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فمينيستهايي از ايتاليا ،انگلستان و اياﻻت متحده آمريكا براي كنفرانسي دو روزه در سال  ١٩٧٢در شهر پادواي ايتاليا گرد هم آمدند.
اين فعاﻻن وابسته به چپِ برونپارلماني ،مبارزات ضداستعماري و بديلهاي حزب كمونيست ،برنامهي عملي به نام »بيانيهي مجمعِ
بينالمللي فمينيستي« ) ( Statement of the International Feminist Collectiveتدوين كردند .اين بيانيه با رد
جدايي ميان كار بدون مزد در خانه و كارِ مزدي در كارخانه ،كارِ خانگي را حوزهاي حياتي در مبارزهي طبقاتي عليه سرمايهداري
برميشمارد.
سيلويا فدريچي ،مهاجري ايتاليايي كه هماكنون ساكن نيويورك است ،پس از شركت در كنفرانس به نيويورك بازگشت تا كميتهي مزد
براي كارِ خانگي نيويورك ) ( New York Wages for Housework Committeeرا تاسيس كند .در سالهاي پس از آن،
كميتههاي مزد براي كارِ خانگي در شماري از شهرهاي اياﻻت متحد آغاز به كار كردند .در هر مورد ،اين گروهها خودگردان و جدا از كارگران
مزدبگيرِ مرد سازماندهي شدند .همانطور كه تزهايي پيرامون جنبشِ مزد براي كارِخانگي ) Theses on Wages for
 (١٩٧٤) (Houseworkمطرح ميكند» :استقﻼل از مردان ،استقﻼل از سرمايهاي است كه از قدرت مردان براي منضبط ساختن ما
استفاده ميكند«
در نيويورك ،كميتهي مزد كارِخانگي از فقط  ٢٠زن تشكيل شده بود كه روابط نزديكي با كميتهي تريوِنتو ايتاليا )Italian
 (Triveneto Committeeو گروه قدرت مجمع زنان ) (Power of Women Collectiveدر لندن داشتند .فدريچي به ياد
ميآورد در سالهاي ابتدايي ميزان مشاركت باﻻ بود .اعضا در مورد ماهيت متناقض مطالبهي مزد بحث ميكردند :آيا مابهازايي براي كارِ
خانگي است؟ و اگر چنين باشد ،صرفا ااقدام اصﻼحطلبانهاي است كه بيش از پيش كار زنان را در نظام سرمايهداري ادغام ميكند ،يا اين
كه مطالبهي مزد راهي است براي براندازي كارِ خانگي كه منجر به تغييرِ نقش و هويت اجتماعي زنان ميشود؟
اينها مسائل اصلي مناقشات بر سرِ كارِ خانگي در دهههاي  ١٩٦٠تا  ١٩٨٠بود .اگرچه فمينيستهاي ماركسيست و سوسياليست
مدتهاي مديدي به نظريهپردازي در مورد كارِ خانگي پرداخته بودند ،اين بحثهاي جديد بيشتر به طور خاص بر اقتصاد سياسي كارِ
خانگي زنان در بحث گستردهتر توسعهي سرمايهداري تمركز داشتند .در اين چارچوب ،كارهاي بيمزد نظير نظافت ،پختوپز ،پرورش
كودكان و همچنين انتظاراتي مانند مراقبت زنانه ،آرامش و همخوابگي كه كارِ مزدي مردان در كارخانه را امكانپذير ميكند بهعنوان
بازتوليد اجتماعي مشخص شدهاند.
تحقيقات و فعاليتهاي فدريچي براي بيشاز چهار دهه نقشي مركزي در اين جنبش داشتهاند .نوشتههاي او شرحي بنيادين از
مطالبهي مزد بهعنوان كنشي انقﻼبي ارائه ميدهد .او جزوهي تاثيرگذار خود ،مزد عليه كار ِخانگي ) Wages Against
 ،(١٩٧٥) (Houseworkرا با رديهاي تحريكآميز آغاز ميكند» :آنها >به اين كار< ميگويند عشق ،ما ميگوييم كار بدون
مزد «.فدريچي در اين جزوه و ديگر اسناد استدﻻل ميكند كه مطالبهيِ مزد ،پيوند سياسي مهمي است براي سازماندهي زنان حول
وضعيت مشترك كار بيگانهشده .برآورده كردن مطالبهي مزد براي نظام سرمايهداري غيرممكن بوده و هدف نيز همين است؛ موفقيت
مستلزم بازسازي جامع توزيع ثروت اجتماعي خواهد بود.

