
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
تسي ممکن نی بدون تعرض به کار مزدیلغو کار خانگ  

 
   ردايناصر پا   خرداد هشتاد وهفتم هن بيست

                                                                                                                           

 را مورد انتقاد» به کار خانگی دستمزد بايد پرداخت گردد« منيژه گازرانی با عنوان  رفيق عزيز سعيد سهرابی نوشته

نکات بسيار نادرستی را شالوده  سعيد در نقد خويش به نکته درستی اشاره کرده است اما او متأسفانه. قرار داده است

قبل از هر چيز ببينم که اين نکته درست ! قرار داده است اساسی بحث خود، از جمله شالوده طرح همان نکته درست

قب بسيار وخيمی برای تکامل و رشد اجتماعی انسان دارد، کار خانگی عوا« : گويد که چيست؟ سهرابی به درستی می

گردد و پرداخت دستمزد هم  نيست که اکثر زنان از روی عالقه به آن پرداخته باشند، کار خانگی بايد حتمًا لغو کاری

 توضيح واضحات است و اگر بخواهيم منصفانه داوری درستی اين حرف ها» ... موجب الغاء کار خانگی نمی شود و 

از اين مهمتر ساختار، . هم هيچ سخنی خالف اين، قابل مشاهده نيست» گازرانی منيژه« کنيم در هيچ کجای نوشته 

همه اين ها، معضل به  با. روند بحث او نيز شائبه ای برای بی توجهی به اهميت اين موضوع باقی ننهاده است محتوا و

برخورد سعيد به لحاظ متانت سياسی و انسانی، . نيست ته منيژههيچ وجه داوری منصفانه يا غير منصفانه در مورد نوش

حل مشخص، مستقل از درستی، نادرستی و مبنای طبقاتی اين رويکردها يا راه  جدی بودن و انعکاس رويکرد يا راه

راق بدون اغ نوشته وی از اين لحاظ در قياس با ادبيات رايج رفرميسم چپ و راست ايران. باارزش است حلها، بسيار

ديگر قرار دارد و منظور من از نگارش  معضل نقد سعيد نه در اين قلمروها بلکه در جاهای مهم. بسيار آموزنده است

گازرانی بلکه نقدی کوتاه بر نوع نگاه، شالوده تحليل، محتوای رويکرد و چند  اين چند سطر نيز نه دفاع از نوشته منيژه

کار خانگی در   رابطه با چگونگی برخورد به کار خانگی زنان يا کًالحل پردازی های رفيق سهرابی در و چون راه

  .جامعه موجود است

بيش   .اين موضوعی است که سعيد هيچ توجهی به آن نمی کند. اساس کار مزدی است نقطه عزيمت بحث منيژه ستيز با

 ساعت زير نام کار ١۶ر  ساعت که به طور قطع افزون ب٨شبانه روز، نه   ميليون زن ايرانی در طول هر١٧از 

. دريافت نمی دارند اينان در قبال اين کار هيچ مزدی. سرمايه و برای طبقه سرمايه دار ايران کار می کنند خانگی برای

مبنا قرار دهيم، با يک محاسبه ساده سرانگشتی   هزار تومان حقوق ماهانه را که منيژه مطرح کرده است،۶٠٠اگر رقم 

 تريليون تومان ١٣٠ تريليون و در هر سال بيش از ١١هر ماه بالغ بر  جتماعی ايران درمی بينيم که سرمايه ا

اضافه  نرخ. نشده اين توده عظيم بردگان مزدی را به رود خروشان سودهای خود اضافه می کند دستمزدهای پرداخت

سرمايه اجتماعی اين کشور بازتوليد   درصدی که تضمين کننده حيات سرمايه داری ايران و پاسدار بقای١٢٠٠ارزش 

نوشته .  ميليونی است١٧هولناک و بشرستيزانه اين توده کثير  است در بخش مهمی از خود مديون استثمار بی نهايت

 راز سماجت ديوصفتانه بورژوازی ايران بر استمرار و توسعه کار خانگی زنان را در اينجا منيژه بسيار درست رمز و

حمله را به همين جا، جائی که قلب  رويکردی بسيار راديکال و سرمايه ستيز دقيقًا پيکان تيزمی بيند و به همين دليل با 

