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 اشاره

متحده برای کنفرانسی دو هایی از ایتالیا، انگلستان و ایاالتفمینیست 2791در سال 

های روزه در شهر پادووا در ایتالیا گردهم آمدند. این فعاالن در پیوند با چپ

های بدیل در برابر حزب فراپارلمانی، مبارزات ضداستعماری، و جستجوی راه

 المللیی گروه بیناعالمیه»ای برای عمل تنظیم کردند: کمونیست، بیانیه

مزد در خانه و کار این اعالمیه خط بطالنی کشید بر جدایی کار بی«. هافمینیست

ی طبقاتی علیه یاتی در مبارزهای حمزدی در کارخانه، و کار خانگی را حیطه

 داری قلمداد کرد. سرمایه

سیلویا فدریچی، مهاجر ایتالیایی ساکن نیویورک، در این کنفرانس شرکت کرد و 

ی کمیته»نام ای در نیویورک تاسیس کند بهسپس به نیویورک بازگشت تا کمیته

برای  ی دستمزدهای بعد کمیتهطی سال«. خواهان دستمزد برای کار خانگی

ها اندازی شد. در هر مورد، این گروهکارخانگی در چندین شهر ایاالت متحده راه

ی دستمزد برای تزهایی درباره»مستقل و جدا از کارگران مرد مزدبگیر شکل گرفتند. 

ای است استقالل از مردان استقالل از سرمایه»گوید: ( چنین می2791« )کارخانگی

 «.یرد تا ما را تحت نظم خود آوردگکه از قدرت مردان بهره می

در نیویورک شامل شماری بیش از « ی خواهان دستمزد برای کار خانگیکمیته»

در « گروه قدرت زنان»ی ایتالیایی تریونتو و زن نبود که روابط نزدیکی با کمیته 12

های اول اعضای کمیته مرتب تغییر ی فدریچی، در سالگفتهلندن برقرار کرد. به

ی دستمزد بود: آیا این مطالبه دند چون بحث بر سر ماهیت متناقض مطالبهکرمی

صورت آیا صرفاً اصالحی جزئی نبود که کار زنان اجرتی بود در قبال کارخانگی، در این

که این مطالبه نفس کارخانگی یا این -گنجاند؟ داری میرا در چارچوب نظام سرمایه

 داد؟جتماعی زنان را تغییر میبرد و هویت و نقش ارا زیر سؤال می

ی کار خانگی درباره 2792تا  2792های های دههها موضوعات محوری بحثاین

ی های سال دربارههای مارکسیست و سوسیالیست سالبود. گرچه فمینیست

پردازی کرده بودند، این مباحث جدید مشخصاً بر اقتصاد سیاسی کار کارخانگی نظریه

داری متمرکز بود. در این ی سرمایهتر توسعهی گستردهخانگی زنان در چرخه

مزدی است که کار مزدی مردان را های بیچارچوب، بازتولید اجتماعی حاکی از کار
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ها، و در کردن بچهکند، کارهایی مثل تمیزکاری، آشپزی، بزرگدر کارخانه ممکن می

 ی جنسی.های زنانه، آرامش، و رابطهضمن مراقبت

از چهار دهه است که فعالیت و پژوهش فدریچی سرآمد این موضوع حاال بیش 

بوده است. اثر او روایتی است بنیادین از مطالبه دستمزد در مقام یک کنش انقالبی. 

(، با رد یک دعوی مشهور 2791« )دستمزد در قبال کارخانگی»ی تاثیرگذار او، هجزو

«. جیره و مواجبگوییم کار بیمیگویند عشق، ما آنها می»آمیز دارد: شروعی تحریک

ی ی دستمزد نوعی شبکهفدریچی در این متن و متون دیگر خود مدعی است مطالبه

ای که دهی زنان حول کار ازخودبیگانهپیوند سیاسی ضروری است در راه سازمان

تواند این مطالبه را برآورده کند، و نکته داری نمیدهیم. سرمایهی ما انجام میهمه

ی توزیع ثروت جانبهن است؛ موفقیت در این راه مستلزم پیکربندی مجدد و همههمی

 اجتماعی است. 

