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 سھيال دھماسی

  ٢٠١٢ جون ١۵

 

  !ن رنجبرانيترن کارگر خانگی مھاجر، از تحت ستمزنا
    

د مزد يا، به امي آس جنوب و جنوب شرقیۀاصطالح درحال توسعه ھر ساله ھزاران زن کارگر، از کشورھای ب

ر کنند، خانواده ھای خود را رھا کرده و راھی کشورھای ي شان را سۀزی که با آن شکم خود و افراد خانواديناچ

نان کارگران يا. ن می شونديکای التيمراا کشورھای يانه و يگر کشورھای خاورميج فارس و ديه خليعربی حاش

 استثمار و ۀدرج) ١. (ل می دھنديرگران مھاجر جھان را تشکخانگی مھاجر ھستند که بخش قابل توجھی از کا

 زشت و ۀمحروميت و در يک کالم سرنوشت مصيبت بار و غم انگيزی که در اين کشورھا در انتظار آنھاست، چھر

  . بيرحم نظام سرمايه داری را بار ديگر ھر چه برجسته تر به نمايش می گذارد

رقمی . ون نفر اعالم کرده استيلي م۵٣ خود ٢٠١١ی را در گزارش سال سازمان جھانی کار تعداد کارگران خانگ

روی کار آنھا يا ھستند که تعداد ني کشور در دن٩شتر می باشد و تنھا ياری از کشورھا بيروی کار بسيکه از کل ن

 ،نھا راک کشور فرضی قرار داده و آيا را در ي کارگران خانگی دنۀعنی اگر ھمي. ون نفر استيلي م٥٣شتر از يب

بر اساس ھمان . روی کار می شودين کشور از نظر تعداد نيم، آنگاه آن کشور دھميھمه کارگران آن کشور فرض کن

 درصد ٨٠طور متوسط ه ل می دھند و بيا را تشکير دني درصد کارگران مزدبگ٤گزارش، کارگران خانگی حدود 

ک سوم آنان را زنان کارگر يش از ياجر دارند که بون کارگر مھيليست ميش از بيکشورھای عربی ب. آنھا زن ھستند

ون نفر از آنان يلي م٣ش از يل می دھند، و بيی تشکئياوپينی و اتيپيليی، فئياشی، نپالی، اندونزيده ، بنگلئیالنکايسر

 غير انسانی به داً يج فارس در شرايطی بسيار سخت و اغلب شدي خلۀيدر خانه ھای ثروتمندان کشورھای حاش

 عربی کار می ۀ درصد از کارگران مھاجری که در عربستان سعودی و امارات متحد٩٠ش از يب. مشغولندکارگری 

ت و لبنان مشغول به کار ھستند ي درصد از کارگران مھاجری که در اردن و کو٩٤ش از ي ، و بئیايکنند، اندونز

ت زنان کارگر خانگی يا نگاھی به وضعب. اکثر کارگر ان خانگی، زنان کارگر مھاجر  ھستند.  می باشندئیالنکايسر

ن و تحت ي بی حقوق تر،نيل متعددی، کم مزدتريم که آنھا بنا به داليني می ب،ج فارسيه خليمھاجر در کشورھای حاش

که به درستی در برخی در گزارشات از آنان تحت عنوان  ین کارگران خانگی در جھان ھستند، طوريستم تر

  .نام می برند" بردگان مدرن"
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اما از آن پس . شان دست به مھاجرت می زدندي، معموأل زنان کارگر ھمراه با خانواده ھا١٩٨٠ ۀل دھيش از اوايتا پ

 سرمايه داران و استفاده کنندگان از اين نيروی کار ارزان جھت ئیجمله سودجو من( ل مختلفيتاکنون بنا به دال

ش يجاد شد و منجر به افزايا" ونيزاسيگلوبال" اثر رشد راتی که در بازار سرمايه داری درييکاھش ھزينه ھا و تغ

تعداد )  گشت-ل ارزانتر بودن کار زنان نسبت به مردھاي به دل-  کار زنانۀريشتر فقر و گسترش ارتش ذخيھرچه ب

ن زنان کارگر مھاجر به ياکثر ا. شتر شده استي مھاجرت می کنند، روز به روز بئیزنان کارگری که به تنھا

ن کشورھا از يمھاجرت کارگران به ا. مھاجرت می کنند" ج فارسيشورای ھمکاری ھای خل"ضو کشورھای ع

