آيا كار خانگى زنان كه در مقياس عظيم
ميلياردى انجام مى شود ،كارى توليدى
است؟ كارى مولد است؟ آيا اصوﻻ از نظر
اقتصادى ،كار است؟ آيا در زمره ى كار ﻻزم
اجتماعى است؟ اين كار چه اهدافى را برآورده
مى كند؟ چرا كار ويژه ى زنان نام مى گيرد؟ و
چرا توسط شيخ و شاب تقديس مى شود؟
جايگاه كار خانگى در كجاى محاسبات
اقتصادى جامعه قرار دارد؟ چه مناسبات
اجتماعى اى زير لواى آن تجديد ،تقويت و
تحكيم مى شود؟ از چه زمانى مساله ى كار
خانگى به عنوان يك مساله ى اجتماعى مطرح
شد و مورد انتقاد قرار گرفت؟ انتقادها از چه
زاويه ى ديدى به مساله توجه كردند؟
اغلب تعريفى كه از نظر اقتصادى از كار ارائه
مى دهند ،تعريفى است كه امروزه بسيارى از
فعاليت هاى ﻻزم انسانى اجتماعى را چه از
نظر حفظ خود سيستم و چه از نظر عملى و
اقتصادى در بر نمى گيرد .معموﻻ ،و به ويژه
از نظر كﻼسيك ،كار را به عنوان فعاليتى
روزانه تعريف مى كنند كه در خدمت توليد
يك محصول است و آن را كار توليدى و
كار مولد به حساب مى آورند كه در اشكال
تمام وقت ،نيمه وقت ،موقت ،با قرارداد ،بى
قرارداد ،سفيد امضا و غيره مى تواند باشد .هر
كار ديگرى غير از آن را يا غير مولد مى بينند
و يا اصﻼ به عنوان كار و كار ﻻزم در نظر
نمى گيرند .كار خانگى زنان در زمره ى اين
گروه از كارها قرار مى گيرد .بايد گفت ،كه
كار ﻻزم اجتماعى مختص به بخش توليد
نيست .كار بازتوليدى يكى از مكان هاى مهم
كار ﻻزم اجتماعى است .جامعه ،و به ويژه
جامعه ى سرمايه دارى ،براى بقاى خود به
حفظ و بازتوليد نيروى انسانى فعلى و آتى
نياز دارد .نيازى مبرم ،كه هيچ اتوماسيونى
نمى تواند جاى آن را پُر كند؛ زيرا هيچ ماشين
سوپر پيش رفته اى هم به تنهايى نمى تواند
ارزش اضافى ايجاد كند .نمى تواند بدون
گذاشتن بارى بر دوش سرمايه ،نسل بعدى
خود و نيروى كار آتى را تامين كند .كارى
است ،كه اگر هم در رابطه ى پول  -كاﻻ -پول
نگنجد و اگر خود مستقيم ارزش اضافى ايجاد
نكند ،دو نسل ايجاد كننده ى مستقيم ارزش
اضافى را براى اين كار آماده مى كند .بنابراين،
به كار خانگى نياز است و كار خانگى ،كار
ﻻزم اجتماعى است؛ كودكان نياز به مراقبت
دارند .نياز به تر و خشك كردن دارند و
اين كار ﻻزم اجتماعى است؛ سال مندان كه
عُمرى را براى سرمايه جان كنده اند ،چه در
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كار خانگى؛
بيگارى
يا
كـــار ﻻزم
اجتماعى!

فريده ثابتى
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كار بيرون از خانه ،چه كار خانگى ،نياز به
مراقبت و محبت و توجه دارند و مراقبت از
آنئها  -مثل كودكان -وظيفه ى جامعه است؛
پس كار خانگى ،كار ﻻزم اجتماعى است.
كار خانگى اما با تمام كارهاى ديگر تفاوت
دارد .همه ى كارها به استثناى كار خانگى،
مستلزم روابط اجتماعى نسبتا گسترده اند.
كارگر در مناسبات كارى ،دوست و رفيق
پيدا مى كند .در گروه هاى مختلف شركت
مى كند .با مسايل جديد آشنا مى شود.
تجربيات را منتقل و مبادله مى كند .با جمع
مبارزه مى كند ،شكست مى خورد ،برنده
مى شود و از آن مى آموزد .با ديگران وارد
تعامل ،گفت وگو و عمل مى شود .افق ديدش
به طور نسبى گسترش مى يابد .اما مناسبات
كار خانگى اغلب خصوصى و منزوى است.
مرد به سر كار مى رود .بچه ها به مدرسه
مى روند ،او مى ماند با كار خانه كه پايانى
ندارد و مراقبت از كودكان و سال-مندان ،كه
كارى تمام روز است.
كار خانگى هم راه با تبعيض جنسيتى به
عنوان وظيفه ى فاميلى زنانه شايد تاريخى
به قدمت جوامع انسانى در دوران تاريخى
داشته باشد .شايد بتوان گفت هم راه با آغاز
تشكيل طبقات ،كه با ايجاد مالكيت خصوصى
و شكل گيرى خانواده ى پدرتبار هم راه بود،
شكل گرفت و بر زنان تحميل شد .در آن
دوران طوﻻنى جامعه ى مادر تبار ،تقسيم
كار جنسى خصلتى تبعيض آميز نداشت .اما
به تدريج با رشد تكنيك و ايجاد تغييرات در
ابزارهاى ساده ى كار ،همه چيز در جامعه
زير و زبر شد .زنان از جايگاه تاريخى خود
فرو افتادند و به سرعت مانند اشيا ،ابزار كار،
كاﻻ و برده ،به تملك در آمدند .در تقسيم
كار جديد ،جايگاه او را نقشى كه برايش
تعيين كرده بودند ،مشخص مى كرد .مى بايد
براى حفظ دارايى مالك خود ،ارث برى به
دنيا مى آورد .مى بايد كارهاى خانه را انجام
مى داد .غذا مى پخت ،رفت و روب مى كرد،
شرايط ﻻزم را براى استراحت ،تجديد قوا،
ارضاى جنسى و روحى مردش يا مالك اش
فراهم مى ساخت .در هيچ كجاى اين وظايف،
خود او و نيازهايش مطرح نبود .نمى دانيم در
اثناى تغيير اين شرايط ،كه به ضرر زنان بود،
آن ها چه كردند .آيا عليه آن جنگيدند؟ آيا به
سادگى تسليم شدند و نقش مقرر را پذيرفتند؟
و چگونه خود را با شرايط نكبت بار جديد
وفق دادند؟
در گذر زمان اما ،اين تغيير به سنت تبديل

www.negah1.com

شد .سنتى ديرپا ،كه توسط نظام ها و مناسبات
اجتماعى اقتصادى متفاوت و تاكنون مورد
استفاده قرار گرفته است .و امروز هم ،در
قرن بيست و يكم ،جامعه ى انسانى به عنوان
يك مساله درگير آن است .سئوال اين است،
كه چرا خانواده و نقش زن در آن با سقوط
فئوداليسم و قدرت گيرى سرمايه دارى ،و به
ويژه بعد از انقﻼب صنعتى ،تغييرات جدى اى
كه منجر به تغيير الگوى كُلى اش شود ،به
خود نديد؟ بورژوازى و سرمايه دارى ،جهان
را تغيير داد ،اما نه به خاطر تغيير جهان ،بلكه
به خاطر منافع خود .در اين راه ،آن چه را كه
مُخل بود به دور انداخت .آن چه را كه نبود
و نياز داشت ،ايجاد كرد .آن چه را كه در
نفس خود برايش مفيد فايده بود ،اما نياز به
تغيير و تحول داشت ،در راستاى منافع خود
به كار گرفت و تغيير ﻻزم را در آن ايجاد
كرد .به طور مثال ،نياز به تمركز سياسى را با
ايجاد ملت واحد و حكومت واحد با قوانين،
مرزها و منافع ملى طبقاتى ،پاسخ داد و در
زمانى ديگر منافع اش را در برداشتن مرزها
و ايجاد دولت و حكومت و قوانين و منافع
فراملى طبقاتى قاره اى پاسخ داد .دولت هاى
ملى سابق و اتحاديه ى اروپاى فعلى محصول
اين سياست است.
