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  دريگ  دستمزد تعلقدي بایبه کار خانگ

 
ماه هشتاد و شش اسفند بيست پنجم                                                              ی گازرانژهيمن

   
مرد که کارگر بيکار . با همسرش او و خودش را به آتش کشيد مردی به علت اختالف: خبرهولناک و تکان دهنده بود 

 هزار تومان خرجی خانه برای زنش می گذارد و به دنبال کاراز خانه بيرون می ۵صبح  بوده و مسافر کشی می کرده،

 پاک کننده تمام زن صبح که برای شستن ظرف ها و نظافت خانه به آشپزخانه می رود،می بيند مواد شوينده و .رود

هزار تومان را خرج می کند و چيزی نمی ماند  ۵شده و قبل از اقدام برای درست کردن ناهار، برای تهيه آن ها تمام 

خسته و گرسنه به خانه می آيد و می بيند غذايی در کار نيست، با همسرش  ظهر که مرد. تا با آن ناهاری درست کند

شود، و زن  ذا صرف مواد شوينده کرده که با آن شکمی سير نمیمی کند که چرا پول را به جای تهيه غ شروع به دعوا

عصبانيت به زير زمين می رود و گالنی  مرد از.بحث و مشاجره باال می گيرد. در پاسخ از کمی خرج خانه می نالد

ين آورد و به سر و روی خودش وهمسرش می پاشد که در همين حين بنز بنزين را که ذخيره کرده بود به آشپزخانه می

 وقتی همسايه ها می رسند، زن و شوهر. آشپزخانه پاشيده می شود و آتش شعله ور می گردد به آبگرمکن روشن داخل

درصد سوختگی داشته  ۵٠در بيمارستان زن بر اثر سوختگی می ميرد و مرد که باالی . هر دو در آتش می سوختند

که می سوخت تالش می کرد آتش مرا خاموش   در حالیدر حالی که از درد و پشيمانی می گريسته می گفته که همسرم

آن ها دو فرزند .تصادفی بوده و شوهرش هيچ تقصيری نداشته است زن قبل از مرگ گفته بود که آتش سوزی. کند

ها نيز  زمان اين حادثه فاجعه بار هر دو در مدرسه بوده اند و به اين ترتيب زندگی هر دو آن نوجوان داشته اند که در

  .د شده استنابو

. او در وضعيت دهشتباری است که ما در آن به سر می بريم اين تراژدی دردناک زندگی يک کارگر بيکار و خانواده

سرمايه داری با کارگر چنان می کند که بعد از عمری کار و زحمت و در حالی که از  چه کسی مقصر است؟ جامعه

وضعيتی می افتد که از سر  تا شب جان می کند تا با انجام کاری شرافتمندانه شکم خانواده اش را سير کند، به صبح

. چنينی دست بزند و خود و خانواده اش را نابود کند استيصال به کار های جنون آميزی چون اين و بسياری موارد اين

 چگونه بايد غذای گرمی بر سر سفره -ين را هم بگيرد تازه اگر هم-شوهرش   هزار تومانی١٨٣زن خانه با حقوق 

گرانی می  هايش بگذارد، در حالی که وزير کار اعالم کرده که افزايش حقوق کارگران باعث تورم و شوهر و بچه

  ؟تا اين حد دروغ و دور از واقعيت باشد واقعا چه دليل و علتی برای تورم و گرانی می تواند مسخره تر از اين و. شود

اين زن ، زنی که شوهرش به روی او بنزين ريخته و او را به  ما آنچه می خواهم بر آن تمرکز کنم اين است که چراا

برای نجات جان خود، در حالی که خود می سوخته سعی می کرده زندگی شوهرش را نجات  آتش کشيده به جای تالش

احساس همدردی می  شايد حتی با او. ت نداشتهاو نسبت به شوهرش حس نفر. عمق اين تراژدی در اين جاست دهد؟

مرد را برای سير کردن شکم زن و بچه اش می  او تالش هر روزه. کرده و آنچه او را چنين ديوانه کرده می فهميده

تا احتياجات آن ها را برآورده کند،اما هرچه می دويده و هرچه می کرده  ديده ، اين که او هرچه می توانسته می کرده
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قاتل  او برای. او نهايت استيصال و بيچارگی شوهرش را درک می کرده. خرج خانه تامين نمی شده .می شدهموفق ن

