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  چكيده
ي است كه ريشه در روابط ا دهيچيپخشونت مبتني بر جنسيت در محل كار موضوع بسيار 

 فرهنــگبــر اســاس قــدرت جنســيتي در جامعــه، اقتصــاد، بــازار كــار، اشــتغال و رابطــه 
زورگويي و برتر انگاري در سراسـر جهـان    ازجملهدارد. خشونت در محيط كار   يسازمان

زنان جوان به بازارهـاي   ژهيو بهوجود داشته و در حال افزايش است. همگام با ورود زنان 
جهت حفظ آزادي، عدالت، امنيـت و   ستيبا يماز محيط خانه،  ها آنكار جهاني و خروج 

يشـتري  ت در محـيط كـار توجـه ب   بـه مسـائلي مربـوط بـه خشـون      هـا  آنكرامت انساني 
بـه  مقابله با خشونت مبتني بر جنسيت  منظور بهتوان يماقداماتي كه  ازجملهگردد.   معطوف
شامل اقدامات قانوني و انضباطي، مداخالت سياسي، راهنمايي و هدايت، طراحـي   كاربرد

ايمن محيط كار، توافقات جمعي، ارتقاي آگاهي و دانش مديران، كارگران و مقامات دولتي 
ي ثبت گـزارش وقـوع هرگونـه    ها ستميسمات اصالحي در خصوص ارتقاي ربط، اقدا ذي

هدف پژوهش حاضر، شناخت انواع خشونت  نيتر مهم. باشد يمحادثه ناشي از خشونت 
بـا تكيـه بـر قـوانين      ها خشونتي كاهش اين ها حل راهعليه زنان در محيط كار و بررسي 

ـ داخلي و مقررات  و روحـي كـارگران زن در   ي بـراي ارتقـاي امنيـت جسـمي     المللـ  نيب
 .ستا  اه كارگاه
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  مقدمه. 1
عبــارت  تــوان يمــدر محــيط كارتــا آنجــا مهــم اســت كــه  )Violenceخشــونت ( مســئله

عي بسيار گسترده و متـداول بـوده   و كار موضو خشونت را براي آن برگزيد.» تمدن  بحران«
ي مختلـف در ارتبـاط اسـت.    هـا  حـوزه امـر بـا    نيو اي نيست ا سادهپرداختن به آن كار   و

هـاي ايـن بحـث     دامنـه  ازجملـه يي چون پزشكي، اجتمـاعي، حقـوقي و سياسـي    ها حوزه
نقض حقوق بشر در سراسر جهان اسـت كـه    نيتر گسترده ،زنان هيخشونت علبود.  خواهند
اسـت كـه    يمسـئله اقتصـاد  ه كـ  نيهمچنـ ، گـذارد  يم ريتأث ي زنانزندگ يك و سوم حدود

وكـار و جامعـه    كسـب  ،يافـراد، خانوارهـا، بخـش عمـوم     يرا بـرا  يتوجه قابل يها نهيهز
ي غربـي و  ها روزنامهروزانه تعداد كثيري از  رو نيازا ).(Jatfors, 2017, p. 2آورد  يم  همراه به

نيـز   باره نيدراحتي داخلي كشورمان اختصاص به خشونت در كار و استرس كاري دارد و 
ي جسمي در محيط كار بـه اذيـت و آزارهـاي    آزارها .روند يمي زيادي زير چاپ ها كتاب
. يكي شود يمي قتل نيز منجر و حتي محدود نيست و در برخي موارد به ضرب و شتم جزئ

، طرز رفتار و گفتار نامطلوب اغلـب كارفرمايـان بـا كاركنـان خـويش      ترين موارد از متداول
هاي كوچك است كه كـارگران بـه    ي كاري خصوصي يا كارگاهها طيمحدر  الخصوص يعل

پشتوانه دولتي و تـأمين   كاردارندو بعضاًجهت تأمين مايحتاج زندگي خويش نياز مبرمي به 
منجـر بـه آزار شـديد كـارگر      ه فيزيكـي مالي مناسبي ندارند و اين رفتارها چه لفظي و چـ 

 ،نيتـوه  توان به خشونت لفظـي در قالـب دشـنام،    ترين اين آزارها مي است. از رايج گرديده
دائم به اخـراج از كـار و    ديتهد ، پيشنهاد سكس در مقابل استخدام يا تمديد قرارداد،ريتحق

شد و غيره اشاره كرد رفتارهاي فيزيكي مانند ضرب و شتم، دستور كتك زدن به كارگران ار
  و بررسي عميق است. تأمل قابلكه در نوع خود 

آزار جنسي ديگران ممكن است رويدادي منفرد يا الگوي رفتاري پيوسته و ثابت باشـد.  
 شـوند،  مي رو روبهدر حالت اخير، زنان غالباً در حفظ آهنگ معمول كار خويش با دشواري 

ي از كارشان دست بكشـند. آزار جنسـي در   كل بهاست مرخصي استعالجي بگيرند يا  ممكن
هـاي   تحميـل خواسـته   منظور بهاستفاده از اقتدار شغلي يا قدرت  عنوان بهتواند  محل كار مي

 كه يهنگاممانند  ؛هاي خشني به خود بگيرد جنسي تعريف شود. اين كار ممكن است شكل
ت دهـد يـا از كـار    جنسـي رضـاي   شود كه يا بـه يـك برخـورد    به يك كارمند زن گفته مي

بـراي مثـال، ايـن نـوع      ؛اسـت  تـر  ركانـه يزشود. بيشتر انواع آزار جنسي تا حدودي   اخراج
ي هـا  پـاداش ي جنسـي،  هـا  خواهشخشونت شامل فهماندن اين مطلب است كه پذيرفتن 
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ها برآورده نشود، نوعي مجـازات   گونه خواهش ديگري به همراه خواهد آورد يا چنانچه اين
ي شغلي، نابرابري در ها فرصتاز ترفيع به دنبال خواهد داشت. كمتر بودن مانند جلوگيري 

ديق خشـونت عليـه آنـان در محـيط     مصـا  ازجملهدستمزد، تحقير و تعرض جنسي به زنان 
ي فراوانــي را در سراســر جهــان بــراي مقابلــه بــا ايــن پديــده هــا جنــبشاســت كــه   كــار
ي حقـوق شـهروندي در   هـا  وزشآمـ پيشرفت علم و گسترش  رغميعل است. آورده  وجود به

باورهايشان را متناسب با  اند نتوانستهگوشه و كنار اين جهان پهناور، هنوز هستند كساني كه 
ي شـغلي زنـان و   ها فرصتاقتضائات زمان تغيير دهند و با برتر دانستن مردان از زنانبرابري 

ي فكـري جامعـه و   هـا  هيـ البا خزيدن به  ها دهيا. برخي از اين دانند يمقبول رقابليغمردان را 
 داشـتن  نگـاه ساالري، نقش مهمي درمسكوت  حتي با استتار در جامه روشنفكري و شايسته

كنند. مصائب روحـي وجنسـي از مـوارد     ي مربوط به مسائل زنان ايفا ميها برنامهو  ها طرح
. مشاجرات لفظي، درگيري كارگران با يكديگر يا بـا  هاست هاو كارخانه كارگاهشايع در بطن 

هـا تـأثير زيـادي در سـالمت جسـمي و       اي از اين رفتارهاست. اين خشونت نمونه كارفرما
اه را آلـوده نمايـد. بنـابراين    توانـد فضـاي كارگـ    مي نيچن همي كارگران دارد. و روانروحي 

مـر قـرار گيرنـد كـه همـواره      است كه كارگران، خصوصاً كارگران زن در جريان اين ا  مهم
 1369آبـان   29يي براي مقابله بـا ايـن مشـكل وجـود دارد. در قـانون كـار مصـوب        ها راه

ي به موضوع خشونت در محـل كـار   ا اشارهفصل  12جمهوري اسالمي ايران كه مشتمل بر 
حفاظت فني و «عليه كارگران زن نگرديده است. هرچند در فصل چهارم اين قانون با عنوان 

به التزام كارفرمايان براي در نظر گرفتن تدابير و اقداماتي جهت حفاظت فنـي  » اشتي كاربهد
ي به خشونت در محيط ا اشارهاست، ليكن  شده اشاره ها آنو بهداشتي كارگران و محيط كار 

از آن قيـد نگرديـده اسـت. در     ي جلـوگيري ها راهكار و نيز تعريف آن، انواع و اقسام آن و 
قانون كار كه اختصاص به شرايط كار زنان دارد، نيز كمترين جنبه حمايتي از  78تا  75  مواد

سراغ گرفت. اما با مراجعه بـه   توان ينمزنان در مقابل خشونت عليه ايشان در محيط كار را 
نقش اركان شاخص حقوق عمومي كه همان سه قوه حـاكم اسـت را    توان يمقوانين متعدد 

  عليه زنان در محيط كار را بررسي نمود.در جهت كاهش و يا توقف خشونت 
اصلي اين است كـه خشـونت عليـه زنـان در      سؤال، باره نيدرا با توجه به شماي فوق،

در محيط كار به چه معناست و چه ضـمانت اجراهـايي دارد؟ در ابتـدا تعريـف خشـونت      
 شـده  پرداخته، شوند يمكار و نيز مواردي كه در شمار خشونت در محيط كار قلمداد  طيمح

