـزد« شـمارش 
می شـوند )شـادی طلب 1375، 1378، 1380(. در نتیجـه، بـه 
دالیـل فرهنگـی ـ اجتماعی، ارقام گزارش شـده هرگز گویای 
تعـداد واقعـی زنـان کارگـر روسـتایی بـه  عنـوان انجام دهندۀ 

کار کشـاورزی نیست.
بر اسـاس گزارش های موجـود و اظهار نظرهای کارشناسـان، 
زنـان کارگـر کشـاورزی در حالی  کـه از مزایای کار شایسـته، 
فرصت هـای شـغلی بهتر، و حمایت هـای قانونی و اجتماعی و 
غیره برخوردار نیسـتند، 60 درصد فعالیت های کشـاورزی، 63 
درصـد فعالیت هـای دامـداری و بخش بزرگـی از فعالیت های 

باغـی و فـراوری تولیدات را بـه عهده دارند.

۳-۱-2- زنان کارگـر شـهری
ایـن دسـته از زنـان کارگـر را می تـوان بـه چهـار گـروه کلی 

تقسـیم کرد:
- زنـان کارگـر در کارخانه هـا )بـا ۱0 نفـر نیروی 
کار و بیشـتر(: بـا توجه به نوع فعالیت هـا در تعدادی از این 
کارخانه هـا )صنایعـی ماننـد تولید فلزات اساسـی، محصوالت 
کانـی غیرفلزی، وسـایل نقلیۀ موتوری و سـایر وسـایل حمل 
و نقل( سـهم زنان در آنها بسـیار کوچک اسـت.2 زنان کارگر 
در ایـن واحدهـا از حمایت های قانـون کار برخوردارند و تحت 
پوشـش تأمین اجتماعی هسـتند و غالبًا از مزایای کار شایسته 

بهره منـد می گردند.
امـا شـرایط بـد اقتصـادی و تصمیـم کارفرمایـان بـه محدود 
کـردن تعـداد نیروها سـبب شـده تـا زنـان کارگـر از صنایعی 
کـه در آنهـا متمرکـز بوده انـد )ماننـد نسـاجی و پوشـاک( نیز 
رفته رفتـه کنـار گذاشـته شـوند. امـا با اخـراج از صنایـع فعال 
در بخـش رسـمی اقتصـاد، همـۀ زنـان بـه خانه هـای خـود 
بازنگشـته اند، بلکه غالبًا به بخش غیررسـمی اقتصاد پیوسته و 
در کارگاه هـای کوچک یا بخش خدمات به کار  ادامه داده اند. 
- زنـان کارگـر در کارگاه هـا )بـا کمتـر از ۱0 نفر 
نیـروی کار(: مطابـق مـادۀ 1 قانون کار، کلیـۀ کارفرمایان، 
کارگـران، کارگاه هـا، مؤسسـات تولیدی، صنعتـی، خدماتی و 
کشـاورزی مکلـف بـه تبعیـت از ایـن قانون هسـتند. امـا بنا 

2 - مطابق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱3۹3، از کل کارگران این گروه 
صنایع، فقط 5 درصد را زنان تشکیل می دهند.
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بـه مصلحـت و با هـدف حمایـت از کارفرمایـان در راه اندازی 
بنگاه هـای اقتصـادی کوچـک، معافیت هایی بـرای آن منظور 
شـده اسـت. کارگاه های بـا کمتر از 10 نفـر کارکن 91 درصد 
از مجمـوع کارگاه ها )نمودار 3( را تشـکیل می دهند )نیکوپور، 
1394ب(. معافیـت کارگاه هـا و مشـاغل دارای 5 نفـر و کمتر 
نیـروی کار در سـال 1378 بـه تصویـب رسـید1 و آیین نامـۀ 
معافیـت کارگاه هـای کوچـک بـا کمتـر از 10 نفـر کارگـر از 
شـمول برخـی از مقـررات قانـون کار در اواخـر سـال 1381 
تصویـب و ابـاغ شـد. بدیـن ترتیب، بخـش بزرگـی از زنان 
کارگـر کـه عمدتـًا در کارگاه هـای کوچک شـاغل هسـتند از 
شـمول قانـون کار و برخـورداری از حمایت هـای قانونـی و 

اجتماعـی خارج شـدند )جلـودارزاده 1393: 28(. 
کارشناسـان وزارت کار در مورد اجرای این مصوبات در سـال 
1394 اطاعـات یکدسـتی ارائـه نمی دهنـد.2 ولـی حتـی در 
صـورت اتمـام مـدت اعتبار ایـن مصوبـات و لغـو معافیت ها، 
بـا توجـه بـه محدودیت نیـروی کار واحدهای نظـارت ادارات 
کار )فیروز آبـادی 1393: 16(، امـکان نظـارت کافـی بـرای 
اطمینـان از رعایـت مقـررات شـرایط و روابـط کار در مـورد 

زنـان کارگـر وجـود ندارد.
- زنــان کارگــر در شــرکت های پیمانــکاری: ایجــاد 
ــس از  ــکاری در ســال های پ و گســترش شــرکت های پیمان

۱ - بر طبق مادۀ ۱۹۱ قانون کار، کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می توان 
بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنا نمود 
و تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که با 

پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
2 - کارشناسان وزارت کار در گفت وگو با پژوهشگر نظرهای مختلفی ابراز 

داشتند.

جنــگ رواج بیشــتری یافتــه اســت. در ایــن نــوع از روابــط 
کار، رابطــۀ حقوقــی کارگــران بــا کارفرمایــان اصلــی قطــع 
ــا  ــوان آنه ــه می ت ــر، ک ــان کارگ ــروه از زن ــن گ می شــود. ای
ــرد،  ــوب ک ــع محس ــا صنای ــات ی ــش خدم ــاغلین بخ را ش
ــه بخشــی از  ــد ک ــرارداد می بندن ــکاری ق ــا پیمان ــع ب در واق
دســتمزد آنــان را بــا عنــوان کارمــزد پیمانــکار کســر می   کنــد 
و محــل کارشــان هــم ســازمان و بنــگاه اقتصــادی دیگــری 
اســت. در بســیاری از مــوارد، قــرارداد منعقد شــده بــرای کار 
ــود  ــام می ش ــکار انج ــت پیمان ــارت و مدیری ــدون نظ ــه ب ک
ــن  ــاختمان ها(، ضم ــت س ــرای نظاف ــکاری ب ــد پیمان )مانن
ــکاران و نظــارت  ــۀ پیمان ــکاران، از هزین ــن ســود پیمان تأمی

ــد. ــز می کاه ــی نی ــای اصل کارفرماه
ــر  ــان کارگ ــای زن ــرکت ها، قرارداده ــته از ش ــن دس در ای
ــون  ــد ســایر قراردادهــای کار تحــت پوشــش قان ــد مانن بای
کار قــرار گیــرد و زنــان از حمایت هــای قانونــی و اجتماعــی 
برخــوردار گردنــد. امــا بــه دالیــل گوناگــون از جملــه طــول 
مــدت قراردادهــای پیمانــکاران بــا کارفرمایــان اصلــی، تغییر 
پیمانــکاران از مرحلــه ای بــه مرحلــۀ دیگــر یــا از ســالی بــه 
ســال دیگــر یــا اتمــام کار مــورد قــرارداد، پیمانــکاران غالبــًا 
اقــدام بــه عقــد قراردادهــای موقــت یا مــدت معیــن می کنند 
کــه  امــکان حمایت هــای قانونــی را فراهــم مــی  آورد، ولــی 
بــرای زنــان کارگــر شــغلی ناپایــدار و بــدون امنیــت شــغلی 

ــود. ــی می ش تلق
- زنــان کارگــر در خانــه )کار خانگــی(: ایــن گــروه 
ــه  ــًا ب ــد غالب ــود کار می کنن ــای خ ــه در خانه ه ــان ک از زن

نمودار ۳. توزیع کارگاه ها 
منبع: نیکوپور 1394ب
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عنــوان شــاغل شــمارش نمی شــوند و چــون تحــت پوشــش 
قانــون کار هــم نیســتند، از مزایــا و حمایت هــای قانونــی کار 
ــکان  ــن ام ــر ای ــال های اخی ــد. در س ــز محروم ان ــمی نی رس
ــان کارگــر خانگــی، در صــورت  ایجــاد شــده اســت کــه زن
ــاری  ــای بیمــۀ اختی تمایــل و کســب درآمــد کافــی، از مزای

برخــوردار شــوند. 
ــتایی،  ــهری و روس ــر ش ــان کارگ ــروه زن ــج گ ــان پن در می
اکثــر کســانی کــه در بخــش رســمی اقتصــاد )ماننــد 
کارخانه هــای بــا بیــش از 10 نفــر نیــرو( کار می کننــد، 
ــته(  ــول کار شایس ــی )اص ــی و اجتماع ــای قانون از حمایت ه
برخــوردار می شــوند. در ســال های اخیــر، بــا کاهــش تعــداد 
زنــان شــاغل، از تعــداد زنــان کارگــر نیز کاســته شــده اســت، 
ــن اجتماعــی از  ــن کاهــش، پوشــش تأمی ــا وجــود ای ــا ب ام
نــوع اجبــاری افزایــش داشــته )نمــودار 4( و در واقــع از فــرار 

بیمــه ای کاســته شــده اســت.1
ــه  ــای تأمیــن اجتماعــی ب ــان کارگــر از مزای برخــورداری زن
معنــای اشــتغال آنــان در بنگاه هــای اقتصادی تحت پوشــش 
قانــون کار اســت کــه موظــف بــه ارائــۀ حمایت هــای قانونی 
ــر ایــن اســاس،  بــه کارگــران خــود )زن و مــرد( هســتند. ب
ضریــب پوشــش بیمــه ای زنــان 91 درصــد اعــام شــده کــه 
ــای  ــدی در بنگاه ه ــدود 9 درص ــه ای ح ــرار بیم ــی از ف حاک
اقتصــادی بخــش رســمی اســت )ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
1395(. امــا بــا توجــه بــه تعــداد زنــان کارگــر در وضعیــت 
ــزد و  ــدون م ــی ب ــن فامیل ــتقل و کارک ــن مس ــغلی کارک ش
ــرو و  ــر نی ــا 10 نف ــای کوچــک ب ــاغل در کارگاه ه ــان ش زن

۱ - تعداد افراد تحت پوشش از ۱۱۷۴3۱۷ نفر در سال ۱388 به ۱۶58۰۷۱ نفر 
در سال ۱3۹۴ رسیده است )سازمان تأمین اجتماعی ۱3۹5(.