دستمزد برای »ای به نام اخیرا در مجموعه« دستمزد در قبال کار خانگی»ی جزوه

با ویرایش « : تاریخ، نظریه، اسناد2799-2791ی نیویورک کار خانگی: کمیته

ی شده است. این مجموعه شامل تعدادی جزوه فدریچی و آرلن آستین تجدید چاپ

هاست. گرچه تمرکز ، و گزارش رسانه، آهنگمنتشرنشده، سخنرانی، خبرنامه، عکس

آنجلس، های لسحال مطالبی از کمیتهاین مجموعه بر نیویورک است، در عین

 ی اتوپیایی را ردایسلند، ایتالیا، آلمان و لندن هم دارد. اغلب مطالب این وعده

شده برای کار خانگی را کم خواهند کرد های جدید زمان صرفکنند که تکنولوژیمی

که فدریچی و نیکول کاکس در ها باقی خواهد ماند. چنانو وقت برای سایر فعالیت

وری گویند، افزایش بهره( می2791« )ریزی متفاوت از درون آشپزخانهبرنامه»یمقاله 

زوماً ماهیت جداافتاده کار خانگی یا اشکال مختلف های جدید لبه واسطه تکنولوژی

 آورند. ها به بار میدهد، اشکالی که این تکنولوژیخانواده هنجارگرا را تغییر نمی

کوشند کار خانگی متفاوت به ی زیر به جای پرداختن به ابداعاتی که میمصاحبه

دازد که پرهای مبارزاتی میها و تکنیکنظر برسد به آن دسته تکنولوژی

 هایی بسط دادند که حول کار بازتولیدی تشکل یافتند.فمینیست

*** 
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هایی تشکل یابد که در چرا گروه شما تصمیم گرفت مجزا از دیگر گروه

 کردند؟ی عدالت کار فعالیت میحوزه

های های ما برای جریانکلیت جنبش زنان مستقل بود چون معلوم بود که نگرانی

 گرایی همچونهای چپزنان از سازمان 2797. تا سال چپ مردمحور مهم نبود

شدند، چون هر وقت زنان خارج می (SDS)« دموکراتیک خواهان جامعه دانشجویان»

گری صدایشان را کشیدند با هوچیرود پیش میها میی ستمی که بر آنبحثی درباره

ردان را احساس یابی جداگانه از مهای زنان ضرورت تشکلی گروهکردند. همهخفه می

توانستیم به درکی از های مختلط مانده بودیم هرگز نمیکردند؛ اگر در تشکلمی

که گروه ما شکل  2791مان برسیم. تا سال اشکال خاص ستم علیه زنان در جامعه

 گرفت، دیگر ضرورت استقالل فمینسیتی به خوبی جا افتاده بود. 

توانستند حرف بزنند، آن زنان می یابی مستقل فضایی ساختیم که درما با تشکل

های یکدیگر ارزش قائل شوند، و به اهمیت های هم گوش دهند، برای تجربهبه حرف

هایمان پی ببرند. استقالل به ما این امکان را داد که صداهای خودمان را بیابیم. حرف

الت ی عدشان فقط به مسألهکدامهای فمینیستی هیچاین را هم اضافه کنم که تشکل

 پرداختند. در محیط کار نمی

 