ــن    ــد اي ــأثيرات و پيام ــپس ت ــونتس ــا خش ــونگ ،ه ــابي  چگ ــرل و ارزي ــاي كنت ــه ني  ك
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آن شــود احتمــال وقــوع  ايــو توانــد منجــر بــه بــروز خشــونت  مــي  ييهــا تيــموقع  چــه
 و حفاظـت الزم در جهت ايمني، بهبود  ماتيو تصماي راهه تيو درنهاشد خواهد  بررسي
 ي قـانوني كارهـا  راهاز  اسـتفاده  بـا ي ناشـي از خشـونت   هـا  سكيركار در مقابل  طياز مح

  .شود يم  پرداخته
 ژهيـ و بـه اي است كه نسبت به زنان  آنچه مشهود است، خشونت همه جانبه ريتقد هر  به

هاي قانون اين خشـونت از   شود و به پشتوانه سنت، فرهنگ و كاستي زنان كارگر اعمال مي
يـر نمـود بيشـتري دارد.    اقشار يعني كودكان و زنـان فق  نيتر فيضعموضع قدرت در مورد 

ي زنـان  هـا  تشـكل كردن اين مشكل زنان بايد از سطوح مختلف اجتماعي در  رنگ كمبراي 
هـاي مقابلـه را    ، راهمسائلشـان تجـارب و   انيـ بابتواننـد   مي ها آنشركت كنند، بدين ترتيب 

كـار   ي اعتراضـي عليـه  ها روشيافته و به سايرين بياموزند و با فعال كردن ساير زنان به   نيز
هاي  ي جنسيتي دست يابند. زنان كارگر به مدد هم و ياري فعاالن جنبشكش بهرهمضاعف و 

يجـاد محـيط امـن بـراي كـار زنـان       تواننـد در بسترسـازي فرهنگـي در جهـت ا     زنان مـي 
آنكه از صحنه خارج نشوند و تا آنجـا   شرط بهي را در جامعه داشته باشند ا كننده نييتع  نقش
يي جا به تواند يم تيدرنهااعتراضات  نيا هاي جاري اعتراض كنند. ونتتوانند به خش كه مي

سـنگين،   جـرائم خـود كنـد و بـا تعيـين      كننده نييتعرا متوجه نقش  گذار قانونبيانجامد كه 
  كارفرمايان را مجبور به تأمين امنيت جنسي و رواني زنان كارگر خود در محيط كار نمايد.

  
  تعريف خشونت. 2

ي ضداجتماعبراي آغاز بحث تعريفي از خشونت الزم است تا بتواند ابعاد گسترده اين رفتار 
. قانون سالمت و ايمني شغلي شود يميافت  ندرت بهرا در برگيرد. اما چنين تعريف جامعي 

)، كـارگر (آن در كانادا خشونت در محل كار را نيروي فيزيكي توسط يك شخص در برابر 
 Health and Safetyشـود (  يمـ ، كه باعـث آسـيب جسـمي بـه كـارگر      ددان يمدر محل كار 

Guidelines,2016.p.7 .(ي خشونت مجموعه رفتاري است كـه يـك فـرد در مـورد     طوركل به
كند و باعـث آسـيب جسـمي، جنسـي، روانـي، فرهنگـي و        شخص يا اشخاصي اعمال مي
 زيـ آم خشونتعناي هر عمل شود. لذا خشونت عليه زنان به م اقتصادي قرباني يا قربانيان مي

ي جسـماني، جنسـي   هـا  بيآسمبتني بر جنسيت است كه سبب بروز يا سبب احتمال بروز 
ي اجبـاري  ها تيمحدودتهديد به انجام چنين اعمالي،  ازجملهرواني يا رنج و آزار زنان،   يا
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: 1385مـوالوردي،  گردد ( اختياري (در شرايط خاص) از آزادي در زندگي خصوصي مي  يا
99. (  

، خشونت در كار تنها در شرايطي است كه خشـونت فيزيكـي و توسـط    شود يمتصور 
محـيط كـار    و سـالمت اعضاي جامعه بر روي كارگر صورت گيرد. ليكن، در مقوله ايمني 

اسـت كـه تمـام اقسـام رفتارهـاي پرخاشـگرانه،        افتهي گسترشمعني خشونت، تا آن اندازه 
يا اعمالي را كه ممكن است به آسيب روحـي، روانـي يـا فيزيكـي منـتج شـود،        زيآم نيتوه

  ).Ooijens,,2017.p.5( رديگ يدربرم
ي جسمي، معموالً نماد خارجي دارند مثـل سـوختگي، شكسـتگي، پارگي.امـا     ها بيآس

، شكستن يـا پرتـاب شـيئي بـه نشـانه عصـبانيت و       كار صاحبرفتارهايي چون فرياد زدن 
ي رواني، آثار مخرّب مخفـي و درونـي دارنـد. البتـه ضـرب و شـتم و       ها بيآسي طوركل به

و نيازمنـد   بر زماني رواني كه درمان آن رانگريخودوي جسمي و جنسي نيز به همراه آزارها
است دارند عوارضي ماننـد: افسـردگي، اضـطراب، انزجـارازخود      مدت يطوالني ها مشاوره

  .ريو تحقناشي از توهين 
در  از خشونت )health and safety executiveمحيط كار انگلستان ( متو سالاداره ايمني 

  زيرا ارائه داده است: كار تعريف محيط
شخص در شرايط و موقعيت مربوط به شـغلش مـورد    كي آنهر نوع رويدادي كه در 

بـه   تـوان  يمـ اين نظر  دييتأدر ». شود يمواقع  وجرح ضرب، تهديد يا مورد سوءاستفاده
: تعريـف خشـونت در محـيط كـار     دارد يمكرد كه مقرر  اشاره زينقانون سالمت كانادا 

 Health and Safetyباشـد (  توانـد  يمـ كافي وسيع است كه شامل هر اقـداماتي   اندازه به

Guidelines,2016, p.7(  

، حتـي كـارگراني كـه    دارد يممحيط كار انگلستان اذعان  و سالمتادامه اداره ايمني  در
 تيـ موردحمانيـز بايسـتي    رنـد يگ يمـ ين تردد بين منزل و محل كارشان مورد آزار قـرار  ح

يي كه جا بهشود  مربوط مي بخشد يمگيرند يا مورد ديگر كه دامنه اين تعريف را وسعت قرار
لفظـي   طـور  بهي تلفني شفاهاً و ها ابيبازاربينند. براي مثال  طرفين حضوراً همديگر را نمي

  گردند. شوند، مورد توهين و سوء رفتار واقع مي تماس گرفته مي ها آنبه توسط افرادي كه 
در اغلب قوانين و مقررات كار  "شرايط مربوط به محل كار"ي منظور از عبارت طوركل به

 :باشد يمشامل موضوعات زير
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 طرح و طراحي كارگاه؛ ـ

 محل جغرافيايي كارگاه؛ ـ

ا شرايطي كه در معرض خطـر بـاالي   ي ها تيازجملهفعالو شرايط كار،  شده انجامكار  ـ
 خشونت است.

اقدامات امنيتي، كه ممكن اسـت در حـال در    ازجملهي محافظتي، ها هيرواقدامات و  ـ
  .كارگاه باشد

  .گذشته در محل كار زيآم خشونتحوادث  ـ
ــات        ــخيص هي ــه تش ــر ب ــوارد ديگ ــت و م ــي اس ــوق تمثيل ــوارد ف ــود، م ــاره ش اش

 ها تيفعالدر اين فهرست قرار گيرد. الزم به اشاره است، تعدادي از  تواند يمكننده يدگيرس
 از:ايـن مـوارد عبارتنـد    .يا شرايط ممكن است خطر خشونت در محل كار را افزايش دهـد 

مردم و كاالها؛يك محل كـار   ونقل حمل؛ باارزشحفاظت از اشياي  دست زدن به پول نقد؛
يي يا تنها با چنـد نفـر؛ و   تنها كاربه يا اجتماع؛ همراه (مانند يك وسيله نقليه)؛ تماس عمومي

  ي زود.ها صبحاواخر شب يا 
شده بديهي است، خشونت خانگيفردي كه رابطه شخصي با  گفته شيپبا توجه به موارد 

 ازنظـر يك كارگر زن دارد؛ مانند همسر يا همسر سابق، شريك و يا يك عضـو خـانواده و   
ي تالش يا تهديـد بـه آسـيب جسـمي دارد، در ايـن      حت اي رساند يمجسمي به وي آسيب 

  ).Health and Safety Guidelines,2016, p.8است (صورت، خشونت در محل كار 
با اين توضيحات اكنون انواع مدل خشونت در محيط كار كه موارد زياد و گوناگوني را 

  .ميده يمي قرارموردبررسرا  گردد يمشامل 
  

  كار طيدر محانواع و اقسام خشونت . 3
براي زنان اين اسـت كـه در ايـن     مدرن پستةجامعي ها آوردهنبايد از خاطر برد كه يكي از 

. زنــان شــود يمــمحســوب  هــا آنجامعــه اشــتغال زنــان از ضــروريات و بلكــه افتخــارات 
ي خود را نشان دهند و همچنين قدرتي داشته باشـند. منشـأ ايـن    ها يستگيشادارند   دوست
ل مالي است، هرچند كه درآمدشان اندك باشد. در چند سال اخيـر  آنان استقال ازنظرقدرت 