آنچه سعيد طلب می نمايد و حول و حوش آن بحث . شليک می کند  و شريان واقعی حيات اين نظام است تپنده سرمايه
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  هزار تومان دستمزد در قبال کار خانگی۶٠٠مطالبه . بديهی ترين بديهيات شمرده شده اند می کند در مقاله منيژه جزء

منشور مطالبات پايه ای ضد  تا آنجا که از مفاد نوشته منيژه استنباط می گردد، جزء کامًال ارگانيک و معينی از يک

» به کار خانگی دستمزد بايد پرداخت گردد« کنار مقاله  اين منشور که در. سرمايه داری در جنبش کارگری ايران است

اين مقاله درج گرديده است نه فقط ضرورت دستيابی سراسری و همگانی تمامی آحاد  ن سايت منتشر کنندهو در هما

معلوالن و نوع اين ها را  به آموزش و پرورش، دکتر و دارو و درمان و سيستم فراگير مراقبت از سالمندان و جامعه

ام و تمام همه اين امکانات و مايحتاج اجتماعی بودن ت مورد تصريح قرار داده است، که باالتر از اين، بر رايگان

راه حل های کنکرت و شفاف اين منشور که نقطه اتکاء مقاله منيژه نيز هست نه  .شهروندان سخت پافشاری کرده است

اتفاقًا در تمايز  آنچه را که رفيق سهرابی انتظار دارد بسيار راديکال تر و ژرف تر مطرح نموده است که فقط تمامی

در . ستيزانه و ضد کار مزدی مورد تأکيد قرار داده است ر جدی با بحث سعيد، همه آنها را از سنگری کامًال سرمايهبسيا

متعارف کار خانگی زنان است اوًال به عرصه حيات اجتماعی شهروندان در درون  اين منشور همه آنچه که محتوای

روند کار سرمايه، بر  نتقال و پروسه زوال اين نوع کار، برمنتقل شده است و ثانيًا هزينه تمامی اين نقل و ا جامعه

نوشته سعيد به رغم دفاعی که از . گرديده است پروسه توليد اضافه ارزش و بر شريان حيات نظام سرمايه داری بار

ل تأسف نه پاک، انسانی و شرافتمندانه ای که در البالی آن موج می زند با کما  می کند و به رغم نيت بسيار حقوق زنان

پائين تر توضيح  دليل اين امر و شالوده اين رويکرد راست را من کمی. ميزان بسيار زيادی راست است چپ که به

درست در نقطه مقابل . خانگی بيشتر درنگ کنيم عجالتًا بر روی اهميت طرح مسأله دستمزد در قبال کار. خواهم داد

ی باقی است، پافشاری بر روی پرداخت مزد در قبال کار خانگی اوًال سرمايه دار آنچه سعيد می پندارد، تا زمانی که

دادن، يا الاقل  بسيار مؤثر و شايد مؤثرترين سالح در مجبور ساختن بورژوازی و دولت اين طبقه به پايان يک سالح

 از خانه در عرصه های مختلف کار خارج محدود ساختن بيش و بيشتر کار خانگی به نفع حضور هر چه گسترده زنان

اين محور کفه توازن قوا را به جهات گوناگون به صورت بسيار تعيين  است و ثانيًا تمرکز مبارزه طبقه کارگر بر روی

رمزآميز  برای تشريح قضيه به هيچ بحث. جنبش کارگری وعليه نظام سرمايه داری سنگين می سازد کننده ای به نفع

بتواند دولت بورژوازی را مجبور سازد که  ض کنيم که طبقه کارگر ايرانفر. فلسفی يا نظريه بافی تئوريک نياز نيست

پيکر توليد شده توسط توده های فروشنده نيروی کار را به حجم کار   تريليون تومان از اضافه ارزش کوه١٣٠هر سال 

پاسخ اين سؤال  يقی بهسعيد می تواند برای دقا. اضافه کند و از ميزان کار پرداخت نشده کسر نمايد پرداخت شده کنونی

فشار قدرت و رعد و برق جنبش کارگری ايران  بينديشد که به راستی اگر طبقه سرمايه دار ايران و دولت اين طبقه زير

آنگاه همين دولت هار . خواهد کرد؟؟ جواب بسيار ساده و شفاف است خود را ملزم به قبول اين ماجرا بيند، چه

