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 چکیده
 

نفتی و گازی ایران مصاحبھ ھای من مھندس مکانیک ھستم و برای شغلی در یکی از میدان
خواھند زنی را شدم. مسئول تماس با من گفت کھ آنھا واقعاً از من خوششان آمده است، اما نمی

 .استخدام کنند تا بھ آن میدان نفت برود
 سالھ از شھر تھران 26نغمھ، زنی − 

 
دارم اما بھ یکنم رییسم را بھ تحسین وا مریزی مطرح میمن اغلب با نکاتی کھ درباره برنامھ

گیری شرکت داشتھ باشم. یک بار رییسم از دھند کھ در مراحل تصمیمندرت بھ من فرصت می
ای شرکت کنم و نکات مورد نظرم را توضیح دھم، اما بعد فوراً من خواست کھ در جلسھ

 پیشنھادش را پس گرفت و گفت کھ این عقیده خوبی نیست زیرا کھ این جمع مردانھ است. 
 کند.، کھ برای یک شرکت مشاوره در تھران کار میصفورا− 

 
ای ایران، پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، و اتحادیھ اروپا بر سر برنامھ ھستھ 2015در ماه ژوئیھ 

ایران بھ توافقی دست یافتند. این قطعنامھ نشانگر موفقیتی تاریخی و حاکی از شرکت دوباره ایران در بازار اقتصاد 
تجارت میان ایران و اتحادیھ اروپا کھ بھ گفتھ  2016نی و آغاز فعالیت در آن بود. در طی شش ماه نخست سال جھا

محسوب “ بزرگترین بازار اقتصاد جھانی از زمان سقوط اتحاد جماھیر شوروی”المللی بریتانیا وزیر تجارت بین
صلی را در توافق مزبور بر عھده داشت، درصد افزایش یافت. رییس جمھور حسن روحانی کھ نقش ا 43شود می

وعده داد کھ در نتیجھ این معاھده تمام ایرانیان از جھت اقتصادی منتفع خواھند شد. اما با وجود این، بدون انجام 
اصالحات زیربنایی جدی در قوانین ایران و مقررات کار، شعارھای روحانی با واقعیت روزمره گروھی مھم از 

 ارتباطی نخواھد داشت.  -دھدگروھی کھ نیمی از جمعیت ایران، یعنی زنان را تشکیل می -دھندگان ایرانرأی
 

ای از موانع قانونی و اجتماعی مواجھ ھستند کھ نھ تنھا زندگی آنھا بلکھ معاششان را نیز زنان در ایران با مجموعھ
شود. با وجود این کھ زنان بیش از  سازد و در نتیجھ سبب نابرابری اقتصادی فاحشی در زندگی آنھا میمحدود می

درصد است.  17دھند، نرخ شرکت آنھا در نیروی کار فقط ھا را تشکیل میدرصد فارغ التحصیالن دانشگاه ۵۰
شکاف جنسیتی در جھان کھ توسط مجمع جھانی اقتصاد  تھیھ شده است ایران را از نظر  2015گزارش سال 

ھا، نابرابری در دھد. یکی از این نابرابری) قرار می145از  141(رتبھ برابری جنسیتی در میان پنج کشور آخر 
ھایی چشمگیر در تمام مراحل سلسلھ مراتب اقتصادی وجود دارد و مشارکت اقتصادی است. عالوه بر این، تفاوت

ت ھای مدیریتی در بخش خصوصی در مقایسھ با جمعیرتبھ دولتی و سمتھای عالیمیزان حضور زنان در سمت
آنھا بسیار ناچیز است. این شکاف عظیم مشارکت در بازار کار ایران در شرایطی رخ داده است کھ مقامات ایران 

اند. دولت بھ ویژه قوانین و مقررات ای زیر پا گذاشتھحقوق اجتماعی و اقتصادی زنان را بھ میزان گسترده
کند و زان شرکت زنان در بازار کار را محدود میآمیز متعددی را وضع کرده و بھ اجرا گذاشتھ است کھ میتبعیض

آمیز استخدامی رایج در بخش دولتی و خصوصی را متوقف ھای تبعیضاین در حالی است کھ دولت نھ تنھا شیوه
 کند.را فعاالنھ ترویج میکند بلکھ گھگاه آنھا نمی
 

اسی شکل گرفت کھ از زمان انقالب تبعیض علیھ زنان در بازار کار ایران تا حدی در اثر یک ایدئولوژی سی
زن  را بھ عنوان مادر و “ آلنقش ایده”داد کھ اسالمی بھ بعد بر ایران حاکم شد و زنان را بھ این جھت سوق می

ھای مربوط بھ ھمسر بپذیرند. ھدف حاشیھ نشین کردن زنان از زندگی اجتماعی بود، اما بھ ھر حال آنچھ در بحث
آمیز علیھ زنان در حوزه اقتصادی بھ نقش زنان در جامعھ ایرانی ناگفتھ باقی مانده است این است کھ قوانین تبعیض

توان در قانون مدنی سال آمیز را میگردند. بسیاری از قوانین تبعیضالب باز میمدتی طوالنی پیش از دوران انق



 

  2 است مردانھ جمع این

ھای ، مقامات کشور پیشرفت1979ایران پیدا کرد. پس از روی کار آمدن جمھوری اسالمی ایران در سال  ۱۹۶۳
طل نمودند، شمرد باکھ برابری جنسی را بھ ویژه در قوانین خانواده معتبر می 1976حاصل از قوانین مصوب 

ھای عمومی بھ قوانین را بھ پیش از آن باز گرداندند، و ھمچنین قوانینی را درباره طرز پوشش زنان در محیط
ھایشان برای ارتقاء تصویب رساندند. در سھ دھھ گذشتھ مسئوالن کشور فعاالن حقوق زنان را بھ دلیل تالش

کمپین یک  ”اند. محاکمھ اعضای برجستھزندانی کرده برابری جنسیتی در قانون و در عمل مجازات نموده و حتی
ھای اقتصادی و دھد کھ مبارزه برای آزادیآمیزی بود، نشان میکھ ھدفش تغییر چنین قوانین تبعیض “میلیون امضا

تری مجزا کرد کھ در جھت کسب حقوق مدنی و سیاسی در ایران ھای وسیعتوان از تالشاجتماعی زنان را نمی
 یرند.گصورت می

 
آمیز موجود موفق بھ کسب مدارج عالی شان علیھ شرایط تبعیضھای روزمرهبسیاری از زنان ایران با وجود تالش

ھستند. اما با وجود این ھنگامی کھ زنان ھا کنندگان آزمون سراسری دانشگاهاند: آنھا اکثریت شرکتتحصیلی شده
کنند، این مسیر دشوار حتی دشوارتر بھ در محیط کار خود تالش میشوند و یا برای ارتقاء رتبھ بازار کار وارد می

شود. میزان بیکاری در میان زنان دو برابر بیکاری در میان مردان است، بھ طوری کھ در حال حاضر از ھم می
ھر سھ زن دارای مدرک کارشناسی یکی بیکار است. در مقایسھ با کشورھای دیگری کھ میزان درآمد آنھا متوسط 

رو بھ باال است، مشارکت زنان ایرانی در بازار کار بھ طور چشمگیری کمتر است و ضمناً پائین تر از میانگین  و
موجود برای زنان در خاورمیانھ و شمال افریقا است. خود منطقھ خاورمیانھ و شمال افریقا در مقایسھ با دیگر 

 د.درصد را دار ۲۰مناطق کمترین میزان مشارکت زنان یعنی حدود 
 

قوانین ایران احتماالً در بھ وجود آوردن این وضعیت نابرابر اقتصادی مقصر ھستند. قوانین کشور بھ شکلی مستقیم  
توان بھ محدود ساختن ھا میدارند. از جملھ این تبعیضعلیھ دستیابِی برابر زنان بھ استخدام تبعیض روا می

ھ باشند، و ھمچنین محروم ساختن زنان در نیروی کار از دریافت توانند در آنھا اشتغال داشتھایی کھ زنان میحرفھ
کند؛ این بھ مرد اجازه مزایای برابر اشاره کرد. عالوه بر این، قوانین ایران مرد را سرپرست خانواده محسوب می

 ھای اقتصادی ھمسرش کنترل داشتھ باشد. مثالً مرد حق دارد تحت شرایط خاصی ھمسردھد بر روی انتخابمی
خود را از اشتغال بھ مشاغلی ویژه ممنوع نماید و در عمل ھم بعضی از کارفرمایان برای استخدام زنان دریافت 

اند کھ مردان بان حقوق بشر گفتھدانند. وکالیی بھ سازمان دیدهنامھ کتبی شوھر یا نامزد آنھا را الزم میرضایت
کنند کھ بدون رضایت آنھا مشغول بھ ن خود را متھم میھا ھمسرامرتباً در طی مراحل دادرسی طالق در دادگاه

اند. مرد ھمچنین حق دارد مانع دریافت گذرنامھ ھمسرش برای اند و یا در مشاغلی نامناسب بھ کار پرداختھکار شده
سفر بھ خارج از کشور شود، و یا ھر زمانی کھ بخواھد، حتی اگر ھمسرش گذرنامھ داشتھ باشد، از سفر او بھ 

از کشور ممانعت کند. برخی از کارفرمایانی کھ با این سازمان مصاحبھ کردند گفتند بھ دلیل عدم اطمینان  خارج
 ھایی استخدام کنند کھ نیاز بھ سفرھای متعدد دارد.آمیز موجود بعید است زنان را برای شغلناشی از قوانین تبعیض

 
اند نیز قصور تداول کارفرمایان علیھ زنان وضع شدهھای مدولت در اجرای قوانینی کھ برای پیشگیری از تبعیض

ھای جنسی در محل کار ندارد. ضمناً با ھای قانونی کافی علیھ مزاحمتکند. قوانین ایران ھمچنین محافظتمی
کنند، اما این شامل مراحل استخدام وجود این کھ قوانین ایران تبعیض علیھ زنان در محیط کار را ممنوع می

دھد لزوم چنین قوانینی در این مراحل بسیار حیاتی است. اطالعاتی کھ در دسترس عموم است نشان میشود، و نمی
ھا ھای فنی و مدیریتی استخدام مردھا را بھ زنھای دولتی و خصوصی بھ ویژه برای سمتکارفرمایان در بخش

ھای بھ ھنگام انتشار آگھیدھند. ھمچنینی کارفرمایان چھ در بخش دولتی و چھ در بخش خصوصی ترجیح می
کنند و انجام این کار نیز بر اساس معیارھای دلبخواھی و استخدامی، مرتباً جنسیتی را کھ ارجحیت دارد، قید می

بان حقوق بشر مورد مصاحبھ قرار گیرد. مدیران و کارمندانی کھ توسط سازمان دیدهآمیز صورت میتبعیض
ھای جنسی شود، اطالع ندارند و چند تن از ل کارشان کھ مانع از مزاحمتگرفتند گفتند از وجود مقرراتی در مح
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ھای جنسی را گزارش کردند. بھ عالوه، مصاحبھ شوندگان مرتباً ازاجرای دلبخواھی زنان ھم مواردی از مزاحمت
 کردند.آمیز در مورد نحوه لباس پوشیدن ابراز نارضایتی میقوانینی تبعیض

 
ھای کنترل جمعیت سیاست 2011گامی برای توجھ بھ این موانع و مشکالت بردارد، از سال ایران بھ جای اینکھ 

را در جھت افزایش جمعیت تغییر داده است، و در جامعھ ایرانی بار سنگین و نامتناسبی را بر دوش زنان گذاشتھ 
ھیھ شده است کھ دسترسی زنان ای تنویس چندین الیحھ با ھدف افزایش تعداد فرزندان بھ شیوهاست. در نتیجھ، پیش

ھای شغلی محدود ساختھ است. اگر این لوایح تصویب شوند، ھای بھداشتی و تنظیم خانواده و نیز فرصتبھ مراقبت
 زنان از نظر اقتصادی بیش از پیش منزوی خواھند شد.

 
روحانی در طی  جمھوراند کھ عدم برابری جنسی یک معضل است. رییسھای ایران متوجھ شدهبعضی از مقام

تبعیض جنسی را غیرقابل قبول دانست و اظھار داشت دولت او  2013تبلیغات انتخابات ریاست جمھوری در سال 
ھای برابر برخوردار شوند. اما از زمان آغاز ریاست جمھوری او، اطمینان حاصل خواھد کرد کھ زنان ز فرصت

آمیز علیھ زنان، وقت برخی از مقررات استخدامی تبعیضھایی بسیار کوچک، مثل تعلیق مدفتر روحانی تنھا گام
 برای بھبود این وضعیت برداشتھ است.

 
ھای جنسیتی سخن گفتھ شھیندخت موالوردی، معاون رییس جمھور در امور زنان و خانواده علناً در مورد تبعیض

فراھم کند کھ در مواردی ویژه  ھایی را برای زنانیو وعده داده است کھ عالوه بر انجام اقدامات دیگر، معافیت
ھای وی بھبود کنند، تا بھ دریافت اجازه از ھمسرشان نیازی نباشد. اما تا کنون تالشبرای کار بھ خارج سفر می

  ملموسی برای زنان ایرانی در بر نداشتھ است.
 

ای این کشور، امھ ھستھالمللی بر سر برنیعنی در اوج رویارویی ایران با جامعھ بین 2013و  2007ھای بین سال
تحریم اقتصادی ایران توسط کشورھای قدرتمند جھان، بھ ھمراه تغییرات سیاست پولی ایران، اثری منفی بر 

اقتصاد ایران گذاشت و موجب افزایش بیکاری و تعطیلی بسیاری از مشاغل شد. اطالعات مربوط بھ میزان اشتغال 
 در مقایسھ با جمعیتشان بھ میزان نامتناسبی آسیب دیدند.دھد کھ در این شرایط دشوار، زنان نشان می

 
ای تاریخی دست یافتند، نخستین ھدف دولت بھ توافق ھستھ 2015ھای جھانی در سال از زمانی کھ ایران و قدرت

ایران بھبود وضع اقتصادی کشور بوده است. چندین شرکت خارجی مبادالت تجاری خود با ایران را از سر 
در صدد ھستند دفاتر خود را در این کشور افتتاح نمایند. اما برای زنانی کھ در شرایط اقتصادی دشوار  اند وگرفتھ

اند و در تالش ھستند تا در بازار کار با آنھا بھ شکلی برابر برخورد شود، دھھ گذشتھ مشاغل خود را از دست داده
 پیش روی زنان مورد توجھ و بررسی قرار گیرد. این اقدامات دولت چندان تأثیری نخواھد داشت مگر آنکھ موانع

 
آمیز موجود در ساختار ایران باید قانونی جامع و فراگیر در مبارزه با تبعیض اتخاذ کند تا کلیھ مقررات تبعیض

حقوقی فعلی را از بین بردارد و مقرراتی در جھت حمایت از برابری زنان شاغل در بازار کار فراھم کند. اگر 
عزمی واقعی برای از بین بردن موانع موجود بر سر راه مشارکت برابر زنان در نیروی کار دارد  دولت ایران

ھای فعلی موجود در باید با مجلس ایران بھ طور نزدیک ھمکاری کند و قوانین موجود را اصالح نماید تا  شیوه
ی شامل حال افرادی بشود کھ بھ شکل بازار کار درباره جنسیت افراد مورد توجھ قرار گیرد و ضمناً تأمین اجتماع

دھند. زنان ایران تنھا غیر رسمی در اقتصاد کشور مشارکت دارند. اکنون زنان اکثریت این افراد را تشکیل می
ای برای خانواده و کشور خود، سھمی مساوی داشتھ باشند کھ این ھنگامی قادر خواھند بود در ساختن آینده

 نان مورد توجھ قرار گیرد. ھای موجود در حقوق زمحدودیت
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 توصیھ
 

 ایرانبھ دولت و مجلس 
 کنوانسیون رفع ھر گونھ تبعیض علیھ زنان را بدون ھیچ قید و شرطی تصویب کنید. •

)، 1948المللی کار در مورد آزادی تشکل و حمایت از حق سازماندھی(سازمان بین 87کنوانسیون شماره  •
)، و کنوانسیون شماره 1981ھای خانوادگی(کارگران دارای مسئولیتدر مورد  156کنوانسیون شماره 

) را تصویب کنید تا چارچوب حاکم بر نیروی کار را بھ 2000در مورد حمایت از مادران شاغل( 183
 ای شکل دھید کھ فراگیرتر و دارای برابری بیشتر باشد.گونھ

در جھت نسخ و یا اصالح تمام قوانین ومقررات قانون مدنی گام بردارید کھ علیھ حقوق زنان در   •
توان موارد زیر را نام برد، و البتھ این قوانین محدود بھ شند. از جملھ میزمینھ اشتغال تبعیض قائل می

 شوند:این لیست نمی

o  از اشتغال بھ کاری منع کند کھ بھ دھد ھمسرش را قانون مدنی کھ بھ مرد اجازه می 117ماده
 ھای خانواده یا آبروی ھمسر است.نظر او منافی ارزش

o  دھد از دادن اجازه سفر بھ ھمسرش امتناع نماید. بھ قانون گذرنامھ کھ بھ مرد امکان می 18ماده
 عنوان یک اقدام موقت، مقامات قضایی باید تا زمانی کھ این قانون بھ طور کامل لغو شود زنانی

 کنند را از شمول آن مستثنی کنند.کھ برای امور کاری سفر می

o  قوانین ازدواج را اصالح کنید تا تضمین شود کھ زنان نیز از حقوقی برابر مطابق قوانین
المللی حقوق بشر برخوردار شوند. بھ عنوان یک اقدام موقت تا پیش از آن کھ چنین بین

ج تمام مواد قید شده در قبالھ ازدواج را بھ طور اصالحی صورت گیرد، در دفترھای ثبت ازدوا
 دلخواه و اختیاری مطرح کنید.

قانون جامعی برای مبارزه با تبعیض از تصویب بگذرانید کھ انواع مختلف تبعیض در محل کار بر اساس  •
جنسیت افراد را چھ در بخش دولتی و چھ در بخش خصوصی ممنوع کند، و ھمچنین علیھ تبعیض 

ھایی در نظر بگیرد کھ با تعاریف کمیتھ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی م ممنوعیتغیرمستقیم ھ
مطابقت داشتھ باشد و راھکارھایی مؤثر در جھت طرح شکایت، طرح دعوی در مراجع حقوقی و 

اجرای حکم برای زنان شاکی فراھم کند. قوانین پیشنھادی باید بھ ویژه در موارد ذیل شامل اصالحاتی در 
 ون کار و قانون تأمین اجتماعی شود:قان

o ھای شغلی را ممنوع کنید.تعیین صریح جنسیت در آگھی 

o آمیز استفاده نکنند و از ھای تبعیضتضمین کنید کھ ادارات دولتی در استخدام افراد از شیوه
 ھای استخدام خودداری کنند.تعیین جنسیت افراد مورد نیاز در آگھی

o لتی کھ تبعیضی علیھ زنان، از جملھ در مراحل استخدام و ارتقاء و ادارات دوھا برای شرکت
 ھایی شامل جریمھ نقدی در نظر بگیرید.شوند مجازاترتبھ، قائل می

o ھای جنسی از جملھ در محل کار محافظت کنید.زنان را در برابر مزاحمت 

o  با مردان در حمایت و پرداخت مزایا از جملھ مزایای خانواده و نیز دیگر مزایا، زنان
 برابر باشند.
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o  برای پدران و مردانی کھ بستگان مسن و یا بیمار دارند مزایای مشابھی مانند مزایای مربوط بھ
 ھای خانوادگی در نظر بگیرید.مرخصی

باشند را بازبینی کنید تا تمام مقررات لوایح مربوطھ کھ در حال حاضر در مجلس در دست بررسی می •
طرح جامع تعالی خانواده، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاھش آمیز آنھا از جملھ تبعیض

 رشد جمعیت و طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب را حذف کنید.

آمیز مطابق با قانون و تجمع مسالمتھا حقوق کارگران در موارد تشکل، سازماندھی و تشکیل اتحادیھ •
 المللی حقوق بشر و کار را محترم بشمارید.بین

 

 ھایی بھ وزارت کار ایران:توصیھ
ھای دیگری کھ بھ نھادھای موجود رسیدگی بھ شکایات ھای جنسی و تبعیضشکایات مربوط بھ مزاحمت •

 شود را بپذیرید و در مورد آنھا تحقیق کنید.در وزارتخانھ ارائھ می

ھای کارگری، سازمانھای با ھمکاری با دفتر معاونت ریاست جمھوری در امور زنان و خانواده، اتحادیھ •
المللی کار را بر طبق مقررات سازمان بین“ پاداش برابر برای ارزش کاری برابر”کارفرمایان، اصل 

 پیاده کرده و از اجرای آن اطمینان حاصل نمایید.

ھای رایج و متداول تأثیر با ھمکاری با دفتر معاونت ریاست جمھوری در امور زنان و خانواده، شیوه •
ھایی کھ سطح د در محیط کار را مورد توجھ و بررسی قرار دھید، از جملھ از طریق کمپینجنسیت افرا

 دھد.آگاھی افراد را افزایش می

بھ شکلی مداوم پوشش تأمین اجتماعی را برای شاغالن غیررسمی گسترش دھید و در صورت لزوم،  •
توانایی مشارکت افراد در نظر مقررات، مزایا و مشارکت اداری مورد نیاز را انتخاب کنید کھ در آن 

 گرفتھ شده باشد.
 

 المللی کار:توصیھ بھ سازمان بین
المللی در مورد عدم تبعیض از ایران بخواھید تضمین کند کھ قوانین کار در ایران کامالً با معیارھای بین •

 و برخورد برابر با افراد در استخدام مطابقت کند.

رسمی دولتی را در مورد مسائل مربوط بھ حقوق کار کھ مربوط بازرسان وزارت کار و دیگر نھادھای  •
 ھای تحقیق در این زمینھ آموزش بدھید.شود و روشبھ جنسیت بھ خصوصی می

 

شرکت ھای داخلی و خارجی مشغول بھ فعالیت توصیھ بھ 
 :در ایران

را در محل کار خط مشی جامعی برای مبارزه با تبعیض اتخاذ نمایید کھ کلیھ اشکال تبعیض جنسیتی  •
 ممنوع کند و شامل این موارد نیز بشود:

o ھای جنسی در محل کار را ممنوع کند. بھ شکلی ھایی روشن و واضح کھ مزاحمتسیاست
 ھا برگزار شود.ھایی آموزشی درباره این سیاستمتناوب دوره

o  ھای بھ فرصتبرابری جنسیتی را در استخدام افراد و ارتقاء رتبھ رعایت کنید و دسترسی برابر
 ھای تخصصی را تضمین کنید.موجود برای پیشرفت
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اتحادیھ اروپا، کشورھای عضو اتحادیھ و  توصیھ بھ
 :دیگر کشورھای ذی نفع

اطمینان حاصل کنید کھ اصول راھنمایی سازمان ملل در حقوق بشر و تجارت بخصوص موازین مبتنی  •
ازمان بین المللی کار، بخشی اساسی در مناسب بر اصل عدم تبعیض، و بقیھ استاندارھای حقوق بشر و س

 تجاری و سرمایھ گذاری در ایران خواھند ماند. 
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 روش شناسی
 

بان حقوق بشر المللی حقوق بشر از قبیل سازمان دیدهھای بینسال گذشتھ دولت ایران بھ ندرت بھ سازمان 30در 
ا درباره نقض حقوق بشر انجام دھند. سابقھ ایران در اجازه داده است بھ این کشور سفر کرده و تحقیقات مستقلی ر

برانگیز بوده است. صدھا فعال، مورد انتقاد آزاد و اصوالً آزادی بیان، بھ خصوص در طی دھھ گذشتھ تأسف
اند. شھروندان ایران در آمیز محاکمھ شدهنگار بھ دلیل ابراز مخالفت مسالمتوکیل، مدافع حقوق بشر و روزنامھ

کنند زیرا ھمیشھ نگران کنترل تلفنی یا ایمیلی خود در باره مشکالت حقوق بشر با احتیاط برخورد میمکالمات 
بوک، توییتر و تلگرام ھستند.مسیولین اغلب منتقدان داخلی خود بھ ھای گروھی از قبیل فیسشدید دولت بر رسانھ

ھای بیگانھ ھستند و آنھا را بر اساس قوانین نیا سازماھا کند کھ عوامل دولتویژه فعاالن حقوق بشر را متھم می
 1کشد.امنیت ملی بھ محاکمھ می

 
زن و مرد، از جملھ وکال، صاحبان  44بان حقوق بشر با برای تھیھ این گزارش یکی از محققان سازمان دیده

در ھای تجاری کوچک، مسئوالن استخدام، کارمندان بخش دولتی و خصوصی، و متخصصان اقتصاد کھ شرکت
اند یا اند و در بازار کار ایران مشارکت داشتھکنند و یا اخیراً ایران را ترک کردهحال حاضر در ایران زندگی می
اند مصاحبھ کرده است. بخش بزرگی از این افراد ساکن تھران ھستند اما تعدادی در این مورد مطالعاتی انجام داده

اند. ، مشھد، سنندج و قزوین زندگی کرده و بھ کار اشتغال داشتھاز این افراد نیز در شھرھای دیگری مثل شیراز
بان حقوق بشر از آمار دولتی و اظھارات مقامات رسمی در تجزیھ و پذیر بوده است، سازمان دیدهھر جا کھ امکان

طیف  بان حقوق بشر با مردان و زنانی مصاحبھ کرد کھ شاملتحلیل این گزارش استفاده کرده است. سازمان دیده
التحصیالن دانشگاه شوندگان، فارغشدند. اما اکثریت مصاحبھبزرگی از  با پیشینھ اقتصادی و اجتماعی مختلف می

را بھ ھا بان حقوق بشر این مصاحبھدادند. سازمان دیدهبودند و بخشی از نیروی کار متخصص ایران را تشکیل می
ھای ھوشمند انجام داده دی امن برای انتقال پیام بر روی تلفنزبان فارسی و با استفاده از نرم افزارھای کاربر

ھا آگاه بودند و بھ آنھا اطمینان داده ھای استفاده از دادهشوندگان از ھدف این مصاحبھ و شیوهاست. تمام مصاحبھ
تعار شد کھ ھویتشان فاش نخواھد شد. در این گزارش برای تمام مصاحبھ شوندگان بھ جز یک نفر از اسامی مس

استفاده شده است و ضمناً اطالعات دیگری کھ شاید منجر بھ تعیین ھویت افراد مزبور شود عنوان نشده است تا 
بان حقوق شوندگان برای مصاحبھ با سازمان دیدهحریم خصوصی و امنیت آنھا محفوظ بماند. ھیچ یک از مصاحبھ

 اند.بشر ھیچگونھ پاداش مالی یا مشوقی دیگر دریافت نکرده
 

را بھ مجلس شورای اسالمی ایران، دفتر ھا فھرستی از پرسش 2017مارس  14بان حقوق بشر در سازمان دیده
معاونت ریاست جمھوری در امور زنان و خانواده، و وزارت کار ارسال داشت و درخواست کرد پیش از انتشار  

 3، و 2، 1ھای فوق داشتھ باشد (بھ پیوست ھای مربوطھ مالقاتی با مقاماتاین گزارش برای گفتگو درباره یافتھ
 بان حقوق بشر تا این لحظھ ھیچگونھ پاسخی از مراجع فوق دریافت نکرده است.مراجعھ کنید). سازمان دیده

 
بان حقوق بشر ھمچنین با دو شرکت خارجی کھ در حال حاضر در ایران مشغول بھ کار ھستند و یا سازمان دیده
ھای تجاری در این کشور خواھند داشت  مکاتبھ داشتھ و از آنھا در باره ینده نزدیک فعالیتاند کھ در آاعالم کرده

 ھایی بھ عمل آورده است.شان برای تضمین برابری جنسی در محیط کار پرسشراھکارھای عملی
 

ھ کل زنان ھای فوق ھیچگونھ ادعای آماری درباره رواج تبعیض علیبان حقوق بشر بر اساس مصاحبھسازمان دیده
 کند.ایران، اظھار نمی

                                                 
، قابل دسترسی در 2016مھ  3بان حقوق بشر، ،سازمان دیده “ھای نا بھ جا علیھ روزنامھ نگارانایران: محکومیت” 1

https://www.hrw.org/news/2016/05/03/iran-flawed-convictions-journalists   
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 .Iزمینھ پیش 
 

زنان ایرانی از ھر دستھ و گروه شانھ بھ شانھ مردان ایستادند و خواھان احترام بیشتر بھ  1979در جریان انقالب 
و ھا سال بعد زنان ھنوز ھم برای کسب برابری در برابر قانون و ھم علیھ شیوه 38حقوق بشر شدند. اما حاال 

کنند. طرز فکری کھ پس از انقالب اسالمی بر جامعھ آمیز مردساالرانھ در جامعھ مبارزه میھای تبعیضروال
گرایانھ بھ نقش زن در اجتماع داشت. در این دیدگاه مسئولیت نخست زنان پرورش کودکان و حاکم شد نگاھی واپس

تند ھمپای مردان در اجتماع فعالیت کنند. خواسکار درخانھ بود و موانعی جدی برای زنانی ایجاد شد کھ می
ھمانطور کھ در بخش مربوط بھ نقض حقوق زنان در قوانین ایران بھ شکلی مبسوط توضیح داده خواھد شد، 

مقامات ایران قانون مدنی چند دھھ پیش را دوباره بھ اجرا گذاشتند. این قانون در موضوعات مھم حقوقی نظیر 
مسئولیت کیفری، ارث، شھادت در دادگاه، و موضوع دیھ یا خونبھا موادی ازدواج، قانون خانواده، سن 

 آمیز علیھ زنان داشت.تبعیض
 

ھای اقتصادی کشور ھا با استعدادھا و رویاھای زنان ایرانی و نیز ضرورتاما مدت زیادی است کھ این محدودیت
) 1988تا  1980شور ھمسایھ اش عراق (از اند. در طی جنگ خانمان برانداز ھشت سالھ ایران با کدر تناقض بوده

کھ اقتصاد ایران را بھ نابودی کشید، زنان اغلب بھ شکلی داوطلبانھ، در پرستاری و یا دیگر امور تخصصی 
ھای اداری برای حمایت از سربازان ایرانی در خط مقدم جبھھ فعالیت کردند. ھمچنین در غیبت پزشکی و سمت

 2ھایشان شدند.تأمین کننده اصلی خانواده مردھا بسیاری از زنان بدل بھ
 

ھنگامی کھ رییس جمھور ھاشمی رفسنجانی برای احیای اقتصاد کشور از  1990و دھھ  1980در اواخر دھھ 
ھای اقتصادی بیشتری برای زنان ایرانی بھ وجود آمد.  با طریق توسعھ نقش بخش خصوصی کوشید، فرصت

ی تنظیم از برنامھ ۱۹۸۹در این دوره، زنان ایرانی در حالی کھ از سال گی ھای زندافزایش استانداردھا و ھزینھ
مند شدند، بھ شکلی ھای بھداشتی بارداری و لوازم پیشگیری از باداراری بھرهخانواده برای دستیابی بھ مراقبت

 3رفتند.  ھای بیشتر تحصیلی از جملھ در دانشگاهفعاالنھ بھ دنبال کسب فرصت
 

ھای بیشتر ھای او مبنی بر برابری جنسی و آزادیکھ با وعده 2005تا  1997خاتمی از  ریاست جمھوری
شود. دولت خاتمی سعی داشت شناختھ می “دوران اصالحات”اجتماعی و سیاسی بھ دست آمد، معموالً با عنوان

ا حدی افزایش یابد، ھای بیشتر جامعھ مدنی تسھیل شود، آزادی مطبوعات تمحیطی بھ وجود آورد کھ در آن فعالیت
اصالحات سیاسی جزیی صورت گیرد، و بھ زنان اجازه داده شود بھ فضای عمومی جامعھ راه یابند. نتیجھ حضور 

بود، کھ تالشی پا گرفتھ از بطن جامعھ با  “کمپین یک میلیون امضا”بیشتر زنان در جامعھ مدنی، بھ وجود آمدن 
ق گفتگوھای رو در رو و جمع آوری امضا خواھان تغییر قوانین ھدف افزایش آگاھی عموم مردم بود و از طری

آمیز با وجود این کھ این کمپین در بدل کردن مباحث مربوط بھ این مقررات تبعیض 5 4آمیز علیھ زنان بود.تبعیض

                                                 
]، مؤسسھ صلح ایاالت متحده The Iran Primer]، ایران پرایمر [s Movement’The Women[ “جنبش زنان”ھالھ اسفندیاری،  2

، قابل دسترسی در 2010، دسامبر 45]، ص. USIPامریکا [
https://bookstore.usip.org/sites/usip/resrcs/frontm/1601270844_intro.pdf  :سپتامبر  20، (تاریخ آخرین دسترسی

2016.( 
( تاریخ دسترشی   ،2002،دفتر مرجع جمھیتو سال “برنامھ تنظیم خانواده ایران: پاسخ بھ نیازھای یک ملت”فرزانھ رودی میالنی،   3

 .http://www.prb.org/pdf/iransfamplanprog_eng.pdf) 2016دسامبر  26
 ی نژاد تأسیس شد.و در طی دوران ریاست جمھوری احمد 2006این کمپین در سال   4
  The One Million Signatures[ “شکل گرفتھا کمپین یک میلیون امضاء: تالشی کھ در خیابان”سوسن طھماسبی،   5

Campaign: An Effort Born on the Streets] مجلۀ سازمان عفو بین الملل ،[Amnesty International Magazine شماره ،[
، قابل دسترسی در  20
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ی آن ترین اعضاتر خود دست یابد و چندین تن از فعالبھ جریان اصلی نقش بازی کرد، اما نتوانست بھ اھداف کلی
 تحت محاکمھ قرار گرفتند.

