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 در شهر پادواي ايتاليا گرد هم آمدند. ١٩٧٢در سال هايي از ايتاليا، انگلستان و اياالت متحده آمريكا براي كنفرانسي دو روزه  فمينيست
 مجمعِي  بيانيه«به نام  ي عملي ، برنامههاي حزب كمونيست استعماري و بديلپارلماني، مبارزات ضد برون به چپِ وابسته اين فعاالن

با رد اين بيانيه  .تدوين كردند ) Statement of the International Feminist Collective( »يالمللي فمينيست بين
داري  طبقاتي عليه سرمايه ي حياتي در مبارزه يا  حوزهرا  خانگي كارِر كارخانه، د ميان كار بدون مزد در خانه و كارِ مزديجدايي 

  شمارد. برمي
مزد ي  ، پس از شركت در كنفرانس به نيويورك بازگشت تا كميتهساكن نيويورك استاكنون  سيلويا فدريچي، مهاجري ايتاليايي كه هم

، هاي پس از آن . در سالتاسيس كندرا  )  New York Wages for Housework Committee( نيويورك خانگي كارِ  براي
از كارگران  ها خودگردان و جدا كردند. در هر مورد، اين گروه آغاز به كار هاي اياالت متحد در شماري از شهر خانگي كارِ مزد برايهاي  كميته

 Theses on Wages for( كارِخانگيمزد براي  جنبشِ پيرامونهايي تزهمانطور كه  سازماندهي شدند. مزدبگيرِ مرد

Housework( )اي استقالل از سرمايه ،استقالل از مردان«كند:  ميمطرح ) ١٩٧٤ ما  منضبط ساختنمردان براي  است كه از قدرت
  »كند استفاده مي

 Italian( ايتاليا نتوتريوِي  زن تشكيل شده بود كه روابط نزديكي با كميته ٢٠ فقطاز  ي مزد كارِخانگي نيويورك، كميتهدر 
Triveneto Committee (زنانمجمع  و گروه قدرت )Power of Women Collective(  .فدريچي به ياد در لندن داشتند

 براي كارِ ازايي مابهآيا  :كردند بحث ميمزد  ي ورد ماهيت متناقض مطالبهاعضا در م .ميزان مشاركت باال بود هاي ابتدايي سال در آورد مي
اين يا  ،كند ادغام مي داري نظام سرمايه دررا از پيش كار زنان   بيشكه  استاي  طلبانه اقدام اصالحصرفا ا ،باشد چنين و اگر است؟ خانگي

  شود؟ نقش و هويت اجتماعي زنان مي كه منجر به تغييرِ خانگي براندازي كارِبراي  است مزد راهي ي مطالبهكه 
هاي ماركسيست و سوسياليست  اگرچه فمينيست بود. ١٩٨٠تا  ١٩٦٠هاي  خانگي در دهه كارِ بر سرِمناقشات  ها مسائل اصلي   اين

 سياسي كارِ خاص بر اقتصاد تر به طور هاي جديد بيش بودند، اين بحث پرداخته خانگي در مورد كارِپردازي  هاي مديدي به نظريه مدت
پز، پرورش و پخت نظافت، نظير مزد بي، كارهاي چارچوبداري تمركز داشتند. در اين  سرمايه ي تر توسعه گسترده بحثدر خانگي زنان 

عنوان  به كند پذير مي را امكان در كارخانهخوابگي كه كارِ مزدي مردان  زنانه، آرامش و هممراقبت  تي مانندتظاراكودكان و همچنين ان
  اند. بازتوليد اجتماعي مشخص شده

از  شرحي بنيادينهاي او  اند. نوشته نقشي مركزي در اين جنبش داشتهاز چهار دهه  براي بيشهاي فدريچي  تحقيقات و فعاليت
 Wages Against( كار ِخانگي عليه، مزد تاثيرگذار خود ي جزوهاو  دهد. انقالبي ارائه مي كنشيعنوان  مزد به ي مطالبه

Housework( )گوييم كار بدون ، ما ميگويند عشق مي >به اين كار< ها آن«كند:  آغاز مي آميز تحريك اي رديهرا با  ،)١٩٧٥ 
  مزد، پيوند سياسي مهمي است براي سازماندهي زنان حول يِ مطالبهكند كه  و ديگر اسناد استدالل مي جزوه فدريچي در اين» مزد. 