اند و بر اسـاس شـرايط و    تحصيالت جايگاه خوبي را در جامعه به دست آورده ازنظرزنان 
كننـد تحصـيالت    مـي  ديتأكباشند و حتي  رگذاريتأثاقتضائات امروز تمايل دارند در جامعه 
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. اما آيا كارگاهي كه زنان بـراي كـار در آنجـا    اي در برندارد بدون برخورداري از شغل فايده
رساند؟ (ظهيري،  را به آرزوهاي خود مي ها آنشوند از امنيت برخوردار است و  استخدام مي

زنان در جهان در جامعه و در طول حيات اجتماعي خود چهار شـكل از   اغلب).56: 1378
را  شــود يمــي فيزيكــي، روانــي، جنســي و مــالي هــا خشــونتخشــونت را كــه شــامل: 

 (.KAPOMBE, 2015, p. 2)  ندينما مي  تجربه

 بـار  كبيشـتر از يـ   زيـ آم خشـونت رفتاريا عمـل   معموالًالزم است در اينجا اشاره شود، 
، در طـول يـك روز) و   مثـال  عنـوان  بهكوتاه ( زمان نسبتاًمدتكه ممكن است،  افتد يم  اتفاق

 ) باشد.ها ساليا  ها ماه، ها هفتهبيش از آن يعني در يك دوره زماني (  يا

عليه كارگر تنهـا   خشونت، ممكن است، شرايطي وجود داشته باشد كه در آن حال نيباا
  دهيم: را شرح مي خشونتهر يك از انواع  اختصار به.در ادامه افتد يماتفاق  بار كي

  
  )Violence physique(خشونت فيزيكي  1.3

آميزي كـه از كاركنـان بـراي     ي خشونتها ها و واكنش كنش هرگونهخشونت فيزيكي يعني 
و  ها يكار خرابتوان به  زند. از اين جمله مي تخليه عصبانيت خود در محيط كارشان سر مي

ي كـه سـاالنه ضـررهاي زيـادي بـه      ا انـه يراي هـا  روسيـ وها و ايجاد  و دزدي ها يكارشكن
ري، مشـت زدن،  را نام برد. هل دادن، فشـار دادن، ايجـاد جـرح، زورگيـ     زند يمكارفرمايان 

كشيدن مو، تف انداختن، حمله با يك سالح (براي مثال با يك چاقو، ميله فلزي، صندلي...) 
انداختن سگ به جان فرد يا تهديد به انجام اين فعل، گماردن فرد در يك شغل متفاوت كه 

كـارگر بـا عنـوان     قـرار دادن ي نداشته باشد و به دنبال آن خطـاب  خوان همهايش  بامهارت
هستند هاي فيزيكي  ي از انواع خشونتهمگ گريدو چندين و چند مورد  قيو ناالكفايت  بي
  ).1381ميرغفاري، (

 

  )Violence psychologique(خشونت رواني  2.3
ي فكري كه ذهن و روان كاركنان را مشغول سـازد و باعـث شـود كـه از     ها بيآس هرگونه

عبارت بهتر خشونت روانـي در   گويند. به خشونت رواني مي كيفيت كار آنان كاسته شود را
يـك   ريـ تحق بهي باشد كه منجر ا ناخواستهشامل گفتن كلمات يا اقدامات  تواند يممحل كار 

تهـاجمي وشـرم آور شـود. خشـونت      صورت بهكارگر يا گروهي از كارگران در محل كار 
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جـدايي و يـا حتـي تهديـد و     رفتارهايي باشد كـه شـامل ارعـاب،     تواند يمرواني همچنين 
  ها) باشد.(موردنظرتبعيض، عليه فرد 

 :اين موارد ممكن است شامل اقدامات زير باشد

جـرم   يـا  يي كه باعث تحريك، خنده، ارعابها نكتهيا  زياستهزاآماظهارنظرها،كلمات  ـ
 ...و

 قلدري؛ - يا مواد چاپي يا فرم الكترونيكي؛  زيآم نيتوهنمايش يا توزيع تصاوير  ـ

 ي مكرر تهاجمي يا ارعاب؛ها ليمياي تلفني يا ها تماس ـ

 زيـ رآميتحقفرياد زدن كارفرما و شكستن يا پرتاب شيئي به نشانه عصبانيت و رفتـار   ـ
كردن اسم افراد با القاب ناشايست، دشنام دادن، خيره شـدن بـه فـرد در يـك     صدا  يا

 جـرح و زخمـي كـردن، كشـتن يـك شـخص      ، تهديـد لفظـي بـه    زيدآميتهدحالت 
، تهديد بـه مبـتال كـردن يـك شـخص بـه يـك بيمـاري         اش خانوادهدوستان و يا   يا

مقابل در ذهن  طرف بهخطرناك مسري، ژست و حالتي كه تمايل به آسيب جدي را 
  متبادر سازد و مواردي از اين قبيل.

در حال حاضر، يكي از اشكال رايج خشونت كه متوجه كارگران است، خشونت كالمي 
تحقير يا توهين توسط  صورت بهخشونت كالمي امكان دارد  اگرچهي است روان جهيدرنتو 

 و  سـمت ها  در رابطه با زن ها نيتوهصاحبان كار نسبت به هر دو جنس اعمال شود اما اين 
 ).201: 1380معتمدي مهر، شود ( يمي ديگري گرفته و داليل مختلفي را شامل سو

اي از  شود، بلكه بخش عمده ن اعمال نميعالوه بر اين، خشونت تنها از سوي كارفرمايا
ي كار، ها طيمحمرد زنان كارگر است. بنابر سطوح مختلف كارگري و  انيهمتاآن مربوط به 

اي كـه   و در صورت بروز اشتباهي، از اولـين نقطـه   شده واقعكارگران زن، غالباً مورد تحقير 
كه سعي بـر نـاتوان جلـوه دادن زن دارد     مردساالرشوند زن بودنشان است. تفكر  تحقير مي
ي كرده و بـا از بـين بـردن    نينش خانهكند به شكل تحقيرهاي كالمي، زن را وادار به  سعي مي
وي نشان دهد كه جامعه زنان، يك جامعـه مصـرفي و وابسـته اسـت. چنـين       نفس اعتمادبه

تصـور نـاتوان و   يي اشتباهات زنان كارگر و اسـتفاده از الفـاظ خـاص،    نما بزرگتفكري با 
كند، بدين نحو كـه حتـي    را شرطي مي ها آني نوع بهنيازمند بودن را در زنان دروني كرده و 

دانند. گاه ايـن   كار، خود را نيازمند تائيد مردان كارگر يا كارفرما مي نيتر كوچكبراي انجام 
كـه دچـار    روند زنان دچار ترديدهاي فراوان نسبت به نحوه كارشان شده و تا آنجا پيش مي
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از كار خود راضي نيستند و حتي بهترين كار خـود را از   گاه چيهشوند و  وسواس فكري مي
  بينند. دانسته و خود را توانا نمي تر فيضعكار همكار مردشان  نيتر يمعمول
 

  )Violence sexuelle( خشونت جنسي 3.3
ترتيـب كـه    ممكن است، خشونت به شكل آزار و اذيت جنسي در كارگاه رخ دهد؛ بـدين 

اعطاي امتياز  منظور به پيشنهاد يا درخواست جنسي از سوي فردي و در يك موقعيت خاص
ي به كارگر زنمطرحشود و كارگر نيز آن درخواست را ناخوشايند بداند. آزار و اذيـت  ا ژهيو

ـ ، زيـ آم نيتـوه ، شـامل كليـه كلمـات يـا اقـدامات      توانـد  يمـ جنسي در كارگاه  ، شـرمانه  يب
... مرتبط با جنسيت، گرايش جنسي بـه يـك كـارگر يـا گروهـي از كـارگران،       و  زيرآميتحق

ي ها تيممنوع كننده منعكسدرمحل كار باشد. اين تعريف از آزار و اذيت جنسي در كارگاه 
است. آزار، اذيت و درخواست جنسي در قوانين كار وحقوق بشري اغلب كشورها  جنسي

، بـار  كبيشـتر از يـ   معمـوالً ظـرات يـا رفتـار    در ايـن قـوانين ن   .ي و منع شده استنيب شيپ
، در اغلب موارد درخواست جنسي از مدير، سرپرست،يا فرد ديگري كه داراي افتد يم  اتفاق

  .شود يمقدرت پاداش يا مجازات كارگر زن است، تشكيل 
  ي آزار و اذيت جنسي در محل كار ممكن است، شامل موارد زير باشد:طوركل به
 ي جنسي؛ها تيفعالنوشتن درباره ، صحبت كردن يا سؤال ـ

 ي يا استهزا با كالم مرتبط با جنسيتگرايش جنسي يا؛طبع شوخ ـ

ي جنسـي در  هـا  و جـوك  زيآم نيتوهفيلم و تصاوير مستهجن، و يا  نمايش يا پخش ـ
 قالب چاپي يا الكترونيكي؛