پدر بچه هايش را، از اين  می کرده و در آخرين لحظات زندگی اش سعی کرده او را، شوهر و خود احساس دلسوزی 

ذايی بوده آن را جلو شوهر و بچه هايش می گذاشته اگر غ. بوده او، آن زن، همه جا چنين از خود گذشته. اتهام مبرا کند

  نيروی کار تا شوهرش.نفهمند، کمتر می خورده و گرسنه بلند می شده تا آن ها سير شوند و چه بسا طوری که آ ن ها

می مانده فرزندانش، و اين نان آور بايد زنده  زيرا او نان آور خانواده بوده، نان آور او و. داشته باشد و بتواند کار کند

  .  بماندتا بچه ها زنده بمانند و خانواده سر پا

کرده؟ مگر کاِر خانه کار نيست؟ اين کار کجا ديده می شود و کجا  اما سهم اين زن از زندگی چيست؟ مگر او کار نمی

که  ودهمی شود؟ حتی خوِد اين زن ارزشی برای کار خود و بنابراين برای زندگی خود قايل نب حق و حقوق آن پرداخت

  . دهدبه جای تالش برای زنده ماندن خود تالش می کرده جان شوهرش را نجات

 هزار نفر ۵٧ ميليون و ١۶ سال به باال ١٠ ميليونی افراِد ۶٠ براساس آمار خوِد جمهوری اسالمی، از جمعيت حدودا

اين آمار،   ذکر است که درالبته قابل. ، مرکزآمار ايران١٣٨۵،سالنامه آماری کشور( دارند به کارخانگی اشتغال

از اين ). نام برده می شود " (!)جمعيت غيرفعال"کارخانگی شغل محسوب نمی شود و از اين جمعيت به عنوان 

 درصد آن را ۶٣/٩٩ هزار نفر يعنی ٩٩٨ميليون و  ١۵ هزارنفر مرد هستند و ۶٠ ميليونی، فقط ١۶جمعيِت بيش از 

 ميليون و ٢٩. وان از کارخانگی به عنوان يک مسئله کامال زنانه نام بردت زنان تشکيل می دهند، به طوری که می

 ۵۵يعنی حدود   ميليون نفر١۶از اين جمعيت، .  سال به باال زن هستند١٠يعنی تقريبا نيمی از جمعيت   هزار نفر٢٧٨

زنان ايران کاری را  سال به باالی ١٠ به عبارت ديگر، بيش از نيمی از جمعيِت. درصد به کارخانگی اشتغال دارند

جامعه سرمايه داری، به ويژه در شکل اسالمی آن، در . نمی کنند انجام می دهند که در ازای آن هيچ چيزی دريافت

 زنان سود سرشار و هنگفتی می برد، با ناديده گرفتن آن و با تلقی آن به عنوان وظيفه و حالی که از کار خانگی

 ساعت و زن ٩دار بيش از  در حالی که در واقع زن خانه. ابت آن نمی پردازدمسئوليت زن خانه دار حتی يک ريال ب

مسئوليت های بسيار زياد وگوناگونی را بر دوش   ساعت در روز کار می کند و١٢شاغل در بيرون از خانه بيش از 

 سرايدار، نظافتچی، پرستار، مربی مهدکودک، معلم، مشاور و روانشناس، او به جای آشپز، ظرف شوی،. می کشد

او . می کند در خانه کار... ، مديرمالی و)اگر ماشينی در کار باشد( مسئول تاسيسات، راننده سرويس مامور خريد،

بی ترديد، در خانواده . سرزنده باشند نيازهای جسمی و روحی شوهر و فرزندانش را برآورده می کند تا آن ها سالم و

. نسل جديدی از کارگران نقشی مهم، اساسی و تعيين کننده دارد  توليدهای کارگری، زن در بازتوليد نيروی کار و

 -زنان سنت و پای فشردن بر نقش های همسری و مادری زن بيشترين استفاده را از نيروی کار سرمايه داری با تقويت

  . بپردازد می برد، بی آن که ريالی بابت آن-چه شاغل در بيرون خانه وچه خانه دار

 مادری که ١۴٠٠٠خانه دار و   مادر٢۶٠٠جمع آوری پاسخ های  ه از آخرين تحقيقاتی که در آمريکا بادر نتيجه ای ک

  سال۶از خانه هم شاغل بوده اند به دست آمده، اگر به زن خانه داری که يک فرزند زير  عالوه بر کار خانه در خارج