خانواده ،واحدى بود كه از نظر اقتصادى
اجتماعى بهترين تضمين كننده ى منافع او بود.
مرد ،خانواده را در اختيار مى گرفت .از طريق
او ،اهداف خود را در خانواده دنبال و اعمال
مى كرد .نيروى كار آتى او تامين مى شد.
ايدئولوژى او ،يعنى ايدئولوژى طبقه ى حاكم
از طريق خانواده ،به كودكان تحميل مى شد.
و نيروى كار بالفعل اش تجديد مى شد .اين
سه وظيفه ،يعنى سرپا نگه داشتن نيروى
كار فعلى ،آماده سازى نيروى كار آتى ،و
انتقال ايدئولوژى حاكم را ،خانواده با تكيه
بر شانه هاى زن خانه به خوبى انجام مى داد؛
در نتيجه براى سرمايه اهميتى واﻻ داشت .به
همين سبب ،خانواده از جمله نهادهايى شد
كه سرمايه دارى آن را از نظام هاى قبلى به
ارث برد .او تقسيم كار سنتى ،سلسله مراتب
جنسيتى و پدر -مردساﻻرى را )نوعى از
مناسبات اجتماعى مبتنى بر آن( به نفع خود
به كار گرفت ،لباس نو پوشاند ،و مطابق ميل
خود آن را آذين كرد.
بعد از اين سه وظيفه ،خانواده به عنوان
مصرف كننده ى توليدات سرمايه نقش مهمى
داشت .در اين بخش ،مديريت با زن بود.
اين كار مديريتى ،اما بر خﻼف ساير كارهاى
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مديريتى ،براى زن وجهه ى اجتماعى ايجاد
نكرد .براى اين كار ،زن نه دست مزدى
دريافت كرد و نه تا مدت ها ،اهميت كارش
موضوع تحقيقات انستيتوها شد .حتا خود
زنان نيز به كار خود ،به عنوان يك كار ﻻزم
اجتماعى ،ارجى قايل نشدند و آن را به عنوان
وظايف خانگى زنانه ،به دختران خود منتقل
كردند .تقسيم كار بر مبناى جنسيت را بدون
هيچ فشار اجتماعى در خانه پيش بردند.
ناآگاهانه ،از شوق بازى هاى كودكانه ى
دختركان ،به نفع منافع سرمايه عمل كردند.
آن ها را با كار خانگى به عنوان وظيفه ى زنانه
آشنا كردند و تعليم دادند .حتا وقتى خواستند
بين پسران و دختران در كار خانه تبعيض قايل
نشوند ،پسران را به خريد نان ،يعنى كار خارج
از خانه  -استعاره اى از نان آور بودن -و
دختران را به نظافت و جارو و شست وشو
و تميز كردن سبزى و غيره واداشتند .خود
در بازتوليد نقش سنتى زن ،ناآگاهانه شريك
شدند .به اين طريق ،پدر -مردساﻻرى و
تبعيض و نابرابرى جنسيتى ،در گام هاى اول
زندگى ،به دختران تحميل شد .حتا آگاه ترين
زنان هم همين كار را انجام دادند.
بر اساس تحقيقى كه در سال  ٢٠١٠در آلمان
انجام گرفت:

يك گزارش
ديگر از سال  ٢٠٠٦نشان مى دهد:

بدون اين
كار ،سيستم خدمات اجتماعى منفجر مى شد.
در ايران ،مكرر گفته مى شود ،خيلى چيزها
بر خﻼف خواست حكومت گران تغيير كرده
است .مردان جوان امروزى ديگر مثل پدران
ما نيستند ،كه در خانه دست به سياه و سفيد
نمى زدند .وقتى مى پرسى چگونه تغييرى،
مى گويند خيلى در كار خانه كمك مى كنند.
مسلما اين تغييرى مثبت است ،اما باز هم
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كمك به زن نام دارد .يعنى باز هم پذيرفته
مى شود كه كار خانگى ،مراقبت از كودكان و
بيماران و سال مندان ،كار زن خانه است .اگر
مرد ،مهربان ،متجدد و آگاه باشد و دل اش
بخواهد و زنش را خيلى دوست داشته باشد،
در اين كارها به زن كمك خواهد كرد؛ مثﻼ
هفته اى يك بار كار جارو كردن خانه را انجام
خواهد داد ،يا در چيدن و جمع كردن سفره يا
ميز غذا ،يا به خواباندن كودك ،كمك خواهد
كرد .اين كمك ها اغلب مشروط است و در
حضور غير انجام نمى شود ،يا بى ميلى انجام
مى شود؛ زيرا خانواده يا دوستان ،به جد يا
به شوخى ،او را به تمسخر خواهند گرفت.
اما واقعيت اين است ،كه مردان به دليل نوع
زندگى امروزى ،كه زن و مرد بايد هر دو
در خارج از خانه كار كنند و زنان نسبت به
گذشته تحصيل كرده تر و آگاه تر به مسايل
زنان هستند و هم چنين تاثير مثبت وسايل
ارتباطى عمومى مثل اينترنت و باﻻ رفتن سطح
سواد در خود مردان ،به اين درك رسيده اند و
با آن باز هم خانواده ى سنتى دچار تغييرات
بيش تر شد.
سرمايه دارى زنان را به بازار كار كشاند و
موقعيت تنها نان آور بودن را از مرد گرفت؛ به
اين طريق ،در دل خانواده ى سنتى ،خانواده ى
كارگرى متولد شد .جنگ ها روند اين كار را
سرعت بخشيدند .مردان به جبهه فرستاده
شدند و جاى خالى آن ها را در محل هاى
كار ،به اجبار ،زنان پُر كردند .جنگ هاى
اروپا نمونه ى بارز اين تغيير و اجبار بودند.