 
، اصالحات جزیی سیاسی و اجتماعی بھ 2013تا  2005در طی دو دوره ریاست جمھوری محمود احمدی نژاد از 

ھای دست آمده در دوران خاتمی، از جملھ حقوق زنان، مورد حملھ مداوم دولت قرار گرفت. یکی از سیاست
بود کھ تحصیل زنان ھا دانشگاه“ سھمیھ بندی جنسیتی”ال برانگیز آمیز احمدی نژاد، اجرای محدودیت جنجتبعیض

دانشگاه مختلف از  36رشتھ تحصیلی،  77حد اقل در  2012کرد. در سال را محدود میھا در برخی از رشتھ
ھای پایانی ریاست جمھوری او با تغییر سیاست کنترل ھمچنین سال 6پذیرفتن دانشجویان زن  خودداری کردند.

یت کشور ھمزمان شد کھ ھدفش افزایش میزان جمعیت کشور بود. در این دوران، چند الیحھ قانونی بھ مجلس جمع
 ساخت.تقدیم شد کھ زنان را در بازار کار بیش از پیش منزوی می

 

ھای نسبت بھ نقش زنان در طرحھا تغییر دیدگاه
 توسعھ کشور

راتأئید نکرده است، و در عوض ھمیشھ آن را  “جنسیتیبرابری ”رھبری جمھوری اسالمی ایران ھرگز موضوع 
ھای توسعھ خود دولت در اما سیاست 7ھای ایدئولوژی غربی  دانستھ است.بھ عنوان یکی از بزرگترین اشتباه

ھای مداوم میان اصولگرایان و اصالح طلبان دستخوش ارتباط با نقش زنان در جامعھ در طی زمان و در کشمکش
در دوران ریاست جمھوری رفسنجانی، شورای عالی انقالب فرھنگی  1991ردیده است. در سال تغییر و تحول گ

دفتری برای اداره امور زنان تأسیس کرد کھ ھدفش تقویت زنان بود. زمانی کھ رییس جمھور خاتمی بھ قدرت 
مشارکت زنان تغییر  بھ مرکز 1998ھای فراگیرتر دولت خود، نام این دفتر را در سال رسید، با توجھ بھ سیاست

داد. مھمتر آنکھ او یک بودجھ جداگانھ بھ این مرکز اختصاص داد و رییس این مرکز را عضو ھیئت وزرای خود 
تغییر داد. “ مرکز امور زنان و خانواده”رییس جمھور احمدی نژاد نام این مرکز را بھ  2005کردد. سپس در سال 

دھنده کودکان و نان ایران بود کھ بر نقش اصلی زنان بھ عنوان پرورشھای او درباره زاین تغییر، نشانگر سیاست
کرد. در اسالمی تأکید می “مذھبی”پایبندی شدید او بھ معیارھای تحمیلی مقامات در مورد طرز پوشش و رفتار 

رتقاء رییس جمھور احمدی نژاد با انتقال این مرکز بھ دفتر معاونت ریاست جمھوری، موقعیت آن را ا 2013سال 
 8داد.

 
تکامل دیدگاه در میان مسئوالن کشور ھمچنین بر چگونگی اولویت دادن بھ مسایل زنان در طرح توسعھ اقتصادی 

طرح توسعھ پنج سالھ جمھوری اسالمی  ”شود تأثیر گذاشتھ است. این طرح کھکھ ھر پنج سال یک بار منتشر می
کند و توسط قوه مجریھ تھیھ و توسط ھای دولت در زمینھ اقتصاد کالن را تعیین میشود اولویتنامیده می “ایران

) کھ در طی 2004تا  2000شود. قابل توجھ بود کھ در سومین طرح توسعھ (مجلس شورای اسالمی تصویب می
موظف شد در جھت تسھیل  دوران ریاست جمھوری خاتمی تھیھ شدد، مرکز مشارکت زنان برای نخستین بار

ھایی این طرح ھمچنین شامل دستورالعمل 9حضور زنان در صحنھ اجتماعی با دیگر نھادھای دولتی ھمکاری کند.
                                                 

http://amnestymena.org/en/Magazine/Issue20/TheOneMillionSignatureCampaigninIran.aspx?media=print   
 ).2016سپتامبر  27(تاریخ آخرین دسترسی: 

، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، “دانشگاه کشور اقامھ کردند 36مدافعان حقوق زنان در دیوان عدالت اداری شکایتی را علیھ ” 6
 ).2017ژانویھ  21(تاریخ آخرین دسترسی:  /http://www.isna.ir/news/92062314458، قابل دسترسی در  2013تامبر سپ 14

، قابل دسترسی در  2014آوریل  20رھبر جمھوری اسالمی آیت هللا علی خامنھ ای، سخنرانی در میان جمعی از زنان برگزیده،  7
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26155  :2017ژانویھ  9(تاریخ آخرین دسترسی.( 

، قابل دسترسی در 2010آوریل  10، روزنامھ ھمشھری، “آشنایی با مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمھوری”  8
http://hamshahrionline.ir/details/105479 :2016اوت  16، (تاریخ آخرین دسترسی.( 

، (تاریخ آخرین  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/93301، قابل دسترسی در  2000، سال 158، ماده “طرح سوم توسعھ”  9
 ).2017ژانویھ  7دسترسی: 



 

  10 است مردانھ جمع این

ھای عدالتیھای شغلی برای زنان، و بھبود بیبرای ارزیابی نیازھای تحصیلی و ورزشی زنان، افزایش فرصت
 شد.متوجھ زنان در سیستم قضایی کشور می

 
) را تھیھ نمود کھ 2008تا  2004چھارمین طرح توسعھ ( 2005اش در سال تمی پیش از اتمام ریاست جمھوریخا

کرد و در عین حال موانع قانونی در این راه را نیز شناسایی نمود. از بر قدرتمندسازی بیشتر زنان جامعھ تأکید می
ر خشونت و نیز قدرتمندسازی جامعھ مدنی اشاره کرد ھای الزم از زنان در برابتوان بھ فقدان محافظتآن جملھ می

ھایی درباره متداول ھایی جزیی مثل انجام پژوھشعلیرغم کسب موفقیت 10ھا تمرکز کند.کھ دولت باید بر روی آن
آمیز را تغییر دھد یا نبود ھای خانگی علیھ زنان در کشور، دولت نتوانست قوانین تبعیضبودن خشونت

ی کافی در مورد خشونت علیھ زنان را برطرف نماید. در حالی کھ احمدی نژاد با آمدن خود ھای قانونمحافظت
نویس الیحھ طرح ھای دولت نسبت بھ زنان ایجاد کرد، دولت او ھرگز نتوانست پیشتغییراتی عمده در سیاست

برنامھ ششم توسعھ کھ جامع زنان و خانواده کھ در برنامھ پنجم توسعھ در نظر گرفتھ شده بود را تکمیل کند. 
نویس آن در دوران ریاست جمھوری روحانی تھیھ شده و در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است پیش

نویس ھای خود مد نظر داشتھ باشد. در این پیشریزیرا در برنامھ “عدالت جنسیتی”کند کھ قوه مجریھ توصیھ می
ا نھ بھ معنای برابری حقوقی زنان و مردان، کھ بھ این معنا بھ کار گرفتھ شده است، ام “عدالت جنسیتی”عبارت 

 و نیازھای آنھا بر اساس فقھ باشد. “مناسب”کھ حقوق زنان باید متناسب با نقش 
 

 زنان در نیروی کار: نگاھی گذرا بھ وضعیت فعلی
یران واقعیتی پیچیده حدود چھار دھھ پس از وعده انقالب اسالمی مبنی بر اعاده حقوق انسانی زنان، آمار رسمی ا

بدون شک در بعضی مسائل مثل حق تحصیل و بھداشت، حقوق زنان بھبود یافتھ است. نرخ  11دھد.را نشان می
رسید و شکاف باسوادی بین مردان  2006درصد در سال  2/80بھ  1977درصد در سال  1/35تحصیل زنان از 

سال گذشتھ میزان ثبت نام زنان در  30مچنین در ھ 12درصد رسید. 5/8درصد بھ  5/23و زنان کاھش یافت و از 
 60زنان اکثریت دانشجویان، یعنی بیش از  2009ھای کشور افزایش یافتھ است، تا حدی کھ در سال دانشگاه

دادند. دولت رییس جمھور روحانی پس از ھای کارشناسی، را تشکیل میدرصد دانشجویان پذیرفتھ شده در دوره
کھ در دوران ریاست  “سھمیھ بندی جنسیتی”آمیز ھای تبعیضبرخی از سیاست 2013پیروزی در انتخابات 

بان حقوق بشر جمھوری احمدی نژاد بھ اجرا گذاشتھ شده بود را باطل کرد، اما مصاحبھ شوندگان بھ سازمان دیده
ترسی زنان بھ برخی ھنوز بھ قوت خود باقی است و دسھا بندیبعضی از سھمیھھا گفتند کھ در برخی از دانشگاه

 13کند.را محدود میھا ھای تحصیلی در آن دانشگاهاز رشتھ
 

 7/6در نھ سال گذشتھ وضعیت اقتصادی ایران رو بھ افول گذاشتھ است بھ طوری کھ رشد اقتصادی ایران از 
 ی وضعیتھمراه با وخامت فزاینده 14رسیده است. 2013درصد در سال  8/5بھ منفی  2008درصد در سال 

                                                 
http://www.istt.ir/dorsapax/userfiles/file/Tarho%20Barname-، قابل دسترسی در 111، ماده “طرح توسعھ چھارم” 10

Ghavanin/Asnade%20Kalan/ISTT-Barname%20Chaharom%20Tose-e%20Keshvar.pdf    تاریخ آخرین)
 ).2017ژانویھ  9دسترسی: 

، قابل دسترسی در  1979زنان در قانون اساسی، مقدمۀ قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران،   11
http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution   :2017ژانویھ  7(تاریخ آخرین دسترسی.( 

e-http://donya-، قابل دسترسی در 2010مارس  5، دنیای اقتصاد، “مسیر طی شده، مسیر پیش روی” 12
eqtesad.com/news/594159/  :2016ژوئیھ  27(تاریخ آخرین دسترسی.( 

بھ سایت سنجش در  2016-2017ھای دانشگاھی در سال تحصیلی برای فھرست رشتھ  13
http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=4617    :2016ژوئیھ  27مراجعھ کنید. (تاریخ آخرین دسترسی.( 

(تاریخ   www.cbi.ir/page/11570.aspxبانک مرکزی ایران، قابل دسترسی در   “1391خالصھ تحوالت اقتصادی کشور ” 14
 ).2016اوت  6آخرین دسترسی: 
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اقتصادی کشور، آمار دولت حاکی از سقوط مشارکت اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری است. این روال شکاف 
 15کند.تر میاشتغال بھ کار در بین زنان و مردان را بزرگ

 
ھای بھ دست آمده در زمینھ بھداشت و تحصیل موفقیتی کوشند با بھره گرفتن از پیشرفتبرای زنانی کھ در ایران می

ی وضعیتی اسفبار است. طبق گزارش بانک جھانی، ایران دھندهزار کار برای خود کسب کنند، آمار نشاندر با
کشوری با درآمد متوسط رو بھ باالست. این درآمد کھ متکی بر ذخایر عظیم نفت است ایران را بھ دومین اقتصاد 

اما با وجود این، مشارکت زنان در بازار  16بزرگ خاورمیانھ و شمال آفریقا پس از عربستان سعودی تبدیل کرده است.
درصد است کھ بھ طور چشمگیری کمتر از متوسط مشارکت زنان در کشورھایی با درآمد متوسط رو بھ  16کار فقط 

کھ خود کمترین میزان -درصد) است و از میانگین مشارکت زنان در کشورھای خاورمیانھ و شمال آفریقا 69باال(
شکاف جنسیتی جھان کھ  2015گزارش  17نیز کمتر است. -) در سراسر جھان را دارنددرصد 7/20مشارکت زنان(

توسط مجمع جھانی اقتصاد تھیھ شده است، ایران را از جھت برابری جنسیتی و از جملھ برابری در مشارکت 
 18دھد.) قرار می145از  141اقتصادی در میان پنج کشور آخر جھان (رتبھ 

 
درصد نیروی کار ایران  6/16، زنان فقط حدود 2014ده توسط مرکز آمار ایران در سال بر طبق آمار رسمی تھیھ ش

درصد زنان در نیروی کار مشارکت داشتند در  3/12تنھا  2016و مارس  2015بین مارس  19دھند.را تشکیل می
است کھ در بیش  درصد، بود. این شکاف جنسیتی چشمگیری  3/63حالی کھ درصد مردھای شاغل بسیار باالتر، یعنی 

و بر خالف افزایش سطح تحصیالت زنان، بھ وجود ،2005از ده سال گذشتھ، از زمان انتخاب احمدی نژاد در سال 
 آمده است.

 
میزان استخدام را در سراسر کشور کاھش داد. با وجود این، میزان مشارکت  2008بحران اقتصادی آغاز شده در سال 

درصد بازگشتھ است. اما میزان مشارکت زنان ھنوز  7/64یعنی  2005ھمان سطح سال  مردان در بازار کار تقریباً بھ
کند کھ در است. این موضوع ھمچنین در مورد میزان بیکاری زنان ھم صدق می 2005درصد کمتر از سال  6/27

صد باالتر در 5/13درصد باقی مانده است( 4/19درصد رسید و اکنون در سطح  5/20بھ اوج خود یعنی  2011سال 
 ).2005از عدد سال 

                                                 
عنوان تناسب جمعیت فعال (افراد شاغل و بیکار) بھ نسبت جمعیتی کھ در سن اشتغال قرار مرکز آمار ایران مشارکت اقتصادی را بھ   15

، مرکز آمار ایران، قابل “ )2016سپتامبر  21ژوئن تا  21( 1395ای از نتایج سنجش نیروی کار تابستان گزیده”، 100دارند ضرب در 
 ).2017مارس  23(تاریخ آخرین دسترسی:  https://www.amar.org.ir/Portals/1/releases/LFSدسترسی در 

 http://www.worldbank.org/en/country/iran، بانک جھانی، قابل دسترسی در  “تاریخچھ کشور، جمھوری اسالمی ایران”  16
 ).2016ژوئیھ  27(تاریخ آخرین دسترسی: 

 World، تیم اطالعات بانک جھانی [“ھ باشنددر اکثر کشورھا زنان کمتر از مردان احتمال دارد در بازار کار مشارکت داشت” 17
Bank Data Team ،[9  قابل دسترسی در2012آوریل ، http://blogs.worldbank.org/opendata/women-are-less-likely-

men-participate-labor-market-most-countries  :2017ژانویھ  31، (تاریخ آخرین دسترسی   .( 
، قابل World Edconomic Forum [2015]، مجمع جھانی اقتصاد [nder Gap ReportGe[ “گزارش شکاف جنسیتی” 18

(تاریخ   http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/economies/#economy=IRNدسترسی در 
 ).2016مھ  7آخرین دسترسی: 

، قابل دسترسی در 2015آوریل  19، ایسنا، “کلیدی بازار کار ایران؛ افزایش نرخ مشارکت نیروی کار شاخص ” 19
http://www.isna.ir/news/94013011751/  :2016مھ  7، (تاریخ آخرین دسترسی.( 
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 سال گذشتھ 10میزان بیکاری در طی 

 میزان مشارکت اقتصادی در طی ده سال گذشتھ
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 5/1بھ  2005نفر در سال  860000و علی رغم این واقعیت کھ تعداد زنان شاغل دارای تحصیالت عالی از 
ھای کشور میان این گروه یکی از باالتریندرصد افزایش) رسید، میزان بیکاری در  5/67( 2015میلیون در سال 

درصد زنان بیکار  15/48دھد کھ ھمچنین نشان می 2011اطالعات مربوط بھ سرشماری ملی سال  20است.
 21تحصیالت دانشگاھی دارند.

 
دھند شکاف مشارکت اقتصادی زنان و مردان در بین افراد دارای تحصیالت ھا ھمچنین نشان میاین داده

دھد کھ زنان دارای کتر از میانگین مشارکت اقتصادی در سطح کشور است. اگر چھ این نشان میدانشگاھی 
ی بیشتری بھ مشارکت در اقتصاد کشور دارند، اما در مقایسھ با مردان با شرایط تحصیالت دانشگاھی عالقھ

 مشابھ، دشواری بیشتری در دستیابی بھ اشتغال دارند.
 

 22دھند در حالی کھ این رقم در بخش دولتی در بخش خصوصی را تشکیل می درصد نیروی کار 14زنان فقط 
 22درصد است.

 
ھای تحت مالکیت دولت بھ بخش خصوصی  آغاز ھایی را برای انتقال شرکتدولت ایران برنامھ 2005از سال 

ر است، اما اگرچھ نابرابری اشتغال مردان و زنان ھم در بخش خصوصی و ھم در بخش دولتی آشکا 23کرده است.
ھای بخش خصوصی این شکاف در بخش خصوصی بیشتر از بخش دولتی است. اگر توزیع جنسیتی در شغل

تواند شکاف کلی میان سازی بخش بزرگی از اقتصاد میکشور برای خصوصی تعادلی برقرار نشود، برنامھ
 اشتغال زنان و مردان را بیشتر کند.

 

                                                 
 ھمان.   20
، قابل دسترسی در 2013، سایت دفتر معاونت امور زنان و خانواده، “اطلس وضعیت زنان کشور” 21

http://nahad.govir.ir/portal/home/?82741/  :2017ژانویھ  9، (تاریخ آخرین دسترسی  .( 
 7، سایت دفتر معاونت امور زنان و خانواده، “دھنددرصد کارمندان بخش دولتی را زنان تشکیل می ۲۲”ابوالحسن فیروزآبادی،  22

، قابل دسترسی در 2015سپتامبر 
http://women.gov.ir/news/5320/22-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B
1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D

9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8
%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8

%AF  :2017ژانویھ  9(تاریخ آخرین دسترسی  .( 
، قابل دسترسی در  2005مھ  22، آیت هللا خامنھ ای، “قانون اساسی ۴۴ھای کلی اصل ابالغ سیاست” 23

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=165  :2017ژانویھ  6، (تاریخ آخرین دسترسی.( 
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  16 است مردانھ جمع این

شان را ھای اقتصادی شرایط دشوار زندگینیان امیدوارند برداشتھ شدن تحریمای بسیاری از ایرابا توافق ھستھ
اما تا زمانی کھ کھ دولت مایل بھ رسیدگی بھ تبعیض موجود در ساختار کشور علیھ زنان نباشد،  24بھبود بخشد.

اگر کشور بھ  کنند کھ حتیبینی میھای دولتی پیشوضعیت اقتصادی بھبود چندانی نخواھد یافت. برخی از گزارش
 310000کھ در آن قرار است  -شده در طرح توسعھ پنج سالھ دولت برسدبینیدرصد پیش 8بینانھ نرخ رشد خوش

درصد رشد خواھد کرد و بیکاری آنھا ھمچنان در حد  19مشارکت اقتصادی زنان فقط تا مرز  -شغل بھ وجود آید
 25درصد باقی خواھد ماند. 20
 

 “شکننده”و  “رسمیغیر ”زنان در اقتصاد 
بھ  “کار غیر رسمی”شود. نامیده می“ غیر رسمی”اکثر زنان شاغل در ایران در بخشی اشتغال دارند کھ اقتصاد 

ھای مربوط بھ قانون شود کھ دارای حد اقل مقررات و نظارتھایی تعریف میطور کلی بھ عنوان کار در بخش
کنند بھ شکلی ویژه در معرض بدرفتاری نین مشاغلی کار میزنانی کھ در صنایع و کشاورزی در چ 26کار ھستند.

 شوند.ھای قانون کار نمیقرار دارند زیرا مشمول محافظت
 

طبق تخمین تحقیقات انجام شده توسط دفتر معاونت ریاست جمھوری در امور زنان و خانواده نیمی از مشاغل 
ای اقدامات از قبیل فراھم کردن ز طریق مجموعھھای اخیر دولت ادر سال 27است. “غیر رسمی”زنان در اقتصاد 

اولویت بیشتری قائل شده  “خانھ دار”آور خانواده و نیز زنان ھای بھداشتی برای بھبود شرایط زنان نانمراقبت
 اند.این اقدامات ھنوز در عمل بھ اجرا درنیامده 28است.

 
شوند، شمار زنان شاغل در ی در نظر گرفتھ نمیاحتماالً بھ علت وجود پناھندگان بدون مدرک کھ در اقتصاد رسم

میلیون پناھنده  5/2وزارت کشور تخمین زد کھ حدود  2015اقتصاد غیر رسمی افزایش خواھد داشت. در سال 
دھد یک و نیم میلیون از این افراد اجازه اقامت موقت دارند کھ بھ آنھا اجازه می 29افغانستانی در ایران وجود دارد.

                                                 
ھ عنوان یک نقطھ ای را بایرانیان توافق ھستھ”]، Jihad Fakhreddine and Travis Owenجھاد فخرالدین و تراویس اوئن [  24

، قابل دسترسی در 2015نوامبر  Gallup ،[19]، گالپ [Iranians See Nuclear Deal as a Turning Point[ “بینندعطف می
http://www.gallup.com/poll/186710/iranians-nuclear-deal-turning-point.aspx   :مارس 9(تاریخ آخرین دسترسی

2017.( 
، قابل دسترسی در   2016ژوئن  8، شرق، “میلیون شاغل ٤کار و فقط بیمیلیون زن  ۲۷” 25

http://www.sharghdaily.ir/News/94835/%D9%A2%D9%A7%E2%80%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%
DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%

D8%B1--%D9%88-%D9%81%D9%82%D8%B7-
4%E2%80%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B

A%D9%84  :2017ژانویھ  9، (تاریخ آخرین دسترسی.( 
ویگو   1، مقالۀ مقدماتی شماره “ھاھا، و سیاستاقتصاد غیر رسمی: تعاریف، تئوری”]، Chen, Martha Alterشن، مارتا آلتر [ 26
“]The Informal Economy: Definitions, Theories and Policies,” WIEGO Working Paper No. 1 قابل دسترسی ،[

 16(تاریخ آخرین دسترسی:  http://wiego.org/sites/wiego.org/files/publications/files/Chen_WIEGO_WP1.pdfدر   
 ).2017فوریھ 

 ).2016اوت  8رین دسترسی: ، (تاریخ آخ84، روزنامۀ شرق، شماره “میلیون زن شاغل 4میلیون زن بیکار و فقط  22” 27
، ھمشھری آنالین، قابل دسترسی در “کنددار سرپرست خانوار را بیمھ میدولت، زنان خانھ ”28

http://www.hamshahrionline.ir/details/245348  :2017فوریھ  16|،  (تاریخ آخرین دسترسی.( 
، قابل دسترسی در  ، خبرگزاری صدا وسیما“دو و نیم میلیون مھاجر افغانی در ایران ”29

http://www.iribnews.ir/fa/news/82426/%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9
%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7

%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-  تاریخ آخرین)  ،
 .)2017ژانویھ  9دسترسی: 
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مشاغلی مانند ساختن  30ھایی خاص، اکثراً کارھای بدنی سنگین یا خطرناک، مشغول بھ کار شوند.فقط در شغل
داری، ذبح حیوانات، ریزی، گلھریزی و بتنپالستر، ساخت اسید برای باتری، حفر زمین، آجرسازی، آسفالت

دن، و کشاورزی، نمونھ چنین سازی، کار در معبری، جادهھا، سنگسوزاندن زبالھ، بار زدن و تخلیھ بار کامیون
شوند و اغلب نھ تنھا دستمزد ناچیزی دارند بلکھ در ایران این مشاغل توسط مردان انجام می 31کارھایی ھستند.

ھای موجود از نظر دسترسی بھ شغل مورد نظر برای پناھندگان افغانستانی، عمالً خطرناک نیز ھستند. محدودیت
 راند.کند و آنھا را بھ طرف کار در اقتصاد غیررسمی میرسمی جدا می زنان افغانستانی را از بازار کار

 
اند قراردادھای موقت و کوتاه مدت امضا کنند کھ بھ آنھا کارفرمایان بھ شکلی فزاینده ترجیح دادهھا در طی سال

قوق کارگران بیش بھ گفتھ برخی از فعاالن ح  32دھد.ھا میآزادی بیشتری برای فسخ قرارداد با ھدف کاھش ھزینھ
 33شوند.درصد نیروی کار ایران با قراردادھای موقت استخدام می 80از 

 
ھای قانون کار معاف ھستند و غالباً برای کاھش کارگر دارند مشمول محافظت 10ھای کوچک کھ کمتر از کارگاه
جملھ زنانی کھ در اینگونھ  کنند. در باره تعداد کارگران، ازاز قراردادھای کوتاه مدت استفاده میھا ھزینھ
ای کھ توسط دفتر معاونت گونھ آمار عمومی موجود نیست. مطالعھھای کوچک بھ کار اشتغال دارند، ھیچکارگاه

ھای کوچک زنان را با گوید کھ اکثر این کارگاهریاست جمھوری در امور زنان و خانواده صورت گرفتھ است می
معضلی  ”کنند. این تحقیقات، عدم امنیت شغلی برای این کارگران رامیقراردادھای سھ تا شش ماھھ استخدام 

ھا برخی از فعاالن کارگری ھم معتقدند زنان نخستین قربانیان شرایط دشوار کاری در این کارگاه 34نامد.می “جدی
 35کنند بدون آنکھ ھیچگونھ مزایایی دریافت کنند.ساعت کار می 12ھستند و روزانھ تا 

 
زنان اغلب بھ عنوان کارگران موقت، کارگران منازل، یا ”اند کھ نھادھای سازمان ملل متوجھ این نکتھ شده

کارگران آزاد، سھمی بیش از حد در اقتصاد غیررسمی دارند، و این بھ نوبھ خود نابرابری را در مواردی مثل 
 36 “دھد.می دستمزد، بھداشت و امنیت، استراحت، تفریح و مرخصی با حقوق افزایش

                                                 
،  قابل دسترسی 2013، نوامبر “مھمانان ناخوانده، نقض حقوق پناھندگان و مھاجرین افغان توسط ایران”بان حقوق بشر، سازمان دیده 30

-https://www.hrw.org/report/2013/11/20/unwelcome-guests/irans-violation-afghan-refugee-and-migrantدر 
rights  . 

 ھمان.   31
، قابل دسترسی 2011فوریھ  1، خبرگزاری مھر، “ھای بزرگقرارداد دائم در بازار کار/ افزایش استخدام موقت در بنگاهحذف ”  32

 ).    2017مارس  9، (تاریخ آخرین دسترسی: http://www.mehrnews.com/news/1243748 در 
، قابل دسترسی در  3201اکتبر  25، خبرگزاری ایسنا، “کارگران در اسارت قراردادھای موقت”   33

http://www.isna.ir/news/92080300900/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9
%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%
A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%82%

D8%AA  :2017ویھ ژان 9، (تاریخ آخرین دسترسی.( 
،  2016ژوئن  7، خبرگزاری ایسنا، “عقد قراردادھای موقت با زنان کارگر معضل جدی است” 34

http://www.isna.ir/news/0001410329/  :2017ژانویھ  9، (تاریخ آخرین دسترسی.( 
ھای انون کار در کارگاهمحمد احمدی: مسئول سابق کانون شوراھای اسالمی کار قزوین: زنان اصلی ترین قربانیان نقض ق”  35

، قابل دسترسی در  2014آوریل  1، خبرگزاری ایلنا، “کوچک
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86-

98/156400-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-
(%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D
8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%82%D8%A

7%D9%86%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%
D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA

%A9   :2017ژانویھ  9، (تاریخ آخرین دسترسی.( 
المللی حقوق اقتصادی، میثاق بین 7در مورد حق برخورداری از شرایط عادالنھ و مساعد کاری (ماده  23تفسیر عمومی شماره  36

، قابل دسترسی در E/C.12/GC/23اجتماعی و فرھنگی)، سند شماره 



 

  18 است مردانھ جمع این

 ھای ارشد دولتیزنان شاغل در سمت
گیری در ایران دارند.  بر طبق قوانین ایران، کاندیداھای ریاست زنان حضوری محدود در سطوح ارشد تصمیم

جمھوری باید دارای شرایطی باشند کھ قانون اساسی از آن بھ عنوان رجل سیاسی یاد میکند. در معنی لغت رجل 
ترجمھ میشود) اختالف نظر وجود دارد. بسیاری با اشاره بھ مذاکرات قانون اساسی اذعان (کھ معموال بھ مرد 

 37میدارند کھ منظور از رجل سیاسی شخصیت سیاسی فارغ از جنسیت فرد بوده است.
 