ــا  ــاورزی ی ــش کش ــه کار در بخ ــغول ب ــان مش ــر و زن کمت
ــدگان  ــداد کل بیمه ش ــا تع ــه ب ــی در مقایس ــاغل خانگ مش
ــه  ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــر( می ت ــاری )778154 نف غیراجب
ــی و  ــای قانون ــر از حمایت ه ــان کارگ ــی از زن ــوز گروه هن

اجتماعــی برخــوردار نیســتند.

۳-2- زنان کارگـر و حق کار شایسـته 
زنــان کارگــری کــه فرصــت دســتیابی بــه شــغلی در بخــش 
رســمی اقتصــاد را پیــدا کــرده و از پوشــش تأمیــن اجتماعــی 
ــش  ــه بخ ــع، ب ــده اند، در واق ــوردار ش ــاری( برخ ــۀ اجب )بیم
مهمــی از ویژگی هــای کار شایســته دســت یافته  انــد و ایــن 
ــادی  ــی زی ــای قانون ــه از حمایت ه ــود ک ــبب می ش ــر س ام

برخــوردار شــوند.
ــواد  ــارم، م ــال 1369، فصــل چه ــون کار مصــوب س در قان
ــان اختصــاص دارد.  ــط کار زن ــه شــرایط و رواب ــا 78 ب 75 ت
ــون کار  ــر قان ــای دیگ ــری در فصل ه ــواد دیگ ــن م همچنی
ماننــد فصــل ســوم و هشــتم وجــود دارد کــه بــر وضعیــت 

ــان کارگــر تأثیرگــذار اســت. زن
در فصــل چهــارم، مــادۀ 75 زنــان را از انجام کارهای ســخت 
و زیــان آور منــع کــرده اســت. مــواد 76 و 77 بــه مرخصــی 
بــارداری و زایمــان و مکلــف ســاختن کارفرمایــان بــه اجرای 
نظــر پزشــکان در مــورد وضعیت زنــان کارگر بــاردار و امنیت 
شــغلی آنــان پــس از اتمــام مرخصــی زایمان اختصــاص دارد. 
مــادۀ 78، در حمایــت از زنــان کارگــری کــه فرزند شــیرخوار 
دارنــد، کارفرمایــان را موظف به تأمین شــیرخوارگاه، ســاعات 

شــیردهی و مهدکــودک در محــل کار کرده اســت.

نمودار4. روند نسبت جنسـیتی بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعـی 
منبع: نیکوپور 1394الف

نفر نسبت

زنمردنسبت مرد به زن

۱۷.2

5.۱
۴.8
۴.3

۱۴.۹ ۱۴.۴
۱2.5

۱2.۶
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۱5.۴
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مــادۀ 7 فصــل دوم مربــوط بــه قــرارداد کار اســت کــه بــه 
ــعی کاری را  ــت حق الس ــال دریاف ــر در قب ــب آن کارگ موج
ــا انجــام  ــرای کارفرم ــت ب ــا غیرموق ــت ی ــرای مــدت موق ب
ــن  ــفاهی بی ــا ش ــی ی ــورت کتب ــه  ص ــرارداد ب ــد و ق می ده
کارگــر و کارفرمــا بــرای مــدت موقــت یــا غیرموقــت منعقــد 

می گــردد.
بر اســاس فصــل ســوم کــه مربــوط بــه شــرایط کار اســت، 
مــزد کارگــران )اعــم از زن و مــرد( بایــد در فواصــل زمانــی 
معیــن پرداخــت شــود و دســتمزد زنــان و مــردان بــرای کار 
ــادۀ 38(.  ــد )م ــان باش ــاوی یکس ــرایط مس ــاوی در ش مس
زنــان و مــردان کارگــر موظــف بــه 8 ســاعت کار روزانــه و 
حداکثــر 44 ســاعت کار در هفته هســتند. در کارهای ســخت 
و زیــان آور ســاعت کار بــه 6 ســاعت در روز و 36 ســاعت در 
هفتــه کاهــش می یابــد. تأمین حفاظت، ســامت و بهداشــت 

کارگــران بــر عهــدۀ کارفرمایــان گذاشــته شــده اســت.
ــوان خدمــات  ــا عن ــون کار ب در آنچــه در فصــل هشــتم قان
رفاهــی کارگــران قیــد شــده اســت، مهم تریــن مســئله الــزام 
ــون  ــاس قان ــران بر اس ــردن کارگ ــه ک ــه بیم ــان ب کارفرمای
ــتمری  ــا مس ــوق ی ــت حق ــت. دریاف ــی اس ــن اجتماع تأمی
بیمــاری، بازنشســتگی، تعلیــق، از کار افتادگــی و غیــره تابــع 
قانــون تأمیــن اجتماعــی اســت )مــادۀ 23(. تأمیــن مســکن 
ــای  ــژه در کارگاه ه ــه  وی ــن مســکن )ب ــه تأمی ــک ب ــا کم ی
ــزرگ(، غــذا و وســیلۀ رفــت و برگشــت، در صورتــی کــه  ب
وســایل نقلیــۀ عمومــی پاســخگوی نیــاز کارگــران نباشــد یــا 
کارگاه در منطقــۀ دوری واقــع شــده باشــد، نیــز جــزو خدمات 

رفاهــی کارگــران ذکــر شــده اســت.
ــه نحــوۀ  ــون کار ب ــا 137 فصــل ششــم قان در مــواد 130 ت
شــکل گیری تشــکل های کارگــری پرداختــه شــده اســت. بــر 
طبــق ایــن قانــون، کارگــران هــر واحــد می تواننــد یکــی از 
ســه مــورد شــورای اســامی کار، انجمــن صنفــی یــا نمایندۀ 

کارگــران را داشــته باشــند.
بــه  طــور خاصــه، بــه اســتناد قانــون کار، مــوارد زیــر بــه 
ــور  ــر در کش ــان کارگ ــتۀ زن ــای کار شایس ــوان ویژگی ه عن

مــا پذیرفتــه شــده اســت:
- عقد قرارداد کتبی یا شفاهی

- عقد قرارداد دائم یا موقت
- شرایط خاص برای تعلیق قرارداد کار 

- ساعات مشخص کار
- دستمزد مساوی در مقابل کار مساوی

- حداقل دستمزد قانونی
- پرداخت مزد در فواصل منظم

- پرداخت اضافه کار در مقابل ساعات کار بیشتر از میزان مقرر
- دریافت مزایای پایان کار 

- دریافت بیمۀ بیکاری
- دریافت حقوق ایام مرخصی زایمان 

- برخورداری از بیمۀ درمان و دریافت حقوق در دورۀ بیماری 
- برخورداری از مرخصی زایمان 

- بازگشت به کار پس از پایان دورۀ بارداری و زایمان 
- اختصاص مکان و زمان برای مادران شیرده

- ایجاد شیرخوارگاه و مهدکودک متناسب با تعداد کودکان 
- معافیت از انجام کار سخت و زیان آور و کار در شب

- عضویت در تشکل ها

4- موانع حقـوق شـهروندی زنان کارگـر 
کار غیراســتاندارد، آســیب پذیر یــا شــکننده کاری اســت کــه 
ــا پرداخــت  بــه کارفرمایــان ایــن فرصــت را می دهــد کــه ب
ــران  ــه کارگ ــی ب ــورت قانون ــه  ص ــه ب ــی ک ــردن مزایای نک
رســمی و دائمــی تعلــق می گیــرد، هزینه های خــود را کاهش 
دهنــد. همچنیــن امــکان کاهش یــا افزایــش تعــداد کارگران 
خــود را بنــا بــه موقعیت هــای پیش آمــده داشــته باشــند. در 
ادامــه، بــه مشــکات زنــان کارگــر در هر یــک از مــوارد مهم 
عــدول از ویژگــی کار شایســته و حــق شــهروندی اجتماعــی 

و تبدیــل شــدن کار بــه کار شــکننده می پردازیــم.

4-۱- نابسامانـی قـراردادها
ــد  ــه عق ــزم ب ــروی کار مل ــرای اســتفاده از نی ــان ب کارفرمای
ــا کارگــران هســتند. مطابــق مــادۀ 7 قانــون کار،  قــرارداد ب
ــا شــفاهی1  ــی ی ــرارداد کتب ــارت اســت از ق ــرارداد کار عب ق
ــعی  ــت حق الس ــال دریاف ــر در قب ــب آن کارگ ــه موج ــه ب ک
کاری را بــرای مــدت موقــت یــا غیرموقــت بــرای کارفرمــا 

ــد. ــام می ده انج

 )Labour Force Survey 2013( ۱ - در گزارش سازمان بین المللی کار
مفهوم »توافق شفاهی« )oral agreement( به جای »قرارداد شفاهی« 

عنوان شده است.
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4-۱-۱- قـراردادهای کتبـی
بر اســاس دســتورالعمل شــمارۀ 41 وزارت تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعــی، قراردادهــای کتبــی بــر ســه نوع اســت:
دائــم: در ایــن نــوع قــرارداد، کار ماهیت مســتمر دارد، مدت  	

نیــز در قــرارداد ذکــر نمی شــود و تاریــخ انقضایــی نــدارد.
موقت: این قرارداد برای کار غیرمســتمر در دورۀ مشــخص  	

است.
کار معیــن: قــراردادی اســت کــه بــه موجــب آن کارگــر  	
ــه می شــود و  ــه کار گرفت ــرای انجــام کار مشــخصی ب ب

ــد. ــه می یاب ــز خاتم ــام کار نی ــد از اتم بع
ــر  ــرارداد کمت ــد ق ــط کار، عق ــمارۀ 40 رواب ــتورالعمل ش دس
ــت  ــه ماهی ــاغلی ک ــران را در مش ــا کارگ ــال ب ــک س از ی
ــه  ــا توج ــت. ب ــرده اس ــام ک ــوع اع ــد ممن ــتمراری دارن اس
ــوان  ــت، می ت ــم و موق ــای دائ ــای قرارداده ــه ویژگی ه ب
نتیجــه گرفــت که ایــن نــوع قراردادهــا در زمرۀ کار شایســته 
بــه  شــمار می آینــد، البتــه در صورتــی کــه قــرارداد موقــت 
بــرای کار غیرمســتمر منعقــد شــده باشــد. برخــورداری زنــان 
کارگــر از مزایای کار شایســته بســتگی به محتــوای قرارداد و 
تمایــل کارفرمــا به پرداخــت هزینه هــای تأمیــن حمایت های 
ــا توجــه بــه دالیــل اصلــی  قانونــی و اجتماعــی دارد. امــا ب
عقــد قراردادهــای موقــت در شــرایط کنونــی بــازار کار، وقوع 