توانست در « دستمزد برای کار خانگی»طور بحث ممکن است بگویید چه

که بحث هم خیلی پیش از اینمیان زنانی از نژادهای مختلف مطرح شود، آن

تنیدگی اشکال مختلف ستم )نژادی، جنسیتی، طبقاتی و غیره( باب درهم

های یعنی درست در دورانی که تفاوت روز شود و همگان از آن سخن بگویند،

 کرد؟نژادی بیش از هر چیز فعالیت سیاسی زنان را از هم جدا می

را زنانی شکل دادند که درکی از « دستمزد برای کار خانگی»سیاست 

توانستیم رو نمیی ضداستعماری داشتند. ازاینداری، امپریالیسم و مبارزهسرمایه

باشد یا محدود « برابری با مردان»ای در راه ط مبارزهبپذیریم که آزادسازی زنان فق

های دادن ویژگیطور که نسبتشود به دستمزد برابر برای کار برابر. درست همان

های داری بود، تبعیضپوست در خدمت توجیه بردهنژادی به مردان و زنان سیاه
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و مواجب در جیره جنسیتی نیز در خدمت استثمار زنان بود به عنوان کارگران بی

ی مادران خواهان رفاه اجتماعی، تحت رهبری زنان خانه. به همین دلیل، ما از مبارزه

پوست اکثریت این گروه بودند )که نه چون زنان سیاه –پوست، حمایت کردیم سیاه

ترین گروه برای مبارزه در راه گرفتن پوست آمادهخب نبودند( بلکه چون زنان سیاه

رفاه اجتماعی »گفتند: هایی بودند که در خیابان میها همانشان بودند. آنحقوق

کردن گفتند بزرگها هم درست مثل ما میآن«. خیریه نیست. هر زنی کارگر است

نگویید ما طفیلی هستیم. نگویید »گفتند: ها مییک بچه کاری است اجتماعاً الزم. آن

آید. وقتی های ما میراغ بچهایم. وقتی دولت محتاج سرباز است سما وابسته به دولت

 «.آیدهای ما میهایش محتاج کارگر است سراغ بچهبرای کارخانه

تری به زنان قدرت بیش« دستمزد برای کار خانگی»ها فهمیدند که بنابراین آن

داشتن اختیار تر، با در دستمدت، با داشتن پول بیشدهد: در کوتاهمی

بودن به بودن به یک مرد یا وابستهاجبار به وابسته هایشان، با رهایی از هرگونهزندگی

دهند؛ و در بلندمدت، با امتناع از ها تن میکارهایی که فقط به خاطر نیاز مالی بدان

های دار توسط نسلی سرمایهمزد و مواجب به طبقهاعطای میزان زیادی کار بی

جور کارخانه ه یکداشتن این موضوع که خانمختلفی از زنان. همچنین  با درنظر

طور که کارگر کند، همانپذیر میاست، و کار خانگی هر نوع دیگری از کار را امکان

 دهد. کند و تحویل جامعه میتولید می

این حرف اصالً بدان معنا نبود که برای زنان نسخه بپیچیم و بگوییم بیرون از 

کردیم، بتوانیم با قدرت  خانه کار نکنند. بلکه منظور این بود که وقتی خانه را ترک

تری کارمان را انجام دهیم نه از سر استیصال، نه چون مجبوریم هرکاری که بیش

 که کمی استقالل مالی داشته باشیم. پیش آمد بپذیریم، صرفاً برای این

 

های فمینیستی داخلی و تر جنبشی روابط گستردهنظرتان درباره

 دهی کارگری، چیست؟انی سازمویژه در زمینهالمللی، بهبین

المللی داری هم باید بینالمللی است، بنابراین فعالیت علیه سرمایهسرمایه بین

 المللیگروه بین»پی بردیم، وقتی در پادووا  2791باشد. ما به این موضوع در تابستان 
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تری المللی به ما اجازه داد نقد جدیدهی بینرا تشکیل دادیم. سازمان« هافمینیست