)  مناسبات امپرياليستی در اين کشورھا و نياز بيشتر به نيروی کار ارزانۀل رشد سلطيبه دل( تاکنون ١٩٨٠ل ياوا

ن، قطر، يسعودی، بحر کشورھای عربستان شاملج فارس يشورای ھمکاری ھای خل. (افته استيش يار افزايبس

  .)ت و امارات عربی استيکو

ل می ين بخش بازار کار زنان مھاجر را تشکيز، کارگری در خانه ھا بزرگتري مانند لبنان و اردن نئیدر کشورھا

لکرده ينی تحصيپيلين زنان، اکثرأ زنان فيبخشی از ا. نی ھستنديپيلي و فئیالنکايدھد که اکثر آنھا زنان مھاجر سر

  .  در معرض آزار و اذيت سيستماتيک صاحبان کار قرار می گيرندزنان کارگر در محيط ھای کار اکثراً  .ھستند

شده، ارزان بودن آنھا ) خصوص کارگران خانگیه ب(لی که منجر به رشد تقاضا برای کار زنان کارگر ين دليمھمتر

ز، از يک يبسته در کشورھای نفت خه دار واي غارتگر سرماۀرشد اقتصادی طبق. است) ز آنھايار ناچيمزد بس(

ه داری در سالھای اخير که منجر به ھر چه فقير تر شدن مردم يد بحران اقتصادی نظام  سرمايطرف و تشد

 کارگر اين کشورھا به بازار جھت فروش ۀکشورھای تحت سلطه گشته از طرف ديگر باعث روی آوری زنان طبق

ه دار در کشورھای نفت خيز اولين مشتری اين نيروی کار ارزان  سرمايۀطبق. ارزان نيروی کار خود شده است

" ژيپرست"ھستند به خصوص که بر اساس سنت و فرھنگ ارتجاعی حاکم، آنھا داشتن خدمتکار را جزئی از 

ھمچنين با توجه به رشد سريع مناسبات سرمايه داری و نيازھای آن، زنان شھروند آن . اجتماعی خود می دانند

از به خدمات کارگران يجه، زنان شاغل که نيدرنت. ده شده انديشتر به بازار کار سرمايه داری کشيه بکشورھا ھر چ

خانگی برای انجام کارھای خانه و نگھداری از کودکانشان دارند، از ديگر مشتری ھای کارگران خانگی مھاجر 

  . مت ھستنديارزان ق

سم حکومت می کنند، ھجوم دائم التزائد ياليوابسته به امپرکتاتور يم ھای ديج فارس که رژي خلۀيدر کشورھای حاش

ن کشورھا يا. ک سکه ھستنديد کارگران مھاجر، دو روی يسرمايه ھای امپرياليستی در اشکال مختلف و استثمار شد

ان را برای استثمار يزانه و ظالمانه ای ھستند که دست کارفرمايار ارتجاعی و زن ستين مھاجرتی بسيدارای قوان

 ۀنخستين رفتار غير انسانی و استثمارگران. د کارگران خارجی و ظلم و ستم به آنھاکامأل باز گذاشته استيدش

اين عمل در .  آنھاستئیصاحبان کار در قبال کارگران خانگی در بدو ورود آنھا، ضبط پاسپورت و مدارک شناسا

ش ساعات يت نکردن حقوق کارگران، افزاپرداخ. ستاواقع ابزاری برای در بردگی نگه داشتن کارگران خانگی 

ن ين کشورھا که قوانيدر ا.  ن اجحافات ھستنديکار و از آن بدتر آزار و شکنجه جسمی و روحی آنھا نمونه ھائی از ا

ل يشتری دارد، زنان کارگر خانگی به دلينی بيگر سنگيزانه نسبت به کشورھای ديو فرھنگ ارتجاعی زن ست

د يت و آزار شديمورد استثمار و اذ) ر مھاجريگر کارگران مھاجر و غيسبت به دن(شتر يلی بيتشان، خيجنس

استثمار شديد و بھره برداريھای . رندين دولت قرار می گيگر مأموريس و ديلوشان و واسطه ھا و پيکارفرماھا

ر از رنج جنسی و عدم اطمينان دائم از پرداخت شدن دستمزدھای ناچيز ھمواره ھمچون شبح سياھی در زندگی پ