هدف نيز همين است؛ موفقيت داري غيرممكن بوده و  نظام سرمايه مزد براي ي مطالبهبرآورده كردن  .شده كار بيگانه مشترك وضعيت
  اجتماعي خواهد بود. مستلزم بازسازي جامع توزيع ثروت

ي نيويورك  : كميتهمزد براي كارِ خانگيي  ز مجموعهعنوان بخشي ا به AK اخيرا توسط انتشارات مزد عليه كارِ خانگي
–Wages for Housework: The New York Committee 1972( : تاريخچه، نظريه و اسناد١٩٧٧- ١٩٧٢

1977: History, Theory, Documents ن آستين كوشش) بهشماري  شامل است. اين مجموعه بازنشر شده سيلويا فدريچي و آرل
ها  دسترسي به آنيا  ،بودندنشده  كه پيش از اين منتشر است اي هاي رسانه ها و پوشش ، آهنگها ها، تصوير ها، خبرنامه ، سخنرانيها از جزوه

. اين هستآنجلس، ايسلند، ايتاليا، آلمان و لندن نيز  سواز ل مطالبياگرچه اين مجموعه بر نيويورك متمركز بوده اما شامل  .دشوار بود
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تري  و وقت بيش هندد را كاهش مي ِخانگي كار ايشده بر زمان صرف ،جديد هاي فناوريكه  كنند را رد مي تخيليي  وعدهاين اغلب ها  نوشته
 Counter-planning from( آشپزخانه از پاتكي  در مقاله سك. فدريچي و نيكول كاگذارند در اختيار ميها  براي ديگر فعاليت

the Kitchen( )يا كارِ خانگي  ي افتادهجدا ماهيت لزوماً ،جديد هاي فناوري ناشي از ي يافته افزايش بارآوري ،كنند استدالل مي) ١٩٧٥
  دهد. تغيير نمي ي كار خانگي است را كه زاده هاي هنجاري خانواده شكل

را در  اي هاي مبارزه و تكنيك ها فناوريشود،  مي منجر به تغييرِ ظاهرِ كارِ خانگيهايي كه  تمركز بر نوآوري جاي بهگفتگوي زير 
  اند.  كار بازتوليدي توسعه يافته سازماندهي فمينيستي حولِ كه توسط گيرد نظر مي

  
  ؟كندسازماندهي  ،كاري ي عدالت در زمينه فعال هاي شما تصميم گرفت جدا از ديگر گروه گروهچرا  جيل ريچاردز:

ي مردان  هاي ما براي چپِ تحت سلطه واضح بود كه مشكالت و نگراني زيرا ،جنبش زنان مستقل بودكليت  سيلويا فدريچي:
 Students( اي دموكراتيك دانشجويان براي جامعه همچون سازمانِهاي چپ  سازمان در حال ترك ١٩٦٩سال  تازنان . نداشتاهميتي 

for a Democratic Society (،وادار به  و هياهو هوبا  ،بودند ها آن  وارد بر ستمِ ي بارهزيرا هر بار كه زنان خواستار بحث در بودند
هاي مختلط باقي  . اگر در سازمانداشتهاي زنان  ي گروه جداگانه از مردان، اهميت زيادي براي همهسازماندهيِ شدند.  سكوت مي