چه از منظری صرفاً ملی حاصل تر از آنداری داشته باشیم، بسیار جدیسرمایه از

شد. برمبنای متداول، این رویکرد بدین معنا بود که  سازمان ما بر کارهایی می

متحده انجام دهیم، تر در ایاالتطور کلیتوانستیم در نیویورک و بهمتمرکز شد که می

المللی داشته باشیم و بتوانیم در این کوشیدیم دیدارهایی بینولی در عین حال مدام 

، به نحوی که به ها و متون هم خبردار شویمدیدارها تبادل نظر کنیم، و از تحلیل

 تری از مبارزات مشترک برسیم. دیدگاه موسع

طور که در بحث المللی هستیم، مثالً آندهی بینامروز هم شاهد لزوم سازمان

تر زنان در جریان است. خشونت یکدست نیست؛ برخی زنان بسیار بیش خشونت علیه

متحده، ویژه در ایاالتپوست، بهاند. معلوم است که زنان رنگیندر معرض خشونت

همین قرار، اعمال اند. بهبسیار شدیدتر از زنان سفیدپوست در معرض خشونت

است. ولی ما زنان  های شمالیخشونت بر زنان جنوب جهان متفاوت از زنان بخش

مان توانیم بیرون رویم، باید حواسها نمیایم که شبهمگی با این آگاهی بزرگ شده

پوشیم، چون بسیاری از مردان به خود اجازه رویم، چه میجمع باشد کِی کجا می

نسل من از کودکی پذیرای دهند ما را مورد آزار و اذیت جنسی قرار دهند. زنان هممی

شان خواهد بود، مردان در خیابان شدند که خشونت جزئی از زندگیاین واقعیت 

زنند، پدران و شوهران هایمان میی بدنآمیز دربارههایی تحقیرآمیز یا تهدیدحرف

 ای نیست، باید تحمل کرد.  توانند ما را کتک بزنند و چارهمی

لی جرایم الملدادگاه بین»دهی فمینیستی یکی از نقاط عطف حیاتی در سازمان

ها این دادگاه را در بروکسل برگزار شد. فمینیست 2799بود که در مارس « علیه زنان

های خانگی تشکیل دادند و طرف خطابش انواع و اقسام خشونت بود، نه فقط خشونت

های نهادها. ولی یکی از های مرتبط با جنگ و سیاستیا فردی، بلکه خشونت

های ده این بود که عمدتاً خواستار مجازاتمتحهای جنبش در ایاالتمحدودیت

کرد. این کار اشتباه شد و اغلب با پلیس همکاری میشدیدتری برای متجاوزان می

های اند، مجازاتروشنی نشان دادهپوست بههای زنان سیاهطور که تشکلبود. همان

که همان  شدهایی میتر برای مردان جماعتتراشی بیششدیدتر نهایتاً منجر به جرم
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پوست های سیاهوقت هم قربانی بودند. امروز درخواستی که عمدتاً از سوی فمینیست

 گویی اجتماع است. و پاسخ 1شود عدالت معطوف به اصالح و بهبود مجرممطرح می

مان از کار خانگی در ی خشونت علیه زنان وابسته بود به تلقیتحلیل ما درباره

نه، و نیز تحلیل نقش دستمزد در ساختن کل سازمان دارامقام نوعی تولید سرمایه

شود، خانواده. استدالل ما این بود که خشونت همیشه در خانواده هست ولی دیده نمی

شان چون دولت، از طریق دستمزد، قدرت نظارت و کنترل کار زنان را به شوهران

ف خود را ها را در صورتی که وظایطور قدرت مجازات آنکند، و همینواگذار می

نامم: دولت نظارت بر زنان را به انجام ندهند. من آن را نوعی حکمرانی غیرمستقیم می

 2792ی جهت نیست که در دههبرد. بیی مردان و دستمزدشان پیش میواسطه

 خواندند!می« اقای رئیس»کردند دولت را زنانی که برای رفاه اجتماعی مبارزه می

حد با خشونت خانگی کنار آمده و این دهد چرا دولت تااین قضیه نشان می

تدریج تجاوز را نوعی انضباط خانگی ندرت آن را جرم انگاشته است. ما حتی بهبه

ها نباید شب»ی اداره و نظارت بر زمان و مکان زنان است: قلمداد کردیم. تجاوز شیوه

نه را انجام تنها بدون شوهرت بیرون باشی، باید با فرزندانت در خانه باشی، کارهای خا

روی، پس خودت را برای چیزهای ی روز بعد شوی، و ... اگر بیرون میدهی، آماده

دادن به زمان کردن و نظمتهدید تجاوز جنسی، تلویحاً نوعی منضبط« دیگر آماده کن.