 ؛وقت تمامفرد به شكل  صورت بهخيره شدن  ـ

 نامناسب؛ي كار دست ازجملهي، رضروريغتماس فيزيكي  ـ

 تقاضاي آغوش گرفتن،  ـ

، رفتارهـا  هـا  يژگـ يو نسبت به وضعيت جسمي فـرد  ارائه نظرات مربوط به جنسيت ـ
 ي نقش جنسيتي؛ها شهيكلانطباق با   يا

جنسـيت يـا گـرايش جنسـي      اساس فرابربراي  ، تهديد و يا ايجاد دلهرهسوءاستفاده ـ
  صريح؛ طور به
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 Health and Safetyكـه ( رد در ايـن فهرسـت قـرار گيـ     توانـد  يمـ مـوارد ديگـري هـم    

Guidelines,2016.p.9 and 10   ،شـدن،   مـتهم  ) پيامدهاي آن شامل: اخـراج، احسـاس نـاامني
ي از ارتقـاء شـغلي و مزايـاي    پوشـ  چشم نفس اعتمادبهخطر افتادن سالمت رواني، كاهش  به

  است.  شغلي
  
  )Violence financière(ي مالي ها خشونت 4.3

آن  العـاده  فوقهاي رواني است، لكن به جهت اهميت  خشونت اعاين مورد نيز از انو اگرچه
يدي بوده  صورت بهيا  نيو اكارگر تمامي داشته خود را كه همانا تخصص اوست  كه نيو ا

 نـد يب يمـ گذارد، در معرض تهديد  فكري باشد را در اختيار كارفرما مي صورت بهو يا اينكه 
و حقـوق   موقـع  بـه از دادن  انيكارفرما. ممانعت برخي از برخوردار است يا ژهيوازاهميت 

ــمزا ــدون اي ــا اخــراج بعضــي از كــارگران ب ــواع ايــن مــدل از  ي كــارگران و ي دليــل از ان
  است.  خشونت
اتفـاق افتـاده باشـد،     بار كاگر اين حوادث ي دهد يممشاهدات گوناگون كه نشان  اثر بر

اتفـاق بيفتـد تـأثيرات منفـي      كرات هبفراموشي سپرده شود، لكن اگر  به دستممكن است 
ــارگر دارد و      ــي ك ــي و روان ــالمت روح ــر س ــادي ب ــعيف   زي ــث تض ــئله باع ــن مس اي

الزم كارگـاه اسـت. مـواردي مثـل     شود كه نتيجه مسلّم آن كاهش بـازدهي   مي  كاري روابط
ها كـه در   باشد. اين خشونت مي دست نيهاازا آنهمكاري ميان كارگران يا لج بازي بين  عدم
و خطر آن مساوي با  شود يماجتماعي تعبير  –ي رواني ها سكيربه  در غرباشاره شد  باال

استرس در كار است. امروزه اين واژه چنان رايج شده كه گويي استرس مسـئله همگـاني و   
در مــورد  نظــران صــاحبدر نــزد بشــر امــروزي اســت. روان شناســان و ديگــر  ريــگ همــه

هاي) زندگي كه سازگاري فرد را  جمع شدن رويدادها (دگرگوني هم يرو: نديگو يم  استرس
  .شود يم، موجب استرس زند يمبا موضع خودش بر هم 

يي را كـه در  هـا  نشـانه سه دسته از  1988در سال )» Newmanنيومن («و )» Bearر (بئ«
 وي جسـمي  هـا  نشـانه ي روانـي،  هـا  نشانه: اند برده نامرا  كند يمشرايط استرس شغلي بروز 

ي هستند كه براثـر  و شناختي رواني آن دسته از مشكالت عاطفي ها نشانهي. منظور از رفتار
ي امدهايپ نيتر جيرا. نارضايتي از شغل يكي از كنند يمناراحتي ناشي از استرس شغلي بروز 

كارگر براي آنكه كارش  كه نيابه  توان يمآن  و عوارضاسترس شغلي است از ساير عالئم 
. از ديگر ديآ يسركارمي ميلي و باتأخير بر بابيا  نديب ينمي انجام دهد دليل چنداني خوب بهرا 
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اشاره كرد.  و جامعهبه: افسردگي، اضطراب، انزوا و بيزاري از خود  توان يمي رواني ها نشانه
شرايط كاري معينـي بـا    كه يدرحالتشخيص داد، زيرا  توان يترم مشكلي جسمي را ها نشانه

فهميـد كـه ايـن     تـوان  يمـ ي جسمي معيني همراه هستند، اما مشكل ها يناراحتو ها يماريب
شـواهد و   حـال  نيبـاا ي زندگي شخص هستند. ها جنبهتا چه اندازه نتيجه ديگر  ها يناخوش

و  هـا  نشـانه ي بـين اسـترس شـغلي و    ا رابطـه كـه همـواره    انـد  دادهمدارك پژوهشي نشان 
ي بيماري جسماني مرتبط ها نشانهنيتر عيشااز  ي جسماني معيني وجود دارد. يكيها يماريب

  ).121: 1379كار، است (عروقي  –با استرس شغلي بيماري قلبي 
درصـد   9/1 شـده  گرفتـه كارگر فرانسوي  2500از بين  2009بر طبق آماري كه در سال 

ي جـدي  هـا  بيآسـ كه در محيط كاريشان توسط يك يا چند نفر در معرض  اند داشتهابراز 
ــه ــد قرارگرفت ــاي   5/6. ان ــارگران از انجــام رفتاره ــن ك ــرآميتحقدرصــد از اي ــا  زي ــا آنب  ه

به موارد زير  توان يمديآ يبه دستمنتايجي كه از اين تحقيقات  نيتر مهم. از اند داشته  شكايت
  اشاره كرد.

از تعداد مردان بيشتر  اند قرارگرفتهالف: معموالً تعداد زنان كه مورد مزاحمت و خشونت 
  بوده است.

  .اند بودهب: كارگران عادي و غير ماهر بيشتر در معرض خشونت 
  .اند بودهها بيآسنفر كمتر دچار اين  10ي كوچك و كمتر از ها كارگاهج: كارگران 

سالمتي نسبت بـه   ازنظركه  داشتند يمابراز  اند بودهد: كارگراني كه در معرض خشونت 
انـد،   و در طي دوران كار بارها مرخصـي گرفتـه  ساير كارگران در وضعيت مساعدي نيستند 

  اند. كنند و به سيگار روي آورده دارو مصرف مي
اي  گردد كه نتيجه ي روحي زماني كه مداوم باشد تبديل به شكنجه روحي ميآزارهااين 

شود شأن و جايگاه  شود و باعث مي كه به همراه دارد باعث تضعيف شرايط كاري كارگر مي
تـوان   دچار اختالل گردد. آزارهاي روحي از موارد بسيار شايع است و نمي و آينده كاري او

  هميشه تحقيقات كامل و جامعي را در اين خصوص انجام داد.
در فرانسـه   2010ه اروپـا در سـال   توسـط اتحاديـ   شـده  انجـام بر طبق آمار و تحقيقات 

. اند بودهكه در معرض شكنجه در محيط كار  اند كردهدرصد مردان اعالم  7درصد زنان و   8
ي مختلفـي بـه خـود بگيـرد كـه      هـا  فـرم شكنجه از نوع روحي و رواني آن ممكـن اسـت   

باشد و روش اداره  افتهي سازماندارد توسط يك شخص و روي ديگري يا اينكه كامالً   امكان
 منظـور  بهص ي جنسي به معناي رفتار هر شخها مزاحمتباشد.  شده يطراحطور نياكارگاه 
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قانون كـار   هاي روحي توسط هاي جنسي و هم شكنجه رفع نياز جنسي است. هم مزاحمت
سني و جنسـي  ازلحاظ توان يك تيپ خاصي  نمي درمجموعفرانسه منع گرديده است. البته 

باشند يا اينكه خود فاعل و كننده باشـند. ولـي    ها خشونترا متمايز كرد كه در معرض اين 
  ي داشت كه در تحقيقات مشترك بوده است:ا اشارهورد زير به دو م توان يم

دانـد   عامل خشونت معموالً فردي است كه داراي جايگاه ثابت در كارگاه است و مي .1
  كه همواره از او پشتيباني صورت خواهد گرفت.

الزاماً افراد ضعيف نيستند، زن، مرد، كارگر  ها خشونتبرخالف نظر عام، قربانيان اين  .2
كـار،  هادانست ( خشونتقرباني اين  توان يمي همه نوع كارگر را طوركل بهن، كارآموز و جوا

1379 :124.(  
در ايران تاكنون تحقيق جامع و مستقلي در خصـوص خشـونت   اين در حالي است كه 

تحقيقـاتي در بعضـي از مشـاغل و     عليه زنان در محيط كار انجام نشده است. با اين وجود
خشونت عليه كاركنان يعني زنان و مردان انجام شده است كه به موردي شهر ها در مورد   يا

 پرسـتاران  از نفـر  147 پـژوهش  مـورد  كه نمونه توصيفي مطالعه دراز آن اشاره خواهد شد. 

