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 یکار خانگ

  آزاده ارفع   ١٣٨٧ اسفند ٢٢شنبه پنج                                                                       
  

است  جالب آن. ومی مورد بحث بوده استسطح عمآلمان درسال گذشته دراست که درکارخانگی يکی ازموضوعاتی 

 برای نگهداری  رانهم خواهان پرداخت حقوق به ماد که احزابی مثل حزب سوسيال ميسيحی و سوسيال دموکراتها 

  قابل توجه است که اين پيشنهاد. آيد به اجرا در٢٠١٣سال است که اين قانون ازالبته قرار .سالگی شدند٣ تا   فرزندان

  به اين شکل. آن خود کرده اندازرا اين شعار بورژوازی  حاال احزاب لی ف حزب چپ مطرح شده بود واز طرقبال 

ر آمده رفورم اجتماعی دها به صورت يک ميان سوسياليست ها و فمنيستتئوريک در مباحثات صورتخانگی ازکار

اساس به تاريخچه کارخانگی براهی گذرانگ  های زنان فمينيستدرخواستنگی وخاباره کاردربرای آگاهی بيشتر. است

  . اندازيم می) کريستينا فيشر"(  کردن زنان خانه دارموميايی "مقاله 

 اپوزيسيون فرا را بعنوان  سازمان فمينيستی  اولين  ١٩٧٢سال در کوستای ايتاليايی  ا روزا داال دهه هفتاد ماري در

. خانگی را به وسط کشيدپايه گذاری کرده و بحث کار" امعهجزنان و سقوط "تحت عنوان)   لوتا فمينيستا ( پارلمانی

دای منشا ايجاد ارزش اضافی اساسی توليد سرمايه   که کار خانگی به مثابه يکی از اجزاء  وی تالش کرد ثابت کند

 کارگر به طبقهرا اين طريق زنان خانه دارصدد بود که ازداال کوستا در.ردبنابراين بايد به آن دستمزد تعلق گياست و

بعنوان يک عامل تعيين کننده برای سرنگونی  به شورش و اعتصاب زنان خانه داروی. و مبارزات انقالبی پيوند دهد

  .گرفتميان جنبش زنان مورد انتقاد قرارعقايد خيال پردازانه ای که در. دنظام سرمايه داری نگاه ميکر

  در" جديد فمينيستیمسائل "و نشريه  " جنبش رهايی زنان"سازمان کريستينا دلفی جامعه شناس فرانسوی پايه گذار 

از نظر او در تحليل . در مورد فمينسم مطرح ساخت مواضع اش را  " دشمن اصلی" درکتابش تحت نام ١٩٧٠سال

 وی در لوموند ديپلماتيک ٢٠٠٤در سال . اقتصادی سرمايه داری به کار خانگی زنان توجه کافی مبذول نشده است

 را استثمار زنان   زنان و مردان در بازار کارنوشت و در آن دليل اصلی اين نابرابری   ايی در باره نابرابریمقاله

 اين استثمار بخشی از   می گويد که دلفی.  در صد آن به دوش زنان سنگينی می کند٩٠ دانست که   در کار خانگی

در مقاله اش نوشت که اينطور وانمود ميکنند که وی . ساختار نظام اجتماعی همچون تقسيم جامعه بر طبقات است

     . پنهان شده استجامعهپس کارخانگی، سازمان پدرساالراما دربين زوجين برای تقسيم کارکار خانگی توافقی است 

خانگی "  مفهوم٧٠ در اواخر دهه  آلمان پروفسور جامعه شناس ماريا ميس که امروزه عضو آتاک آلمان استدر

وی ارزش زدايی کار زنان در سرمايه داری و همچنين سياست استعماری .  را مورد بحث قرار ميدهد زنان" سازی

  . ميدهد  و نو استعماری در جهان سوم را بهم ارتباط

فريگا هاگ   " انتقادی فمينيستی -فرهنگ تاريخی " مارکس ملهم هستند در آثاری مانند نقطه نظرات تئوريکی که از 

 .خانگی کردن زنان می پردازد و خانگی، زن خانه دارکار اگ در اثر خود به مفاهيمی ماننده. مطرح شده اند

هاگ نقظه عزيمت تئوريک .مفاهيمی که بخشهای گسترده ای از فرهنگ منتشره توسط او به آن اختصاص يافته است



  توسط روابط توليدی تعيين میاو بر آن است که رابطه جنسيت. دهدميئوری توليد وبازتوليد مارکس قرارخود را ت

