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یخانگ  کارۀچند نکته دربار  

 
هشتاد وهفتتيرم تشه بيست   منيژه گازرانی    

                                                                             
ر لغو کا"ايان سعيد سهرابی در مقاله های  آق"به کار خانگی بايد دستمزد تعلق گيرد" درپی انتشار نوشته من با عنوان

اشد، اما به نظام کار مزدی ر مزدی بدستمزد به کار خانگی شايد تعرض به کا" و "خانگی يا پرداخت دستمزد به آن؟

 ضمن برخورد به نوشته من، "بدون تعرض به کار مزدی ممکن نيستلغو کار خانگی "مقاله در  و ناصر پايدار"!نيست

با تشکر از اين دوستان که با طرح نظرات خود به بازتر . با تشريح نظرات خود به مسئله کارخانگی زنان پرداخته اند

شتر اين بحث کمک کردند، به دليل اهميت زيادی که اين موضوع دارد، در اينجا به چند نکته ديگر اشاره شدن هرچه بي

  .می کنم که به نظرم دراين بحث بسيار اساسی است

انواع نظريه های فمينيسيتی طرفداران حقوق زنان و . خانگی حد اقل در حوزه مسائل زنان بحث جديدی نيستمسئله کار

زن کارگر صدای . پرداخته شده استاما به اين مسئله کمترازموضع طبقاتی زن کارگر. اخته اندوضوع پردبه اين مبسيار

اين موضوع هيچ مکانيسم زنده ای به اندازه "سعيد سهرابی می نويسد . شده استديگران شنيده دراين مورد نيز کمتراز

 مفهوم اين جمله آن است ."بش کارگری مربوط سازدکلی جنبش آزادی خواهانه را به جننمی تواند جنبش زنان وبه طور

آدم هايی فارغ ازمنافع طبقاتی شان نيستند، زنان توده ای از. ی که چنين نيستحالدر. مسئله تمام زنان استکه کارخانگی 

فع همه به جنبشی که مناازاين رو، باور. مشترکی داشته باشندتوده واحدی که تنها به واسطه زن بودنشان منافع طبقاتی 

شناخته " جنبش زنان"جامعه ما آنچه به عنوان واقعيت اين است که امروزدر. يستزنان را نمايندگی کند فريبی بيش ن

بهترين حالت انجام پاره ای آن در هدف  دار ايران را نمايندگی می کند و طبقه سرمايه می شود منافع زنان بورژوا و

فعاالن اين جنبش با شعار همبستگی زنان همواره . سرمايه داری استاصالحات قانونی و حقوقی در چهارچوب نظام 

اين نيروی کوشيده اند از پتانسيل مبارزاتی زنان کارگر برای رسيدن به اهداف خود استفاده کنند و،در عين حال، با مهار 

 داری را از يورش بی محدوده ای که خود برای فعاليت زنان تعيين و تعريف کرده اند نظام سرمايهعظيم درچهارچوب و

چم رهايی خويش را بلند کنند و زنان کارگر بايد از موضع طبقاتی خود پر. امان نيروی برانداز زنان کارگر حفظ کنند

اين مبارزه همواره آگاه باشند که حتی در ائتالف موقت با زنان ديگر طبقات حول برخی خواسته های حقوقی مشترک در

مبارزه برای پاره ای  زيراحتی . ديگر طبقات تبديل نشوند جدا کنند تا به سياهی لشکر يگراندرا از صف طبقاتی خود 

به قول النور مارکس . چهارچوب نظام موجود بدون به چالش کشيدن اساس نظام سرمايه داری ممکن نيستاصالحات در

ضد استثمارگران مبارزه  که بر کارگرانی هستيمضد مردان صف کشيده باشيم، بلکهکه درمبارزه برما زنانی نيستيم " 

بی حقوقی زنان ريشه در نظام سرمايه داری دارد و اين نکته بسيار مهمی است که در تحليل سعيد سهرابی ." می کنيم

سرمايه داری از بی حقوقی زنان، از تقسيم کار جنسی و واز کار خانگی زنان سود می برد و از اين رو با . غايب است

از اين رو، . فاع می کند و به اشکال مختلف و از راه های گوناگون آنرا حفظ و تقويت می کندچنگ و دندان از آن د
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مبارزه با بی حقوقی زنان، مبارزه با تبعيض جنسی، مبارزه با تقسيم جنسی کار و کارخانگی بدون مبارزه با اساس نظام 

از ديد سعيد سهرابی . ر طبقات ديگر تبديل می کندرا به سياهی لشکرسرمايه داری راه به نا کجا آباد می برد و زن کارگ

 زن کارگرکار خانگی در واقع مسئله و معضل . حال آن که چنين نيست. مسئله کار خانگی فصل مشترک تمام زنان است

ستمی است که نظام سرمايه داری به زن کارگر روا می دارد و از اين رو اين طبقه کارگر و به ويژه زن کارگر . است

  ، اما چرا و چگونه؟خيزد و برای الغای آن مبارزه کندکه بايد به مبارزه با اين ستم براست 

خانگی می گنجيده است به حوزه های پر کارهايی که درحوزه کارتوسعه نظام سرمايه داری بسياری ازامروزه با رشد و

سراسر در  ارزان ميليون ها کارگربه يمن نيروی کار. ه استبه عرصه عمومی وارد شدشده وسود توليد وخدمات تبديل 

انباشته است ازانواع غذاهای آماده طبخ و انواع مواد غذايی کنسرو شده، تميز شده و بسته  بازار،جهان سرمايه داری

 و انجام کارهای بيشتری را به نحو بهتری انجام می دهندروزانواع وسايل برقی و لوازم خانگی که هر. بندی شده

می فرستد تا هروقت اراده کنيد برای شما کارگرشرکت های خدماتی که . می کنند راحت تروه ترکارهای خانه را ساد