بعد از جنگ نيز كمبود جمعيت مرد ،به خاطر
كشتار جنگ و هم امتناع زنان در از دست
دادن كار و از همه مهم تر منافع سرمايه به
خاطر نيروى كار ارزان تر و به زعم صاحبان
سرمايه »مطيع« ،حضور زنان در محل هاى
كار را پُر رنگ تر كرد .اين توضيح البته مبين
اين نيست كه قبل از اين دوران ،زنان نقشى
در تامين مخارج خانواده نداشتند .در اصل،
از گذشته ى دور تاكنون در بين توده هاى
مردم ،هيچ مردى نان آور تام و تمام خانه
نبود و بدون كار خانگى زنان ،سوا از كارهاى
سنتى اختصاص يافته به او ،چرخ زندگى
هيچ خانواده اى نمى چرخيد .زنان بدون اين
كه مشخص شود ،و اعﻼم گردد ،بخشى از
مخارج خانه را به دوش مى كشيدند .بسيارى
از چيزهايى كه امروزه از بازار خريده مى شود،
آن زمان توسط زنان در خانه توليد مى شد،
كه شامل انواع مرباها ،ترشى ها ،لباس هاى
زمستانه از ژاكت و پلووِر تا جوراب و كﻼه
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و دست كش ،شيرينى هاى خانگى براى سال
نو ،مهمانى ها ،جشن ها و اعياد ،خشك كردن
سبزى ،پختن نان ،تهيه رُب ها كه گاها براى
فروش هم بود و كارهاى صرفا اقتصادى
براى فروش مثل بافتن گليم و قالى و جاجيم،
صنايع دستى ،پشم ريسى و نخ تابى .در
مناطق روستايى و كار كشاورزى حتا بيش تر
كار كاشت و داشت و برداشت محصول و
فروش آن توسط زنان انجام مى گرفت .اين
امر هم به نفع مرد و هم به نفع دولت بود.
مرد در جامعه سرفراز مى شد ،كه بدون به
حساب آورده شدن كار زن خانه ،خانواده اى
را با كار و فعاليت خود مى گرداند ،كه تنها
امرى حيثيتى بود؛ اما سود اصلى را دولت از
گردش اقتصادى اين امر مى برد .بايد يادآورى
كرد ،كه امروزه هم بخشى از زنان همين كارها
از قبيل تميز كردن و خشك كردن سبزى،
تميز كردن حبوبات ،تهيه رُب و مربا و انواع
شيرينى هاى خانگى را  -باز هم در خانه-
براى شركت ها و موسسات انجام مى دهند
و يا خود مستقيم براى مصرف مشترى هاى
خانگى توليد مى كنند و به آن ها مى فروشند.
حتا در كشورهاى پيش رفته ى صنعتى ،در
سوپرماركت هاى بزرگ زنجيره اى ،هم
بخشى به توليدات خانگى اختصاص دارد كه
شامل انواع مرباها تا محصوﻻت گوشتى است.
هم چنين مغازه هايى وجود دارد ،كه به طور
اختصاصى كارهاى دستى زنان را مى فروشند.
هر يك از ما نيز در زندگى خانوادگى ،يا
در روابط پيرامونى خود ،اين امر را به ياد
مى آوريم .از كودكى به ياد دارم ،كه مادربزرگ
در خانه رشته ى برشته توليد مى كرد و به
قنادى ها ،يا زنانى كه براى مصرف خانگى
خود مى خواستند ،مى فروخت و ما كودكان از
بوى رشته ى برشته شده ،دورش مى پلكيديم.
گاهى با دست هاى كوچك مان رشته ها را تا
مى كرديم و بعد از پايان كار يك رشته ى
داغ جايزه مى گرفتيم .يا زمانى ديگر ،او
كيسه هاى برنج را براى تجار برنج سردوزى
و آماده مى كرد و با درآمد خود به مخارج
خانواده كمك مى نمود .او نان آور محسوب
نمى شد ،بلكه تنها كمك كننده بود .باز به
ياد دارم ،زمانى كه دانش جو بودم ،چهار
دانش جو به ترتيب سن از يك خانه ،هيچ
كدام كمك مالى اى از خانواده نمى گرفتيم
و با كار دانش جويى زندگى مان را اداره
مى كرديم ،اما هميشه در شهرمان و در خيابان
با تعريف و تمجيد از پدرم توسط دوستانش
مواجه مى شدم كه به پدرم آفرين مى گفتند،
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كه سخت كار مى كند و اين همه مخارج را
به تنهايى متقبل مى شود و من مى خنديدم و
مى گذاشتم آن ها در روياهاى مردساﻻرانه
خود  -كه حتا هيچ جايى را به مادرم و من
اختصاص نمى دادند -پرواز كنند.

خانواده ى كارگرى و كار خانگى

در اين طبقه مهم ترين عامل كشاندن زن
به بازار كار ،اين بود كه درآمد مرد كفاف
مخارج زندگى را نمى داد .دست مزدى كه
طبق تعريف مى بايست زندگى او ،همسر
و كودكانش را تامين كند ،به دليل روابط
استثمارى حاكم ،پاسخ گوى مخارج زندگى
نبود .در بسيارى از نقاط دنيا ،از جمله
ايران ،هنوز هم اين عامل مهم ترين نقش
را بازى مى كند .فشار كار بر زن كارگر ،با
توجه به چند جانبه بودن كار ،نه تنها توان
جسمى اش را به سرعت به تحليل مى برد،
بلكه فشار روحى عظيمى را هم به او تحميل
مى كند .بعد از حداقل هشت ساعت كار
مزدى روزانه و نامﻼيمات اش ،و متوسط
دو ساعت زمان رفت و برگشت كه ده
ساعت از وقت زن كارگر را اشغال مى كند،
بايد حدود دو ساعت كار قبل از صبحانه و
بيرون رفتن را به آن اضافه كرد ،سپس نوبت
به خريد مايحتاج و تهيه ى غذاى روز و
فردا ،نظافت و مرتب كردن خانه ،رسيدگى
به درس و مشق كودكان ،نظافت و گفت و
شنود و بازى با آن ها مى رسد كه اگر در
مجموع براى همه ى اين ها پنج ساعت در
نظر بگيريم ،مى شود هفده ساعت كار مداوم
بدون لحظه اى استراحت! بعد از اين ساعات
طوﻻنى كار ،تازه او مى تواند بنشيند ،پاهايش
را دراز كند و با همسرش درباره ى كارهاى
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آتى ،طرح ها و مشكﻼتى كه بايد اجرا و
حل شوند ،مسايلى كه حين كار با كارفرما و
هم كاران اش پيش آمده ،مسايل خانوادگى،
برنامه ريزى ديدارهاى فاميلى و جشن ها
و مراسمى كه در راه است و شايد اندكى
هم درباره ى احساسات و عواطف شخصى
دوطرفه صحبتى كند ،و يا سر باز كردن گله ها
از هم و دعواهاى كوچك و بزرگ كه حول
همين مسايل مطروحه رُخ مى دهد .اگر در
مجموع دو ساعت را به آن اختصاص دهيم،
مى شود نوزده ساعت .بنابراين ،تنها حدود
پنج تا شش ساعت وقت براى خود دارد ،كه
آن را هم خستگى و خواب مى گيرد .به اين
طريق ،زن زمانى براى انديشه درباره ى خود
ندارد؛ زمانى براى مطالعه و تدقيق در مسايل
جامعه و جهان ندارد؛ زمانى براى به روز
كردن اطﻼعات خود  -اصوﻻ اگر فراتر از
كارهايى كه انجام مى دهد ،اطﻼعاتى داشته
باشد -ندارد؛ زمانى براى مشاركت و دخالت
در امور جامعه و ارتقاى خود ندارد؛ و همه
چيزش براى ديگران است .تازه اين زمانى
است ،كه عضوى سال مند در خانه حضور
نداشته باشد .بدين ترتيب مى بينيم ،كه كار
بيرون از خانه ،بدون تغيير ديدگاه جامعه
نسبت به كار خانگى ،از طرفى به زن استقﻼل
مالى داد و از طرف ديگر وظايف سنتى زن
در خانواده هاى سنتى را حفظ كرد و حتا بار
بيش ترى را به آن ها تحميل كرد.
