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 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

ت خشونیزنان کارگر در اسارت پنجه ها  
 

                مهرماه هشتاد و ششم پنج     بيست                                                                                   ىيسا کاکايپر
  
 

زان کار و دستمزد زنان کارگر يى چون تفاوت ميشتر، بحث هايد، بيان مى آيوقتى صحبت از زنان کارگر به م

فاق خانوادگى در پشت درهاى بسته ات  و خشونتى که گاه مانند خشونت هاى  ذهن خطور مى کند نسبت به مردان به  

  . د دادگاهى دادرسش، از نظرها پنهان مى مانچيچ ناظرى شاهد آن است و نه هيمى افتد و نه ه  

قاتى ين المللى کار، طى تحقيسازمان ب. ط کار استي، خشونت در محیکى از مشکالت جامعه جهاني حال حاضر در

ا ي، معلمان، مددکاران، صندوقداران بانک یمارستاني، کادر بیصاحبان برخى از مشاغل از جمله رانندگان تاکس

ى کار مى کنند و به ي افرادى که به تنهاد،ر از کشور خود کار مى کننيى غيفروشگاه ها، افرادى که در کشورها

ان ين ميد کرده که در ايشتر در معرض خطر خشونت دانسته و تاکيخصوص ساعت کارشان شب است را ب

ت است که خشونت روانى ين واقعين سازمان حاکى از ايافته هاى اين يهمچن. د مى کنديشتر تهديخشونت، زنان را ب

فى از آن الزم است که يبراى آغاز مبحث خشونت، تعر. ط کار استي در محتونج خشين انواع رايکى از جدى تري

. مى شود افتي   به ندرت  جامعى في تعر نياما چن. رديرا در بر بگ ن رفتار ضد اجتماعى ي ا  گسترده  ابعاد بتواند  

 بيا اشخاصى اعمال مى کند و باعث آسيک فرد در مورد شخص يبه طور کلى خشونت مجموعه رفتارى است که  

، معموًال نماد ید جسميب هاى شديآس. ان مى شوديا قرباني، فرهنگى و اقتصادى قربانى ی، روانی، جنسیجسم

ئى يا پرتاب شياد زدن صاحب کار، شکستن يى چون فري، پارگى اما رفتارهای، شکستگیخارجى دارند مثل سوختگ

البته ضرب و شتم و . درونى دارند و ، آثار مخرب مخفىیب هاى روانيت و به طور کلى آسيبه نشانه عصبان

ازمند مشاوره هاىي زمانبر و ن که درمان آنها  روانى دارند  رانگرىيز به همراه خود وي و جنسى ن آزارهاى جسمى  

  ... وريتحقن، ي، اضطراب، انزجار از خود ناشى از توهیطوالنى مدت است از جمله افسردگ 

. جه روانى استي کارگران است خشونت کالمى و در نتج خشونت که متوجهيکى از اشکال راي حال حاضر، در

ن توسط صاحبان کار نسبت به هر دو جنس اعمال شود يا توهير ياگرچه خشونت کالمى امکان دارد به صورت تحق

ن، يعالوه بر ا.  را شامل مى شودلفىل مختيگرى گرفته و دالين ها در رابطه با زن ها سمت و سوى دين توهياما ا

ان مرد زنان کارگر يى از آن مربوط به همتايان اعمال نمى شود بلکه بخش عمده ياز سوى کارفرماخشونت تنها 

ر واقع شده و در صورت يط هاى کار، کارگران زن، غالبًا مورد تحقيبنا بر سطوح مختلف کارگرى و مح. است

االر که سعى بر ناتوان جلوه تفکر مردس. ر مى شوند زن بودن شان استي که تحقىين نقطه ي، از اولیبروز اشتباه

ن بردن اعتماد به ينى کرده و با از بي، زن را وادار به خانه نشیرهاى کالميدادن زن دارد سعى مى کند به شکل تحق

 اشتباهات زنان ىيان تفکرى با بزرگ نميچن. ک جامعه مصرفى وابسته استينفس وى نشان دهد که جامعه زنان، 

ازمند بودن را در زنان درونى کرده و به نوعى آنها را شرطى يص، تصور ناتوان و نکارگر و استفاده از الفاظ خا
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. ا کارفرما مى داننديد مردان کارگر ييازمند تاين کار، خود را نين نحو که حتى براى انجام کوچک تريمى کند، بد

ند که دچار وسواس فکرى مى ش مى روي نسبت به نحوه کارشان شده و تا آنجا پندهاى فراواين زنان دچار ترديگاه ا

فين کار همکار مردشان ضعيکار خود را از معمولى ترن ي و حتى بهتر ستنديچ گاه از کار خود راضى نيشوند و ه  