خانه داری، آشپزی و  ده دارد، فقط بابت دارد،از ميان نقش هايی که در خانه به عه١٨تا ۶و يک فرزند بين 

 دالر خواهد داشت ٩۵ هزار و ١٣٨ معادل روانشناسی بخواهند دستمزد بدهند، اين زن خانه دار ساالنه درآمدی

  شود تومان اين رقم را به تومان تبديل کنيم، می٩٠٠اگر با حساب دالر . )٣٠/٢/٨۶ دنيای اقتصاد، يکشنبهروزنامه (
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بنابراين، اگر حداقل دستمزدی را که زن خانه دار .  ميليون تومان١٠ ميليون و ماهی بيش از١٢۴سالی بيش از 

سرمايه دار   ميليون تومان که در واقع١٠فرزند بايد دريافت کند در نظر بگيريم، می شود ماهی  آمريکايی دارای دو

غذايش را بپزد، ظرف هايش را بشويد،  بايد روی دستمزد کارگر بگذارد و به او بدهد تا کسی رخت هايش را بشويد،

برسد و از خانه و  بچه هايش و به درس و مشق و مدرسه آن ها خانه اش را نظافت کند، پرستاری اش را بکند، به

 اما. کند تا او بتواند به طور مرتب و به موقع سر کارش حاضر شود و برای او کار کند زندگی اش مراقبت و نگهداری

زن و نقش مقدس زن در  بلغ را درسته در جيب خود می گذارد و می گويد همسری و مادری وظيفهسرمايه دار اين م

  . باشدخانواده است و تا بوده چنين بوده و چنين نيز بايد

از اين روست که زن چه خانه دار باشد و . جنسيتی کار می برد اين است آن سود آشکاری که سرمايه داری از تقسيم

سهم  از آنجا که در ثروتی که در جامعه توليد می شود نقشی اساسی و تعيين کننده دارد، بايد کارکند،چه در بيرون خانه 

برای هر کارکر شاغل يا کارگِر  حداقل اين سهم معادل همان حداقل دستمزدی است که بايد. خود را از آن دريافت کند

  .يد از بيمه و تامين اجتماعی برخوردار باشدنيز با بيکاِر آماده کار در نظر گرفته شود و بديهی است که او

مسئوليت زن تلقی شود و در نهايت کار خانگی بايد اجتماعی شود و تا  ترديدی نيست که کار خانه اصوال نبايد وظيفه و

 همان طور که اگر ما پول. از حوزه خانه خارج شده و به عرصه عمومی جامعه محول شود جايی که ممکن است

از رستوران های  هرگز وقت و عمر خود را صرف خريد و پخت و پز و ظرف شويی نخواهيم کرد وداشته باشيم، 

خانه مشغول کار هستيم فرزندان خود را به  عمومی استفاده خواهيم کرد، همان طور که ما در ساعاتی که در بيرون از

ل و فشاراز گرده زن کشيده می شود کارهايی که هم اکنون با تحمي مهد کودک می سپاريم، همان طور هم بسياری از

را  توليد و خدمات منتقل گردد و از عهده زن خارج شود تا او از کار هايی که جسم و جانش بايد به مراکزعمومی

خانه عقب نگه می دارد، رهايی  می کند و او را در چهارچوب تنگ خانه و آشپز  خسته و فرسوده و روحش را افسرده 

پرورش دهد و توانايی های خود را به دلخواه خويش به کار  در عرصه جامعه استعدادهای خود رايابد و او نيز بتواند 

کارخانگی همين است، و راهکارهايی چون شرکت مرد در انجام کارخانگی هرچند الزم  راه حل اساسی معضل. گيرد

   .نمی کند اما به هيچ وجه اين مشکل را به طور اساسی و ريشه ای حل  است

سوی چنين هدفی، ما بايد خواهان حداقل دستمزد و مزايا برای زنان  ا اجتماعی شدِن کامل کارخانگی وبا حرکت بهاما ت

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

سهم ماهانه آنان از ثروت اجتماعی  نان خانه دار و حداقلتومان حداقل دستمزد و بيمه و تامين اجتماعی حق همه ز

   .  آنان بپردازدتوليد شده توسط طبقه کارگر است که دولت بايد به

  

  یمنيژه گازران

٢۴/١٢/٨۶  

)منطقه تهران( همآهنگی برای ايجاد تشکل کارگریۀکميت  


