
©2022 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran 

 

ISSN: 2322-2166: Journal of Islamic Life Style Centeredon Health, 2022:5(4):254-263 

A Study of the Decent Work of Iranian Women from the 

Perspective of International Law  

ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Research Article 

 Women's right to decent work is recognized as one of the 

fundamental rights in the new millennium at the level of 

governments and international organizations. The principles 

of this right are based on relatively identical obligations, 

including prohibition of women's employment in the night 

hours, prohibition of discrimination, etc., except for certain 

occupations. This study examines the challenges of decent 

work of women in Iran and international law. The method used 

in this paper is descriptive-analytical and a documentary 

approach has been used to collect information. What are the 

challenges and obstacles of women in the realization of the 

rights of women to decent work in the Iranian legal system 

from the point of view of international law? The results of the 

study indicate that the main challenges in Iranian law with 

regard to international law are fundamental and jurisprudential 

differences. There are challenges that hinder the opportunity, 

growth and promotion of women's existential personality. In 

international law, we can mention the lack of executive 

institutions and central oversight, gender discrimination, night 

work, and so on. 

 
Authors 

Khadijeh Tofighian 1  
Reza Eslami 2* 
Mohammad Jalali  3 
Asadolah Yavari4 

 

How to cite this article 
Khadijeh Tofighian, Reza Eslami, 
Mohammad Jalali , A Study of the 
Decent Work of Iranian Women 
from the Perspective of 
International Law. Journal of 
Islamic Life Style Centeredon 
Health, 2022:5(4);  254-263 
 

1. PhD Student, Department of Public 
Law, Rafsanjan Branch, Islamic Azad 
University, Rafsanjan, Iran. 

2. Associate Professor, Department of 
Law, Shahid Beheshti University, 
Tehran, Iran (Corresponding Author). 

3. Associate Professor, Department of 
Law, Shahid Beheshti University, 
Tehran, Iran. 

4. Assistant Professor, Department of 
Human Rights and Environmental Law, 
Shahid Beheshti University, Tehran, 
Iran. 

Keywords: Employment; International Law; Fundamental Labor Law; 

Decent Work for Women 

* Correspondence: 
Address: 
Phone:  
Email: somea1@yahoo.com 

Article History 

Received: 2021/12/28 

Accepted: 2022/02/14 

ePublished: 2022/03/16 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 10

http://islamiclifej.com/article-1-1181-fa.html


  و همکاران                 توفيقيان خدیجه  255

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 حقوق و ایران در زنان شایسته کار موانع و هاچالش
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  دهيچک
 هزاره در بنیادین، حقوق از یکی عنوان به زنان شایسته کار حق

 شناخته رسمیت به المللیبین هایسازمان و هادولت سطح در جدید
 ار،ک بنیادین حقوق: اساسی هدف چهار تحقق شایسته کار. است شده

. ندکمی دنبال را اجتماعی گفتگوی و اجتماعی حمایت مولد، اشتغال
 در نانز اشتغال منع جمله از یکسانی نسبتاً الزامات بر حق، این مبانی

 این. است مبتنی... و تبعیض منع خاص، مشاغل بجز شب ساعات
 وحقوق ایران در زنان شایسته کار هایچالش بررسی به مطالعه

 صورت به جستار، این در استفاده مورد روش. پردازدمی المللبین
 رویکرد از اطالعات آوریجمع برای و است تحلیلی ـ توصیفی
 چه که است این پؤوهش اصلی سؤال. است شده استفاده اسنادی
 نظام در زنان شایسته کار حق تحقق زمینه در موانعی و هاچالش

 یانب تحقیق نتیجه دارد؟ وجود المللبین حقوق منظر از ایران حقوقی
 حقوق به نسبت ایران حقوق در هاچالش ترینعمده که داردمی
 متعدد نهادهای وجود. است فقهی و مبنایی هایتفاوت الملل،بین

 بخش در مردان و زنان دستمزد برابری میان توازن عدم گذار،قاعده
 جمله از جنسیتی تبعیض منع اصل رعایت عدم و خصوصی

 زنان وجودی شخصیت ارتقای و رشد فرصت که است هاییچالش
 دوجو عدم به توانمی نیز المللبین حقوق در. کندمی مشکل دچار را

... و شب کار جنسیتی، تبعیض مرکزی، نظارت و اجرایی نهادهای
 .کرد اشاره

 
 ارک کار؛ بنیادین حقوق الملل؛بین حقوق اشتغال؛: کليدی واژگان
 زنان شایسته

 
 07/10/1400: افتیدر خیتار
 25/11/1400:  رشیپذ خیتار
  :نویسنده مسئولsomea1@yahoo.com 
 

 مقدمه
ق حقو المللبیندر ادبیات  ار شایسته از مفاهیمی است که اخیراًک

کار وارد شده و به عنوان یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار شناخته 
ی برای دستیابی توان این مفهوم را به عنوان فرصتمی همچنین. دوشمی

و حفظ کار خوب و سودمند از لحاظ اقتصادی در شرایط افراد 
 ،در این تعریف. دکرامنیت و کرامت انسان تعریف ، برابری، آزادی

الف( توانایی افراد در یافتن و حفظ : برخی ابعاد قابل اشاره هستند
ج( ؛ ب( انجام کار بدون وجود اجبار؛ ندهست کاری که خواهان آن

د( احساس امنیت ؛ یکسان بدون تبعیض در کارهایی فرصتوجود 
 ،مین مالی در زمینه بازنشستگیأدر کار از جهت حفظ سالمتی و ت

ن و کرامت انسانی أه( حفظ ش؛ از کارافتادگی و حوادث شغلی
 .گیری برای تعیین شرایط کاریشاغالن از طریق مشارکت در تصمیم

از به چیز نی و پیش از هر کار شایسته یک فرآیند پویا است و بیش
 ،ریشه حقوق بشر. نهادینه شدن تفکر کار شایسته در کشورها دارد

 مندبهرهمنزلت و کرامت انسانی است. انسانی که از حقوق بشر 
نیست، منزلت و کرامتی هم نخواهد داشت. حقوق بشر به دنبال 

موانع تحقق حقوق  ها و سازوکارهایی است که بایافتن مکانیزم
برابر، مقابله کند و برابری را محقق سازد. تمام حقوقی که در حقوق 

ها در نظر ی حقوق بشر برای انسانالمللبینبشر معاصر و در نظام 
محصول تالش و تجربه جامعه بشری است. اعالمیه  ،گرفته شده

جهانی حقوق بشر نیز بر اساس حقوق فرد انسانی تهیه شده است. 
عالمیه مذکور هیچکس را به دلیل مذهب، جنسیت و سایر طبق ا

ایران  (.1) توان از شمول این حقوق خارج ساختخصوصیات نمی
المللی کار پیوسته یکی از اولین کشورهایی است که به سازمان بین

المللی کار، ایران است. با طرح موضوع کار شایسته در سازمان بین
ای کار شایسته را در قالب برنامهنیز تالش برای عینیت بخشیدن به 

قانون برنامه  101مطابق ماده  بر همین اساس، .دنبال کرده است ملی
چهارم توسعه، دولت مکلف شده است به منظور تأمین عزت نفس، 

ها، آزادی و امنیت کار همراه با صیانت الزم برنامه برابری فرصت
ها و توصیهنامهملی توسعه کار شایسته را بر محور تعاریف، مقاوله

تصویب مجلس برساند. و به المللی کار، تدوین های سازمان بیننامه
، ادیی حقوق اقتصالمللبیناگرچه حق بر کار شایسته از نظر کمیته 

ایستی اما ب؛ با حق بر کار یکسان فرض شده است اجتماعی و فرهنگی
رای ب. است حق بر کار شایسته با حق بر کار متفاوت گفت که عمالً

اینکه به بحث شرایط کار شایسته زنان در عرصه عملی و رویکردی 
ترین گام و بهتر گفته شود اولین گام، مهم پرداخته شود، قطعاً