ــه نظــر نمی رســد. چنیــن شــرایطی چنــدان محتمــل ب
طبــق خاطــرات کارگــران مســن تر، آغــاز تنظیــم قراردادهای 
موقــت بــه ســال های نخســتین بعــد از جنــگ باز می گــردد 
و شــاید در جهــت اجــرای سیاســت های تعدیــل ســاختاری، 
امنیــت  تأمیــن  و  پیمانــکاری  از شــرکت های  حمایــت 
ــاد،  ــۀ هفت ــای ده ــا نیمه  ه ــت. ت ــوده اس ــرمایه گذاری ب س
بر اســاس مقــررات، در صورتــی کــه قــرارداد موقتــی چهــار 
ــد  ــوب می ش ــم محس ــرارداد دائ ــد، ق ــد می گردی ــار تمدی ب
ــوردار  ــم برخ ــرارداد دائ ــی ق ــای قانون ــران از مزای و کارگ

می شــدند.
از نظــر اکثــر کارگــران )زن و مرد(، قــرارداد موقــت و قرارداد 
در مقابــل کار معیــن، بر حســب معیــار امنیــت شــغلی و نیــز 
قــدرت چانه زنــی و احتمــال اخــراج کارگــر، بــه نفــع کارگران 
نیســت، البتــه در صورتــی کــه قــرارداد موقــت واقعــًا بــرای 

کار غیرمســتمر تنظیــم و امضا شــده باشــد. 

مطابــق تبصــرۀ 1 مــادۀ 7 قانــون کار، حداکثــر مدت قــرارداد 
موقــت را بــرای کارهایــی کــه ماهیت آنهــا جنبۀ غیرمســتمر 
دارد وزارت کار تعییــن می کنــد.1 گرچــه عقــد قــرارداد موقت 
بــرای کارهــای مســتمر ممنــوع اعام شــده اســت، ایــن نوع 
ــی پرســتاران  ــران و حت ــت کارگ ــر اکثری ــا دامن گی قرارداده
ــًا مشــخص کار مســتمر  ــه  طــور کام ــه ب بیمارســتان ها ک
ــای  ــران فاصله ه ــت. کارگ ــده اس ــز ش ــد نی ــام می دهن انج
میــان قراردادهــای موقــت و کوتاه مــدت را نوعــی بیــکاری 
مــداوم و مکــرر تلقــی می کننــد کــه کارفرمایــان و بــه  ویــژه 
ــرای کاهــش هزینه هــا و یافتــن  ــکاری ب شــرکت های پیمان

امــکان اخــراج کارگــران بــه آنهــا تحمیــل می کننــد.
امــروزه در شــرایط بــد اقتصــادی، قراردادهــای موقــت 
ــه شــدت رواج یافتــه و طبــق  ــا یــک ســاله ب ســه ماهــه ت
نظــر کارشناســان بیــش از 90 درصــد قراردادهــا را تشــکیل 
ــدود 70  ــر ح ــال حاض ــی 1394(. در ح ــد )مردوخ می دهن
ــت کار  ــای موق ــا قرارداده ــز ب ــر نی ــان کارگ ــد از زن درص
می کننــد )مرادی  1394(. وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
)دولــت( بــرای پیشــگیری از گریــز کارفرمایان ســرمایه گذار، 
ــا هــدف حــذف  ــی ب ــا وجــود صــدور بخش نامه های ــی ب حت
ــل از  ــتمر، در عم ــاغل مس ــرای مش ــت ب ــای موق قرارداده

ــت. ــرده اس ــی ک ــا چشم پوش ــرای آنه اج
ــر  ــاوه ب ــکاری، ع ــرکت های پیمان ــا ش ــت ب ــرارداد موق ق
ــود آورده  ــه  وج ــری را ب ــکل دیگ ــرر، مش ــای مک بیکاری ه
کــه مربــوط بــه تغییــر ســاالنۀ پیمانــکاران اســت. پیمانــکار 
برنــدۀ یــک مزایــده در ســال جدیــد لزومــًا هماننــد پیمانــکار 
ــکاران  ــه پیمان ــژه آنک ــه  وی ــد، ب ــل نمی کن ــل عم ــال قب س
بــدون اطــاع کارگــران در پرداخت حــق بیمۀ آنــان کوتاهی 
ــه  ــتگی متوج ــگام بازنشس ــران هن ــًا کارگ ــد و غالب می کنن
ــال هایی از  ــا س ــا ی ــن ماه ه ــت رفت ــا و از دس ــن فاصله ه ای
دوران خدمــت خــود می شــوند. در نتیجــه کارگــران خواهــان 
انعقــاد قــرارداد مســتقیم بیــن کارفرمــای اصلــی و نمایندگان 

ــرارداد دســته جمعی هســتند. ــا ق ــران ی کارگ
بــه  نظــر می رســد کــه در شــرایط بــد اقتصــادی، قراردادهای 
موقــت به عنــوان راهی برای حفظ و تشــویق ســرمایه گذاران 
ــده  ــادی دی ــود اقتص ــور از رک ــادی و عب ــای اقتص و بنگاه ه

۱ - در اجرای تبصرۀ ۱ مادۀ ۷ قانون کار، دستورالعمل شمارۀ ۴۰ صادر شدکه با 
اعتراض کارفرمایان، دولت عقب نشینی کرد. 
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شــده اســت )مردوخــی 1394(. چنانچــه قراردادهــای موقــت 
بــه دلیــل شــرایط اضطــراری بــرای دورۀ کوتاهــی بــه ناچــار 
ــح عمــوم و  ــد مصال ــه شــده اســت، در بلند مــدت بای پذیرفت

صیانــت از حقــوق نیــروی کار در نظــر گرفتــه شــود.
ــان  ــه کارفرمای ــروزه وجــود قراردادهــای ســفید امضــا ک ام
بــرای گریــز از پرداخــت مزایــا و هزینه هــای بیمــه ای نســبت 
ــز  ــران نی ــد و کارگ ــدام می کنن ــا اق ــد آنه ــم و عق ــه تنظی ب
بــه دلیــل عرضــۀ فــراوان نیــروی کار مجبــور بــه پذیــرش 
آنهــا هســتند، خــود بــه مســئله ای تبدیــل شــده اســت کــه 
فتح الــه بیــات رئیــس اتحادیــۀ کارگــران قــراردادی و پیمانی 
)کار و کارگــر، 22 مهــر 1394( می گویــد بخش نامــۀ شــمارۀ 
40 روابــط کار بــرای رفــع ایــن مشــکل، بــه دلیــل قــدرت و 
مخالفــت کارفرمایــان، 48 ســاعت بیشــتر دوام نیاورده اســت.

4-۱-2- توافـق های شفاهـی
 بحـث قراردادهای موقـت با دورۀ زمانی محـدود )کوتاه مدت( 
غالبًا در شـرایطی مطرح می شـود که کارفرمایی وجود داشـته 
باشـد. امـا برای آن گـروه از زنانـی که در خانـه کار می کنند، 
چـه به صورت مسـتقل و چه پشـتیبان، غالبًا قـراردادی وجود 
نـدارد و یـک توافـق شـفاهی بـا کارفرما یـا اعضـای خانواده 
صـورت می گیـرد. در هم تنیدگـی کار تولیـدی بـا کار منـزل، 
کـه از نظـر قانون گـذار امتیازی بـرای کار خانگی به حسـاب 
آمـده، بـر سـختی کار این گـروه از زنـان می افزایـد. کوچکی 
خانه هـای بسـیاری از ایـن زنـان کارگر فشـار بیشـتری را بر 
آنـان تحمیـل می کنـد و بایـد در همان فضـای خانـه و غالبًا 

بـا حداقـل امکانـات رفاهی به کسـب و کار نیـز بپردازند. 
»وقتـی شـب همـه خوابنـد، تـازه سـاعت کار مـن شـروع 
می شـود. در آرامـش و سـکوت شـب پارچه را بـرش می زنم. 
روز تـوی شـلوغی خانـه بـرش زدن خطر خراب کـردن یک 
تـوپ پارچـه را دارد. مجبورم شـب بیدار بنشـینم تـا کار را به 
موقـع تحویل بدهـم. اگر کار را به موقـع تحویل ندهم، دیگر 

کار بـه من نمی دهنـد« )محسـنی 1377: 13(.
سـفارش کار گرفتـن زنان کارگـری که در خانـه کار می کنند 
تـا حدود زیادی بسـتگی بـه روابـط و آشـنایی ها دارد. تمایل 
لـوازم  )مثـل کارخانه هـای  از کارخانه هـا  بـه گرفتـن کار 
الکترونیکـی( در میـان زنـان بیشـتر اسـت زیـرا هـم ثبـات 
بیشـتری دارد و هـم دسـتمزد باالتـری. امـا گرفتـن چنیـن 

سـفارش هایی مستلزم داشتن آشنایان و روابطی در کارخانه ها 
اسـت. البتـه کار خانگـی فقـط به سـفارش کارخانه هـا انجام 
نمی شـود و صاحبـان کارگاه هـا هم انـواع کارهـای دوزندگی 
)لبـاس، تکـه دوزی، کیـف دوزی و ...(  یا مـواد غذایی )آبلیمو، 
...( را سـفارش می دهنـد.  مربـا، ترشـی، سـبزی خشـک و 
پرداخـت حق الزحمـه  بـه کسـانی که بـرای کار خانگـی زنان 
کاریابـی و بـه آنـان کار ارجـاع می کننـد بـا عنـوان »حـق 

داللـی« رایج اسـت.