شما با يک تلفن ميتوانيد . خانه شما را سر تا پا بروبد و بشويد و برق بيندازد، آشپزی کند ، پذيرايی کند، پرستاری کند

. بهترين غذاها را برايتان به خانه تان می آورندسفارش بدهيد . خريد کنيد و اجناس خود را درب منزل تحويل بگيريد

مهد کودک ها و مدرسه هايی که با بهترين . رستوران های عمومی که بهترين غذاها را به مشتريان خود عرضه می کنند

ی يااما در دن... . کامل بچه ها را از صبح تا عصر نگهداری می کنند و زشی و تفريحی، با صبحانه و ناهارامکانات آمو

اين امکانات و خدمات بايد پول داد و کسی از اين امکانات بهره مند می شود که پول داشته سرمايه داری برای استفاده از

از اين رو اين تنها زنان مرفه، زنان بورژوا هستند که چه به اصطالح خانه دار باشند، چه شاغل، می توانند از . باشد

می گيرد، يکی، دو تا، هرچند تا که الزم باشد، کارگربرای انجام کارهای خانه اش زن بورژوا . اين امکانات استفاده کنند

از بهترين امکانات و خدمات و جديدترين ... . کلفت، نوکر، نظافت چی، آشپز، پرستار بچه، معلم خصوصی، راننده و

 پولی که با چپاول نيروی کارآنچه را که بتوان با پول خريد، استفاده می کند، با هرخانه داری و تکنولوژی درامور

اده اش خانوت فقرو بدبختی و سيه روزی کارگروبه قيم  به ارزان ترين قيمت ممکن وکارگر،به خصوص زن کارگر،

. نيستمعنا خانه داربه اين رود، درخانه هم نمی ماند وکارخانگی انجام نمی دهد وکار نمی اگرسر. به دست آورده است

م و ممکن است ورزش کند، به استخر وحمام سونا برود وبه زيبايی اندا. رد می پردازدبه فعاليت هايی که دوست دا

و صورت و ونيروی کارکارگر را صرف زيبايی سرپول سالمت بدنش برسد، ساعت ها در آرايشگاه بنشيند و وقت و 

القيتش را رشد بدهد، ممکن است به انواع کالس های آموزشی برود، کارهای هنری انجام بدهد و خ. ناخن هايش بکند

کتاب بخواند، مطالعه و تحقيق کند، در فعاليت های سياسی و اجتماعی شرکت کند يا برای حقوق زنان مبارزه کند تا 

زنان بيشتری بتوانند مدير و رئيس و وزير و رئيس جمهور و اداره کننده آن نظمی شوند که از منافع طبقاتی او پاسداری 

  . به جان زن و مرد و کودک کارگر آخور زن انگل بورژوا را پر و پيمان نگه می داردمی کند و با شالق کشيدن 

او برای استفاده از خدماتی که دنيای امروز سرمايه داری از حوزه کار خانگی به . اما زن کارگر وضعيتش فرق می کند

چه در بيرون . راحت کرده پولی نداردتکنولوژی نوينی که کار خانه داری را ی استفاده ازحوزه عمومی منتقل کرده، برا

برای صرفه جويی در هزينه ها بسياری . از خانه کار کند و چه خانه دار باشد، تمام اين کارها را بايد خودش انجام دهد

،  که به صورت خدمات عمومی در آمدهاز آنچه را می تواند آماده بخرد، خودش آماده می کند و بسياری از کارهايی را
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ترشی و شيرينی و شربت و مربا و رب گوجه می پزد، سبزی و حبوبات پاک نکرده خودش غذا و. ام می دهدخودش انج

لباس بچه ها را خودش می دوزد و خودش می . و فله ای می خرد و خودش تميز و آماده می کند تا ارزان تر تمام شود

 بچه ها را خودش به مدرسه می برد و می آورد تا .از بچه ها و سالخوردگان خانواده نگهداری و پرستاری می کند. بافد

و به اين .  می شويدخودش پرده و پتو و موکت و قالی. خودش شست و شو و نظافت و خريد می کند. پول سرويس ندهد

، ديسک کمر و زن ها را پيدا می کندچهل سالگی شکل پيرخانه در تکراری و پايان ناپذير،خسته کنندهترتيب با کار

د و مرض جسمی و روحی ديگر پيدا می درهزار دگی مفاصل و افسردگی و اضطراب وسايي زانو و گردن ووروزآرت

هر گونه فعاليتی که جسم و روحش را سالم و شاداب نگه دارد و توانايی ردر محيط تنگ خانه و آشپزخانه ازمحصو. کند

گر همه اين کارها را انجام می دهد، چه شاغل باشد، چه اما زن کار. ها و خالقيت هايش را رشد دهد، محروم می ماند

 زن کارگر آقای سهرابی انجام کار خانگی با همه شدت و گستردگی اش مانعی برای کار کردنخالف نظرو بر .خانه دار

   . ، وقتی که برای زنده ماندن چاره ای جز فروش نيروی کارش نداردخانه نيست در بيرون از

 اهداف  رابطه اش باندارد وخانگی قراروظيفه کارراستای رهايی زنان ازخواست دستمزد در": يسدسعيد سهرابی می نو

ميزانی از استقالل . زيرا زنان را دست کم از چهار چوب خانه خارج نمی کند. استراتژيک جنبش زنان همسو نيست

 حاصل از انتخاب اعیجه با موقعيت اجتممالی و اهميت اجتماعی حتما در پی دستمزد حاصل می شود، اما به هيچ و

اما فعال . خانگی خواهم پرداخت به مسئله مطالبه دستمزد برای کارپايين  من در."اجتماع قابل مقايسه نيستدرشغل و کار