رویکرد نظری در ارتباط با شرایط کار شایسته زنان است. این 
ها که در برخی از جنبه استموضوع به ویژه از آن رو دارای اهمیت 

شایسته زنان در حقوق اسالم و حقوق بشر مدرن  و ابعاد، شرایط کار
تواند با یکدیگر تفاوت اساسی دارد و یا حداقل اینکه تطابق آن می

تیم االت هسؤدر این مقاله ما دنبال پاسخ به این سبسیار مشکل باشد. 
الملل حق بر کار شایسته به چه مفهومی در حقوق بین که؛ اصوالً

حق بر کار شایسته با حق بر کار یکی شود؟ آیا بشر به کار برده می
بوده و در صورتی که یکی بوده چه لزومی به کاربرد واژه حق بر 

ها به بحث چالش ،و در ادامه کار شایسته در حوزه زنان بوده است؟
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 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 اسناد از منظرو خالءهای حاکم بر حق کار شایسته زنان در ایران 
 پردازیم.الملل میبین
 

 چارچوب مفهومی
 رکلیدب ،ایخوان سوماو یبار از سو نیاول یبرا ستهیکار شا اصطالح

ر که دبه کار گرفته شد  یگزارش یط ،کار یالمللنیسازمان ب یفعل
اهداف د. کر هئارا سیئدر ژنو سو 1999سازمان به سال  87نشست 

ها و کار شایسته مطلوب جهانی است اما چارچوب سیاست
در هر  در هر کشور و لزوماًدست آوردن این مقاصد ه راهبردهای ب

 اجتماعی، سطح به تاریخ، ساختار اقتصادی و ،منطقه یکسان نبوده
کار شایسته احوال خاص هر کشور بستگی دارد.  توسعه و اوضاع و

هو در واژ کید داردأبر ابعاد مختلف کیفی و کمی کار در جامعه ت
ه کار ب فرصت دستیابی المللی کار، عبارت است ازشناسی سازمان بین

ار شناسایی ک. در شرایط آزادی، امنیت، برابری و شرافت انسانی مولد
ها نیازمند عزم ملی، اراده سیاسی و اولویت شایسته در داخل کشور

آنها توسعه سیاسی، از هایی است که هدف بخشیدن به استراتژی
 . استاقتصادی و اجتماعی کشور 

الملل عام بشری حقوق بینتوان از دیدگاه اسناد بر همین اساس، می
المللی حقوق مدنی و یعنی اعالمیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم سیاسی و میثاق بین
المللی منع الملل خاص مانند کنوانسیون بیناز دیدگاه اسناد حقوق بین
ی کار، از المللسازمان بین د.کرصحبت  خشونت علیه زنان و...

مر مست یالمللی است که از بدو پیدایش تالشهای  بیننخستین سازمان
این سازمان در سال  .برای استانداردهای کار شایسته داشته است

های موضوع کار شایسته را با هدف ارزیابی و بهبود جنبه 1999
ناپذیر از چارچوب مختلف کار به عنوان بخشی تفکیک

 کارپیشینه  ها قرار داد.دستور کار دولت های ملی درسیاستگذاری
قانون برنامه چهارم  101بار در ماده  نیاول یراب ،نیز رانیدر ا ستهیشا

دولت  ،رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یتوسعه اقتصاد
 دیرا به عنوان گفتمان جد ستهیتا موضوع کار شاکرد مکلف را 

که متضمن  ییگراجانبه اساس راهبرد سه عرصه کار و توسعه، بر
کار همراه  با  یروین تیو امن یها، آزادفرصت یعزت نفس، برابر

برنامه پنجم توسعه  25در ماده  .دکن میو تنظ هیالزم ته انتیص
زارت کار و امور و» :آمده است یو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصاد

اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار 
المللی کار و حقوق کار و شایسته را حسب مصوبات سازمان بین

حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و 
جانبه و با مشارکت برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه

و سند آن به برنامه « های کارگری و کارفرمایی تنظیم نمایدتشکل
ن الیحه دولت مکلف گردید به منظور نیل در ای. ششم توسعه رسید

های به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت، نسبت به اعمال سیاست
_________________________________ 

1 The Right to Fair Wage 
2 The Right to Equal Remuneration for Work of Equal 
Value 
3 The Right of Women to Conditions not Inferior to those 
of Men 

ای، حمایت از افزایی و ارتقای دانش حرفهزایی، مهارتاشتغال
بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته حداکثر مشاغل خانگی و دانش

 120در ماده  .(2) م کند( اقدا1396) تا پایان سال اول برنامه ششم
سال فرصت داده شده سند کار شایسته  2قانون برنامه ششم به دولت 

اردیبهشت  29دولت، جلسه  هیئتو سرانجام در  راتدوین کند
به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون  ،1398

شم ش بودجه کشور و به استناد قانون برنامهو ایران و سازمان برنامه 
 لیهای اشتغال مبتنی بر سند مسند ملی کار شایسته و سیاست»توسعه 

این سند با هدف نیل به رشد و  .را به تصویب رساند« ار شایستهک
های اشتغالی، توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست

ای و حمایت از مشاغل کوچک افزایی و ارتقای دانش حرفهمهارت
بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به میزان خانگی و دانش

 های اجرای قانون برنامه تنظیم شدههشت درصد ساالنه در طول سال
محورهای اصلی کار شایسته عبارتند از: ایجاد و  ،بر این اساس .است

دن کراشتغال مولد فنی و فراهم ، های اشتغال مولدتوسعه فرصت
ه مد کافی بآفراد جویای کار با درهای اشتغال برابر برای افرصت

منظور تحقق استانداردهای زندگی شرافتمندانه و توسعه اقتصادی و 
در منشور حقوق شهروندی نیز به موضوع اشتغال چنین هماجتماعی. 

و کار شایسته توجه شده است. این مواد به بحث اشتغال و کار 
منشور  84تا  77برای تحقق مواد  . لیکنده اندکرشایسته توجه 

شامل اصالح قانون کار، اصالح قانون نی که حقوق شهروندی قانو
مین اجتماعی، اصالح قانون بیمه بیکاری و تدوین قانون کار شایسته أت

نیازمند عزم همگانی از طرف متولیان امر و مجلس شورای ، است
 .استاسالمی 

 المللمنظرحقوق بین شایسته از با حق بر کارتفاوت حق بر کار 

المللی حقوق اقتصادی، اگرچه حق بر کار شایسته از نظر کمیته بین
با حق بر کار یکسان فرض شده است؛ اما بایستی  اجتماعی و فرهنگی

حق  .استحق بر کار شایسته با حق بر کار متفاوت  گفت که عمالً
اما  ترین حقوق هر انسانی است.ترین و اساسیبر کار، یکی از بدیهی

حقی بدون در نظر گرفتن لزوم استحکام و ثبات صرف وجود چنین 
( به نحوی که حق بر کار شامل 3) در شغل و کار افراد کافی نیست

حق انتخاب آزادانه شغل، حق به دریافت سطح مناسب از زندگی از 
های فنی و شغلی، حق طریق کار، حق به دریافت رهنمود و راهنمایی

های سیاسی و رایط آزادیبه اشتغال کامل و مولد و حق به داشتن ش
 :این موارد است در حالی که حق بر کار شایسته شامل است،اقتصادی 

، حق به جایگاه برابر 1الزحمه عادالنهحق بر دریافت اجرت و حق
و حق زنان به داشتن شرایطی  2شغلی در مقابل ارزش کاری یکسان

شایسته ، حق به زندگی 3تر از مردان در رتبه مشابه نباشدکه پایین
، 5، حق به داشتن شرایط کاری ایمن و سالم4برای کارگر و خانواده او

حق نسبت به داشتن فرصت برابر برای ارتقای شغلی مبتنی بر 
، 7، حق داشتن استراحت و زمان تفریح6ارشدیت و شایستگی شغلی