4-2- تکافـو نکـردن دستـمزدها برای تأمـین 
حـداقل رفـاه

مــادۀ 38 قانــون کار پرداخــت دســتمزد مســاوی بــرای کار 
ــه  ــزد ب ــل م ــاالنۀ حداق ــش س ــادۀ 41 افزای ــاوی و م مس
میــزان تــورم رســمی در انــدازۀ ســبد معیشــت خانــوار چهــار 
ــن کــرده اســت کــه از ویژگی هــای  ــرۀ کارگــری را تعیی نف

ــد. ــمار می آی ــه ش ــته ب کار شایس
از کارگــران،  قانونــی  تأمیــن حمایت هــای  در جهــت 
ــل  ــدۀ حداق ــع تعیین کنن ــا مرج ــه تنه ــی کار ک ــورای عال ش
دســتمزدها اســت و 9 نفــر عضــو بــه نســبت مســاوی میــان 
ــاتی  ــت دارد، جلس ــی و دول ــری، کارفرمای ــروه کارگ ــه گ س
ــک  ــد. از هر ی ــکیل می ده ــتمزدها تش ــی دس ــرای بررس ب
ــا  ــر در تصمیم گیری ه ــد دو نف ــل بای ــروه حداق ــه گ از س
ــزام  ــت دهــم ال مشــارکت داشــته باشــند کــه در دوران دول
حضــور دو نفــر بــه منظــور تســلط بیشــتر دولــت بــر 

ــد.  ــذف گردی ــی کار ح ــورای عال ش
ــی  ــون عال ــر کل کان ــوی، دبی ــادی اب ــارات ه ــر اظه ــا ب بن
ــتمزد  ــۀ دس ــور، کمیت ــران کش ــی کارگ ــای صنف انجمن ه
کانــون در ابتــدای هــر ســال فعــال می شــود تــا بــر مبنــای 
ــود،  ــاخص های موج ــر ش ــر و دیگ ــط فق ــورم، خ ــرخ ت ن
ــد و  ــی کن ــور بررس ــر کش ــران را در سراس ــت  کارگ وضعی
ــد  ــنهاد ده ــران را پیش ــتی کارگ ــتمزد درخواس ــزان دس می

)ابــوی 1393(.
ــوار  ــد خان ــری درآم ــواره از کس ــرد( هم ــران )زن و م کارگ
معتقدنــد  و  ناراضــی هســتند  هزینه هــا  بــه  نســبت 
ــدۀ نیازهــا و  ــچ وجــه تأمین کنن ــه  هی ــی ب دســتمزدهای فعل
هزینه هــای خانوارهــای کارگــری نیســت )عباســی 1394(. 
در نتیجــه در دو دهــه اخیــر فاصلــه درآمــد و هزینه هــا بــه 
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ــیده اســت.  ــود رس ــد خ ــن ح باالتری
ــوراهای  ــی ش ــون عال ــر کل کان ــوی، دبی ــه پورموس رحمت ال
اســامی کار کشــور، اعــام می کنــد کــه بیــش از 70 
درصــد کارگــران قــراردادی کشــور فقــط حداقــل دســتمزد 
را دریافــت می کننــد و در بســیاری از مــوارد، کارفرمایــان از 
ــد  ــاز می زنن ــل دســتمزد هــم ســر ب ــن حداق پرداخــت همی
ــور  ــران مجب ــی کارگ ــه، برخ ــوی 1393(. در نتیج )پورموس
ــی  ــد و برخ ــاعت کار  کنن ــا 20 س ــه 18 ت ــوند روزان می ش
دنبــال شــیفت های دوم و ســوم  قانــون کار  برخــاف 
ــون کار،  ــق قان ــه مطاب ــت ک ــی اس ــن در حال ــتند. ای هس
کارگــران روزانــه بایــد فقــط 8 ســاعت و در کارهــای ســخت 
ــاوه  ــب، ع ــن ترتی ــد. بدی ــاعت کار کنن ــان آور 6 س و زی
ــه طــور مــداوم نگــران  ــر اینکــه کارگــران )زن و مــرد( ب ب
ــواده هســتند، بهــره وری ســاعات کار  مســائل معیشــتی خان
آنهــا در هیچ یــک از محل هــای کار نمی توانــد در حــد 

ــد. ــار باش ــورد انتظ الزم و م
میــزان دســتمزد دریافتــی و کمبــود درآمد موجب ناخشــنودی 
گروه هایــی از کارگــران مشــمول قانــون کار اســت و بــرای 
ــکل ها  ــی و تش ــازوکارهای قانون ــق س ــش آن از طری افزای
تــاش می کننــد. امــا وضعیــت آن دســته از کارگرانــی کــه 
ــا  ــون کار )ب ــمول قان ــارج از ش ــادی خ ــای اقتص در بنگاه ه
کمتــر از 5 نفــر نیــرو( شــاغل هســتند معمــواًل نامطلوب تــر 

اســت زیــرا کارفرمایــان، در غیــاب نظــارت مســئوالن 
ذیربــط، الزامــی بــه رعایــت حداقــل دســتمزدها و ســاعات 
ــرای  ــان کار ب ــی متقاضی ــد و از فراوان ــده ندارن کار تعیین ش

کاهــش هزینه هــا حداکثــر بهره بــرداری را می کننــد.
چشم پوشــی وزارت کار )دولــت( از اجــرای مــادۀ قانونــی 
حداقــل دســتمزد و مــواد دیگــر حتــی در بنگاه هــای 
ــک  ــدف کم ــا ه ــتر ب ــون کار بیش ــمول قان ــادی مش اقتص
ــۀ  ــرای ادام ــه کاهــش هزینه هــای واحدهــای اقتصــادی ب ب
فعالیــت و از دســت نرفتــن همیــن فرصت هــای انــدک 
ــل  ــات قاب ــه اطاع ــی ک ــود. در حال ــوان می ش ــتغال عن اش
دسترســی حاکــی از آن اســت کــه هزینه هــای نیــروی کار در 
حــد 10 درصــد کل هزینه هــای تولیــد و دســتمزد کارگــران 
در ترکیــب هزینه هــای بنگاه هــای اقتصــادی دارای اولویــت 
کمتــر اســت: »در مجلــس ششــم، وزارت اطاعــات گزارشــی 
ــم  ــگاه یازده ــتمزد جای ــاس آن، دس ــه بر اس ــا داد ک ــه م ب
را در هزینه هــای ســربار تولیــد داشــت. پــس موضــوع 
حقــوق و دســتمزد کارگــران اصــًا نمی توانــد بهانــۀ خوبــی 
ــه  ــه ب ــتی، ک ــای باالدس ــد. هزینه ه ــان باش ــرای کارفرمای ب
ــه  ــی ب ــی و مال ــوزۀ پول ــت در ح ــط دول ــت غل ــل مدیری دلی
تولیدکننــدگان تحمیــل می شــود، علــت اصلــی مشــکات و 

بحران هــای کارگــری اســت« )جلــودارزاده 1393: 27(.

میزان دستمزد
۲005۲008

زنمردزنمرد

6/012/39/118/7کمتر از نصف حداقل دستمزد

11/613/514/411/2تا نصف حداقل دستمزد

21/115/314/28/5حداقل دستمزد قانونی

45/350/652/958/4دو برابر حداقل دستمزد

10/43/98/62/6دو تا سه برابر حداقل دستمزد

2/00/40/70/3چهار برابر و بیشتر

جدول ۵. توزیع نمونه ها بر اساس جنس و میزان دستمزد*

* با حذف خوداشتغال از نمونه ها به دلیل قابل محاسبه نبودن میزان دستمزد از درآمد کل 

Karimi Moughari 2012  منبع: مرکز آمار ایران 1384 )2005(، 1387 )2008(؛ به نقل از
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4-۳- دستمـزدهای نابرابـر و ساعات طوالنـی تـر 
کار

ــمی و  ــتغال رس ــرات اش ــۀ تغیی ــرای مطالع ــی ب در پژوهش
غیررســمی بــا اســتفاده از داده هــای درآمــد و هزینــۀ خانــوار 
و محاســبۀ تعــداد شــاغلینی کــه کمتــر از حداقــل دســتمزد 
ــود  ــه رک ــد ک ــخص گردی ــد مش ــت می کردن ــی دریاف قانون
ــه  ــروی کار را وادار ب ــکاری، نی ــاالی بی ــرخ ب اقتصــادی و ن
پذیــرش شــغل هایی بــا کمتــر از حداقــل دســتمزد مصــوب 

 .)Karimi Moughari 2012( ــت ــرده اس ــون کار ک قان
یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه در دورۀ زمانی 
ــن  ــدۀ کمتری ــران دریافت کنن ــهم کارگ ــا 1387، س 1384 ت
دســتمزدها افزایــش یافتــه اســت )جــدول 5(. در حالــی  کــه 
28/8 درصــد زنــان کارگــر کمتــر از حداقــل دســتمزد را در 
ســال 1384 دریافــت می کردنــد، ایــن رقــم در ســال 1387 
بــه 29/9 درصــد افزایــش یافتــه که همــواره از ســهم مردان 
ــه طــور  ــه 23/5 درصــد( ب در ســال های مذکــور )از 17/6 ب

چشــمگیری بیشــتر بــوده اســت.
بــا  زنــان کارگــر  ایــن اطاعــات، ســهم  بر اســاس 
ــی بیشــتر از  ــل دســتمزد قانون ــر از حداق دســتمزدهای کمت
مــردان و در دســتمزدهای ســه و چهــار برابر بیشــتر از حداقل 
دســتمزد، کمتــر از مــردان گزارش شــده اســت. بدیــن ترتیب 
یافته هــا حاکــی از آن اســت کــه در ســال 1387 یــک چهارم 
مــردان و نزدیــک بــه یــک ســوم زنــان مجبــور بــه پذیــرش 
ــی شــده اند  ــل دســتمزد قانون ــر از حداق ــا کمت شــغل هایی ب

.)Karimi Moughari 2012(

پژوهشــگران بــرآورد می کننــد کــه اگــر خوداشــتغال ها 
ــاد خــارج  ــه احتمــال زی ــد و ب ــًا درآمــد کمــی دارن کــه غالب
از پوشــش قانــون کار هســتند بــه ایــن گــروه کــه کمتــر از 
حداقــل دســتمزد را دریافــت می کننــد اضافــه شــوند، احتمااًل 
ایــن ســهم بــه 55 درصــد می  رســد کــه نشــان دهندۀ میــزان 

فقــر خانوارهــای کارگــری اســت.
ــا حقــوق و دســتمزد کمتــر،  ــان ب اســتفاده از نیــروی کار زن
کــه بــه قــول وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی »اجحــاف 
ــر  ــان اســت« )ربیعــی 1393(، عــاوه ب بزرگــی در حــق زن
کاهــش هزینه هــا، مزایــای دیگــری نیــز بــرای کارفرمایــان 
ــی شــوراهای اســامی  ــون عال ــر کل کان ــه نظــر دبی دارد. ب

ــه  ــد، ب ــادی دارن ــت زی ــود دق ــان در کار خ ــور »زن کار کش
همیــن دلیــل بهــره وری آنهــا باالســت. امــا بــه دلیــل نیــاز 
بــه کار حاضرنــد هــر ســختی را تحمــل کننــد و همیــن امــر 
موجــب سوءاســتفاده از آنهــا می شــود ... از نیــروی کار زنــان 
در مشــاغل ســخت و طاقت فرســا نیــز اســتفاده می شــود. بــه 
ایــن نحــو کــه در محیط هــای کار بســته و بــه دور از چشــم 
بازرســان کار، بــا دســتگاه های ســنگین کار می کننــد ... 
میانگیــن دســتمزد کارگــران زن در تمامی رده های شــغلی از 
میانگیــن دســتمزد مــردان هــم ردۀ آنهــا کمتــر اســت. تفاوت 
23 درصــدی دســتمزد کارگــران مــرد در تهــران بــه معنــی 
سوءاســتفاده از نیروی کار زنان اســت« )پورموســوی 1393(.