مزد عليه كارِ خانگي اخيرا توسط انتشارات  AKبهعنوان بخشي از مجموعهي مزد براي كارِ خانگي :كميتهي نيويورك
 :١٩٧٧-١٩٧٢تاريخچه ،نظريه و اسناد )–Wages for Housework: The New York Committee 1972
 (1977: History, Theory, Documentsبه كوشش سيلويا فدريچي و آرلن آستين بازنشر شدهاست .اين مجموعه شامل شماري
از جزوهها ،سخنرانيها ،خبرنامهها ،تصويرها ،آهنگها و پوششهاي رسانهاي است كه پيش از اين منتشر نشده بودند ،يا دسترسي به آنها
دشوار بود .اگرچه اين مجموعه بر نيويورك متمركز بوده اما شامل مطالبي از لوسآنجلس ،ايسلند ،ايتاليا ،آلمان و لندن نيز هست .اين
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نوشتهها اغلب اين وعدهي تخيلي را رد ميكنند كه فناوريهاي جديد ،زمان صرفشده براي كار ِخانگي را كاهش ميدهند و وقت بيشتري
براي ديگر فعاليتها در اختيار ميگذارند .فدريچي و نيكول كاكس در مقالهي پاتك از آشپزخانه ) Counter-planning from
 (١٩٧٥) (the Kitchenاستدﻻل ميكنند ،بارآوري افزايشيافتهي ناشي از فناوريهاي جديد ،لزوماً ماهيت جداافتادهي كارِ خانگي يا
شكلهاي هنجاري خانواده را كه زادهي كار خانگي است تغيير نميدهد.
گفتگوي زير بهجاي تمركز بر نوآوريهايي كه منجر به تغييرِ ظاهرِ كارِ خانگي ميشود ،فناوريها و تكنيكهاي مبارزهاي را در
نظر ميگيرد كه توسط سازماندهي فمينيستي حولِ كار بازتوليدي توسعه يافتهاند.
جيل ريچاردز :چرا گروه شما تصميم گرفت جدا از ديگر گروههاي فعال در زمينهي عدالت كاري ،سازماندهي كند؟
سيلويا فدريچي :كليت جنبش زنان مستقل بود ،زيرا واضح بود كه مشكﻼت و نگرانيهاي ما براي چپِ تحت سلطهي مردان
اهميتي نداشت .زنان تا سال  ١٩٦٩در حال ترك سازمانهاي چپ همچون سازمانِ دانشجويان براي جامعهاي دموكراتيك ) Students
 (for a Democratic Societyبودند ،زيرا هر بار كه زنان خواستار بحث دربارهي ستمِ وارد بر آنها بودند ،با هو و هياهو وادار به
سكوت ميشدند .سازماندهيِ جداگانه از مردان ،اهميت زيادي براي همهي گروههاي زنان داشت .اگر در سازمانهاي مختلط باقي
ميمانديم هيچگاه نميتوانستيم درك خوبي از اشكال ويژهي ستم واردشده بر زنان در جامعهمان پيدا كنيم .در زمانِ تاسيس مجموعهي
ما در سال  ،١٩٧٣شكي در مورد نياز به استقﻼل فمينيستي وجود نداشت.
با سازماندهي مستقل ،فضاهايي را ايجاد كرديم كه زنان ميتوانستند حرف خود را بزنند ،صداي يكديگر را بشنوند ،براي تجارب
يكديگر ارزش قائل شوند و به اين موضوع پيببرند كه چيزهايي كه ما براي گفتن داشتيم اهميت دارند .استقﻼل ،اين امكان را
برايمان ايجاد كرد تا خود از جانب خود سخن بگوييم .بايد اضافه كنم كه هيچ سازمانِ فمينيستي تنها درگير مسئله عدالت كاري نبود.