4 The Right to a Decent Living for the Worker and 
Family 
5 Right to safe and healthy working conditions 
6 The Right to Equal Opportunity to Promotion Based on 
Seniority and Competence 
7 The Right to Rest and Leisure 
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، حق داشتن 1ر ساعات کاریدهای معقول حق به داشتن محدودیت
الزحمه در آنها برخوردار پرداخت حقتعطیالت قانونی که از 

 18از سوی دیگر، آنگونه که در اظهارنظر عمومی شماره . 2باشد
المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برداشت کمیته بین

در حالی که حق  ،فردی است ـ شود، حق بر کار یک حق جمعیمی
نبه ج ست کها بر کار شایسته دارای جنبه فردی است. این بدان معنا

به  ،فردی حق بر کار دارای مشابهاتی با حق بر کار شایسته بوده
المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و نحوی که در ماده هفت میثاق بین

که در ماده  عد جمعی حق بر کاربُ وفرهنگی منعکس شده است 
ی های تجار، حق هر نفر به تشکیل اتحادیههشت میثاق منعکس شده

های کارگری در فعالیت همچنین حقوق اتحادیهها و به آنو الحاق 
حق بر کار را در  ،بنابراین ..آزادانه به رسمیت شناخته شده است

حق  نه تدوین اینییک معنا بایستی یک حق عام دانست و این به پیش
به طوری که کمیسیون  ،گرددالملل بازمیتوسط کمیسیون حقوق بین

مزبور، ضرورت به رسمیت شناختن حق بر کار به صورت موسع و 
عام از طریق وضع تعهدات حقوقی مشخص و معین را مورد تصدیق 

میثاق بین 6قرار داد. این استنتاج از ادبیات بندهای یک و دو ماده 
 اجتماعی و فرهنگی نیز مشهود است.المللی حقوق اقتصادی، 

 
 الملل و قوانین ایرانبین ددر اسنا دین کارحقوق بنیا

ها و اوصافی است کمیت ها،ای از ماهیتکارمجموعه نحقوق بنیادی
 در عرصه و روابط کار، آن آفرینیکه در صورت عدم حضور یا نقش

د. وشآسیبی به حقوق بشر و در نتیجه کرامت انسانی فرد، وارد می
المللی که از ها در سطح بینمعیاراندیشه تدوین و ایجاد ضوابط و 

متضمن رعایت حقوق بشر در مناسبات کارگر و کارفرما  ،یک سو
ها را متعهد به رعایت و اعمال آن دولت ،و از سوی دیگر است

بار کارگران قبل و بعد با توجه به وضعیت رقت د، خصوصاًکنمی
سیس اولین أها به تاز جنگ جهانی اول، موجب گرایش دولت

د. ش 1919المللی کار در المللی موسوم به سازمان بینکل بینتش
ها، مبارزه علیه توان گفت کاهش ساعات کار، رفع تبعیضمی

بیکاری، بهبود شرایط کار و به طور کلی برقراری عدالت اجتماعی 
ترین از مهم یالمللمین صلح و آرامش در سطح بینأجهت کمک به ت

ترین اقدام آن، تصویب بالغ بر که مهم نهادی ؛اهداف این سازمان بود
نامه است که برای نیل به نامه و به همین میزان توصیهمقاوله 185

نامه را در آنها هشت مقاوله ،اهدافش انجام داده و از این میان
ای تحت عنوان گزینش و در مجموعه موضوعات اساسی حقوق کار

ده کرمطرح ضمن اعالمیه خاصی  1998در  «حقوق بنیادی کار»
های مربوط به حقوق بنیادین نامهترین ویژگی مقاولهمهم .(4است )

به همین  .های حقوق انسان استکی از جنبهیکار، ارتباط آنها با 
 .المللی کار استسبب الحاق به آنها مورد عالقه و تشویق سازمان بین

های بنیادین کار با دیگر نامههای آشکار میان مقاولهاز تفاوت
سازمان این است که کشورهای عضو، خواه این  هاینامهمقاوله
ها را تصویب کرده یا نکرده باشند، ملزم به رعایت و نامهمقاوله

های حقوق حقوق کار برآمده از اندیشه. (5) ندهستاحترام آنها 

_________________________________ 
1 The Right to Reasonable Limitation on Working Hours 

لغو و امحای کار اجباری، منع تبعیض در استخدام و بشری است. 
های مدنی ها و حمایت از حق تشکلانجمنآزادی شرایط کار، 

دهی و مذاکره دسته جمعی، تساوی مزدها روابط کار، حق سازمان
ارزش، منع تبعیض در اشتغال و برای زن و مرد در مقابل کار هم

حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت 
یادین ترین حقوق بناز مهم حداقل دستمزد متناسب با حداقل معیشت

رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران . استکار 
المللی کار و الحاق به برخی با توجه به عضویت ایران در سازمان بین

های نامههای مطرح در این زمینه است. در بین مقاولهنامهاز مقاوله
ادین ها که به حقوق بنینامهالمللی کار، آن دسته از مقاولهسازمان بین

این مقاوله .ندهست ای برخوردارشوند از اهمیت ویژهکار مربوط می
 5شود که تاکنون دولت ایران به نامه میمقاوله 8ها شامل نامه

در  29نامه شماره مقاوله .نامه آن ملحق شده استمقاوله
از سوی  7/10/1337در  105نامه شماره و مقاوله 28/12/1335

در نیز  182نامه قرار گرفته است. مقاوله دولت ایران مورد الحاق
از سوی دولت ایران مورد الحاق و پذیرش قرار  8/8/1380تاریخ 
نامه دیگر تاکنون ملحق نشده است. به سه مقاوله. ایران گرفت

غلب االمللی کار بوده و کشور ایران از اعضای قدیمی سازمان بین
ر برنامه کا»و این امر شامل المللی کار را پذیرفته های بیننامهمقاوله
 .(6). دشونیز می «شایسته
 و قوانین ایرانلمللى ادر اسناد بینکار زنان قوانین  اسناد و

 (1327ب اعالمیه جهانی حقوق بشر )مصو  ـ الف
از جمله دالیل تدوین اعالمیه جهانی حقوق بشر آن بود که ملل دنیا 

از حقوق اساسی و ایمان  مندی اوایمان خود را به حق بشر برای بهره
خود را به مقام و ارزش انسانی و تساوی حقوق زن و مرد اعالم 
کردند و تصمیم راسخ گرفتند به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و 
محیط آزادی را فراهم آورند که در آن دسترسی به زندگی بهتر 

 آوریکمک به پیشرفت اجتماعی، فراهم پذیر باشد. طبعاًامکان
د و دسترسی به زندگی بهتر، بدون تساوی زن و مرد در محیط آزا

های اقتصادی تساوی در فعالیتهای اجتماعی و از جمله همه عرصه
 .ر نیستمیس
 المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میثاق بین ـ ب

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق مرتبط میثاق بین
ر شایسته را در معنای کلی در خالل ماده با کار از جمله حق بر کا

عد فردی حق بر کار را از طریق شناسایی بُ ده و صراحتاًکرشش اعالم 
مندی از شرایط در ماده هفت به صورت حق هر نفر نسبت به بهره

عادالنه و مطلوب کاری و بویژه حق بر شرایط ایمن کاری به رسمیت 
 شناخته است.

  کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان  ـ پ
 1979کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان که در سال 

 ،میالدی از سوی مجمع عمومی ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفت
دارای یک مقدمه و سی ماده است. این کنوانسیون آنچه را که به 

کاری را برای  تورده و دسکرمعین  ،شودعنوان تبعیض محسوب می
 د.نکاقدام ملی به منظور پایان دادن به این چنین تبعیضی ایجاد می

2 The Right to Peridoic Holidays with Pay  
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 258... حقوق و ایران در زنان شایسته کار موانع و هاچالش        

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 کنوانسیون منع خشونت علیه زنان  ـ ت
میالدی، مجمع عمومی ملل متحد کنوانسیون محو  1979در سال 

که از سوی بسیاری به عنوان سند بنیادین  خشونت علیه زنان را
به تصویب رساند  ،شودمطرح می حقوقی در عرصه تمامی حقوق زنان

د تا تمامی اقدامات کنهای عضو خود را ملزم میدولت که
برای مبارزه با تمامی اشکال »قانونگذاری و سایر اقدامات مرتبط را 

 د. کناتخاذ  «فروشی زنانبرداری از تنتجارت زنان و بهره
 (1303ب نامه کار اجباری )مصومقاوله ـ ث

ب در خصوص کار اجباری، مصو 29ماره نامه شمقاولهبر پایه 
ها و مقامات المللی کار، دولتکنفرانس عمومی سازمان بین

دار نباید اجازه دهند زنان به کار اجباری گمارده شوند تا صالحیت
ای هها و یا شخصیتحاصل کار اجباری آنان به نفع افراد یا شرکت

 قرار گیرد. عالوه بر این، حقوقی تمام شود و یا در اختیار آنان
چنانچه بعضی از قوانین به تحقق کار اجباری زنان منتج گردد، باید 

ی، حتی در صورتی قت ملغا شود. همچنین مأموران محلدر اسرع و
توانند زنان و مردان را به کار و شان ایجاب نماید، نمیکه وظیفه

ه آنها را ب فعالیت موقت یا دایمی مجبور سازند و نیز مجاز نیستند
ها وادار صورت فردی یا جمعی به کار کردن برای افراد یا شرکت

ندارند به کار  های باالتر هم اجازهرؤسا و کارگزاران رده سازند.
 .(7ل شوند )اجباری زنان متوس

و مرد در قبال کار  نامه تساوی اجرت کارگران زنمقاولهـ  ج
 (1330ب ارزش )مصوهم
ب کنفرانس عمومی سازمان مصو 100نامه شماره پایه مقاوله بر

المللی کار، هر یک از کشورهای عضو باید اجرای اصل تساوی بین
ارزش تشویق و اجرای اجرت کارگران زن و مرد را در قبال کار هم

آن را درباره عموم کارگزاران تأمین کنند. اجرای این اصل ممکن 
جمعی بین های دستهبا انعقاد پیماناست با وضع قوانین داخلی و 

کارفرمایان و کارگران صورت گیرد. اتخاذ تصمیم درباره شیوه 
دار است و ارزیابی تعیین میزان اجرت مساوی، با مقامات صالحیت

جمعی در مواردی که میزان اجرت به موجب قراردادهای دسته
 . ستا تعیین شده باشد، با طرفین عاقد قراردادها

 (1995هارمین کنفرانس جهانی زن، میه پکن )مصوب چاعالـ  چ
ها و دسترسی برابر به منابع، تسهیم اعالمیه پکن حقوق، فرصت در

های خانواده میان مردان و زنان و مشارکت برابر مسئولیت
هایشان و نیز در هماهنگ آنان در تحقق بهزیستی خود و خانواده

 اند.شدهتحکیم دموکراسی، امری خطیر قلمداد 
 (1369میه اسالمی حقوق بشر )مصوب اعال ـ ح

در اعالمیه اسالمی حقوق بشر، زنان همچون مردان حق ازدواج و 
اشتغال دارند و هیچ قید و بندی که بر پایه نژاد، رنگ یا قیمومیت 

تواند آنان را از این حقوق محروم سازد. این اعالمیه در باشد، نمی
نسانی و شغلی، زن با مرد برابر است و به افزاید: از حیث اضمن، می

همان اندازه که زن وظایف شغلی دارد، از حقوق شغلی نیز برخوردار 
ای که زن پایه و اساس آن است، از است. تأمین نفقه زن و خانواده

نیاز از آید، ولی این امر، زن را محروم یا بیوظایف مرد به شمار می
 .سازدکار و اشتغال نمی

ب های زن در کشورهای اسالمی )مصوتنشور حقوق و مسئولیمـ  خ
1385) 

که در « های زن در کشورهای اسالمیحقوق و مسئولیت»منشور 
های زن در نظام حقوق و مسئولیت»المللی اولین کنفرانس بین

مجمع جهانی تقریب مذاهب »از سوی  1385در تیرماه « اسالمی
حق : »ن چنین آورده استارائه شد، درباره اشتغال زنا« اسالمی

اشتغال زنان پس از رسیدن به سن قانونی کار، به رسمیت شناخته 
شود و به آنان اجازه داده خواهد شد شغل خود را آزادانه انتخاب می

های فردی و یا جمعی و با رعایت کارگیری سرمایهنمایند و با به
نان قوانین اسالمی، از آن شغل برای کسب درآمد سود بجویند. ز

مجازند درآمد حاصل از کار را به هر نحوی که بخواهند، هزینه 
 .«کنند

 (1358ب قانون اساسی جمهوری اسالمی )مصوـ  د
تأمین حقوق »آمده است:  جمهوری اسالمی در قانون اساسی

جانبه افراد، اعم از زنان و مردان، از وظایف دولت جمهوری همه
گردد؛ یعنی ل زنان برمیاسالمی است. بخشی از این حقوق، به شغ

اینکه زنان حق دارند همانند مردان، از شغل برخوردار باشند. 
توان آنها را از شغلی که به آن عالقه دارند، محروم بنابراین، نمی

گزینند با موازین اسالم کرد، مشروط به اینکه شغلی که برمی
ن اسمغایرت نداشته باشد. پس حقوق شغلی زنان و مردان ایرانی یک

 .« در حمایت قانون قرار دارد.
 (1369قانون کار )مصوب ـ  ذ

قانون کار، انجام کارهای خطرناک، سخت و  75بر پایه ماده 
مجاز با دست بدون استفاده از  شتر از حدآور و نیز حمل بار بیزیان

وسایل مکانیکی، برای کارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و 
تعیین نوع و میزان این قبیل موارد با پیشنهاد شورای عالی کار تهیه 

 .و به تأیید وزیر کار و امور اجتماعی رسید
نی که با های عضو موظف است طبق اصول معیتیک از دول هر

ی که طابقت دارد، یک سیاست عمومی و ملم یو سنن محلرسوم 
هدف آن استقرار تساوی و احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال زن 

برد، اتخاذ آورد و هرگونه تبعیضی را از بین میو مرد را فراهم می
 .نمایند

ب مصو) های اشتغال زنان در جمهوری اسالمی ایرانسیاستـ  ر
 شورای عالی انقالب فرهنگی( 1371

الشأن اسالم و انقالب اسالمی ایران با الهام از حرکت پیامبر عظیم
اهلل، پیروی از رهنمودهای رهبر فقید انقالب امام خمینی رحمه

برقراری قسط و عدالت اجتماعی و استقرار احکام متعالی اسالم را 
های پس از پیروزی، همواره لوحه امور خود قرار داد و طی سال سر

های ام بر این بوده تا با ایجاد شرایط و زمینهتالش مسئوالن نظ
مطلوب، اصالحات الزم را درباره مناسبات فردی و اجتماعی به عمل 

 .دنآور
قانون حمایت از مادران شاغل در دوران شیردهی )مصوب  ـ  ز

1374) 
قانون حمایت از مادران  1374اسفند  22مجلس شورای اسالمی در 

 .ردهی را تصویب کردکارگر و کارمند در دوران شی
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 حقوقو المللنیزنان در اسناد ب ستهیکار شا موانعها و چالش یبررس
 ایران

یکی از مشکالت و معضالتی که امروزه، در عرصه کار شایسته 
المللی زنان وجود دارد این است که همچنان، یک قاعده عرفی بین

 تویسم حقوقی در این زمینهیدر این زمینه شکل نگرفته و نوعی پوز
المللی حقوق بشر حاکم بر کار شایسته در موازین بیناست. حاکم 