بسيار شتابزده  و!! ؟؟»جنبش مستقل زنان« امی محافل چپ و کل پديده های موسوم به شتابناکتر از تم بورژوازی بسيار

کار خانگی و اشتغال و استثمار هرچه  تر از خود رفيق سهرابی دست به کار بيرون کشيدن زنان از خانه ها، زوال

  .  خواهد شدوسيع تر زنان در قلمرو کارهای خارج از خانه

موضوع خوب فکر کرده باشد که تن دادن بورژوازی اروپا و بيش از همه دولت های  ناميد اين است که سعيد به اي

در همان حال که  داری ممالک اسکانديناوی به تحمل برخی امکانات اجتماعی و رفاهی نيمه دوم قرن بيستم، سرمايه

ون پاريس و انقالب انترناسيونال اول و کم محصول فشار خيزش ها و جنبش های عظيم کارگری قاره، محصول فشار
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مواجهه بسيار سودپرستانه، حسابشده و صرفه جويانه سرمايه داری اين  اکتبر و نوع اين ها بوده است، اما بدون شک

ترين نيروی  سوسيال دموکراسی به عنوان دورانديش ترين، خبره ترين و با برنامه. همراه داشته استز به جوامع را ني

و مراکز نگهداری از پيران و   توسعه مهد کودک ها، رختشويخانه های عمومیپاسدار بقای بردگی مزدی پروسه

اجباری سرمايه در مقابل موج مبارزه کارگران، بلکه همراه با  معلوالن و نهادهای مشابه را نه فقط در قالب عقب نشينی

رزش ها برای صرفه جوئی بسيار سرنوشت ساز در راستای سير صعودی نرخ اضافه ا آن، به عنوان يک بستر

 کار از  انتقال پروسه پديده ای مهم و ارزنده در. به نمونه مهد کودک ها نگاه کنيم. سرمايه دنبال کرده است صاحبان

همزمان به اين نيز فکر کنيم که اگر قرار بود طبقه  اما. درون خانه ها به پهنه جامعه و حيات اجتماعی شهروندان است

های آموزش و پرورش و مراقبت از تک تک کودکان را از طريق پرداخت مزد به  نهسرمايه دار اين کشورها کل هزي

برای سرمايه چند  در چنين وضعی هزينه تربيت نسل آتی نيروی کار. پدران آنها در عمق خانه ها تقبل کند مادران يا

ين است که يک دليل ماحصل صحبت ا. نيست شرح بيشتر اين موضوع در اينجا الزم. برابر وضعيت کنونی می گرديد

و بهداشت و سالمتی نيروی کار در مؤسسات جمعی اتفاقًا محاسبه  مماشات بورژوازی با قبول هزينه آموزش و تربيت

داری  سرمايه در شرائط اضطراری و خاص توازن قوای طبقاتی ميان پرولتاريا و نظام سرمايه سود و زيان آن برای

مذهبی بورژوازی در اروپا گاه  ست که بخش هائی از منحط ترين اليه هایاين نکته البته مورد قبول ا. نيز هست

خانه ها به جای مهد کودک ها می گردند اما فراموش نکنيم  خواستار دادن مستمری به زنان برای نگهداری کودکان در

 و زيان سرمايه سختکه اتفاقًا از سر محاسبه سود !! »حقوق انسانی«و » تمدن« از سر  که اکثريت غالب بورژوازی نه

باشد که در شرائط اجبار   به همه اين دالئل نبايد جای شکی باقی  به هر حال و . اين حرف ها را به عقب می رانند

اين خود دولت بورژوازی و طبقه سرمايه دار خواهد بود  سرمايه به قبول پرداخت بهای نيروی کار خانگی زنان، آنگاه

همگانی برای انتقال پروسه کار از درون خانه ها به سطح جامعه را حفاری خواهد  که سراسيمه راه تأسيس نهادهای

 ١٣٠سال  بسيار غيرعقالنی است که تصور شود به طور مثال بورژوازی ايران و دولت آن حاضر است هر .کرد

ر در کارخانه ها و اين زنان به جای کا تريليون تومان بابت دستمزد کار خانگی زنان پرداخت نمايد اما ترجيح دهد که