جيل ريچاردز :آيا ميتوانيد بگوييد جنبش مزد براي كارِ خانگي چطور مدتها قبل از اين كه نظريهي گرهگاهي
) (intersectionalityوارد حوزهي عمومي شود و در زماني كه خاستگاههاي نژادي فعاليتهاي زنان را از هم جدا كرده بود  ،وارد
پيوند مياننژادي عميقي شد؟
سيلويا فدريچي :سياست جنبشِ مزد براي كارِ خانگي را زناني شكل دادند كه درك درستي از نظام سرمايهداري ،امپرياليسم و
مبارزات ضداستعماري داشتند .بنابراين ما نميتوانستيم بپذيريم كه رهاييِ زنان ميتواند مبارزهاي براي “برابري با مردان” باشد يا
بتوان آن را محدود به مزد برابر براي كار برابر كرد .ديد ما اين بود كه همانطور كه تبعيض نژادي در مورد مردان و زنان سياهپوست
براي توجيه بردگي به كار گرفته شد ،از تبعيض مبتني بر جنسيت هم بهمنظور سوءاستفاده از زنان بهعنوان كارگران بيمزد در خانه
بهره برده شد .ازاينرو از مبارزهي مادرانِ مستمريبگير تحت رهبري زنان سياهپوست حمايت كرديم ،نه به اين خاطر كه زنان
سياهپوست اكثريت زنانِ مستمريبگير را تشكيل ميدادند ،كه اينطور نبود ،بلكه بهاين خاطر كه زنانِ سياهپوست بيش از همه
آمادهي مبارزه براي حقوقشان بودند .آنها كساني بودند كه در خيابانها ميگفتند :كمك دولتي خيريه نيست .هر زني كارگر
است .آنها همانند ما ميگفتند كه پرورشِ كودكان كاري ضروري براي جامعه است .آنها ميگفتند به ما نگوييد انگل .نگوييد
كه وابسته به دولت هستيم .دولت هنگامي كه به سرباز احتياج دارد ،سراغ بچههاي ما ميآيد؛ هنگامي كه براي
كارخانههاي خود به كارگر احتياج پيدا ميكند ،سراغ بچههاي ما ميآيد.
زنانِ سياه به اين موضوع پي برده بودند كه جنبش مزد براي كار ِخانگي قدرت بيشتري به زنان خواهد داد ،در كوتاهمدت با
داشتن پول بيشتر و كنترل بيشتر بر زندگي خود ،نبود اجبار براي وابستگي به يك مرد يا وابستگي به هركاري كه گيرشان بيايد به
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دليل نياز مبرمِ مالي ،و در بلندمدت نيز با امتناع از انجام مقادير گزاف كارِ بدون مزد براي طبقهي سرمايهدار ،همچون نسلهاي متعدد
زناني كه اين كار را كردهاند .همچنين با سر باز زدن از تداوم ناديده گرفتن اين موضوع كه خانه نوعي كارخانه بوده و اين كارِ خانگي
است كه با توليد كارگران هر نوع ديگري از كار را ممكن ميسازد.
حرف ما هرگز اين نبود كه توصيه كنيم زنان نبايد خارج از خانه كار كنند .بلكه بحث بر سر اين بود كه وقتي كه از خانه خارج
ميشويم ،بتوانيم اين كار را با قدرت بيشتري انجام دهيم و نه از سرِ ناچاري ،نه بهاين خاطر كه تنها در تﻼش براي استقﻼل مالي
مجبور به پذيرش هركاري شويم كه گيرمان ميآيد.
جيل ريچاردز :ميتوانيد نظر خود را در مورد روابط گستردهتر ميان جنبشهاي داخلي و جهاني ،بهويژه در زمينهي سازماندهي
كار بگوييد؟
سيلويا فدريچي :سرمايه جهاني است ،بنابراين فعاليت عليه سرمايه نيز بايد جهاني باشد .ما در تابستان سال  ١٩٧٢كه مجمع
بينالمللي فمينيستي را در شهر پادوا تشكيل داديم ،اين را دريافتيم.