 ي تاسيس مجموعه . در زمانِمان پيدا كنيم ي ستم واردشده بر زنان در جامعه ويژه درك خوبي از اشكالتوانستيم  گاه نمي مانديم هيچ مي
  وجود نداشت.ل فمينيستي نياز به استقال شكي در مورد ،١٩٧٣ما در سال 

براي تجارب توانستند حرف خود را بزنند، صداي يكديگر را بشنوند،  با سازماندهي مستقل، فضاهايي را ايجاد كرديم كه زنان مي
اين امكان را ، استقالل. دارندببرند كه چيزهايي كه ما براي گفتن داشتيم اهميت  يكديگر ارزش قائل شوند و به اين موضوع پي

 فمينيستي تنها درگير مسئله عدالت كاري نبود. بايد اضافه كنم كه هيچ سازمانِ برايمان ايجاد كرد تا خود از جانب خود سخن بگوييم.

 گاهي ي گره ها قبل از اين كه نظريه خانگي چطور مدت توانيد بگوييد جنبش مزد براي كارِ آيا مي :جيل ريچاردز
)intersectionality (بود را از هم جدا كرده هاي زنان  فعاليتهاي نژادي  خاستگاهو در زماني كه  عمومي شودي  وارد حوزه  وارد ،

  شد؟ عميقي نژادي پيوند ميان
داري، امپرياليسم و  از نظام سرمايه درستي كه درك ادندخانگي را زناني شكل دسياست جنبشِ مزد براي كارِ  سيلويا فدريچي:

باشد يا  ”برابري با مردان“اي براي  تواند مبارزه زنان مي رهاييِتوانستيم بپذيريم كه  بنابراين ما نمي استعماري داشتند.مبارزات ضد
پوست  مردان و زنان سياه تبعيض نژادي در موردهمانطور كه  كه ما اين بود. ديد بتوان آن را محدود به مزد برابر براي كار برابر كرد

در خانه مزد  بيعنوان كارگران  منظور سوءاستفاده از زنان به هم به مبتني بر جنسيتتبعيض از براي توجيه بردگي به كار گرفته شد، 
وست حمايت كرديم، نه به اين خاطر كه زنان پ تحت رهبري زنان سياهبگير   ي مادرانِ مستمري از مبارزه رو اين از .شد  بهره برده

پوست بيش از همه  اين خاطر كه زنانِ سياه ، بلكه بهطور نبود كه ايندادند،  بگير را تشكيل مي پوست اكثريت زنانِ مستمري سياه
كارگر  هر زنيخيريه نيست.  كمك دولتي: گفتند ها مي ها كساني بودند كه در خيابان ي مبارزه براي حقوقشان بودند. آن آماده

به ما نگوييد انگل. نگوييد گفتند ها ميآن .كاري ضروري براي جامعه است انكودك پرورشِگفتند كه  ما ميهمانند ها  . آناست
براي  هنگامي كه ؛آيديهاي ما مسراغ بچه ،به سرباز احتياج داردكه  هنگامي دولتكه وابسته به دولت هستيم. 

 آيد.هاي ما مي سراغ بچهكند، احتياج پيدا مي به كارگرهاي خود  كارخانه

مدت با در كوتاه ،تري به زنان خواهد دادقدرت بيش ِخانگي ربودند كه جنبش مزد براي كا برده پي به اين موضوع زنانِ سياه
وابستگي به هركاري كه گيرشان بيايد به براي وابستگي به يك مرد يا  تر بر زندگي خود، نبود اجبارو كنترل بيش تربيش داشتن پول
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هاي متعدد نسل همچوندار، ي سرمايهطبقه برايمزد بدون  كارِ مقادير گزاف انجاماع از با امتن نيز مدتو در بلند ،دليل نياز مبرمِ مالي
ناديده گرفتن اين موضوع كه خانه نوعي كارخانه بوده و اين كارِ خانگي  تداوماز  سر باز زدن با همچنين اند.كار را كرده كه اين يزنان