  . ننديتر دانسته و خود را توانا نمى ب  

ى عمومًا در جمع هاى چند نفره ين شوخى هايچن. ، شوخى هاى جنسى کارگران مرد استیگر خشونت کالمي دشکل

ف شوخى هاى يآنها با تعر. رديدن باشد صورت مى گيگاه زنان به صورتى که قابل شنيک به جايمردان و نزد

جه يجاد تنش و در نتيبر ا ک، سعىير مبتذل و به کار بردن الفاظ رکي، دست به دست گرداندن تصاویجنس

مى شود بى اعتنا بود و انتظارش نسبت به جوک هاى جورواجور ،گز يت فيبه قول ک. ختن واکنش زنان دارنديبرانگ

ان، زنان که جامعه در مقابل ين ميدر ا. ،رکننده و منزوى کننده استي، تحقیرا داشت اما تکرار متلک ها و دشمن

ر يت خارج مى شوند و در غيشان مقدور باشد از موقعيمقصر مى داند اگر برا شه آنها رايش ورزى مردان هميع

ن پاسخ، متوجه خود زن يرا در صورت اعتراض، اولير روانى مضاعف هستند زن صورت مجبور به تحمل فشايا

 و بدون نهل تفکر کهيقت به دليدر حق. ن اعمالى داده اندياست که چه رفتارى نشان داده که مردان به خود اجازه چن

ن کار به ياد حذف شوند و البته در ظاهر، يشه زن ها بايزى هستند هميپشتوانه علمى که مردها موجودات غر

زن . مصلحت خود زن است در حالى که در باطن مرد است که با ادامه حضور در شغلش نفع اصلى را مى برد

ان حتى اگر ين ميدر ا. ط خارج شوديد از محيبا نه؛ اوست کهيعنى مى رود به قرنطيشه دور نگه داشته مى شود يهم

در . ازمند شاهد استيش نيشد براى اثبات گفته هات داشته بايزنى به خود اجازه اعتراض بدهد و شهامت شکا

ن کارى نمى شوند و يرفتن چنيت شغلى در حداقل است، چه همکاران زن و چه مرد حاضر به پذيتى که امنيوضع

  و گاه   کارفرما  نظارت ن رو، عدمياز ا.  از دست بدهند را ، کار خود ی نفع قربان  به ادن با شهادت د نمى خواهند

   . دزارى آنها مى شوير جنسى زنان و گاه بيارى مواقع موجب تحقيمشارکت وى در بس  

نيا. ر کارگر استيار فقيا بسيوه يش از همه متوجه زنان و دختران مجرد، مطلقه، بي و جنسى ب  هاى کالمىخشونت  

انشان ياکارفرماي همکاران شنهادهاىيپ معرضدر و ر هستنديپذ بيگاه شان، آسيجااز جامعه فيتعرنوع  ليدل بهقشر 

.درنيگيمقرار  

ارند ولى با توجه به فرهنگ جامعه، اغلب زنان قربانى از يى بسين خشونت هايان چني گزارش شده توسط قربانموارد

ىياما با کمى جست وجو در روزنامه ها و حوادث گزارش شده ردپا.  مى کنند  شده اجتناب گزارش خشونت متحمل  

  . شود ده مىيط کار ديى در محيان خشونت هياز انواع حاد مطرح شده چن  

ن کسانى يرو جزء اوليل ني طرفى اغلب زن ها به صورت پاره وقت استخدام موقت مى شوند و به هنگام تعداز

ه دارى مرد گردان اقتصاد، زنان يستم سرمايالبته تفکر غالب بر س. هستند که در معرض خطر اخراج قرار دارند

ل در صورتى نشانهين دليکار است و به هم متى حاضر بهيمى داند که به هر قازمندى يکارگر را قشر سرخورده و ن  

.دت دهيکان اخراج از وى برداشته مى شود که به کار مضاعف و حقوق کم رضايپ    

ژه زنان کارگر اعمال مى شود و به يى است که نسبت به زنان به وي هر حال آنچه مشهود است خشونت همه جانبه به

عنى کودکان ين اقشار يف ترين خشونت از موضع قدرت در مورد ضعيهنگ و کاستى هاى قانون اپشتوانه سنت، فر
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د از سطوح مختلف اجتماعى در تشکل ي باانن مشکل زنيبراى کم رنگ کردن ا. شترى داردير، نمود بيو زنان فق

افته و به يز ي مقابله را ن اى و مسائل شان، راه ه ان تجاربي با ب  آنها مى توانند بين ترتي کنند، بد هاى زنان شرکت  

.اموزندين بيريسا  
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