سازماندهي بينالمللي ما را قادر ساخت بتوانيم به نقد قويتري از سرمايهداري در مقايسه با نقد سرمايهداري از منظري صرفاً ملي
دست پيدا كنيم .در نتيجه ،سازمان ما به طور روزمره بر كارهايي كه ميتوانستيم در نيويورك و اياﻻت متحده انجام دهيم تمركز
بيشتري داشت ،اما همچنين به طور منظم ميكوشيديم مﻼقاتهاي بينالمللي داشته باشيم كه در آن ميتوانستيم اسناد و
واكاويهاي خود را مبادله كنيم تا ديد گستردهتري از مبارزاتي داشته باشيم كه همگي در آن شريك بوديم.
امروزه نيز شاهد نياز به سازماندهي بينالمللي هستيم ،همانطور كه اين سازماندهي پيرامون مسئله خشونت عليه زنان در حال وقوع
است .خشونت يكنواخت نيست؛ تاثير آن بر برخي زنان بسيار عميقتر از سايرين است .مشخصاً تاثير خشونت بر زنانِ رنگينپوست ،به
خصوص در اياﻻت متحده ،شديدتر از تاثيرش بر زنانِ سفيدپوست است .همينطور تاثير آن بر زنان جنوبِ جهاني با زنانِ شمالِ جهاني
متفاوت بوده .با اين حال ما زنان با دانستن اين موضوع بزرگ شدهايم كه شب نميتوانيم از خانه بيرون برويم ،بايد حواسمان باشد كه
كي كجا ميرويم ،يا چهطور لباس ميپوشيم ،چون بسياري از مردان حق خود ميدانند كه ما را مورد آزار جنسي قرار دهند .زنانِ نسلِ
من از بچگي اين طور بار ميآمدند كه خشونت بخشي از زندگي ماست ،مردان در خيابانها نظرات تحقيرآميز يا تهديدآميزي در مورد
بدنِ ما خواهند داد و پدرها و شوهرهايمان ميتوانند ما را كتك بزنند و كسي با آن مشكلي نخواهد داشت.
ديوانِ بينالمللي جرايم عليه زنان ) (International Tribunal on Crimes Against Womenكه در سال ١٩٧٦
در شهر بروكسل برگزار شد ،نقطه عطف مهمي در سازماندهي فمينيستي بود .اين ديوان كه توسط فمينيستها سازماندهي شده بود،
پيرامون تمامي انواع خشونت ،نه تنها فردي يا خانگي ،بلكه همچنين دربارهي خشونت جنگي و سياستهاي نهادي صحبت كرد .اما
يكي از محدوديتهاي جنبش در اياﻻت متحده اين بود كه با توجه به تمركز اصلياش بر خواست مجازاتهاي شديدتر براي
متجاوزان ،اغلب با پليس همكاري ميكرد .اين اشتباه بود .همانطور كه سازمانهاي زنانِ سياهپوست نشان دادهاند ،مجازاتهاي
شديدتر منجر به مجرمسازيِ مردانِ اقليتهايي ميشود كه خود پيشتر قرباني خشونت بودند .امروزه خواستي كه اغلب فمينيستهاي
سياهپوست ترويج ميكنند بازپروري محكومان و مسئوليتپذيري جامعه است.
واكاوي ما از خشونت عليه زنان ،متكي بر لحاظكردن كار ِخانگي در حكم نوعي از توليد سرمايهداري و واكاوي نقشِ دستمزد در
ساخت كليت سازماندهي خانواده بود .ما استدﻻل ميكرديم كه خشونت هميشه در خانواده نهفته است ،چرا كه دولت از طريق
دستمزد ،قدرت كنترل و تحت نظر گرفتن زن و مجازاتش را در صورت عدم انجاموظيفه در اختيار شوهر قرار ميدهد .اين مسئله را
ميتوانم به عنوان نوعي سلطهي غيرمستقيم توصيف كنم :دولت كنترل خود بر زنان را از طريق شوهر و دستمزدش حفظ ميكند.