علیرغم این عدم شفافیت برای مشارکت، شورای نگھبان، ھیئتی از فقھای مسلمان کھ مسئول تأیید صالحیت 
تخاباتی است، ھرگز زنی را برای شرکت در انتخابات ریاست جمھوری یا مجلس خبرگان تأیید نکرده نامزدھای ان

بھ ھمین ترتیب تا کنون ھیچ زنی عضو  38اند.ثبت نام کردهھا است، با این کھ زنان برای ھر دوی این سمت
مجلس خبرگان، شورای  2016شورای نگھبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام نبوده است. برای انتخابات سال 

نگھبان از ھشت نامزد زن دعوت کرد تا در آزمون تعیین صالحیت عضویت در مجلس خبرگان شرکت کنند، اما 
شورای نگھبان ھمچنین صالحیت ھیچ زنی، منجملھ اعظم طالقانی، یک  39کدام از آنھا تأیید نشد.صالحیت ھیچ

 40تایید نکرد. ۲۰۱۷عضو سابق مجلس را برای انتخابات ریاست جمھوری 
 

در حال حاضر ھیچ وزیر زنی عضو کابینھ نیست، اگر چھ رییس جمھور روحانی سھ زن را بھ عنوان بخشی 
وزیر کشور، کھ اختیار انتصاب استاندار را دارد، تنھا مردان را بھ  41از کابینھ دولت خود منصوب نموده است.

جود در سراسر کشور، دولت حد اقل سھ زن را سمت فرمانداری مو 430این سمت منصوب کرده است. اما از 
زن را بھ سمت بخشدار،  13بخشداری موجود  1058دولت ھمچنین از  42بھ سمت فرماندار برگزیده است.

در سھ سال گذشتھ، روندی فزاینده  43ھایی کوچک در گوشھ و کنار کشور، منصوب کرده است.عمدتاً در استان
نوامبر  8داری و بخشداری در سراسر کشور وجود داشتھ است. در روز ھای فرمانبرای انتصاب زنان بھ سمت

ایران مرضیھ افخم را بھ عنوان سفیر این کشور در مالزی برگزید. او نخستین سفیر زن از زمان انقالب  2015
 44است. 1979

 

                                                 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f23

&Lang=en  :2017ژانویھ  9، (تاریخ آخرین دسترسی   .( 
 ۲۰۱۷ژانویھ  ۲۰فتحی: زنانی داریم کھ مصداق کامل رجل سیاسی ھستند.خبرگزای مجلس شورای اسالمی  37

http://www.icana.ir/Fa/News/323437  ۲۰۱۷می  ۱۲( اخرین تاریخ دسترسی( 
 یجاد مراحل تأئید صالحیت، در مجلس خبرگان خدمت کرد.و پیش از ا 1979منیره گرجی در سال  38
،  قابل دسترسی در  2016ژانویھ  5، خبرگزاری فارس، “برگزاری آزمون مجلس خبرگان” 39

http://www.farsnews.com/13941015000115  :2017ژانویھ  1، (تاریخ آخرین دسترسی .( 
، ۲۰۱۷اپریل  ۲۰رگزاری ایسنا، ام، خب۱۲اسامی کاندیداھای انتخابات ریاست جمھوری  40

http://www.isna.ir/news/96013114794/  ۲۰۱۷می  ۱۲( اخرین تاریخ دسترسی( 
روحانی شھیندخت موالوردی را بھ عنوان معاون ریاست جمھوری در امور زنان و خانواده، و الھام امین زاده را بھ عنوان معاون  41

ر شھروندان، و معصومھ ابتکار را بھ عنوان رییس سازمان حفظ محیط زیست انتخاب امور حقوقی و سپس بھ عنوان مشاور ویژه امو
 نمود.

جمھور و جلب رضایت فعاالن زن در دقیقھ ھای مدیریتی: رییسبررسی شعارھا و عملکرد دولت یازدھم در انتصاب زنان در پست” 42
، قابل دسترسی در  2016نوامبر  16، مھرخانھ،  “نود

http://mehrkhane.com/fa/news/29762/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%E2%80%8C%D8%AC%
D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%B1%D8%B6%D8%
A7%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86-

%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%AF  ،
 ).2017ژانویھ  9(تاریخ آخرین دسترسی: 

 ھمان. 43
دسامبر  5، خبرگزاری ایرنا، “رییس جمھورروحانی: انتصاب اولین سفیر زن پس از انقالب، نمادی از توانمندی بانوان است” 44

 ).2017ژانویھ  9، (تاریخ آخرین دسترسی:  /http://www7.irna.ir/fa/News/81865852، قابل دسترسی در   2015
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قضات و دستیاران توانند بھ عنوان معاون توانند بھ عنوان قاضی برای صدور حکم مشغول شوند، اما میزنان نمی
دادستان کل تھران برای نخستین بار دو زن را بھ سمت بازپرس  2016سپتامبر  21آنھا عمل کنند. در روز 

، حجت االسالم امینی، معاون منابع انسانی 2015در سپتامبر   45دادسرای اطفال و نوجوانان تھران منصوب نمود.
زن بھ عنوان معاون و  700ایران گفت در حال حاضر  ھایقوه قضاییھ در یک کنفرانس مطبوعاتی بھ رسانھ

 46نفر است. 10000دستیار قضات در استخدام قوه قضاییھ ھستند. بھ گفتھ امینی شمار کل قضات در ایران حدود 
 

 8/5ھای انتخاباتی در طی زمان افزایش ناچیزی داشتھ است. زنان در حال حاضر تنھا تعداد زنان صاحب کرسی
این باالترین رقم  1979را در مجلس جدید دارا ھستند، با این حال، از انقالب ھا ) از کرسی290از  17درصد (

درصد در سال  8اند نیز از ثبت نام کردده 2016شود. درصد نامزدھای زن کھ برای انتخابات فوریھ محسوب می
نفر در  1491شمار زنان انتخاب شده در شوراھای شھر و روستا نیز از  47درصد رسیده است. 12، بھ 2012
شوراھای شھر و روستای زنان  ۲۰۱۷در انتخابات  48افزایش یافت. 2013نفر در سال  6092، بھ 2006سال 

 49کاندیداھای ثبت نام کننده را تشکیل دادند. ۳٪�۶
  

                                                 
، قابل دسترسی در 2016سپتامبر  21، خبرگزاری ایلنا، “انتصاب دو قاضی زن بھ سمت بازپرس دادسرای اطفال و نوجوانان” 45

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8
%B9%DB%8C-

5/412762-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%88-%D9%82%D
8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B2%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8

%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B
1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%AC%D

9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86  :2017 ژانویھ 9، (تاریخ آخرین دسترسی.( 
، قابل 2015سپتامبر  16، خبرگزاری میزان،“زن در امور قضائی 700قاضی در طول برنامھ پنجم توسعھ / فعالیت  3700جذب ” 46

 ).2016اوت  1(تاریخ آخرین دسترسی:   /www.mizanonline.ir/fa/news/77228//دسترسی در 
ف خبرگزاری  “ھانام خانمر تعداد داوطلبان رکورد زدند/جزئیات ثبتھایی کھ دھای مجلس؛ استاننامیگزارش آماری مھر از ثبت” 47

اوت  1، (تاریخ آخرین دسترسی:  /http://www.mehrnews.com/news/3010277،  قابل دسترسی در   2015دسامبر  27مھر، 
2016.( 

خبرنامھ توزیع شده توسط دفتر معاونت امور زنان و خانواده در پنجاه و نھمین نشست کمیسیون وضعیت زنان در  “20*20” 48
 ).2016اوت  1، (تاریخ آخرین دسترسی: 2015نیویورک، مارس 

، ۲۰۱۷مارچ  ۲۷آمارنھایی ثبت نام کننده در انتخابات شوراھای شھر و روستا، خبرگزاری شھر ایران،  49
http://www.shahriran.ir/fa/Content-

11230/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%
AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%

D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9
%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3

%D8%AA%D8%A7-287 ۱۲،۲۰۱۷( اخرین تاریخ دسترسی می ( 



 

  20 است مردانھ جمع این

 

 .IIالمللی ایرانتعھدات حقوقی بین 
 

المللی حقوق بشر، تبعیض بر اساس جنسیت ممنوع است. ایران بھ عنوان یکی از امضاکنندگان نبر اساس قانون بی
گونھ کھ در میثاق مزبور متعھد است  ھمان 1976المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی از سال میثاق بین
ق اقتصادی، اجتماعی و کمیتھ حقو 50از جملھ حق کاررا تضمین کند. “حقوق برابر زنان و مردان ”آمده است

محروم یا محدود ساختن  ”نماید، حق کار را شامل ممنوعیت فرھنگی، یعنی سازمانی کھ میثاق مزبور را تفسیر می
داند. کمیتھ مزبور ھمچنین این نکتھ را روشن کرده است کھ می “افراد از دسترسی بھ شغل شایستھ و آبرومندانھ

این  51“اقدام نمایند.ھا ا تبعیض و ھمچنین بھبود دسترسی برابر بھ فرصتبرای مبارزه ب  ”کشورھا مکلف ھستند
کند کھ بارداری نباید مانعی بر سر راه استخدام زنان و یا توجیھی برای از دست دادن شغل کمیتھ بھ ویژه تأکید می

 52آنھا محسوب شود.
 

یا ھا قوانین، سیاست ”داند. تبعیض غیر مستقیم کمیتھ ممنوعیت تبعیض را شامل تبعیض مستقیم و غیرمستقیم می
طور کھ رسند اما بر اجرای حقوق این میثاق، آنطرفانھ بھ نظر میگیرد کھ بھ ظاھر بیھایی را در بر میشیوه
 53 “امتناسب دارند.ھای ممنوع تبعیض در آن مشخص گردیده است، تأثیری نشیوه

 
ھای خاصی برای مادران در طی المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی ھمچنین محافظتمیثاق بین

توان مرخصی با حقوق و یا پیش و پس از بھ دنیا آمدن نوزاد دارد، کھ از جملھ آنھا می “دوران معقول”یک 
ھای اجتماعی، و حق تأمین اجتماعی و بیمھ مرخصی با مزایای کافی تأمین اجتماعی، حق برخورداری از

این کمیتھ صراحتاً اظھار داشتھ است  کھ اجرای حق  54برخورداری مساوی از خدمات اجتماعی اشاره کرد.
عالوه بر حقوق دیگر، مستلزم برخورداری از سن بازنشستگی ”برخورداری برابر از خدمات تأمین اجتماعی 

ھم برای زنان، کسب اطمینان از برخورداری زنان از مزایای برابر در برابر و اجباری ھم برای مردان و 
ھای دریافت مستمری بازنشستگی دولتی و خصوصی، و تضمین مرخصی زایمان  بھ مدت کافی برای برنامھ

 55 “گردد.زنان، و مرخصی تولد کودک ھم برای مردان و ھم برای زنان می
 

در  1958سال  111المللی کار را امضا کرده است. میثاق سی مان بینایران پنج میثاق از ھشت میثاق اساسی ساز
از این  1951مصوب سال  100مورد تبعیض مربوط بھ استخدام و اشتغال، و میثاق دریافت دستمزد مساوی سی 

                                                 
، قابل دسترسی در 6، ماده “المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرھنگیمیثاق بین” 50

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx . 
، E/C.12/GC/18)، کمیتھ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، سند شماره 2005امبر ، (نو“، حق کار18تفسیر عمومی شماره ” 51

قابل دسترسی در 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID

=11 . 
 ھمان. 52
المللی حقوق میثاق بین 2، پاراگراف 2تماعی و فرھنگی، ماده ، عدم تبعیض در حقوق اقتصادی، اج“20تفسیر عمومی شماره ” 53

اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی، قابل دسترسی در 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f20

&Lang=en . 
 .10و  9، مواد “یالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگمیثاق بین” 54
: حق برابر مردان و زنان برای بھره مند شدن از کلیھ حقوق اقتصادی، اجتماعی و 3)، ماده 2005( 16تفسیر عمومی شماره  55

-http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/CESCR، قابل دسترسی در  E/C.12/2005/3فرھنگی، سند شماره 
GC16-2005.pdf . 
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المللی کار در مورد اجرای توسط کمیتھ متخصصین سازمان بین 2013مشاھدات انجام شده در سال  56اند.جملھ
المللی کار توسط کشورھای عضو ھای سازمان بینو توصیھ بھ اعضا، کھ میزان اجرای کنوانسیونھا نسیونکنوا

اصل دستمزد برابر ”اندازه کافی دھد، تأکید دارد کھ قوانین کار ایران بھآن کنوانسیون را مورد بررسی قرار می
کند و مصرانھ از ایران خواست کھ را رعایت نمیذکر شده در میثاق  “برای مردان و زنان برای کیفیت کار برابر

با استفاده از این فرصت، بھ مرور و بررسی قانون کار کشور بپردازد و اصل مزبور را بھ طور کامل بھ اجرا 
 57گذارد.

 
ھای زمان بارداری این المللی کار در مورد محافظتھای سازمان بینھدف از چندین بخش از مقررات کنوانسیون

تضمین کند زنان در دوران بارداری و نیز پس از آن بھ کارھای بدون خطر اشتغال داشتھ باشند بدون  است کھ
در حال حاضر در ھا آنکھ حق انتخاب ادامھ کار معمول و مورد نظرشان از آنھا گرفتھ شود. اما این کنوانسیون

تمایز، محرومیت، یا ترجیح در مورد  ھر گونھ”، 111کنوانسیون شماره  2شوند. بر طبق ماده ایران اجرا نمی
ورزد کھ ، اما این کمیتھ اصرار می“ھای ذاتی آن شغل تبعیض محسوب نخواھد شدشغلی خاص بر اساس نیازمندی

ھایی جا در مورد محافظتھای نابھایجاد محدودیت”اینگونھ استثناھای قانون منع تبعیض، بھ دقت تفسیر شوند تا از 
 58پیشگیری شود. “ار است فراھم کندقر 111کھ کنوانسیون 

 
ھا، گیرد. قوانین، مقررات، سیاستالمللی حقوق بشر، تبعیض ھمیشھ بھ طور تعمدی صورت نمیبر طبق قانون بین

آمیز داشتھ باشند. کمیتھ اظھار توانند پیامدی تبعیضطرفانھ داشتھ باشند، میای بیھایی کھ قرار است جنبھو شیوه
شامل تبعیض بر اساس  111بعیض غیرمستقیم در مفاھیم بھ کار رفتھ در کنوانسیون شماره داشتھ است کھ ت

ھای تواند بر اساس کشور، فرھنگ، و سنتشود کھ میای در مورد نقش مردان و زنان میقدیمی و کلیشھ”مفاھیم 
ستھ از قوانین کار یا آن د 59 “دھد.ھای جنسیتی را تشکیل میمختلف متفاوت باشد و ریشھ اصلی انواع تبعیض

اما اثری نامتناسب بر روی زنان  “رسندطرفانھ بھ نظر میکھ بھ ظاھر بی”ھای اجتماعی مقررات و خط مشی
 باشند.ھای غیرمستقیم میدارند، از انواع و تبعیض

 
المللی برای تضمین کھ ابزار اصلی بین -ایران ھنوز کنوانسیون حذف تمامی اشکال تبعیض علیھ زنان

بحث و مناظره و مبارزه ھا بعد از سال 60را امضا نکرده است. -ھای کامل در جھت برابری زنان استمحافظت
ای را بھ منظور امضای کنوانسیون فوق از الیحھ 2003طاقت فرسا، مجلس شورای اسالمی ایران در ماه مھ 

                                                 
)، قابل دسترسی در 100(شماره  1951، کنوانسیون دستمزد مساوی، 100تصویب سی  56

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102800  تاریخ)  ،
 ).2016دسامبر  7آخرین دسترسی: 

 103، نشر 2013(مصوب  “و توصیھ بھ اعضاءھا ای کنوانسیونالمللی کار در مورد اجرمشاھدات کمیتۀ متخصصین سازمان بین” 57
))، قابل دسترسی در 100(شماره  1951در مورد کنوانسیون دستمزد مساوی،  2014المللی کار نشست کنفرانس بین

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:3148214 
 ).2016دسامبر  7دسترسی:  ، (تاریخ آخرین

المللی کار در مورد بررسی عمومی کمیتۀ متخصصین سازمان بین”المللی کار، برابری حقوق در استخدام و اشتغال، کنفرانس بین 58
 138)، ص. 1996المللی کار، ب) (ژنو: دفتر بین 4(بخش  111، گزارش 1988، 75، نشست “و توصیھ بھ اعضاءھا اجرای کنوانسیون

 ).2016دسامبر  7(تاریخ آخرین دسترسی: 
ھا و توصیھ بھ المللی کار در مورد اجرای کنوانسیونبرابری در استخدام و اشتغال، بررسی عمومی کمیتۀ متخصصین سازمان بین 59

، قابل دسترسی در 38، پاراگراف 1988المللی کار اعضاء، کنفرانس بین
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/equality_07.pdf   :ژانویھ  31، (تاریخ آخرین دسترسی

2017.( 
فھرست امضاھای کنوانسیون حذف تمامی اَشکال تبعیض علیھ زنان،  قابل دسترسی در    60

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/   :2017ژانویھ  7، (تاریخ آخرین دسترسی.( 
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کردند و شورای نگھبان را تحت  کار در حکومت بھ این امر اعتراضھای محافظھاما چھره 61تصویب گذراند.
از آن زمان این الیحھ در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده  62فشار قرار دادند تا الیحھ مزبور را رد کند.

  است، کھ نھاد مسئول داوری در مورد اختالفات میان شورای نگھبان و مجلس شورای اسالمی است.
  

                                                 
، مرکز تحقیقات مجلس، قابل دسترسی در “انسیون حذف تمامی اَشکال تبعیض علیھ زنانالیحۀ پذیرش کنو”   61

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/733181 . 
، قابل دسترسی در 2013سپتامبر  24، بی بی سی فارسی، “تدبیر روحانی چیست؟”لیال علی کرمی،    62

http://www.bbc.com/persian/blogs/2013/09/130924_l44_nazeran_rohani_women.shtml   تاریخ آخرین) ،
 ).2017ژانویھ  7دسترسی:  
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 .IIIتبعیض علیھ زنان در قوانین ایران 
 

ای ھستند کھ نقش زنان اش، و قانون کار آن مقررات قانونی اصلیایران، قانون مدنی قدیمی ۱۹۷۹قانون اساسی 
ریزی کنند. عالوه بر این قوانین و مقررات، ایدئولوژی جمھوری اسالمی ھم برنامھرا در بازار کار مدیریت می

 “اخالق”دھد و تفسیر رسمی از یت شکل میھایی مانند رشد جمعکالن اقتصادی اجتماعی کشور را در حوزه
شود کھ بھ شکلی نامتناسب ھایی ترجمھ میبینی ایدئولوژیک بھ سیاستکند. این جھانرا تعریف می“ عفاف”و 

ایران  ۱۹۷۹دھد.  قانون اساسی ھای اقتصادی برابر را تحت تأثیر قرار میزندگی زنان و دسترسی آنھا بھ فرصت
 حقوق ھمھ”دھد و حمایتی یکسان از سوی قانون و برخورداری از بھ شھروندان ایران می گستردهھایی وعده

برای ھمھ اعم از زن و مرد را تضمین  “اسالم موازین با رعایت و فرھنگی ، اجتماعی، اقتصادی، سیاسیانسانی
 رشد شخصیت مساعد برای ھایایجاد زمینھ”ھا برای ضمانت . قانون اساسی ھمچنین بر مسئولیت دولت63کندمی
در  ، بالخصوصمادران حمایت” کند. قانون اساسی ھمچنین تاکید می 64“او و معنوی مادی و احیاء حقوق زن

کند. اما در عمل، نظام حقوقی ایران در مقایسھ با دیگر حقوق ذکر شده در قانون را تضمین می 65“بارداری دوران
آمیز ثبت شده در مقررات کند و بھ قوانین تبعیضن مادر و ھمسر تأکید بیشتری میاساسی بر نقش زن بھ عنوا

نھادی  ن،کند. شورای نگھباکند کھ حقوق و مسئولیت ھمسران را نسبت بھ یکدیگر مشخص میقانون مدنی تکیھ می
ی قوانین بھ عمدهکار است کھ اغلب از تغییر کھ مسئول تفسیر قانون اساسی است، تحت کنترل نیروھای محافظھ

 کنند.سمت برابری جنسیتی پیشگیری می
 

 اشحقوق مدنی ایران و تحوالت تاریخی
ھا مربوط بھ حقوق ھمسر، مدتآمیز بیشتر مقررات قانون مدنی اعمال شده در ایران، بھ ویژه مقررات تبعیض

ی احوال شخصیھ لین بار دربارهکھ برای او ۱۹۳۶اند. قانون مدنی سال نوشتھ شده ۱۹۷۹پیش از انقالب اسالمی 
ھا داد، شوھر را بھ گذاری کرد بھ مردان حقی بدون محدودیت برای طالق از ھمسران خارج از سیستم دادگاهقانون

داد، و حداقل سن ازدواج عنوان سرپرست خانوار مشخص کرد کھ بھ او امتیاز انتخاب محل زندگی خانواده را می
تواند ھمسرش را از طبق این قانون، شوھر می 66سال برای پسران تعیین کرد. ۱۸سال برای دختران و  ۱۵را 

 ھای خانوادگی بھ نظر برسد یا بھ اعتبار یکی از آنھا آسیب بزند.شغلی منع کند کھ خالف ارزش
 

گرفت. ھای مدنی مورد رسیدگی قرار میمسائل مربوط بھ ازدواج و طالق در نظام معمولی دادگاه ۱۹۶۸تا سال 
ھای خانواده را بھ وجود آورد و طالق را تنھا مجلس اولین قانون خانواده را تصویب کرد کھ دادگاه ۱۹۶۷ر سال د

بر اساس ھمان اصول قانون مدنی  ۱۹۶۷. قانون سال 67بعد از حکم دادگاه و اثبات عدم امکان مصالحھ ممکن کرد
د و امتیازھایی مشابھ برای مردان در نظر ایران بنا شد کھ شوھر را سرپرست خانوار تعریف کرده بو ۱۹۳۶

ھای جدید شامل تعدادی اصالحیھ برای قانون خانواده تصویب کرد. اصالحیھ ۱۹۷۶گرفتھ بود. مجلس در سال 
ھایی مشخص بھبود سال حقوق زنان را در حوزه ۱۸شد کھ مثالً با افزایش حداقل سن ازدواج بھ مواردی می

از اولین قوانینی بود کھ لغو شد. تا سال  ۱۹۶۷ی ، قانون خانواده۱۹۷۹اسالمی  بخشید. اما بعد از انقالبمی
ای جدید قانون خانواده ۲۰۰۷. در سال 68شدھا استفاده میدر دادگاه ۱۹۳۶اصول قانون مدنی قدیمی سال  ۲۰۰۷

                                                 
ھای مجلس شورای اسالمی ، از مرکز پژوھش۲۱)، اصل ۱۳۶۸، اصالح شده در ۱۳۵۸قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران(  63

 .http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution, (accessed August 16, 2016)ایران، 
 ھمان. 64
 ھمان. 65
 .“سالھ اجازه صادر کند ۱۴و پسران  ۱۳تواند برای دختران دادگاه می”قانون مدنی:  ۱۱۴۱ماده  66
 ۱۳۳۳ی توانستند در ھر زمان با حضور دو شاھد ھمسرشان را طالق دھند. مادهمردان می ۱۹۶۷ی پیش از قانون خانواده 67
 قانون خانواده اصالح شده بودند.پیش از تصویب  ۱۹۳۶بعضی از مقررات  68
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کنونی قانون مدنی ی ھای خانواده داد. نسخھصالحیت بررسی اختالفات خانوادگی در قانون مدنی را بھ دادگاه
کند، بھ او امکان شود کھ شوھر را بھ عنوان سرپرست خانوار مشخص میآمیز میھمچنان شامل مقرراتی تبعیض

دھد کھ با حکم دادگاه ھمسرش را از کسب شغلی منع کند دھد و بھ او اجازه میانتخاب محل زندگی خانواده را می
 یا بھ اعتبار یکی از آنھا آسیب بزند.ھای خانوادگی است کھ بھ نظر او خالف ارزش

 

 قانون کار 
عطای مزایای برابر بھ زنان و در حالی کھ قانون کار مقرراتی علیھ کار اجباری و تبعیض علیھ زنان دارد، از ا

ی شش قانون کار ایران کار ماند. مادهھای حقوقی و اجرای فعاالنھ باز میتضمین عدم تبعیض توسط جریمھ
ھمھ افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و  ”کند کھکند و اعالم میممنوع میاجباری را 

ھر کس حق دارد شغلی را کھ بھ آن مایل است و مخالف اسالم و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست 
ط مساوی در یک کارگاه کند کھ برای انجام کار مساوی کھ در شرایقانون ھم تأکید می ۳۸ی . ماده69“برگزیند

 70انجام میگیرد باید بھ زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود.
 

انجام دادن کارھای خطرناک، سخت و زیان آور و  ”کارفرمایان را از استخدام زنان برایبا این وجود، قانون کار 
 ۱۹۹۲ی . در ژوییھمنع کرده است“ نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی

ی پنج را تصویب کرد. ماده “ھای اشتغال زنان در جمھوری اسالمیسیاست”شورای عالی انقالب فرھنگی 
ھای اجرایی دولت باید اشتغال زنان را تسھیل کنند، اما این نقش تا حدی کند کھ ادارهھای اشتغال تأکید میسیاست

ھایی داشتھ باشند کھ یا بر اساس تفسیر مقامات از فقھ شغل شغلبرای تضمین این است کھ تعداد کافی از زنان 
از نظر ”شوند(مشخصاً ذکر شده در قانون، مثل پرستار، معلم، پزشک) یا مشاغلی کھ مناسب زنان محسوب می

ھستند(مثالً علوم آزمایشگاھی، مھندسی برق، کار اجتماعی، علوم دارویی،  “روانی و فیزیکی مناسب برای زنان
رجمھ). طبق قانون، زنان متقاضی مشاغلی کھ در آنھا ھیچ تفاوتی بین زنان و مردان نیست باید بتوانند بدون و ت

یا بھ دلیل نشانی را ی پنج ھمچنین بعضی مشاغل مثل قاضی یا آتشتبعیض بھ آنھا دسترسی داشتھ باشند. اما ماده
ی نامناسب بودن شرایط کار برای زنان، بھ ات دربارهتفسیر مقامات از فقھ در آن مورد یا بھ خاطر ادعاھای مقام

 .71کندعنوان مشاغل نامناسب برای زنان تعیین می
 

شوند. اولین مورد این است کھ اصول روست کھ منجر بھ نقض آن میقانون کار ایران ھمچنین با دو کمبود روبھ
ھای شغلی دھد، کھ مخصوصاً در موقعیتیعدم تبعیضی کھ در قانون کار وجود دارد فرایند استخدام را پوشش نم

تر یا با حقوق باالتر یا مقام ارشدتر امری حیاتی برای ورود زنان بھ نیروی کار است. دومین مورد این است فنی
ھای منع تبعیض علیھ طور کھ در بخش مربوط بھ تبعیض نشان داده خواھد شد، در اجرای این حمایتکھ ھمان

 خورد.بھ چشم می زنان در مکان کار قصور
 

                                                 
  ۲۰۱۷http://www.mcls.gov.ir/fa/lawlist/karژانویھ  ۷سایت وزارت کار، دسترسی در )، وب۱۹۹۰قانون کار( 69
 ھمان. 70
، ۲۰۱۷ی ژانویھ ۹)، شورای انقالب فرھنگی، دسترسی در ۱۹۹۲ھای اشتغال زنان در جمھوری اسالمی(سیاست 71

http://ms.farhangoelm.ir/legislation-
Bank/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%
B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-
%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9

%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86, (accessed January 9, 2017). 
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 نقض حق کار
توانم خودم را بدون ی زیادی برای آموزش صرف کرده است و نمیمن زنی ھستم کھ سرمایھ

خواھد بخشی از ام تصور کنم. شوھر من با فشار آوردن بھ من برای رھا کردن شغلم میحرفھ
 ھویت من را کنار بگذارد.

 شھناز، وکیل و مدرس دانشگاه از تھران − 
 

  تبعیض در حق انتخاب شغل
نافی مصالح خانوادگی م”شاغلی کھ بھ نظر او از متواند ھمسرش را قانون مدنی، شوھر می ۱۱۱۷ی مطابق ماده

ای ای مشخص باید پروندهدر عمل، یک مرد برای منع ھمسرش از حرفھ 72 .منع کند “یا حیثیات خود یا زن باشد
المللی ی متخصصان سازمان بینکمیتھ ۲۰۱۴ل بیاورد. در سال برای یک قاضی دلیدر دادگاه باز کند و 

قانون مدنی بردارد تا  ۱۱۱۷ی ھایی برای لغو یا اصالح مادهگام”  ) بھ دولت ایران توصیھ کرد کھCEACRکار(
شان را داشتھ ی مورد عالقھی شغل یا حرفھتضمین کند کھ زنان در قانون و در عمل حق جستجوی آزادانھ

. زنان مصاحبھ شده توسط دیده بان حقوق بشر برای گزارش مکرراً اشاره کردند کھ حقوقشان برای 73“باشند
المللی حقوق میثاق بینشان توسط قانون مدنی ایران محدود شده است. این بر اساس انتخاب شغل مورد عالقھ

 اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی نقض حق اشتغال است.
 

بھ خاطر اختالل ”تعریف کرد کھ ه کھ پیش از ازدواج تحصیل و کار کرده است، شھناز، وکیل و مدرس دانشگا
ھایی در شھرھای متفاوت تدریس کنم، و کرد برای من امن نخواھد بود کھ در دانشگاهام، ھمسرم فکر میبینایی

ظر داشتیم، اما او پرونده را بھ دادگاه برد...دو سال بود کھ ازدواج کرده بودیم. ما در موارد متعددی اختالف ن
 .74“خواست من کار کنم و ھر کاری در توانش بود برای ممانعت از من انجام دادنمی

 
دارد، بلکھ ھمچنین تبعیض علیھ زنان متأھل مقررات قانون مدنی نھ تنھاً بھ شکل مستقیم علیھ زنان تبعیض روا می

ی شوھر برای کار زن منع ا از درخواست اجازهکند. قانون ایران کارفرمایان ریا در شرف ازدواج را تسھیل می
در ”کند گفت ی فروش در شرکتی خصوصی در تھران کار میسالھ کھ بھ عنوان نماینده ۲۶کند. سحر، زنی نمی

شرکت ما زنان متأھل باید رضایت کتبی شوھرشان را ارائھ کنند، وگرنھ استخدام نخواھند شد. من در آن زمان 
 . 75“کردم کھ نشان دھد نامزدم با کار کردن من موافق استرمی ارائھ مینامزد داشتم و باید ف

 
ھای ی زن بھ طور منظم در دادگاهوکالی متعددی بھ دیده بان حقوق بشر گفتند کھ اختالفات زناشویی بر سر حرفھ

رسند، مشکل دگاه میشود. در حالی کھ این اختالفات بھ ندرت بھ شکلی جداگانھ بھ داخانواده علیھ زنان استفاده می
ترین تواند یکی از پرمجادلھی زن اغلب بخشی از دادخواست شوھر لھ یا علیھ طالق است و میداشتن با حرفھ

 موضوعات باشد.
 

