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؟پرداخت دستمزد به آن يا  خانگی کار لغو  

   
یهرابس ديسع   خرداد هشتاد وهفتم  ششبيست  

                                                                                                    
اما تا اجتماعی شدِن کامل کارخانگی وبا حرکت به سوی چنين هدفی، ما بايد خواهان حداقل دستمزد و مزايا برای زنان «

هزار  ۶٠٠بنابراين، . خانه دار مطابق حداقل حقوق و مزايای همه کارگران شاغل و کارگران بيکار آماده کار باشيم

تومان حداقل دستمزد و بيمه و تامين اجتماعی حق همه زنان خانه دار و حداقل سهم ماهانه آنان از ثروت اجتماعی توليد 

  ». شده توسط طبقه کارگر است که دولت بايد به آنان بپردازد

 منيژه گازرانی

  

له کار خانگی ، موضوع جنبش کارگری و زنان قرار بگيرد تنها می توان عالئم تعميق اين جنبشها  و  اينکه مقودر

هيج مکانيسم . اين پارامتريست برای سطح و رشد اين جنبشها. مکانيسم های همبستگی ارتباط هرچه بيشتر آنها را ديد

ش آزاديخواهانه رابه جنبش کارگری مربوط سازد زنده ای به اندازه اين موضوع نمی تواند جنبش زنان وبطور کلی جنب

نوشته منيژه گازرانی و گسترش اين بحث در سطح جنبش کارگری به اين خاطر . را عيان کند يا رابطه اين جنبشها

  .اهميت دارد

دليل اهميت موضوع آنست که طرح خواسته های روشن و ملموس و مرتبط با زندگی کارگری مشخصه ايست که درقيام 

 خوشبختی و آزادی چنين وانمود شده بود که مشکل زندگی کارگری فقط شاه است ورفتن او بيان .حضور نداشت ۵٧

کسانيکه قدرت را بدست گرفتند نشان دادند که خوشبختی و آزادی آنها ربطی به زندگی کارگری ندارد . بمعنای عام است

.  خود اين نوکيسه های بقدرت خزيدهرا هم بکوبد، از جملهوخيلی چيزها بايد با شاه می رفت تا آزادی در خانه کارگر 

ت که  پوپوليست ها و کسانيس،اين فضا بهشت شيادان. روزگار نبودند  آنخواسته های زندگی کارگری پرچم مبارزات

شعارهای عام که مابه ازای عملی شان مشخص نباشد ، محل . ، کسب وکارشان استفريب کارگران و مردم تهيدست

از اينرو تالش برای روشن نمودن خواسته های يک حرکت و جنبش  اجتماعی از  .ه دشمنان انقالب و رهايی استرخن

طرح کارخانگی خارج از اينکه پاسخ منيژه را به مسئله درست يا غلط بدانيم . مقوالت اساسی تدارک يک پيروزی است 

اينها را می گويم تا اهميت . ی از پاسخ مسئله استبقول معروف طرح درست سوال نيم. گامی است در جهت اين تدارک

  .پی گيری اين بحث را گفته باشم

 برداشتن اين مانع ولغو کارخانگی . بر سر راه رهايی زنانگ بزر مانعی است،کار خانگی بعنوان يک معضل واقعی

ف بخواهد به عرصه اگر اين هد.  اساسی استیبطور کلی آدرسی درست برای رنجی بزرگ و پاسخی کلی به مانع

 خود را به وضعيت کنونی ،مبارزات روزمره وارد شود بايد بتواند ضمن حفظ  راستای استراتژيک به مثابه امری عملی

در حاليکه آلترناتيو اصلی او بدرستی ، منيژه برای اين تطابق پرچم مزد به کارخانگی را بر ميدارد.تحميل نمايد
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  .اجتماعی کردن کار خانگی است

 بخواهيم جوانب مختلف اين شعار را بررسی کنيم بايد نخست کارخانگی وعواقب مصيبت بار آنرا برای عمدتا زنان  اگر

توجه کنيد که داريم در ( خانه دار يا زنانی که عالوه بر کار بيرون ملزم به انجام تمام و کمال کارخانگی هستند بشناسيم

  ) . اکثريت زنان صحبت می کنيمباره سرگذشت و رنج نيمی از بشريت معاصر يعنی 

برای جامعه ای مبتنی بر کارمزدی درک اين مسئله خيلی آسان است که . نخست آنکه کار خانگی کاری است بدون مزد

پس تنها الزم است که آنرا بعنوان کار حساب کنند ودنبال .اگر کاری صورت می گيرد پس مزدی بايد به آن تعلق بگيرد

اما منيژه . حقوق از آنان ميشدند مدعی مردان را صاحب کار يا کارفرما شناخته وها ی از فمنيستعده ا.کارفرما بگردند 

در جوامعی که حداقل دستمزد بر اساس . بدرستی کارفرما را دولت سرمايه داران قرار می دهد و طالب مزد از آنهاست

واده را در مزد مرد يا نان آور خانه در نظر  کارفرما مدعيست که امرار معاش خان،حداقل معيشت خانوار تعيين ميشود

 تثبيت) مرد ساالری(فرض کنيم که اين ادعا درعمل هم واقعيت داشته باشد در آنصورت سلطه نان آورخانه. گرفته است

  . آلترناتيو موقت منيژه اما پرداخت مستقيم به زن خانه دار از سوی دولت است. ميشود 

بدون مزد نيست بلکه کاريست تکراری و با دامنه ای محدود ودر انزوا که عواقب  دوما اينکه کارخانگی فقط کاری 

تازه تا . کاری نيست که اکثر زنان از روی عالقه به آن پرداخته باشند. وخيمی برای تکامل ورشد اجتماعی انسان دارد