زن بورژوا اگر شاغل است،   زن بورژوا؟ "کارکردن"ببينيم کار کردن زن کارگر برای او چه دارد و چه فرقی دارد با 

و اعتبار و شخصيت می و فراتربه او موقعيتی برتر. که که به او امکان انتخاب می دهدسرمايه ای دارد يا تحصيالتی يا 

کجا؟ کاری موقعيت او کجا و موقعيت زن کارگراما . حال به او نيز تحميل می شودچند تبعيضات جنسی به هردهد، هر

آن نيست، هيچ  ه هيچ لذتی درکاری است ک. تی استکمترين خالقيمزدی برده وار، بدون می کند کارکه زن کارگر

کاری است که موجب رنج و درد و خستگی مفرط و هزار .  کاری است تکراری و فرسوده کننده.انتخابی در کار نيست

زنان کارگر اغلب از ديسک کمر، آرتوروز دست و گردن، بيماری های تنفسی . درد و مرض در سنين جوانی می شود

کاری که او می کند، کاری است سر تا پا اجبار و فشار و ناچاری برای امرار . و بسياری آسيب های ديگر رنج می برند

فقط دو نمونه . خطر و آسيب ناشی از زن بودن کارگرو هزارکاری است همراه با توهين و تحقير. معاش و ادامه زندگی

ری کارگر کارخانه ی می کنم که يکی کارگر کوره پزخانه بود و ديگاخير گالويژ و مهتاب دختران کارگری را ياد آور

به صراحت بگويم هيچ زن کارگری . خودکشی کردند کارخانه هردوحبان سرمايه اين دوپی تجاوز صاجوجه کشی که در

ن کار و دوست ندارد کار کند هرچند برای به دست آوردن همان کار به هر دری زده باشد و هست و نيستش در گرو هما

ی نصيبش شود که او را رويای هر دختر کارگری اين است که شوهر پول دار. آن به دست می آوردمه نانی باشد که ازلق

زمانی که . من خود هزاران بار اين را از دهان زنان و دختران کارگر شنيده ام. در بيرون از خانه نجات دهداز رنج کار

ان پر از يخ و برف از رختخواب گرم بيرون می کشيدم و در تاريکی شبی که هنوز نوزاد سه ماه و نيمه ام را در زمست

به صبح نرسيده بود از خانه بيرون می زدم و چندين خيابان را با نوزادی در آغوش و کوله باری بر دوش طی می کردم 

لعنت بر اين " ر می شنيدم که تا به ايستگاه سرويس کارخانه برسم، بارها با خود می گفتم و از زبان ديگر زنان کارگ

خوش به حال آن سگی که هم االن در النه اش توله اش را در کنارش گرفته و گرم کرده و " ".زندگی که از سگ کمتريم
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 اين ."سگ را بزنی اين وقت صبح توی اين سرما از النه اش بيرون نمی آيد "".مجبور نيست از النه اش بيرون بزند

يک معضل است، يک بدبختی روی بدبختی خانه برای زن کارگربيرون ازکار. کارگربرای زن   خانهبيرون ازاست کار

ی که زن بورژوا در بيرون از خانه می کند دره ای "کار"خانه می کند و بيرون ازبين کاری که زن کارگر در. ن بودنز

ه دخترم را از نوزادی به مهد کودک کارخانه تمام سال هايی ک. است بسيار عميق و ژرف به اندازه فاصله طبقاتی آن ها

می بردم بارها و بارها و بارها از شدت رنج و ستمی که او به خاطر کارگر بودن من و پدرش در آن مهد کودک تنگ و 

بديهی است که ما برای بهتر . و تنها من نبودم که اين درد را می کشيدم. تاريک و کثيف می کشيد از نهايت درد گريستم

اما بايد کتابی بنويسم تا بتوانم بگويم مهد کودک در .  و ضعيت مهد کودک محل کارمان تالش و مبارزه بسيارکرديمشدن

مهد کودک کارخانه زندانی تنگ و کوچک و محقر برای زندانيانی . محيط های کارخانه چه وضعيت دهشت باری دارد

اين است وضعيت زن  .با اعمال شاقه محکومند به کارکوچک در دل زندانی بزرگ تر است، زندانی که زندانيان آن 

کارخانه ه اين وضعيت زن کارگری است که درو تاز. زنی که نيروی کارش را می فروشد تا تنش را نفروشد. کارگر

اين است . بچه تا زمانی که مادرش مشغول کار است نگه داری می کنندار می کند که مهد کودک دارند وازهای بزرگ ک

زنان در بيرون از  که سرمايه داری تدارک می بيند تا زمينه را برای کارکردن  آن امکانات و خدمات عمومینمونه 

مفت و مجانی زن در داخل کار که بورژوازی از به معنی آن نيستچه بيشتر آنان فراهم کند و البته اينهرخانه و استثمار

ساعتی که صرف رفت و آمد می شود، ٢عت کار بيرون از خانه و  سا٨اين زن حد اقل بعد از . خانه چشم پوشی می کند

 اش "شيفت دوم کاری"  ساعت که به خانه برمی گردد، تازه همان طور که اغلب زنان کارگر می گويند١٠يعنی بعد از 

و رختخوابی و آن وقت تنها خوشی باقی مانده برای ا. معموال تا پاسی از شب ادامه پيدا می کندشروع می شود و اين کار

اين ها هيچ کدام به معنی اين نيست که پس بهتر است زن در خانه بماند و سر کار . است که تن خسته را به آن می سپارد

به امرار معاش نياز. کاری بکند، يا نکند، يا چه جورارگر انتخاب نمی کند که کار بکندموضوع اين است که زن ک. نرود

و انجام کار خانگی . يه داری او را برای فروش نيروی کارش به بيرون از خانه می کشانددنيای سرماو تامين زندگی در