 سازد. است كه با توليد كارگران هر نوع ديگري از كار را ممكن مي
وقتي كه از خانه خارج  بحث بر سر اين بود كه . بلكهنبايد خارج از خانه كار كنند زناناين نبود كه توصيه كنيم هرگزحرف ما  

تالش براي استقالل مالي تنها در خاطر كه اين نه بهيم و نه از سرِ ناچاري، تري انجام دهشويم، بتوانيم اين كار را با قدرت بيشمي
 آيد.ميكه گيرمان  شويم كاريهر پذيرشمجبور به 

سازماندهي  يويژه در زمينههاي داخلي و جهاني، بهتر ميان جنبشانيد نظر خود را در مورد روابط گستردهتو: ميجيل ريچاردز
 كار بگوييد؟

 كه مجمع ١٩٧٢ما در تابستان سال سرمايه جهاني است، بنابراين فعاليت عليه سرمايه نيز بايد جهاني باشد.  سيلويا فدريچي:
 اين را دريافتيم.وا تشكيل داديم، را در شهر پاد فمينيستي الملليبين

ملي  صرفاً داري از منظري نقد سرمايه در مقايسه باداري  تري از سرمايه نقد قوي به المللي ما را قادر ساخت بتوانيم سازماندهي بين
توانستيم در نيويورك و اياالت متحده انجام دهيم تمركز  هايي كه مي كاردر نتيجه، سازمان ما به طور روزمره بر  .پيدا كنيم دست 

توانستيم اسناد و  مي  در آنالمللي داشته باشيم كه  هاي بين مالقات كوشيديم مي به طور منظماما همچنين  تري داشت، بيش
  تري از مبارزاتي داشته باشيم كه همگي در آن شريك بوديم. ستردهگ د را مبادله كنيم تا ديدخو هاي واكاوي

در حال وقوع مسئله خشونت عليه زنان  پيرامون طور كه اين سازماندهي همان، هستيم المللي سازماندهي بين بهشاهد نياز  نيز امروزه
پوست، به  خشونت بر زنانِ رنگين تاثير تر از سايرين است. مشخصاً نيست؛ تاثير آن بر برخي زنان بسيار عميق يكنواختخشونت  است.

طور تاثير آن بر زنان جنوبِ جهاني با زنانِ شمالِ جهاني  . هميناستزنانِ سفيدپوست تاثيرش بر خصوص در اياالت متحده، شديدتر از 
توانيم از خانه بيرون برويم، بايد حواسمان باشد كه  نمي  ايم كه شب دانستن اين موضوع بزرگ شده بامتفاوت بوده. با اين حال ما زنان 

دانند كه ما را مورد آزار جنسي قرار دهند. زنانِ نسلِ  مي خوداز مردان حق  بسياريپوشيم، چون  طور لباس مي رويم، يا چه كي كجا مي
در مورد  يآميز يا تهديدآميز ها نظرات تحقير مردان در خياباناز زندگي ماست، بخشي كه خشونت  آمدند اين طور بار ميمن از بچگي 

  و كسي با آن مشكلي نخواهد داشت. توانند ما را كتك بزنند مي هايمان  ها و شوهر بدنِ ما خواهند داد و پدر
 ١٩٧٦كه در سال  )International Tribunal on Crimes Against Women( المللي جرايم عليه زنان بين ديوانِ

بود، سازماندهي شده ها  توسط فمينيست كه اين ديوان در سازماندهي فمينيستي بود. يمهم نقطه عطف ،سل برگزار شدكدر شهر برو
كرد. اما صحبت هاي نهادي  و سياست يخشونت جنگي  همچنين درباره تنها فردي يا خانگي، بلكه  پيرامون تمامي انواع خشونت، نه

هاي شديدتر براي  بر خواست مجازات اش تمركز اصلي با توجه به هاي جنبش در اياالت متحده اين بود كه از محدوديتيكي 
هاي  اند، مجازات پوست نشان داده هاي زنانِ سياه كرد. اين اشتباه بود. همانطور كه سازمان اغلب با پليس همكاري مي ،متجاوزان