اكنون برداشت هاى متفاوتى از كار خانگى
در جامعه ى ايران و بين زنان و مردان وجود
دارد .بسيارى از زنانى كه درآمد مستقل دارند
و حتا كُل مخارج خانواده را تامين مى كنند،
در حقيقت امر ،استقﻼل مالى ندارند .داشتن
درآمد مستقل يك امر است و چگونگى نگاه
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به آن امر ديگرى است .در ايران ،نزديك صد
سال است كه بخشى از زنان كار مى كنند و
درآمد مستقل دارند ،اما تفكر حاكم در جامعه
نسبت به كار زن ،هم از طرف زنان و هم از
طرف مردان ،تغيير آن چنانى نكرده است .در
جانب مردان روشن است كه مردساﻻرى و
سلطه ى مردانه و حق و حقوق ويژه براى
آن ها ،امتيازاتى است كه نمى خواهند آن را از
دست بدهند ،مثل اجازه ى كار بيرون از خانه
براى زن كه مرد هروقت ﻻزم ديد مى تواند از
آن استفاده كند ،مگر اين كه موقع عقد قرارداد
ازدواج ،اين حق به زن از طرف مرد داده شود.
اما در جانب زنان ،اين وضعيت به تسليم در
برابر سلطه ،عدم آگاهى به حقوق خود و يا
اصوﻻ نبودن و يا عدم رعايت حقوق زنان از
طرف قانون ،جامعه و خانواده برمى گردد .هر
يك از ما زنانى را ديده ايم با تحصيﻼت باﻻ،
شغل پُر درآمد با پرستيژ اجتماعى باﻻ ،اما
وقتى همين زنان وارد خانه مى شوند از مادر
بزرگ هاى شان هم بى حق و حقوق ترند.
حتاى حساب بانكى يا كارت بانكى شان
توسط همسر كنترل مى شود يا اصوﻻ در
اختيار اوست و زن براى پول توجيبى خود
بايد از همسر تقاضاى پول كند .زنانى هم
هستند كه استقﻼل مالى را در اين مى بينند،
كه درآمد خودشان مال خودشان است ،آن را
براى احتياجات شخصى خود خرج مى كنند،
يا پس انداز مى كنند ،يا ملك و زمين به نام
خود مى خرند ،اما تامين و اداره ى مخارج
خانه را جزو وظايف مرد خانه مى دانند و
معتقدند مرد نان آور خانه است .نوع سومى
از زنان هم هستند ،كه بعد از ازدواج به ميل
خود  -حتا بدون اجبار يا رضايت همسر-
مشاغل خود را ترك مى كنند و مى گويند:
هركس زن مى گيرد ،بايد مخارج اش را هم
به عهده بگيرد و دندش نرم شود .براى همه ى
اين موارد ،من مثال هاى واقعى دارم ،يعنى در
ايران مساله تنها به مردان برنمى گردد ،بلكه
به ن ُرم جامعه و درك غلط از حق و حقوق
در هر دو جهت هم برمى گردد.
همه ى سنجش پردازى هايى كه درباره ى
نقش خانواده انجام مى گيرد ،نه نقش خانواده،
كه نقش زنان در آن است .اما سنتا و قانونا،
به ويژه در ايران و كشورهاى مشابه ،رياست
خانواده ،اسم خانواده ،تصميم گيرى هاى
اصلى خانواده و مالكيت در خانواده با مرد يا
پدر خانواده است .در خانواده هاى كارگرى،
البته مرد خانه هم بين ده تا چهارده ساعت از
روزش صرف كار مى شود و خسته به خانه
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مى آيد .اما در خانه ،مكان امن و آماده اى
برايش وجود دارد .زمانى هم كه بيكار است
و در جست وجوى كار بين خانه و خيابان
با توجه به اين گزارش ،يك
سرگردان است ،نياموخته كه حداقل كار
خانگى را از روى دوش زن كه هم در بيرون زن خانه دار تك سرپرست با  ٥٨ساعت كار
و هم در خانه كار مى كند ،بردارد؛ زيرا سنتا خانگى هفتگى ٢٠ ،ساعت بيش از متوسط ٣٨
آن را وظيفه ى زنانه مى داند و انجام آن را ساعت كار هفتگى رايج در آلمان كار مى كند.
براى خود ،كسر شان! اين پديده در كشورهاى يا به بيان ديگر ٢٠ ،ساعت هم اضافه كارى
پيش رفته ى صنعتى تا حدودى حل شده انجام مى دهد.
است و هستند مردان بسيارى كه در خانه كار خانگى ،امروزه مشكل زنان كارگر است.
