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؟ استثماراي ارزش ،یکار خانگ  
 

  هفتماه هشتاد وفروردين م هدياز                                                                    یيشراره رضا
 

  
 

زنان جامعه ما وجود دارد که منجمله يکی از آنها بحث کار  تی بسياری در مورديض آميز و نابرابری جنسي تبع موارد

بيشترين نيرو و انرژی را صرف انجام امور کارهای خانه می کنند بطوری که قبل از   زنان. زنان خانه دار است 

نفری هستند که به   آخرين  و پس از اتمام تمامی کارهای روزانه  بيدار می شوند  افراد خانواده از خواب همه

 بطور تمام وقت از يا ساعتی استراحت،  و در تمام عمرشان بدون داشتن حتی يکروز تعطيلی و رختخواب می روند

و روب، شستشو، پخت و پز، جاروکردن، اطوکردن لباس ها،  طلوع آفتاب تا آخرين ساعات شب دائما درحال رفت

 الی ١٢ که   اينکه در ازای اتالف و از دست دادن اين مقدار انرژی و نيروی بدنی می باشد، بدون.... بچه داری و 

دليل عدم  ری شود و بابت آن پولی دريافت کنند و دقيقا به همين توسط کسی خريدا  تمام در روز است ساعت١٥

   .دريافت دستمزد، کار خانگی، جزو تعريف کار محسوب نمی شود

فروشد، نه در ازای مقدار کار انجام  نيروی بدنی است که کارگر در ازای دريافت مبلغی به کارفرما می: کار

 آار و محصل یايكار جوي است آه شاغل بیخانه دار فرد، راني اارف ارائه شده مرآز آمي همچنين بنا بر تعر .شده

 موجود، یتي و جمعی آماریهايم بندي گردد و در تقسی جزء مشاغل محسوب نمین خانه داريد بنابراي آیبه حساب نم

    . شوندیرفعال محسوب ميت غي از جمعیخانه داران بخش

 هرطور که می خواستند   کردند و از آن پس اربابان ی خريداری میدر گذشته اربابان و زمين دارها، بردها را به بهاي

 او رفتار می کردند بدون اينکه دستمزدی به آنان پرداخت کنند و تنها غذا و حداقل از بردگان خود کار می کشيدند و با

  . ند داشته باشنيازهای او را برآورده می کردند تا نميرند و انرژی برای کار و استثمار بيشتر آنان

روستايی کم سن و سالی که مجبور به  وضعيت زنان خانه دار، بی شباهت به بردگان نيست، خصوصا دختران

هرگز حقی برای انتخاب همسر برايشان قائل نيستند و به بهايی به  ازدواج می شوند حکم همان برده هايی را دارند که

چانه   می کنند و با کم و زياد کردن و بر سر آن معاملهزندگيش برای او تصميم می گيرند و  عنوان مهريه که مردان

باالخره دختر توسط شوهر آينده  ،)شهرنشينی( يا کم و زياد کردن تعداد سکه ها  )روستاها(زنی بر سر مقداری پول 

م صاحب و مالکی بنام شوهر خدمت کند و با ورود به عال به بهايی خريداری می شود که در برای تمام عمر بايد به

 تعريف می  برای او به عنوان وظيفه ی اصلی زن و وظايف مادری برايش  يکسری مسئوليت هايی شوهر داری

اوليه اش   منبع درآمدی ندارند و در خانه شوهر غذا می خورد، لباس و نيازهای زنان خانه دارهيچ شود و از آنجا که

جايی که به خود زنان خانه دار تلقين  ه می کنند و تاتوسط شوهر برآورده می شود بعنوان يک مصرف کننده به او نگا

 و بسياری از خشونت ها، عصبانيت های ناشی از خستگی کار   است  شوهر نان آور خانه  شده و بر اين باورند که

  زن  درحاليکه که اگر به کارهايی که يک . زيادی و نان خورمی دانند کنند چون خود را  می  شوهر را بر خود تحمل
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همه و  ...  و آشپزی و ه دار در طول روز انجام می دهد نگاه کنيم از شستن ظرف و ظروف تا تميز کردن خانهخان

 بايد مبلغی معادل  برای يکروز استخدام کند همه، اگر فردی برای انجام هريک از اين کارها بخواهد کارگری را

در . ه بايد مبلغی معادل حداقل حقوق به او بپردازد و يا ماهيان )روز دستمزد کارگر در يک( هزار تومان ١٠حداقل 

بدون اينکه   اجر و مواجبی کار می کند   بی هيچ روز بدون هيچ استراحتی بطور تمام وقت در خانه حاليکه زنان هر

  .ازپشتوانه اقتصادی و مالی برخوردار باشند 

دار رنج می برند که عالوه بر انجام کارهای  زنان خانه دار روستايی از ستم مضاعف تری نسبت به ديگر زنان خانه 

زمين کشاورزی کار کند و حتی در اينجا با اينکه زن در عرصه توليد نقش   بايد پا به پای مرد در مزارع و منزل

  .هم از هيچ حقوق و دستمزدی برخوردار نيست دارد ولی باز

 متناسب با  یازهاي نی نفقه عبارتست از همه هران چيزی بنام نفقه برای زن تعيين شده کيم ا. ق١١٠٧ یطبق ماده 