 شـده بودنـد،   انتخـاب  تصـادفي  طور به و بوده ايالم شهر آموزشي هاي بيمارستان شاغل در 
 سـابقه كـار)   و (جنس, سن, تحصـيالت  دموگرافيكينتايج پرسش نامه براساس اطالعات 

 مـورد تحقيـق زن بـوده    بيشـتر افـراد  ، درايـن پـژوهش   گردد. بندي به ترتيب ذكر مي طبقه
ــد)57/1( ــدان در  و درص ــر كارمن ــني  اكث ــال40_30رده س ــد) 41/5( س ــد درص ك ربام

ــي ــد. )74/1(  كارشناس ــين بودن ــد 38/8 همچن ــدگان داراي   درص ــركت كنن ــال 15ش س
 ،شـيفت درهفتـه مشـغول بـه كـار      7درصـد ازشـركت كننـدگان بـيش از      63/5كـار.  سابقه

 يافتـه هـا  متأهـل بـوده انـد.     درصـد  74/4 كاركنـان داري شـيفت گردشـي و    درصد  96/6
مـورد خشـونت    يك سـال اخيرتوسـط بيمـار    در درصد از نمونه ها 87/7كه  دده مي  نشان

سال  30_40رده سني، مي بيمارمعرض خشونت كال بيشترين گروه در كالمي قرار گرفته و
 درصـد). 23/1( نفراز شركت كنندگان مـورد پـژوهش   34همچنين  درصد بوده است. 38 با

مردان توسط بيماران موردخشونت  از درصد 14/2سال و30_40رده سني  در درصد 5 /11
درصد دررده  39/4 ،نمونه هاي مورد پژوهش از درصد 89/8 بعالوه فيزيكي قرارگرفته اند.

 حمله كالمي قرارگرفتـه انـد   مورد درصد زنان توسط همراهان بيمار 51سال و 20_40سني
  ).154، ص 1392(مظفري، 
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  ناامني كار ها طيمحزنان و پيامد . 4
آيـد موضـوع    ها و آمار موجود برمـي  كه از مطالعه اوضاع بازار كار زنان در رسانه طور همان

شود و اين نـوع از خشـونت    سوم ختم نميخشونت در محيط كار تنها به كشورهاي جهان 
ا آنچـه در ايـن ميـان بـه نظـر      اسـت. امـ   شـده  دهيوفورد بهدر جوامع پيشرفته نيز بنا به آمار 

ي سخن نرانده است بحث خشونت روشن بهمانده و قانون كار ايران نيز در اين زمينه   مغفول
ن در عصـر كنـوني بـدون    عليه زنان در محيط كار است. اشتغال زنان و مسائل مربوطبه آنـا 

موضوعاتي اسـت كـه در مسـير گـذر از جامعـه سـنتي بـه مـدرن          نيتر مهمشك يكي از 
در ايـران روزگـاري تـابو     هـا  آناشتغال  درواقعاست. فعاليت زنان خارج از منزل و  داده رخ

بـود. امـا    قبـول  رقابليهاغ خانوادهشد و صحبت از آن براي بسياري از مردان و  محسوب مي
است. گرچه ايـن موضـوع تنهـا بـه ايـران       شده ليتبدريزناپذيگربه واقعيتي  آرام آرامه امروز

. در انـد  كـرده نرم  وپنجه دستشود و كشورهاي بسيار ديگري نيز با اين مسئله  منحصر نمي
 ديـ آ يمـ ي كـاري بـه ميـان    ها طيمحشرايط جديد، زماني كه صحبت از مشكالت زنان در 

 كـه  يدرحـال ، شود يممسائلي چون نداشتن حقوق و مزاياي برابر در ذهن تداعي  سرعت به
بـه ايـن مـوارد نيسـت. تحقيقـات      مشكالت و مسائل زنان در محـيط كـار فقـط محـدود     

ـ هـا و   نرم كردن با برخي تبعيض وپنجه دستدهد زنان عالوه بر  مي  نشان در  هـا  يعـدالت  يب
در معرض انواع آزارها هم قرار دارنـد. از ديگـر   پرداخت دستمزد يا ارتقاي جايگاه شغلي، 
توان به بروز آزارهاي جنسي در محيط كار نام برد.  عمده عوامل آزار زنان در محيط كار مي

تواند مجرم را در موقعيتي قرار دهد كه قادر به تهديد قرباني  نابرابري قدرت و مناسبات مي
شــغلي يــا پــاداش باشــد.  قــاءبــراي از دســت دادن فرصــت شــغلي و يــا تشــويق بــه ارت

ي هـا  شـانس را كـه بـا    تر نازلتوان زناني با مرتبه شغلي و سطح تحصيالت  مي  ترتيب بدين
  دانست. رتريپذ بيآسانتخاب شغل روبرو هستند را  محدودترو  تر كم

بـه مردسـاالري و نـابرابري جنسـيتي      تـوان  يمـ بر اين پديده اجتمـاعي   مؤثراز عوامل 
ايـن باورهـاي غلـط فرهنـگ      درواقـع ر و نگـرش جامعـه اشـاره كـرد.     در باو شده  نهينهاد

دهد در هر موقعيتيبه همكار زن خـود نگـاه جنسـيتي     است كه به مرد اجازه مي مردساالرانه
  داشته باشد.

دانـد   را مقصر مي ها آندر اين ميان زنان كه جامعه در مقابل عيش ورزي مردان هميشه 
شوند و در غير اين صورت مجبور به تحمل  ت خارج مياگر برايشان مقدور باشد از موقعي

است كه  خودزنفشار رواني مضاعف هستند زيرا در صورت اعتراض، اولين پاسخ، متوجه 
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 ليـ بـه دل ؟!. در حقيقت اند دادهچه رفتاري نشان داده كه مردان به خود اجازه چنين اعمالي 
بايـد   هـا  زني هستند و هميشه تفكر كهنه و بدون پشتوانه علمي كه مردها موجودات عزيز

در بـاطن   كـه  يدرحـال اسـت.   خـودزن حذف شوند و البته در ظاهر، اين كار به مصـلحت  
در محـيط   تنها نهبرد. اين رفتار البته  است كه با ادامه حضور در شغلش نفع اصلي را مي  مرد

شود. چنانچه مسـئولين غالبـاً و    ديده مي بارها همآموزشي  مؤسساتها و  كار كه در دانشگاه
در  آنكـه  حـال كنند كه چنان و چنـين باشـيد    گوشزد مي ريپذ دانشدر اكثر موارد به دختران 

هستند. در محـيط   دهيناسنجبسياري از موارد نيز پسران عامل و منشأ رفتارهاي ناشايست و 
ه خود اجازه اعتراض بدهـد  آن است كه اگر در اين ميان حتي زني ب تر دردناككار واقعيت 

نيازمند شاهد است. در وضـعيتي كـه    شيها گفتهو شهامت شكايت داشته باشد براي اثبات 
شـوند   بـه پـذيرفتن چنـين كـاري نمـي     امنيت شغلي در حداقل است، همكاران وي حاضر 

بـه طـور كلـي     خواهند با شهادت دادن به نفع قرباني، كار خود را از دسـت بدهنـد.   نمي  و
ار موجـب احسـاس نـاامني در    و آزار زنان در جامعـه و بـه خصـوص محـل كـ     خشونت 

شود؛ احساس نياز به پشتيباني و مراقبت به دليل ترس از خشـونت هـاي مختلـف،     مي  آنها
كاهش انرژي هاي مثبت اعضاي جامعه، صرف انرژي افراد جهت مقابلـه بـا خشـونت بـه     

اد اختالل در روابط سالم اجتماعي و ... جاي استفاده از اين انرژي در بهسازي اجتماعي، ايج
 همگـي از جملـه پيامــدهاي نـاگوار خشـونت عليــه زنـان در سـطح اجتمــاع مـي باشـد        

(raha, odvv.org)  اعمال خشونت به زنان منجر به افسردگي، ترس، اضطراب،  از نظر رواني
. از خود ضعيف بيني، نارسايي هاي جنسي، مشكالت غذايي و استرس بعد از حادثه اسـت 

عواقب اجتماعي اين معضل عبارت است از تبديل خانواده به كانون تنش به جـاي كـانون   
زنـان و   آسايش و آرامش، فروپاشي خانواده ها، فرار از خانه، فحشاء، طالق، بي سرپرسـتي 

ناشي از عواقب   از نظر اقتصادي نيز خشونت عليه زنان در محل كار بار مسئوليت .كودكان
 ،1392(جاويـد،   مهـم اسـت   ه هاي خدماتي دولتي تحميل مي كند كه بسياردستگا بر را آن
  .)99و100 صص

  
  در محيط كار خشونت )ضمانت اجراهاي(كردن ي برطرف ها حل راه. 5

ايران در قـانون مجـازات اسـالمي     گذار قانونعام  طور به با وجود پيامد هاي كه اشاره شد،
كيفري افتراقي (ويژه) براي حمايت از زنان پيروي نكرده است بلكه با  استيساز يك  تنها نه

در برابر تعرضات مجرمانـه   ها آنعدول منفي از اصل تساوي افراد در برابر قانون كيفري، از 
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ي جرائمـ رسـد در   ، حمايت كيفري كمتري نموده است. به نظر ميشان يجسمعليه تماميت 
حمايـت كيفـري    مؤنـث كيفـري ايـران از جـنس    نظير قتل، قطع عضو و جرح در حقـوق  

  تري صورت گرفته است. ضعيف
حلي براي مشكل بـزرگ زنـان در    راه 1369كه پيشتر گفته شد، در قانون كار  طور همان