مى مانند و كار خانگى را انجام مى دهند ،زنان خانواده هاى با درآمد خوب ،خود را از
اما اين جا هم هنوز اين پديده نُرم نيست بخشى از اين كار خﻼص كرده اند .اين زنان،
و كماكان كار خانگى ،مراقبت از كودكان و كار خانگى را به طور روزانه و يا هفتگى ،به
سال مندان فاميل ،توسط زنان انجام مى گيرد .زنان كارگرى سپرده اند كه كارشان انجام
كارهاى خانگى است و با آن براى اداره ى
زندگى خود درآمد كسب مى كنند .اين زنان،
به ويژه در ايران و كشورهاى مشابه ،خود را
سازمان نداده اند؛ درآمد پايينى دارند؛ حقوق
كار ،چون بيمه ى بيكارى و بيمارى و از
كارافتادگى يا بازنشستگى شامل حال شان
نمى شود؛ به همين سبب ،در سن پيرى
وعدم توانايى كار ،محتاج كمك ديگران
مى شوند .در شهرهاى بزرگ مثل تهران،
افرادى غير خود اين كارگران  -چه زن و چه
مرد -اقدام به ثبت شركت كرده ،تنها براى
)در مقاله چند نفر شناسنامه ى كارى درست مى كنند،
كه تنها با امضاى ميترا بود ،منبعى ذكرنشده پول بيمه و بازنشستگى مى دهند ،ولى اكثريت
كارگران را به طور سياه و غير قانونى به كار
بود (.هم چنين
مى فرستند و به اين طريق بخشى بزرگى از
آن چه را كه به عنوان دست مزد آن ها دريافت
مى كنند ،براى خود برمى دارند .معموﻻ اين
كارها حتا در كشورهاى پيش رفته هم در
بخش رسمى ثبت نمى شود و به عنوان كار
سياه رقم مى خورد .در اروپا و آمريكا اكثر
اين كارگران را مهاجرين ،به ويژه از اروپاى
شرقى ،آمريكاى جنوبى ،آفريقا و يا زنانى از
ديگر مناطق فقير دنيا ،انجام مى دهند .اگر
انجام كار خانگى ،به اين طريق امكان پذير
گزارش شماره ى  ١٧٩ادارات دولتى هم ،كه است ،بايد كارى مثل ساير مشاغل به حساب
در تاريخ هجدهم مه  ٢٠١٥منتشر شد ،نشان آيد و از همان حق و حقوق برخوردار باشد.
همان گونه كه كارگر در كارخانه ى نساجى
مى دهد ،كه:
و لباس دوزى ،توليد اتوموبيل ،توليد وسايل
خانگى ،و يا مدرسه و بيمارستان و اداره
و دفتر ،كار مى كند؛ كارگرانى هم خواهند
بود كه كار خانگى شامل نظافت ،رفت و
روب خانه و غيره را انجام خواهند داد و
مثل بقيه ى كارگران حقوق كار شامل آن ها
هم خواهد شد .اين كار ﻻزم اجتماعى ،اما
نبايد از كيسه ى كارگران ،بلكه توسط دولت
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سرمايه دارى و سرمايه داران بايد پرداخت
شود .در اين صورت ،زنان از بخشى از
كار خانگى رها خواهند شد و وقت آزاد
بيش ترى بعد از كار روزانه ى كارگرى خود
خواهند داشت.

كار خانگى و دست مزد

كار خانگى را نبايد فقط از ديد كار بدون مزد
نگريست؛ زيرا در بطن آن نظرگاهى منزل
دارد ،كه آن را مشروعيت مى بخشد و امكان
پذير مى سازد و اين يك مساله ى سياسى
مى شود .در حقيقت اين دو ديد ،امروزه در
رابطه با كار خانگى زنان وجود دارد .مساله
اگر فقط به دادن مزد به كار خانگى منتهى
شود ،با آن فقط مقدارى به درآمد خانواده
اضافه مى شود ،اما به انــزواى زن پايان
نمى دهد .زن را وارد رابطه هاى اجتماعى
نمى كند .مشاركت سياسى -فرهنگى برايش
فراهم نمى سازد .شانس پيش رفت ،شانس
آزمودن مشاغل ديگر و فرصت هاى شغلى
ديگر را ،گرچه كه بازهم به دليل تقسيم
كار جنسيتى محدود است ،هم چنان از او
مى گيرد .امكان مبارزه براى بهبود موقعيت
شغلى ،براى دست مزد بيش تر ،براى ساعات
كار كم تر و مبارزه براى رهايى از كار مزدى
را از او مى گيرد ،به زندگى پيله وارش در
گورستان آشپزخانه و فضاى خانه رسميت
مى دهد ،و كار خانگى را براى زنان و يا
بخشى از زنان طبقه ى كارگر كه به اين كار
مشغول هستند ،جاودانه مى سازد؛ در حالى
كه در بيرون از خانه ،در نظر و در عمل ،فرد
به يك طبقه تعلق دارد ،به جمعى در يك
مكان كار تعلق دارد ،كه مثل خودش كارگرند
و استثمار مى شوند .در چنين شرايطى،
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كارگر خواهى نخواهى درك مى كند كه از
حاصل كارش ،سرمايه انباشته مى شود .سود
روى سود مى آيد .ياد مى گيرد كه با رفقاى
)على خامنهاى ،سى ام فروردين (٩٣
كارگرش صحبت كند و در عمل به هستى
اجتماعى خود آگاه شود .مناسبات درونى
سرمايه دارى را درك كند .براى بهبود شرايط
)هاشمى رفسنجانى ،تابستان (٧٥
زندگى فعلى اش مبارزه كند و در عمل بفهمد،
كه اين مبارزات كوچك و اين بهبودهاى اندك به او تحميل مى شود و از كودكى برايش
كه بايد هم انجام گيرد ،اما چاره ى كار نيست .تعيين مى شود .اين را در لباس ها و اسباب
حتا با آن باز هم هشت اش گروى نه است .بازى هاى دخترانه شاهد هستيم؛ كه يا برايش
البته اگر دزدان آگاهى ،يعنى رفرميست هاى عروسك و گهواره و كالسكه ى بچه مى خرند،
راست و چپ كه در كمين اند ،راحت اش يا ديگ و قابلمه و آشپزخانه .به اين طريق،
بگذارند و او را خلع سﻼح و زبان در كام دختر براى كار مقدر آينده اش آماده مى شود
و در جمهورى اسﻼمى ايران ،با رسيدن اش به
نكنند.
در كار بيرون از خانه ،شايد اخراج اش كنند ،نه سالگى ،كودكى اش را و امنيت زندگى اش
كه آن وقت هم پروسه هاى ديگرى را در را از او مى دزدند و طبق سنت اسﻼمى ،جشن
پيش خواهد گرفت .مبارزه خواهد كرد؛ تكليف برايش مى گيرند تا زن بودنش را
اعتراض خواهد كرد؛ رفقاى كارگرش را به اعﻼم كنند و تجاوز و پدوفيلى را مشروعيت
هم بستگى و حمايت دعوت خواهد كرد؛ يا بدهند .بنابراين ،زن احتياجى هم به قرارداد
با ديدن دوره هاى جديد ،شغل جديدى پيشه كار ندارد تا معلوم شود چند ساعت بايد كار
خواهد كرد ،يا در كار خود با ديدن دوره هاى كند .چه مقدار دست مزد خواهد گرفت و چه
آموزش ضمن كار ،به مهارت بيش ترى دست حق و حقوقى خواهد داشت .به اين طريق،
خواهد يافت .اما در كار خانگى اصﻼ چنين سرمايه  -با كمك آداب و رسوم و نُرم هاى
امكاناتى وجود ندارد .كار خانگى ،طبيعى و فرهنگى پوسيده ى قرون و آموزش خانگى
در خور طبيعت و در قد و قواره ى زن جلوه و عمومى  -زن را براى پذيرش كار بى مزد
و مواجب پرورش مى دهد .به اين طريق،
داده مى شود!