مرضیھ، وکیلی از تھران کھ وکالت زنان و مردان متعددی را در اختالفات خانوادگی بھ عھده داشتھ است اشاره 
 ٬از وقتی او آغاز بھ کار کرد٬موکالن مذکر من عموماً در زمان شکایت از رفتار ھمسرشان از عبارت  ”کند کھمی

                                                 
 http://rc.majlis.ir/fa/law/show/97937قانون مدنی ایران،  72
)، کنوانسیون ۲۰۱۵المللی کار امین کنفرانس بین۱۰۴، منتشر شده در ۲۰۱۴کمیتھ متخصصان (تصویب شده  مشاھدات  73

)، ۱۹۶۴ایران(تصویب جمھوری اسالمی -)۱۱۱(شماره ۱۹۵۸تبعیض(اشتغال و شغل)، 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_

LANG_CODE:3192151,en. 
 ۲۰۱۶ماه مھ  ۳مصاحبھ تلفنی دیده بان حقوق بشر با شھناز(مستعار)،  74
 ۲۰۱۶ماه مھ  ۱۱مصاحبھ تلفنی دیده بان حقوق بشر با سحر(مستعار)،  75
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ھایی متفاوت(کھ بھ نظرشان برای ھمسرشان مناسب نیست) ی شغلکنند. خیلی از آنھا بھ راحتی دربارهاستفاده می
ھای آرایش کار کھ ھمسرشان در سالنھا دوست ندارند مثالً خیلی”کند . مرضیھ اضافھ می76“کنندقضاوت می

 .77“کنندکنند، زیرا [آنھا] آن را شغلی موقر حساب نمی
 

دو سال پیش موکلی داشتم کھ وضعیت دشواری در ازدواجش ”کند گفت نگار، وکیلی کھ در استان خراسان کار می
یک یا دو بار شیفت شب داشتھ او شغلی مربوط بھ بھداشت داشت و مجبور بود ھر ھفتھ ”نگار ادامھ داد  78.“داشت

کند گذراندن شب بیرون از خانھ برای باشد. وقتی اوضاع خراب شد، شوھر او بھ دادگاه شکایت کرد کھ فکر نمی
ھمسرش مناسب باشد، و قاضی بھ نفع او حکم داد و از موکل من خواست تا یا شرایط کارش را تغییر دھد یا کالً 

 .79“کارش را رھا کند
 

  ی برابر بھ مزایای تأمین اجتماعینبود دسترس
کند و حق االمتیازھای خاواده علیھ زنان تبعیض میمقررات تأمین اجتماعی ایران در بعضی مزایای مشخص مثل 

دار است. برای آن کھ زنی واجد شرایط دریافت چنان پاداشی باشد، در عوض بھ سود پرداخت بھ مردان متأھل بچھ
. قوانین تأمین اجتماعی 80کار است یا معلولیت دارد یا زن تنھا قیم فرزندانشان استباید ثابت کند کھ شوھرش بی
قانون کار  ۱۴۸ی کند. مادهآور اصلی خانواده نیست تبعیض میھایی کھ در آنھا زن نانایران ھمچنین علیھ خانواده

شده نیز ی فرد بیمھکنند، و خانوادهکند کھ کارگرانشان را تحت قانون تأمین اجتماعی بیمھ کارفرمایان را متعھد می
. اما بھ خاطر این کھ قانون ایران مرد را 81ی درمانی دریافت کنندتوانند از سازمان تأمین اجتماعی بیمھمی

ی درمانی او استفاده تواند از بیمھی یک زن مشغول بھ کار تنھا در صورتی میداند، خانوادهسرپرست خانوار می
ی . این تبعیض در مزایا حتی دربرگیرنده82ی ھمسرش باشد یا ھمسر او بیکار یا معلول باشدندهکنکند کھ او تأمین

کنند. بعد از پرداخت مالیات تأمین ھا پس از مرگ اعضای مذکر یا مؤنث دریافت میشود کھ خانوادهپولی می
نفع تأمین اجتماعی، یک ذیی ی کار، اعضای خانوادهھایی مشخص از سن و سابقھاجتماعی و ارضای نیازمندی

 ۱۸ھا بعد از مرگ آنھا ھستند. با وجود این، در حالی کھ ھمسر و فرزندان زیر مستحق بخشی از این مستمری
ی او آن میرد، خانوادهشده میتوانند بخشی از مستمری او را دریافت کنند، وقتی یک زن بیمھسال یک مرد می

ھ با دیده بان حقوق بشر صحبت کردند از تبعیض مزایای تأمین اجتماعی در . زنانی ک83کنندمزایا را دریافت نمی
من و شوھرم ھر دو ”ای از تھران توضیح داد کھ قانون ایران ابراز نارضایتی کردند. نرگس، مدیر مالی بازنشستھ

مدی بیشتر از او ھایی بود کھ من جایگاھی ارشد داشتم و درآکردیم. وقتدر یک رشتھ و در موقعیتی مشابھ کار می
ام را پرداخت ی تأمین اجتماعیی شوھرم ھزینھام دقیقاً بھ ھمان اندازهایداشتم. اما با این کھ من در تمام عمر حرفھ

                                                 
 ۲۰۱۶ماه مھ  ۴مصاحبھ تلفنی دیده بان حقوق بشر با مرضیھ(مستعار)،  76
 ھمان 77
 ۲۰۱۶ژوییھ  ۷مصاحبھ تلفنی دیده بان حقوق بشر با نگار(مستعار)،  78
 ھمان 79
، ۲۰۱۷ژانویھ  ۳سایت سازمان تأمین اجتماعی، دسترسی شرایط افراد تحت تکفل بیمھ شده اصلی، وب 80

http://www.tamin.ir/News/Item/1952/2/1952.html 
 انواع و گسترش منظور اجراء و تعمیم بھ”کند: سازمان را بھ این ترتیب تعریف می ۱۹۷۵ماده یک قانون تأمین اجتماعی سال  81

 قانون موضوع و درآمدھای تمركز وجوه ، ھمچنیناجتماعی تأمین ھایبا برنامھ و متناسب ھماھنگ و استقرار نظام اجتماعی ھایبیمھ
 بھ وابستھ “اجتماعی تأمین سازمان” نام بھ مستقلی و ذخائر، سازمان وجوه از محل برداریو بھره گذاریو سرمایھ اجتماعی تأمین
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http://www.tamin.ir/News/Item/1952/2/1952.html 
 ، قانون سازمان تأمین اجتماعی۸۲ماده  83



 

  بشر حقوق بان دیده سازمان | می  2017  27 

توانم حقوق او را دریافت توانم ھیچ چیزی برای او باقی بگذارم، اما اگر او بمیرد من میام، اگر بمیرم نمیکرده
 .84“کنم

 
 جایینقض آزادی جابھ

سال دارند، باید برای دریافت  ۱۸ی ایران، زنان متأھل از جملھ آنھایی کھ زیر قانون گذرنامھ ۱۸ی طبق ماده
ی ازدواج تواند در عقدنامھی سفر بھ خارج از کشور میگذرنامھ از ھمسرشان اجازه بگیرند. در حالی کھ اجازه

. حتی اگر یک مرد در زمان 85اضای گذرنامھ ارائھ شودی کتبی شوھر باید ھمراه با تقنامھثبت شود، رضایت
تواند نظرش را تغییر دھد و از سفر خارج از کشور ی ھمسرش بھ او اجازه دھد، ھمیشھ میتقاضای گذرنامھ

دھد تا بھ ھر دلیلی و در ھر زمانی از سفر شرایط حقوقی بھ مردان اجازه میھمسرش ممانعت کند. این 
ی سفر تواند بھ زنان اجازهعمل آورند. با وجود این در وضعیتی اضطراری، دادستان میھمسرانشان ممانعت بھ 

ای بھ قانون گذرنامھ نژاد اصالحیھجمھور احمدیدولت رییس ۲۰۱۲ھا را اعطا کند. در مارس بدون این اجازه
ی گذرنامھ، زنان اصالحیھکرد. طبق پیشنھاد داد کھ آزادی سفر خارج از کشور را برای زنان مجرد نیز محدود می

کردند از قیم قانونی یا حاکم شرع برای دریافت گذرنامھ یا سفر خارج از کشور سال نیاز پیدا می ۴۰زیر سن 
 .86اجازه بگیرند

 
جایی )، کھ ایران از امضاکنندگان آن است، از حق جابھICCPRالمللی حقوق مدنی و سیاسی(میثاق بین ۱۲ی ماده

کھ -ی حقوق بشر. کمیتھ87کندھر کس برای ترک ھر کشوری از جملھ کشور خودش حمایت می آزادانھ، شامل حق
شرطی ”جایی را کند، آزادی جابھالمللی حقوق مدنی و سیاسی نظارت میھا با میثاق بینبر انطباق رفتار دولت

وتی از ھر شکل مثالً بر تفا”ھا آورد کھ اگر محدودیتبھ شمار می “پوشی برای آزادی رشد اشخاصغیرقابل چشم
اساس نژاد، رنگ پوست، جنس، زبان، دین، عقاید سیاسی یا دیگر، اصالت ملی یا اجتماعی، مالکیت، تولد یا دیگر 

شود. کمیتھ در موارد متعدد بھ این نتیجھ رسیده است کھ ابزارھایی کھ با وادار کردن نقض می“ ھا قائل شوندحالت
کنند نقض حق جایی آزادانھ یا خروج از کشور منع مییک مرد زنان را از جابھ زنان بھ کسب اجازه یا ھمراھی

اش تعیین کرد کھ ایران باید قانونش را اصالح ، کمیتھ در مشاھدات پایانی۲۰۱۱جایی است. در سال آزادی جابھ
 .88کند تا نیاز زنان بھ تأیید شوھر برای خروج از کشور را حذف کند

 
ھای ایرانی گزارش دادند کھ شوھر نیلوفر اردالن، کاپیتان تیم فوتسال(فوتبال پنج نفره) ھرسان ۲۰۱۵در سپتامبر 

ی سفر بھ ھمسرش خودداری و از ھمراھی او با تیمش برای شرکت در تورنمنت زنان ایران، از دادن اجازه
ی ترک ش بھ او اجازهھای ایرانی گفت کھ شوھر. اردالن بھ رسانھ89فوتسال آسیایی در مالزی ممانعت کرده است

                                                 
 ۲۰۱۶ماه مھ  ۱۳مصاحبھ تلفنی دیده بان حقوق بشر با نرگس(مستعار)،  84
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. اردالن بھ 90ی فرزندشان شرکت کندکشور نداده است زیرا از او انتظار دارد در جلسات ھماھنگی مدرسھ
شود و من ھم در اردوھای ھای آسیا برای نخستین بار برگزار میمسابقات جام ملت”ی ایرانی قانون گفت روزنامھ

نی انجام دادم، اما ھمسرم پاسپورتم را برای حضور در این مسابقات تیم ملی تمرینات خوبی را زیرنظر خانم سلیما
ای کاش  ”او افزود 91.“ھا را از دست دادمنداد و بھ دلیل مخالفت ھمسرم برای سفر بھ خارج از ایران این رقابت

ن مسابقات برای مان دفاع کنیم. ایمسئوالن قانونی برای بانوان ورزشکار بگذارند تا در چنین مواقعی بتوانیم از حق
. بعد “خواستم برای باال بردن پرچم کشورم تالش کنممن اھمیت زیادی داشت و من بھ عنوان یک زن مسلمان می

ی مدنی، دفتر دادستانی تھران بھ او اجازه داد یک بار از کشور خارج شود تا در مسابقاتی کھ در از واکنش جامعھ
 92کند.در گواتماال برگزار شد شرکت  ۲۰۱۵نوامبر 

  
، خبرگزاری ایسنا گزارش داد کھ زھرا نعمتی، یکی از اعضای تیم ملی پارالمپیک ایران، ۲۰۱۷می  ۸در تاریخ 

یک روز بعد، طیبھ سیاوشی، یکی از  93بعد از درخواست طالق توسط ھمسرش از خروج از کشور منع شد.
اعضای کمیسیون فرھنگی مجلس از حل مشکل ممنوع الخروی نعمتی پس از رایزنی با کمیتھ المپیک ایران 

کشور بر روی او سرمایھ گذاری زیادی انجام داده است. اگر او نتواند بھ خارج سفر کند ”خبرداد. طیبی افزود:
 94کند.میتواند بھ آبروی کشور لطمھ وارد 

 
دھند برای مشاغلی ھای مختلف بھ دیده بان حقوق بشر گفتند کھ ترجیح میچند مدیر استخدام و کارفرما از شرکت

دھد یک کارفرما بھ دیده بان حقوق بشر گفت کھ ترجیح میکھ نیاز بھ سفرھای متعدد دارد زنان را استخدام نکنند. 
تواند مطمئن باشد کھ آنھا در موعد مقرر استخدام نکند زیرا نمیبرای مشاغل نیازمند سفر بھ خارج کشور زنان را 

شده این موضوع را بھ عنوان دلیل عدم استخدام از ھمسرانشان اجازه بگیرند. اگر چھ ھیچ کدام از زنان مصاحبھ
ھا سال ی اقتصاد ایران بھ بازار جھانی بعد ازدر یک موقعیت شغلی ذکر نکردند، اما احتماالً با اتصال دوباره

کرد، این مورد بدل بھ مشکلی رو بھ رشد ھای سفر را برای مردان و زنان شاغل محدود میانزوا کھ فرصت
 خواھد شد.

 
ھا گفت کھ دفترش سپتامبر بھ رسانھ ۱۵جمھور در امور زنان و خانواده، در شھیندخت موالوردی، معاون رییس

کند اصالح کند و فر وادار بھ دریافت اجازه از ھمسر میتالش خواھد کرد قانونی کھ زنان متأھل را برای س
تا زمانی کھ این قانون اصالح نشود بھ دنبال استثناھا خواھیم گشت تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران ”گفت 

. اما دیده بان حقوق بشر در حال حاضر اطالعی از 95“المللی بروندھا و میادین بینبتوانند بھ کنفرانس
  پیشنھادی ندارد. ھایاصالحیھ

  

                                                 
 ھمان 90
 ھمان 91
 ،۲۰۱۷ژانویھ  ۹، دسترسی ۲۰۱۵نوامبر  ۲۵گزاری میزان، ، خبر “ر اردالن از کشور قانونی بودوج نیلوفخر” 92

http://www.mizanonline.ir/fa/news/102466 
 می ،  ۸ممنوع الخروجی زھرا نعمتی از سوی ھمسرش، ایسنا،  

 http://www.isna.ir/news/96021811277/  ۲۰۱۷)۲۰۱۷می  ۱۲( آخرین تاریخ دسترسی  93
 ،۲۰۱۷می  ۸توضیحات یک نماینده مجلس درباره رفع ممنوع الخروجی نعمتی، ایسنا، م 94

  ,/http://www.isna.ir/news/96021912556)۲۰۱۷ ۱۲( اخرین دسترسی می  
، ۲۰۱۶ژوییھ  ۳۱، دسترسی ۲۰۱۵سپتامبر  ۱۵، ایسنا، “است “اجازه ھمسر برای خروج”معاونت زنان بھ دنبال اصالح قانون ” 95

http://www.isna.ir/news/94070804820 
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 .IVنبود اجرا یا حفاظت قانونی 
 

 نقض حقوق دسترسی برابر بھ کار
دھد کھ کارفرمایان بھ طور عادی از ھای دولتی و خصوصی ایران نشان میی استخدام استاندارد در بخشرویھ

 “آورزیان”کنند. عالوه بر این، تبعیض جنسیتی محدود بھ مشاغلی جنسیت بھ عنوان یکی از شرایط کار استفاده می
ھای فنی و ھایی مثل پستاند، بلکھ در شغلدهنیست کھ طبق قانون ایران زنان از آنھا محروم ش “خطرناک”یا 

شود کھ ھیچ پایھ و اساس حقوقی داخلی برای محروم کردن افراد بر اساس جنسیتشان وجود مدیریتی ھم اعمال می
ھای دولتی و خصوصی ترجیحات جنسیتی را ھای اشتغال در بخشرسد کھ بعضی از فرصتندارد. بھ نظر می

 کنند.ھای استخدام ظاھراً ھیچ توجیھی برای این کار ذکر نمین آگھیکنند، و اکثر ایمشخص می
 

ی ساخت و ساز در تھران در مصاحبھ با متقاضیان شغل مؤنث، دیده بان حقوق بشر از یک شرکت مدیریت پروژه
ین سیاست ی اکند. وقتی دیده بان حقوق بشر دربارهھایش تنھا مردان را استخدام میاطالع یافت کھ در تمامی پست

آمیز سؤال کرد، یکی از کارمندان شرکت گفت کھ در پی شایعاتی مبنی بر روابط رمانتیک بین چند کارمند تبعیض
از آنجا کھ ”رتبھ در شرکت گفت مرد و زن، مدیریت شرکت مادر این تصمیم را گرفتھ است. روزبھ، مدیری پایین

اضی بودند، تصمیم گرفتند حذف زنان راه حل مشکل [مدیریت] از روابط [مشکوک بھ نامشروع] در شرکت نار
 .96“آنھاست

 
  ی استخدام در بخش خصوصیتبعیض در شیوه

از جملھ ایران -ھای گوناگونسایتصدھا موقعیت شغلی را در وب ۲۰۱۶دیده بان حقوق بشر بین ماه مھ و سپتامبر 
ھای دولتی و روزنامھ -بخش خصوصیھای جستجوی شغل کارگران ماھر در تالنت، یکی از مشھورترین سایت

ھای علم، فناوری، مھندسی، و ریاضی ترجیحی صریح ھای شغلی در رشتھبررسی کرد. در موارد متعددی آگھی
دادند برای ھایی کھ زنان را مخاطب قرار میکردند. در عوض، بسیاری از آگھیبرای کاندیداھای مرد ذکر می
ھای مربوط بھ کسب و کار، مثالً در فروش یا بازاریابی، ری بودند.  شغلھای ادادستیار، منشی، یا دیگر پست

 عموماً برای ھر دوی مردان و زنان تبلیغ شده بودند.
 

مشخصاً زنان را بھ  ۲۰۱۶سپتامبر  ۱۹موقعیت شغلی بررسی شده توسط دیده بان حقوق بشر کھ در روز  ۶۶از 
در نظر گرفت. بقیھ،  “تخصصی”شد موقعیت ورد را میم ۱۲عنوان جنسیت ترجیحی مشخص کرده بودند، فقط 

موقعیت شغلی منشی منتشر شده در ھمشھری  ۱۷۶ھایی اداری بودند. از موقعیت استخدام منشی، شغل ۱۹شامل 
مورد صراحتاً ذکر کرده  ۱۷۳)، ۲۰۱۶سپتامبر  ۲۰آنالین(یک سایت محبوب جستجوی شغلی) در یک روز(

شغل در ایران تالنت کھ صراحتاً ترجیح دادن  ۵۸دھند. در عوض، در ھمان روز، از بودند کھ زنان را ترجیح می
 ای و فنی بودند.ھای شغلی حرفھمورد موقعیت ۵۵مردان را ذکر کرده بودند، 

 
ھای خارجی و تابعھ از دھد کھ بعضی از شرکتھای اشتغال ھمچنین نشان میتحلیل دیده بان حقوق بشر از آگھی

اند. برای مثال، یک شرکت حقوقی سوییسی در یک آگھی استخدام محلی آمیز مشابھی پیروی کردهضالگوھای تبعی
دھد، در حالی کھ یک شرکت ارتباطات فرانسوی برای مدیر ذکر کرده بود کھ استخدام منشی زن را ترجیح می

غاتی آنالین، این سؤال پرسیده داد. وقتی از علی، مدیر عامل یک شرکت تبلیای مردان را ترجیح میی منطقھپروژه
داشتن ”کند گردد، بھ دیده بان حقوق بشر گفت کھ فکر میشد کھ چرا برای شرکتش فقط بھ دنبال منشی زن می

                                                 
 ۲۰۱۶ماه مھ  ۹مصاحبھ تلفنی دیده بان حقوق بشر با روزبھ(مستعار)،  96
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برای ما مھم است کھ آن تصویر را   ”و اضافھ کرد“ کندتر برای شرکتش فراھم میھای زن تصویری مالیممنشی
 .97“شان دھیممان نھا و روابط بیرونیبھ مشتری

 
آمیز بھ شکلی گسترده وجود ھای تبعیضدھد کھ شیوهاند نشان میی زنانی کھ برای این گزارش مصاحبھ شدهتجربھ

ھای نفتی و گازی من مھندس مکانیک ھستم و برای شغلی در میدان”سالھ از تھران، گفت  ۲۶دارند. نغمھ، زنی 
اقتصادی انرژی پارس قرار دارد) مصاحبھ شدم. فرد مرتبطم در  یی ویژهایران در بندر عسلویھ(جایی کھ منطقھ

 .98“خواھند زنی را استخدام کنند تا بھ آن میدان بروداند، اما نمیشرکت بھ من گفت کھ آنھا جداً از من راضی بوده
 

کھ ھیچ کند، گفت ھای ساخت و ساز در بیرون از تھران کار میسالھ کھ در پروژه ۳۰پوریا، یک مھندس عمران 
کنند، او بھ زنی در سایت محل کار او وجود ندارد. در حالی کھ شرکت او سھ یا چھار زن دارد کھ در دفتر کار می

کنم احساس کردند کھ کنم مدیریت خیلی عالقھ بھ استخدام زنان داشت. فکر میفکر نمی”دیده بان حقوق بشر گفت 
 .99“دآوربھ وجود می ٬ھاییپیچیدگی٬برای محیط [کار] 

 
ھای استخدامی علناً دھد تا شیوهھای منابع انسانی اجازه مینبود چارچوب قانونی جامع در این حوزه بھ تیم

ھای شرکت قابل کنترل است. آمیز ایجاد کنند، و این عملکرد تنھا توسط ابتکار عمل اشخاص یا سیاستتبعیض
ی ایران، بھ دیده بان حقوق بشر گفت کھ او تالش بیمھ ھایترین شرکتنیوشا، مدیر منابع انسانی در یکی از بزرگ

از آنجا کھ ”ھای شغلی در شرکتش بھ روی ھر دو جنسیت باز باشد. او گفت کرده است تضمین کند کھ موقعیت
ھیچ قانونی تبلیغ [ترجیح] جنسیتی را ممنوع نکرده است، بھ مدیران بستگی دارد کھ برابری جنسیتی را ضمانت 

دادم، و زیاد المللی من بھ برابری جنسیتی در محل کار اھمیت زیادی میھای بینابقھ] کارم در سازمانکنند. با [س
 100.“طول نکشید کھ شرکت بھ داشتن مدیران زن و مرد عادت کند

 
 ھای استخدام بخش دولتیتبعیض در شیوه

ی ارزیابی دولتی بھ نام ادارهھایی برگزار شده از سوی ھزاران موقعیت شغلی در بخش دولتی از طریق آزمون
ی دولتی را تلفیق کرد و ھای ورودی چند ادارهدولت روحانی آزمون ۲۰۱۵شوند. در آوریل سازمان سنجش پر می

آگھی  ۷۰۲۶ی مجریھ کرد. دیده بان حقوق بشر ھای شغلی قوهھای جامع برای موقعیتآغاز بھ برگزاری آزمون
ھای مدیریتی بررسی شده توسط دیده بان را بررسی کرد. بیشتر موقعیتشغلی سھ آزمون ورودی خدمت دولتی 

برگزار شد،  ۲۰۱۵حقوق بشر بدون ھیچ توجیھی بھ مردان منحصر شده بودند. در اولین آزمون کھ در ماه مھ 
 ۹۶موقعیت شغلی اعالم شده بھ مردان محدود بودند، و اداراتی مثل سازمان مالیات  ۲۶۴۹درصد از  ۸۰بیش از 

 ھا را بھ مردان اختصاص داده بودند.درصد موقعیت
 

، بھبود ۲۰۱۶ِھا در آزمون دوم، برگزار شده در مارس دھد کھ توزیع شغلتحلیل دیده بان حقوق بشر نشان می
درصد بھ شکلی انحصاری بھ  ۴۶موقعیت شغلی اعالم شده، بیش از  ۲۵۴۵کمی پیدا کرد. اما در آزمون سوم، از 

 ه بودند.مردان محدود شد
 

                                                 
 ۲۰۱۶ماه مھ  ۷مصاحبھ تلفنی دیده بان حقوق بشر با علی(مستعار)،  97
 ۲۰۱۶ماه مھ  ۱۸عار)، مصاحبھ تلفنی دیده بان حقوق بشر با نغمھ(مست 98
 ۲۰۱۶اکتبر  ۵مصاحبھ تلفنی دیده بان حقوق بشر با پوریا(مستعار)،  99

 ۲۰۱۶ماه مھ  ۸مصاحبھ تلفنی دیده بان حقوق بشر با نیوشا(مستعار)،  100
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جمھور برای اولین بار بھ دست شھیندخت موالوردی، معاون رییس ۲۰۱۵آمیز در آوریل این عملکردھای تبعیض
جمھور روحانی رییس ۲۰۱۶ی ژوییھ ۳۱. در 101در امور زنان و خانواده، بھ کانون توجھ دولت آورده شدند

. این حرکت 102کار را مورد تحقیق قرار دھد آزمون را بھ تعویق اندخت تا تبعیض آشکار علیھ زنان در بازار
 ۳۰۰با افزایش  ۲۰۱۶این امتحان نھایتا در ماه نوامبر    .103مورد استقبال فراکسیون زنان مجلس قرار گرفت

 موقعیت شغلی برای زنان برگزار شد.
 

ھای موقعیت مجموع
در اختیار 
 ھر دو جنس

ھای در موقعیت
 اختیار زنان

ھای موقعیت
در اختیار 

 دانمر

ھای شغلی در موقعیت
آزمون جامع 

 104استخدامی

۲۶۴۹ 493 (18.6%) 29 (1%) 2,127 
( 80.3%) 

اولین آزمون جامع 
ی استخدامی برای قوه

 مجریھ

دومین آزمون جامع  (48.3%) 885 (2%) 36 (49.7%) 911 ۱۸۳۲
ی استخدامی برای قوه

 مجریھ

سومین آزمون جامع  (46.3%) 1,179 (11.85%) 299 (41.95%) 1,067 ۲۵۴۵
ی استخدامی برای قوه

 مجریھ

 
شوند. در ی مجریھ محدود نمیھای جامع قوهآمیز در استخدام در بخش دولتی بھ آزمونعملکردھای تبعیض

منحصراً  ۶۱۸موقعیت،  ۱۴۳۵، از ۲۰۱۵ھای شغلی اعالم شده توسط سازمان تأمین اجتماعی در سال موقعیت
مورد بھ زنان منحصر شده بودند. سازمان تأمین اجتماعی  ۱۵۱شتند، در حالی کھ فقط در اختیار مردان قرار دا

ھای سراسر کشور سطوح ھا در شھرداریموقعیت را در اختیار ھر دو جنسیت قرار داده بود. تحلیل موقعیت ۵۶۶
 دھد.مشابھی از تبعیض علیھ زنان در بخش دولتی نشان می

 
، ۲۰۱۴ی ژوییھ ۹شود. در ھای استخدام در بخش دولتی محدود نمیھتبعیض در دسترسی بھ کار بھ روی

ھای دیداری صورت گرفتھ در شھرداری تھران در آموزی(پانا) تصویری از یادداشتخبرگزاری کانون دانش
ھای باال و متوسط دادند کھ شھرداری از مدیران رتبھھا نشان میرا منتشر کرد. یادداشت ۲۰۱۴ماه مھ  ۱۱تاریخ 

                                                 
دسترسی در ، ۲۰۱۵آوریل  ۷ھای دفترچھ آزمون استخدامی،ایسنا، معاون رییس جمھور در امور زنان و خانواده: بررسی تبعیض ”101

 http://www.isna.ir/news/94011805022 “،۲۰۱۷ژانویھ  ۹
ژانویھ  ۹، دسترسی در ۲۰۱۶ژوییھ  ۳۱، ایسنا، “روحانی آزمون استخدامی را بھ تعویق انداخت” 102

۲۰۱۷،http://www.isna.ir/news/95050105915  
ژانویھ  ۹، دسترسی در ۲۰۱۶اوت  ۲، تابناک،  “می در جھت عدالت جنسیتیاستقبال فراکسیون زنان از تعویق آزمون استخدا” 103

۲۰۱۷ ،http://www.tabnaktehran.ir/fa/news/270909 
 http://www.sanjesh.org/group.aspx?gid=11، ۲۰۱۷ژانویھ  ۹اند، دسترسی در سایت سنجش استخراج شدهاعداد از وب 104

http://www.isna.ir/news/95050105915/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA
http://www.isna.ir/news/95050105915/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA
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ی ژوییھ ۱۳. در 105خواستھ بود تنھا مردان را بھ عنوان منشی، تایپیست، مدیر دفتر، اپراتور، و ... استخدام کنند
ای با خبرگزاری کار ، فرزاد خلفی، یکی از معاونان مرکز ارتباطات شھرداری تھران در مصاحبھ۲۰۱۴

بر و زمان ”ھایی مثل دستیار اداری و منشیشغلھا را تأیید کرد و مدعی شد کھ ایران(ایلنا) وجود یادداشت
 ۲۰۱۴ی ژوییھ ۲۸. در 106گرفتھ شده است “ھارفاه حال خانم”است و بنابراین آن تصمیم برای  “طوالنی

الملل وزارت کار بھ شھرداری تھران نوشت و از ای را منتشر کردند کھ معاون روابط بینھای ایران نامھرسانھ
بخشنامھ ناقض  “ھاینیازمندی”. این نامھ صراحتاً ذکر کرده بود کھ 107ن بخشنامھ را لغو کنداین نھاد خواست تا ای

. 108شودالمللی کار است و شامل نقض حقوق بشر میھای سازمان بینتعھدات ضدتبعیض ایران تحت کنوانسیون
تکرار ادعاھای  در پاسخ بھ نامھ، شھرداری تھران صدور چنین فرمانی را تکذیب کرد و وزارت کار را بھ

 .109ھای خارجی متھم کردرسانھ
 

ھای مدیریتی و آمیز علیھ زنان برای موقعیتاستخدام تبعیض
 ارتقای شغلی

ھا بروند. در حالی کھ بعضی از مشاغل زنان ایرانی برای اشتغال بھ عنوان مدیر و ناظر باید بھ نبرد کلیشھ
کردند شده احساس میمدیریتی ترجیحات جنسیتی آشکاری دارند(معموالً بھ سود مردان)، بسیاری از زنان مصاحبھ

سالھ کھ  ۲۹زنی  شان حتی کمتر ھم ھست. ثریا،کھ شانس استخدام یا ارتقایشان بھ عنوان مدیر، بھ خاطر جنسیت
حس کردم کھ در کسب و کار ”بخشی از مدیریت شرکت ساخت و سازی در قزوین را بھ عھده دارد گفت 

ھای نظارتی باید دو برابر دیگران زحمت بکشند تا خودشان را ثابت کنند. ما انتظار خانوادگی ما زنان در نقش
 .110“ھد و جدیتشان را نشان دھندداریم زنان بیش از مردان تع

 
شود زنان کمتر از مردان افراد متعددی، ھم کارفرما و ھم متقاضی شغل، تکرار کردند کھ در محل کار تصور می

جدی ھستند. این تصور کھ زنان سرپرست اولیھ و مسئول کارھای خانگی ھستند آنھا را بدل بھ کاندیداھایی با 
بینی و سطح باالتری از مسئولیت دارند. کند کھ ساعات کاری غیرقابل پیشھایی میجذابیت کمتر برای شغل