موانع  زنان و هم در موازین حقوق داخلی حاکم بر کار شایسته زنان
ترین این وجود دارد که بایستی بدان توجه شود. مهم ییهاچالش و

ماهیت  به طوری که اساساً است،ها نظری و دکترین چالشموانع و 
حقوق کار شایسته زنان در حقوق و قوانین ایران با ماهیت حقوق 

در حقوق است. المللی متفاوت کار شایسته زنان در اسناد حقوقی بین
وط های مربعدم تبعیض جنسیتی زنان شاغل، چالش اصلبر  ،المللبین

(. 8)زنان سرپرست خانوار تکیه خواهد شد  وبه کار شبانه زنان 
درصد زنان در جهان رسماً نیروی کاری و  50نزدیک به امروزه 

گردند. عالوه بر حدود یک سوم آنهـا شاغل به کار محسوب می
کار خانگی که بر اساس تقسیم کار سنتی بدان درآمدی تعلق نمی
گیرد، از بسیاری از زنان خصوصاً در مناطق روستایی بـه عنوان 

در اکثر نقاط جهان در  د.شوکارکن فامیلی بدون مزد استفاده می
ازای کار یکسان و یا تخصص و تحصیالت مشابه، دستمزد کمتری 

دود دو سوم مردان است اً حگیرد. درآمد زنان نوعبه زنان تعلق می
طور کلی یک پنجم دستمزدها در تمام دنیا به علت اشـتغال در ه و ب

در موانع  از دیگر. ( 9) شوددرآمد به زنان پرداخت میمشاغل کم
 ارتقاهای عدم دستیابی به فرصتتوان کار شایسته زنان، می حوزه

برای  ،در آمریکا 1970در دهه  .اشاره کرد( 1ایسقف شیشه)
ه علیها ن و سازمانمسئوالهای امریی ناشی از تعصبتوصیف موانع ن

ان را از دستیابی به وانعی که در عمل زنزنان شکل گرفت. م
داشت. بنا به و حقوق و دستمزد بازمی برابر استخدامیهای فرصت

های ای حاکی از نگرشتعریف اداره کار ایاالت متحده، سقف شیشه
آمیختـه بـا تعصبی است که زنان را از پیمودن مدارج عالی در یک 

ای گرچه برای اولین بار در دارد. اصطالح سقف شیشهسازمان بازمی
م به قانون قابل تعمیولی در شرایط کنونی این  ،آمریکا شکل گرفت

تمام شرایطی است که زنان در عمل برای رسیدن به مشاغل باالی 
رو هستند. مفروضاتی مانند اینکه زنان در تصمیمهمدیریتی با آن روب

هستند و یا « احساساتی»های منطقی در شرایط بحران بسیار گیری
 ،کننداگر بخواهند صاحب فرزند شوند سازمان را ترک می

یط احراز ای است که از توجه عادالنه به شرات کلیشهموضوعا
سفانه این نگاه در کشورهای أمت .(10) فردی جلوگیری کرده است

حال توسعه و کشور ایران همچنان به قوت خود باقی است. در  در
خاصی در زمینه حق کار شایسته  ها و موانعقوانین ایران نیز چالش

 اینها مجموع .ی و فقهی استیخورد که بیشتر مبنازنان به چشم می
زنان در مسیر پیشرفت  یمواردی هستند که مانع از رشد و ارتقا

 های آنان بخصوص در حوزهتر از آن شایستگیو مهمند شوکاری می
ها امی چالشتوان تمبدیهی است که نمیشود. کاری نادیده گرفته می

_________________________________ 
1 Glass Ceiling 

در این مقاله سعی بر  ،بنابراین .و خالءها در این حوزه را برشمرد
 شود.ترین آنها پرداخته آن است که به مهم

 اصل عدم تبعیض جنسیتی زنان شاغل  الف ـ
بعیض جنسیتی به معنای نبود تساوی زنان و مردان در برخورداری ت

 عنوان زنان را بهست. نابرابری جنسیتی، ا هااز امکانات و فرصت
ها و امکانات محروم ساخته و موجب نیمی از جمعیت از فرصت

نابرابری جنسیتی در امکان دسترسی  .شودمنابع می تخصیص غیربهینه
های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، یکی از چالشبه فرصت

بر اساس ماده یک کنوانسیون منع های مهم برای کشورها است. 
ه زنان، هر گونه تمایز، استثنا و محدودیتی که بر اساس تبعیض علی

جنسیت و با هدف محدود کردن حقوق زنان، شناسایی و یا به 
مندی آنان از حقوق باشد، رسمیت شناختن حقوق زنان و نیز بهره

گردد. در تعریف تبعیض علیه زنان، باید تبعیض علیه زنان تلقی می
های ه در یکی از حوزهگفت که هر نوع محدودیت و تمایزی ک

حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی علیه زنان و با 
 مواد .صورت گیرد، تبعیض علیه زنان استهدف محروم کردن آنان 

های مختلف به دنبال رفع تبعیض از زنان است. کنوانسیون در حوزه
همانطور که در مواد کنوانسیون مذکور آمده است باید تالش 
فرهنگی و اجتماعی برای رفع تبعیض و مبارزه با الگوها و کلیشه

ها در این موارد های فرهنگی و اجتماعی به عمل آید و دولت
های یطبق بررس تعهداتی برعهده دارند تا تبعیض علیه زنان رفع شود.

در همه نقاط جهان جز آمریکای  (ILO) المللی کارسازمان بین
نسبت به مردان طی هفته ساعات بیشتری را شمالی و استرالیا، زنان 

ساعت در  67ند. در آفریقا ساعات کار زنان هست به کار مشغول
برای مردان است. این نسبت در آسیا کار ساعت  53هفته در مقابل 

ساعت و در ژاپن برای زنان  48ساعت و برای مردان  62برای زنان 
تین برای زنان ساعت و در آمریکای ال 54ساعت و برای مردان  56
. این قوانین منشأ تبعیض استساعت  54ساعت و برای مردان  60

خودبخود جایگاه زنان را در جامعه و بویژه  ،قانونی محسوب شده
در عرصه رشد و ترقی و ایفای نقش به عنوان یک مدیر و یک رهبر 

ها به مروزه بسیاری از دولتا (.11) .نمایدکسب و کار ضعیف می
المللی در حوزه کار گیری قواعد عرفی بینعدم شکل بهانه همین

ی اقتصادـ  شایسته زنان و اینکه بهرحال این حق جزو حقوق اجتماعی
المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که در میثاق بین

ها موظف هستند تا با توجه به و اینکه دولت گنجانده شده است
از اجرای بایسته و شایسته  ،امکانات و منابع خود آن را محقق سازند

ای زنند. این چالش بویژه در کشورهای در حال توسعهآن سرباز می
های خاص فقهی نیز بر بحث حق کار شایسته چون ایران که دیدگاه

رها، اطالعات و تحقیقات آماشود. زنان حاکم است، شدیدتر می
ها و ها، نگرشدهد با وجود تغییر در ارزشگوناگون نشان می

هنجارهای جنسیتی در بسیاری از جوامع و با وجود افزایش سطح 
اجتماعی، های تحصیالت، تخصص، آگاهی زنان و مشارکت در حوزه

اقتصادی و سیاسی، هنوز ذهنیت و باورهای فرهنگی جامعه، ارزیابی 
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 260... حقوق و ایران در زنان شایسته کار موانع و هاچالش        

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ورود آنها را به بسیاری از  ،زنان نداشتههای از فعالیتمثبت 
 .نگردبا دیده شک و تردید و حتی انکار میها عرصه
 های مربوط به کار شبانه زنان شاغل چالشب ـ 

های اخالقی و رفتارهای پرخاشگرایانه و ناپسند، توجهی به ارزشبی
حقوقی وجود مقررات  .اندازدمیشاغل را به خطر  انسالمت زن