نه تنها هيچ مانعی برای کارکردن اونيست بلکه همچنان به گرده اوست، و اوناچار به انجام دادن آن است حتی اگر پيش 

  .از آن تا سر حد جان کندن کار کرده باشد

 کارمزدی وجود دارد مهم ديگر اين است که تا وقتیاما نکته بسيار. رگر استپس کارخانگی مسئله و معضل زن کا

جامعه سرمايه داری ودر رابطه خريد و فروش نيروی کار، سرمايه دار نيروی کار کارگر در. وجود داردکارخانگی نيز

خريداری می کند و به کارگر کارگر را برای ادامه کارش باز توليد کند، ی مزدی که قاعدتا بايد نيروی کاررا در ازا

ران ديگر بازتوليد اين گرچه توحش سرمايه داری اکنون به حدی رسيده که با تکيه بر خيل عظيم بيکا( مزد می دهد 

اين دستمزد همان طور که بايد هزينه خوراک، پوشاک و مسکن کارگر را ) . اهميت چندانی برايش ندارد نيروی کار

کار خانه اورانيز که الزمه بازتوليد نيروی کار اوست و حداقل شامل آشپزی، نظافت، تامين کند بايدهزينه انجام 

توليد نسل جديدی از کارگران می شود را نيز به کارگر  نگهداری، پرستاری و رسيدگی به بچه ها و سالمندان خانواده و 

و تقويت آن که خانه داری، همسری و اما سرمايه دار با سود جستن از تقسيم جنسی کار و با تکيه بر سنت . بپردازد

مادری را وظيفه و نقش مقدس زن در خانه و خانواده می داند، کار خانگی را از گرده زن می کشد و هزينه آن را از 

در واقع زن خانه دار با انجام کار خانه برای سرمايه دار کار می کند و ثروت توليد می کند، بدون . مزد کارگر می دزدد
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اين است سود مستقيمی که سرمايه داری از کار خانگی . کار اصوال کار محسوب شود و مزد آن پرداخت شودآنکه اين 

اما شاغل بودن و کار بيرون از خانۀ زن کارگر . سود سرشاری که الزمه انباشت سرمايه است. زنان کارگر می برد

زن کارگر شاغل نيز اين کار بدون مزد را انجام می   زيرا نه فقط زن خانه دار، بلکه. مانعی برای توليد اين سود نيست

از طرف ديگر از نيروی کار زن .کاری که سرمايه دار بايد هزينه انجام آن را در مزد کارگر به حساب می آورد. دهد 

 بر کارگر در بسياری از صنايع و رشته های توليدی و خدماتی استفاده می کند اما در اينجا نيز با رندی تمام با تکيه

سنت و مذهب و با برجسته کردن نقش های همسری و مادری زن وبا اين توجيه که زن نان آور و مسئول نان خانواده 

سرمايه داری با فرض وابستگی زن به مرد نان آور خانواده اوال از کار مفت و . نيست، به او مزد کمتری می دهد

ر را نسبت به مرد کارگر پايين نگه می دارد و از پرداخت هزينه ثانيا دستمزد زن کارگ. مجانی او در خانه سود می برد 

کامل بازتوليد نيروی کار زن چه خانه دار باشد و چه شاغل و نيز از پرداخت هزينه توليد نسل بعدی کارگران به زن 

رای سرمايه اين دستمزد پايين واين عدم پرداخت سهم زن کارگر از ارزش افزوده ای که ب. کارگر شانه خالی می کند

اين وابستگی اقتصادی طرف ديگراز. به مرد را تقويت می کندبه خود وابستگی اقتصادی زن کارگر، به نوتوليد کردهردا

، در زمان اخراج ها و بيکار سازی ها زنان را راحت تر از مردان نيز هست که در زمان رکود اقتصادیبه معنی اين 

ر و گرسنگی می فرستد تا آنگاه در آنجا به سراغش بيايد و به عنوان کارگر جنسی بيکار می کند و يکراست به دره فق

می بينيم که سرمايه داری چگونه دوال پهنا از نيروی کار . تن زن کارگر را به عرصه سود آوری برای خود تبديل کند

کار زن کارگردر . می بردمفت و مجانی زنان در کار خانگی و نيروی کار بس ارزان زنان در بيرون از خانه سود 

. بيرون از خانه به هيچ وجه او را از انجام کارخانگی معاف نمی کند و هيچ امکانی برای خالصی از آن ايجاد نمی کند

چهارچوب خانه بيرون آمد و به سر کار رفت کار خانگی لغو می شود، بلکه   طور نيست که اگر زن خانه دار ازاين

 ساعت در روز افزايش می دهد که همه آن در خدمت توليد ارزش اضافه برای سرمايه ١۶ تا ٨ساعات کار اورا از 

از اين روست که تا وقتی سرمايه داری وجود دارد و تا وقتی که کار مزدی وجود دارد، کار خانگی نيز . داری است

ابطه خريد و فروش نيروی همان طور که تا وقتی سرمايه داری و ر .زيرا سرمايه داری از آن سود می برد. وجود دارد

، فقر و فحشا و بيکاری هم هست، کار خانگی هم هست و اين توهمی بيش نيست که فکر کنيم لغو کار خانگی کار هست

  . در چهارچوب نظام سرمايه داری ممکن است

 ترديد با طرح اين مبارزه بی. اما تا نظام سرمايه داری هست، جنگ و مبارزه کارگران عليه اين نظام هم جريان دارد

مطالباتی صورت می گيرد که کارگران حول آن متشکل می شوند و به تدريج و در جريان اين مبارزه به نيرويی تبديل 

 طرح مطالباتی از اين رو، همان طور که .می شوند که می تواند با کسب قدرت سياسی نظام سرمايه داری را براندازد