کرده ھای متعددی بھ دیده بان حقوق بشر گفتند کھ در محل کارشان زنان مجرد بھ زنان ازدواجشوندهمصاحبھ
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شوند. علی، یک  تر متعھدتوانند بھ ساعات کاری طوالنیکنند آنھا میشوند زیرا کارفرمایان فکر میترجیح داده می
ھایشان را درک کنم، اما از آنجا کنم با کارمندھایم منعطف باشم و محدودیتمن سعی می”مدیرعامل ایرانی گفت 

 .111“توانم کسب و کارم را بھ آنھا بسپارمکھ اولویت اصلی زنان امور خانوادگی است، نمی
 

بھ عنوان مدیر ”مواجھ شده بودند. ثریا گفت  بعضی از مدیران زن در کارشان با مشکالتی از سوی کارمندان مرد
ھای ساخت و ساز متعددی برود تا با مدیران پروژه بر سر توافق عامل شرکت، مادر من مجبور بود بھ سایت

گرفتند. بھ معنای ارتباط جلوی ورود او را بھ سایت میزنی کند، اما نگھبانان [مرد] و کارگران [مرد] بیچانھ
 .112“بود آنھا را دور بزند تا وارد شود واقعی کلمھ مجبور

 
تعدادی از مدیران و کارفرمایان بھ دیده بان حقوق بشر گفتند کھ بھ خاطر این تصور کھ شرکت شاید جدی گرفتھ 

ھای ارشدی دارند کھ سازمان را در بیرون ھای آنھا تمایل کمتری بھ استخدام زنان برای موقعیتنشود، شرکت
ای خارج از تھران کار کرده است از ی یک پیمانکار مستقل شھردارییبا کھ بھ عنوان نمایندهکنند. فرنمایندگی می

فشاری گفت کھ متحمل شده است، زیرا مقامات دولتی متعددی کھ او در شغلش با آنھا تعامل کرده است، 
ا مدیر [مرد]ی کھ باید با رفتم امام بھ شھرداری میمن باید برای پروژه”خواستند با یک زن کار کنند و گفت نمی

گفت بھتر است گرفت و میکرد و بعد با رییسم تماس میکردم بھ سادگی از مالقات با من اجتناب میاو صحبت می
 .113“یک مرد مسئولیت پروژه را بھ عھده بگیرد

 
کارفرمایانشان ھای کنند فرصتی برابر برای ارتقا در شرکتزنان زیادی بھ دیده بان حقوق بشر گفتند کھ حس نمی

ھایم من اغلب با اشاره ”کند و موقعیتی میانی دارد گفتای در تھران کار میدارند. صفورا کھ برای شرکت مشاوره
گیری را پیدا کنم، اما بھ ندرت شانس شرکت در فرایند تصمیمریزی توجھ رییسم را جلب میی برنامھدرباره

ھایم را توضیح دھم، اما بالفاصلھ پیشنھادش را ای شرکت کنم و نکتھجلسھکنم. یک بار رییسم بھ من گفت در می
 .114“ای مردانھ استی خوبی نیست زیرا جلسھپس گرفت و گفت این ایده

 
کند کھ با این کھ رؤسایش در زمان مریم کھ برای استخدام در بانکی در تھران آزمونی را گذرانده است حس می

اش قضاوت کردند، او دیگر فرصتی برای رشد در نقشش ندارد. او اساس شایستگیاش او را بر استخدام اولیھ
آید شود، اما وقتی بحث ارتقا بھ میان میبا ما بھ عنوان کارمندان سطح پایین بھ شکلی برابر برخورد می”گوید می

نگاری کھ مسائل امھ. بھ ھمین ترتیب، شبنم، روزن115“کنندھای مدیریتی ارتقا پیدا نمیزنان ھرگز بھ موقعیت
ی کاری او زنان بھ ندرت دبیر یا سردبیر دھد، گفت کھ در رشتھای مستقل پوشش میاجتماعی را برای نشریھ

ی اشتغال زنان در استانش تحقیق کرده است، بر نگار دیگری کھ درباره. نگار، روزنامھ116شوندھا میروزنامھ
ھای ایرانی، حتی در نشریات محلی، شورای سردبیری روزنامھھمین باور است و گفت کھ زنان بسیار کمی در 

 .117عضویت دارند
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  34 است مردانھ جمع این

 برابر برای کار برابر دستمزدنقض حق 
دھد کھ در ھای متعددی نشان میی برابری دستمزد برای کار برابر دارد، اما گزارشقانون ایران مقرراتی درباره

گوید کھ بھ مردان و قانون کار می ۳۸ی کنند. مادهت میعمل زنان در بازار کار دستمزد کمتری از مردان دریاف
دھند باید حقوقی مشابھ دریافت کنند، و زنانی کھ کاری با ارزش یکسان در محل کاری با شرایط یکسان انجام می

بندی ھر شغل را مشخص کنند و کند کھ طبقھقانون کار کسب و کارھای مقید بھ قانون کار را ملزم می ۴۹ی ماده
بندی شغلی کارمند باید از پروتکل طبقھ ۵۰ھای کار با بیش از . مکان118قوق و مزایای ھر طبقھ را گزارش کنندح

 .119پیروی کنند
 

درصد کمتر دارند  ۴۱زند کھ زنان برای کار برابر با مردان درآمدی تخمین می ۲۰۱۶اما گزارش شکاف جنسیتی 
سایت ایران تالنت وب ۲۰۱۵ی سال طبق گزارش حقوق ساالنھ. 120برابر زنان درآمد دارند ۷۹�۵و در کل مردان 

درصد کمتر از مردان دریافتی دارند. شکاف درآمدی  ۲۳کننده تھیھ شده است، زنان ھزار شرکت ۳۶کھ با پیمایش 
 “متخصص”ھایی کھ تحت عنوان رسد، و در شغلدرصد می ۳۶ھای مدیریتی باالتر است و بھ در موقعیت

ی نابرابری درآمدی رسد. در حالی کھ ھیچ آمار رسمی در دسترس عموم دربارهدرصد می ۲۸اند بھ بندی شدهطبقھ
اند. سھیال جلودارزاده، ای را تأیید کردهبین زنان و مردان وجود ندارد، مقامات متعددی وجود چنین نابرابری

بھ لحاظ قانونی ”گفت کھ  بھ خبرگزاری ایلنا ۲۰۱۵ژوئن  ۲۱مشاور وزارت رفاه و عضو سابق مجلس، در 
وضعیت حقوقی کارگران زن و مرد باید با ھم برابر باشد اما شاھد آن ھستیم کھ در مرحلھ اجرا در بسیاری از 

 .121“شودموارد تا یک سوم حداقل قانون کار ھم بھ بانوان پرداخت نمی
 

اند بھ دیده بان حقوق بشر گفتند کھ زنان استخدام شده ھای بزرگ ایران کار کردهزنان و مدیرانی کھ برای شرکت
کنند. اما چند نفر از آنھا گفتند کھ وقتی کار بھ مزایا(مثل اضافھ ھا حقوقی مشابھ مردان دریافت میدر این شرکت

. نیلوفر کھ برای شرکتی در بخش دولتی در تھران کار رسد، مردان وضعیت بھتری دارندھا) میپاداشکار و 
در تئوری، ”گرفت و کرد بھ دیده بان حقوق بشر گفت کھ او کمتر از ھمکاران مردش مزایا و اضافھ کار میمی
شان مقدار بیشتری دریافت ی حقوقی ما یکی است اما در عمل با اضافھ شدن مزایا مردان در فیش حقوقیپایھ
توانید با کار برای ساعاتی بیشتر درآمدتان را شما می”ریم، حسابدار، موافقت کرد و توضیح داد کھ . م122“کنندمی

ھا ظاھراً . دلیل این رویھ123“شودبھ شدت افزایش دھید، اما اضافھ کار در بانک بھ مردان محدود می
گوید کت کوچک، میی زنان شاغل است. علی، مدیرعامل یک شرھای صریح مدیران مرد دربارهداوریپیش

کند کھ آنھا باید پول دھد این است کھ او درک میدلیلی کھ او مردان را برای افزایش حقوق و مزایا ترجیح می
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 ۲۰۱۶ژوئن  ۷مصاحبھ تلفنی دیده بان حقوق بشر با نیلوفر(مستعار)،  122
 ۲۰۱۶ماه مھ  ۲۴مصاحبھ تلفنی دیده بان حقوق بشر با مریم(مستعار)،  123

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/285233-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/285233-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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توانند پولشان را [برای مخارج شخصی] نگاه کھ اگر بخواھند می”شان را بپردازند، بر خالف زنان خانواده
 .124“دارند

 
ی کاری من تفاوت دستمزد آشکاری بین در رشتھ”کند گفت تھران زندگی می ای کھ درسالھ ۳۵نیایش، حسابدار 

تبعیض در مورد مزایای تأمین اجتماعی ھم  ”و اضافھ کرد 125“ھای مدیریتی وجود داردمردان و زنان در موقعیت
توجیھ کھ نیازی کنند، با این ی سالمت[بھ زنان] امتناع میی بیمھبسیار واضح است. خیلی از کارفرمایان از ارائھ

 .126“بھ آن ندارند
 

 نبود حمایت در برابر آزار جنسی
ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی سازمان ملل آزار جنسی در محل کار را بھ المللی کار و کمیتھسازمان بین

) در پژوھش CEACRالمللی کار(ی متخصصان سازمان بینآورند. کمیتھعنوان یک نوع تبعیض بھ شمار می
آزار جنسی با زیر سؤال بردن اخالق ”ذکر کرد کھ  ۱۱۱ی ی کنوانسیون شمارهدرباره ۱۹۹۶اش در سال ویژه

ی روابط کاری دھندهرساند؛ با تضعیف اساس شکلشخصی و سالمت کارگران بھ برابری در محل کار آسیب می
ھرگونھ ”کند: سی را بھ این ترتیب تعریف می. کمیتھ آزار جن127“زندو تخریب توان تولید بھ شرکت ضربھ می

ی لباس، ھیکل، سن، وضعیت خانوادگی و غیره یک ی تلویحی یا اظھار نظر دربارهی طنزآمیز، اشارهسخن، گفتھ
شخص؛ ھر گونھ رفتار تحقیرآمیز یا پدرساالرانھ با داللت جنسی کھ کرامت را زیر سؤال ببرد؛ ھر دعوت یا 

ناک یا دیگر حرکات یح یا ضمنی، ھمراه یا بدون ھمراھی تھدید؛ ھر گونھ نگاه شھوتتقاضای ناخوشایند، صر
. 128“مرتبط با تمایالت جنسی؛ و ھر گونھ تماس فیزیکی ناالزم مثل لمس، نوازش، نیشگون یا ضرب و جرح

میز در کار آی انواع آزار جنسی از جملھ رشوه و آزار محیطی خصومتکمیتھ از دولت ایران خواستھ است تا ھمھ
 129را صراحتاً تعریف و منع کند.

 
ی آزار جنسی تأکید گذاری دربارهی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی بر نیاز بھ قانونکمیتھ ۲۰۱۶در سال 

ھا، مانند قوانین تمام کارگران باید از آزار فیزیکی و روانی شامل آزار جنسی آزاد باشند. قانون”کرد و اعالم کرد 
تبعیض، قانون جزا، و قانون کار باید آزار را بھ شکل گسترده تعریف کنند و بھ آزارھای جنسی و دیگر موارد ضد 

ی جنسیت، نژاد، گرایش جنسی، ھویت جنسی، و وضعیت دوجنسیتی صراحتاً ارجاع بدھند. مثل آزارھای بر پایھ
ر جنسی را جرم بھ شمار بیاورد و بھ تعریف مشخصی از آزار جنسی در محل کار الزم است و قانون باید آزا

 .130“ای مناسب جریمھ کندشیوه
 

ھا، بھ شوندهدر محل کار را گزارش کردند و مصاحبھ -عمدتاً زبانی-ھای گوناگونی از آزار جنسیزنان متعدد شکل
خشی یاد کنند، بھ عنوان بشرکت را اعمال می “قوانین اخالقی”ھای حراست، کھ ویژه در بخش دولتی، از اداره

                                                 
  ۲۰۱۶ماه مھ  ۷مصاحبھ تلفنی دیده بان حقوق بشر با علی(مستعار)،  124
 ۲۰۱۶ اوت ۱۱احبھ تلفنی دیده بان حقوق بشر با نیایش(مستعار)، مص 125
 ھمان 126
ژانویھ  ۹ی تبعیض در اشتغال و شغل، دسترسی در درباره ۱۱۱ی ی اعمال کنوانسیون شمارهکمیتھ متخصصان: پژوھش ویژه 127

۲۰۱۷، http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(1996-83-4B).pdf. 
 ھمان 128
)، کنوانسیون ۲۰۱۵المللی کار امین کنفرانس بین۱۰۴ر ، منتشر شده د۲۰۱۴کمیتھ متخصصان (تصویب شده  مشاھدات  129

)، ۱۹۶۴جمھوری اسالمی ایران(تصویب -)۱۱۱(شماره ۱۹۵۸تبعیض(اشتغال و شغل)، 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID,P13100_

LANG_CODE:3192151,en. 
 مطلوب کار،ی حق شرایط عادالنھ و ) درباره۰۱۶۲(۲۳اظھارنظر عمومی شماره  130

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f23
&Lang=en. 
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کند. اما از آنجایی کھ قربانیان با بدنامی اجتماعی مواجھ ھای مربوط بھ آزار را دریافت میکردند کھ شکایت
شوند و اعتماد چندانی بھ نھاد حراست وجود ندارد، زنان از گزارش شکایت بھ کارفرمایانشان احساس خوبی می

ھایی ناآگاه بودند. ود برای گزارش چنان سوء استفادهھای موجنداشتند. آنھا معموالً از سازوکارھا و رویھ
ھای ضد آزار جنسی شده بھ دیده بان حقوق بشر گفتند کھ اطالعی از وجود سیاستکارفرمایان و کارمندان مصاحبھ

 ھایشان ندارند.در شرکت
 

) با زنان بر اساس (زنا بھ عنف “تحمیلی”ای بھ آزار جنسی نشده است. اما دخول جنسی در قانون ایران اشاره
، اگر با زور انجام شود، “عشق بازی”ی اعدام منجر شود، و بوسھ و تواند بھ جریمھقانون جنایی ایران می

ای ی الیحھجمھور در امور زنان و خانواده در حال تھیھ. اگر چھ دفتر معاون رییس131تواند بھ دادگاه برده شودمی
از زنان در برابر خشونت است، دیده بان حقوق بشر موفق نشده است  جامع برای ارائھ بھ مجلس با ھدف حفاظت

 .132تالشی برای ممنوعیت آزار در محل کار بیابد
 

کرد، یک کارمند متھم بھ تجاوز بھ ای کھ او از نزدیک با آن ھمکاری میآورد کھ در سازمان دولتیفریبا بھ یاد می
طر این کھ چند نفر از ماجرا خبردار شدند. او اش شد. او بھ مرخصی با حقوق رفت فقط بھ خامنشی

گفتند او مقصر بوده است. در اش میاولین چیز این بود کھ آن زن سازمان را ترک کرد و ھمھ درباره”گوید می
ی ماجرا کردند، مدیر بھ مرخصی فرستاده ھا گسترش پیدا کرد و ھمھ شروع بھ صحبت دربارهنھایت وقتی شایعھ

 .133“ش سازمان بر مخفی کردن ماجرا متمرکز بودشد اما تمام تال
 

کند از این حرف مدیرش آشفتھ شده است کھ بھ او و ھمکارانش گفتھ ی فروش کار میستاره کھ بھ عنوان نماینده
ھمکارم بھ وضوح فکر ”است باید دعوت یک مشتری بھ شام بعد از ساعات کاری را بپذیرند. او توضیح داد 

شد کھ دعوت شام یک مشتری بعد از ساعات کاری را قبول کند، اما مدیرمان اصرار کرد کرد کار درستی بانمی
کھ ما باید بھ مالقات با مشتریان بعد از ساعات کار روی خوش نشان دھیم و گفت اگر او بعد از ساعات کاری با 

 .134“طرف [مذکر] در رستوران وقت بگذراند ھیچ اتفاقی نخواھد افتاد
 

)، IRIB، شینا شیرانی، یک مجری تلویزیون دولتی، صدا و سیمای جمھوری اسالمی ایران(۲۰۱۶ی فوریھ ۶در 
ی جنسی برقرار کند. او بھ دیده بان خواست با او رابطھصدایی ضبط شده از رییسش منتشر کرد کھ از او می

کرد، موارد متعددی از آزار را بھ حراست صدا حقوق بشر گفت کھ در طول ھشت سالی کھ برای سازمان کار می
ارش را تغییر دھد تا مورد آزار قرار نگیرد. شینا و سیما گزارش کرده بود، اما پاسخ ھمیشھ این بود کھ او باید رفت

و نھایتاً بعد از  “کردھمواره در سازمان بھ من کمک می”گفت در این مدت کارش را رھا نکرد زیرا رییسش 
 ی جنسی او شغلش را ترک کرد.درخواست رابطھ

 
 تبعیض بر اساس قانون پوشش 

ھای عمومی از جملھ محل کار ھستند. ش سر] در مکانزنان در ایران موظف بھ پوشیدن حجاب اسالمی [پوش
ی بعضی زنان قانون پوشش اجباری از سوی جامعھ عموماً بھ معنای پوششی گشاد و پوشش سر مورد استفاده

                                                 
سایت مرکز ، قابل دسترسی در وب۲۰۱۶نوامبر  ۳، دسترسی در ۱۴۰و ماده  ۲۲۴)، ماده ۲۰۱۳قانون مجازات اسالمی( 131

 .http://rc.majlis.ir/fa/news/show/845002ھای مجلس، پژوھش
 ۴ی قضاییھ، وه، وب سایت ستاد حقوق بشر ق“موالوردی: الیحھ جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت تقدیم مجلس می شود”132

 http://www.humanrights-iran.ir/news-49806.aspx، ۲۰۱۶اوت  ۷، دسترسی در ۲۰۱۶آوریل 
 ۲۰۱۶ماه مھ  ۱۱مصاحبھ تلفنی دیده بان حقوق بشر با فریبا(مستعار)،  133
 ۲۰۱۶اوت  ۸مصاحبھ تلفنی دیده بان حقوق بشر با ستاره(مستعار)،  134
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ھای عمومی ظاھر . زنانی کھ با حجابی مطابق تفسیر مقامات از عفاف در مکان135شودمسلمان در نظر گرفتھ می
 .136ی مالی مواجھ شوندبا دو ماه زندان یا جریمھتوانند شوند مینمی

 
بر اساس حق آزادی مذھب و اصول عدم تبعیض، برای آن کھ یک کارفرما از کارمندانش بخواھد از دستورالعمل 

ی متخصصان سازمان پوشش مشخصی در محل کار تبعیت کنند باید توجیھی عینی وجود داشتھ باشد. کمیتھ
ی موانع ھایی معنادار برای رسیدگی بھ ھمھگام  ”کرراً از ایران خواستھ است تا) مCEACRالمللی کار( بین

 .137“اشتغال زنان از جملھ قانون پوشش اجباری بردارد
 

کنند با شرایطی ی پوشش احساس میتمام زنانی کھ با دیده بان حقوق بشر گفتگو کردند تأکید کردند کھ در مسئلھ
من ”کرد گفت ھستند. سعیده، کھ برای چندین سال برای سازمانی دولتی کار میرو آمیز و دلبخواھی روبھتبعیض

پوشم. این باور من است، اما باز ھم توسط نگھبانان حراست بھ خاطر رنگ پوششم آزار در بیرون خانھ چادر می
 .138“می بینم

 
گیرند. یژه مورد ھدف قرار میروند بھ شکلی وکنند وقتی بھ نمایندگی از موکالن بھ دادگاه میزنان وکیل حس می

ھا در حالی کھ ھیچ قانونی برای پوشیدن چادر در دادگاه نیست، چندین زن بھ دیده بان حقوق بشر گفتند کھ دادگاه
کنند با پوشش چادر در دادگاه حاضر شوند. یک وکیل، مرضیھ، بھ دیده بان حقوق بشر وکالی زن را وادار می

ه] حجاب را رعایت کنید، اما بھ خاطر این کھ من چادر نپوشیده بودم، بعد از ھشت شما فقط باید [در دادگا”گفت 
 .139“ھا بھ من اجازه ندادند وارد دادگاه شومساعت سفر از تھران، نگھبان

 
حاال ده سال ”ی مشابھی تعریف کرد و گفت بھ ھمین ترتیب، مرجان، یک کارگر بیمارستانی چھل سالھ، تجربھ

مانم زیرا ر بخشمان در بیمارستان ھستم اما ھنوز کارمند نیستم و تحت عنوان مشاور باقی میاست کھ من سرپرستا
 .140“ی پوشش من در سر کار راضی نیستاداره حراست از نحوه

 
ھای بخش دولتی نیستند. صفورا، کارمندی در شرکتی خصوصی، با ھای دلبخواھی محدود بھ موقعیتمحدودیت

شود اصول اسالمی را رعایت کنیم. در حالی کھ مردان با خیال راحت خواستھ میاز ما ”خشم در صدایش گفت 
ای در شرکت داشت و تصمیم گرفت کھ پوشند، مدیریت کھ ھمھ مرد ھستند، ماه پیش جلسھپیراھن آستین کوتاه می

ودشان اجازه چگونھ بھ خ”. صفورا اضافھ کرد 141“باید کسب اطمینان کنند کھ زنان در کار آرایش نداشتھ باشند
 .142“آمیز است!گیری کنند؟ این توھینی ظاھر ما تصمیمدھند حتی بنشینند و در غیاب ما دربارهمی

 
تر داشتھ باشند، بعضی کارانھشوندگان گفتند کھ تحت فشار ھستند تا پوششی محافظھدر حالی کھ اکثریت مصاحبھ

تر اند تا لباسی لیبرالھا گالیھ کردند کھ برعکس از سوی کارفرمایشان تحت فشار قرار گرفتھشوندهاز مصاحبھ

                                                 
135, Syracuse, and Words: The Emerging Voices of Iranian Women Writers VeilsMilani, Farzaneh ( 1992), 

New York: Syracuse University Press, Pages 34-37. 
 .۶۳۸)، ر.ک. ماده ۱۹۹۶قانون مجازت اسالمی( 136
ی ایران(تصویب جمھوری اسالم-)۱۱۱(شماره ۱۹۵۸ی کنوانسیون تبعیض(اشتغال و شغل)، کمیتھ متخصصان درباره اظھر نظر   137

۱۹۶۴ ،(http://www.ilo.org/ 
dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:2555956 

 ۲۰۱۶ماه مھ  ۴مصاحبھ تلفنی دیده بان حقوق بشر با سعیده(مستعار)،  138
 ۲۰۱۶ماه مھ  ۴مصاحبھ تلفنی دیده بان حقوق بشر با مرضیھ(مستعار)  139
 ۲۰۱۶ماه مھ  ۲۵دیده بان حقوق بشر با مرجان(مستعار)، مصاحبھ تلفنی  140
 ۲۰۱۶اوت  ۹مصاحبھ تلفنی دیده بان حقوق بشر با صفورا(مستعار)،  141
 ھمان 142
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من برای کاری در یک ”ام نیست. سعیده گفت بپوشند و احساس کردند کھ آزادی انتخاب پوششان مورد احتر
. “شرکت معماری خصوصی تقاضا دادم، اما آنھا خوششان نیامد کھ من حتی در مکانی خصوصی حجاب دارم

روم، و ھر بار ھایم در دانشگاه بھ کار میھا بعد از کالسمن بعضی وقت”سحرناز موردی مشابھ ذکر کرد و گفت 
 .“تر بپوشمتر و کوتاهید مانتوھایی تنگکند کھ من بارییسم تأکید می

 
 تبعیض مرتبط با بارداری

قانون ایران بھ دنبال این بوده است کھ مرخصی استحقاقی را برای مادران و تا حد کمتری پدران افزایش دھد اما 
 گرفتھ تضمین کنند.اند حمایت کاری اثربخشی از کارگران مرخصیاین مواد قانونی نتوانستھ

 
روز مرخصی زایمان استحقاقی دارند. اگر در طول سال قبل از  ۹۰قانون کار ایران، زنان حق داشتن  بر اساس

روز را پرداختھ باشند، آنھا در این مدت دو سوم  ۶۰ی حداقل ی بیمھزایمان کودکشان آنھا(یا ھمسرانشان) ھزینھ
قانون ترویج تغذیھ با . 143شوداخت میحقوقشان را دریافت خواھند کرد کھ از سوی سازمان تأمین اجتماعی پرد

بھ چھار ماه و در  ۱۹۹۵در ابتدا مرخصی زایمان را در سال شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردھی 
داد مجلس قانونی تصویب کرد کھ بھ دولت اجازه می ۲۰۱۳. در سال 144بھ شش ماه افزایش داد ۲۰۰۶سال 

د و دو ھفتھ مرخصی بھ پدران بدھد. اما این قانون شامل مقرراتی مشخص مرخصی زایمان را تا نھ ماه افزایش دھ
ای علیھ کارفرمایان برای حمایت از کارمندان در برابر فسخ قرارداد یا تنزل رتبھ بابت مرخصی و ھمچنین جریمھ

ه افزایش ای تصویب کرد کھ مرخصی مادران را بھ نھ مانامھشد. کابینھ ھم آیینمرتکب چنین رفتارھایی نمی
ھای دولتی ھای ایران گزارش دادند کھ ظاھراً بھ دلیل کمبود بودجھ تنھا بعضی از سازمانداد. اما رسانھمی

 ۵۰۰۰بیش از  ۲۰۱۵ی ھمشھری، تا ماه مھ . بھ گزارش روزنامھ145اندمرخصی دولتی را بھ نھ ماه افزایش داده
. در 146اندشان بودند بھ دیوان عدالت اداری ارائھ شدهشکواییھ توسط زنانی کھ خواھان مرخصی زایمان نھ ماھھ

خواست بھ زنان نھ ای صادر کرد کھ از بخش دولتی میدیوان عدالت اداری رأی وحدت رویھ ۲۰۱۵ماه مھ  ۱۲
دیوان تأیید کرد کھ تعھد اعطای نھ ماه مرخصی زایمان بھ  ۲۰۱۶ی ژوییھ ۱۲. در 147ماه مرخصی زایمان بدھد

مجلس قانونی را تصویب  ۲۰۱۷ی ژانویھ ۱۱. در 148شودبھ پدر شامل بخش خصوصی نیز میمادر و دو ھفتھ 
. اما 149دھدی ششم توسعھ نھ ماه مرخصی زایمان بھ مادران و دو ھفتھ بھ پدران میکرد کھ در چارچوب برنامھ

مجلس آن را بھ  شورای نگھبان با مرخصی در نظر گرفتھ شده برای پدران مخالفت کرد، کھ منجر بھ این شد کھ
ھا نیز نتوانستند حمایت کاری اثربخشی برای کارگرانی ھا و اقدامات دادگاهنامھتنھا سھ روز کاھش دھد. این آیین

                                                 
 www.tamin.ir/file/file/6175)، ۱۹۸۵قانون تأمین اجتماعی( ۶۸ماده  143
، ۲۰۱۷ژانویھ  ۹، دسترسی در )۱۹۹۵قانون ترویج تغذیھ با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردھی( 144

http://www.gmu.ac.ir/images/Bajestan/shabake/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%B3%D9%
84%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87/
%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9

%87%D8%A7/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AF
%D9%87%DB%8C.pdf 

ژانویھ  ۷، دسترسی در ۲۰۱۶آوریل  ۱۵خبرگزاری مھر، “ اصالح قانون افزایش مرخصی زایمان/ دالیل اجرایی نشدن قانون” 145
۲۰۱۷ ، http://www.mehrnews.com/news/2534232/ 

 ، ۲۰۱۷ژانویھ  ۹، دسترسی در ۲۰۱۵ماه مھ  ۱۹، ھمشھری آنالین، ”قطعی شدماه مرخصی زایمان  ۹ “مھدیھ تقوی راد،  146
http://www.hamshahrionline.ir/details/295504. 

، ۲۰۱۷ژانویھ  ۹، دسترسی در ۲۰۱۵ماه مھ  ۱۲، “ماه9ماه بع 6صدور رأی ایجاد رویھ در خصوص مرخصی زایمان از ” 147
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9740. 

 ۹،  دسترسی در ۲۰۱۶ژوییھ  ۱۲ “ھیأت وزیران 19/4/1392-ھـ46527ت/92091ابطال تصویب نامھ شماره  -1عدم ابطال بند”  148
 .http://divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9929 ،۲۰۱۷ژانویھ 

 ،۲۰۱۷مارس  ۹، دسترسی در ۲۰۱۷ژانویھ  ۱۷، ھمشھری، “ای زایمان برای پدرانمرخصی دو ھفتھ”  149
http://www.hamshahrionline.ir/details/358856. 
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دھد کھ چندین شرکت بخش گیرند. پرس و جوھای دیده بان حقوق بشر نشان میایجاد کنند کھ مرخصی می
 کنند.خصوصی ھنوز تنھا شش ماه مرخصی زایمان فراھم می

 
ای بھ محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی دولتی در مصاحبھ ۲۰۱۵ی ژوییھ ۳۱در 

ھزار(حدود یک سوم) ۱۴۵ھزار نفر از ۴۷خبرگزاری ایسنا گفت کھ بر اساس مطالعات انجام شده توسط سازمان، 
بعد از بازگشت بھ کار توسط کارفرمایانشان شان استفاده کرده بودند، زنانی کھ از مرخصی زایمان شش ماھھ

ھای ثبت شده در این مورد ارائھ نکرد. زدا از اثر منفی ی تعداد شکایت. اما زدا اطالعاتی درباره150اخراج شدند
ی نبود مقررات انداز کار زنان ابراز نگرانی کرد، اما ھیچ چیزی دربارهافزایش مرخصی زایمان روی چشم

 نگفت.قانونی حمایت شغلی 
 

جمھور در امور زنان و خانواده ھم تأیید کرد کھ زنانی بھ خاطر استفاده از شھیندخت موالوردی، معاون رییس
ای ھفتھ”ھای داخلی گفت کھ بھ رسانھ ۲۰۱۴ماه مھ  ۲۵اند. او در مرخصی زایمانشان شغلشان را از دست داده

 .151“کندمیشکایت از اخراج زنان بھ دلیل مرخصی زایمان دریافت  20
 

کارفرمایان و مدیرانی کھ با دیده بان حقوق بشر صحبت کردند از مفھوم مرخصی زایمان حمایت کردند اما از 
کنند. علی تأکید کرد افزایش مرخصی بھ نھ ماه ابراز نگرانی کردند و گفتند با احتمال کمتری زنان را استخدام می

بخش پزشکی آن قدر ”. مرجان گفت “. شرکت من کوچک استتوانم شغلی را نھ ماه خالی بگذارممن نمی”کھ 
تواند شغل پیدا کند، اما در دو سال گذشتھ ما بھ شکلی کمبود نیرو دارد کھ ھر کسی بدون توجھ بھ جنسیتش می

شوند و بعد مرخصی ایم کھ زنان برای ما سودبخش نیستند. آنھا در بیمارستان استخدام میفزاینده احساس کرده
ھا را خالی بگذاریم، و پول نداریم تا بھ شکلی توانیم این پستھایشان را بزرگ کنند. ما نمیگیرند تا بچھمیطوالنی 

 .152“موقتی کسی را استخدام کنیم
 

المللی کار بھ شکلی سنتی مرخصی زایمان والدین را برای زنان در نظر در حالی کھ مقررات سازمان بین
ھر کدام والدین باید این امکان را بالفاصلھ بعد ”کند کھ المللی کار تأیید میان بینگیرند، پیشنھادھای اخیر سازممی

از مرخصی زایمان داشتھ باشند کھ درخواست مرخصی(مرخصی والدین) کنند، بدون آن کھ از اشتغالشان 
شناختن  . مرخصی زایمان پدر گامی مھم در بھ رسمیت153“شان حفظ شودپوشی کنند و حقوق ناشی از شغلیچشم

مسئولیت مشترک ھر دوی پدران و مادران در رشد فرزندانشان است و برابری در خانھ و برابری در محل کار را 
تواند نقشی حیاتی در حفاظت از شغل زنان و . فراھم کردن مرخصی برای ھر دو والد می154کندبھ ھم مرتبط می

                                                 
 ، ۲۰۱۷ژانویھ  ۹، دسترسی در ۲۰۱۵ژوییھ  ۳۱، ایسنا، “ !ھزار زن، پس از مرخصی زایمان 47اخراج ”150

http://www.isna.ir/news/94050904492/ 
 ، ۲۰۱۷ژانویھ  ۹،  دسترسی در ۲۰۱۴ماه مھ  ۲۵، تابناک،  “شکایت از اخراج زنان بھ دلیل مرخصی زایمان” 151

http://www.tabnak.ir/fa/news/403047/ 
 ۲۰۱۶ماه مھ  ۲۵مصاحبھ تلفنی دیده بان حقوق بشر با مرجان(مستعار)،  152
153ILO Recommendation 165  

(1981)https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3125
03, also see: R191 - Maternity Protection Recommendation, 2000 (No. 191). 