هاي  فمينيست بودند. امروزه خواستي كه اغلب خشونت قرباني تر پيشخود  شود كه مي هايي اقليت مردانِسازيِ  به مجرمشديدتر منجر 
  پذيري جامعه است. مسئوليت و بازپروري محكومان كنند پوست ترويج مي سياه

نقشِ دستمزد در واكاوي  داري و نوعي از توليد سرمايه در حكمِخانگي   كاركردن  لحاظمتكي بر  ،ما از خشونت عليه زنان واكاوي
كرديم كه خشونت هميشه در خانواده نهفته است، چرا كه دولت از طريق  خانواده بود. ما استدالل مي سازماندهيكليت  ساخت

 دهد. اين مسئله را اختيار شوهر قرار مي دروظيفه  در صورت عدم انجامش را دستمزد، قدرت كنترل و تحت نظر گرفتن زن و مجازات
 كند. حفظ ميدولت كنترل خود بر زنان را از طريق شوهر و دستمزدش توصيف كنم:  ي غيرمستقيم سلطهبه عنوان نوعي  متوان مي
  ناميده بودند! )The Man» (آقا باالسر«را بگير دولت  مستمري ميالدي زنان ١٩٧٠نبود كه در دهه دليل  بي
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دولت آن را جرم محسوب ندرت  است و به تحمل شده درازيچرا خشونت خانگي براي چنين مدتي كه  دهد مي  نشاناين مسئله 
نبايد : زنان زماني و مكاني ي ادارهراهي براي  همچونبا گذشت زمان ما حتي تجاوز را به چشمِ نوعي تنبيه خانگي ديديم.  كند. مي

شدن براي روز بعد  ، آمادهشغول انجام كار خانههايت م ر بچهبايد در خانه كنا ،شب بدون شوهرت بيرون باشي
زنان  زمان و مكانناگفته در  قانوني، تهديد تجاوزداني كه بايد آماده باشي.  خودت مي ،هستيو ... باشي. اگر بيرون 

 است.
قرار شده  ناديده گرفتهكه تحت خشونت  يديگرهمچنين نبايد فراموش كنيم كه خشونت عليه زنان با آزارِ كودكان، گروه بزرگ 

عنوان روشي ضروري  را بهرويه دولت اين  زيرا ،شتم قرار بگيرند و توانند همانند زنان مورد ضرب گيرد، مرتبط است. كودكان مي مي
با خشونت راستا  قبول دارد. خشونت عليه زنان نيز هم ر استثمار در آيندهبراي انواع ديگ كودكانسازي  براي فرمانبردار كردن و آماده

تر و  بسيار خشن هايي شكلداري تا كنون،  از دوران برده هر چند ، است عليه تمامي مردمانِ سياه، چه مرد و چه زن بوده
به خود گرفته است. خشونت هميشه براي اجبار مردم براي قبولِ جايگاهي مطيع در جامعه براي تحميل انواعِ شديد  يآميزتر تخريب

  استثمار، الزم است.
  شد؟ تر از همه سوءتعبير مي خانگي بيش هاي جنبشِ مزد براي كارِ هايي از برنامه در آن دوره چه جنبه ل ريچاردز:جي

زنان بود و به تغييردادن جامعه و  اغلب درگير بهبود شرايط تر در مقياس گسترده جنبشِ فمينيستي سيلويا فدريچي:
  دوم غيرممكن بود. بدون تحقق مورد ،مورد اولانجام  ما نگاه. از نداشتتوجه يكساني گرفتن آن از نظام سرمايهداري  فاصله

 به ما پول بدهيد تا خانه بمانيم و همان كارِ گفتيم شان مي گمان شد، به مزد براي كارِ خانگي سوءتعبير مي  حرف جنبش
 اي كرديم، استراتژي عنوان يك استراتژيِ سرپيچي نگاه مي به ِ خانگي اما در واقع ما به مزد براي كار. خانگي قبلي را انجام دهيم