سرمايه در خانه ى ما ،در آشپزخانه ى ما ،در
اتاق خواب ما ،وارد مى شود و ما آن چه را كه
او مى خواهد و دستور مى دهد ،برايش به ميل
خود انجام مى دهيم .به او خدمت مى كنيم
تا نيروى كار فعلى اش توان از دست داده ى
كار روزانه را جبران كند و براى استثمار روز
بعد آماده شود .بچه توليد مى كنيم تا كارگر
آتى بخش هاى مختلف كار را آماده سازيم
و چنين است ،كه كار سازمان هاى خدمات
اجتماعى را قبضه مى كنيم .كار مهد كودك
را ،كار كودكستان را ،انجام مى دهيم .هيچ
كدام از اين كارها ،اما كار اقتصادى نام ندارد؛
مابه ازاى اجتماعى ندارد؛ حمايت فعلى و
تامين آتى ندارد .بعد از سال ها بيگارى ،اگر
ادامه ى زندگى مشترك براى زن دشوار شود،
هم با چمدانى به بيرون انداخته مى شود و
حتا بچه اش به او تعلق ندارد ،حاصل مادى
سال هاى زندگى مشترك پيش كش! در اين جا
هم زن نمى فهمد ،كه چرا چنين شده است.
همسر در بيرون از خانه كار كرده و مزد گرفته
است ،پس همه چيز حاصل كار اوست ،و به
او تعلق دارد كه نان آور خانه است .اصﻼ
فكر هم نمى كند ،كه خود او هم در تمام اين
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مدت با جديت كار كرده است .او كار خود
را ،طبق تربيتى كه از پدر و مادر و جامعه
گرفته است ،وظيفه ى همسرى و مادرى
خود مى داند .زن اصﻼ متوجه نمى شود كه
اين كار طاقت فرسا را كه تمام عمر درگيرش
بوده است ،واقعا به خاطر عشق به همسر و
فرزند انجام نداده ،بلكه براى عشق سرمايه
به تصاحب كار غير و فربه شدن به حساب
ديگران انجام مى داده است.
به اين طريق ،زن با كار خانگى قربانى حرص
بى پايان سرمايه مى شود؛ به همان گونه كه
رفقاى ناشناخته ى كارگرش ،كه او را به
كارگرى قبول ندارند ،در مسلخ سرمايه قربانى
مى شوند؛ سرمايه بخش عمده ى حاصل كار
آن ها را مى دزدد و به آن ها تنها براى تجديد
نيروى كارشان دست مزد مى پردازد ،سرمايه
در خانه اما كُل حاصل كار زنان را مى دزدد
و براى مقاصد خود به طور مجانى تصاحب
مى كند ،بدون اين كه مقاومتى در مقابل اش
انجام شود؛ بدون اين كه حرفى از قوانين
كار و حقوق كار در ميان باشد .سرمايه حتا
عشق زن را نيز به تمسخر مى گيرد .روز مادر
درست مى كند و زنان پُر فرزند را مادر نمونه
مى كند تا كسب و كار رونق گيرد .اگر زنان
با مبارزات خود عليه سرمايه ،خود امكانى
براى روزى به نام روز زن فراهم كرده اند،
آن را از درون تهى مى كند تا باز هم كاﻻهاى
بنجل خود را به فروش برساند ،سيل ديگ
و قابلمه و وسايل منزل را به عنوان هديه از
طرف مردان روانه ى خانه ها مى كند تا بار
ديگر بر نقش تعيين شده شان مُهر تاييد بزند.
خواست پرداخت دست مزد براى كار خانگى،
زمانى مى تواند به نفع زنان تمام شود كه
هم راه با مبارزه براى برقرارى دست مزد كار
خانگى و قبول آن به عنوان بخشى از كار مولد
اجتماعى ،مثل هر كار ديگرى ،باشد .خصلت
زنانه از آن گرفته شود و كار واجب اجتماعى
گردد؛ كارى گردد براى هر دو جنس .امكانات
رايگان اجتماعى چون مهد كودك ها،
كودكستان ها ،مراكز مراقبت از سال مندان،
آشپزخانه هاى عمومى ،رخت شوى خانه هاى
عمومى ،مراكز تفريحات سالم براى كودكان و
بزرگ ساﻻن ،مراكز دست رسى به اطﻼعات
و غيره گسترش يابد .قلمروهاى مردانه و
زنانه ى كار  -مثل اختصاص بخش خدمات
به زنان و صنعت به مردان -محو شود و
همه ى امكانات و امتيازها از دست مزد تا
ارتقاى شغلى تا پول بازنشستگى تا مقررى
بعد مرگ يكى از دو طرف و غيره به تساوى
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به مردان و زنان تعلق گيرد .برقرارى تنهاى
مزد براى كار خانگى ،تبعيض نسبت به زنان را
از بين نمى برد .اين تبعيض بخشى از فرهنگ
غالب در جامعه است.
خواست پرداخت دست مزد براى كار خانگى،
مثل هر كار ديگرى ،بايد براى سرمايه اين
طور برداشت شود ،كه »آن دورانى كه از ما
بيگارى مى كشيدى« به پايان رسيده است.
ما تقسيم كار جنسيتى را نمى پذيريم .ما به
نقش تعيين شده ى زنانه پشت پا مى زنيم.
