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جهانِ تسللم ،ن باابرابو ا ربارللاا ابرو ج ک،ی ی ،بو را ابان اا تا

ب،سللی آبان

جهان اهتبو ار طالبربد ه ان ابابی یه دا م،ان دا ت،غهو یاا مزدو ا یااِ خابگی برا
درابد یاا خابگین اه مکناو خدمات خابگی تول،دشللد و رعضللاو خابوران اه صللوات
اریگان عبضلله میشللود اادان آن سللبمایهدراو دا اااتول،د ب،باو یاا دامیمابد یاا
خلابگین دا ااااو مبیزو باا حسلللا هاو ممین خااج را ماداد و مااسللل هو
تول،د باخالص درخمی اه حسلللا میآید دا باا حسلللا هاو ممی دا اا دلای آن اه
غ،باااراو اودن فکال،یهاو خدماتین دشلللوراو ابآاادهاو اا

ول را رااش آن ا ب،ز

فاید و ربدک مااس ل هو آن را باب رهدرف سلل،اسللیگذراو ر ترللادون تام ،تکادل ا
عد تکادل اااراهان تام ،توا ن رشلتغال ا غ،ب رشلاا شلد رسلی باا حسا هاو ممی
داار ع اهمناوا رستابدراد یبدن ا اا مقایسه یبدن شاخصها ا،ن یشواها طبرحی شد
رما دا ار ک،ی رمب اه بامبئی یبدن یاا خابگی م،م،ونها ان دا سللاختاا باا مزدو حک
درد رسلی باا حسلا هاو ممی دا یناا رحکا ا تجویزهاو ساامان تجاات جهابی ا
صللنداب ا،نرل ممی پولن رمب جهابیشللدن سللبمایه ا سللودآااو ا ،تب سللبمایه ار پ،
ابد ربد داار ع سلبمایه دراو حذف یااخابگی را سل،ست یااِ مزدو ا اریگان اودن آن
ار دا الب یک «رمبِ عم ی» دا ر ترلللاد اه طباو اس باماسلللو

تا  ،یبد رسلللین

داحلالییله اباسلللی د ،قتب بشلللان میدهدن آبچه دا ار ک،ی رمب اخ درد یک تا ِ ،
ریدئولوژیک (ا به عم ی) اه بفع رب اشی سبمایه رسی.

کارِ نامرئی ،استثمار مرئی
دا جهلان رمباا رین یه یااگبرن مکدنن صلللنکی بفین فولاد ا غ،ب یامماً اریگان ابرو
یاافبما یاا ینندن اا تروا ب،سی رما یاا خابگی اا اجود مرای ی م عد رمکان تغ،،ب
شغ ن بدرشتن ااا تکط ،ن بدرشتن ا ،ه ا جدر ب ودن ما یاا ا ما ابدگی یه صبف
اااتول،د ب،باو یاا دا جامکهو سبمایهدراو میشودن یامماً اریگان رسی ظهوا رین بوع
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یاا یه را دلِ شلل،و و تول،د سللبمایهدراربه ا،بان آمد رسللین مو ک،ی رجت اعی خاص لی
ابرو ابان ریجاد یبد رسی اخ

رعا ابان خابهدرا اخشی را ط قهو یااگب هستند رما

ابم ناو ر تراد متکااف جزا ج ک،ی غ،بفکال گنجابد میشوبد دا گفتاا عام،ابه اه آبها
ا،کاا گفته میشلود رگباه رین ابان دست زد ب یگ،ببد رما سه ی ع د دا خمق رااش
دا یشلواها درابد یه دا مااسل اتی یه اه اباسی حسا هاو ر ااو خابورا میپبدرادن
آمد رسی
«عبضهو خدمات خابگی اظ،فهو خابورد رسی؛ خدمات خابگی ار تنها ابان ربجا
ب یدهندن مبدرن ب،ز سلله ی ی دا آن درابد؛ رما خدمات خابگی ابابه رسللی » سللاختاا
ط قاتی جایگا جنس ار دا سللاختاا رجت اعی را طبیق ه ،ن رصلل یمی ت ،،ن مییند ا
خابورد اه شکمی یه رمباا شاهد آن هست ،ن ظهوا مییند
خدمات خابگی ع دتاً شلللام ته،هو غذرن مسلللکن ا ر امین ح