Recommendation concerning the revision of the Maternity Protection Recommendation, 1952 
Adoption: Geneva, 88th ILC session (June 15, 2000). 

154Report of the ILO Committee on Gender Equality: International Labour Conference, 98th Session,  
2009 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_1051
19.pdf. 
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کودک بازی کند و ھمچنین بھ حمایت از برابری مردان در بازار کار باحقوق در طی و ھمچنین بعد از تولد 
 .155کندحقوق و باحقوق در خانھ کمک میجنسیتی در اختصاص کار بی

 
ھای شغلی و ھمزمان با در نظر گرفتن اھمیت ترتیباتی برای کمک کردن بھ کارگران در تطبیق دادن مسئولیت

) از دولت ایران CEACRر(المللی کای متخصصان سازمان بینکمیتھ ۲۰۱۳خانوادگی، در سال 
معیارھای تحت بررسی را با این دید ارزیابی کند و انطباق دھد کھ تضمین کنند در واقع منجر بھ تقویت ”خواست 

ھا محدود ھای خاصی از شغلمثل این کھ زنان تنھا مسئول خانواده ھستند یا باید بھ شکل -ھای سنتیھا و کلیشھنقش
. این کمیتھ ھمچنین از 156“محدودیت بیشتر دسترسی آنھا بھ بازار کار در عمل نشودنشوند و این منجر بھ  -شوند

پیامد اشتغال قراردادی و موقتی بر حقوق و مزایای اشتغال زنان، از جملھ در رابطھ با عدم ”دولت خواست تا 
 .157“تمدید این قراردادھا بعد از بارداری زنان را ارزیابی و بھ آن رسیدگی کند

 
 جمعی و دسترسی بھ جبران در برابر خساراتزنی چانھ

  ھای کارگریھا روی آزادی انجمن و تشکیل اتحادیھمحدودیت
ھای کارگری در ایران بھ کنند. اما اتحادیھھای کارگری نقشی مھم در دفاع از حقوق کارگران زن بازی میاتحادیھ

 کند.ھای نیروی کار میاثرتر برای خواستھمشدت تحت تأثیر دولت ھستند و این آنھا را بدل بھ نمایندگانی ک
 

اصول استقالل، ”شناسد، تا جایی کھ آمیز را بھ رسمیت میقانون اساسی ایران حق آزادی انجمن و تجمع مسالمت
. اما در عمل، قانون کار 158را نقض نکنند “آزادی، وحدت ملی، موازین اسالمی و اساس جمھوری اسالمی

ی نزدیکی با دولت رابطھی رسمی دارند ھایی کھ اجازهکند و تنھا سازمانی را محدود میھای فعاالن کارگرفعالیت
 دارند.

 
توانند از سوی یکی از این سھ نوع سازمان کارگری نمایندگی شوند: بر اساس قانون کار ایران، کارگران تنھا می

سازمان اجازه دارند از حقوق و منافع .  ھر سھ نوع 159شورای اسالمی کار، انجمن صنفی، یا نماینده کارگران
تواند در کسب و ترین و مؤثرترین سازمان است، زیرا میکارگران دفاع کنند، اما شورای اسالمی کار معمول

ی پایان کارگر ایجاد شود، و این صالحیت را دارد کھ در اختالفات کارگری درباره ۳۵کارھایی با بیشتر از 
 .160قرارداد مداخلھ کند

 
ی ی والیت فقیھ التزام داشتھ باشند، پیشینھھا باید بھ قانون اساسی و نظریھھایی در این سازمانکاندیداھای موقعیت

. در حالی کھ کاندیداھای 161ی عضویت در احزاب سیاسی ممنوعیت نداشتھ باشندکیفری نداشتھ باشند، و سابقھ

                                                 
155Levtov R, van der Gaag N, Greene M, Kaufman M, and Barker G (2015). State of the World’s Fathers:  

A MenCare Advocacy Publication. Washington, DC: Promundo, Rutgers, Save the Children, Sonke Gender 
Justice, and the MenEngage Alliance. 

)، کنوانسیون ۲۰۱۴المللی کار امین کنفرانس بین۱۰۳، منتشر شده در ۲۰۱۴کمیتھ متخصصان (تصویب شده  مشاھدات  156
 )، ۱۹۶۴جمھوری اسالمی ایران(تصویب -)۱۱۱(شماره ۱۹۵۸تبعیض(اشتغال و شغل)، 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:314859
4. 

 ھمان 157
 )۱۹۸۹ی (اصالحیھ۲۶قانون اساسی ایران، اصل  158
 )۱۹۹۰(۱۳۱قانون کار، ماده  159
  http://rc.majlis.ir/fa/law/show/91022، ۱۹۸۵قانون تشکیل شوراھای اسالمی کار،  160
ھای ، آیین نامھ تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن۱۹۸۵تشکیل شوراھای اسالمی کار، قانون  161

 )۲۰۰۹)، آیین نامھ چگونگی انتخاب، عملکرد، حدود وظایف و اختیارات نمایندگان کارگران(۲۰۱۰صنفی(
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شوند، کاندیداھای شوراھای شان تأیید صالحیت مییھای صنفی و نمایندگان کارگر توسط شوراھای داخلانجمن
ھا را شوند کھ استقالل این سازماناسالمی کار توسط شورایی متشکل از مقامات وزارت کار تأیید صالحیت می

ھای کارگری کھ الزم بداند تواند در ھر کدام سازمان. طبق قانون کار رھبر جمھوری اسالمی می162دھدتقلیل می
 وب کند.نماینده منص

 
کند. این کانون ھمچنین المللی کار ایران را نمایندگی میمعموالً کانون عالی شوراھای اسالمی کار در سازمان بین

ھای تأمین ھای حل اختالف، و کمیتھھای تشخیص، کمیتھدر دیگر شوراھای دولتی مرتبط با کار مثل ھیأت
کار ضمناً نمایندگانی در شورای عالی کار دارد، کھ نھادی کند. کانون عالی شوراھای اسالمی اجتماعی شرکت می

 کند.ھای اجباری برای کسب و کارھا پیشنھاد میاست کھ قانون، سیاست، و دستورالعمل
 

ھای کند. این مجموعھ ھمچنین فعالیتی کارگر ایران موجودیتی است کھ با اجازه از وزارت کشور فعالیت میخانھ
ی سراسری زنان کارگر تحت اتحادیھ ۲۰۰۲. در سال 163کندسالمی کار را ھماھنگ میھای شوراھای ااتحادیھ

ی بین مردان و زنان از نظر ی کارگر ایجاد شد تا از حقوق زنان کارگر دفاع کند و فاصلھچتر حمایتی خانھ
 .164مشارکت اقتصادی را کاھش دھد

 
ھا تشکل پیدا کنند تا از حقوق ی مستقل از این اتحادیھھایاند در گروهی گذشتھ کارگران ایرانی تالش کردهدر دھھ

رانی تھران و حومھ، سندیکای ھا شامل سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسکارگران دفاع کنند. این گروه
آزار و اذیت، کارگران کشت و صنعت نیشکر ھفت تپھ، و اتحادیھ آزاد کارگران ایران ھستند. مقامات دولتی با 

ھای کارگری مستقل پاسخ ھا و دیگر  اتحادیھزداشت، و محکومیت کارگران مرتبط با این اتحادیھاحضار، با
 .165اندداده

 
ای مثل کانون صنفی معلمان ایران را ھدف شدهھای ثبتدر سھ سال گذشتھ نیز مقامات اعضای اتحادیھ

ل گذراندن محکومیتی شش سالھ بھ . اسماعیل عبدی، دبیر کل سابق این کانون در حال حاضر در حا166اندگرفتھ
 .167در زندان اوین است “تبانی و تجمع علیھ امنیت ملی ”و “تبلیغ علیھ نظام”ھایی مثل خاطر اتھام

 
  ھای موثر شکایت علیھ تبعیضنبود رویھ

قانون کار ایران شامل سازوکاری برای حل اختالفات است کھ در آن شوراھای اسالمی کار تحت نظارت وزارت 
ھای متفاوت این سازوکاری بالقوه حیاتی برای زنان است تا در عمل در برابر شکل بازیگرانی کلیدی ھستند. کار

                                                 
  fa/law/show/91022/http://rc.majlis.ir، ۱۹۸۵، ۲قانون تشکیل شوراھای اسالمی کار، ماده  162
 http://workerhouse.ir/home/about، ۲۰۱۷ژانویھ  ۹ی کارگر، دسترسی در ، خانھ“ی کارگر ایرانای بر خانھمقدمھ”163
، ۲۰۱۶دسامبر  ۱۶، دسترسی در ۲۰۱۳آوریل  ۲۸، مھرخانھ، “زنان کارگر از تبعیض پنھان در عذابند” 164

http://mehrkhane.com/fa/news/6523/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B
1%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%BE
%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D9

%86%D8%AF 
165ghts,” Human Rights Watch news release, April 30, 2013, Iran: Government Trampling Workers’ Ri“ 

https://www.hrw.org/news/2013/04/30/iran-government-trampling-workers-rights. 
166Iran: Release Teachers as School Year Begins,” Human Rights Watch news release, September 23, “ 

2015, https://www.hrw.org/news/2015/09/23/iran-release-teachers-school-year-begins. 
167Iran: Detainees Denied Fair Legal Representation,” Human Rights Watch news release, March 24, “ 

2016, https://www.hrw.org/news/2016/03/24/iran-detainees-denied-fair-legal-representation. 
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ھای در دسترس عمومی مشخص نیست این تبعیض در محل کار مورد حمایت قرار گیرند. اما بنا بھ نبود داده
 د.کنرو شده با تبعیض را جبران میسازوکار تا چھ حد خسارات زنان روبھ

 
تواند قرارداد کارگری را بنا بھ سوء رفتار لغو کند، مگر آن کھ قانون کار، کارفرما نمی ۲۷ی بر اساس ماده

قانون کار، اختالفات بین  ۱۵۷ی رضایت شورای اسالمی کار یا نھاد کارگری مشابھی را دریافت کند. بنا بھ ماده
شوند باید اول از کار یا دیگر مقررات مرتبط کاری ناشی می سازی قانونکارفرما و کارگر یا کارآموز کھ از پیاده

 ۱۵۷ی تواند بر اساس مادهھا موفق بھ مصالحھ نشوند، موضوع میطریق مصالحھ حل و فصل شوند. اگر طرف
آیین نامھ اجرایی مورد رسیدگی نھادھای حل اختالفات قرار گیرد. این جریان کار  ۱۶۴ی قانون کار ایران و ماده

ی حل اختالف برای تجدید نظر، ی دوم کمیتھو در مرحلھ “ھای تشخیصھیأت”ی اول دو مرحلھ، در مرحلھدر 
مورد  “حل اختالف”ی تواند در مرحلھگیرد. تمام احکام صادرشده از سوی ھیأت تشخیص میصورت می

مربوط بھ قرارداد و مزایایشان توانند در موارد درخواست تجدید نظر قرار گیرد. کارمندان نھادھای دولتی نیز می
 .168از این مسیر اقدام کنند

 
در حال حاضر چندھزار مورد اختالفات کارگری در نظام حقوقی ایران تحت داوری ھستند، اما مشخص نیست کھ 

اند. متخصصان بازار داخلی از اختالفات بر سر حقوق و مزایا بھ عنوان چھ تعدادی از آنھا توسط زنان ثبت شده
ی بین مارس . بھ گزارش خبرگزاری مھر، در دوره169کنندترین اختالف بین کارفرمایان و کارگران یاد میمعمول
شکایت بھ نھادھای حل اختالف برده شد، و بیش از نیمی از آنھا از اختالف بر  ۹۳۴۱۳۱، ۲۰۱۵و مارس  ۲۰۱۴

 .170شدسر حقوق و مزایا ناشی می
 

برای رضایت  ۲۷ی کار را اصالح کند تا نیازمندی موجود در ماده دولت تالش کرده است قانون ۲۰۱۲از سال 
نژاد توسط دولت احمدی ۲۰۱۲دسامبر  ۳قانون کار در ابتدا در ی اصالحشورای اسالمی کار را حذف کند. الیحھ

ای با مقرراتی مشابھ را ارائھ کرد کھ نیاز بھ دولت روحانی دوباره الیحھ ۲۰۱۶ژوئن  ۲۰. در 171ارائھ شد
. در پی 172کردی سوء رفتار را حذف میی کارگران برای فسخ قرارداد کارگران بھ بھانھرضایت نماینده

گزارش دادند کھ علی ربیعی،  ۲۰۱۷ی ژانویھ ۱۸ھای ایرانی در ی فعاالن کارگری، رسانھانتقادھای گسترده
 .173وزیر کار، رسماً خواستار بازگشت الیحھ از مجلس شده است

 

کھ علیھ زنان در بازار کار تبعیض طرح قانونی 
 شودقائل می

ی مدیریت جمعیت را با ھدف افزایش رشد جمعیت بازسازی ھایش دربارهدر پنج سال گذشتھ دولت ایران سیاست
اند کھ علیھ زنان تبعیض اعمال ی این ھدف جدید جمعیتی، تعدادی طرح قانونی ارائھ شدهکرده است. در نتیجھ

                                                 
، ۲۰۱۷ژانویھ  ۹، دسترسی در ۲۰۱۳قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،  168

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/853390 
ژانویھ  ۹،، دسترسی در ۲۰۱۵اکتبر  ۲۷، ایسنا،  “اختالف کارگران و کارفرمایان بر سر چیست” 169

۲۰۱۷،http://www.isna.ir/news/94080501982/. 
، دسترسی در ۲۰۱۶مارس  ۲۵، خبرگزاری مھر، “ھزار نفر در محیط کار ۹۳۴ھزار شکایت از دستمزد/ اختالف  ۵۵۵ جزئیات” 170

 http://www.mehrnews.com/news/3667052 ، ۲۰۱۷ژانویھ  ۷
، ۲۰۱۷ژانویھ  ۲۶، دسترسی در ۲۰۱۲دسامبر  ۳ھای مجلس، ھای مرکز پژوھشاعالم تقدیم الیحھ، پایگاه داده 171

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/824528?fk_legal_draft_oid=824526 
، ۲۰۱۷ژانویھ  ۲۶، دسترسی در ۲۰۱۶ژوئن  ۲۰ھای مجلس، ھای مرکز پژوھشاعالم تقدیم الیحھ، پایگاه داده 172

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/982978 
، ۲۰۱۷ژانویھ  ۲۶، دسترسی در ۲۰۱۷ژانویھ  ۱۸انون کار، روزنامھ قانون، نامھ وزیر کار برای پس گرفتن ق 173

http://www.ghanoondaily.ir/fa/news/detail/20072 
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ھا در دوران مجلس ابتدایی آنھا بھ عنوان مادر و مسئول فرزندآوری را تقویت کنند. بیشتر این طرحکنند تا نقش می
ھا را آغاز بھ کار کرد، توان پیشبرد و تصویب این طرح ۲۰۱۶اند اما مجلس جدید، کھ در ماه مھ پیشین ارائھ شده

بھ اشتغال زنان است اما ھنوز طرحی قانونی  دادناند کھ ھدفشان اولویتدارد. اعضای فراکسیون زنان مجلس گفتھ
 .174اندپیشنھاد نکرده

  
، شھیندخت موالوردی در یک کنفرانس اعالم کرد کھ دفتر طرح سند اشتغال پایدار زنان با ۲۰۱۶دسامبر  ۵در 

اولیت زنان فارغ التحصیل دانشگاھی و زنان سرپرست خانوار، تھیھ کرده و بھ شورای عالی کار ارایھ کرده 
 175است.

 
  قانون کاھش ساعات کاری زنان با شرایط ویژه

ھای زیر شش سال یا با مجلس قانونی تصویب کرد کھ ساعات کار زنان سرپرست خانوار با بچھ ۲۰۱۶مھ  ۱۰در 
ساعت کاھش دھد. پیش از  ۳۶ساعت بھ  ۴۰ھا یا ھمسر دارای معلولیت شدید یا بیماری غیرقابل درمان را از بچھ

ھای دفترش برای جمھور در امور زنان و خانواده بھ ایسنا گفتھ بود کھ تالشموالوردی، معاون رییسآن شھیندخت 
گسترش معافیت بھ مردان در شرایط مشابھ از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس رد شده است. شورای نگھبان در 

شود، کاھش ساعات کار زنان(در قانون را تأیید کرد. از آنجا کھ این قانون شامل مردان نمی ۲۰۱۶سپتامبر  ۱۹
ی تواند منجر بھ آن شود کھ کارفرمایان ترجیح دھند بھ خاطر ھزینھحالی کھ حقوق و مزایایی برابر دارند) می

ی ھای ایرانی، فعاالن متعدد حقوق زنان و متخصصان بازار کار دربارهکمتر مردان را استخدام کنند. در رسانھ
 .176نون در بھ حاشیھ راندن زنان در بازار کار ایران ھشدار دادندی این قااثرات منفی بالقوه

 
 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

ارائھ  “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده”ی مجلس طرحی تحت عنوان ، پنجاه نماینده۲۰۱۳ماه مھ  ۲۷در 
شد تا ازدواج و ھای تشویقی مثبت متعددی میکردند. در حالی کھ این طرح، کھ ھنوز در مجلس است، شامل بستھ

ھای مراتبی برای استخدام در بخشآمیز از جملھ ایجاد سلسلھفرزندآوری را تشویق کند، شامل مواردی تبعیض
این طرح، کسب و کارھا باید بھ  ۹ی بنا بر مادهشد. دولتی و خصوصی بر اساس جنسیت و وضعیت تأھل نیز می

این ترتیب در استخدام اولویت قائل شوند: مردان متأھل دارای فرزند، مردان متأھل بدون فرزند، زنان با 
ھا و معلمان مدارس را از پنج طرح استخدام افراد مجرد بھ عنوان ھیآت علمی دانشگاه ۱۰ی . ضمناً ماده177فرزند

کند. تنھا در غیاب کاندیداھای متأھل واجد شرایط است کھ یک زم االجرا شدن قانون ممنوع میسال بعد از ال
کند تا تواند استخدام کاندیدای مجرد را بررسی کند. این طرح ھمچنین وکال را وادار میی آموزشی میمؤسسھ

گری کنند. برای تسھیل حھ میانجیھای مالی بھ نفع مصالاختالفات خانوادگی را با راھکارھایی مثل پیشنھاد مشوق

                                                 
، خبرگزاری “نخستین اولویت زنان مجلس دھم؛ تشکیل فراکسیون کار و کارآفرینی برای بھبود وضعیت اقتصادی زنان و دختران” 174

 http://www.khabaronline.ir/detail/544761/society/family ،۲۰۱۷مارس  ۲۳رسی در ، دست۲۰۱۶ژوئن  ۱۱خبرآنالین، 
 :موالوردی در نشست جمعیت زنان مسلمان نواندیش 175

اجرایی اشتغال پایدار زنان تدوین شد/ بھ زودی ھمایش ملی خانواده سالم، سالمت و جمعیت را برگزار می کنیم،  -سند سیاستی
  ۲۰۱۶دسامبر  ۵خبرگزاری ریاست جمھوری، 

 ۲۰۱۷http://www.president.ir/fa/86797 ۱۲( اخرین تاریخ دسترسی  می  
 ، ۲۰۱۷ژانویھ  ۲۷، دسترسی در ۲۰۱۶آوریل  ۴ایلنا، ، “نگرانی از کاھش ساعت کار زنان شاغل” 176

http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D
B%8C-

9/358571-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%
D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D
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 داشت.
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دھد تا پنج سال دھد و اجازه میطرح مرخصی شیردھی برای زنان را بھ نھ ماه افزایش می ۲۴ی فرزندآوری، ماده
 بعد از تولد فرزند از مرخصی ساعتی استفاده کنند.

 
دسامبر  ۱برانگیخت. در  ھایی در میان مقامات و فعاالن ایرانیآمیز علیھ زنان واکنشمقررات قانونی تبعیض

طرح را مورد انتقاد قرار داد و گفت کھ ھدف  ۱۰و  ۹آمیز مواد ، شھیندخت موالوردی مقررات تبعیض۲۰۱۶
رأی داد اما این مواد  ۱۰و  ۹. در پی انتقادھا، کمیسیون بھداشت مجلس علیھ مواد 178کنندطرح را نقض می

 .179س دوباره بھ طرح بازگردندتوانند در ھنگام بررسی طرح در صحن علنی مجلمی
 

 افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاھش رشد جمعیت کشور
، مجلس ایران با اکثریت باالیی طرحی را تصویب کرد کھ تنظیم خانواده را از طرقی مثل ۲۰۱۴ماه اوت  ۱۰در 

فزایش نرخ باروری ی یک طرح ا. ماده180کردھای دائمی پیشگیری از بارداری محدود میغیرقانونی کردن شیوه
کلیھ اعمال جراحی کھ بھ منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام ”و پیشگیری از کاھش رشد جمعیت کشور، 

ھر گونھ تبلیغ در خصوص ”ی دو ھم کند. مادهرا ممنوع می “شود بھ استثنای موارد مرتبط با تھدید سالمتمی
ی معیارھای . طرح بھ دلیل عدم وضوح درباره181کندمی را ممنوع “پیشگیری از بارداری و کاھش فرزندآوری

تنبیھی در صورت نقض قانون از سوی شورای نگھبان بھ مجلس بازگردانده شده است و ھمچنان تحت بررسی 
 .182مجلس است

 
ی کند و تأثیر مثبت طرح خانوادهاگر این طرح بدل بھ قانون شود دسترسی بھ تنظیم خانواده را بھ شدت محدود می

ھای ناخواستھ برای زنان شود تواند منجر بھ بارداریھا میگرداند. این محدودیتایران را بھ عقب بازمی ۱۹۸۸
گذارد و آنھا را بھ اشکال دیگر گیری آنھا برای باقی ماندن در نیروی کار اثر میکھ بھ شکلی منفی بر توان تصمیم

 کند.مثل سقط جنین نامطمئن با ریسک مواجھ می
 

  عفاف و حجاب“ حریم”یانت از طرح ص
ی دو این ارائھ کردند. ماده “مخالفان حریم حجاب”عضو مجلس طرحی برای مقابلھ با  ۳۶، ۲۰۱۴اکتبر  ۸در 

کنند از یک ماه تا یک سال را رعایت نمی “حجاب اسالمی”داد تا کارمندان زنی را کھ ھا اجازه میطرح بھ اداره
کرد کھ اشتغال زنان با مردان ترکیب با کاھش حقوقی تا حد یک سوم حقوقشان جریمھ کنند. طرح ضمناً حکم می

ھای مشخصی کھ نیاز بھ کار زنان در ساعات دیگر دارند، محدود بھ ساعات معمول نشود، و بھ استثنای حرفھ
 شب) باشد.کاری( از ھفت صبح تا ده 

 
شود. اگر این طرح بدل بھ قانون شود، بیش آمیز علیھ حق کار زنان میھای تبعیضقانون پیشنھادی شامل محدودیت

دھد تا نھ تنھا کارمندان زن را مورد آزار قرار دھد، بلکھ آنھا را برای نوع پوشش از پیش بھ کارفرما اجازه می
 جریمھ کند.

                                                 
 ۲۷، دسترسی در ۱۳۲۰دسامبر  ۱، خبرگزاری مھر، “مخالفت معاون رئیس جمھور با برداشتن اولویت استخدام زنان مجرد” 178

 http://www.mehrnews.com/news/2186017 ، ۲۰۱۷ژانویھ 
، خبرگزاری “اعتراض فعاالن زن بھ حذف اولویت استخدام زنان مجرد/ پیگیری دولت برای حذف دوماده از طرح تعالی خانواده” 179

 http://www.mehrnews.com/news/2261655 ، ۲۰۱۷ژانویھ  ۲۷، دسترسی در ۲۰۱۴مارس  ۲۹مھر، 
، ۲۰۱۷ژانویھ  ۹، دسترسی در ۲۰۱۴ژوئن  ۹طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاھش رشد جمعیت کشور،  180

http://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state/889995 
 ھمان 181
182Amnesty  Rights in Iran,”You Shall Procreate, Attacks on Women’s Sexual and Reproductive “ 

International, March 11, 2015, https://www.amnesty.org/en/documents/MDE13/1111/2015/en/, (accessed 
January 10, 2017). 
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 الریجانی جناب آقای علی
 ریاست محترم مجلس شورای اسالمی

 جمھوری اسالمی ایران
 

 رونوشت بھ: سرکار خانم پروانھ سلحشوری
 ریاست فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی

 جمھوری اسالمی ایران
 

 حضور محترم جناب آقای الریجانی و سرکار خانم سلحشوری،
 

 بانگردد کھ سازمان دیدهحضورتان ارسال میکنیم از آن جھت کھ خدمتتان تقدیم میای نامھ
قانونی موجود ھای و محدودیتھا آتی گزارشی از تبعیضھای حقوق بشر قصد دارد در طی ماه

اولیھ خود ھای در بازار کار علیھ زنان ایران تھیھ کند. پیش از توزیع این گزارش، مایلیم یافتھ
از انتشار آن، فرصتی کافی برای مبادلۀ اطالعات و طرح  را با شما در میان بگذاریم تا پیش

دارید، از جملھ پاسخ ای کنیم ھر گونھ نظریھداشتھ باشیم. از حضورتان خواھش میھا نگرانی
) در 1396فروردین  20( 2017اپریل  8بھ سؤاالتی کھ در پایان این نامھ مطرح گردیده، تا 

مجلس و دولت ھای این گفتگو و مشورت، راه را برای تالش اختیار ما قرار دھید. ما امیدوارم
 ایران در جھت نیل بھ تساوی اقتصادی برای زنان ھموار کند.

 
سال است کھ موارد تبعیض علیھ زنان را در بسیاری  20حقوق بشر بیش از  بانسازمان دیده

نتشر نمودیم کھ ما گزارشی م 2016از کشورھای جھان مستند نموده است. در ماه ژوئیھ 
کند و بسیاری از چگونھ سیستم سرپرستی در عربستان صعودی زندگی زنان را کنترل می

گزارش دیگری منتشر کردیم کھ مستند  2011سازد. ما ھمچنین در سال حقوق آنھا را ضایع می
شاغل در ایاالت متحده، ھای کرد چگونھ فقدان مرخصی با حقوق و حمایت از خانوادهمی

 مشکالتی را برای نیروی کار و باالخص برای زنان ایجاد کرده است .
 

دھد کھ ایران در جھت حقوق زنان آن بخش از آمار دولت کھ در دسترس عموم است نشان می
قابل توجھی نموده است. ثبت نام ھای برای تحصیل و بھداشت در طی چھار دھۀ گذشتھ پیشرفت

زنان، اکثریت  2009ی بھ میزانی رسیده است کھ در سال بھ تنھایھا زنان در دانشگاه
 دادند.دانشجویان پذیرفتھ شده در سطح کارشناسی را تشکیل می

 
اما علیرغم کارایی قابل تحسین زنان در سطح آموزش عالی، میزان مشارکت آنان در نیروی 

شان داد میزان کار ایران در مقایسھ با مردان بھ طور چشمگیری کمتر است. آمار ھمچنین ن
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درصد بوده است کھ دو برابر میزان بیکاری در میان  20در حدود  2013بیکاری در بین زنان ایران در سال 
 مردان است.

 
دھد کھ قوانین ایران در مورد دسترسی مساوی زنان بھ اشتغال، حقوق بشر نشان می بانتحقیقات سازمان دیده

نماید توانند بھ آن بپردازند را محدود میشود، از جملھ تعداد مشاغلی کھ زنان میمستقیماً علیھ آنان تبعیض قائل می
ھا، دھد کھ در بعضی زمینھو نیز زنان شاغل از مزایای مساوی با مردان برخوردار نیستند. تحقیقات ما نشان می
کند و در ود دارد، اِعمال نمیدولت ھم قوانینی را کھ برای متوقف ساختن تبعیض گستردۀ کارفرماھا علیھ زنان وج

 قانونی کافی ایجاد نکرده است.ھای جنسی در محل کار نیز حمایتھای مورد مزاحمت
 

 قانونی علیھ زنانھای تبعیض )1
 

دھد بر روی تصمیمات کند؛ یعنی موقعیتی کھ بھ وی اجازه میقانون ایران شوھر را رئیس خانواده محسوب می
قانون مدنی، شوھر حق دارد با گرفتن حکمی  1117کنترل داشتھ باشد. برای مثال بر طبق ماده اقتصادی ھمسرش 

دھد کھ در عمل برخی بخصوصی منع نماید و تحقیقات ما نشان میھای از دادگاه، ھمسرش را از اشتغال بھ حرفھ
دانند. ستخدام متقاضی الزامی میاز کارفرمایان ارائۀ رضایتنامھ کتبی از جانب شوھر یا نامزد شخص را برای ا

حقوق بشر گفتند زنان در طی مراحل دادرسی طالق در دادگاه با اتھاماتی از جانب  بانوکال بھ سازمان دیده
 انداشتغال ورزیدهھایی و یا بھ شغل اندشوھرانشان علیھ خود روبرو ھستند کھ بدون رضایت آنان بھ کار پرداختھ

 ه است.کھ نامناسب بود
 

قانون گذرنامھ ایران اجازۀ شوھر را برای یک زن متأھل بھ منظور کسب گذرنامھ و سفر بھ خارج از  18ماده 
تواند در ھر زمان زن را از سفر بھ خارج (حتی اگر گذرنامھ ھم دریافت کرده داند و شوھر میکشور الزامی می

بھ قرار گرفتند اظھار داشتند بھ دلیل وجود عدم اطمینان باشد) منع نماید. بعضی از کارفرماھایی کھ مورد مصاح
ناشی از اینگونھ قوانین تبعیض آمیز، در مشاغلی کھ نیاز بھ سفرھای زیادی دارد، احتمال استخدام زنان بسیار بعید 

 خواھد بود.
 