گونه شکايت چه به صاحب کار و چه به مقامات ت به اقدام ھرأحتی جر.  کارگران خانگی زن سايه افکنده است
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از جمله ممکن است کارگر زنی که به . رسمی ممکن است به عواقب بسيار دردناکی در زندگی آنھا منجر شود

  .عادالنه خود به تحمل زندان محکوم شودطور غير ه مقاومت در مقابل تجاوز از طرف کارفرما دست زده، ب

واسطه .  حاکم بر زندگی و کار کارگران خانگی، واسطه ھا نقش بسيار مخرب مھمی دارندۀدر سيستم استثمارگران

آنھا در . د کارگران خانگی به زندگی انگلی خود ادامه می دھنديق استثمار شديھا، افرادی سودجو ھستند که از طر

ک شرکت خدماتی، با يق ثبت يا از طريطور فردی و ه اجرت ارتجاعی و ضدکارگری، بن مھيچھارچوب قوان

زاھای موقت به خانه ھای يتحميل بدترين شرايط به متقاضيان به استخدام کارگران مھاجر پرداخته و آنھا را با و

داخت می شود که معموأل مزد کارگران به واسطه ھا پر. ج فارس می فرستنديثروتمندان در کشورھای عربی  خل

ب داده ياز آنجا که  واسطه ھا، کارگران را فر. زی به کارگران می دھنديپس از کسر بخش عمده ای از آن، مبلغ ناچ

ر يش از آنچه که بوده وانمود می کنند، اغلب کارگران و خانواده ھای آنھا زيره را بيزا و پاسپورت و غيو مخارج و

گفته " ليکف"ن واسطه ھا ي عربی، به اۀدر امارات متحد. سطه ھا قرار دارندبار قرض ھای کالن و بدھکاری به وا

. ندات ھای قانونی فراوان برخوردارياد و حمايار زين کشور عمأل از حقوق بسين ايمی شود که در چھارچوب قوان

زای يکبار وي سال ٣د ھر ين کشور را ندارند و بايان حق اقامت دائم در اين مھاجرت امارات، خارجيطبق قوان

نام دارد و در اغلب " قانون کفالت"ن قانون يا. د کننديل تمديک کفيق پرداخت مبلغی به ياقامت خود را از طر

ان با توجه به موقعيتی که در سيستم يل ھا و کارفرماياری از کفيبس. ج فارس جاری استيکشورھای عربی خل

جوئی وحشتناک از قبل کار زنان کارگر، آنھا را به تقبل غير سرمايه داری حاکم در اين کشور پيدا کرده اند با سود 

  . ز وادار کرده انديانسانی ترين شرايط و حتی فحشاء ن

ه دار و دولت حامی آن در کشورھای ي سرماۀکه منبع درآمد مھمی برای طبق) خصوص زنانه و ب(کارگران مھاجر 

طور مثال، دولت ھای جنوب و ه ب. رندي قرار می گزادگاه خود ھستند، توسط آنھا نيز مورد ظلم و ستم مضاعف

اتی کالنی به دست يق درآمد مالين طرين صادرکنندگان کارگر مھاجر ھستند و از ايا که بزرگتريجنوب شرق آس

ناگفته نماند که قسمت . آورده اند، ھيچ گاه شھروندان خود را در مواردی که نياز دارند مورد حمايت قرار نمی دھند

دست آمده، توسط دستگاه سرکوب حاکم به مصرف ه  که از دسترنج شبانه روزی کارگران بئی درآمدھاني اۀعمد

ارد يلي م٢ش از ي ب٢٠٠٠به عنوان مثال در سال . گر زحمتکشان تحت ستم می رسدين کارگران و ديسرکوب خود ا

ن يبوده و نگاھی به اخبار کارگری ار مھاجر يز کارگران فقي از مزد ناچشيده بنگلاتی دولت يدالر از درآمدھای مال

. ش صرف سرکوب مبارزات کارگری در اين کشور می کنديده کشور، گواه مخارج کالنی است که دولت بنگل

شان و يب کارفرماھايار و درآمدھای کالنی که از قبل کار زنان کارگر خانگی نصيرغم منافع بس ین، عليبنابرا

ن مھاجرت کشور مھمان و ھم در چھارچوب يرگران ھم در چھارچوب قوانن کايدولت کشور زادگاھشان می شود، ا

ر می شوند که ي مورد ظلم و ستم قرار داشته و آنچنان استثمار و تحقاً دين ضدکارگری کشور زادگاھشان شديقوان