تاری و تا حدودی آموزگاری ، به شغل پرس.  هنوز کاری زنانه باقی مانده است، همانجايی که کار خانگی صنعتی شده

در صد قريب به اتفاق آنان زن . نگاه کنيم »پيشرفته«های خدمات خانگی در کشور های  کار در مهد کودک ها و بنگاه

  .هستند

خواست دستمزد اما در راستای رهايی زنان از وظيفه کارخانگی قرار ندارد ورابطه اش با اهداف استراتژيک جنبش 

ميزانی از استقالل مالی واهميت اجتماعی .  از چهارچوب خانه خارج نمی کند دستکمزيرا زنان را. همسو نيست زنان

حتما در پی دستمزد حاصل ميشود اما بهيچوجه با موقعيت اجتماعی حاصل از آزادی انتخاب شغل وکار در اجتماع قابل 

تحوالت آن و ورطه ای برای پرتاب زنان بيکار   ور اجتماعکارخانگی مانعی اساسی برای حضور د. مقايسه نيست

  . نخستين قدم موثر معافيت زنان از کار خانگی استاست ولذا

اما تا اين بحث عمومی مرا تصحيح نکرده است .  محتاج بحثی عمومی است،اينکه چگونه اين امر مهم تحقق می يابد

م که با کار خانگی حرکت کنيم و آلترناتيو هايی بر نداريگمان می کنم بهترين راه آن باشد که در مسير اجتماعی کردن 

مسلما برای کسی که سوسياليسم را تنها ما بازائ سرمايه داری می داند تمام اقدامات در  .اين استراتژی بيگانه است

 می چهارچوب اين سيستم جنبه اصالحی بر اين سيستم دارد، ماضمن مبارزه برای سوسياليسم از اصالحاتی پشتيباتی

  .کنيم که جنبش فی الحال برای الغائ وضعيت کنونی امور را گسترش داده  و تقويت می کند

 پرداخت هزينه های آن می داند ، کامال با او ولئمسد ودولت را  منيژه کارخانگی را کار حساب ميکن کهاآنجمن تا 

مانطور که گفتم زنان را از چهارچوب موافق هستم اما در مورد پرداخت بصورت دستمزد با او موافق نيستم زيرا ه

روند تاريخی . برای روشن تر کردن اين مسئله بايد کارخانگی را  مرکب از وظايف متعدد ببينيم. خانه خارج نمی کند

. نشان می دهد که اين امرتا آنجا که از عهده خانواده خارج شده ازطريق تقسيم شدن به وظايف متعددعمل کرده است 

... و ....... روزگاری وظيفه خانواده بود امروزه به مدارس و تيمارداری تا حدودی به بيمارستانها ومثال آموزش که
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ب افزايش سلطه  کامل دولت براين عرصه ها شده است  مالحظه اساسی که دولتی کردن  موجبا قيد اين. منتقل شده است

بق با منفعت طبقه حاکم، بی رقيب بازمانده است باالخص در مقوله آموزش دست دولت سرمايه دار در فکر سازی منط. 

دولت را بايد . درغياب قدرت اجتماعی ،نظارت توده ای برعرصه هايی که دولتی می شوند يک ضرورت است . 

  .  موظف کرد که هزينه ها را تامين کند مابقی کار بايد حتی االمکان بعهده توده های ذيربط قرار گيرد 

وعده های غذای مجانی در مدارس ومحل . هداری از کودکان با هزينه دولت و نظارت والدين مراکز نگ اشتغال،ايجاد

امکانات عمومی رايگان در محل های مسکونی برای استفاده عموم از قبيل رختشويخانه ها و مجموعه های .های کار 

وبازنشستگی عموم مردم ، همه آحاد مهمتر از اين ها بيمه بيکاری . با امکان نگهداری کودکان... ورزشی ، کتابخانه و

اين ها اصالحاتی است که اگرچه زنان را از قيد کارخانگی بدرجات . مردم بايد از امکان زندگی حداقل برخوردار باشند

  .در اختيار سرمايه قرار می دهد» آزاد«زيادی رها می کند اما آنها را چون کارگر 

برای تبديل آن به پرچم مبارزه روزمره بايد آنرا خواستی . اسخ می گيردبطور خالصه لغو کار خانگی با اجتماعی شدن پ

اوال قبوالندن آن :  هايش می تواند از اين قرار باشدکه عمده ترين. مرکب يا مجموعه ای از خواستها در نظر گرفت

ز سوی دولت سرمايه دوما تقبل هزينه های آن  ا.بعنوان کاری الزم در پروسه توليد  با همه مشخصات اين نوع کار

و پرداخت اين هزينه در شکل آن نوعی از امکانات رفاهی ) تا مادام که سيستم سرمايه داری سرنگون نشده است( داری 

 بيمه بيکاری و بازنشستگی وحداقل زندگی برای  ايجاد شغل،سوما . که کار خانگی را از دوش خانواده بر ميدارد

  . ا درمدارس ومحلهای کار وبا نظارت وبرنامه ريزی توده های ذيربطامکان نگهداری کودکان وغذ. همگان 

پيش . برای تحقق اين خواسته ها  در مبارزات روزمره بايد خواهان پرداخت هزينه کار خانگی توسط دولت  باشيم 

 هدف آن جنبش کارگری که آزادی زنان را. شرط چنين تحميلی تشکل های مستقل زنان دراتحاد با جنبش کارگريست

 آن .من درمقاله ديگری برخی جوانب اين مقوله را توضيح داده ام. بديهی و تاريخی واز ثمرات مبارزه خود می شناسد

  http://www.kargaremrooz.com/IMG/pdf/0khanegi.pdf     :آدرس زير می توان ديدمقاله را در 
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