امــا تفــاوت دســتمزد زنــان و مــردان کارگــر فقــط در شــهر 
ــران از قیمــت  ــار ای تهــران نیســت. گزارش هــای مرکــز آم
محصــوالت و هزینه هــای خدمات کشــاورزی نشــان می دهد 
کــه در ســه ماهــۀ چهــارم 1395 متوســط دســتمزد کارگــر 
میوه چیــن مــرد 454565 ریــال بــوده اســت، در حالــی کــه 
دســتمزد کارگــران میوه چیــن زن به طــور متوســط 381139 
ریــال اعــام شــده کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
قبــل بــه ترتیــب 6/3 و 12/8 درصــد افزایــش داشــته اســت. 
همیــن تفــاوت و تبعیــض در پرداخــت دســتمزدها در میــان 
کارگــران وجیــن کار زن و مــرد نیــز گــزارش شــده اســت. در 
نتیجــه، زنــان کارگــر کمتــر بــودن دســتمزد خــود را بــا کار 

ــد. ــران می کنن مضاعــف جب
تفــاوت دســتمزد زنــان و مــردان در بخــش صنعــت بــا وجود 
مهارت هــای مشــابه قابــل توجــه اســت. اطاعــات مربــوط 
ــر کارکــن در  ــا 49 نف ــی دارای 10 ت ــه کارگاه هــای صنعت ب
ــی  ــزد دریافت ــط م ــه متوس ــد ک ــان می ده ــال 1393 نش س
ــردان 94/9  ــال و م ــون ری ــان حــدود 82/7 میلی ســاالنۀ زن
میلیــون ریــال بــوده اســت. همیــن وضعیــت در کارخانه های 
بــزرگ بــا 50 نفــر نیــروی کار و بیشــتر نیــز وجــود دارد. بــه 
طــور کلــی، زنــان کارگــر در کارگاه هــای صنعتــی حــدود 81 
درصــد متوســط حقــوق مــردان را دریافــت می کننــد )مرکــز 

آمــار ایــران 1393ب، ج، د(.
در مــواردی مــزد کمتــر زنــان در کارهــای شــکننده )ماننــد 
کار در خانــه( در جهــت تأمیــن ســود بخــش رســمی اقتصــاد  
ــت و  ــرای رقاب ــت ب ــازی اس ــا امتی ــر آنه ــتمزد کمت و دس
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ــل  ــه  عم ــای ب ــزرگ. گفت وگوه ــرکت های ب ــودآوری ش س
آمــده1 در تولیدی هــای پوشــاک و بســته بندی لبــاس، 
جــوراب، دســتکش و غیــره کــه عمدتــًا کارگاه هــای کوچــک 
ــا 10 نفــر کارکــن هســتند نشــان داد کــه  ــر از 5 ی ــا کمت ب
ــا  ــح ت ــا از 7:30 صب ــب ی ــا 8 ش ــح ت ــاعات کار از 8 صب س
ــا 12  ــه 10 ت ــان روزان ــن زن ــت. بنابرای ــر اس 6:30 بعدازظه
ســاعت کار می کننــد بــدون اینکــه بــه تفــاوت ایــن میــزان 
بــا ســاعت کار قانونــی )8 ســاعت( اضافه کاری تعلــق بگیرد. 
ــدار  ــارۀ محــل کارگاه در مق ــزان اج ــۀ دیگــر اینکــه می نکت
ــارۀ  ــۀ اج ــع هزین ــت و در واق ــر اس ــران مؤث ــتمزد کارگ دس
مــکان کارگاه از محــل دســتمزد کارگــران تأمیــن می شــود. 
ــه  هــر حــال فشــارهای اقتصــادی باعــث شــده کــه  ــا ب ام
زنــان بــا کمتریــن دســتمزد مجبــور بــه تحمــل ســخت ترین 

شــرایط کاری شــوند.
تــاش کارفرمایــان در جهــت حداکثر اســتفاده از نیــروی کار 
و وقــت زنــان کارگــر ســبب شــده کــه آنــان از آموزش هــای 
ــا  ــود در کارخانه ه ــای خ ــای قابلیت ه ــت و ارتق ــن خدم حی
محــروم بماننــد. وقتــی وزارت کار  یا نهاد مرتبطــی برگزاری 
ــد  ــه ای ندارن ــان عاق ــد، کارفرمای ــام می کن دوره ای را اع
 کــه آن را بــه اطــاع کارگــران برســانند. در صــورت اطــاع 
یافتــن کارگــران یــا فشــار وزارت کار برای معرفــی کارگرانی 
بــرای شــرکت در دوره هــا نیــز غالبــًا مــردان کارگــر معرفــی 
می شــوند. در نتیجــه، امتیــاز شــرکت در دوره هــای آموزشــی 
و ارتقــای شــغلی همــواره بــه مــردان تعلــق می گیــرد. یکــی 
ــم و  ــاده می آیی ــر س ــا کارگ ــد: »م ــر می گوی ــان کارگ از زن

کارگــر ســاده هــم می رویــم.«
کارفرمایــان دســتمزد کمتــر زنــان را با مســئولیت مــردان در 
قبــال تأمیــن مالــی خانــواده توجیــه می کننــد. در حالــی  کــه 
ــا میــزان تــورم  حتــی در صــورت پذیــرش چنیــن امــری، ب
ــور،  ــی کش ــرایط کنون ــه در ش ــد کاهش یافت ــدرت خری و ق
خانواده هــا بــا یــک نفــر شــاغل قــادر بــه تأمیــن هزینه هــای 

خــود نیســتند )ســلطانی 1394(.
بدیــن ترتیــب زنــان، چــه در کارهــای شایســته کــه 
علی االصــول بایــد مشــمول حقوقــی باشــند و حمایت هــای 
قانونــی بــر شــرایط و روابــط کاری در آنهــا اعمــال شــود و 

۱ - کارفرماها عالقه ای به گفت وگوی ما با زنان کارگر نداشتند و در صورت 
صدور چنین مجوزی هم خود یا نماینده شان در تمام مدت مصاحبه حضور 

داشتند.

چــه در کارهــای شــکننده، از نظــر میزان دســتمزد و ســاعات 
ــد.  ــرار می گیرن ــاف ق ــورد اجح کار م

مشــکل کارگــران زن فقــط دســتمزد کمتر در مقابل ســاعات 
ــر نیســت. دریافــت منظــم دســتمزد و حقــوق  کار طوالنی ت
ــی  ــون کار جــزو حقــوق قانون ــادۀ 37 قان ــز کــه طبــق م نی
کارگــران اســت، خــود بــه تقاضــا و معضلــی جــدی تبدیــل 
ــد  می شــود. نپرداختــن حقــوق و دســتمزد کارگــران می توان
ــد  ــت ناکارآم ــادی، مدیری ــد اقتص ــت ب ــانه ای از وضعی نش
بنــگاه اقتصــادی یــا اعمــال فشــار در جهــت تحقــق اهــداف 

کارفرمایــان باشــد.
ــه  ــر، ب ــان کارگ ــۀ زن ــس اتحادی ــودارزاده، رئی ــهیا جل س
ــه خواســتار  ــک کارخان ــه مال ــد ک ــی اشــاره می کن نمونه های
دریافــت تســهیات بــوده و کارگــران را تحریــک کــرده تــا 
ــراض  ــه اعت ــس شــورای اســامی دســت ب ــل مجل در مقاب
ــن  ــا ای ــد ب ــا او بتوان ــد ت ــوق نگرفته ان ــد حق ــد و بگوین بزنن
اهرم فشــار به تســهیات درخواســتی اش برســد )1393: 27(. 
اخبــار مربــوط بــه اعتــراض کارگــران بــه دریافــت نکــردن 
حقــوق و دســتمزد حتــی بــه مــدت چندیــن مــاه، تقریبــًا بــه 
موضوعــی همیشــگی در روزنامه هــای مرتبــط بــا کارگــران 
ــه اخــراج کارگــران  تبدیــل شــده2 و ایــن اعتراض هــا گاه ب

ــم می شــود. ــدۀ کارگــران معتــرض خت ــا نماین ی

4-4- نبـود حمایت های قانونـی و اجتماعـی 
منطـق تأمیـن مالـی سـبب پیـدا شـدن دو راهبـرد متفـاوت 
مشـارکتی و غیرمشـارکتی در تأمیـن اجتماعـی شـده اسـت. 
نظـام بیمـه ای کنونـی کشـور مـا بـرای مـزد و حقوق بگیران 
طراحی شـده اسـت و غیرمزد و حقوق بگیران شـامل کارکنان 
مسـتقل، کارکنان فامیلی بدون مزد و کارفرمایان می توانند از 

نظـام بیمـه ای اختیاری )غیرمشـارکتی( اسـتفاده کنند.
در سـال 1394، از کل برخوردارشـوندگان از خدمـات تأمیـن 
اجتماعـی و مزد و حقوق بگیرانی از بخش خصوصی و عمومی 
کـه تحـت پوشـش بیمۀ اجبـاری قـرار گرفته انـد، 1658071 

2 - نمونه هایی از اخبار مربوط به تجمع و اعتراض کارگران به دلیل عدم 
پرداخت یا تعویق در پرداخت حقوق و دستمزد به شرح زیر است:

»۱۰۰ کارگر نساجی کاشان در مقابل دفتر نماینده شهرشان تجمع کردند « 
)کار و کارگر، ۱5 مرداد ۱3۹3، ش ۶۷۰۹(، »کارگران معدن "طرزه" در واکنش 
به تعویق 3 ماه حقوق دست از کار کشیدند« )کار و کارگر، ۶ بهمن ۱3۹3، ش 
۶8۴8(، »تجمع کارگران سامان کاشی پای مسئوالن را به کارخانه باز کرد« 
)کار و کارگر،۱۰ اردیبهشت ۱3۹۴، ش ۶۹۱۶(، »۷5 کارگر سدید ریخته گر 

بابت ۶ ماه دستمزد طلبکارند« )کار و کارگر، ۱5 مرداد ۱3۹۴، ش ۶۹۹2(.
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نفـر را زنـان تشـکیل  داده انـد. بدین ترتیب سـهم زنان از کل 
بیمه  شـدگان اجباری حدود 17/6 درصد اسـت )سازمان تأمین 

اجتماعی 1395(. 
بجـز زنـان کارگـر شـاغلی کـه تحـت پوشـش حمایت هـای 
قانونـی بیمـۀ اجبـاری قـرار گرفته اند، گـروه دیگـری از زنان 
امکانـات  از  و حقوق بگیـران( می تواننـد  )غیرمـزد  کارگـر 
فراهم شـده بـا عنـوان »بیمۀ اختیـاری« برخوردار شـوند. این 
گـروه شـامل کارکنـان مسـتقل )771 هـزار نفـر( و کارکنان 
فامیلـی بـدون مزد )688 هزار نفر( اسـت که فقـط 425 هزار 
نفـر از آنـان1 توان مالـی برخورداری از خدمـات بیمۀ اختیاری 
را داشـته اند. ایـن میـزان معادل 29 درصـد  کل زنان غیر مزد 

و حقوق بگیـر اسـت )سـازمان تأمین اجتماعـی 1395(.
در صورتـی کـه زنان قالیبـاف2 از طرح خاص بیمـۀ بافندگان 
اسـتفاده کـرده باشـند، حـدود 329 هـزار نفـر بیمه شـده اند. 
عاوه بر این، حدود 200 هزار نفر نیز تحت پوشـش صندوق 
بیمـۀ اجتماعی روسـتاییان و عشـایر قرار گرفته انـد. به همین 
دلیـل، مسـئوالن اذعـان دارند کـه بیمه هـای اجتماعی عمًا 
نتوانسـته اسـت جامعـۀ هـدف خود را بـه  طور کامل پوشـش 
دهـد. در جمعیـت غیرمـزد و حقوق بگیـر خـأ 60 درصـدی 
پوشـش بیمـه ای وجـود دارد کـه احتمـااًل بخـش زیـادی از 
بیمه نشـدگان را زنـان تشـکیل می دهنـد )گرجی پـور 1394(. 

4-۵- فـرزندآوری و خطـر از دست دادن شـغل
بر اسـاس اطاعـات کارشناسـان در سـال 1390 از کل زنـان 
شـاغل 1/524 میلیـون نفـر متأهـل بوده اند و حـدود 2/149 
میلیـون نفـر در دورۀ بـاروری 15- 45 سـال قـرار داشـته اند. 
البتـه تمامـی 1/5 میلیـون زن متأهـل شـاغل لزومـًا در دورۀ 
باروری نیسـتند. طبق برآوردهای کارشناسان حدود 160 هزار 
زن در سـال مشمول اسـتفاده از مرخصی زایمان می شوند که 
چنانچـه قانـون جدیـد 9 مـاه مرخصی بـرای زایمـان اجرایی 
شـود، فقـط بـرای دولـت حـدود 320 میلیـارد تومـان هزینه 
خواهد داشـت. بـا توجه به تجربۀ دو سـال اخیـر، کارفرمایان 
بخـش خصوصـی نیـز نـه تمایـل و نه تـوان پرداخـت چنین 
هزینـه ای را دارنـد. در نتیجـه، بـه دلیـل هزینه هـای دورۀ 
مرخصـی زایمـان، از 145 هـزار زن شـاغلی که بـه مرخصی 

۱ - شامل بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری 
2- زنان ۷۶ درصد قالیبافان را تشکیل می دهند.

زایمـان 6 ماهـه رفتـه بودنـد، 47 هزار نفر نتوانسـتند به  سـر 
کار خـود باز گردنـد )زدا 1394(.

امـا مشـکات فقط در مرخصـی این دوره خاصه نمی شـود. 
زنـان کارگـر از تـرس از دسـت دادن شـغل گاه از مرخصـی  
6 ماهـۀ دورۀ زایمـان اسـتفاده نمی کننـد و زودتر به سـر کار 
باز می گردنـد. در چنین شـرایطی، عاوه بر سـامت جسـمی 
و روحـی مـادران، نگهـداری از کـودکان نیز بـه معضلی بدل 

می شـود. 
اجـرای سیاسـت تغذیـۀ کـودک با شـیر مـادر که بسـیار هم 
درسـت و پسـندیده اسـت، نیـاز بـه شـیرخوارگاه، اختصـاص 
سـاعات شیردهی و سـپس مهدکودکی با مربیان آموزش دیده 
دارد. بـر طبـق مـادۀ 78 قانـون کار کـه مربـوط بـه فرصـت 
شـیردهی و ایجاد مهدکودک و محاسبۀ فرصت های شیردهی 
جـزو سـاعات کار اسـت، کارفرمایـان در کارگاه هـای با بیش 
از 10 نفـر کارگـر زن کـه تعـداد فرزنـدان آنهـا بیـش از 5 
کودک باشـد مکلف شـده اند متناسب با شـرایط سنی کودکان 

شـیرخوارگاه و مهدکودک ایجـاد کنند. 
امـا کارفرمایـان بـرای کاهـش هزینه هـا از اسـتخدام زنـان 
متأهـل پرهیـز می کننـد. نبـود ضمانـت اجرایی بـرای قانون 
فـوق در شـرکت های بخـش خصوصـی و عـدم نظـارت بـر 
اجـرای آن در بخـش دولتـی باعـث شـده که زنان شـاغل به  
ویـژه زنـان کارگـر که بـا کمتریـن دسـتمزدها کار می کنند و 
کودکانشـان آسـیب ببینند. این زنان از سویی به درآمد حاصل 
از کار کارگـری بـرای کمـک بـه تأمیـن هزینه هـای خانواده 
نیـاز دارنـد و از سـوی دیگـر قـادر بـه پرداخـت هزینه هـای 
مهدکـودک در بخش خصوصی نیسـتند. بدیـن ترتیب، فراهم 
آوردن تسـهیات بـرای زنـان شـاغل متأهل و ایجـاد توازن 

بیـن شـغل و زندگـی آنان بـه معضلی تبدیل شـده اسـت.

4-۶- فقـدان امکان برخـورداری از بیمة بیـکاری
بیمـۀ بیـکاری بـه بیمه  شـده ای پرداخـت می شـود کـه بدون 
میـل و اراده بیـکار شـده و آمـاده به کار باشـد. طبـق مادۀ 2 
قانـون بیمۀ بیـکاری، غیـرارادی بودن بیـکاری ماک اصلی 
اسـتفاده از حمایت های قانونی برای بیمه شـدگان بیکار است.

امـا همـۀ کارگرانی که بر خاف میل خود از کار کنار گذاشـته  
شـده اند از حمایـت مالی برخوردار نمی شـوند. فقـط کارگرانی 
مشـمول دریافـت بیمـۀ بیـکاری می شـوند که حداقـل 6 ماه 
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سـابقۀ پرداخت حق بیمه داشـته باشـند. با قراردادهای موقت 
بـرای دوره های محـدود زمانی )یک ماهه، سـه ماهه( و عدم 
تمایـل کارفرمایـان بـه پرداخـت بیمـه و حتی عقد قـرارداد و 
اتمـام دورۀ قـرارداد پیمانـکار در کمتـر از یـک سـال، اغلـب 

کارگـران نمی تواننـد تحت پوشـش بیمه ای قـرار بگیرند.
اصـواًل معافیـت کارگاه های با کمتـر از 5 و 10 نفر نیروی کار 
از اجـرای برخـی از مـواد قانون کار و نبود یک شـیوۀ نظارتی 
سـبب می شود که شـاغلین این کارگاه ها )غالبًا زنان( مشمول 
دریافـت بیمـۀ بیـکاری نشـوند. در فاصلۀ سـال های 1388 تا 
1394 در  حـدود 439 هـزار زن کار خـود را از دسـت داده اند، 
و حتـی اگـر 50 درصـد ایـن  گـروه از زنـان بـه میل خـود به 
خانـه  بازگشـته باشـند، تعـداد دریافت کنندگان بیمـۀ بیکاری 
می توانسـت رقمـی نزدیـک بـه 200 هـزار نفـر باشـد. اما به 
دلیـل فقـدان پوشـش کامل بیمـه ای برای زنان کارگـر و دارا 
نبـودن شـرایط  دریافـت بیمـۀ بیـکاری، فقـط 45964 نفر از 
زنـان کارگر در سـال 1394 از کمک های مالـی بیمۀ بیکاری 

برخوردار شـده اند )سـازمان تأمیـن اجتماعی 1395(.

4-۷- حوادث ناشـی از کار
فصـل چهـارم قانون کار )مواد 85 تـا 106( چگونگی حفاظت 
فنی و بهداشت کار را مشخص کرده است و ادارۀ کل بازرسی 
وزارت کار موظـف شـده که بر اجرای صحیـح مقررات قانون 
کار و دسـتورالعمل های مربـوط به حفاظت فنـی نظارت کند. 
امـا بـه  نظر می رسـد که پیگیـری امـور ایمنی و بهداشـت به  
دلیـل کمبـود نیـروی کار میسـر نیسـت )فیروز آبـادی 1393: 
16(. نبـود سیسـتم ایمنـی، امـداد و نجـات و اطفـای حریـق 
سـبب گردیـده تـا روزانه ده هـا حادثـه در محیط هـای کاری 
گوناگـون کشـور رخ دهـد و منجـر بـه از کار افتادگـی، نقـص 
عضـو، بیماری هـای طوالنـی مـدت و از دسـت رفتـن جـان 

کارگران  شـود.
خبرگـزاری ایلنـا )یکشـنبه 10/29/ 1392( گـزارش می کند: 
»پیـش از ظهـر امـروز دو کارگـر زن بـر اثـر آتش سـوزی در 
یک کارگاه تولیدی پوشـاک و سـقوط از سـاختمان پنج طبقه 
کشـته و یک کارگر زن نیز مصدوم شـد.« یا حسـن هفده تن، 
معـاون روابـط کار وزیـر تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی، اعام 
می کنـد سـاالنه بیـش از 1400 تـن در کشـور بر اثـر حوادث 
فیزیکـی ناشـی از کار جـان خود را از دسـت می دهنـد و تنها 

10 درصد فوت شـدگان تحت پوشـش تأمین اجتماعی هستند 
)کار و کارگر، 10 اردیبهشـت 1394(.