ً غالب  فلمی در اً رياتفاقاً، اخ. نندي از زندگی پردرد و رنجی که دارند، گاه چاره ای جز خودکشی نمی بئی برای رھاا

در رسانه ھای کشورھای " اعلم دچاسا" به نام ئیايوپيک زن جوان کارگر مھاجر اتيز يمورد سرنوشت غم انگ

ھستند، و او بی رمق و " اعلم"مختلف منتشر شد که در اين فلم چند مرد نشان داده می شود که در حال کتک زدن 

، او را به زور به "اعلم"آنھا بعد از کتک زدن .  افتاده استر دست و پای آنھايروت، زيابانی در بيناتوان در کف خ

علی "کی از آن مردھا ي معلوم شد که در واقعيت امر اً بعد. لی انداخته و به مقصد نامعلومی بردنديداخل اتومب

چند . را برای کارگری به لبنان آورده بوده" اعلم"مانکاری است که يکی از صاحبان شرکت پينام داشته و " محفوظ

  . مارستان خودکشی کردين فلم، اعلم در بيروز پس از انتشار ا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

آنچه بر سر اعلم آمد در واقع جلوه ای از ظلم و ستم و بی حقوقی در سيستم سرمايه داری حاکم بر جھان است که 

در کشورھای ياد شده به . انسان ھای زحمتکش و مولد ثروت را اسير دست مشی انگل ھای اجتماعی کرده است

وجه قوانين عادالنه ای که به آنھا عمل شود ھم وجود ندارد که حداقل وقتی اعلم ھا با اجحافات و ظلم و ستم بی  ھيچ

بان نمی يمسلماً اگر اعلم تا اين درجه خود را بی دفاع و بدون پشت. حد مواجه می شوند بتوانند از آنھا استفاده کنند

د ينک مشاھده کنين ليد در ايز اشاره شده را می توانيفلم غم انگ.  (د، به خودکشی دست نمی زديد

37513/content/com.ethiopianreview.www://http  (   

ن، ي کشور بحر٤ت زنان کارگر خانگی در يدر رابطه با وضع که توسط سازمان جھانی کار ئیطبق بررسی ھا

 دالر و در امارات ٣٠٠ تا ١٠٠ن کارگران در لبنان ي عربی انجام شده، مزد متوسط اۀت، لبنان و امارات متحديکو

ط کار آنھا بسيار ناچيز و  در ي دالر در ماه برآورد شده است که با توجه به ساعات طوالنی کار و شرا٢٠٠ تا ١٥٠

 ساعت در ھفته کار می ١٠١ن کارگران که گاه تا ي ابه" اضافه کاری"ن کشورھا، مزدی بابت يدر ا. حد بردگی ست

ا دو روز در ماه يک يآنھا معموأل ھمه روزھای ماه کار می کنند و برخی از آنھا فقط . کنند، پرداخت نمی شود

  . ھستند) و درواقع آزاد(ل يتعط

 درصد از ٤٠ از طبق گزارش کميسيون حقوق بشر سازمان ملل که معموال تمام حقيقت را بيان نمی کند، بيش

ه ب. رنديجمله تجاوز جنسی، قرار می گ گر خشونت ھا منيه بدنی و دين، مورد آزار و تنبيکارگران خانگی بحر

ت توسط سازمان جھانی کار مصاحبه شدند، اعالم کرده اند ي درصد از کارگرانی که در کو٥٠ش از يبطور مثال، 

رفتار . رار داده اندجمله تجاوز جنسی ق د مني خشونت ھای شدشان آنھا را تحت انواعيکه صاحبکارھا و واسطه ھا

  .ی که مناسبات ضد خلقی سرمايه داری، وقوع سيستماتيک آن را ممکن ساخته استغير انساني

 ترين حقوق انسانی ھستند، در ئی فاقد ابتدااگر کارگران، که اصوالً ن کشورھا، يدر ا) يا کفالت(،"کفاله"طبق قانون 

 شکنجه گر شان فرار کنند، از آنجا ۀعنی از خانيثمار و وحشی گری صاحب کار، از محل کار خود، واکنش به است

ز بوده، اين فرار به معنی رفتار خالف ي آنھا نۀکه شکنجه گر يعنی ھمان صاحب کار درواقع ضامن و کفالت کنند

ن، ساختار کفاله يبنابرا. واھد شدقانون مھاجرت بوده و به بازداشت و استرداد کارگر به کشور زادگاھش منجر خ