مناسب که به واسطه آن، زن قربانی دارای چارچوبی از حقوق قانونی 
بوده و قانونی که آن فرد خاطی را که جز با زور به هیچ منطقی 

ابد. یبه پذیرش عدالت وادار کند، اهمیت حیاتی می ،شودتسلیم نمی
با این حال، باید پذیرفت که دگرگونی قوانین به تنهایی نه مانع بروز 

از زنانی که  ت با زنان در محیط کار خواهد شد و نه الزاماًخشون
رد. در حقیقت، کحمایت خواهد  ،انددر معرض خطر قرار گرفته

سوء رفتار به  قانون در عمل، آخرین راه حلی است که زنان قربانی
کار شب زنان در ایران نیز طبق تحقیقات . شوندآن متوسل می

گذارد و حتی در زنان برجای میثیراتی منفی بر سالمت أموجود، ت
این موضوع از سوی  (.12گذارد )ثیر میأتعیین جنسیت آنها ت

المللی نیز به اثبات رسیده است که کار شب تحقیقات متعدد بین
هایی چون سرطان سینه در آنها زنان شاغل موجب رشد بیماری

ز ا شود و با آنها وابستگی مستقیم دارد. قانون کار ایران تا پیشمی
، با تبعیت از 1369های سال اعمال اصالحات و بازنگری

المللی کار ناظر بر ممنوعیت کار شب های سازمان بینکنوانسیون
زنان، استخدام زنان را بجز در موارد استثنایی چون پزشکی و 

اما در سال مزبور، مجمع تشخیص  .ه بودکرد مپرستاری ممنوع اعال
د و در حال حاضر شاهد خالء کرمصلحت نظام این مقرره را حذف 

قانونی در این زمینه هستیم. این حذف چندین مشکل عملی ایجاد 
کارفرمایان تمایل بیشتری برای استخدام زنان در شیفت  ،اوالً .دکنمی

 ،تر و عدم امکان نظارت دارند. ثانیاًالزحمه پایینشب به علت حق
 و عموماًستند ه از آنجا که زنان شاغل در شیفت شب دارای همسر

د؛ ندارنوجود تمایلی به این چنین کاری از سوی آنها در شیفت شب 
د کناین موضوع مشکالت عملی زیادی را برای آنها ایجاد می ،بنابراین

(13 .) 
 های مربوط به زنان سرپرست خانوارچالش پ ـ

است که عواملی چون طالق، فوت، اعتیاد  زن سرپرست خانوار، زنی
کارافتادگی همسر یا پدر، رها شدن توسط مردان مهاجر یا و یا از 

اکثر زنان . مباالت، موجب سرپرستی آنها بر خانواده شده استبی
حاد و مزمنی هستند که  هایسرپرست خانوار دچار افسردگی

واژه زنان . احساس شادمانی آنها را تحت تأثیر قرار داده است
به سختی به رسمیت شناخته  در نظام قانون خانواده رسرپرست خانوا

مهاجرت دائم زنان از مناطق روستایی از  ،در آمریکای التین .شودمی
سمت مشاغل و  به )به دلیل فقدان مشاغل روستایی 1960سال 

سبب شده است که قسمت اعظم  (شوندخدمات شهری کشیده می
 از در بسیاری .خانوارهای شهری، توسط زنان سرپرستی شوند

 قوی نسبت رغمعلی خانوارها نوع این التین مریکایآ کشورهای
 درآمدکم هایگروه در امر این که اندکرده پیدا ظهور پدرساالری

یک مرد به در کشورهای آسیایی یک زن با . شودمی دیده بیشتر
به همین دلیل میزان زنان سرپرست  .کندتنهایی کمتر مهاجرت می

شواهد اخیر حاکی از  ،با این حال .خانواده در این منطقه کمتر است

های آن است که در کشورهای جنوب غربی آسیا، به دلیل بحران
مشی اقتصادی که به شکل مشارکتی خانواده اقتصادی و تعدیل خط

یافته نیز در کشورهای توسعه. افزایش یافته است ،کنندرا اداره می
زایش یافته های گذشته، نرخ زنان سرپست خانواده افدر، خالل دهه

سال گذشته تاکنون نرخ زنان  30است. برای مثال در آمریکا از 
ها و سفیدها تقریباً دو برابر شده است، سرپرست خانواده بین سیاه

های سیاه خانواده درصد از 60به طوری که در حال حاضر حدود 
شوند. تعداد زنان سرپرست پوست توسط سازمان سرپرستی می

 .های اخیر بسیار افزایش یافته استیز در سالخانواده در روسیه ن
بر مبنای تعریف سازمان بهزیستی کشور، زنان سرپرست  ،در ایران

مین معاش مادی و معنوی خود و أدار تخانوار زنانی هستند که عهده
های اعضای خانوار هستند. زنان سرپرست خانوار از زمره گروه

عواملی چون طالق، فوت، پذیر جامعه هستند که گاه بر اثر آسیب
اعتیاد یا از کارافتادگی همسر، رها شدن توسط مردان مهاجر و یا 

 (. 14شوند )مباالت آسیب پذیرتر میبی
قانون کار جمهوری اسالمی ایران در زمینه حمایت قانونی از زنان 

هیچگونه عبارت سرپرست  ،شاغل سرپرست خانوار ساکت بوده
خورد. این موضوع بویژه به چشم نمی خانوار در سرتاسر این قانون

نماید که برخی از زنان شاغل سرپرست خانوار تر میاز آن رو مهم
های حمایتی همچون سازمان بهزیستی قرار تحت پوشش سازمان

های مهم دیگر، در ارتباط با زنان سرپرست از چالش(. 15گیرند )می
اقلیت نسبت مورد بعد، حق زنان شغل غیررسمی آنها است. خانوار 

با موانع مختلف فرهنگی و اجتماعی  به اشتغال شایسته نیز بعضاً
که زنان اقلیت از رسیدن به برخی از مشاغلی  یبه نحوی است؛مواجه 

به برخوردار هستند. از آن های آنان جنسیتکه هممحروم هستند 
های زن سرپرست افزایش تعداد خانواده ،به بعد 1980ویژه از سال 

آمار زنان  1385، 1375، 1365ست. بر اساس سرشماری سال یافته ا
برابر شده است که سیر صعودی را  4.98سرپرست خانوار در ایران 

توجه به نیازها و مشکالت آنها بویژه در ارتباط با  .دهدنشان می
. عالوه بر مهاجرت ز اهمیت خواهد بودئشان حاکیفیت زندگی

فزایش تعداد زنان سرپرست گی یا طالق هم موجب اهمردان، بیو
 87، 90که طبق آمار سرشماری سال  به طوری ؛خانوار شده است

خانوارها  12.1خانوارهای کشور دارای سرپرست مرد و  از درصد
دهنده آن است که این امر نشان ودارای سرپرست زن بودند 

درصدی نسبت به سال  3.5با افزایش  1390سرپرست زن در سال 
اغلب این زنان تا قبل از پذیرفتن سرپرستی  .بوده استرو روبه 1385

از نظر مالی وابسته  ،خانواده تجربه حضور در بازار کار را نداشته
کنند کاری با از دست دادن همسر تالش می. اندبه شوهران خود بوده

نداشتن مهارت و  دلیل اما اغلب به ،های خود بیابندمناسب توانایی
تن تحصیالت به مشاغل رده پایین با دستمزد تجربه کافی و یا نداش

 پردازند. کم و بدون بیمه می
 های مربوط به دستمزد برابرچالش ث ـ

میانگین دستمزدهای زنان همواره از میانگین دستمزدهای مردان در 
ها در ساعات همه کشورها حتی آنهایی که بعد از تعدیالت تفاوت