در سـال 1394، تعـداد بیمه شـدگان حادثه دیـده در حیـن کار 
18786 نفـر بـوده کـه 2/9 درصـد )537 نفر( از آنـان را زنان 
تشـکیل می داده اند )سازمان تأمین اجتماعی 1395(. این داده 
مربـوط بـه زنـان کارگر مـزد و حقوق بگیر برخـوردار از تأمین 
اجتماعـی و بیمۀ اجباری اسـت. هیچ آماری از حوادث شـغلی 
زنـان کارگـری کـه در خانـه کار می کننـد یـا زنان روسـتایی 
درگیر کار سـخت کشـاورزی که موجب از کار افتادگی و پیری 

زودرس آنان می شـود در دسـترس نیست.

4-۸- مصـائب بازنشـستگـی
بر اسـاس مادۀ 76 قانون تأمین اجتماعی، مردان با حداقل 60 
و زنان با حداقل 55 سـال سـن و دارا بودن 30 سـال سـابقۀ 
پرداخـت حـق بیمـه می توانند درخواسـت بازنشسـتگی کنند. 
در حالـت دیگـری، مـردان با حداقل 50 و زنـان با حداقل 45 
سـال سـن ولی با دارا بودن 30 سال سابقۀ پرداخت حق بیمه 
می توانند بازنشسـته شـوند. در شـکل دیگری از بازنشستگی، 
مـردان بـا حداقـل 60 و زنـان بـا حداقـل 55 سـال سـن نیز 
به شـرط برخـورداری از حداقل 20 سـال سـابقۀ بیمه پردازی 
می توانند بازنشسـته شـوند و به نسـبت سـنوات پرداخت حق 

بیمه از مرایای بازنشسـتگی برخـوردار گردند.
در آیین نامه هـای قبلـی، پرداخـت حـق بازنشسـتگی پیش از 
موعـد بـا 25 سـال سـابقۀ کار بـر عهـدۀ دولـت بـود ولی در 
آیین نامـه کنونـی بـر عهدۀ کارفرمایان گذاشـته شـده اسـت. 
می تـوان پیش بینـی کـرد کـه کارفرمایان بـه دلیل بـار مالی 
تمایلـی بـه اجـرای آن نخواهند داشـت و این موضوع سـبب 
می شـود زنان کارگر که به دلیل کار سـخت و مسـئولیت های 
متعدد زودتر از دیگران فرسـوده می شوند از بازنشستگی پیش 
از موعـد صـرف  نظـر کننـد و بـه کار  ادامـه دهند. عـاوه بر 
ایـن، بـر مبنـای اطاعـات موجـود، 60 درصد بازنشسـتگان 
تأمیـن اجتماعـی حداقـل دسـتمزد را دریافـت می کنند. یکی 
از عوامل کم بودن دسـتمزد بازنشسـتگان زن تأمین اجتماعی 
دریافـت دسـتمزد کمتر و کسـر نشـدن حـق بیمـه از مزایای 

حقوقـی آنان در زمان اشـتغال اسـت. 
تعداد زنان کارگر بازنشسـته مشـخص نیسـت اما بـا توجه به 
فرصت های کمتر آنها برای ارتقای شـغلی و دریافت دسـتمزد 
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کمتـر از مـردان، می تـوان درک کـرد که زنان کارگـر در ایام 
پیـری بـا چـه دشـواری هایی در تأمیـن حداقـل هزینه هـای 
زندگـی خانـوار رو به رو هسـتند؛ و این در حالی اسـت که زنان 
شـاغل در شـغل های شـکننده و فاقـد حمایت هـای قانونی و 

اجتماعـی از ایـن حداقل هـا نیـز بی بهره اند.

۵- تشکـل های زنان کارگـر
در تبصرۀ 4 مادۀ 131 قانون کار، ایجاد سه نوع تشکل  کارگری 
مستقل از دولت و کارفرما پیش بینی شده است: شورای اسامی 

کار، انجمن صنفی کارگران و نمایندۀ کارگران.
تصویب  با   1381 سال  در  کارگر  زنان  سراسری  اتحادیۀ 
اساس نامه تأسیس شد و تا سال 1392، یعنی ظرف مدت ده 
سال، 25 اتحادیۀ زنان کارگر در سطح کشور به  وجود آمده 
است. زنان کارگری که تحت پوشش بیمۀ تأمین اجتماعی در 
به عضویت خانۀ کارگر و  بخش  خصوصی هستند می توانند 
اتحادیه درآیند و از خدمات رفاهی، درمانی، مشاوره های حقوقی 

و غیره استفاده کنند. 1  
اهداف عمدۀ اتحادیۀ زنان کارگر عبارت است از:

- ایجاد روحیۀ همکاری در بین اعضا
- ارائۀ برنامه های آموزشی برای ارتقای آگاهی اعضا

- آموزش حفاظت ایمنی، فنی و بهداشت حرفه ای
- بررسی شکایات زنان کارگر و پیگیری حقوقی آنها در مراجع

- حفظ و حمایت منافع حرفه ای و احقاق حقوق - قانونی 
از کار افتادگی، دریافت تسهیات  بازنشستگی،  بیمه،  شامل 
ارزان قیمت، عضویت و برخورداری از خدمات شرکت  های 

تعاونی مصرف و مسکن 
اتحادیه های کارگری، شورای  با سایر  زنان کارگر  اتحادیۀ 
هماهنگی اتحادیه های کارگران و کنفدراسیون عالی کارگران 
ایران همکاری دارد. اکثریت زنان کارگر، عاوه بر عضویت 
در اتحادیۀ زنان کارگر، عضو تشکل های مرتبط با کار خود نیز 
هستند. برای نمونه، زنان کارگر بخش پوشاک، آرایشگران یا 
پرستاران انجمن  صنفی خود را نیز دارند و شاغان این بخش ها 

عضو آن هستند.
در بنگاه های کوچک اقتصادی معمواًل اتحادیه وجود ندارد و زنان 
عضو تشکیات شورای اسامی کارخانه می شوند و تشکیات 
جداگانه ای برای زنان به  وجود نمی آورند زیرا تعداد کم زنان 

۱ - همسر و فرزندان و پدر و مادر کارگران نیز می توانند از خدمات خانۀ کارگر 
استفاده کنند.

کارگر در مقایسه با مردان  سبب می شود که از نیرو و قدرت 
آنان برای دفاع از حقوقشان کاسته شود )جلودارزاده 1392(.

یا  دلیل بی سوادی  به  زنان کارگر مسن تر،  اکثر  در گذشته  
کم سوادی، مخالف فعالیت زنان در تشکل ها بودند و از تاش 
زنان جوان برای ورود به نهادهای کارگری پشتیبانی نمی کردند 
زنان  نامزد شدن  با  نیز  تعاونی مصرف  انتخابات  و حتی در 
مخالفت می کردند )محسنی 1377: 15-17(. اما اکنون ذهنیت 
اکثریت قریب به اتفاق کارگران که جوان ترند و سطح سواد 
زنان  تغییر کرده است.  این موضوع  به  دارند نسبت  باالتری 
نامزد انتخابات می شوند و با رأی باالیی در تصمیم گیری های 

کارگاه ها مشارکت می کنند.

۶- نتیجه گـیری
مروری بر ویژگی ها و چهار رکن اصلی کار شایسـته و قوانین 
مصـوب کشـور در حمایـت از حقـوق شـهروندی کارگـران و 
مقایسـۀ آن بـا شـرایط زنـان کارگر در بـازار کار ایران نشـان 
می دهـد کـه در زندگـی کاری گـروه بسـیار بزرگـی از زنـان 
کارگر، بخش های عمده ای از این ارکان به کلی غایب اسـت. 
بـه رغـم وجـود قانـون کار و مشـخص شـدن حـق و حقوق 
کارگـران و کارفرمایـان و گنجانده شـدن قیدهای مورد تأکید 
در کار شایسـته در ایـن قانـون، دولت هـا نتوانسـته اند آن را 
در بنگاه هـای اقتصـادی سـاری و جاری سـازند. عـدم اجرای 
قانـون کار توسـط کارفرمایـان و چشم پوشـی ناظـران دولت 
)وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی( با توجیـه حفظ حداقل 
سـرمایه گذاری  و فرصت هـای اشـتغال سـبب گردیـده کـه 
عمـًا حتـی در بنگاه هـای اقتصادی بزرگ و متوسـط با بیش 
از 10 نفـر نیـروی کار نیـز زنـان کارگـر برای برخـورداری از 
حداقل هـای حقـوق شـهروندی با مشـکاتی ماننـد نابرابری 
دسـتمزدها با وجود سـابقۀ کار، تحصیات و نوع کار یکسان، 
نبـود فرصت هـای ارتقـا و فراهـم نبـودن امکانـات نگهداری 
فرزندانشـان مواجه شـوند و احسـاس بی عدالتی2 را به وضوح 
عنـوان کننـد. شـرایط بـرای گـروه عظیمـی از زنـان کارگـر 
شـاغل در بنگاه هـای اقتصـادی کوچـک با کمتـر از 5 یا 10 
نفـر نیـروی کار کـه کارفرمایـان از معافیت هایـی برخـوردار 
شـده و هیـچ الزامی بـه رعایت موازیـن قانونـی نمی بینند، از 
2 - گزارش وزارت کار و امور اجتماعی با موضوع بررسی مشکالت کارگران 
زن که در ۱۷ کارخانۀ داروسازی، ۹ کارخانۀ تولید لوازم الکتریکی، ۴ کارخانۀ 
صنایع غذایی و 2 کارخانۀ نساجی به همت شمس السادات میروکیلی و زیر نظر 
پروفسور رفیع پور در سال ۱3۷۹ انجام شده است این مطلب را تأیید می کند 