. ل می کنديه کارگران، تسھيض عليشرايط را برای استثمار و اعمال تبع" قانون"درواقع معادل کار اجباری است و 

انه، به خصوص چھار کشوری که در گزارش مزبور ذکر شده، در صورت ين اغلب کشورھای خاورميطبق قوان

ر روزنامه ھا منتشر می کند و ھر کسی را ھم که به کارگر فراری پناه داده، س عکس آنھا را ديلوفرار کارگران، پ

ر ياری از کارگران مصاحبه شده اعالم کرده اند که پس از فرار، وقتی که دستگيبس. ھمراه با او زندانی خواھد کرد

 نفر از ١٩٠٠ که در يک گزارش گفته شده است. س مورد شکنجه و آزار جنسی قرار گرفته انديلوشده اند توسط پ

کارشان فرار کرده و اعالم کردند که در ھای  صاحب ۀ از خان٢٠٠٠کارگران خانگی عربستان سعودی در سال 

اين . افت نکردندي شان را ھم ھرگز درۀس قرار گرفته بودند و مزدھای پرداخت نشديلوری مورد آزار پيزمان دستگ

  قربانيانشان در اردوگاه ھای کار اجباری   رفتار شبيه برخی از جنايات ضد خلقی فاشيستھا با

و " دمکراسی"و " آزادی" سرمايه داری اکنون در قرن بيست و يکم، با شعارھای ۀ است که نظام استثمارگران

   .طور نفرت آوری آن را درحق قربانيان خويش اعمال می کنده بار ديگر ب" حقوق بشر"

گونه  چيه واسطه ھا با کارگران مھاجر می بندند، اين قراردادھا، ھ کئیاصطالح قراردادھاه تا آنجا که به نفس ب

ه شده و اکثر کارگران اطالعی از ياغلب آنھا به شکلی تقلبی توسط واسطه ھا تھ. منافعی برای کارگران ندارند

حتی . ندندار)  توسط کارگران فھميده نشده اندءکه به زبان عربی نوشته شده و در زمان امضا(محتوای قراردادھا 
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ن ماه از ي چند به قانون نداشته و معموالً ئیدرصورت وجود قرارداد قانونی ھم، اغلب کارفرماھا و واسطه ھا اعتنا

قانونی ھم که به . برمی دارند) به عنوان کفاله(حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند و آن را به عنوان کارمزد خود 

" کارگر"درواقع، در اغلب کشورھای عربی کارگران خانگی . ارددگی کند، وجود نديت کارگران مھاجر رسيشکا

ن ين ايز، طبق قوانيکار آنھا ن ھای صاحب ۀعالوه بر آن، خان. محسوب نشده و تحت پوشش  قانون کار قرار ندارند

  .رديت کارگر ھم، نمی تواند مورد بازرسی قرار گيمحسوب نشده و در صورت شکا" ط کاريمح"کشورھا 

 مربوط به جنايات و ستم ھای اعمال شده توسط سرمايه داران و کارفرمايان زالو صفت در ئیفتن رسوابا باال گر

کنوانسيون  ٢٠٠٣حق کارگران خانگی در افکار عمومی، گردانندگان نظام سرمايه داری در سازمان ملل، در سال 

اما . مان ملل متحد تصويب کردند شان را در سازۀبين المللی صيانت از حقوق کارگران مھاجر و اعضای خانواد

ن رابطه، سازمان يدر ا. ، مراکش و سوريه به آن پيوسته انداان کشورھای عربی، تنھا مصر، ليبييتاکنون از م

رسميت ه برای ب" تالشی"ده بان حقوق بشر اعالم کرده است که در اکثريت قريب به اتفاق کشورھا يموسوم به د

 ھم که ظاھرا تالش کرده اند تا با انجام ئیدولتھا. ران خانگی صورت نگرفته استشناختن حداقل حقوق انسانی کارگ

برای اين منظور به عنوان ( خود را حامی زنان کارگر نشان دھند،  و ناچيز،ئیاقدامات و تصويب مقررات ابتدا

 نشانه)  ظر گرفته شدهده در نيبرای اسکان دادن زنان کارگر آزار د" پناھگاه"ن، مؤسساتی به عنوان يمثال در بحر

رات روی کاغذ باقی مانده و يين تغين، اغلب ايبنابرا.  درآمدن آنھا وجود نداردءا به اجرايد بودن و يو مدرکی از مف