 .(16) تر استاند، پایینکردهها را محاسبه کاری این میانگین
رسد مشکل نابرابری سطح دستمزد زنان کارگر درحقیقت به نظر می
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توان مختص یک نسبت به مردان معضلی فراگیر بوده و آن را نمی
کشور خاص دانست. مثالٌ در کشورهای در حال توسعه درآمد 

های اقتصادی در مقایسه با مردان، بسیار کمتر کارگران زن در بخش
 . است

 شایسته زنان در ایرانکار دیگر موانع بررسی 
زنان در ایران همچون  ایسته شبحث کار زنان بخصوص حق بر کار 

 .بسیاری از کشورهای در حال توسعه از میزان پائینی برخوردار است
 نیدر خصوص زنان با قوان یاسالم عتیشر نیقوان یبرخ رتیمغا

ته نگاه داش نیینان پاچرا همدر ایران مشارکت زنان  زانمی یالمللنیب
داده  شیزنان را افزا یبرا یر قانونیدست و پاگ یهاتیو محدود

یکی از  های متعددی مواجه هستند.زنان با چالش ،ایران در .است
عدم شناخت حقوق و در ایران، زنان و موانع کار  هاترین چالشمهم

های نظری در زمینه تنها چالش ،. البته اینهایشان استمسئولیت
لکه ب ،تحقق شرایط کار شایسته زنان در جمهوری اسالمی ایران نبوده

های اجرایی دیگری را نیز برشمرد. به توان چالشدر این زمینه می
د که فهم و رویه اسالمی راجع کرتوان این چنین تلقی می ،طور کلی

ز فهم حقوق متفاوت ابه منع تبعیض جنیستی یا برابری جنسیتی بسیار 
تحوالت مثبت  در نظام جمهوری اسالمی اگرچه .استبشر مدرن 

برای ارتقای شخصیت فردی و جایگاه اجتماعی زنان صورت بسیاری 
همچنان در وضعیت کار شایسته زنان در ایران اما گرفته است، 

متأسفانه،  . به همین دلیل،ها و خالءهای متعددی وجود داردچالش
 ،آنان است شأن کشور ما به جایگاه مطلوبی که در خورهنوز زنان 
اند و هویت انسانی زنان چنانکه باید به رسمیت شناخته دست نیافته

بودن سهم زنان در مشاغل مدیریتی در کشور ما پایین نشده است. 
های گیریدهنده این است که زنان در فرایند تصمیمدولتی نشان

خالت و نفوذ چندانی ندارند. عدم مشی دولتی دسیاسی و تعیین خط
های مدیریت کالن و میانی کشور موجب شده حضور زنان در رده

های اجرایی نیز زنان نتوانند به های بعدی مدیریتاست تا در رده
گیریگیری دست یابند و سهم خود را در تصمیمهای تصمیمکرسی

 اجرایی افزایش دهند. ـ های سیاسی
 

 قی حقو فقهی ـالف ـ 
در ارتباط با تعارضات فقهی و قانونی ناظر بر حق کار شایسته زنان 

المللی، بایستی گفته در حقوق ایران در پرتو حقوق بشر و اسناد بین
ع از لحاظ وض. استترین تفاوت، تفاوت مبنایی و نظری شود که مهم

قوانین و حقوق ناظر بر حق اشتغال شایسته زنان، میان اسناد جمهوری 
قانونی در مورد تصدی های و محدودیتها ممنوعیت ناسالمی ایرا

در نظام حقوقی ایران وجود دارد. قاطبه آنچه  مشاغل برخی درزنان 
های قانونی در مورد تصدی ها و محدودیتکه به عنوان ممنوعیت
مغایرت برخی قوانین شریعت اسالمی  ،شودزنان به مشاغل بیان می

د های خوو تصورات و تفسیر المللین بیندر خصوص زنان با قوانی
ی برخی فقها باعث یک نوع بدبینی در حوزه اشتغال زنان به عنوان أر

اسالم اساساً چالشی عمیق شده است. ولی آنچه واقعیت دارد اینکه، 
داند را برای زنان ممنوع نمی ساالریو شایسته اشتغال و کسب درآمد

در فرهنگ  .داندن اشکال میو در اغلب مشاغل حضور زنان را بدو
فعالیت اقتصادی زنان ضروری دانسته نمیاسالمی و یا فقهی،  ی ـایران

آید. هنجارهای جنسیتی آور خانواده به شمار میشود، زیرا مرد نان
ایرانیان و قوانین اسالمی، مسئولیت اصلی تأمین مالی خانواده را 

ها بتواند به این چالش پویافقه رود انتظار میدانند. لذا برعهده مرد می
با تالش کنند  ،داده ایدر حوزه فقه و حقوق زنان پاسخ شایسته

به صورت شفافل را یدرون متنی و اجتهاد رایج، مساهای مکانیزم
. از طرفی، وجود نهادهای متعدد قاعدهحل کنند تریتر و منعطف

این گذار در حوزه حقوق اشتغال زنان یکی از معضالت اساسی در 
شود. در این راستا، این نکته قابل اشاره است که حوزه محسوب می

اصل بر این است که مجلس شورای اسالمی ایران به عنوان نهاد اصلی 
شود. واضع قانون از جمله در حوزه حقوق اشتغال زنان شناخته می

شاهد آن هستیم که قوانین ناظر بر وضعیت زنان  با این حال، عمالً
وری اسالمی ایران به کرات توسط نهادهایی غیر از در نظام جمه

مجلس شورای اسالمی از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
شورای عالی انقالب فرهنگی و حتی شورای عالی امنیت ملی وضع 

بررسی قوانین رسد وضعیت مناسبی باشد. شده که به نظر نمی
که زنان  دهدموجود، اعم از قانون اساسی و سایر قوانین نشان می

لکن عوامل اقتصادی،  ایران، مشکل اساسی از لحاظ قانونی ندارند؛
ای، در قالب قوانین نانوشته، مانع مشارکت تی ویژهفرهنگی و سن

 .ستا کامل زنان در روند توسعه و استفاده از مزایای توسعه
های به وجود آمده در خصوص کار شایسته زنان از چالش یکی دیگر
دار در سنت یکی از اصول ریشه، تفویض قانونگذاریعدم در ایران، 

زیرا تفویض این اختیار از سوی قانونگذار  ،گرایی استقانون اساسی
به یک نهاد دیگر، ساختار ایجاد شده توسط قانون اساسی را دچار 

 موانعیترین مهم از . فقدان قوانین حمایتی یکی(17) کندمخاطره می
 .زنان شاغل وجود دارد کار شایستهو پیشرفت  سر راه که بر است

ورد در مها و سیاستها دیدگاه بتوان که یتدوین قوانینالزم است با 
موجب شود تا زنان و مردان جامعه بـه نگرشی  وزنان، شفاف اعالم 

کی ی. هماهنگ در مورد جنسیت و انتظارات جنسیتی برسند نسبتاً
در زمینه عدم پیشهای موجود در نظام حقوقی ایران دیگر از چالش

بینی ضمانت اجرا برای نقض قاطبه قواعد ناظر بر حمایت از حق 
ست که در عمده قواعد ا اشتغال زنان است. این گزاره بدین معنا

حاکم بر حمایت از حق اشتغال زنان در صورت نقض، هیچگونه 
از جمله  ؛نظر گرفته نشده است ای برای ناقض درمجازات یا جریمه

بینی نشده است که در صورتی اجرای این موضوع پیش اینکه ضمانت
که کارفرما اعم از دولتی و یا خصوصی، بین زنان و مردان در بحث 

 .(14)است چه مجازاتی در انتظار او  اعمال کنداشتغال تبعیض 
 عرف و باورهای فرهنگی سنتیب ـ 

در ایران به عنوان یک جامعه مذهبی و سنتی که همواره با مقاومت
تأثیر این باورها و  ،هایی در برابر عناصر دنیای مدرن مواجه بوده

اجتماعی که در  ـ فرهنگیهای چالش .ها بسیار زیاد استکلیشه
ای ایجاد تضاد میان هنجارهای صورت باورهای کلیشهه سطح کالن ب

مشخص . (18) دهدمربوط به زندگی سنتی و مدرن خود را نشان می
مدرن زنان شاغل که  مورد هنجارهای سنتی ونبودن جایگاه زنان در 

رعایت  و با وجودی کهد کننمیدر عرصه عمومی کار و فعالیت 
اما در رعایت این  ،دانندکار خود می ههنجارهای جامعه را الزم

. از این جهت که زنان در میان داردهنجارها شبهه فراوانـی وجود 
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 262... حقوق و ایران در زنان شایسته کار موانع و هاچالش        

 1400 زمستان، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ند. نوع فعالیت آنان کندانند چگونه باید رفتار سنت و مدرنیته نمی
سنتی هنوز بر  هولی هنجارهای جامع ،مدرن است همربوط به جامع

رفتار و اعمال افراد حاکم است و این خود نوعی تضاد و  ههم
طبق عرف و فرهنگ سنتی حاکم سردرگمی را به بار آورده است. 