بيدليل نبود كه در دهه  ١٩٧٠ميﻼدي زنان مستمريبگير دولت را »آقا باﻻسر« ) (The Manناميده بودند!
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اين مسئله نشان ميدهد كه چرا خشونت خانگي براي چنين مدتي درازي تحمل شدهاست و بهندرت دولت آن را جرم محسوب
ميكند .با گذشت زمان ما حتي تجاوز را به چشمِ نوعي تنبيه خانگي ديديم .همچون راهي براي ادارهي زماني و مكاني زنان :نبايد
شب بدون شوهرت بيرون باشي ،بايد در خانه كنار بچههايت مشغول انجام كار خانه ،آمادهشدن براي روز بعد
و  ...باشي .اگر بيرون هستي ،خودت ميداني كه بايد آماده باشي .تهديد تجاوز ،قانوني ناگفته در زمان و مكان زنان
است.
همچنين نبايد فراموش كنيم كه خشونت عليه زنان با آزارِ كودكان ،گروه بزرگ ديگري كه تحت خشونت ناديده گرفتهشده قرار
ميگيرد ،مرتبط است .كودكان ميتوانند همانند زنان مورد ضربوشتم قرار بگيرند ،زيرا دولت اين رويه را بهعنوان روشي ضروري
براي فرمانبردار كردن و آمادهسازي كودكان براي انواع ديگر استثمار در آينده قبول دارد .خشونت عليه زنان نيز همراستا با خشونت
عليه تمامي مردمانِ سياه ،چه مرد و چه زن بوده است ،هر چند از دوران بردهداري تا كنون ،شكلهايي بسيار خشنتر و
تخريبآميزتري به خود گرفته است .خشونت هميشه براي اجبار مردم براي قبولِ جايگاهي مطيع در جامعه براي تحميل انواعِ شديد
استثمار ،ﻻزم است.
جيل ريچاردز :در آن دوره چه جنبههايي از برنامههاي جنبشِ مزد براي كارِ خانگي بيشتر از همه سوءتعبير ميشد؟
سيلويا فدريچي :جنبشِ فمينيستي در مقياس گستردهتر اغلب درگير بهبود شرايط زنان بود و به تغييردادن جامعه و
فاصلهگرفتن آن از نظام سرمايهداري توجه يكساني نداشت .از نگاه ما انجام مورد اول ،بدون تحقق مورد دوم غيرممكن بود.
حرف جنبش مزد براي كارِ خانگي سوءتعبير ميشد ،بهگمانشان ميگفتيم به ما پول بدهيد تا خانه بمانيم و همان كارِ
كار خانگي بهعنوان يك استراتژيِ سرپيچي نگاه ميكرديم ،استراتژياي
خانگي قبلي را انجام دهيم .اما در واقع ما به مزد براي ِ
كه گزينههاي بيشتر و قدرت بيشتري براي تصميمگيري دربارهي زندگي خودمان در اختيارمان قرار ميدهد .به ما تهمت »پابند
كردنِ زنان در خانه« ) ( institutionalizing women in the homeزده ميشد .اما بسياري از زناني كه مﻼقات ميكرديم
به ما ميگفتند كه در خانه محبوس بودند ،چون بدون پول خودشان نه ميتوانستند جايي بروند و نه ،چنانچه ميخواستند ،همسر خود
را ترك كنند.
جنبشِ مزد براي كارِخانگي ،برخﻼف تصور برخي منتقدان ،هدف نهايي ما نبود ،نه اين كه بگوييم به خوديِ خود هدف قدرتمندي
نبود .ما باور داشتيم كه مبارزه براي جنبش مزد براي كارِ خانگي ،سريعترين راه براي اجبار دولت به فراهمكردن مهدكودك رايگان و
ديگر خدمات حمايتي خواهد بود .متاسفانه جنبشِ زنان هنوز هم نتوانسته به آنها دست يابد! فكر ميكنم بخشي از دليلش اين بوده
كه جنبش تمام انرژي خود را بر ورود به فضاهاي تحت سلطهي مردان گذاشتهاست و براي تغيير شرايط كارهاي بازتوليدي ،به
خصوص در ارتباط با كارِ خانگي ،پرورش كودك و ديگر انواع كارهاي سرپرستي ،مبارزه نكرد .درعينِحال دولت نيز بهجاي
فراهمآوريِ خدمات بيشتر براي زنان ،دسترسي به خدماتي را هم كه تابهحال دسترسپذير بودند محدود كردهاست .امروزه دستيابي
به خدمات مراقبت از كودكان و سالمندان سختتر از اواخر دهه  ١٩٦٠است.