گرچه در چهار چوب نظام  چون افزايش دستمزد، کاهش ساعات کار، لغو اضافه کاری اجباری و پرداخت حقوق معوقه 

و فروش نيروی کار و کار مزدی نيست و نقطه عزيمت جنبش  سرمايه داری است، اما به معنی پذيرش رابطه خريد

مزد پرداخت نشده به کار خانگی   ی است ،طرح مطالبه پرداخت کارگری برای لغوکار مزدی والغای نظام سرمايه دار

نيز يک مطالبه مشخص کارگری، يک مطالبه طبقاتی و يک مطالبه ضد سرمايه داری است زيرا به سود و ثروتی که 

مطالبه بخشی از ارزش اضافه و ثروتی است که . سرمايه داری از کار خانگی زنان کارگر به جيب زده يورش می برد

مطالبه سهم پرداخت نشده و به غارت رفته زن کارگر . قه کارگر توليد کرده و به جيب سرمايه داری ريخته استطب
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اين مطالبه مشخص نه تنها به معنی تاييد تقسيم جنسی کار و پذيرش کارخانگی به عنوان وظيفه زن نيست، بلکه . است

اهرمی است برای مبارزه با کار خانگی، برای لغو . تنقطه عزيمت مبارزه با استثمار زن با انجام کار خانگی اس

همان طور  .بی هيچ ترديدی خواسته و هدف نهايی و افق کارگری لغو کار خانگی و اجتماعی شدن آن است. کارخانگی 

اما طرح مطالبه . که خواسته، هدف و افق جنبش کارگری الغای رابطه غير انسانی خريد و فروش نيروی کار است

خت حد اقل دستمزد و مزايا و بيمه و تامين اجتماعی برای زنان خانه دار مطابق حداقل حقوق و مزايای مشخص پردا

ورد کرده ايم، آهزارتومان بر۶٠٠ سال جاری حداقل همه کارگران شاغل و کارگران بيکار آماده کار که ما آن را برای

 و از طريق آن برای الغای کار خانگی به طور کلی مطالبه ای است که زنان خانه دار می توانند حول آن متشکل شوند

   و کمک نمی کند  "تثبيت کار خانگی بر عهده زنان"   اين مطالبه به اين برخالف نظر سعيد سهرابی بنابر. مبارزه کنند

چرا بايد فکر کنيم که طرح اين مطالبه مهر کارخانگی را بر پيشانی زن کارگر می کوبد؟ .  نيست"ضد لغو کار خانگی"

سود سرشاری را که از کار بی  اگر سرمايه داری در نتيجه مبارزه متحد ومتشکل کارگران مجبور شود بخشی از اين 

جيره و مواجب زنان در خانه به جيب می زند، به آنان برگرداند و ما بتوانيم سهم زن کارگر را از ارزش اضافه ای که 

ومش بيرون بکشيم، چرا بايد فکر کنيم که آنچه ما خواسته ايم، يعنی او با کار خود در خانه برای او توليد کرده از حلق

پرداخت حداقل حقوق و مزايای يک کارگر شاغل همراه با بيمه و تامين اجتماعی به زن خانه دار، منجر به خانه نشينی 

انه دار با مزدی زن کارگر می شود؟ مگر زن بورژوايی که سر کار نمی رود خانه نشين است؟ چرا فکر نکنيم که زن خ

سالت بار خالص خواهد کرد وبه که از دولت سرمايه داری خواهد گرفت خود را از شر اين کارهای فرسوده کننده و ک

اين صورت زن کارگر نيز خواهد توانست در رهای اجتماعی، خواهد پرداخت؟ به کا  هايی که خالقيتش را رشد دهد،کار

به همه اين داليل، .  از حوزه کارخانگی به حوزه عمومی منتقل شده استفاده کند که هم اينک از بخش عظيمی ازخدماتی 

بر خالف نظر سعيد سهرابی، خواست دستمزد دقيقا در راستای رهايی زنان از کارخانگی قرار دارد و مبارزه حول اين 

  .لغو کار خانگی تبديل شودخواست ضد سرمايه داری می تواند به اهرمی برای مبارزه با نظام سرمايه داری و برای 

اما سعيد سهرابی با آوردن نقل قول هايی از احمدی نژاد، طبيب زاده مشاور او و محمد خضری از نظريه پردازان 

حکومتی موضوع را طوری مطرح می کند که گويی مطالبه ای که ما مطرح می کنيم با خواست و نظر دولت مردان 

ست به زن دستمزد بدهد و او را بيمه کند تا او در خانه بماند و خانواده جمهوری اسالمی همسوست و دولت حاضر ا

حفظ شود اما حاضر نيست هزينه امکانات رفاهی عمومی را که گويی تنها مورد نظر سعيد سهرابی است و ما از آن 

 بمانند و بر خالف نظر آن ها به اشکال مختلف مجبورند هزينه کنند تا زنان خانه"  او می گويد. غافل مانده ايم بپردازد

امروز اين ها در مقابل فشار "  و ."ناصر معتقد نيستندکه پرداخت مزد هزينه اش بيشتر از بقيه امکانات رفاهی است

 حال ببينيم آن ها واقعا چگونه هزينه کرده اند و چقدر سر ."توده ای زنان حاضر شده اند سر کيسه را کمی شل کنند

  کيسه را شل کرده اند؟

بنابراين الزم "د سهرابی از طبيب زاده مشاور احمدی نژاد در امور زنان و خانواده نقل قول می کند که می گويد سعي

است از طريق راه حل های حقوقی و ايجاد قوانين جديد برای کار زنان خانه دار ارزش اقتصادی مطابق نظرات اسالم 

نان در هنگام طالق وفوت همسر و ايجاد صندوق بيمه زنان اجرت المثل و محاسبه مادی ارزش کار خانگی ز. قائل شد