ما برداشت جامعه از نقش زن را به چالش
مى كشيم و تغيير مى دهيم .ما نقشه ى سرمايه
براى كار بردگى زنان را درهم مى ريزيم .به
اين طريق ،مبارزه براى قبول كار خانگى به
عنوان كار ﻻزم اجتماعى و پرداخت دست مزد
براى انجام آن  -خواه توسط زنان و يا هم راه
با مردان انجام گيرد -حمله به منافع سرمايه
است .تخمين زده مى شود ،كه ارزش پولى
كار خانگى تا يك سوم توليد اجتماعى جوامع
امروزى را تشكيل مى دهد .بنابراين ،اين
مبارزه اى در درون طبقه ى كارگر عليه سرمايه
است؛ زيرا درست به اندازه ى دست مزد
كار خانگى زنان و حواشى آن  -كه طبق
محاسبات مقدارش بسيار فراتر از دست مزد
پرداخت شده به ديگر كارگران توسط سرمايه
است -منافع سرمايه كاهش مى يابد و به اين
طريق سرمايه مجبور خواهد شد كه برايش
پول هزينه كند .وقتى اين امر محقق شود،
گزينه ى ديگرى هم وجود خواهد داشت،
كه معنى اش اين خواهد بود :ما مجبور به
انجام كار خانگى نيستيم و تضمينى براى
ادامه ى اين كار نمى دهيم؛ ما مثل هر كارگر
ديگرى ،آموزش ضمن كار مى خواهيم؛ امكان
ارتقاى شغلى مى خواهيم؛ افزايش دست مزد
مى خواهيم؛ كاهش ساعات كار مى خواهيم؛
اصﻼ مى خواهيم كار ديگرى را براى
خود انتخاب كنيم؛ وظيفه ى تو ،جامعه ى
سرمايه دارى و سرمايه است كه امكان
اجراى آن را مثل هر كار ديگر فراهم كنى؛
بايد براى سال مندان به اندازه ى كافى مراكز
مراقبتى روزانه و دايمى بسازى يا افرادى
براى مراقبت از آن طى روز به خانه بفرستى؛
بايد براى نوزادان و كودكان امكانات مراقبتى
و نگه دارى بسازى .به اين طريق ،بسيارى از
زنان و مردان مشغول به كار خواهند شد! نه،
اصﻼ چرا بگذاريم تو قواعد خود را در اين
مراكز به كودكان ديكته كنى و آن ها را براى
پذيرش نقش هاى از پيش تعيين شده ى آتى
آماده سازى .ما طرح مى دهيم و به آن عمل

٥٩

مى كنيم ،اما مخارج اش را تو بايد بپردازى؛
ما نمى خواهيم در قفس خانه اسير بمانيم؛
نمى خواهيم استعدادهاى ما در گورستان
آشپزخانه دفن شود؛ نمى خواهيم از طلوع
خورشيد تا ديروقت شب در حال سگ دو
باشيم! مى خواهيم بدانيم كار ما كى شروع
مى شود و ساعت پايان اش چه زمانى است؛
مى-خواهيم براى بهبود زندگى مان ،و بهبود
شرايط كارمان ،مبارزه كنيم؛ پس بايد بدانيم
چه چيزى و چه كسانى در مقابل ما قرار دارند!
مى خواهيم با عشق به رختخواب برويم ،نه از
اجبار وظيفه ى همسرى؛ مى خواهيم كودكان
ما محصول عشق باشند ،نه محصول يك
رابطه ى اجبارى.
همه ى كوشش ما براى تغيير اين شرايط،
يك مبارزه ى طبقاتى اجتماعى است .مبارزه
عليه ديدگاه حاكم در رابطه با مساله ى زنان،
كه توسط سرمايه تجديد و تقويت مى شود،
مدرنيزه مى شود و پوسته ى جديدى روى
هسته ى كهنه ى آن كشيده مى شود ،مبارزه
عليه مناسبات استثمارگرانه است كه بار
مخارج خود را بر دوش ما زنان و خانواده هاى
كارگرى مى اندازد .مبارزه عليه سرمايه است،
كه از شانه هاى خسته ى ما به باﻻ مى جهد.
بنابراين ،در اين مبارزه ،در اين حمله به
سرمايه كه برايش مخارجى بيش از كار
پرداخت شده ى تاكنونى فراهم مى سازد ،بايد
كُل طبقه ى كارگر هم راه شود .اين حمله اى
جان كاه براى سرمايه است ،كه كماكان و به
اشكال مختلف در برابر آن مقاومت مى كند.
به طور مثال ،در آلمان ،مقادير ناچيزى را
به عنوان حق مادرى به زنان مى پردازند يا
مقدار ناچيزى به حقوق بازنشستگى آن ها
به خاطر داشتن فرزند اضافه مى كنند .اما اين
مقادير ناچيز در حقيقت ابزارى براى سرپوش
گذاشتن بر مبارزات زنان براى تثبيت كار
خانگى به عنوان يك كار اجتماعى و خفه
كردن آن بود ،كه اما به هر حال به سرمايه
تحميل شد .اين مبارزه به مفهوم سنگين
شدن كفه ى ترازوى قدرت طبقه ى كارگر
عليه طبقه ى سرمايه دار است .فهميدن اين
واقعيت است ،كه سرمايه چه كارى با ما و هم
طبقه اى هامان مى كند .اين امر ،آگاهى ما را از
هستى طبقاتى مان باﻻ مى برد .آن گاه انديشه
خواهيم كرد ،كه نيروى ما بر عليه سرمايه چه
مى كند و چه مى تواند بكند.
مساله متاسفانه در رابطه با توده ى عظيم زنانى
است ،كه موقعيت مقدر خود را پذيرفته اند
و بُعد سياسى آن را نمى شناسند .مساله در
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رابطه با توده ى عظيم كارگرانى است ،كه
هنوز در رابطه با زنان اين گونه فكر مى كنند.
چگونه مى شود اين توده ى به هيچ گرفته
شده ى منزوى در خانه ،بردگى اى را كه بر
او تحميل شده بشناسد و عليه آن مبارزه كند؟!
چگونه مى شود در هر خانه اى را ،اين آگاهى
بكوبد و زنان را به مسير رهايى بكشاند؟!
همه ى زنان را؛ چه آن ها كه تنها در كُنج
خانه در خدمت سرمايه اند ،و چه آن ها كه
خدمت دوگانه در بيرون و درون خانه را در
پرونده ى خود دارند .اين مبارزه دير زمانى
است ،كه آغاز شده است .در رابطه با وضعيت
اجتماعى زنان و چگونگى ورود آن ها به
بازار كار ،مطالعات و مطالب زيادى بعد از
رشد اوليه ى سرمايه دارى در دست است .اما
تقسيم كار جنسيتى به شكل جارى و مبارزه
عليه بيگارى خانگى را فمينيسم ،به ويژه بعد
از دهه ى  ،١٩٥٠به مساله ى روز زنان تبديل
كرد كه اكنون به درون مطالبات كارگرى و
حتا برنامه ى سازمان هاى چپ هم راه پيدا
كرده است؛ گرچه فمينيسم ،كه در آغاز به
شكل يك توده ى بى تعيُين زنان به صورت
همه ى زنان با هم بود و طبيعى بود كه نتواند
همان گونه باقى بماند ،ضرورتا تكه پاره شد
و هر تكه اى بيان گر ديدگاهى شد كه امروزه
از فمينيسم اسﻼمى تا فمينيسم راديكال را در
بر دارد .بخشى تنها در مرحله ى پرداخت
دست مزد به زنان در جا زده اند و برخى ديگر
آن را به مساله ى جنسيت ،طبقه ،نژاد و غيره
پيوند زده اند و بخشى هم به مارگرت تاجر و
مركل و كلينتون و اشرافيتى از زنان دل خوش
كرده اند ،كه پرداختن به آن ها خود موضوع
مقاله ى ديگرى مى تواند باشد.