استراتژي ما مبارزه در حوزهاي بود كه زنان در آن بيشترين قدرت را دارند و بر سرِ مسائلي كه بر همه تاثيرگذار است ،نظير كارِ
خانگي ،جنسيتي ،پرورش كودك و همچنين كارِ بامزد .زماني كه مسئلهي مرخصيِ دوران بارداري باحقوق در سال  ١٩٧٦وارد ديوان
عالي ]اياﻻت متحد[ شد ،فمينيستهاي اندكي از آن حمايت كردند ،چرا كه هراس داشتند در صورتي كه اين »امتيازات« به آنها
داده شود ،ديگر هيچگاه حقِ تقاضاي برابري نخواهند داشت.
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با اين حال در اوايل دهه  ،١٩٨٠زماني كه انبوهي از زنان به كارِ مزدي وارد ميشدند ،متوجه شدند كه »برابري« سرابي بيش
نيست زيرا آنها همچنان مجبور به انجامِ ساعتها كارِ بدونمزد بودند كه صرف كارِخانگي ،مراقبت از كودكان و بستگان ميشد.
همچنين هركدام از آنها مجبور بودند به تنهايي مبارزه كنند ،هر كدام در محلِ كارِ خود و درست در زماني كه جهانيسازي در حال
زيرورو كردن تماميت سازماندهي كار بود .اتفاقاتي نظير تعطيلي مجتمعهاي صنعتي در آمريكا ،انتقالِ فرصتهاي شغلي به خارج از
كشور و قطعِ خدمات دولتي ،جريان داشت .از اين رو ،زنان در زماني وارد نيروي كار ميشدند كه سقف كارخانه در حال ريزش بود.
جيل ريچاردز :تكنولوژي آن دوره از چه جنبههايي در فعاليتهاي شما نقش كمي يا بازدارندگي داشت؟
سيلويا فدريچي :گفتنش سخت است .اما گمان نميكنم نبود كامپيوتر و اينترنت مشكلساز بود .نتيجه اين بود كه وقت
بيشتري صرف حرف زدن با زنان در خيابانها ،رختشورخانهها و ديگر محلهاي تجمع زنان ميكرديم .فكر ميكنم اين تعاملهاي
رودررو اهميت باﻻيي داشتند؛ و باعث برقراري ارتباط بهتري نسبت به تعاملهاي آنﻼين ميشد .دركل فكر ميكنم اينترنت بخش
زيادي از وقت ما را ميگيرد كه لزوما به راههاي پربازدهترِ سياسي نميانجامد .ما غرق در اطﻼعات شدهايم ،بيشتر از حدي كه
بتوانيم بر آن تسلط داشتهباشيم ،درخواستهاي ناتمامي داريم كه نميتوانيم پاسخگويشان باشيم ،يا وادارمان ميكنند پاسخهاي
سطحي بدهيم .عﻼوه بر اين ،من هنوز انبوهي از نامههايي را نزد خود دارم كه با زناني در انگلستان ،ايتاليا و كانادا رد و بدل ميكردم،
و بعضي از آنها از نظرِ واكاويشان از شرايط سياسي حاكم بر آن مناطق در حكم مقالهاند .واضح است كه فكر زيادي صرف آنها
شده .امروزه از اين خبرها نيست .با اين حال ،شكي ندارم اينترنت و كامپيوتر راهگشاي فرصتهاي جديدي هستند.
اين مقاله ترجمهاي است از:
http://bostonreview.net/print-issues-gender-sexuality/silvia-federici-jill-richards-everywoman-working-woman

لينك كوتاه شده در سايت »نقد«https://wp.me/p9vUft-Gg :
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