)میروکیلی ۱3۷۹(.
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این هم دشـوارتر اسـت.
مقاوله  نامه هـای سـازمان بین المللـی کار هـم که ایـران جزو 
اولیـن کشـورهایی اسـت کـه بـه عضویـت آن درآمـده  بـر 
تأمیـن حقـوق شـهروندی تأکید دارنـد. در مقاوله نامۀ شـمارۀ 
100 آمـده اسـت: »انـکار حقـی یا اعطـای اولویتی به کسـی 
بر اسـاس نـژاد، رنگ، جنس، مذهـب، دیدگاه سیاسـی، ملیت 
و طبقـۀ اجتماعـی که احتمااًل ممکن اسـت زمینـۀ تبعیض در 
اسـتخدام، فرصت هـای پیشـرفت و رفتـار مسـاوی را فراهـم 
نمایـد ممنـوع اسـت.« اما طرد زنـان از حق شـهروندی »کار 
کردن« و برخورداری از شـغل دسـتمزدی و سـهم اندک زنان 
در جمعیـت فعـال اقتصادی کشـور و زنان کارگـر در جمعیت 
کارگـری بـه خوبـی نشـان می دهـد کـه زنـان بـا تبعیض در 
اسـتخدام بـه دلیل زن بـودن مواجه هسـتند که بـرای حذف 
آن فعـًا قانونـی وجـود نـدارد. عـاوه بـر ایـن، تجمـع زنان 
کارگـر در انـواع خاصـی از صنایـع یـا فعالیت هـای اقتصادی 
نشـان دهندۀ نـوع دیگـری از اعمال تبعیض نسـبت بـه زنان 
کارگـر در محـدود کردن فرصت های شـغلی و امکان انتخاب 

نوع شـغل است.
بـا توجه به انگیزۀ قوی کارفرمایان برای کسـب سـود بیشـتر 
و وضعیـت اقتصـادی کشـور در دهـۀ اخیـر، نـوع دیگـری از 
تبعیـض نیـز در بازار کار کشـور ما به چشـم می خـورد. تمایل 
بـه کاهـش هزینه هـا و فراوانـی نیـروی کار سـبب گردیده تا 
کارفرمایـان نه تنهـا از عقـد قـرارداد پرهیـز کننـد و از رعایت 
موازین سـاعات کار، مرخصی، و پرداخت مزایای قانونی مانند 
حداقـل دسـتمزد، حق بیمـه و غیره سـر باز زننـد، بلکه برای 
کاهـش بیشـتر هزینه هـا و انعطاف پذیـری بیشـتر در تعییـن 
تعداد کارگران، دختران مجرد را جانشـین زنان متأهل سـازند. 
زنـان کارگـر متأهلـی که فرزنـدان کوچک تر از 6 سـال دارند 
و امـکان نگهـداری آنهـا در منـزل و تـوان پرداخـت هزینـۀ 
مهدکـودک را ندارند، نمی تواننـد در کارگاه های فاقد امکانات 
نگهداری کودک به کار بپردازند، در نتیجه کارفرمایان دختران 
مجـردی را کـه چنین تقاضاهایی ندارند و ظاهـراً تأمین کننده 
هزینـۀ خانـواده هـم نیسـتند بـه زنان کارگـر متأهـل ترجیح 
می دهنـد. حتـی چنانچـه کارگر زنی بـاردار شـد، بافاصله او 
را بـه دلیـل وضعیـت بارداری و فـرار از دادن مرخصی شـش 
ماهـه اخـراج می کننـد. پیش بینـی شـده اسـت کـه بـا اباغ 
بخش نامـۀ 9 ماه مرخصی زایمـان برای نیروهای کار زن، 70 

درصـد آنان با خطر اخراج مواجه شـوند )پورموسـوی 1393(.
بدیـن ترتیـب، تبعیض میـان زنان و مـردان جمعیت کارگری 
در برخورداری از حق شـهروندی اجتماعی به چشـم می خورد. 
کارفرمایـان بخـش خصوصی دختـران مجرد را بـه نیروهای 
کار مـرد نیـز ترجیـح می دهنـد، تنها بـه این دلیل کـه بتوانند 
حقـوق و دسـتمزد کمتـری پرداخت کننـد. از نظر این دسـته 
از کارفرمایـان، خانم هـای مجـرد در خانـۀ پـدری هسـتند و 
خـرج و مخـارج چندانـی ندازنـد و صرفـًا بـرای داشـتن پول 
توجیبـی سـر کار می رونـد )اصانـی 1393(. ایـن دختـران 
دغدغـۀ مسـئولیت های خانـه و خانواده و فرزنـدان را ندارند و 
حاضرنـد سـاعات طوالنـی در محـل کار بمانند. ایـن دیدگاه 
سـبب شـده تا پدیـدۀ اسـتفاده از نیـروی کار دختـران مجرد 
بـا دسـتمزد کمتـر و بـدون حمایت هـای قانونـی و اجتماعی 

روندی افزایشـی نشـان دهد.1
گـروه معـدودی از کارفرمایـان، بجـز دختـران مجـرد، زنـان 
سرپرسـت خانوار را نیز اسـتخدام می کنند تـا عاوه بر کمک 
بـه تأمین هزینه های زندگی آنان، از اینکه به راه های ناصواب 
کشـیده شوند پیشـگیری کنند. کارخانه هایی که از نیروی کار 
زنان سرپرسـت خانـوار اسـتفاده می کنند اثبات بی سرپرسـت 
بودن زنان را به شـورای اسـامی کار در کارخانه می سـپارند.

بنابرایـن زنانـی که فرصت اشـتغال در بخـش خصوصی را به 
 دسـت می آورنـد از نظر وضع اقتصـادی و نیازهای مالی در دو 
سـر یـک طیف قـرار دارنـد: دختران مجـردی که بـرای پول 
توجیبـی کار می کننـد )ظاهـراً بی نیازترین( و زنان سرپرسـت 
خانـواری کـه تأمیـن همـۀ هزینه هـای زندگـی را بـر عهـده 

نیازمندترین(. دارند )ظاهـراً 
بدیـن ترتیـب از نظـر کارفرمایـان هـر عاملی که بـه کاهش 
هزینه ها و اعطای اختیارات بیشتر به آنها در کم یا زیاد کردن 
نیروی کار کمک کند بسـیار پسـندیده اسـت. متغیر »وضعیت 
تأهـل« به عنـوان عامل تأثیرگـذار بر تبعیض در اسـتخدام و 
برخـورداری زنـان شـاغل از حمایت هـای اجتماعـی و قانونی 
کمتـر در آثـار و منابع جهانـی مورد توجه قرار گرفته اسـت. 

نتیجه آنکه اکثریت زنان کارگر کشـور با مشـکاتی مواجه اند 
کـه آنـان را از دسترسـی به کار شایسـته و حقوق شـهروندی 
محـروم و بـه »کارگـران کارهـای شـکننده« بـدل می کنـد، 

۱ - در صورت استخدام زنان متأهل از آنان تعهد گرفته می شود که بچه دار 
نشوند )کوه گیالنی ۱388: ۴۴(.
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از جمله:
با کمبود فرصت های شغلی مواجه اند و کمتر استخدام می شوند.  

در انتخاب شغل محدودیت دارند.  
نرخ بیکاری در میان آنان بیشتر است.  

اگـر قـرارداد کار داشـته باشـند موقت اسـت، حتی بـرای کار   
. مستمر

از حداقل  دستمزد قانونی هم بهره مند نمی شوند. 	
امکان ارتقای شغلی چندانی برایشان وجود ندارد. 	

به دلیل دستمزد کم و عدم ارتقا، در دوران اشتغال و بازنشستگی،   
فقیر بودن را تجربه می کنند.

امنیت شغلی کمتری دارند.  
سـاعات طوالنی تری )غالباً ۱2 سـاعت در روز( بدون هر گونه   

پرداخت اضافـی کار می کنند.
قدرت چانه زنی ندارند.  

کمتر امکان برخورداری از بیمۀ بیکاری را دارند.  
بـر تبعیـض میـان زنان و مـردان، تبعیـض میان زنـان کارگر   

مجـرد و متأهـل نیـز اضافه شـده اسـت.
در کار گروهـی از آنـان پایـان کار و مزایـای پایـان کار و جود   

نـدارد )ماننـد کار کشـاورزی یـا کار در خانـه(. 
حقـوق قانونـی و اجتماعی به رسـمیت شـناخته شـدۀ آنها در   
مـواردی مثـل مرخصـی  زایمان امنیـت شغلی شـان را تهدید 

می کنـد.
اکثراً در کارگاه های کوچک که مشـمول قانون کار نیسـتند به   

کار مشغول اند.
کارفرمایان از آنها چک و برگۀ تسویۀ سفید امضا برای ساکت   

کردنشـان در مقابل تضییع حقوق می گیرند.
بازرسـی وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در احقاق حقوق   

زنـان کارگـر ناکافی اسـت.
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Abstract
Expansion of citizenship rights to socio-economic 
arena has increased the duties of government 
and as such, citizens are “entitled” to have ac-
cess to housing, resources, education, health, 
employment, and so on. Criticism of the broaden 
government’s responsibilities resulted in an ex-
change process, i.e.; citizens enjoyment of rights 
is conditioned to performance of certain duties, 
such as employment. Meanwhile, women were 
perceived as citizens whose needs for support 
and welfare have priority over their econom-
ic participation and employment. The general 
belief have been; women are responsible for 
caring duties in the private sphere and gain their 
citizenship rights through their spouses.  Also 
those women who enter the labor market, like 
men, will benefit from the supports and services 
of employers and, if necessary, government. 
The objective of this paper, in addition to exam-
ining the accuracy of such belief, is to present 
some of the findings of a study conducted in 
1394 on the status of “female workers”, their 

problems and enjoyment of dissent work as so-
cial citizenship rights. It starts with providing brief 
information on the economic situation, social 
policies of the state, the labor law and the claus-
es related to the employment of women. The 
impact of fragile types of works and problems 
of female workers are discussed; disruptions of 
contracts, temporary contracts, verbal agree-
ments, inadequate wages to ensure minimum 
welfare, inequality in wages and longer hours of 
work, lack of legal and social protections, ma-
ternity leave and risk of job loss, absence of un-
employment insurance, work-related accidents 
and afflictions of retirement. Browsing the four 
basic principle of dissent work in the labor law 
for protection of workers’ rights and comparing 
them with the situation of female workers shows 
major deficiencies of citizenship rights in the 
working lives of many female workers.

Keywords: Female Workers, Social Rights, Citi-
zenship, Dissent Work, Labor Law, Iran
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