ابق ن مبر ی را

رفبرد (یودیانن ا ،اارنن سلالخوادگان ا سلایب رعضلاو ب،اامند) ا شسیشو رسی سه
ابان دا هب یک را رینها االا رسی ا ع د و سه مبدرن مباوط اه فکال،یهاو ح ابق
میشللود رین فکال،یها بهایتاً اه اااتول،د ب،باو یاا منجب میشللود داار ع حاضللب ش لدن
یک یااگب دا جایگا شلغمی خودن ادان اتق ا فتق رمواو را رین دسلی م کن ب،سی
خابورد و یااگب دا باا سلللبمایهدراو اهم ااهو یک یااگا تول،دو یا سلللمول رارئهو
خدمات جهی اااتول،د یااگب ع
ابرسلا

مییند

سلبشل ااو سلال 5931ن ا،

را  42م،م،ون خابورا دا یشوا اجود دراد ا

رخ،برً دالی دا تخرل،ص س د مک،شتی را  4۲م،م،ون خابورد با ابد رسی ادین تبت،بن
الهباب میاسلللد رمباا ا،

را  4۲م،م،ون یااگا خدمات خابگی اجود دراد یه دا آن

ابان یااگب تای عنورن «ان خابهدرا» رشتغال درابد یه ادان یک ایال هزینه دا خدمی
اااتول،د باا سبمایهدراو هستند.
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ارزش ثروتی که زنان تولید میکنند
پژاهشللکد و پولی ا اابکی اابک مبیزو آخبین آماا دا خرللوا رااشگذراو یاا
خابگی ار دا سلللال 5911رارئه یبد []5ن یه طی آن مااسللل اتی ابرو رااشگذراو یاا
خابگی ربجا شللد رسللی طی رین مااسلل اتن ابآااد رااش ایالی یاا ربجا شللد دا
خدمات خابگی مناطق شلللهبو دا سلللال  11ا  ۶.۷۶هزرا م،م،ااد تومان اود رسلللی
داع،ن حلال رااش رفزاد و بلاخلالص خدمات خابگی  5۲2۷۶.هزرا م،م،ااد تومان اود
رسی دا ه ،ن سال تول،د باخالص درخمی دا یشوا  91.هزرا م،م،ااد تومان اود رسی
مطااق بتایج طبح آمااگ،بوِ گذارن ا ی خابوراهاو شللهبون بزدیک اه  .3داصللد
یاا خابگی ار ابان ربجا درد ربد اناابرین رااش ایالی یاا ربجا شلللد و ابان دا مناطق
شللهبو  19۷5۶هزرا م،م،ااد تومان دا سللال  11ا رااش رفزاد و باخالص ابان دا مناطق
شللهبو  11۷59هزرا م،م،ااد تومان ا دا مناطق ااسللتایی  44۷22هزرا م،م،ااد تومان اود
رسی
ط ق تاق،قات پژاهشکد و پولی ا اابکی اابک مبیزون دا بهایی رااش رفزاد و
باخالص ابان خابهدرا دا ی یشللوا  1۲۷1.هزرا م،م،ااد تومان رسللی یه  44۷1داصللد
تول،د باخالص درخمی رسلللی داع،نحالن رااش رفزاد و ی خدمات خابگی یشلللوا
 43۷9داصد رااش تول،د باخالص درخمی یشوا رسی
راکاد ح،بتآاا سله مااسل هباشد و یاا ابان دا ر تراد ریبرن ا تی مکمو میشود
یله الدرب،لد سللله اخ

صلللنکین مکدن اتجاات را تول،د باخالص درخمی اب حسلللب

فکال،یهاو ر ترلادو اه  ،ی ااای سلال 593۲ن دا سلال  5931مکادل  49۷9داصد اود
رین یکنی یاا خابگی ابان اا مقایسلله اا ی اخ

صللنکین مکدن ا تجاات دا یشللوا

رسلللیا تلاا مکمو میشلللود یله یلاا اریگان ابان خابهدران یااو یه دا فبهنگ عامه
ایرااش شل بد میشلودن اه تأا،بو دا مکادلات ار کی باا رب اشی سبمایه دا ریبرن ا
جهان دراد
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رااش یااخابگی ادان دسللت زد دا رسللتبرل،ان دا مااسلل ات  533.ا ی مکادل 29
داصلد را ی تول،د باخالص ممی اود یه سه ابان دا رین یاا  ۶1داصد مااس ه شد
رسی سه یاا خابگی دا آل ان دا سال 5334ن ا  ۶1داصد اود رسی ه چن،ن رین
ا ابرو ابیتاب،ا دا مااس ات سال  5333عدد  22داصد اود رسی []4