ن روی کاغذ، به خاطر ساکت ين قوانيشتر ايب.  ندارندئین ارتجاعی حاکم، قدرت اجراي به خاطر تناقض با قوانعمالً 

ه يت سرمايکشورھای غربی و جلب رضا" حقوقی"ت چھارچوب ھای ي الملل و رعانيکردن انتقادات مجامع ب

ه ھای مالی جھانی و يا اگر روشن تر گفته شود برای قانونی جلوه يته بازار سرمايگذاران غربی و مقررات فورمال

  .  دادن استثمار وحشيانه کارگران و بستن دھان منتقدين  نوشته شده اند

ويژه زنان کارگر نشان می دھد که تحت ه  وضعيت کار و معاش کارگران خانگی و ب تلخ و غم انگيزۀتجرب

مناسبات ارتجاعی موجود و بازار وسيعی که اين مناسبات برای استثمار شديد کارگران خانگی ايجاد کرده، جز با 

رفته تا کارگران از کارگران داخلی گ(ط زندگی کارگران يری واقعی در شرايي حاکم، تغۀستم ظالمانيسرنگونی س

  . جاد نمی شوديا) مھاجر و زنان کارگر خانگی

با باال گرفتن خشم و نفرت عمومی از رفتار ضد کارگری و غير انسانی سرمايه داران و کارفرمايان با کارگران 

ر د«: فريقای شمالی ديده بان حقوق بشر گفته است کهانايب رئيس بخش خاورميانه و " ديم حوری "خانگی، اخيراً 

ع حقوق ييرات پايا و حقيقی؛ کارفرمايان بايد بدانند که تضييحالی که تعليم کارفرمايان اھميت دارد، برای ايجاد تغ

  ."کارگرانشان و پايمال کردن آزاديھای اوليۀ انسانی، بدون مجازات باقی نخواھد ماند

م ھای ي زمانی که دولت ھا و رژھا به روی خود نمی آوردند که تا"م حوریيد"ن است که امثال يت اياما واقع

 ۀکيشان قرار دارند، و حتی توسط آنھا بر ارست ھا و سازمان ملل ياليت امپريسرکوبگر و ضدخلقی مورد حما

قدرت نشانده شده اند، و تا زمانی که سرمايه داری به نيروی کار فوق العاده ارزان اين دسته از کارگران نياز دارد، 

راه حل اساسی )  شودءستی اجراياليسسات امپرؤرار است توسط مکه به خصوص ق(ی چ مجازاتيچ قانونی و ھيھ

 زير توجه کنيم تا ببينيم ۀجھت اثبات اين واقعيت کافی است به عمق واقع. ستيبرای نجات کارگران و زحمتکشان ن

  : کارگران می پردازندۀکه سرمايه داران تحت حمايب کدام قدرت حاکم به سرکوب و شکنج

گری در يکا منتشر شد که نشان می داد چگونه ظلم و ستم و وحشيمرا" ای بی سی "ۀش فلمی توسط شبکيپمدتی 

) ده و در قدرت مانده انديست ھا به قدرت رسياليت امپريکه با حما(ان صاحبان قدرت يج فارس در ميکشورھای خل
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" انيد آل نھيسی بن زايخ عيش"رات به نام  اماۀک شاھزاديانه از يطور مخفه ن فلم بيا. ع استيعليه مخالفينشان شا

ختن نمک روی زخم و يس سابق امارات گرفته شده بود که او را در حال شالق زدن، شوک برقی دادن و ريپسر رئ

 . کی از نوکران و عمال خود او نشان می داديختن در دھان، و تجاوز به يخاک ر

در برخی از . ستيرت منحصر به کشورھای عربی نن ارتجاعی مھاجيت ناگوار کارگران مھاجر و قوانيوضع

که (ن عمومی مھاجرت ين مھاجرت کارگران خانگی حتی نسبت به قوانيز، قوانيکا ني اروپا و امرۀشرفتيکشورھای پ

" کفاله"ظالمانه تر می باشند و از خيلی جھات به قانون  ضد کارگری)  کافی ارتجاعی و ضد مردمی ھستندۀبه انداز

 که دولت کانادا به کارگران خانگی می ئیزايدر اين مورد می توان از شرايط صدور و. ه استيی شبکشورھای عرب