اين نوع !! حتمًا در خانه ها بمانند و در همان جا مشغول آشپزی باشند مدارس و شبکه توزيع و ساير مراکز کار و توليد

بردگی مزدی را  بيشتر از آنکه شناخت راديکال و ماترياليستی رابطه خريد و فروش نيروی کار و مناسبات نگاه بسيار

   .داری را در پيش روی قرار می دهد تقادی به سيمای ظاهری سازمان کار سرمايهمنعکس سازد، نوعی نگاه ان

راديکال از يکسوی بر ضرورت پرداخت دستمزد در قبال کار خانگی زنان تأکيد می کند  منيژه گازرانی بسيار درست و

طبقه کارگر ايران  توسطسوی ديگر به طور همزمان سطح دستمزدها را به کل محصول اجتماعی ساالنه توليد شده  و از

عليه کار خانگی را به محور واقعی جدال طبقاتی ميان  او دقيقًا مسأله مبارزه عليه بی حقوقی زن و پيکار. پيوند می زند

خانگی کار است و به صورت بسيار موحشی در خدمت بازتوليد سرمايه اجتماعی،  کار. کار و سرمايه منتقل می سازد

سرمايه اين نوع کار  طبقه سرمايه دار و دولتش و کًال. زش و نرخ سود سرمايه قرار می گيردنرخ اضافه ار باال بردن

نوع کار است بر طبقه کارگر و زنان اين طبقه تحميل  را که به گفته خود سعيد شاق ترين، فرساينده ترين و زيانبارترين

ن راستا به ملزومات بازتوليد و خودگستری کل سودها را خروشان تر سازد و در اي می کند تا در اين گذر رود خروشان

سازمان کار سرمايه  پرولتاريای آگاه به جای اينکه در البيرنت تاريک چگونگی. اجتماعی پاسخ فراخور دهد سرمايه
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روند کار سرمايه و پروسه توليد اضافه ارزش  خود را سرگردان سازد و در آنجا شروع به چون و چرا کند يک راست

  .  سازدفنده جدال عليه سرمايه میرا سنگر تو

در اينجا ضرورت زوال و نابودی کار خانگی در زمره . ديدگاه ضد کار مزدی است ديدگاه منيژه به طور دقيق يک

معلوالن همه و همه  است، خورد و خوراک و پخت و پز و نظافت و نگهداری کودک و مراقبت از سالمندان يا بديهيات

به کمک زرادخانه های نظامی خود در مقابل اين  بورژوازی با تمامی چنگ و دندان و. ل شودبايد به بيرون خانه منتق

سهم بسيار عظيمی از اضافه ارزش های ساالنه خود را از دست خواهد  کار مقاومت می کند زيرا که در اين صورت

و کار بدون  ند که مجبور به بيگاریقضيه زنان نيز صرفًا به اين دليل تن به قبول اين کارها می ده در سوی ديگر. داد

فرزند و مخارج نگه داری سالخوردگان  مزد هستند و زير فشار تنگدستی قادر به تحمل هزينه رستوران و مهد کودک

 هزار تومان دستمزد ۶٠٠اجبار خويش به ماندن در خانه هر ماه  اگر آنان در قبال. در مؤسسات عمومی نمی باشند

 بسيار صريح مشاهده می کنيم که معضل کار خانگی در تحليل. کارها را رها خواهند ساخت ندريافت دارند تمامی اي

اگر چه نياز . پيوند می خورد منيژه بالعکس ديدگاه سعيد دقيقًا به محور پيکار واقعی ضد سرمايه داری طبقه کارگر

کار خانگی را بايد در پيوند با منشور پيرامون تعلق دستمزد به  نيست اما يک بار ديگر تأکيد می کنم که بحث منيژه

مجانی  داری طبقه کارگر و محتوای اين مطالبات از جمله برخورداری همه کودکان از مهد کودک مطالبات ضد سرمايه

شهروندان از بهداشت و دکتر و داروی  ، کليه افراد در تمامی سنين از آموزش و پرورش مجانی، برخورداری تمامی

   .اين ها مورد توجه قرار داد بت رايگان سالخوردگان و مانندرايگان يا حق مراق

شالوده نادرست بحث سعيد حتی نکات درست سخن او را از يک محتوای واقعی  در شروع اين نوشته اشاره شد که