فمینیسم لیبرال و پرسشهای بیپاسخ
مسللهمه فقب اب سللب باو و رسللت اا دا یاا خابگی ب،سللین امکه را دل ان،ن رسللت ااو
جایگا ان دا خابورد اه م ااه جایگا جنس دا باا تول،دو ت ،،ن میشود ا دا بت،جه را
داان ان،ن مکادلاتی رسی یه ان اهم ااه جنس ضک،ف تمقی میگبدد جدرسااو خابه ا
ما،ب یاا ا را ا،ن افتن شللبریی ر ترللادو اا رین ع اات یم،دو یه «مبدرن ااید مکاش
ابان ار تأم،ن ینند» اهطوا عا اا ظهوا سلللبمایهدراو ه بر اود تدرعی شلللدن مبدرن اا
م با ع ومی ا ابان اا م با خرلوصلی اهتدایج ابان ار اه مقا شهبابدرن داجه دا ا
یااگبربی ادان مزد تنزل درد رسلللی را ریناا ابرو ریجادتاول ار کی دا جایگا ابان
دا جامکه ا خابورد و مدان یه اا یاا اریگان ابان دا خابه گب خواد رسللین ااید باا
ر ترلادو سلبمایهدراو ار هدف گبفی ب یتورن اه گوبهرو مؤاب را سللت اب ابان سخن
گفین ادان رینیه بق

سبمایهدراو دا ست اب ابان ار هدف برا درد رگب ابان اتوربند

دا یناا یااِ خابه دا ااارا یاا ب،ز حاضلللب شلللوبدن ه چنان جایگا فبادسلللی ار حف
میینندن ضللل ن رینیه ه چنان تکم،ف بق

آنها دا تول،د رین ابات عا ،دا جامکه

مشللخص ب،سللی رگباه را ارایهرو مطال ات ابان یااگب دا ما،ب ا،بان را خابه شللام
دست زدن مزریاو شغمی ا مک،ااهاو ری نیِ ابراب اا مبدرن ا مبخری اری ان مطبح میشود
رما عبصللهو یااخابگی اه گوبهرو ایشللهرو ا اردیکال مسللهمهو مطال ات ابان ار اه م،ان
مییشد []9
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ف ،ن،سلیهاو ل ،برل اا ماداد یبدن مسهمهو ابان اه تماش ابرو یسب رمت،اارتی یه
مبدرن درابلدن را ج مه اااد ابان اه ااارا یاان موضلللوع ار اهگوبهرو ایشلللهرو راایاای
ب یینند دا بوع بگا ف ،ن،س ل ،برل اه مسهمهو ابان یسب رمت،اارتی مسااو مبدرن ابرو
ابان مطبح میشللود یه پاسللخی ابرو سللت اب ابان ب یتوربد ااشللد ابریه جایگا مبد
یااگب ب،ز دا ی باا تول،دو سللبمایهدراربه مو ک،تی تنزلیافته رسللی ا اناابرین اه جاو
تک ،ق شللکاف جنسلل،تی ااید دا ارسللتاو مبااندو اا ف ،ن،سلل ل ،برلن پبدرختن اه تاول
جایگا خابورد اهم ااه سمولی دا باا تول،دو ا اااتول،دو ابرو تاول جایگا رجت اعی
ابان ا مبدرن ار هدف برا درد
بگا دیگبو یه دا مبااندو اا ف ،ن،س ل ل ،برل اه م،ان میآیدن دا خرللوا تک،هو
رین گبری

اب اااد ابان اه ااارا یاا رسلللی داحالییه دا خابورد هاو یااگبو رتفا اً

فقب تا ،مین ابان ا رل ته یودیان ار مج وا یبد تا اراد ااارا یاا شلللوبد رما رین رمب به
اهعمی یسلللب آاردوهاو رفزانتب امک ه اه عمی ب،اا خابورا اه اند من ع داآمد اخ درد
رسللی آنه ااارا یااو یه اه شللبریب تا ،مین اه مشللاغ ی داآمد ابابه ا مشللاغ
پبآمد مبدربه تقسلل ،شللد رسللی مشللاغمی یه اه دسللت زد ی -یاا ایاد مکباف رسللی
انانیه ابرسا