ھای ک ھزینھشود، مانند کمقوانین تأمین اجتماعی ایران در مورد مزایای خاصی علیھ زنان تبعیض قائل می
گذارد. تنھا در صورتی یک خانوادگی، و در عوض چنین امکاناتی را در اختیار مردان متأھل و دارای فرزند می

باشد یا اینکھ تواند واجد دریافت اینگونھ مزایای مالی باشد کھ ثابت کند شوھرش بیکار یا دارای معلولیت میزن می
دارد کارکنان خود را تحت قانون قانون کار، کارفرما را ملزم می 148. ماده باشدوی تنھا سرپرست کودکانشان می

توانند از سازمان تأمین اجتماعی بیمھ درمانی دریافت تأمین اجتماعی بیمھ نماید و خانوادۀ شخص بیمھ شده نیز می
شناسد، ھنگامی کھ می مرد را رئیس و سرپرست خانواده 1936نمایند. اما نظر بھ اینکھ قانون مدنی مصوب سال 

توانند از کند یا ھنگامی کھ شوھر بیکار یا معلول است، خانوادۀ زن فقط میزن ھزینۀ زندگی شوھر را تأمین می
 بیمۀ درمانی وی بھره مند شوند. 

 
پیدا توانند پس از مرگ برای خانوادۀ خود بگذارند نیز بسط این تبعیض در مورد مزایا حتی بھ آنچھ کھ زنان می

توانند پس از مرگ وی بخشی از حقوق بازنشستگی سال یک مرد می 18کند. در حالیکھ ھمسر و فرزندان زیر می
 تواند از ھمان مزایا برخوردار گردد.میرد، شوھرش نمیوی را دریافت نمایند، ھنگامی کھ یک زِن بیمھ شده می
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 فقدان مبارزه با تبعیض در بازار کار )2
 

کند، اما دولت منع تبعیض را بھ مراحل ون کار ایران تبعیض علیھ زنان در محیط کار را ممنوع میاگرچھ قان
دھد دولت و کارفرما در بخش دھد. اطالعاتی کھ در دسترس عموم قرار دارد نشان میاستخدام شخص، بسط نمی

فنی و ھای ام کنند، بھ ویژه برای سمتمردان را بھ جای زنان استخد اندخصوصی در تعدادی از موارد ترجیح داده
مورد نیاز، ھای مدیریت. کارفرما چھ در بخش عمومی و چھ در بخش خصوصی در ھنگام انتشار آگھی سمت

کنند و این کار را بر اساس یک سلسلھ معیارھای خودسرانھ و مرجح بودن جنسیت استخدام شونده را ذکر می
از تصمیم دفتر معاونت ریاست جمھوری و رییس جمھور روحانی در بھ تعویق دھند. ما تبعیض آمیز انجام می

ھای بھ منظور تحقیق در بارۀ تبعیض 2016اجرایی در ژوئیھ ھای جامع برای سمتھای انداختن دور سوم آزمون
لس شورای کنیم. این حرکتی است کھ فراکسیون زنان مجعنوان شده علیھ بانوان در بخش دولتی استقبال می

 اسالمی نیز از آن استقبال نموده است.
 

کھ در اجتماع برای کار بھ عنوان مدیر و ای کلیشھھای دھد کھ زنان ایران علیھ ذھنیتتحقیقات ما نشان می
مدیریت صراحتاً مسئلۀ جنسیت را در ھای کنند. در حالیکھ بسیاری از سمتسرپرست وجود دارد، مبارزه می

دھند)، بسیاری از زنانی کھ در مصاحبھ شرکت داشتند کنند (معموالً مردان را ترجیح میعنوان میاستخدام 
 کردند شانس آنھا برای استخدام و یا ترفیع رتبھ بھ عنوان مدیر، بھ دلیل جنسیت ایشان ضعیف تر است.احساس می

 
ر گفتند در محل کارشان از وجود ھیچگونھ حقوق بش بانمدیران و کارکنانی کھ مصاحبھ شدند بھ سازمان دیده

جنسی مطلع نیستند، و چندین تن از زنان مواردی از ھای برای مبارزه با مزاحمتھایی و سیاستھا شیوه
جنسی را گزارش کردند. عالوه بر آن مصاحبھ شوندگان فشارھای خودسرانھ برای رعایت پوشش  ھای مزاحمت

کردند. اگرچھ دفتر معاونت ریاست جمھوری در امور زنان و خانواده در ناخشنودی می بھ طور تبعیض آمیز ابراز
باشد اما برای محافظت از زنان در برابر خشونت بھ منظور تقدیم بھ مجلس میای حال تھیھ پیش نویس کامل الیحھ

پیشگیری از مزاحمت در محیط حقوق بشر نتوانست ھیچگونھ تالشی را مشاھده کند کھ در جھت  بانسازمان دیده
 کار مطرح شده باشد.

 
 مربوط بھ بارداریھای تبعیض )3

 
دولت و مجلس در جھت ارائۀ نھ ماه مرخصی زایمان برای زنان و سھ روز مرخصی تشویقی ھای ما از تالش

کارمند را کنیم. اما از فقدان مقررات قانونی خاصی کھ شغل پدران در بخش عمومی و خصوصی استقبال می
محافظت نماید، بھ ویژه محافظت در برابر از دست دادن شغل و یا تنزل رتبھ بھ دلیل برخورداری از مرخصی 

تواند دھند کھ میبرای کارفرمایانی کھ اینگونھ اقدامات تنبیھی را انجام میھایی فوق الذکر و نیز فقدان مجازات
 ر شود، نگرانیم.سبب آسیب رساندن بھ شرکت زنان در بازار کا

 
 سیستم حل اختالف میان کارگر و کارفرما در ایران )4

 
باشد کھ شوراھای اسالمی کار کھ تحت نظارت وزارت کار قانون کار ایران شامل بخشی در بارۀ حل اختالف می

ن از انواع مختلف تواند بالقوه برای محافظت زنانمایند. این امر میرا در آن ایفا میای کنند، نقش عمدهعمل می
تواند بھ طور مؤثر بھ زنانی کھ مورد ازه میاندتبعیض در محل کار، حیاتی باشد. معلوم نیست کھ این ساختار تا چھ

 غرامت بپردازد. اندتبعیض قرار گرفتھ
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 تواند حضور زنان را در باز کار کاھش دھدکھ میقوانین تحت بررسی،  )5
 

نگران ھستیم کھ چندین الیحھ کھ در حال حاضر در مجلس شورای اسالمی تحت ما ھمچنین از این موضوع 
تواند حقوق زنان ایرانی را نقض کرده و آنھا را از جھت مشارکت در بازار کار، منزوی بررسی قرار دارد، می

 نماید.
 

رست خانواده شان را از تصویب گذراند کھ ساعات کار زنانی را کھ سرپای مجلس الیحھ 2016مھ  10در روز 
سال دارند و یا کودک یا ھمسری دارند کھ بھ معلولیت شدید یا بیماری غیر قابل درمان  6ھستند و کودکان زیر 

شود، کاھش ساعت تقلیل یابد. از آنجا کھ اینگونھ معافیت شامل حال مردان نمی 36ساعت بھ  40مبتالست، از 
تواند باعث شود کارفرما استخدام مردان را کنند) میرا دریافت میساعات کار برای زنان (در حالیکھ ھمان حقوق 
 بھ دلیل در بر داشتن ھزینۀ کمتر، ترجیح دھند.

 
بھ مجلس تقدیم شد، ھنوز در حال بررسی  2013کھ در سال  “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده”ما متوجھیم کھ 

است. اگر چھ در پیشنویس الیحۀ مزبور چند بخش وجود دارد کھ مشوق ازدواج و داشتن فرزند است، اما در عین 
ھای ایجاد سلسلھ مراتب برای استخدام در بخش اندباشد کھ از آن جملھحال شامل مقرراتی تبعیض آمیز نیز می

مشاغل باید اولویت استخدام را بھ شرح  9ولتی و خصوصی بر اساس جنسیت و وضعیت ازدواج. بر طبق ماده د
این الیحھ  10زیر تعیین نمایند: مردان متأھل دارای فرزند، مردان متأھل بدون فرزند، و زنان دارای فرزند. ماده 

سال غیر قانونی  5می در دانشگاه بھ مدت ھمچنین استخدام افراد مجرد را برای تصدی  قطعی پست استادی رس
تواند داوطلب مجرد را استخدام نماید. ما داند. تنھا در صورت فقدان یک فرد واجد شرایط، مؤسسھ آموزشی میمی

تواند در طی مذاکرات رأی داده است اما این مقررات می 10و  9متوجھیم کھ کمیسیون بھداشت مجلس علیھ مواد 
دارد اختالفات خانوادگی را در الیحھ اضافھ شود. پیش نویس این الیحھ ھمچنین وکال را ملزم می مجلس مجدداً بھ

دھد کھ در نتیجھ توانایی زنان مالی ارائھ میھایی جھت آشتی بین طرفین حل و فصل نمایند و در این جھت، انگیزه
 نماید.را برای گرفتن طالق تضعیف می

 
باشد می “افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاھش رشد جمعیت کشور”یب الیحۀ مجلس ھمچنین در حال تصو

تمام اعمال جراحی بھ منظور عقیم سازی دائمی بھ جز در مواردی کھ برای سالمت جسمانی فرد ”کھ انجام 
ش باروری ھر گونھ آگھی برای پیشگیری از بارداری ... [کھ سبب] کاھ”داند و را غیر قانونی می “خطرناک باشد

تنظیم خانواده را بھ شدت ھای سازد. اگر این الیحھ بھ تصویب برسد، دسترسی بھ برنامھرا ممنوع می “شود
برد. این را از بین می 1988سازد و تمام تأثیرات مثبت ناشی از طرح تنظیم خانواده مصوب محدود می
تری در میان زنان منجر شود کھ بر روی توانایی تصمیم گیری نا خواستۀ بیشھای تواند بھ بارداریمیھا محدودیت

خطرناک ھای ایشان در بارۀ ماندن در نیروی کار، تأثیر منفی گذاشتھ و آنھا را بھ ُطُرق دیگری مانند اتخاذ روش
 سقط جنین، در معرض خطر قرار دھد. 

 
بھ  “صیانت از حریم حجاب”را بھ نام ای تن از اعضاء مجلس پیش نویس الیحھ 36، 2014اکتبر  8در روز 

دھد کارمندانی کھ حجاب اسالمی پیش نویس این الیحھ بھ مأموران قوۀ مجریھ اجازه می 2مجلس ارائھ کردند. مادۀ 
خود را رعایت نکنند با عدم پرداخت یک سوم حقوقشان از یک ماه تا یک سال جریمھ نمایند. این الیحھ ھمچنین 

شب باشد بھ  10صبح تا  7اید کھ با ھمکاران مذکر مخلوط نشوند و اینکھ ساعات کار زنان از نمزنان را مکلف می
 باشند.استثناء بعضی از مشاغل کھ نیازمند حضور بانوان می
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کنیم. برای مقاصد مطروحھ در این نامھ، فوق الذکر، ما سؤاالت ذیل را حضورتان تقدیم میھای با توجھ بھ نگرانی
باشند از جملھ؛ ھر یک از عواملی ھستند کھ بھ طور رسمی بھ بخش اجرایی وابستھ می“ مقامات”ز منظور ا
امنیتی، اطالعاتی، یا قضائی، و یا ھر شخص دیگری کھ از جانب نھادھای فوق الذکر و یا با اطالع ھای سازمان

 نماید.ایشان عمل می
 

ھستیم. باعث  2017اپریل  8اشتیاق منتظر دریافت نظرات شما تا ما از توجھ شما بھ این مطالب سپاسگزاریم و با 
خود را حضور شما یا دیگر نمایندگان ایرانی کھ در شصت و یکمین نشست ھای خوشوقتی ما خواھد بود کھ یافتھ

گردد، در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می 2017 مارس 24تا  13کمیسیون موقعیت زنان کھ از 
 دیم کنیم.تق
 

مجلس در جھت اصالح قوانین تبعیض آمیز علیھ زنان در قوانین مدنی و کار چھ اقداماتی انجام داده و یا  .1
 قصد انجام آن را دارد؟

برای حصول اطمینان از آنکھ قوانین پیشنھادی فوق الذکر حضور زنان را در نیروی کار کاھش ندھد،  .2
 جام آن را دارد؟مجلس چھ اقداماتی انجام داده و یا قصد ان

برای جلوگیری از تبعیض علیھ زنان توسط کارفرمایان در بخش خصوصی و عمومی چھ اقدامات  .3
ھا کھ برای پیشگیری از این گونھ تبعیضھایی قانونی موجود است؟ لطفاً قوانین، مقررات  و سیاست

 وجود دارد را قید بفرمائید.
گزارش کردن و تحقیق در بارۀ موارد تبعیض علیھ زنان وجود ھای قانونی برای مستند نمودن، چھ شیوه .4

 دارد؟
مدیریت ھای اجتماعی کھ زنان را واجد شرایط پستای کلیشھھای مجلس در جھت مبارزه با ذھنیت .5

جنسیتی در ای کلیشھھای بیند، چھ اقداماتی انجام داده است؟ آیا مجلس تا کنون در مورد چنین ذھنیتنمی
 را ترتیب داده است و اگر انجام شده چھ تحقیقاتی صورت گرفتھ است؟ھایی ل کار مطالعات و بررسیمح

با ای محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در مصاحبھ 2015ژوئیھ  31در روز  .6
دود یک سوم) (در ح 145000از  47000خبرگزاری ایسنا اظھار داشت بر طبق مطالعات داخل کشور، 

، پس از بازگشت بھ انداز زنانی کھ از حق قانونی خود برای مرخصی شش ماھۀ زایمان استفاده کرده
محل کار توسط کارفرمای خود اخراج گردیدند. چند نفر از این زنان توانستند بھ کار باز گردند و یا بھ 

مجلس بھ اینگونھ تحقیقات دسترسی دارد علت این اخراج غیر قانونی، غرامت قانونی دریافت نمایند؟ آیا 
 تواند این اطالعات را در اختیار دیگران نیز قرار دھد؟و اگر چنین است، آیا مجلس می

مجلس در جھت افزایش محافظت از زنان در برابر از دست دادن مشاغل خود بھ علت استفاده از حق  .7
 ؟کرده استھایی قانونی خود یعنی مرخصی زایمان، چھ تالش

زند تحقیقی کھ توسط دفتر معاونت ریاست جمھوری در امور زنان و خانواده انجام شده است تخمین می .8
طبقھ بندی  “غیر رسمی”کھ نیمی از مشاغلی کھ زنان در آنھا بھ کار اشتغال دارند، در گروه مشاغل 

د، چھ اقداماتی کننشوند. مجلس در جھت محافظت بیشتر زنانی کھ در مشاغل غیر رسمی کار میمی
 انجام داده است؟

جنسی در محل کار وجود دارد؟ آیا مجلس ھای در جھت پیشگیری و مجازات مزاحمتھایی چھ محافظت .9
جنسی در محل کار اقداماتی انجام ھای در جھت قانونگذاری یا وضع مقررات برای مبارزه با مزاحمت

 داده است؟
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فوق پاسخ دھید، لطفاً با   ھای در صورتیکھ ھر گونھ پرسشی در مورد این موضوعات دارید و یا مایلید بھ پرسش
 تماس حاصل فرمائید. naoumd@hrw.orgبا ایمیل  دیانا نعومھمکار اینجانب، خانم 

 
 با احترام، 

 
 ]امضا[

 سارا لی ویتسون،
 مدیر اجرایی،

 بخش خاورمیانھ و شمال افریقا،
 حقوق بشر بانسازمان دیده
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نامھ بھ دفتر معاونت   II:پیوست 
 زنان و خانواده

 
 

 2017مارس  14
 

 سرکار خانم شھیندخت موالوردی،
 معاون ریاست جمھوری در امور زنان و خانواده

 جمھوری اسالمی ایران
 

 ،حضور محترم سرکار خانم موالوردی
 

 بانگردد کھ سازمان دیدهحضورتان ارسال میکنیم از آن جھت کھ خدمتتان تقدیم میای نامھ
قانونی موجود ھای و محدودیتھا آتی گزارشی از تبعیضھای حقوق بشر قصد دارد در طی ماه

اولیھ ھای در بازار کار علیھ زنان ایران تھیھ کند. پیش از  نھایی شدن این گزارش، مایلیم یافتھ
ا پیش از انتشار آن، فرصتی کافی برای مبادلۀ اطالعات و خود را با شما در میان بگذاریم ت

دارید، از کنیم ھر گونھ نظر یا پیشنھادی داشتھ باشیم. از حضورتان خواھش میھا طرح نگرانی
فروردین  20( 2017اپریل  8جملھ پاسخ بھ سؤاالتی کھ در پایان این نامھ مطرح گردیده، تا 

. ما امیدواریم این گفتگو و تبادل اطالعات، راه را برای )  در اختیار ما قرار دھید1396
خستگی ناپذیر معاونت شما و دولت ایران در جھت نیل بھ تساوی اقتصادی برای  ھای تالش

 زنان ھموار سازد.
 

سال است کھ موارد تبعیض علیھ زنان را در بسیاری از  20حقوق بشر بیش از  بانسازمان دیده
ما گزارشی منتشر نمودیم کھ چگونھ  2016ند نموده است. در ماه ژوئیھ کشورھای جھان مست

کند و بسیاری از حقوق آنھا را سیستم قیمومیت در عربستان سعودی زندگی زنان را کنترل می
گزارش دیگری منتشر کردیم کھ نشان میداد چگونھ  2011سازد.ما ھمچنان در سال ضایع می

شاغل در ایاالت متحده، مشکالتی را برای ھای از خانوادهفقدان مرخصی با حقوق و حمایت 
 نیروی کار و باالخص برای زنان ایجاد کرده است .

 
دھد کھ ایران در جھت حقوق آن بخش از آمار دولت برای عموم قابل دسترس است نشان می

است.  قابل توجھی نمودهھای زنان برای تحصیل و بھداشت در طی چھار دھۀ گذشتھ پیشرفت
زنان، اکثریت  2009بھ تنھایی بھ میزانی رسیده است کھ در سال ھا ثبت نام زنان در دانشگاه

 دادند.دانشجویان پذیرفتھ شده در سطح کارشناسی را تشکیل می
 

اما علیرغم کارایی قابل تحسین زنان در سطح آموزش عالی، میزان مشارکت آنان در نیروی 
ردان بھ طور چشمگیری کمتر است. آمار ھمچنین نشان میدھد کھ کار ایران در مقایسھ با م

درصد بوده است کھ دو برابر  20در حدود  2013میزان بیکاری در بین زنان ایران در سال 
 میزان بیکاری در میان مردان است.
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ان بھ اشتغال، دھد کھ قوانین ایران در مورد دسترسی مساوی زنحقوق بشر نشان می بانتحقیقات سازمان دیده
نماید توانند بھ آن بپردازند را محدود میشود، از جملھ تعداد مشاغلی کھ زنان میمستقیماً علیھ آنان تبعیض قائل می

ھا، دھد کھ در بعضی زمینھو نیز زنان شاغل از مزایای مساوی با مردان برخوردار نیستند. تحقیقات ما نشان می
کند و در وقف ساختن تبعیض گستردۀ کارفرماھا علیھ زنان وجود دارد، ِاعمال نمیدولت قوانینی را کھ برای مت

 قانونی کافی ایجاد نکرده است.ھای جنسی در محل کار نیز حمایتھای مورد مزاحمت
 

 قانونی علیھ زنانھای تبعیض )1
 

دھد بر روی اجازه می کند؛ یعنی موقعیتی کھ بھ ویقانون ایران شوھر را سرپرست خانواده محسوب می
قانون مدنی، شوھر حق دارد با  1117تصمیمات اقتصادی ھمسرش کنترل داشتھ باشد. برای مثال بر طبق ماده 

دھد کھ بخصوصی منع نماید و تحقیقات ما نشان میھای گرفتن حکمی از دادگاه، ھمسرش را از اشتغال بھ حرفھ
امھ کتبی از جانب شوھر یا نامزد شخص را برای استخدام متقاضی در عمل برخی از کارفرمایان ارائۀ رضایتن

حقوق بشر گفتند زنان در طی مراحل دادرسی طالق در دادگاه با اتھاماتی  باندانند. وکال بھ سازمان دیدهالزامی می
اشتغال ھایی غلو یا بھ ش انداز جانب شوھرانشان علیھ خود روبرو ھستند کھ بدون رضایت آنان بھ کار پرداختھ

 کھ نامناسب بوده است. اندورزیده
 

قانون گذرنامھ ایران اجازۀ شوھر را برای یک زن متأھل بھ منظور کسب گذرنامھ و سفر بھ خارج از  18ماده 
تواند در ھر زمان زن را از سفر بھ خارج (حتی اگر گذرنامھ ھم دریافت کرده داند و شوھر میکشور الزامی می

منع نماید. بعضی از کارفرماھایی کھ مورد مصاحبھ قرار گرفتند اظھار داشتند بھ دلیل وجود عدم اطمینان  باشد)
ناشی از اینگونھ قوانین تبعیض آمیز، در مشاغلی کھ نیاز بھ سفرھای زیادی دارد، احتمال استخدام زنان بسیار بعید 

 خواھد بود.
 

ھای شود، مانند کمک ھزینھخاصی علیھ زنان تبعیض قائل می قوانین تأمین اجتماعی ایران در مورد مزایای
گذارد. تنھا در صورتی یک خانوادگی، و در عوض چنین امکاناتی را در اختیار مردان متأھل و دارای فرزند می

د یا اینکھ باشتواند واجد دریافت اینگونھ مزایای مالی باشد کھ ثابت کند شوھرش بیکار یا دارای معلولیت میزن می
دارد کارکنان خود را تحت قانون قانون کار، کارفرما را ملزم می 148باشد. ماده وی تنھا سرپرست کودکانشان می

توانند از سازمان تأمین اجتماعی بیمھ درمانی دریافت تأمین اجتماعی بیمھ نماید و خانوادۀ شخص بیمھ شده نیز می
شناسد، ھنگامی کھ مرد را رئیس و سرپرست خانواده می 1936ی مصوب سال نمایند. اما نظر بھ اینکھ قانون مدن

توانند از کند یا ھنگامی کھ شوھر بیکار یا معلول است، خانوادۀ زن فقط میزن ھزینۀ زندگی شوھر را تأمین می
 بیمۀ درمانی وی بھره مند شوند. 

 
پس از مرگ برای خانوادۀ خود بگذارند نیز بسط پیدا  تواننداین تبعیض در مورد مزایا حتی بھ آنچھ کھ زنان می

توانند پس از مرگ وی بخشی از حقوق بازنشستگی سال یک مرد می 18کند. در حالیکھ ھمسر و فرزندان زیر می
 تواند از ھمان مزایا برخوردار گردد.میرد، شوھرش نمیوی را دریافت نمایند، ھنگامی کھ یک زِن بیمھ شده می

 
 ن مبارزه با تبعیض در بازار کارفقدا )2

 
کند، اما دولت منع تبعیض را بھ مراحل اگرچھ قانون کار ایران تبعیض علیھ زنان در محیط کار را ممنوع می

دھد دولت و کارفرما در بخش دھد. اطالعاتی کھ در دسترس عموم قرار دارد نشان میاستخدام شخص، بسط نمی
فنی و ھای مردان را بھ جای زنان استخدام کنند، بھ ویژه برای سمت اندجیح دادهخصوصی در تعدادی از موارد تر

مورد نیاز، بھ ھای مدیریت. کارفرما چھ در بخش عمومی و چھ در بخش خصوصی در ھنگام انتشار آگھی سمت
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سلھ معیارھای کنند و این کار را بر اساس یک سلطور معمول مرجح بودن جنسیت استخدام شونده را ذکر می
دھند. ما از تصمیم دفتر معاونت ریاست جمھوری و رییس جمھور آقای خودسرانھ و تبعیض آمیز انجام می

بھ منظور تحقیق  2016اجرایی در ژوئیھ ھای جامع برای سمتھای روحانی در بھ تعویق انداختن دور سوم آزمون
کنیم. این حرکتی است کھ فراکسیون زنان ش دولتی استقبال میعنوان شده علیھ بانوان در بخھای در بارۀ تبعیض

 مجلس شورای اسالمی نیز از آن استقبال نموده است.
 

کھ در اجتماع برای کار بھ عنوان مدیر و ای کلیشھھای دھد کھ زنان ایران باید با ذھنیتتحقیقات ما نشان می
مدیریت صراحتاً مسئلۀ جنسیت را در ھای تعدادی از سمت کنند. در حالیکھسرپرست وجود دارد، مبارزه می

دھند)، بسیاری از زنانی کھ در مصاحبھ شرکت داشتند احساس استخدام عنوان میکنند (معموالً مردان را ترجیح می
 کردند شانس آنھا برای استخدام و یا ترفیع رتبھ بھ عنوان مدیر، بھ دلیل جنسیت ایشان ضعیف تر است.می

 
حقوق بشر گفتند در محل کارشان از وجود ھیچگونھ  باندیران و کارکنانی کھ مصاحبھ شدند بھ سازمان دیدهم

جنسی مطلع نیستند، و چندین تن از زنان مواردی از ھای برای مبارزه با مزاحمتھایی و سیاستھا شیوه
ان مرتباً از اعمال فشار خودسرانھ برای جنسی را گزارش کردند. عالوه بر آن مصاحبھ شوندگھای مزاحمت

کردند. اگرچھ دفتر معاونت ریاست جمھوری در امور زنان و خانواده در حال رعایت پوشش ابراز ناخشنودی می
باشد اما برای محافظت از زنان در برابر خشونت بھ منظور تقدیم بھ مجلس میای تھیھ پیش نویس کامل الیحھ

قوق بشر نتوانست ھیچگونھ تالشی را مشاھده کند کھ در جھت پیشگیری از مزاحمت در محیط ح بانسازمان دیده
 کار مطرح شده باشد.

 
 مربوط بھ بارداریھای تبعیض )3

 
دولت در جھت ارائۀ نھ ماه مرخصی زایمان برای زنان و دوھفتھ مرخصی تشویقی پدران در ھای ما از تالش

کنیم. اما از فقدان مقررات قانونی خاصی کھ شغل کارمند را محافظت نماید، میبخش عمومی و خصوصی استقبال 
بھ ویژه محافظت در برابر از دست دادن شغل و یا تنزل رتبھ بھ دلیل برخورداری از مرخصی فوق الذکر و نیز 

تواند سبب آسیب رساندن یدھند کھ مبرای کارفرمایانی کھ اینگونھ اقدامات تنبیھی را انجام میھایی فقدان مجازات
 بھ شرکت زنان در بازار کار شود، نگرانیم.

 
 سیستم حل اختالف میان کارگر و کارفرما در ایران )4

 
باشد کھ شوراھای اسالمی کار کھ تحت نظارت وزارت کار قانون کار ایران شامل بخشی در بارۀ حل اختالف می

تواند بالقوه برای محافظت زنان از انواع مختلف نمایند. این امر میرا در آن ایفا میای کنند، نقش عمدهعمل می
تواند بھ طور مؤثر بھ زنانی کھ مورد ازه میاندتبعیض در محل کار، حیاتی باشد. معلوم نیست کھ این ساختار تا چھ

 غرامت بپردازد. اندتبعیض قرار گرفتھ
 

 را در باز کار کاھش دھد تواند حضور زنانکھ میقوانین تحت بررسی،  )5
 

ما ھمچنین از این موضوع نگران ھستیم کھ چندین الیحھ کھ در حال حاضر در مجلس شورای اسالمی تحت 
تواند حقوق زنان ایرانی را نقض کرده و آنھا را از جھت مشارکت در بازار کار، منزوی بررسی قرار دارد، می

 نماید.
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را از تصویب گذراند کھ ساعات کار زنانی را کھ سرپرست خانواده شان ای مجلس الیحھ 2016مھ  10در روز 
سال دارند و یا کودک یا ھمسری دارند کھ بھ معلولیت شدید یا بیماری غیر قابل درمان  6ھستند و کودکان زیر 

، کاھش شودساعت تقلیل یابد. از آنجا کھ اینگونھ معافیت شامل حال مردان نمی 36ساعت بھ  40مبتالست، از 
تواند باعث شود کارفرما استخدام مردان را کنند) میساعات کار برای زنان (در حالیکھ ھمان حقوق را دریافت می

 بھ دلیل در بر داشتن ھزینۀ کمتر، ترجیح دھند.
 

بھ مجلس تقدیم شد، ھنوز در حال بررسی  2013کھ در سال “ طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده”ما متوجھیم کھ 
ست. اگر چھ در پیشنویس الیحۀ مزبور چند بخش وجود دارد کھ مشوق ازدواج و داشتن فرزند است، اما در عین ا

دولتی و خصوصی بر ھای ایجاد سلسلھ مراتب برای استخدام در بخش حال شامل مقرراتی تبعیض آمیز نیز شامل
ویت استخدام را بھ شرح زیر تعیین نمایند: مشاغل باید اول 9اساس جنسیت و وضعیت ازدواج است. بر طبق ماده 

این الیحھ ھمچنین استخدام  10مردان متأھل دارای فرزند، مردان متأھل بدون فرزند، و زنان دارای فرزند. ماده 
داند. تنھا در سال غیر قانونی می 5افراد مجرد را برای تصدی  قطعی پست استادی رسمی در دانشگاه بھ مدت 

تواند داوطلب مجرد را استخدام نماید. ما متوجھیم کھ رد واجد شرایط، مؤسسھ آموزشی میصورت فقدان یک ف
تواند در طی مذاکرات مجلس مجدداً رأی داده است اما این مقررات می 10و  9کمیسیون بھداشت مجلس علیھ مواد 

فات خانوادگی را در جھت آشتی دارد اختالبھ الیحھ اضافھ شود. پیش نویس این الیحھ ھمچنین وکال را ملزم می
دھد کھ در نتیجھ توانایی زنان را برای مالی ارائھ میھایی بین طرفین حل و فصل نمایند و در این جھت، انگیزه

 نماید.گرفتن طالق تضعیف می
 

است کھ  “افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاھش رشد جمعیت کشور”مجلس ھمچنین در حال تصویب الیحۀ 
تمام اعمال جراحی بھ منظور عقیم سازی دائمی بھ جز در مواردی کھ برای سالمت جسمانی فرد خطرناک ”جام ان

را  “ھر گونھ آگھی برای پیشگیری از بارداری ... [کھ سبب] کاھش باروری شود”داند و را غیر قانونی می “باشد
سازد تنظیم خانواده را بھ شدت محدود میھای سازد. اگر این الیحھ بھ تصویب برسد، دسترسی بھ برنامھممنوع می

تواند بھ میھا برد. این محدودیترا از بین می 1988و تمام تأثیرات مثبت ناشی از طرح تنظیم خانواده مصوب 
نان منجر شود کھ بر روی توانایی تصمیم گیری ایشان در بارۀ ماندن در نا خواستۀ بیشتری در میان زھای بارداری

خطرناک سقط جنین، در معرض ھای نیروی کار، تأثیر منفی گذاشتھ و آنھا را بھ ُطُرق دیگری مانند اتخاذ روش
 خطر قرار دھد. 