واقعيت اين است  .پس بسيار مختصر و فقط در حد چند سطر اشاره ای به شالوده نگاه او بکنيم. سازد راديکال تهی می

.  کار مزدی و سوسياليستی نيست  بنياد ضد که بيناد تحليل و راه چاره رفيق سعيد در مورد معضل بی حقوقی زنان يک

 نظام بردگی مزدی   مبارز، معتقد به کمونيسم و خواستار نابودی تام و تمام در همين جا تأکيد می کنم که سعيد انسانی

باورها، آرزوها و  مشکل اين است که دنيای واقعی دنيای خالصه شده در. د نداردجای هيچ ترديدی وجو است در اين

موجوديتی درپروسه تغيير دنيا ندارند بحث بر  اعتقادات به خودی خود هيچ نيستند و هيچ موضوعيت و. تمنيات نيست

 کار مزدی بايد پراتيک ضديت با. واقعی و جنبشی و پراتيک باورها است سر باورها نيست، سخن از پراتيک و تبلور

دهنده مادی تبديل  قالب پراتيک کنکرت جنبشی در بند بند مبارزه طبقاتی به يک نيروی اثر گذار و تغيير شود و بايد در

ها و بی حقوقی های اجتماعی انسانها در سيطره  نمی توان سوسياليست ضد کار مزدی بود اما برای رفع نابرابری. شود

های اجتماعی مستقل و متمايز از جنبش ضد سرمايه داری و ضد کار مزدی  د جهان، از جنبشمناسبات اجتماعی موجو

و ضد  سعيد هنوز هم از جنبش مستقل زنان و البد جنبش مستقل دانشجوئی، جنبش محيط زيست. راند طبقه کارگر سخن

يل واقعی پيکار ضد کار مزدی ر کار کودک و دهها جنبش اين نوعی ديگر سخن می راند و همه اين ها را به خارج از

يک سؤال بسيار اساسی از سعيد !! کارگری آدرس می دهد طبقه کارگر و به عنوان جنبش های خواستار اتحاد با جنبش

چه کار کنند؟ پاسخ ايشان حتما، اين است که حقوق زنان، حقوق دانشجويان و  اين است که اين جنبش ها قرار است

حقوق زنان و  بسيار خوب سؤال بعدی اين است که. ضل آلودگی محيط زيست را رفع کنندمحقق سازند يا مع کودکان را

اجتماعی و قدرت سياسی کدامين طبقه پايمال  دانشجويان و کودکان و پيران و ستمزدگان ديگر را کدام نيرو، کدام طبقه
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ه کسانی نباشد که مشکل تمام اين بی اميدوارم که او در زمر. را نمی دانم می سازد؟ من پاسخ دقيق سعيد به اين سؤال

اگر اين اميد  !!!در کمبود رشد و انکشاف سرمايه داری و وجود بقايای نظام های کهنه تاريخ جستجو کند حقوقی ها را

شرارت و شدت استثمار و بی حقوقی و ستم و کل  من درست باشد آنگاه او يعنی سعيد بايد قبول کند که هر چه جنايت و

بدون مبارزه با بنياد اين نظام که به . نظام سرمايه داری ريشه کرده است بشريت عصر در عمق موجوديتفاجعه حيات 

هر چيز ديگر  الفساد عصر و ارض است ادعای مبارزه با هر نوع بيحقوقی يا هر شکل ستم جنسی و قومی و راستی ام

هيچ اگر و اما در گرو مبارزه  ن بدونرفع هر بند از تبعيضات جنسی و ستمکشی مضاعف زنا. يک دروغ محض است

کمونيسم جنبش تغيير وضع . کنکرت ضد کار مزدی است مستقيم حی و حاضر و کنکرت با راه حل های بسيار مادی و

مورد زنان نمی تواند حوزه مشخص و معلومی از کمونيسم واقعی لغو کار  موجود است و تغيير وضعيت موجود در

جنبش  م که برای رفع هر کدام از بی حقوقی های اجتماعی آدرس جنبش های متمايز ازاز کمونيس نوعی. مزدی نباشد

    .ضد سرمايه داری طبقه کارگر را می دهد هيچ ربطی به طبقه کارگر ندارد

ا از آنها می خواهد که جنبش مستقل زنان بر پ. بی حقوقی زنان آدرس درست نمی دهد سعيد به کارگران دنيا برای رفع