آماامؤسسهو عالی پژاه

تأم،ن رجت اعین دا ریبرن  1۲داصد شاغمان

ادان ا ،ه دا سال  3۶ان اود ربد ا رغمب دا مشاغ غ،ب اس ی
سلبمایهدراو اه هب باو مییوشلد تا ردرمهو یاا اریگان دا خابه ار تض ،ن یندن رما
شللبریب تنزلیافتهو ب،باو یاا اهایژ دا یشللواهایی اا راارنتبین ب،باهاو یاا ع ماً اا
اااد ابان اه ااارا یاا بهتنها را رسللت اا یاسللته بشللد ن امکه را اابربیتب شللدن راضللاع
ط قهو یااگب ا ابان خابهدرا ب،ز حکایی دراد دا ار ع رشتغال ابان خابهدرا دا ا،بان را
خابهن اه مکناو شلغ دا ا رسلت اا مضلاعف آبان دا خابه ا ا،بان رسی شبریب باابراب
ابرو ابان موجب شللد یه آبان دا یافتن شللغ دا حوا و رشللتغال اس ل ی اا مشللکمات
ا ،تبو مورجه شلوبد دا سلال 3.ن حداد  22داصد را اخ

فکال ج ک،ی ابان جورن
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 51تا  43سللال ا،کاا اودبد داحال،که ببخ ا،کااو مبدرن جورن مشللااه  45۷5داصللد اود
رسی

خانواده بهمثابه سازمان تولیدی
سلبمایهدراو را راتدرو تکوین خود ه چنان یه یه خودش ار توسکه درد ن گوا خودش
ار ه یند رسلی رین یک رصل

دی ی ماایسل،ستی داااا و ش،و تول،د سبمایهدراو

رسللی یااگبرن صللنکتی اه گوبهرو مت بیز دا یک سللاامان تول،دو مک،ن برا درابد ا
ه ،ن رمب رتااد ط قاتی یااگبرن ار اهعنورن یک رمکان مادو ا ماتبیال،سللتی ابرو م ااا
ضلدسلبمایهدراو ار فبره مییند اه رین مکنا خابورد ب،ز یک ساامان اااتول،دو ب،باو
یاا دا سلبمایهدراو رسی یه سمولهاو منسج ی دا ط قهو یااگب فبره ساخته رسی
سلبمایهدراو رین هسلته هاو منسلج ار دا مامات یااگبو مت بیز یبد رسی رگباه
خلابلههلاو سلللااملابی ابرو یلااگبرنِ هب ارحلد تول،دو اهعنورن یکی را فبصلللیهاو
تشلک یاای ط قه یااگب اه س ب س،اسیهاو بهول ،برلی اه مااب افته رما ه چنان مامات
یااگبو اهعنورن یک رمکان مادو ابرو ین

ضلد سبمایهدراو یااگبرن موجود رسی

یله رمکلان ت بیز فضلللایی ابلان خلابلهدرا ار فبره مییند ره ،ی رین مسلللهمه را اا
ضلبااتهاو مادو شک گ،بو رتااد ابرو طبح مطال ات ابان خابهدرا ا تک ،ق آگاهی
ط قاتی دا آبان دا مامه ا خابه رسی مطال اتی ه چون آشپزخابههاو ع ومی ا اریگانن
اختشلللووخللابللههللا ا مه لدیودکهللاو رجت للاعی ا اریگللان ا دامج وع رجت للاعی ا
رشللتبرییسللااو یاا خابگی یه دا مسلل،ب تاول خابورد و مدان ااید طبح شللود ا دا
م لااارت جلااو ا آتی ط قلهو یلااگب الایلد تکوین یلااد یه خود میتوربد اه یکی را
ار هاو مقاامه اا گبدش اه ارسی جامکه ا ط قهو یااگب دا بقاط عطف تاایخی پ،شباو
خود ادل شود
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دربارهی مطالبهی دستمزد برای کار خانگی
دا رین ا،ن تام،مگبربی ه چون درللا یوسلللتلا ا ج ،ز را اره بو م لااا ابرو مطلال للهو
«دست زد خابهدراو» سخن گفتهربد [ ]2آبان رستدلال مییبدبد یه سود حاص را رست اا
ابان برل،ب سلبمایه می شود ا اناابرین به مبدرن امکه دالی ااید رین دست زد ار پبدرخی
یند رگباه رمکانهاو اهاییاخ

طبح رین موضوع دا جامکه ااشن رسی رما را بوعی

خوشا،نی بسل ی اه باا سبمایهدراو باشی میشود ا اا پ ،فبض حف مخترات با
سبمایهدراربه رین رید ماققشدبی ب،سی داااا و ساعات یااو یه ابان دا خابه صبف
میینندن را ا متکددو ذیب شلد رسلی یه را  .1ساعی تا  5۲۲ساعی دا هفته ار دا اب
می گ،بدن رین دا حالی رسی یه دا ریبرن ساعی یااو هفتگی مکادل  22ساعی دا هفته
رسللی ا دالی ااید حدادرً ا،