 و هر آنچه را به صورت عادت ی و بهداشتی درمانینه هايل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزيت زن از قبيوضع

  . باشدی وی زندگیاج الزمه يا احتي

گويد هرگاه زن بدون  ی ايران، م م. ق ١١٠٨ ی طبق ماده  که البته پرداخت نفقه از سوی شوهر شروطی دارد که

 ی براین مجوزين ماده عدم تمكيطبق ا.  مستحق نفقه نخواهد بود ت امتناع آنديف زوجي وظایمانع مشروع از ادا

 ی شوهر واجابت آردن خواسته هایازهايبرآوردن ن: ن عبارتست ازي، تمكیندادن نفقه است در اصطالح قانون

خاطی و گنه کار  در صورت عدم تمکين از شوهر، زن ناشزه يا است که یي زناشوی داشتن رابطه   و مشروع او

زن مستحق محروميت های اقتصادی و مالی،  است و شوهر می تواند تمام نيازهای اوليه زن را قطع و از نظر قانون،

  . باشدهرگونه تنبيه ديگر می... عدم درمان و

 بعهده گرفتن و انجام   نمايش دهد و زنان با شترکار خانگی باعث شده فقر، چهره زشت و نکبت بارش را به زنان بي

فرصت هايی برای دخل و تصرف و حضور در کارهای صنعتی، اجتماعی  کارهای خانه به عنوان يک وظيفه، ايجاد

  مردان با قرار گرفتن در عرصه های توليد با نيروی کارشان .برای مردان مهيا کرده اند و سياسی را به راحتی

کارهای خانه چيزی را   نند که در بازار فروخته می شود و بابت آن دستمزد می گيرند درحاليکهچيزی توليد می ک

دستمزدی هم ندارند که اين مسئله، زنان را از نظر اقتصادی،  برای توليد ندارد تا در بازار فروخته شود بنابراين زنان

 و نيازمند به مرد، بی توجه به مسائل سياسی،داده و از آنان يک موجود کامال وابسته  در موقعيتی فرودست قرار

  . و موجودی بی مصرف ساخته است  اقتصادی، اجتماعی

 در هنگام جدايی يا فوت  .به گريبان هستند  اين تنها بخشی از مشکالت زنان خانه دار است که با آن دست  اما و

 با  حمايت مالی و بيمه تامين اجتماعیهای درآمد زا و عدم هرگونه  شوهر، زنان به دليل عدم آشنايی با مهارت

 به  زندگيشان  و فقر اقتصادی مواجه می شوند که برای گذران ه بی خانمانی و بی پناهیملازج مشکالت عديده ای

کننده ای مثل پاک و خرد کردن  تکدی گری، کارهای سخت و طاقت فرسای خدمتکاری در منازل، کارهای خسته

متفرقه ديگری مثل دست فروشی روی می آورند که درتمام  کارهای ...   حبوبات وسبزی، قند شکستن و پاک کردن

  سرما و گرما را  برخوردهای نامناسب و تحقير آميز شهروندان و يا مامورين شهرداری، روز در خيابان ها و معابر

 همان کار  د باز همبرميگردن برای امرار معاش به جان می خرند و تازه وقتی خسته و کوفته به محل سکونت خود
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    .خانگی، دوباره تکرار شود

 باعث  رقابت های سنگينی درمی گيرد که در منازل) خدمتکاری( برای تسخير کارهای خانگی  گاهی در بين زنان

فروختن نيروی کار بدنی ارزان قيمت می شوند و در زمان سالخوردگی  کاهش هزينه های دستمزد و کنار زدن رقبا و

 بدون حمايت تامين اجتماعی برای زندگی آتی دچار تنگناها و آسيب های اجتماعی شديدی می ادثه ایو يا بروز ح

  .شوند و آينده ای تيره و مبهم در انتظارشان است

طلبی و مشکالت ديگری ايجاد می کند که  ، انزاو فرسودگی جسم  بران ناپذير روانی، آسيب های ج کار خانگی،

اقتصادی و سياسی بعنوان يک  محيط های اجتماعی ودرحضوراز  جسم و روان، زنان راعالوه به مخاطره انداختن

   .دور می کند  و دخالتگرانسان اجتماعی

کسانی هستند که از فرودستی و فقر جهان به  در تمام دنيا زنان و کودکان خصوصا زنان خانه دار از محروم ترين

می شوند و متاسفانه در جهان امروز، فقر چهره ای زنانه به خود گرفته  مراتب بيشتر در رنج و ستم هستند و استثمار

قائل شوند و   برای کار زنان خانه دار ارزش اقتصادی برای برقراری قوانينی تالش خواهيم کرد تا است که همگی ما

 مالی قرار گيرند اجتماعی و حمايت های  بايد تحت پوشش بيمه های تامين   و سرپرست خانواده همگی زنان خانه دار

بيرحمانه پنجه های استثمارگرش را بر زندگی آنان فرو برده و به مخاطره  و بايد به اين تبعيض و نابرابری و فقر که

خانواده را تضمين   امنيت اقتصادی و اجتماعی زنان خانه دار و سرپرست پايان داد و دولت ها موظفند  انداخته است

   .و تامين نمايند

  

  يیشراره رضا
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