 و مکان زنان است.  

ی در ضمن نباید فراموش کنیم خشونت علیه زنان در پیوند است با سوءاستفاده

ی دیگری که در معرض خشونتی قرار از کودکان، یعنی جمعیت عمدهجنسی 

توان مثل شود. کودکان را هم میخود به رسمیت شناخته نمیخودیگیرند که بهمی

وشتم قرار داد، چون دولت پذیرفته که این راهی ضروری برای زنان مورد ضرب

ار آماده سازد. و های بعدی استثمها را برای شکلهاست، تا آنکردن آنمنضبط

پوستان، چه زن و چه ی سیاهخشونت علیه زنان در پیوند است با خشونت علیه همه

تری به خود گرفته تر و مخربداری تاکنون اشکال سبعانهمرد، هرچند از زمان برده

                                                      
1 restorative justice 

 کند.عدالت کیفری که بر اصالح مجرم از طریق مواجهه او با قربانیان درون اجتماع تأکید مییک نظام 
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است. خشونت همواره برای واداشتن مردم به پذیرفتن جایگاهی زیردست در جامعه و 

 استثمار ضروری است. اعمال اشکال شدید 

 

« دستمزد برای کارخانگی»ی های برنامهدر آن زمان در مورد کدام جنبه

 تری وجود داشت؟بدفهمی بیش

تر به گذار از ی جنبش وسیع فمینیستی بهبود شرایط زنان بود، ولی کمدغدغه

از  دانستیم که بدون گذاراندیشید. ما میای متفاوت میداری و ساختن جامعهسرمایه

 داری بهبود شرایط زنان ممکن نیست. سرمایه

این « دستمزد برای کارخانگی»اشتباه چنین تصور شد که منظور از جنبش به

به ما پول دهید تا بتوانیم در خانه بمانیم، و همان کارهای خانگی معمول را »است که 

ستیم تا از دانولی ما درواقع دستمزد برای کار خانگی را تمهیدی می«. انجام دهیم

تری در اختیار ما قرار های بیشهای معمول سرپیچی کنیم، تمهیدی که گزینهنقش

دهی ی سازمانی نحوهگیری دربارهتری برای تصمیمدهد، و قدرت بیشمی

ولی بسیاری از زنان «. کردن زنان در خانهحبس»مان. ما متهم شدیم به زندگی

حبوس شده بودند، چون بدون هیچ پولی از آنِ تر از این هم در خانه مگفتند پیشمی

توانستند توانستند هیچ جایی بروند یا حتی اگر می خواستند هم نمیخودشان، نمی

 شان را ترک کنند.شوهران

کردند، هدف طور که برخی منتقدان تصور می، آن«دستمزد برای کار خانگی»

اشد. باور داشتیم که مبارزه در نفسه هدف مهمی نبکه فیالبته نه این –غایی ما نبود 

ترین راه است برای واداشتن دولت به اعطای سریع« دستمزد برای کار خانگی»راه 

های رایگان. متأسفانه جنبش زنان کودکخدمات حمایتی کلیدی به ما همچون مهد

دست آورد! به نظرم دلیلش تا حدی این است که جنبش ها را بههنوز نتوانسته این

ی مردان کرد، و برای تغییر انش را صرف ورود به فضاهای تحت سلطهی توهمه

ی کار خانگی، پرورش کودک، و ویژه در زمینهشرایط کار بازتولیدی تالشی نکرد، به

تر کردن خدمات بیشدیگر اشکال کارهای مراقبتی. در ضمن، دولت به جای فراهم

داشت هم کم کرد. امروز  برای زنان، حتی دسترسی به خدماتی را که قبالً وجود
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 2792ی از کودکان و سالمندان از اواخر دهه هایی مثل مراقبتبرخورداری از حمایت