را دا ابراب دسللت زد یااگب عادو ار اه ابان اپبدراد دا

ار ع رین رمب حتی ابرو سلبمایهدراو دا یشلواهاو پ،شلبفته ه یک یااو

رسی رل ته

یله یلاافبملایلان تورن ان،ن پبدرختی ار اه یااگبرن ا ابان خابهدرا درابد رما اه هب حال
رین رید اا ان،ن اال

ازاگی ه بر رسی

مسلللهمللهو دیگبو یلله مطبح میشلللودن ه بر دربسلللتن «ه لله»و ابللان دا یللک
م ااا رسی ان اواژار اه عمی شبریب مادو ابدگیرش رساساً گبری

اه طبح مطال هو

«دسللت زد خابهدراو» ا م ااا و ضللدسللبمایهدراو بدراد ان یااگب ابرو متاول یبدن
ی شلبریب خود ب،اا اه م ااا و ضدسبمایهدراو ار رحسا
رفزری

مییند رما ابرو ان اواژار

ببخ رسلللت اا اه مکناو افاه،ات ا،شلللتب خورهد اود لغو یااخابگی ا رشلللتبریی

یبدن آن دا پی لغو یاا مزدون آن ترویبو رسی یه ه ،ن رمباا اهعنورن یک رفق دا
ابراب ط قهو یااگب ا ابان خابهدرا ااید برا اگ،بد شلاید ه هو رین تراایب رمباا ا دا
حای ،ی سللبمایه شللدبی ب اشللد رما رفقی رسللی یه ااید دب ال میین ،ا آن ار دا ابراب
جامکه برا میده ،ترللویبو یه دا ابراب جامکه برا میگ،بدن اه ول فبیدای
دا آیند اضوح ا ،تبو خورهد گبفی ربگمس میبویسد:

ربگس
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«آنالله مللا رینون میتورب ،دااللاا و تنا ،ااراب جنسلللی دا خللابورد پس را
سللببگوبی تول،د سللبمایهدراو رسللتن اط ین ،تنها خرللوصلل،ات منفی آن رسللی ا آناه
اجود بخورهد درشی رما اه ا،ز تاا رو اجود خورهد درشی؟ پاسخ رین پبس

مویول

اه امابی رسی یه بس تاا رو اشد یبد ااشد :بسمی را مبدرن یه دا ابدگی خود هبگز
اا مکناو تراحب ان اه اس،مه پول یا هب رازرا دات رجت اعی دیگبو آشنا بشد ااشند؛ ا
بسلمی را ابان یه دا ابدگی خود هبگز مز و ت ک،ن اه مبدو اه دل،می جز عشللق ار کی
ار بچشل،د ااشندن یا را ت ک،ن اه مبد ما و خود اه س ب هبر

را پ،امدهاو ر ترادو

خوددراو بکبد ااشللند هنگامی یه ان،ن مبدرن ا ابابی دا جهان ااشللندن ا ،تب ابرو
ا،زهلایی رااش ائ خورهند شلللد یه دا باب ربسلللانهاو رمبااو ی تب اا رااش تمقی
میشود؛ آبان آدرای خاا خود میآفبینند رین فبجا یاا خورهد اود »[]1
پینوشتها
-5ابآااد رااش خلدملات خلابگی یشلللوا اا تأی،د اب خدمات ابان خابهدرا ابرسلللا
رسلللتلابدرادهاو حسلللا هاو ر ااو خابورا پژاهشلللکد پولی ا اابکی اابک مبیزو
ج هواو رسمامی ریبرن
-4دفتب آماا رسلتبرل،ا ذیبشل د دا من ع پژاهشکد پولی ا اابکی اابک مبیزو -درد ها
دا رسللتبرل،ا ا آل ان اب رسلللا
رسا

ااش مااسللل هو بهاد -هزینه جایگزینین ا دا ابیتاب،ا اب

ااش ستابد اود رسی

-9ریماو اراتسکین سبمایهدراون خابورد ا ابدگی شخرین تبج هو من،ژ بج عبر ین
بین 593۲
Eli Zaretsky,socialism and feminism III,53.2
2- Dalla costa, Mariarosa and Selma James, women and the
subversion of the community, 53.4

زنان میان دو تیغهی کار خانگی و کار مزدی

اامبو تابگن داآمدو جامع اب بابیههاو ف ،ن،سنین من،ژ بج عبر ین بشب بین 591.
- 1فبیدای

ربگمسن منشاء خابورد ن مالک،ی خروصی ا دالین تبج هو خسبا پااسان

بشب دیگبن 591۶
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