و آخر ١٣ بخش او. اين عرصه نمايندگی ميکند مدنی آمريکايی موضع ديگری را درحقوقآنجال ديويس مبارز .شود

  خانگی کاریديويس کار نظراز. خانگی اختصاص ميدهدرا بکار"زن ، نژاد و طبقه  " ١٩٨١کتاب خودمنتشره در

شود که توسط رمايه داری کاری کم ارزش تلقی ميسشود، درابتدائی انجام مي بسيارمنفعت زا نيست، اغلب به اشکال

سويی زيرا از  .خانگی مخالفت ميورزدحقوق به زنان برای کار  و اخت مزدپرد  پيشنهاد  وی با. گيردزنان انجام مي

و صلت تحت سلطگی  ان خنميتو حقوق  با پرداخت مزد وسوی ديگر از وابسته نيست و خانگی داری بکار سرمايه 

  .  زنان را جبران کردکهتری

ار تيم های آموزش ديده ای که خانه به خانه کصنعتی انجام شود که متشکل است ازخانگی بايد توسط يک اقتصاد کار

 .بودجه دولتی قابل مالحظه ای الزم استبرای اين کار. کنندازای کارشان دريافت ميرا انجام داده و حقوق خوبی در

ان قدم های قابل مالحظه برای پاي." سوسياليسم امکان پذير ميداندخانگی را تنها درنهايت او اجتماعی کردن کارو در

  ."تواند جامه عمل بپوشدکشورهای سوسياليستی مي در دادن به بردگی خانگی تنها

 که   مطرح کرده اند يعنی آن چهبخش خدمات عمومی جامعه را سيست هميشه انتقال کار خانگی بهفمينيستها ی مارک

  .  لنين و آلکساندر گولنتای آن را پی گرفتند   و پس از او نيز  مطرح کرد" زن و سوسياليسم"آگوست ببل در

چيزهايی  تقريبا همه آن-خانگی کاربرق در، استفاده ازآشپزخانه های مرکزی،شستشوسيستم حرارت مرکزی، مراکز

باره حتی نميتوانست در بسياری دست آوردهای تکنيکی که او آنها را طرح کرده بود و ١٩قرن را که آگوست ببل در

  بر روی  خانگیکارمبدل شده است بدون آنکه فشارکشورهای غربی به استاندارد آنها تصوری داشته باشد امروزه در

  .زنان کاهش يافته باشد

ريکا در پس از جنگ جهانی دوم به اين نتيجه رسيده است  برروی وضعيت زنان آم  بتی فريدان آمريکايی با مطالعه

 پديده بردگی خانگی را تلطيف  که پيشرفت های تکنيکی نه فقط به پايان دادن بردگی خانگی زنان منجر نميشود بلکه

 بعنوان متخصصين کار  زنان را تمرکز فروشندگان و بازاريابان حرفه ای هستند که  زنان خانه دار موضوع. ميکند

توسل به انواع ترفندها تمايل به خريد ابزار و وسائل کاری خانگی ، مواد  ژه بازاريابی خود قرار داده وباخانگی سو

  )١٩٦٣شيدايی زنانگی  بتی فريدان،.( ها بر می انگيزندآنتشو دهنده و کاالهای مصرفی را درشس

ن وظيفه زنان باقی مانده بود خانگی همچنان به عنواسوسياليسم آلمان شرقی کاربيات تاريخی نشان داده اند که درتجر

د آلمان شرقی همواره موردر  مسئله فشار مضاعف بر زنان. دآن بوجود آمده بوطول چنددهه بهبودهايی درچه دراگر

زتاب باشد، نيزسال بين المللی زنان منتشر ،١٩٧٥سال کتاب مارليس آلندورف که دربويژه اين مسئله دربحث بوده و

مان نيز  مطرح شده است که در آل " اقتصادی آلمان تحقيقاتمرکز" پيش در مطالعه منتشره توسطچندی  . يافته است

امری که موانع زيادی بر سر موقعيت های شغلی . خانگی هستندمردان ناچار به انجام کارمانند گذشته زنان بيش از

  . خانگی انگيزه ای است برای مبارزات فمينيستی زناناراين تقسيم ناعادالنه ک.آنها به وجود مياورد

همانطور که ببل گفته است تکامل زندگی اجتماعی تنها در صورتی ممکن است که زنان از حلقه تنگ خانواده خارج 

       .کامل در زندگی اجتماعی و وظايف فرهنگی انسانی را بعهده گيرند شده و مشارکت

  فيشراکريستين دارموميايی کردن زنان خانه: منبع   عارف آزاده   
  