اجرت المثل .  همين است"سرکيسه را شل کردن" و "هزينه کردن" همه اين ".خانه داراز جمله اين موارد می تواند باشد
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را که اصال دولت نمی پردازد، شوهر می پردازد که پرداخت آن هم منوط است به اين که يا زن از شوهرش طالق 

پس تا اينجا دستمزد کارخانگی زن بايد ازهمان دستمزد بخور و نمير شوهرکارگرش پرداخت . بگيرد يا شوهرش بميرد

شود و دولت کاری که می کند اين است که قوانينی تصويب می کند که زن به لحاظ حقوقی بتواند آن را از شوهرش 

آن را نداد از او به دادگاه شکايت کند و او را به زندان طلب کند، و اگر جيب خالی شوهرکارگرش به او امکان پرداخت 

می بينيم که دولت چگونه با ژست طرفداری از . بيندازد و پدرش را در بياورد که حق زنش را خورده و به او نداده است

ه از صندوق حقوق زنان توپ را به زمين حريف می اندازد و با استناد به قوانين اسالمی و استفاده ازآن به جای آن ک

به اين ترتيب،  . هزينه می کندمزد ناچيز کارگرج کند، آن را ازدولت سرمايه داری که بايد صرف رفاه عمومی شود خر

معنای اجرت المثل اين است که زندگی زن کارگر در حالی که با انجام کار بی مزد خانگی برای سرمايه داری سود 

ايجاد صندوق بيمه زنان خانه دار نيز هنوز در  . ز شوهر کارگرش تامين شودتوليد می کند عمال از همان دستمزد ناچي

اما حد اقل . حکم وعده ای توخالی است که فقط حرف آن زده می شود و هنوز معلوم نيست چگونه می خواهد اجرا شود

س بزنيم که چندان از آن از تجربه ای که در مورد بيمه رانندگان تاکسی و کارگران ساختمانی داشته ايم، می توانيم حد

بيمه ای که سهم کارگر بيمه شده در آن چندان زياد است که کارگر اصال قادر به پرداخت آن نيست و . بهتر نخواهد بود

خدماتی که سازمان تامين اجتماعی ارائه می کند چنان ناچيز است و چنان شرايطی دارد که به پرداخت آن حق بيمه 

به يکی از بزرگ ترين کارتل   مان تامين اجتماعی را که از قبل دريافت حق بيمه کارگران سنگين نمی ارزد و فقط ساز

در توصيف چنين بيمه ای همين بس که رانندگان تاکسی . های سرمايه داری تبديل شده چاق تر و قدرتمند تر می کند

د پليس و دستگيری رانندگان برای اعتراض به اجباری بودن آن چندين تجمع اعتراضی برگزار کردند که به برخور

حال فکر کنيد که زن خانه دار که اصال درآمدی ندارد چه طور بايد سهم بيمه خود را بپردازد؟ البد از . معترض منجرشد

  . دولت"سر کيسه را شل کردن"  و"هزينه کردن "اين است معنی ! دستمزد شوهرش

شواهد آماری " ، اين نظريه پرداز حکومتی می گويددر نقل قول ديگری که سعيد سهرابی از محمد خضری می آورد

نشان می دهند که فروپاشی خانواده در کشورهای توسعه يافته ای چون آمريکا، آلمان، فرانسه، انگلستان و سوئد منجر 

 اين نشان می دهد که دولت سرمايه داری که خواهان تداوم انجام کار خانگی ".به افزايش هزينه های رفاهی شده است

وسط زنان است، حاضر نيست چيزی در قبال آن بپردازد، نه به صورت دستمزد ونه به صورت امکانات رفاهی ت

  .اما ما دولت سرمايه داری را مسئول هزينه کردن در هر دو مورد دانسته ايم و هردو را از دولت خواسته ايم. اجتماعی

ولت بايد بپردازد، اما نه در شکل دستمزد به کار هزينه کارخانگی را در شرايط کنونی د" سعيد سهرابی می گويد

 طرح مطالبه ."دوش خانواده برمی دارد نات رفاهی که که کار خانگی را ازامکاشکل آن نوعی ازدر" بلکه "خانگی

دستمزد به کار خانگی به هيچ وجه منافی طرح مطالبات رفاهی واجتماعی ای که انجام کارهای خانگی را به طور 

ه حوزه عمومی منتقل ودولت را موظف به انجام آن کند نيست و اتفاقا ما هر دو را مطرح کرده ايم و با طرح رايگان ب

 از دو جبهه به سرمايه داری فشار می  مطالبات مشخصی که در منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران آمده است

تامين اجتماعی پرداخت کند،زيرا سرمايه داری سهم زن خانه دولت هم بايد به کارخانگی دستمزد همراه با بيمه و . آوريم

خود در خانه توليد کرده باال کشيده است واين سهم از سود سرشاری که سرمايه ا از ارزش اضافی ای که او با کاردار ر

 از دوش زنان انباشت کرده بايد پس داده شود، وهم بايد امکانات رفاهی الزم برای برداشتن هرچه بيشتر بار کارخانگی
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 که بايد به دستمزد "توليد ناخالص ملی" نه از آن بخش از  اما اين دومی از کدام محل تامين می شود؟. را فراهم کند

کارگران ازجمله دستمزد کارخانگی زنان اختصاص يابد، بلکه از آن بخش از اين توليد که صرف اداره و گردش امور 

حد "در مقاله ) منطقه تهران(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری. جاستنکته اين. جامعه سرمايه داری می شود

 گفته است که حداقل دستمزد کارگر بايد براساس توليد و کارعظيمی که !" هزار تومان ۶٠٠اقل دستمزد کارگران ماهی 

 با توجه به آمارهای رسمی که در اين مقاله. برای جامعه انجام داده و بر مبنای ثروت سرشاری که توليد کرده تعيين شود