کار و شغل مهمی  حتی زنان اگرهای ایرانی، بر اکثریت خانواده
رود در درجه اول همسری خوب و از آنان انتظار می ،داشته باشند

مرز مشخصی برای این دو نقش وجود ندارد و مادری مهربان باشند 
(19.) 

 رتبه مناصب شغلی عالی درتصدی پ ـ 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر اساس مبانی فقه تشیع شرایط 

مشارکت  حضور زنان را در جامعه تسهیل کرده است. اما در عمل
 های ساختاری مواجه است.ها با محدودیتزنان در این عرصه

 ینه تنها موجب تحقق برابر رانیدر کشور ا ینیوجود قوان نیهمچ
 نیبه ا دنیو رس ریمس نیگذاردن در ا یبلکه پا ،شودینم یتیجنس

قانون  لبرعکس آنچه از اصو ،. در واقعسازدیدشوار م اریمهم را بس
 یتیجنس یبرابر کی یایاز زنان گفته شده و گو تیدر حما یاساس
 تیمحدود نیاگرچه از ا .استبسیاری  ضیتبع یعاد نیدر قوان ،است

از جمله ورود زنان در دادسراها به عنوان  ؛ای کاسته شدهتا اندازه
ینم یول ،یها به عنوان مشاور قاضدر دادگاه نیو همچن قیتحق یقاض
ت اس یبر آن نهاد. تنها مجلس قانونگذار یتیجنس یبرنام برا توان

ن، یقوان یدر برخ قیدق دنظریو تجد یبازنگر کیبا  تواندیکه م
مهم از آن حقوق است را  یحقوق مسلم زنان که حق اشتغال مصداق

گام  یدر قانون اساس یاهداف متعال یکند، تا هم در راستا نهینهاد
نجام ا یتیجنس یابربر یراستا دربزرگ  یبرداشته باشد و هم اقدام

قانون اساسی، انتخاب  115بر اساس اصل  از سوی دیگر، .داده باشد
جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط خاص رییس

به جواز و منع حضور زنان در این پست اشاره نکرده  باشد و صراحتاً
 جمهور به کار رفته، موهمسییر یبراکه « رجال»واژه (. 20) است
 است.  ییاجرا تیریمد رشیدر پذ ینابرابر ینوع
 

 گيرینتيجه

لی شغهای مطالبه برای ایجاد فرصت توجه به کار شایسته و، هامروز
برابر برای زنان و مردان، نگاه برابر به استعدادهای مدیریتی، علمی 

فنی، تخصصی و مدیریتی و های و پژوهشی زنان، افزایش مهارت
سازی، تصمیمهای مدیریتی، تصمیمارتقای مشارکت زنان در عرصه

یک خواست بخشی و فرعی نیست،  ،گیری و نظارت بر حقوق شغلی
در ساسی اهای گامالمللی است که یک استراتژی و راهبرد بینبلکه 

از آنجا که حقوق زنان به طور جهت اجرای آن برداشته شده است. 
ی و حقوق کار شایسته زنان به طور اخص در بسیاری از کل

کشورهای در حال توسعه به عنوان بخشی از فرهنگ اجتماعی آنها 
تویستی یرویکرد پوزبر با تکیه  توان صرفاًنمی ،بنابراین ،درآمده است

اقدام به توسعه حقوق زنان در این زمینه کرد، بلکه بایستی همپای 
ینی در زمینه اجتماعی و اجرایی نیز دیگر تحوالت در حوزه تقن

رسد به نظر می ای از ناحیه جوامع صورت پذیرد.اصالحات عمده
که فاصله میان دکترین و عمل در بحث تحقق و تدوین حقوق بشر 

به طوری که  ،و از جمله در زمینه حقوق کارشایسته زنان زیاد باشد

عد حقوق امروزه شاهد آن هستیم که در عرصه نظری با تورم قوا
عرصه عملی با کمبود حمایت  کننده، اما درالمللی تضمینبشری و بین

سفانه در این خصوص، شاهد أمت هستیم. روها روبهدر برخی حوزه
المللی و هم حقوق بین هایی در بحث کار شایسته زنان هم درچالش

عدم وجود نهاد اجرایی و  الملل،حقوق بین در کشور هستیم. در
عدم تبعیض  مرکزی بر تحقق حق کار شایسته زنان، اصلنظارت 

مغایرت برخی قوانین  در ایران نیز، و... کار شب ،جنسیتی زنان شاغل
ا و هممنوعیت ،المللیشریعت اسالمی در خصوص زنان با قوانین بین

در مورد تصدی زنان به  برخی مشاغل های قانونی چندی محدودیت
های قانونی ها و محدودیتنوعیتقاطبه این مم کهبوجود آورده 

به اهمیت حقوق  ،در قانون اساسی ایران ریشه در نظام فقهی دارد.
زنان و تضمین آن پرداخته شده است و تنها قید و محدودیت برای 

 دیگر اشتغال آنان منافی نبودن شغل آنها با موازین اسالمی است.
گذار در قاعدهوجود نهادهای متعدد  در ایران، ی موجودهاچالش

که خود یکی از معضالت اساسی در است حوزه حقوق اشتغال زنان 
در این راستا، این نکته قابل اشاره است  .شوداین حوزه محسوب می

که اصل بر این است که مجلس شورای اسالمی ایران به عنوان نهاد 
اصلی واضع قانون از جمله در حوزه حقوق اشتغال زنان شناخته 

شاهد آن هستیم که قوانین ناظر بر وضعیت  این حال، عمالً شود. بامی
زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران به کرات توسط نهادهایی غیر 
از مجلس شورای اسالمی از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
شورای عالی انقالب فرهنگی و حتی شورای عالی امنیت ملی وضع 

 عدم توازن. همچنین باشدرسد وضعیت مناسبی شده که به نظر نمی
عدم رعایت تمزد زنان و مردان در بخش خصوصی، بین برابری دس

عدم  ،ها در محیط کار علیه زناناصل منع تبعیض جنسیتی و خشونت
های باور ،ثر مقابله با نقض حقوق کار شایسته زنانؤضمانت اجرای م

 یها، عدم آگاهغلط اجتماعی مبنی بر عدم مشارکت زنان در فعالیت
عدم توجه به حمایت زنان ایرانی نسبت به حقوق شهروندی خود، 

است که هایی چالشدیگر از قانونی از زنان شاغل سرپرست خانوار، 
میرشد و ارتقای شخصیت وجودی زنان را دچار مشکل  فرصت،

 یترین گام در ارتقاجهت اولین و صحیحانتظار داریم  ،آخر در کند.
ای به انسجام در ویژه عنایتوضعیت زنان کشور و رفع خالءها 

ها، تبادل نظر مفید، نقد منصفانه و در نهایت اتخاذ یک نگرش
 سر منزل مقصودو ملی جهت رسیدن به مدون منسجم،  برنامه

 .صورت گیرد
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