بودن بدون هيچ مبنی و  جنبش مستقل زنان يعنی جنبشی که نقط عزيمت آن زن!!! ا جنبش کارگری متحد گردندو بکنند 

بورژوازی که قرار است بی حقوقی زنان را رفع  يعنی جنبشی متشکل از طبقه کارگر و طبقه. شالوده طبقاتی است

جنبشی که توده کارگر را . اری به صف نمايدخدمت اصالح نظام سرمايه د جنبشی که نيروی طبقه کارگر را در!! کند

تبعيد !!! بورژوازی توفنده پيکار عليه بنياد بی حقوقی زن خارج سازد و به ناکجاآباد اصالح طلبی از سنگر واقعی

زنان به جای . رفيق سعيد خودش تصوير کرده است جنبشی که حداکثر انتظاراتش در بهترين حالت همين است که. نمايد

قرار گيرند و به جای حمله به شريان حيات نظام سرمايه داری و تبديل مطالبات  نه، در کارخانه مورد استثمارکار در خا

ای جرح و تعديل ها  و انسانی خود به گلوله های کنکرت و شليک اين گلوله ها به قلب سرمايه خواستار پاره اجتماعی

  .در سازمان کار سرمايه داری گردند

 اميدوارم سعيد. مستقل زنان، کارگران هستند که بورژوازی را به زير اتوريته می کشند  در تشکلشايد سعيد بگويد که

اتوريته کارگران بر بورژوازی در  من به صداقت سعيد اطمينان دارم اما او بايد قبول کند که دعوی. اين حرف را نگويد

انقالبات « دعوی به همان اندازه واقعيت دارد که اين . خودفريبی است اين جنبش ها راستش نه فقط عوامفريبی که عين

کار  همان انقالباتی که ريشه هر جنب و جوش راديکال ضد!!! حقيقت داشتند» رهبری پرولتاريا دموکراتيک تحت

کردن جنبش ضد سرمايه داری  قطعه قطعه. مزدی کارگران دنيا را به صورت هولناکی در آتش منافع سرمايه سوزاندند

زير نام جنبش مستقل زنان و دانشجويان و ضد کار   و حلق آويز ساختن هر بخش به رفرميسم بورژوائیطبقه کارگر

فقط هيچ کمکی به احقاق حق و رهائی هيچ زنی از ستم جنسی يا هيچ دانشجوئی  کودک و محيط زيست و مانند اينها نه

بالعکس راهی به سوی  يچ کودکی نيست که کامًالديکتاتوری يا هيچ نوع بهيودی در محيط زيست يا الغاء کار ه از فشار

عليه تمامی بی حقوقی ها و ستمکشی های ناشی  منحل نمودن جنبش ضد کار مزدی توده های کارگر و جنبش اين طبقه

  .اصالحات جوئی های بورژوائی است از سرمايه داری در برهوت دموکراسی طلبی و

در اينجا کل . ری از جبهه سراسری پيکار ضد سرمايه داری استهای جنسی سنگ مبارزه زنان برای رفع نابرابری

بين رفتن کار  نه فقط زنان کارگر عليه تبعيضات بشرستيزانه جنسی سرمايه می جنگند، آنان خواستار از طبقه کارگر و
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می نظام را می فشارند و فرياد  خانگی می شوند و با بسيج سراسری قدرت طبقاتی خود عليه سرمايه گلوی اين

اين جنبش خواستار . بايد دستمزد در قبال آن پرداخت شود مادام که حتی يک ساعت کار خانگی زنان باقی است زنند 

 کودکان، دبستان و دبيرستان و دانشگاه رايگان برای کل خردساالن و جوانان، نگهداری مهد کودک رايگان برای کل

روند ارزش افزائی  ش کارگری در اين راستا از يک سویجنب. رايگان از بزرگساالن و همه چيز رايگان می شود

خانگی را لغو می کند و در ازاء هر مقدار باقی  سرمايه را به گلوله باران می کند و از سوی ديگر به طور همزمان کار

  . کاهش می سازد مانده آن ميزان سود سرمايه را دچار

  

  رناصر پايدا

٢٩/٣/٨٧  

 