 ۴٠ هزار ميليارد تومان اعالم کرده است، مطرح شده که ۴٩٠  را ١٣٨۶ ايران در سال "محصول ناخالص داخلی"

 ۶٠درصد اين درآمد که ثروت توليد شده از نيروی کار کارگران است برای اداره جامعه به دولت سرمايه داری و

مقاله با محاسبه ساده ای به مبلغ ماهانه يک ميليون و چهارصد هزار . اص يابددرصد بقيه به دستمزد کارگران اختص

 سال هستند ١٨با فرض اين که از چهار نفر اعضای خانواده دونفر زير  .می رسد  تومان برای هرخانواده چهار نفری 

 کسر اين دويست هزار تومان با. که نبايد کار کنند، برای هر کدام از اين دو نفرمبلغ صد هزار تومان در نظر می گيرد

از مبلغ يک ميليون و چهار صد هزار تومان، مبلغ يک ميليون و دويست هزار تومان باقی می ماند که بايد به پدر و 

از ( پدر و مادر خانواده يا هر دو شاغل اند. اين مبلغ بايد به نسبت مساوی بين آن ها تقسيم شود".مادر خانواده تعلق گيرد

که در اين صورت مبلغ يک ميليون ) نگی نيز شغل محسوب می شود و دولت بايد در ازای آن مزد بپردازدنظر ما کارخا

يا هر دو بيکار آمادۀ کارند که در .هزار تومانی به آنان تعلق گيرد۶٠٠و دويست هزار تومان بايد به صورت دو دستمزد 

بنابراين، پرداخت دستمزد به ." ين آن ها تقسيم شوداين صورت اين مبلغ بايد به صورت بيمه بيکاری به طور مساوی ب

 درصدی که دولت سرمايه ۴٠اما . زنی که کارخانگی انجام می دهد حق او و سهم او از ثروتی است که توليد کرده است

 داری از ثروتی که کارگران توليد کرده اند برمی دارد بايد صرف چه کاری شود؟ صرف توليد و خريد اسلحه و تامين و

اين ثروت بايد صرف تامين امکانات رفاهی و . تغذيه نيروی پليس و دادگاه ها و زندان ها برای سرکوب کارگران؟ نه

خدمات عمومی شود که اتفاقا زمينه را برای اجتماعی شدن کار خانگی و برداشتن بار آن از روی دوش زن آماده می 

از جمله اين مطالبات يکی مهد کودک . ارگر ايران مطرح کرده ايمکند و ما آن ها را با عنوان مطالبات پايه ای طبقه ک

رايگان و ديگری مراقبت رايگان از سالمندان و معلوالن است که تحقق شان به معنی انتقال بخشی از کارخانگی به 

 تنها با انتقال بنابراين، ما نه. می توان به اين ها مطالبات ديگری را افزود که در اين راستا باشند. حوزه عمومی است

اما . کارخانگی به حوزه اجتماعی مخالف نيستيم بلکه اين امر را به صورت مطالبات مشخص طبقه کارگر درآورده ايم

درست بر همين . تمام نکته اين است که ما دچار اين توهم نيستيم که تحقق اين مطالبات کارخانگی را از ميان برمی دارد

 اين مطالبات کارگران بايد به دولت سرمايه داری فشار آورند که به کارخانگی زنان اساس است که معتقديم عالوه بر

به عبارت ديگر، ما از دو سو به کارمزدی تعرض می کنيم، هم با طرح خواسته . کارگر دستمزد نيز پرداخت کند

 هم هست ودر مشخص پرداخت دستمزد به کار خانگی و هم با طرح مطالباتی که بعضا مورد نظر سعيد سهرابی

  ظاهرا ايشان نيز با عنوانی که برای مقاله اخير خود گذاشته. راستای لغو کارخانگی و اجتماعی شدن آن قرار دارد

 نشان می دهد که پرداخت )!"شد، اما به نظام کار مزدی نيستدستمزد به کار خانگی شايد تعرض به کار مزدی با"(

اگر . کارمزدی نيستنظام از نظر ايشان اما اين کار تعرض به .  می دانددستمزد به کارخانگی را تعرض به کارمزدی

) و به طور کلی تحقق مطالبات پايه ای ضدسرمايه داری طبقه کارگر(منظور اين است که پرداخت مزد به کارخانگی 
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اما از نظر ما تعرض به . نظام کارمزدی را از ميان برنمی دارد ما نيز موافقيم و در هيچ جا چيزی غير از اين نگفته ايم

درعين حال تعرض به نظام کارمزدی نيز ) به معنای تهاجم طبقه کارگر به سرمايه درچهارچوب اين نظام(کارمزدی 

    .تضعيف کارمزدی هيچ معنايی جز تضعيف نظام کارمزدی ندارد. هست و ما بين اين دو فرقی قائل نيستيم

مطالبات پايه ای اين رفقا هم اگرچه نه به زبان حماسی ناصر، اما به نحوی متاسفانه منشور ": سعيد سهرابی می نويسد  

يقينا آرمان اين رفقا باارزش است اما . را حمل می کند}"اطالق ضدسرمايه داری به مطالبات اصالحی"يعنی {اين نگاه 

  ."نبايد ماهيت اصالحی برنامه و شعارها را به اعتبار آن از کارگران پنهان کرد

برچيدن نظام . جا ادعا نکرده ايم که تحقق مطالبات پايه ای طبقه کارگر، سرمايه داری را از ميان برمی داردما هيچ 

اما چنين کاری بدون طرح مطالبات . کارمزدی قبل از هرچيز مستلزم کسب قدرت سياسی توسط طبقه کارگر است

ايه دار را به طورعينی و عملی زير سئوال مشخصی که رابطه خريد و فروش نيروی کار و استثمار کارگر توسط سرم