قـانون مجـازات    637بايسـت از مـاده    ي نگرديده است. پس نـاگزير مـي  نيب شيپمحيط كار 
  :دارد يمبخش تعزيرات) كه اشعار ( ياسالم

علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يـا عمـل    ها آنزن و مردي كه بين  هرگاه
ضـربه   نودونـه منافي عفت غير از زنا، از قبيل تقبيل يا مضاجعه شـوند، بـه شـالق تـا     

  شود يممحكوم خواهند شد و اگر عمل به عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير 

تـا حـدودي دلـداري حقـوقي و      قرارگرفتـه كمك خواست و به زنان كارگر مورد آزار 
رود براي اعمال منافي عفت كه بـا خشـونت و    قانوني داد. اين در حالي است كه انتظار مي

بـين جـرم و    جهت نيازاتري در نظر گرفته شود و  ، مجازات سنگينرديگ يمعنف صورت 
باشـند.   يمجازات تناسب برقرار شود. چراكه خشونت با عنف و بدون عنف باهم متفاوت م

قـانوني   خـأل نيز متفـاوت باشـد و ضـروري اسـت ايـن       ها آنبنابراين الزم است مجازات 
 قرار گيرد، چه در قانون مجازات و چه در قانون كار. گذاران قانون توجه  مورد

نداست و در قانون اساسي و در ي مهم هر شهروها يآزادبه علت اينكه حق كار يكي از 
قـانون مجـازات    570است، شايد تصور شـود كـه مـاده     شده شناختهبه رسميت  28 1اصل

در  باشـد چراكـه  اسالمي ضمانت اجراي خوبي براي مجازات و يا رفع خشونت عليه زنان 
  ماده فوق الذكرآمده است:

هـاي حكـومتي كـه بـرخالف      هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاه
سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسي  قانون آزادي شخصي افراد ملت را

 كتـا و محروميـت ي  ازخـدمت  انفصـال جمهوري اسالمي ايران محروم نمايند، عالوه بر 
  تا سه سال محكوم خواهند شد. دو ماهسال از مشاغل حكومتي به حبس از   پنج

تي رامورد يك از مقامات و مأمورين دول هر 1375اما بايد گفت؛ قانون مجازات اسالمي 
هـر يـك از   : «دارد يمبيان  1381خطاب قرار داده بود. اين در حالي است كه متن اصالحي 

» ... محكـوم خواهنـد شـد.   هـاي حكـومتي   ه به نهادهـا و دسـتگاه  مقامات و مأمورين وابست
دولتي را حتي بـه   نيمأمورشود، ماده اصالحي، شمول مقامات و  يمكه مالحظه  طور همان
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 ).38- 33، صـص  1394مظهـري،  اسـت ( ي حكومتي وابسته به دولت نيز ارتقا داده نهادها
ن و آزار تنهـا بـه شـكل    همـانطور كـه پـيش تـر اشـاره شـد، رفتـار خشـ         افزون بـر ايـن  
نيست، بلكه ممكن است با روش هاي سمعي، بصري، لساني، لمسي و مشابه   تجاوزجنسي

گونـه تمـاس بـدني بـين زن و مـرد       در فقه جزايي اسالم بـراي هـر   آن نيز صورت پذيرد.
نامحرم، مجازات در نظر گرفته شده است. در صورتي كه اين اعمال به عنف و زور باشـد،  

حـاكم شـرع مـي توانـد مجـازات       از مصاديق خشونت و آزار جنسي شمرده مـي شـود و  
قانون مجازات اسالمي هرگـاه   5از كتاب  137تري را در نظر بگيرد. به موجب ماده  سنگين

ن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منـافي عفـت   ز
شونده،به شالق تا نود و نه ضـربه محكـوم    زنا غير از زنا، از قبيل تقبيل يا مضاجعه را گيرد

اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود. از ذيـل مـاده    خواهند شد و اگر عمل به عنف و
معلوم مي گـردد،  "اگر عمل با عنف باشد فقط اكراه كننده تعزير مي شود"رد كه مقرر مي دا

و  اعمال منافي عفت غير از زنا چه بدون عنف يا بـا عنـف باشـد، بـه ميـزان نـود       مجازات
ضربه تازيانه است، در حالي كه انتظار مي رود براي اعمال منافي عفت كه با خشـونت و    نه

تري در نظر گرفته شود و از اين جهت بين جرم و  عنف صورت مي گيرد، مجازات سنگين
زيرا خشونت با عنف و بدون عنف با هم متفاوت مي باشـند.   .مجازات تناسب برقرار شود

بنابراين الزم است مجازات آنها نيز متفاوت باشد، و ضروري است اين خأل قـانوني مـورد   
  .)107،ص 1392(جاويد، قرار گيرد توجه قانون گذاران

 كـار اغلـب  از آن نام برد اين است كه طبـق قـانون    توان يمجراي ديگري كه ضمانت ا
از كار خـودداري كنـد، در    تواند يمكشورها كارگر اگر در محل كار در معرض خطر باشد 

ي تحت عنوان ها دورهتوانند يمكارگر و كارفرما با توافق هم  11 2مطابق ماده قانون كار ايران
عليه كـارگر زن، اگـر در زمـان     خشونتي نمايند. نيب شيپد كار دوره آزمايشي كار در قراردا

بـا كارفرمـا بسـيار آسـان اسـت،      باشد، قطـع رابطـه كـارگري     شده ينيب شيپدوره آزمايشي 
بدون اطالع قبلي و با دريافت  تواند يمترتيب كه در صورت خشونت عليه كارگر وي  بدين

، 1395مظهـري، ( ديـ نمافسخ  جانبه كي صورت بهمدت كاري كه داشته است قرارداد كار را 
ــغ. در )83- 81صــص  ــا ري ــي اگــر دوره آزمايشــي   ني ــصــورت يعن ــيب شيپ و  نشــده ين

قانون كار فقط در حالـت زيـر    21باشد و به اتمام رسيده باشد، مطابق ماده  شده ينيب شيپ  يا
 امكان قطع رابطه كار وجود خواهد داشت.

 .فوت كارگر ـ
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 .بازنشستگي كارگر ـ

 .كلي كارگر يدگازكارافتا ـ

 .انقضاي مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن ـ

 .پايان كار در قراردادهايي كه مربوط به كار معين است ـ

  .استعفاي كارگر ـ
 خـود را اسـتعفاي   توانـد  يمـ كارگر زن مورد خشونت قرار گيـرد   كه يدرصورتبنابراين 

بـه كـار خـود     مـدتي  موظف اسـت  ،دهد يكارگريكه استعفا م تقديم كارفرما نمايد. معموالّ
حـداكثر   كـه  ياستعفاي خود را كتباً به كارفرما اطالع دهـدو درصـورت  ابتدا بايد داده و   ادامه
استعفاي وي  ،نمايدنانصراف خود را كتباً به كارفرما اعالم ) روز 15(مثالً  ينيمع ف مدترظ

  قانون كار آمده است: 21اده بدين خاطر در تبصره م .شود يم پذيرفته
اسـتعفاي   موظف است يك ماه به كار خود ادامه داده و بـدواً  كند يكارگري كه استعفا م

روز انصـراف   15حـداكثر ظـرف مـدت     كه يخود را كتباً به كارفرما اطالع دهد و درصورت
ظف اسـت  و كارگر مو شود يخود را كتباً به كارفرما اعالم نمايد استعفاي وي منتفي تلقي م

رونوشت استعفا و انصراف آن را به شوراي اسالمي كارگاه و يا انجمن صنفي و يا نماينـده  
 .كارگران تحويل دهد

است كه آيا همه كارگران به دليل خشونت در محـل   نيا شود يمي كه مطرح سؤالحال 
دليلي، هر برخي از كارگران حق رد كار بهاز كار خودداري كنند؟ بله، اما براي  دارند حقكار 

:كارگراني كه امنيت ازجمله. اند قائلشدهي ها تيمحدوددر مواقع خشونت در كارگاه  ازجمله
  از كار خودداري كنند؛ زماني كه؛ توانند ينم، كنند يمعمومي را حفظ 

از زندگي، سالمت يا ايمني فـرد   امتناع اخطر يك قسمت ذاتي يا عادي شغل است ي ـ
 اين كارگران عبارتند از .اندازد يمديگري را به خطر 

  افسران پليس؛: ـ
 ؛نشانان آتش ـ

 مؤسساتي سالمندان، ها خانه، ها مارستانيبكارگران شاغل در محل كار، مانند  و ـ
ي گـروه مسـكوني بـراي افـراد داراي     ها خانهي، بخش تواني، امكانات پزشك روان

ي اولتراسـونيك،  هـا  كيـ نيكلمعلوليت جسمي يـا روانـي، خـدمات آمبـوالنس،     
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 اسـتفاده  مـورد ي داراي مجوز، خدمات غذا، نيروگاه يا خدمات فني ها شگاهيزماآ
  )Health and Safety Guidelines,2016, p.23( يكي از موارد فوق.