 
بھ  “ح صیانت از حریم حجابطر”را بھ نام ای تن از اعضاء مجلس پیش نویس الیحھ 36، 2014اکتبر  8در روز 

دھد کارمندانی کھ حجاب اسالمی پیش نویس این الیحھ بھ مأموران قوۀ مجریھ اجازه می 2مجلس ارائھ کردند. مادۀ 
خود را رعایت نکنند با عدم پرداخت یک سوم حقوقشان از یک ماه تا یک سال جریمھ نمایند. این الیحھ ھمچنین 

شب باشد بھ  10صبح تا  7ھمکاران مذکر مخلوط نشوند و اینکھ ساعات کار زنان از  نماید کھ بازنان را مکلف می
 باشند.استثناء بعضی از مشاغل کھ نیازمند حضور بانوان می

 
کنیم. برای مقاصد مطروحھ در این نامھ، فوق الذکر، ما سؤاالت ذیل را حضورتان تقدیم میھای با توجھ بھ نگرانی

باشند از جملھ؛ ھر یک از عواملی ھستند کھ بھ طور رسمی بھ بخش اجرایی وابستھ می “مقامات”منظور از 
امنیتی، اطالعاتی، یا قضائی، و یا ھر شخص دیگری کھ از جانب نھادھای فوق الذکر و یا با اطالع ھای سازمان

 نماید.ایشان عمل می
 

باشیم. می 2017اپریل  8ظر دریافت نظرات شما تا ما از توجھ شما بھ این مطالب سپاسگزاریم و با اشتیاق منت
خود را حضور شما یا دیگر نمایندگان ایرانی کھ در شصت و یکمین ھای باعث خوشوقتی ما خواھد بود کھ یافتھ
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در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار  2017مارس  24تا  13نشست کمیسیون موقعیت زنان کھ از 
 یم.گردد، تقدیم کنمی

 
دفتر معاونت ریاست جمھوری در امور زنان و خانواده در جھت اصالح قوانین تبعیض آمیز علیھ زنان  .1

 در قوانین مدنی و کار چھ اقداماتی انجام داده و یا قصد انجام آن را دارد؟
درصد مشاغلی را عھده دار ھستند کھ در بخش قانونگذاری،  17، زنان 2011بر طبق آمار ملی سال  .2

ای رسمی عالی رتبھ و مدیریت دستھ بندی شده است. آیا ھیچگونھ آماری در دسترس است کھ سمت ھ
نشان دھد چند درصد از بانوان در سمت ھای مدیریت و در چھ نوع مشاغلی در بخش خصوصی و 

 دولتی فعالیت دارند؟ اگر چنین است، لطفاً اطالعات مربوطھ را در اختیار ما قرار دھید.
حمایت از زنان در برابر خشونت در چھ تاریخی بھ مجلس تقدیم خواھد شد و آیا قوانین  پیش نویس الیحھ .3

در ھای قانونی ھای جنسی  در محل کار را نیز شامل میشود؟ چھ محافظتپیشنھادی موضوع مزاحمت
جنسی در محل کار وجود دارد؟ سپاسگزار خواھیم شد اگر پیش ھای جھت پیشگیری و مجازات مزاحمت

 ویس الیحۀ مزبور را در اختیار مان قرار دھید.ن
ھا حاکی از آن است کھ دفتر معاونت ریاست جمھوری در امور زنان و خانواده در ھای رسانھگزارش .4

دھد از سفر ھمسرش ممانعت بھ عمل آورند. ھمچنین صدد اصالح قوانینی است کھ بھ شوھر اجازه می
ھای علمی و ورزشی تالش است تا زنانی کھ بھ دلیل فعایتھایی در دست است کھ دفتر شما در گزارش

ھایی معاف شوند را، از وجود چنین محدودیتھا دعوت میھا و تورنومنتبرای شرکت در کنفرانس
باشد و اگر نماید. آیا ممکن است توضیح بفرمایید آیا دفتر شما حقیقتاً در فکر انجام چنین تغییراتی می

باشند؟ آیا تا کنون ھیچگونھ معافیتی ور در حال حاضر در چھ وضعیتی میچنین است، اصالحات مزب
برای زنانی کھ باید بھ دلیل حرفھ شان بھ خارج از کشور سفر کنند، صادر شده است؟ اگر چنین است، 

 ھا و علت آنھا را در اختیار ما قرار دھید. لطفاً تعداد دفعات صدور اینگونھ معافیت
ھوری در امور زنان و خانواده در جھت ھمیاری با مجلس برای حصول دفتر معاونت ریاست جم .5

اطمینان از اینکھ قوانین پیشنھادی اخیر (کھ فوقاً ذکر شد) حضور زنان را در نیروی کار کاھش ندھد، 
 چھ اقداماتی انجام داده و یا قصد انجام آن را دارد؟

با ای سازمان تأمین اجتماعی در مصاحبھمحمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد  2015ژوئیھ  31در روز  .6
(در حدود یک سوم)  145000از  47000خبرگزاری ایسنا اظھار داشت بر طبق مطالعات داخل کشور، 

، پس از بازگشت بھ انداز زنانی کھ از حق قانونی خود برای مرخصی شش ماھۀ زایمان استفاده کرده
چند نفر از این زنان توانستند بھ کار باز گردند و یا بھ محل کار توسط کارفرمای خود اخراج گردیدند. 

علت این اخراج غیر قانونی، غرامت قانونی دریافت نمایند؟ در اینگونھ موارد، مقامات چھ اقداماتی 
 دیگری انجام دادند؟ از اینکھ نتایج این تحقیقات را با ما نیز در میان بگذارید، سپاسگزار خواھیم شد.

ست جمھوری در امور زنان و خانواده در جھت افزایش محافظت از زنان در برابر از دفتر معاونت ریا .7
کرده ھایی دست دادن مشاغل خود بھ علت استفاده از حق قانونی خود یعنی مرخصی زایمان، چھ تالش

 است؟
زند تحقیقی کھ توسط دفتر معاونت ریاست جمھوری در امور زنان و خانواده انجام شده است تخمین می .8

طبقھ بندی “ غیر رسمی”کھ نیمی از مشاغلی کھ زنان در آنھا بھ کار اشتغال دارند، در گروه مشاغل 
کنند، چھ شوند. وزارتخانۀ شما در جھت محافظت بیشتر زنانی کھ در مشاغل غیر رسمی کار میمی

 اقداماتی انجام داده است؟
ھای جامع برای سمتھای ی دور سوم آزموناند کھ دولت آقای روحانرسانھ ھای ایران گزارش کرده .9

عنوان شده علیھ بانوان در بازار کار بھ ھای بھ منظور تحقیق در بارۀ تبعیض 2016اجرایی در ژوئیھ 
اند. آیا نتایج این تحقیقات تا کنون مشخص و معلوم شده است؟ چھ معیارھایی برای تعیین تعویق انداختھ

 گیرند؟مت بخصوص در مشاغل دولتی مورد استفاده قرار میجنسیت مورد نیاز برای یک س



 

  بشر حقوق بان دیده سازمان | می  2017  57 

بھ منظور پیشگیری از تبعیض علیھ زنان توسط کارفرمایان در بخش خصوصی و عمومی چھ اقدامات  .10
ھا کھ برای پیشگیری از این گونھ تبعیضھایی قانونی موجود است؟ لطفاً قوانین، مقررات  و سیاست

و نیز اطالعاتی در مورد تعداد اقداماتی کھ علیھ افراد و شرکت ھا گرفتھ شده، وجود دارد را قید بفرمائید 
 و ھمراه علت و نوع مجازاتی برای آنھا تعیین شده را در اختیار ما قرار دھید.

اجتماعی ای کلیشھھای دفتر معاونت ریاست جمھوری در امور زنان و خانواده در جھت مبارزه با ذھنیت .11
بیند، چھ اقداماتی انجام داده است؟ آیا دفتر شما تا کنون در مدیریت نمیھای د شرایط پستکھ زنان را واج

را ترتیب داده است و اگر ھایی جنسیتی در محل کار مطالعات و بررسیای کلیشھھای مورد چنین ذھنیت
 انجام شده چھ تحقیقاتی صورت گرفتھ است؟

امور زنان و خانواده  اطالع دارد کھ چند شکایت رسمی تا کنون از آیا دفتر معاونت ریاست جمھوری در  .12
طریق ساز وکارھای موجود در قانون در وزارت کار در بارۀ موارد تبعیض علیھ زنان ارائھ داده شده 

 است؟
 

ا   فوق پاسخ دھید، لطفاً بھای در صورتیکھ ھر گونھ پرسشی در مورد این موضوعات دارید و یا مایلید بھ پرسش
 تماس حاصل فرمائید. naoumd@hrw.orgبا ایمیل  دیانا نعومھمکار اینجانب، خانم 

 
 با احترام، 

 
 ]امضا[
 

 سارا لی ویتسون،
 مدیر اجرایی،

 بخش خاورمیانھ و شمال افریقا،
 حقوق بشر بانسازمان دیده
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 جناب آقای علی ربیعی
 وزیر تعاون، کار، و رفاه اجتماعی

 وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی
 تھران، ایران

 جمھوری اسالمی ایران
 

 ،حضور محترم جناب آقای ربیعی
 

 بانگردد کھ سازمان دیدهکنیم از آن جھت حضورتان ارسال میکھ خدمتتان تقدیم میای نامھ
قانونی موجود ھای و محدودیتھا آتی گزارشی از تبعیضھای حقوق بشر قصد دارد در طی ماه

اولیھ خود را ھای علیھ زنان ایران تھیھ کند. پیش از توزیع این گزارش، مایلیم یافتھدر بازار کار 
با شما در میان بگذاریم تا پیش از انتشار آن، فرصتی کافی برای مبادلۀ اطالعات و طرح 

دارید، از جملھ پاسخ بھ ای کنیم ھر گونھ نظریھداشتھ باشیم. از حضورتان خواھش میھا نگرانی
) در اختیار 1396فروردین  20(  2017اپریل  8سؤاالتی کھ در پایان این نامھ مطرح گردیده، تا 

ھای وزارت کار و دولت ایران ما قرار دھید. ما معتقدیم این گفتگو و مشورت، راه را برای تالش
 در جھت نیل بھ تساوی اقتصادی برای زنان ھموار خواھد نمود.

 
سال است کھ موارد تبعیض علیھ زنان را در بسیاری از  20شر بیش از حقوق ب بانسازمان دیده

ما گزارشی منتشر نمودیم کھ  2016کشورھا در پھنھ جھان مستند نموده است. در ماه ژوئیھ 
کند و بسیاری از حقوق چگونھ سیستم سرپرستی در عربستان صعودی زندگی زنان را کنترل می

کرد گزارش دیگری منتشر کردیم کھ مستند می 2011ن در سال سازد. ما ھمچناآنھا را ضایع می
شاغل در ایاالت متحده، مشکالتی را ھای چگونھ فقدان مرخصی با حقوق و حمایت از خانواده

 برای نیروی کار و باالخص برای زنان ایجاد کرده است .
 

جھت حقوق زنان  دھد کھ ایران درآن بخش از آمار دولت کھ در دسترس عموم است نشان می
قابل توجھی نموده است. ثبت نام ھای برای تحصیل و بھداشت در طی چھار دھۀ گذشتھ پیشرفت

زنان، اکثریت دانشجویان  2009بھ تنھایی بھ میزانی رسیده است کھ در سال ھا زنان در دانشگاه
 دادند.پذیرفتھ شده در سطح کارشناسی را تشکیل می

 
ابل تحسین زنان در سطح آموزش عالی، میزان مشارکت آنان در نیروی کار اما علیرغم کارایی ق

ایران در مقایسھ با مردان بھ طور چشمگیری کمتر است. آمار ھمچنین نشان داد میزان بیکاری 
درصد بوده است کھ دو برابر میزان بیکاری در  20در حدود  2013در بین زنان ایران در سال 

 میان مردان است.
 

دھد کھ قوانین ایران در مورد دسترسی مساوی حقوق بشر نشان می بانسازمان دیده تحقیقات
توانند شود، از جملھ تعداد مشاغلی کھ زنان میزنان بھ اشتغال، مستقیماً علیھ آنان تبعیض قائل می
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نیستند. تحقیقات ما  نماید و نیز زنان شاغل از مزایای مساوی با مردان برخورداربھ آن بپردازند را محدود می
ھا، دولت ھم قوانینی را کھ برای متوقف ساختن تبعیض گستردۀ کارفرماھا علیھ دھد کھ در بعضی زمینھنشان می

قانونی کافی ایجاد ھای جنسی در محل کار نیز حمایتھای کند و در مورد مزاحمتزنان وجود دارد، اِعمال نمی
 نکرده است.

 
 علیھ زنان قانونیھای تبعیض )1

 
دھد بر روی تصمیمات کند؛ یعنی موقعیتی کھ بھ وی اجازه میقانون ایران شوھر را رئیس خانواده محسوب می

قانون مدنی، شوھر حق دارد با گرفتن حکمی  1117اقتصادی ھمسرش کنترل داشتھ باشد. برای مثال بر طبق ماده 
دھد کھ در عمل برخی وصی منع نماید و تحقیقات ما نشان میبخصھای از دادگاه، ھمسرش را از اشتغال بھ حرفھ

دانند. از کارفرمایان ارائۀ رضایتنامھ کتبی از جانب شوھر یا نامزد شخص را برای استخدام متقاضی الزامی می
 حقوق بشر گفتند زنان در طی مراحل دادرسی طالق در دادگاه با اتھاماتی از جانب بانوکال بھ سازمان دیده

 انداشتغال ورزیدهھایی و یا بھ شغل اندشوھرانشان علیھ خود روبرو ھستند کھ بدون رضایت آنان بھ کار پرداختھ
 کھ نامناسب بوده است.

 
قانون گذرنامھ ایران اجازۀ شوھر را برای یک زن متأھل بھ منظور کسب گذرنامھ و سفر بھ خارج از  18ماده 

تواند در ھر زمان زن را از سفر بھ خارج (حتی اگر گذرنامھ ھم دریافت کرده ر میداند و شوھکشور الزامی می
باشد) منع نماید. بعضی از کارفرماھایی کھ مورد مصاحبھ قرار گرفتند اظھار داشتند بھ دلیل وجود عدم اطمینان 

مال استخدام زنان بسیار بعید ناشی از اینگونھ قوانین تبعیض آمیز، در مشاغلی کھ نیاز بھ سفرھای زیادی دارد، احت
 خواھد بود.

 
ھای شود، مانند کمک ھزینھقوانین تأمین اجتماعی ایران در مورد مزایای خاصی علیھ زنان تبعیض قائل می

گذارد. تنھا در صورتی یک خانوادگی، و در عوض چنین امکاناتی را در اختیار مردان متأھل و دارای فرزند می
باشد یا اینکھ دریافت اینگونھ مزایای مالی باشد کھ ثابت کند شوھرش بیکار یا دارای معلولیت می تواند واجدزن می

دارد کارکنان خود را تحت قانون قانون کار، کارفرما را ملزم می 148باشد. ماده وی تنھا سرپرست کودکانشان می
نند از سازمان تأمین اجتماعی بیمھ درمانی دریافت تواتأمین اجتماعی بیمھ نماید و خانوادۀ شخص بیمھ شده نیز می

شناسد، ھنگامی کھ مرد را رئیس و سرپرست خانواده می 1936نمایند. اما نظر بھ اینکھ قانون مدنی مصوب سال 
توانند از کند یا ھنگامی کھ شوھر بیکار یا معلول است، خانوادۀ زن فقط میزن ھزینۀ زندگی شوھر را تأمین می

 درمانی وی بھره مند شوند. بیمۀ 
 

توانند پس از مرگ برای خانوادۀ خود بگذارند نیز بسط پیدا این تبعیض در مورد مزایا حتی بھ آنچھ کھ زنان می
توانند پس از مرگ وی بخشی از حقوق بازنشستگی سال یک مرد می 18کند. در حالیکھ ھمسر و فرزندان زیر می

 تواند از ھمان مزایا برخوردار گردد.میرد، شوھرش نمیکھ یک زِن بیمھ شده می وی را دریافت نمایند، ھنگامی
 

 فقدان مبارزه با تبعیض در بازار کار )2
 

کند، اما دولت منع تبعیض را بھ مراحل اگرچھ قانون کار ایران تبعیض علیھ زنان در محیط کار را ممنوع می
دھد دولت و کارفرما در بخش ترس عموم قرار دارد نشان میدھد. اطالعاتی کھ در دساستخدام شخص، بسط نمی

فنی و ھای مردان را بھ جای زنان استخدام کنند، بھ ویژه برای سمت اندخصوصی در تعدادی از موارد ترجیح داده
مورد نیاز، ھای مدیریت. کارفرما چھ در بخش عمومی و چھ در بخش خصوصی در ھنگام انتشار آگھی سمت

کنند و این کار را بر اساس یک سلسلھ معیارھای خودسرانھ و اً مرجح بودن جنسیت استخدام شونده را ذکر میمرتب
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دھند. ما از تصمیم دفتر معاونت ریاست جمھوری و رییس جمھور روحانی در بھ تعویق تبعیض آمیز انجام می
ھای بھ منظور تحقیق در بارۀ تبعیض 2016یھ اجرایی در ژوئھای جامع برای سمتھای انداختن دور سوم آزمون

کنیم. این حرکتی است کھ فراکسیون زنان مجلس شورای عنوان شده علیھ بانوان در بخش دولتی استقبال می
 اسالمی نیز از آن استقبال نموده است.

 
برای کار بھ عنوان مدیر و کھ در اجتماع ای کلیشھھای دھد کھ زنان ایران علیھ ذھنیتتحقیقات ما نشان می

مدیریت صراحتاً مسئلۀ جنسیت را در ھای کنند. در حالیکھ بسیاری از سمتسرپرست وجود دارد، مبارزه می
دھند)، بسیاری از زنانی کھ در مصاحبھ شرکت داشتند کنند (معموالً مردان را ترجیح میاستخدام عنوان می

 خدام و یا ترفیع رتبھ بھ عنوان مدیر، بھ دلیل جنسیت ایشان ضعیف تر است.کردند شانس آنھا برای استاحساس می
 

حقوق بشر گفتند در محل کارشان از وجود ھیچگونھ  بانمدیران و کارکنانی کھ مصاحبھ شدند بھ سازمان دیده
ان مواردی از جنسی مطلع نیستند، و چندین تن از زنھای برای مبارزه با مزاحمتھایی و سیاستھا شیوه

جنسی را گزارش کردند. عالوه بر آن مصاحبھ شوندگان مرتباً از رعایت طرز پوشش تبعیض آمیز ھای مزاحمت
کردند. اگرچھ دفتر معاونت ریاست جمھوری در امور زنان و خانواده در حال تھیھ پیش نویس ابراز ناخشنودی می

 بانباشد اما سازمان دیدهخشونت بھ منظور تقدیم بھ مجلس میبرای محافظت از زنان در برابر ای کامل الیحھ
حقوق بشر نتوانست ھیچگونھ تالشی را مشاھده کند کھ در جھت پیشگیری از مزاحمت در محیط کار مطرح شده 

 باشد.
 

 مربوط بھ بارداریھای تبعیض )3
 

و سھ روز مرخصی تشویقی پدران در دولت در جھت ارائۀ نھ ماه مرخصی زایمان برای زنان ھای ما از تالش
کنیم. اما از فقدان مقررات قانونی خاصی کھ شغل کارمند را محافظت نماید، بخش عمومی و خصوصی استقبال می

بھ ویژه محافظت در برابر از دست دادن شغل و یا تنزل رتبھ بھ دلیل برخورداری از مرخصی فوق الذکر و نیز 
تواند سبب آسیب رساندن دھند کھ میفرمایانی کھ اینگونھ اقدامات تنبیھی را انجام میبرای کارھایی فقدان مجازات

 بھ شرکت زنان در بازار کار شود، نگرانیم.
 

 سیستم حل اختالف میان کارگر و کارفرما در ایران )4
 

ت وزارت کار باشد کھ شوراھای اسالمی کار کھ تحت نظارقانون کار ایران شامل بخشی در بارۀ حل اختالف می
تواند بالقوه برای محافظت زنان از انواع مختلف نمایند. این امر میرا در آن ایفا میای کنند، نقش عمدهعمل می

تواند بھ طور مؤثر بھ زنانی کھ مورد ازه میاندتبعیض در محل کار، حیاتی باشد. معلوم نیست کھ این ساختار تا چھ
 رامت بپردازد.غ اندتبعیض قرار گرفتھ

 
 تواند حضور زنان را در باز کار کاھش دھدکھ میقوانین تحت بررسی،  )5

 
ما ھمچنین از این موضوع نگران ھستیم کھ چندین الیحھ کھ در حال حاضر در مجلس شورای اسالمی تحت 

ازار کار، منزوی تواند حقوق زنان ایرانی را نقض کرده و آنھا را از جھت مشارکت در ببررسی قرار دارد، می
 نماید.

 
را از تصویب گذراند کھ ساعات کار زنانی را کھ سرپرست خانواده شان ای مجلس الیحھ 2016مھ  10در روز 

سال دارند و یا کودک یا ھمسری دارند کھ بھ معلولیت شدید یا بیماری غیر قابل درمان  6ھستند و کودکان زیر 
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شود، کاھش ل یابد. از آنجا کھ اینگونھ معافیت شامل حال مردان نمیساعت تقلی 36ساعت بھ  40مبتالست، از 
تواند باعث شود کارفرما استخدام مردان را کنند) میساعات کار برای زنان (در حالیکھ ھمان حقوق را دریافت می

 بھ دلیل در بر داشتن ھزینۀ کمتر، ترجیح دھند.
 

بھ مجلس تقدیم شد، ھنوز در حال بررسی  2013کھ در سال “ ادهطرح جامع جمعیت و تعالی خانو”ما متوجھیم کھ 
است. اگر چھ در پیشنویس الیحۀ مزبور چند بخش وجود دارد کھ مشوق ازدواج و داشتن فرزند است، اما در عین 

دولتی و خصوصی بر ھای ایجاد سلسلھ مراتب برای استخدام در بخش حال شامل مقرراتی تبعیض آمیز نیز شامل
مشاغل باید اولویت استخدام را بھ شرح زیر تعیین نمایند:  9اس جنسیت و وضعیت ازدواج است. بر طبق ماده اس

این الیحھ ھمچنین استخدام  10مردان متأھل دارای فرزند، مردان متأھل بدون فرزند، و زنان دارای فرزند. ماده 
داند. تنھا در سال غیر قانونی می 5بھ مدت افراد مجرد را برای تصدی  قطعی پست استادی رسمی در دانشگاه 

تواند داوطلب مجرد را استخدام نماید. ما متوجھیم کھ صورت فقدان یک فرد واجد شرایط، مؤسسھ آموزشی می
تواند در طی مذاکرات مجلس مجدداً رأی داده است اما این مقررات می 10و  9کمیسیون بھداشت مجلس علیھ مواد 

دارد اختالفات خانوادگی را در جھت آشتی ود. پیش نویس این الیحھ ھمچنین وکال را ملزم میبھ الیحھ اضافھ ش
دھد کھ در نتیجھ توانایی زنان را برای مالی ارائھ میھایی بین طرفین حل و فصل نمایند و در این جھت، انگیزه

 نماید.گرفتن طالق تضعیف می
 

باشد می “نرخ باروری و پیشگیری از کاھش رشد جمعیت کشور افزایش”مجلس ھمچنین در حال تصویب طرح 
تمام اعمال جراحی بھ منظور عقیم سازی دائمی بھ جز در مواردی کھ برای سالمت جسمانی فرد ”کھ انجام 

ھر گونھ آگھی برای پیشگیری از بارداری ... [کھ سبب] کاھش باروری ”داند و را غیر قانونی می “خطرناک باشد
تنظیم خانواده را بھ شدت ھای سازد. اگر این الیحھ بھ تصویب برسد، دسترسی بھ برنامھرا ممنوع می “شود

برد. این را از بین می 1988سازد و تمام تأثیرات مثبت ناشی از طرح تنظیم خانواده مصوب محدود می
نان منجر شود کھ بر روی توانایی تصمیم گیری نا خواستۀ بیشتری در میان زھای تواند بھ بارداریمیھا محدودیت

خطرناک ھای ایشان در بارۀ ماندن در نیروی کار، تأثیر منفی گذاشتھ و آنھا را بھ ُطُرق دیگری مانند اتخاذ روش
 سقط جنین، در معرض خطر قرار دھد. 

 
بھ مجلس  “از حریم حجابصیانت ”را بھ نام تن از اعضاء مجلس پیش نویس طرحی  36، 2014اکتبر  8در روز 

دھد کارمندانی کھ حجاب اسالمی خود پیش نویس این الیحھ بھ مأموران قوۀ مجریھ اجازه می 2ارائھ کردند. مادۀ 
را رعایت نکنند با عدم پرداخت یک سوم حقوقشان از یک ماه تا یک سال جریمھ نمایند. این الیحھ ھمچنین زنان 

شب باشد بھ  10صبح تا  7مذکر مخلوط نشوند و اینکھ ساعات کار زنان از  نماید کھ با ھمکارانرا مکلف می
 باشند.استثناء بعضی از مشاغل کھ نیازمند حضور بانوان می

 
کنیم. برای مقاصد مطروحھ در این نامھ، فوق الذکر، ما سؤاالت ذیل را حضورتان تقدیم میھای با توجھ بھ نگرانی

باشند از جملھ؛ ز عواملی ھستند کھ بھ طور رسمی بھ بخش اجرایی وابستھ میھر یک ا“ مقامات”منظور از 
امنیتی، اطالعاتی، یا قضائی، و یا ھر شخص دیگری کھ از جانب نھادھای فوق الذکر و یا با اطالع ھای سازمان

 نماید.ایشان عمل می
 

باشیم. می 2017اپریل  8دریافت نظرات شما تا ما از توجھ شما بھ این مطالب سپاسگزاریم و با اشتیاق منتظر 
خود را حضور شما یا دیگر نمایندگان ایرانی کھ در شصت و یکمین ھای باعث خوشوقتی ما خواھد بود کھ یافتھ
در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار  2017مارس  24تا  13نشست کمیسیون موقعیت زنان کھ از 

 گردد، تقدیم کنیم.می
 



 

  62 است مردانھ جمع این

درصد مشاغلی را عھده دار ھستند کھ در بخش قانونگذاری،  17، زنان 2011بر طبق آمار ملی سال  .1
سمت ھای رسمی عالی رتبھ و مدیریت قرار میگیرند. آیا ھیچگونھ آماری در دسترس  است کھ نشان دھد 

عالیت چند درصد از بانوان در سمت ھای مدیریت و در چھ نوع مشاغلی در بخش دولتی و خصوصی ف
 دارند ؟ اگر چنین است، لطفاً اطالعات مربوطھ را در اختیار ما قرار دھید.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جھت ھمیاری با مجلس برای حصول اطمینان از اینکھ قوانین  .2
 پیشنھادی اخیر (کھ فوقاً ذکر شد) حضور زنان را در نیروی کار کاھش نخواھد داد، چھ اقداماتی انجام

 داده و یا قصد انجام آن را دارد؟
چھ ساز و کار قانونی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جلوگیری از تبعیض علیھ زنان   .3

کھ ھایی توسط کارفرمایان در بخش خصوصی و عمومی موجود است؟ لطفاً قوانین، مقررات  و سیاست
ا قید بفرمائید و نیز اطالعاتی در مورد تعداد اقداماتی وجود دارد رھا برای پیشگیری از این گونھ تبعیض

کھ علیھ افراد و شرکت ھا گرفتھ شده، با ذکرعلت، و نوع مجازاتی برای آنھا تعیین شده را در اختیار ما 
 قرار دھید.

ھای قانونی برای مستند نمودن، گزارش کردن و تحقیق در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چھ شیوه .4
 رۀ موارد تبعیض علیھ زنان وجود دارد؟در با

چند شکایت رسمی تا کنون از طریق ساز وکارھای موجود درقانون در وزارت تعاون، کار و رفاه  .5
 اجتماعی در بارۀ موارد تبعیض علیھ زنان ارائھ داده شده است؟

ی کھ زنان را واجد اجتماعای کلیشھھای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جھت مبارزه با ذھنیت .6
بیند، چھ اقداماتی انجام داده است؟ آیا این وزارتخانھ تا کنون در مورد چنین مدیریت نمیھای شرایط پست

را ترتیب داده است و اگر انجام شده ھایی جنسیتی در محل کار مطالعات و بررسیای کلیشھھای ذھنیت
 چھ تحقیقاتی صورت گرفتھ است؟

با ای محمد حسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در مصاحبھ 2015وئیھ ژ 31در روز  .7
(در حدود یک سوم)  145000از  47000خبرگزاری ایسنا اظھار داشت بر طبق مطالعات داخل کشور، 

 ، پس از بازگشت بھانداز زنانی کھ از حق قانونی خود برای مرخصی شش ماھۀ زایمان استفاده کرده
محل کار توسط کارفرمای خود اخراج گردیدند. چند نفر از این زنان توانستند بھ کار باز گردند و یا بھ 

علت این اخراج غیر قانونی، غرامت قانونی دریافت نمایند؟ در اینگونھ موارد، مقامات چھ اقداماتی 
توانید این اطالعات ت، آیا میکردند؟ آیا وزارتخانۀ شما بھ اینگونھ تحقیقات دسترسی دارد و اگر چنین اس

 را در اختیار دیگران نیز قرار دھد؟
وزارت کار در جھت افزایش محافظت از زنان در برابر از دست دادن مشاغل خود بھ علت استفاده از  .8

 کرده است؟ھایی حق قانونی خود یعنی مرخصی زایمان، چھ تالش
زند ر زنان و خانواده انجام شده است تخمین میتحقیقی کھ توسط دفتر معاونت ریاست جمھوری در امو .9

طبقھ بندی “ غیر رسمی”کھ نیمی از مشاغلی کھ زنان در آنھا بھ کار اشتغال دارند، در گروه مشاغل 
کنند، چھ شوند. وزارتخانۀ شما در جھت محافظت بیشتر زنانی کھ در مشاغل غیر رسمی کار میمی

 اقداماتی انجام داده است؟
جنسی در محل کار وجود دارد؟ آیا ھای در جھت پیشگیری و مجازات مزاحمتھایی تچھ محافظ .10

جنسی در محل کار ھای وزارتخانۀ شما در جھت قانونگذاری یا وضع مقررات برای مبارزه با مزاحمت
 اقداماتی انجام داده است؟

عالیت ھستند؟ و کالً چند در مجموع چند تن از زنان در ھیئت ھای شورای اسالمی کار، مشغول بھ ف .11
 درصد از تمام سمت ھا در این ھیئت ھا بھ زنان تعلق دارد؟
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فوق پاسخ دھید، لطفاً با   ھای در صورتیکھ ھر گونھ پرسشی در مورد این موضوعات دارید و یا مایلید بھ پرسش
 تماس حاصل فرمائید. naoumd@hrw.orgبا ایمیل  دیانا نعومھمکار اینجانب، خانم 

 
 با احترام، 

 
 ]امضا[
 

 سارا لی ویتسون،
 مدیر اجرایی،

 بخش خاورمیانھ و شمال افریقا،
 حقوق بشر بانسازمان دیده
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