ببرد و از سرمايه ای که از استثمار کارگر انباشت شده حق طلبی و سهم خواهی کند چگونه ممکن است؟ کسب قدرت 

سياسی توسط طبقه کارگر بدون متشکل شدن و مبارزه کردن حول چنين مطالباتی چگونه ممکن است؟ مطالباتی که دقيقا 

 مطالباتی که از نظر ما به ".اصالحی"  که سعيد سهرابی می گويد هستند نه آن طور"ضد سرمايه داری"به همين اعتبار

اعتبار مبارزه عينی کارگر با سرمايه دار که هر روز و هر لحظه جريان دارد ضد سرمايه داری است، نه آن طور که 

وقتی کارگرضد سرمايه داری، از جمله .  کارگران"زاويه ديد" و "نيت ها"سعيد سهرابی به ما نسبت می دهد به دليل 

ود، يعنی سرمايه ما، می گويد مطالبات من از محل کار پرداخت نشده ای که برای سرمايه دار کرده ام بايد پرداخت ش

طبق   رفرميست ها می گويند کارگر. استسود سرمايه داری حاصل استثمار نيروی کارمن  می کند و دار مرا استثمار

تمام مبارزه اتحاديه های کارگری برای .  و قراردادی که با کارفرما دارد برای او کار می کند و مزد می گيردتوافق

وقتی ما . رميستی است افزايش درصدی به دستمزد کارگران در همين چهارچوب انجام می شود و دقيقا به همين دليل رف

چيز نيست مگر از بابت کار اضافی ای که برای سرمايه داران طلب کارگران از سرمايه داران از بابت هيچ "می گوييم 

بنابر اين کارگران با طرح مطالبات خود در واقع به سرمايه داران و دولت .کرده اند اما در ازای آن هيچ چيز نگرفته اند

  د سهرابی می نويسدسعي   ."آن ها می گويند که آنان بايد اين مطالبات را از محل همين کار پرداخت نشده برآورده کنند

آن ها . بله، رفرميست ها کارگران را به اين محل رجوع نمی دهند. !!!"ديگری هم قابل تصور است" محل" گويا که "

آن ها هرگز از استثمار کارگر توسط سرمايه دار و طلب کار . به کارگران نمی گويند سود سرمايه دار از کجا می آيد

مطالبات کارگر را از جيب خودش ) و نه سرمايه دار( آن ها می گويند کارفرما .پرداخت نشده کارگرسخن نمی گويند

 پايه ای کارگران   مطالباتی که در منشور مطالبات .ما اتفاقا اين دروغ و اين فريب را افشا می کنيم. پرداخت می کند

حاصل کار اضافی  ،است آمده ضدسرمايه داری است زيرا به کارگران می گويد سود سرمايه داری حاصل کار کارگر

به ايه داری بايد اين ارزش اضافی راسرم .رده وبابت آن هيچ چيز نگرفته استای است که کارگر برای سرمايه دار ک

بايد ارزش کارپرداخت نشده زن برای سرمايه داری توليد می کند و سرمايه داری کارخانگی زن کارگر. کارگربپردازد

ن آن حقيقتی است که تمام جهان سرمايه داری با تمام ساز و برگش از جمله رفرميست های اي. را به او برگرداندخانه دار

رنگارنگش از طبقه کارگر پنهان می کند و منشور مطالبات پايه ای کارگران آن را به روشن ترين وجهی بيان می کند 

     .ل کندتا آن را به پرچم مبارزه متحد و سراسری کارگران عليه نظام سرمايه داری تبدي
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را به معنای نابودی سرمايه داری نمی دانيم اما اين طبقه کارگربنابراين، ما درعين آن که تحقق مطالبات پايه ای 

تحقق اين مطالبات سرمايه داری را از ميان . مطالبات را اصالحی به معنای مورد نظر سعيد سهرابی نيز تلقی نمی کنيم

که سود سرمايه را اصال به چالش نمی کشد، کارگران را ) رفرميسم(ی نمی دارد، اما درست برخالف اصالح طلب

فرامی خواند که با مبارزه متحد و متشکل خود سهم هرچه بيشتری از سودی را که خود برای سرمايه توليد کرده اند از 

تر و با کسب قدرت سرمايه داران طلب کنند و بدين سان رابطه اجتماعی سرمايه را تضعيف کنند تا سرانجام بر اين بس

اين رويکرد به مبارزه با سرمايه . سياسی در اوضاع انقالبی بساط اين رابطه استثمارگرانه را از عرصه جامعه برچينند

براساس رويکرد . داری درست نقطه مقابل رويکردی است که متاسفانه تا کنون بر جنبش کارگری حاکم بوده است

 مبارزه اصالحی توده کارگران که در سنديکاها و اتحاديه های  : تقسيم می شوداخير، مبارزه طبقه کارگر به دو عرصه

رويکردی .  صورت می گيرد"حزب طبقه کارگر"کارگری انجام می گيرد و مبارزه انقالبی انقالبيون حرفه ای که در 

ت اين تقسيم بندی را نه تنها که ما از آن دفاع می کنيم و منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر براساس آن تدوين شده اس

به رسميت نمی شناسد بلکه آن را برای رهايی کارگران از نظام مزدی بسيار زيان بخش می داند و برای طرد آن از 

اين رويکرد جنبشی و ضدسرمايه داری در نوشته های فعاالن ضدسرمايه داری کميته . جنبش کارگری مبارزه می کند

  .ه شده است و من خوانندگان از جمله سعيد سهرابی را به اين نوشته ها ارجاع می دهمهماهنگی به تفصيل توضيح داد

  

  منيژه گازرانی

  ١٣٨٧ تير ٢٦
)منطقه تهران(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری   