 درخواست برای اخذ آن اً ريکای جنوبی ھستند و البته اخيمرااين کارگران معموأل از زنان کشورھای . دھد نام برد

طت خانواده ای که کارفرمای آن کارگران ق وسايويزای مزبور از طر. ع شدهيز شايرانی نين ااان مھاجريويزا در م

ن يا.  ثروتمندھا استخدام می کند، گرفته می شودۀی که آنھا را برای خدمتکاری در خانا شرکت خدماتيياست و 

ق شرکت ھای ي سال کارگری در کانادا به کشورشان بازگردند و مجددا از طر٤ست پس از يکارگران خانگی می با

جه ين کارگران معاف شده و درنتيوه، دولت کانادا از اقامت دائم دادن به اين شيبا ا.  کنندزای کاريواسطه، تقاضای و

ن معمولی می شود، مانند ا که شامل مھاجرئینه ھايدر ھز در عين استفاده از نيروی کار ارزان و استثمار آنھا،

 در پی اخبار متعددی که در چند . می کندئین، صرفه جوال کودکان مھاجريا تحصيمخارج دکتر و دارو و درمان و 

ان به کارگران خانگی مھاجر، در رسانه ھای کانادا يت و تجاوز جنسی کارفرمايسال گذشته در رابطه با آزار و اذ

ن بخش از قانون يدر ا) ھرچند ناکافی(منتشر شد، دولت کانادا تحت فشار افکار عمومی مجبور شد که اصالحاتی 

ن کارگران جزو تحت ين حال ھنوز ھم ايبا ا. ه به قانون عمومی مھاجرت نمايديکمی شبجاد کند و آن را يمھاجرت ا

ن آنھا يد تفاوتھای قانونی که بيت واقعی از آنان باين کارگران در کانادا ھستند و برای حماين و بی حقوق تريستم تر

  .   ن وجود دارند، به طور کامل برداشته شونداگر مھاجريو د

 کارگر دنيا، انعکاسی از ماھيت ضد ۀار کارگران مھاجر خانگی به مثابه بخشی از کل طبقوضعيت زندگی و ک

ط زندگی کارگران و زحمتکشان جھان، ھر يشرا.  نظام سرمايه داری در سطح جھانی ستۀانسانی و استثمارگران

ش بر يش از پيه و بت ظالمانه و سرکوبگر آن را برمال ساختيه داری و ماھيستم سرمايه سي کرۀچه روشنتر چھر

  . د می زنديستم ضدبشری مھر تأئين سيضرورت سرنگونی ا

م که چگونه زنان کارگر، ينينجا در رابطه با زندگی زنان کارگر خانگی شد، می بيبا بررسی مختصری که در ا

شيانه ترين ق اعمال يکی از وحيه دار از طري سرماۀه داری بوده و طبقين جھان سرماين انسانھا در ايتحت ستم تر

ن ياز ا. دنيانواع ظلم و ستم و استثمار بر آنھا، جيب ھای خود را پر تر کرده و به قدرت اقتصادی خود می افزا

انه ھمچنان روبه يز، که تقاضا برای کار کارگران خانگی مھاجر در کشورھای خاورميروست که در حال حاضر ن

، نه در کشورھای محل تولدشان و نه در کشورھای مقصد ت آنھايچ نشانه ای از بھتر شدن وضعيش است، ھيافزا

در نتيجه مبارزه برای بھبود وضعيت کارگران مھاجر و تضمين حداقل مطالبات انسانی و پژواک . ده نمی شوديد

  .خواستھا و صدای اعتراضشان يکی از وظايف ھر نيروی انقالبی و آزاديخواه است

  

  :سيرنويز

طور تمام ه  کارگر و کارفرما بۀرا کسی می داند که در چھارچوب رابط" خانگیکارگر "سازمان جھانی کار )١(

ا حتی يد و يماران، آشپزی، خريل نظافت خانه، نگھداری از کودکان و بياز قب(وقت به انجام کارھای خانگی 
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مان جھانی کار ساز. افت می کندين دست پرداخته و در ازای آن مزد درياز ھائی از ايگر نيباغبانی و نگھبانی و د

تلقی نمی " کارگر خانگی"ا ھراز گاھی از کودکان خانواده ای نگھداری می کند يمه وقت و يطور نه کسانی را که ب

 .در حالی که اين قشر يکی از پر جمعيت ترين اقشار کارگران خانگی تحت ستم می باشند. کند

  

 