آيا گذاشتن بار مخارج كار خانگى بر دوش
سرمايه امكان پذير است؟ آن چه كه در پنجاه
سال گذشته در اروپا و آمريكا رُخ داد ،پاسخى
نسبتا مثبت به سئوال باﻻست .اما اگر موفقيت
در نيمه ى راه متوقف شد و به تغييرات جزيى
براى توده ى زنان محدود ماند ،به دليل اين
است كه اين مبارزه تنها به وسيله ى زنان
مطرح و به پيش برده شد .حضور زنان ليبرال
و زنانى كه حاصل مبارزه را در مشاركت
زنان اليت در مسايل اجتماعى و سياسى و
اقتصادى و پيش رفت شغلى آن ها خﻼصه
مى كنند و شكل همه با همى و غير طبقاتى
جنبش ،كه راديكاليسم جنبش را به محافظه
كارى و سازش تبديل كرد و سبب شكاف و
سپس شقه شقه شدن آن شد ،و عدم حضور
و حمايت طبقه ى كارگر از مطالبات زنان ،به
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دليل محدود بودن در فعاليت اتحاديه اى كه
مبارزه را تنها در افزايش درصدى به دست مزد
ساﻻنه يا هر دو سال يك بار مى ديد و به اين
ترتيب زنان را در اين مبارزه تنها گذاشت،
مهم ترين علل ايجاد كننده ى موانع بر سر
راه اين مبارزه بودند .اما با وجود همه ى اين
مشكﻼت ،در اثر اين مبارزات ،دولت بار
بخشى از كار خانگى زنان در مورد كودكان
را به عهده گرفت .به اين ترتيب ،كودكان
مى توانند از نــوزادى تا پايان مدرسه ى
ابتدايى مورد مراقبت قرار گيرند .تكاليف
درسى شان را زير نظر مربيان ،بعد از پايان
مدرسه و استراحت ،انجام دهند .به كارهاى
فرهنگى بپردازند يا بازى كنند .اما صد البته
كه دولت سرمايه دارى سعى مى كند از زير
بار آن چه كه به او در زمان اوج مبارزات
كارگرى تحميل شده است ،شانه خالى كند
و همواره و همواره منابع كم ترى را به اين
كارها اختصاص دهد يا بار مالى آن را به دوش
خانواده ها منتقل كند .به عنوان مثال ،در آلمان
به دليل كمبود مهد كودك ،اغلب كودكان را از
سن سه سالگى مى پذيرند و خانواده بايد از
زمان حاملگى خود را براى پيدا كردن جاى
خالى در مهد كودك ثبت نام كند ،در حالى
كه مثﻼ براى كمك مالى به بانك ها در آغاز
بحران اقتصادى جديد در سال  ،٢٠٠٨دولت
اندكى درنگ نكرد و پارلمان به سرعت كمك
 ٤٠٠ميليارد يورويى را براى نجات بانك ها
تصويب نمود .يا در ايران ،در حالى كه هزارها
ميليارد تومان به سادگى ناپديد مى شود ،يا
ميلياردها دﻻر براى گسترش جنگ در منطقه
بدون پاسخ گويى به توده ها خرج مى شود،
يا صرف خريد موشك و آزمايشات آن
مى گردد ،تعداد كودكان كار سر به ميليون ها
نفر مى زند و از ايجاد مهد كودك و كودكستان
و مدارس مناسب و كافى صرف نظر مى شود.
مى شود بخشى از اين مشكﻼت را با مبارزه
حل كرد .مشكل فقط مشكل زنان نيست،
مشكل زندگى در جامعه ى سرمايه دارى
است .مشكل توده هاى كارگر ،طرف ديگرش
سود تصاعدى سرمايه است؛ پس بايد اين
مخارج را توده ها از دوش خود بردارند و
بر دوش سرمايه داران و دولت سرمايه دارى
بگذارند .وقتى اين كار انجام شود ،باز هم
به معنى اين است كه بخش كوچكى از كوه
سرمايه اى كه با استثمار توده هاى كارگر،
در محل هاى كار بيرون و درون خانه ايجاد
شده است ،به خودشان برگردانده مى شود.
براى خودشان خرج مى شود .ذره اى از آن،
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حاصل رنج و كار سرمايه دار نيست .پس بايد
شيرخوارگاه هاى روزانه ايجاد شود يا براى هر
مدتى كه كودك احتياج به مراقبت هاى ويژه
دارد ،سرمايه را وادار به پذيرش پرداخت كامل
حقوق و مزاياى مادر طى اين مدت ساخت
تا مادر در خانه بماند و كودك را بپرورد؛
بايد مهد كودك و كودكستان ،مدارس چند
كاركردى ،با آسايش گاه بعد درس ،نهارخانه،
كارگاه هاى كمك آموزشى ،هنرى ،ورزشى و
غيره در كنار مدرسه ايجاد شود؛ بايد توزيع
كتاب ،لوازم التحرير و لباس مدرسه ى مجانى،
مكان هاى مراقبت از كودكان بيمار ايجاد شود
تا والدين با خيال راحت به سر كار خود
بروند .اين امر مستلزم اين است ،كه كارگران
اعم از زن و مرد ،سرمايه دارى را بشناسند،
به حقوق خود آگاه باشند و براى آن عليه
سرمايه مبارزه كنند؛ بايد بر آن پاى فشرد ،كه
جامعه و دولت سرمايه دارى و سرمايه داران
مسئوليتى را كه به نفع خود و براى تقويت
سلطه ى خود بر دوش زنان گذاشته اند ،به
اجبار به عهده گيرند .آن كس كه اكنون و
آينده به كارگر نياز دارد تا استثمارشان كند،
بايد مخارج آماده سازى آن را هم تقبل كند.
نمى شود كه كارگر ساعت هاى طوﻻنى در
كارخانه ،كارگاه ،اداره ،مدرسه ،بيمارستان
و مغازه جان بكند ،تنها براى اين كه نيروى
كار ﻻزم سرمايه را براى حال و آينده ى آن
تضمين كند ،بدون اين كه خود لذتى از
زندگى ببرد؛ بدون اين كه وقت آزاد تكامل و
توسعه ى فكرى ،اجتماعى و فرهنگى خود را
داشته باشد .مبارزه براى حقوق زنان ،از جمله
دريافت دست مزد براى كار خانگى ،مبارزه اى
طبقاتى است؛ اما اگر با مبارزه عليه موجوديت
سرمايه دارى هم راه نشود ،اگر با مبارزه براى
محو طبقات و استثمار طبقاتى هم راه نگردد،
اگر با مبارزه با تفكر و مناسبات مردساﻻرانه
در كُل جامعه و رهايى زنان از وابستگى به
كنج آشپزخانه توام نباشد ،تنها اندكى ارتقاى
مادى در وضعيت اين زنان خواهد بود نه
رهايى واقعى ،كه اما بايد برايش مبارزه شود
و از آن به مبارزه ى ضد سرمايه دارى نقب
زده شود.
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