زندگي، سـالمت، يـا ايمنـي     كه يوقتمعلمان  گفت مشاغلي چون توان يمعالوه بر اين 
اينكـه كـارگري    ذكر قابلاز كار خودداري كنند. نكته  توانند ينمباشد،  درخطردانش آموزان 

حق خودداري از كار را دارد (با توجـه بـه    افتد يم، در محل كار به خطر دهد يمكه احتمال 
  ).كنند يمي خاصي از كارگران امتناع ها دستهمحدوديت در حق به كار را براي 

كـار كـه توسـط آن    سياست و برنامه مدون خشونت در محل  همچنين كارفرما در يك
؛ تجهيزات، آمـوزش  زيآم خشونتي بالفاصله در برخورد با حوادث ستيبا ؛شود يمپشتيباني 

فرمـا ممكـن اسـت كـارگراني كـه      ، كارمثـال  عنـوان  بـه را داشـته باشـد.    مـؤثر و ارتباطات 
  دهند.ر اختيار پليس براي دستگيري قراررا د ها Ĥنكه يوقترا مستقر كنند تا  كنند يم  خشونت
  رفرما بايد مراحل الزم براي محافظت از كارگران راتحقيق و بررسي كند.كا

بـا شـكايت در كارگـاه خشـونت و      كه يدرصورتاست،  مقررشدهدر اغلب قوانين كار 
ي حـل اخـتالف)   هـا  ئـت يهبـا وزارت كـار (   توانـد  يمـ ي كارگر حل نشـد، وي  ها ينگران
  بگيرد.  تماس

اسـت كـه كـارگري كـه قربـاني       شـده  هيتوصطبق قوانين كار در فرانسه به زنان كارگر 
ي قـانوني و  هـا  راهالزم اسـت كـه گوشـه انـزوا نگيـرد و از       قرارگرفتـه خشونت كارگاهي 

عامـل  «مسـتقيماً بـا آن فـرد     توانـد  يمـ مثال  طور بهبه حل مشكل كمك كند.  شناسانه روان
نبـود بـا    مـؤثر طريـق   اگـر آن ر رفع مشكل نمايـد و  وارد گفتگو شده و سعي د» خشونت

از ايـن   كـدام  چيهاگر  تيدرنهامراجعه به مافوق و مدير كارگاه به دنبال حل مشكل باشد و 
نيفتد به وكيل مراجعه و طرح دعوا كند. البته اين مانعي بر سـر راه كـارگران، از    مؤثردو راه 

 .باشـد  ينمـ مراجعـه نكننـد،    هـا  آن جهت اينكه به سنديكاهاي كـارگري بـراي حمايـت از   
). امـا در ايـن ميـان    2016قانون بهداشت و سـالمت در كـار فرانسـه فوريـه      32.0.4  ماده(

لمي را در كارگـاه فـراهم كنـد و    نقش به عهده كارفرماست كـه بايـد محـيط سـا     نيتر مهم
كار ي و پيگيري موضوع را در دستور ابي شهيرزمان  نيتر عيسرصورت بروز خشونت در در

بايد به سخنان هر دو طرف گوش دهـد و بتوانـد موقعيـت را     درهرصورتخود قرار دهد، 
نيـز   ها دادگاهمورد ارزيابي قرار دهد تا از اين طريق به رفع مشكل كمك كند. در ادامه كار، 

ـ در صورت مراجعه كارگر خشونت ديده، نقش به سـزايي در جلـوگيري و    ي از ريـ گ شيپ
توانـد نقـش    خربي دارند. از سوي ديگر بازرس ادارات كار نيز مـي رفتارهاي م نيتكرار چن
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اينكه طـرفين را در مـواد قـانوني     ازجملهها داشته باشد.  اي در كاهش اين خشونت برجسته
را آگاه كنـد كـه در صـورت سـرپيچي از      ها آنرا مجبور به اجرا كند و  ها آنهشدار دهد و 

كــالً در صــورت مشــاهده خواهــد بــود و  هــا آنمــواد قــانوني چــه عــواقبي پــيش روي 
  .3مداخله كند و حتي تهديد به اخراج هم داشته باشد تواند يم  درگيري  بروز

توانند در كاهش خشـونت در محـيط كـار     آيند، مي عواملي چون مواردي كه در زير مي
  واقع شوند: مؤثر
ه باشـند؛  بسـزايي داشـت   ريتـأث تواننـد   ي ميردولتيغهاي  در اين زمينه دولت و تشكل ـ

اجتماعي براي  نيتأمهمچون ايجاد واحدهاي مددكاري و ارشاد، ايجاد سيستم جامع 
هاي اجتماعي، ايجاد تسهيالت براي  مراكز مداخله در بحران ◌ٔ توسعهزنان، تقويت و 

پذير از خشونت، ايجاد خطـوط تلفـن    آموزي به زنان آسيب آموزش مهارت و حرفه
اي جمعـي، ايجـاد و گسـترش مراكـز مشـاوره و      هـ  ي در رسانهرسان يآگاهبحران و 
  در محل كار. دهيآزاردحمايت از زنان  منظور بههايي  انجمن

شناسايي و تقبيح خشونت عليه ديگران خصوصاً زنان  منظور بهآموزش نيروهاي كار  ـ
دانان و كادر قضايي پيرامون موضوع و عواقب آن، آگاهي زنان  كارگر، آموزش حقوق

حقوق و تكاليف خود در زنـدگي خـانوادگي، اصـالح باورهـا و     و مردان نسبت به 
هـاي دينـي و افـزايش بـاور دينـي افـراد بـه         هاي انحرافي نادرست، آموزش نگرش
ايـن زمينـه عملـي و سـودمند      كارهـايي اسـت كـه در    راه ازجملههاي ممكن  روش

  رسد. مي  نظر به
چگـونگي   صـوص در خهـاي متناسـب بـه كاركنـان      ارائه پيشنهادات و دستورالعمل ـ

و اينكـه موقـع بـروز خطـر حتمـي       زيـ آم خشـونت العمل در مقابل رفتارهاي  عكس
  خشونت فيزيكي چگونه رفتار بكنند.

 نيچن همحصول اطمينان از اين موضوع كه هر كارگري از حقوق خويش آگاه بوده ( ـ
كامل از الزامات قانوني خويش و توقعات  طور بهبه حقوق ديگران نيز واقف باشد) و 

  باشد. آگاه مي» دارندگان وظيفه« عنوان هابه آنحقوقي و قانوني از 
حصول اطمينان از اين موضوع كه همه آگاه باشند كه موقع بروز و يا احتمال وقـوع   ـ

 كننـد ي انجام داده و كجا بروند و چه كسي را بـراي كمـك مطلـع    كار چهخشونت 
(KAPOMBE, 2015, p. 2)  داند و مطمـئن اسـت كـه موقـع      هر كارگري مي كه نياو
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درخواست كمك و حمايت و پشتيباني، اين نيروي كمكي سريعاً فرا خواهد رسيد و 
  مسئله را با شايستگي مديريت خواهد كرد.

ي براي كاركناني شناس رواندر دسترس قرار دادن يك برنامه جامع مشاوره پزشكي و  ـ
  .اند بودهرا تجربه كرده و يا شاهد آن  حوجر ضربكه خشونت، 

تفصـيلي   رندهيدربرگبراي كاركناني كه » مجموعه قوانين رفتار و برخورد«انتشار يك  ـ
سـوء رفتـار و    عنـوان  بـه تواند يبـارم  خشونتحدود انتظارات و تعيين اينكه برخورد 

  .تفسير گرديده كه منتج به انفصال فوري از كار بشود رشيپذ رقابليغبرخورد 
از  زيـ آم خشونتانتظار پذيرش و تحمل رفتار  ها آناطمينان بخشي به كاركناني كه از  ـ

  .رود ينمهر نوعي، 
اطمينان بخشي به اعضاي جامعه كه هر كار معقول و عملي براي كـاهش ايـن قبيـل     ـ

  .رديگ يمانجام  ها سكير
 شود يمبوط و به تمام مسائل مرتبط مر منصفانه ،موقع به بازرسان تحقيق مناسب يعني ـ

جدي صورت  بهو  آورند عملرا در مورد حادثه يا شكايت آزار و اذيت در كارگاه به 
به آن رسيدگي و در زمان مناسـب و كـافي    سرعت بهديبا در مورد حادثه يا شكايت،

ي از مسـائل  وجـود بعضـ  براي بررسي موضوع و مقابله با آن عمل كنند. اما بـا ايـن   
از  هام آزار جنسي توسط يك همكار بيشات مثال عنوان بهدارند  نيازي به تحقيق پيچيده

  داشته باشد. تر قيدقچندين سال ممكن استبطول انجامد و نياز به تحقيق 
بررسي و بازنگري قوانين و مقررات مدني و كيفـري، تـدوين قـوانين جديـد بـراي       ـ

ـ   ان بـه  پيشگيري و رفع خشونت نسبت به زنان، تشديد مجازات افرادي كه عليـه زن
اعمال خشونت مي پردازند و تشكيل دادگاه هاي خاص خشونت عليه زنان از جمله 

 ).99،صص 1392راه كارهاي حقوقي براي مبارزه با اين معضل است(جاويد، 

  :باشد يمدر بررسي شكايت مراحل اطاله پذير شامل موارد زير 
  بط؛سند مرت هرگونه ازجملهبررسي جزئيات مربوط به حادثه يا شكايت،  ـ
  با متهم مزاحم همان كارفرما؛ مصاحبه مصاحبه با كارگر متهم به آزار و اذيت؛ ـ
  ي جداگانه با شاهدان مربوطه؛ها مصاحبه ـ
بررسي اسناد مربوطه يا شواهد ديگـر كـه مربـوط بـه آن تحقيقـات (ماننـد ايميـل،         ـ

  ) است؛ها لميف، و ها عكس، ها ادداشتي
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  ه آزار و اذيت در محل كار است؛تصميم در مورد اينكه آيا شكايت يا حادث ـ
حادثه يا شكايت در طول تحقيق، شده انجامخالصه كه مراحل  طور بهوتهيه گزارش  ـ

(ماننـد اينكـه آيـا آزار و اذيـت در محـل كـار        هـا  افتـه و ي شـده  يآور جمـع شواهد 
است) در آن آمده باشد. در طول تحقيقات، كارگراني كه از آزار و اذيـت در    داده رخ

  شكايت دارند، بايد در مورد وضعيت تحقيق مطلع شود.محل كار 
الزم به اشاره است، مستندسازي تحقيقات نيز مهم است.در صورت امكان، بايـد شـامل   

و جلسات،اسناد مرتبط  ها مصاحبهاز  ها ادداشتنام، تاريخ، شكايت، جزئيات رويداد (ها)، ي
نتيجه حادثـه يـا شـكايت اسـت،      عنوان بهاقداماتي كه  هرگونهيا شواهد، گزارش تحقيق و 

  باشد.
 