 تر شده است. هم سخت

ترند، بر ها قویهایی مبارزه کنیم که زنان در آنراهبرد ما این بود که در زمینه

نگی، گرایش تر است، مسائلی همچون کار خاسر مسائلی که تاثیرشان بر ما بیش

ی مرخصی زایمان با جنسی، پرورش کودکان، و همچنین کار مزدی. وقتی الیحه

ها از آن عالی کشور رفت، معدودی از فمینیستبه دیوان 2799حقوق در سال 

موافق باشند، دیگر هرگز « امتیازاتی»ترسیدند اگر با چنین حمایت کردند چون می

 نتوانند از خواست برابری سخن بگویند.

، انبوهی از زنان وارد مشاغل مزدبگیر 2792ی حال، وقتی در اوایل دههبا این

برسیم چون همچنان مجبور بودند یک « برابری»شدند، فهمیدند که هنوز مانده تا به 

ها و جیره و مواجب در خانه انجام دهند، از قبیل مراقبت از بچهعالَم کارهای بی

ای هم در دورهام در محل کار خودشان بجنگند، آنطور مجزا هر کدبستگان. و باید به

های سازی در حال زیرورو شدن بود. مجتمعکه کل ساختار کار به دلیل جهانی

شد، دولت سپاری میشدند، کارها برونتدریج برچیده میصنعتی ایاالت متحده به

ه سقف بنابراین زنان درست زمانی وارد بازار کار شدند ک –کرد خدمات را قطع می

 ها در حال فروریختن بود. کارخانه

 

 کرد؟ تان بود یا به آن کمک میتکنولوژی روز از چه طرقی مانع فعالیت

کنم نبود کامپیوتر و اینترنت مشکلی ایجاد گفتنش دشوار است. ولی فکر نمی

ها، و دیگر خانهتری را صرف صحبت با زنان در خیابان، رختشویکرد. ما وقت بیشمی

 هایشدند. به نظرم صحبتها دور هم جمع میکردیم که زنان در آنیی میجاها

داد که بهتر از هایی شکل میچهره خیلی مهم بود؛ به برقراری ارتباط به چهره

گیرد ولی الین است. در مجموع، به نظرم اینترنت زمان زیادی از ما میهای آنارتباط

ندارد. به قدری اطالعات بر سرمان  های سیاسی پربارتری به همراهلزوماً شیوه

های اینترنتی داریم که قدر درخواستآییم، آناند که از پس تحلیل آن بر نمیریخته

شود. از مان بسیار سطحی میهایکه جواببدهیم یا این شان پاسختوانیم به همهنمی
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الیایی، و کانادایی هایی را دارم که با زنان انگلیسی، ایتاین گذشته، من هنوز انبوه نامه

ی اوضاع سیاسی آن ها شبیه مطالبی تحلیلی دربارهکردم، و بعضی از آنرد و بدل می

های جذاب بود. امروز هیچ چیزی از این ها کلی فکردر بین این نامه -کشورها هستند

های جدیدی برای دست نداریم. هر چند، شک ندارم که اینترنت و کامپیوتر هم امکان

 کنند.می ما ایجاد

 

 بوستون ریویومنبع: 

 

http://bostonreview.net/print-issues-gender-sexuality/silvia-federici-jill-richards-every-woman-working-woman?fbclid=IwAR3YzsHsjfIFEhn7cm221QTr02_XFcSNl6VZtiua5SQBztYzwTv2qa-qzTA
http://bostonreview.net/print-issues-gender-sexuality/silvia-federici-jill-richards-every-woman-working-woman?fbclid=IwAR3YzsHsjfIFEhn7cm221QTr02_XFcSNl6VZtiua5SQBztYzwTv2qa-qzTA