  يريگ جهينت. 6
رسـان شـغلي زنـگ خطـر      يك عامل آسيب عنوان بهخشونت در محيط كار در سراسر دنيا 

كه با مواردي چون هتـاكي، ضـرب و شـتم، آزار و اذيـت،      شود يمسالمتي روان محسوب 
خشـونت در  . گـردد  يمـ توهين نژادي و تعارض جنسي و در انتهـا، ديگركشـي نيـز بيـان     

اهميـت   آنچـه كار دارايپيامدهاي جسمي، رواني و مالي خـاص خـود اسـت. لـيكن      محيط
يجـاد آسـيب جـدي فـرد و محـيط و      وقايع است كه باعـث ا  گونه نيابيشتري دارد تكرار 

خشونت براي كاركنان عبارت اسـت از كـاهش روحيـه كـاري،      تبعات .گردد يمكار   روند
ي، ور بهرهبت از كار، تغيير شغل، استرس شغلي، كاهش ، غينفس اعتمادبهعصبانيت، كاهش 

  …ناتواني و 
بيشترين ميزان خشونت شغلي، در بـين نيـروي پلـيس،     ديآ يبرماز مطالعات  كه چنان آن

در  خشـونت  .شـود  يمـ كاركنان بهداشتي درماني، رانندگان و نگهبانان و گارد امنيتي واقـع  
د. خشونت در محيط كار وقايعي اسـت كـه   گرد ي مختلف تعريف ميها وهيشمحيط كار به 

يي ها تيموقع، تهديد يا حمله از سوي فرد يا افراد ديگر در سوءاستفادهدر آن كاركنان مورد 
شامل زمان كـار كـردن در محـيط كـار،      ها تيموقع. اين گردند يهاستم آنكه مربوط به كار 

  ي كاري است.ها تيمأمورمواقع اياب و ذهاب و همچنين 
آيـد بايـد بـا سـرعت عمـل زيـاد        در كارگاه پـيش مـي   زيآم خشونترفتارهاي  كه يوقت
بـراي   سو كبراي كمك به كارگراني كه قربانيان خشونت هستند و از ي سو كشد. از ي  وارد
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ايـن خـاطر حتـي     به اتفاقات. گونه نيااجتناب از بدتر شدن وضعيت و جلوگيري از تكرار 
و شـغلي را از هـم تفكيـك كـرد، امـا       سخت و دشـوار اسـت كـه عوامـل فـردي      اگرچه

 بـه دنبـال  الزم است كـه نـوع خشـونت كـاري را شناسـايي كـرد تـا بتـوان          درهرصورت
  گشت.  حل راه

 كـار امـن  توان نتيجه گرفت كه هنوز تا رسيدن به حدود يك محيط  بيان شد مي ازآنچه
بـه   گـذار  نونقـا براي كارگران زن در ايران فاصله زيادي وجود دارد. تا روزي كـه ديـدگاه   

 ريپـذ  بيآسزنان كارگر متوجه نگردد اين قشر  از كارگرانخصوصاًسمت حمايت حداكثري 
وقتي صحبت از زنان كارگر بـه  ها باشند.  متحمل انواع مختلف خشونت ستيبا يمهمچنان 
هايي چون تفاوت ميزان كار و دستمزد زنان كارگر نسبت به مردان  آيد، بيشتر، بحث ميان مي

هاي خـانوادگي در پشـت درهـاي     كند و خشونتي كه گاه مانند خشونت طور ميبه ذهن خ
افتد و نه هيچ ناظري شاهد آن است و نه هيچ دادگاهي دادرسـش، ازنظرهـا    بسته اتفاق مي

 ماند. پنهان مي

 يالملل نييكي از مشكالت جامعه جهاني، خشونت در محيط كار است. سازمان ب امروزه
ن برخي از مشاغل ازجمله راننـدگان تاكسـي، كـادر بيمارسـتاني،     كار، طي تحقيقاتي صاحبا

كه در كشورهايي غير از كشـور   يها، افراد معلمان، مددكاران، صندوقداران بانك و يا مغازه
خصوص ساعت كارشان شب است را  كنند و به كار مي ييتنها كنند، افرادي كه به خودكار مي

كرده كه در اين ميان خشونت زنان را بيشتر  ديبيشتر در معرض خطر خشونت دانسته و تأك
هاي اين سازمان حاكي از اين واقعيت است كه خشونت رواني  كند. همچنين يافته تهديد مي

  ت انواع رايج خشونت در محيط كار اس نيتر ييكي از جد
)http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm/2017.(  
اع از زنان در برابـر خشـونت صـورت پذيرفتـه اسـت      دف ةنياقداماتي كه درزم ديترد يب
ـ  قابل حال نيكافي و درع وجه چيه به بـه درك بهتـر و بيـنش     يالمللـ  نيقبول نيست. جامعه ب

اماتي كـه واقعـاً مـؤثر باشـد     تري در مورد خشونت عليه زنان رسيده است؛ امـا اقـد   شفاف
، ها هيحقوق بشري را اعالم يللالم نيب شمار ينداده است. درصد بسيار كمي از اسناد ب  انجام
كه در راستاي مبارزه با خشونت عليه زنـان و   دهند يتشكيل م ييها و قطعنامه ها ونيكنوانس

 برخوردار نيستند. يآور كه همان ميزان اندك نيز از قدرت الزام اند شده ميرفع اين معضل تنظ
ه آن است كه در قوانين در عرصه داخلي نيز حداقل توقع براي حمايت از اين قشر از جامع

  در نظر گرفته شود. ها آني حمايتي براي ها جنبهكار 
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ها نوشت پي
 

  .نامند يمي كوچك ها كارگاه راكمتر از ده نفر  يها كارگاهكار، قانون 191ماده مطابق . 1
و حقـوق   ياسـت و مخـالف اسـالمو مصـالح عمـوم      ليرا كه بدان ما يهر كس حق دارد شغل. 2

همـه   يجامعه به مشاغل گوناگون، برا نياز تيبرگزيند. دولت موظف است با رعا ستين  گرانيد
  .احراز مشاغل ايجاد نمايد يرا برا يافراد امكان اشتغال به كار و شرايطمساو

كار تعيين نمايند.در خـالل ايـن   با توافق يكديگر مدتي را به نام دوره آزمايشي  توانند يطرفين م. 3
ـ     الـزام بـه پرداخـت خسـارت      آنكـه  يدوره هر يك از طرفين حق دارد بـدون اخطـار قبلـي و ب

وي د قطع رابطه كـار از طـرف كارفرمـا باشـ     كه يباشد، رابطه كار را قطع نمايد. درصورت  داشته
ه كار را قطع نمايند به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهد بود و چنانچه كارگر رابط ملزم

  كارگر فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهد بود
حـداكثر ايـن مـدت بـراي      .مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شـود - تبصره

هر و داراي تخصـص سـطح بـاال    كارگران سـاده و نيمـه مـاهر يـك مـاه و بـراي كـارگران مـا        
  .باشد يم  ماه سه

كـه توسـط   » آزار و خشونت در كار: راهكار قـانون «مطلب فوق برگرفته از مقاله ايست با عنوان . 4
  آنالين در فضاي مجازي چاپ گرديده است. صورت به 2016وزارت كار فرانسه در سپتامبر 

  
 نامه كتاب
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  ، نشر كيومرث، چاپ پنجم، تهران.اجتماعي نيتأمة قانون كار و قانون نيدرزمپاسخ 
موسوي همداني، انتشارات  محمدباقرة سيد ترجم، تفسير الميزان)، 1374، (نيمحمدحسطباطبايي، سيد 

  اسالمي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم.
  اول، تهران. چاپ ، انتشارات مير،و فرآيندها ها هينظرار، روابط ك)، 1378ظهوري، قاسم، (

نشـر راهنمـا،    حقوق كارگر و كارفرمـا از چـه قـرار اسـت؟،     ديدان يمايآ)،1368ي، عزت اله، (عراق
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