پابند «به ما تهمت  .دهد در اختيارمان قرار مي ي زندگي خودمان گيري درباره براي تصميم يتر بيش قدرت وهاي بيشتر  كه گزينه
كرديم  از زناني كه مالقات ميشد. اما بسياري  زده مي ) institutionalizing women in the home( »زنان در خانه كردنِ

خواستند، همسر خود  مي چه  نه، چنانستند جايي بروند و نتوا ميه ، چون بدون پول خودشان نبودند  محبوسگفتند كه در خانه  به ما مي
  را ترك كنند.

نه اين كه بگوييم به خوديِ خود هدف قدرتمندي  ،هدف نهايي ما نبود برخالف تصور برخي منتقدان،خانگي، جنبشِ مزد براي كارِ
رايگان و كردن مهدكودك  فراهمبه ترين راه براي اجبار دولت  سريع ،خانگي مزد براي كارِ باور داشتيم كه مبارزه براي جنبشنبود. ما 

كنم بخشي از دليلش اين بوده  كر مي! فيابد  ها دست به آن نتوانستههم بود. متاسفانه جنبشِ زنان هنوز   خدمات حمايتي خواهدديگر 
است و براي تغيير شرايط كارهاي بازتوليدي، به  گذاشته ي مردان فضاهاي تحت سلطهبه  ورودبر كه جنبش تمام انرژي خود را 

 جاي حال دولت نيز به رپرستي، مبارزه نكرد. درعينِهاي س كودك و ديگر انواع كار پرورشخانگي،  خصوص در ارتباط با كارِ
امروزه دستيابي  است. كرده محدود پذير بودند  حال دسترس به ه تاك را هم تر براي زنان، دسترسي به خدماتي بيش خدمات آوريِ فراهم

  است. ١٩٦٠تر از اواخر دهه  به خدمات مراقبت از كودكان و سالمندان سخت
 كارِ نظير دارند و بر سرِ مسائلي كه بر همه تاثيرگذار است،ترين قدرت را  بود كه زنان در آن بيش اي حوزهاستراتژي ما مبارزه در 
وارد ديوان  ١٩٧٦ي مرخصيِ دوران بارداري باحقوق در سال  ودك و همچنين كارِ بامزد. زماني كه مسئلهكخانگي، جنسيتي، پرورش 

ها  به آن »امتيازات«در صورتي كه اين  چرا كه هراس داشتند ،هاي اندكي از آن حمايت كردند شد، فمينيست [اياالت متحد] عالي
  گاه حقِ تقاضاي برابري نخواهند داشت. شود، ديگر هيچ  داده
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بيش سرابي  »برابري«شدند، متوجه شدند كه  وارد مي يمزدكه انبوهي از زنان به كارِ  ، زماني١٩٨٠با اين حال در اوايل دهه 
 شد. مي بستگانراقبت از كودكان و مزد بودند كه صرف كارِخانگي، م رِ بدونها كا ها همچنان مجبور به انجامِ ساعت زيرا آن نيست

سازي در حال  جهاني كه ، هر كدام در محلِ كارِ خود و درست در زمانيكنند مبارزه مجبور بودند به تنهاييها  همچنين هركدام از آن
هاي شغلي به خارج از  ، انتقالِ فرصتصنعتي در آمريكا هاي مجتمع تعطيليزيرورو كردن تماميت سازماندهي كار بود. اتفاقاتي نظير 

  ريزش بود.شدند كه سقف كارخانه در حال  در زماني وارد نيروي كار مي. از اين رو، زنان ي، جريان داشتكشور و قطعِ خدمات دولت
  ؟ دارندگي داشتنقش كمي يا باز هاي شما فعاليت هايي در كنولوژي آن دوره از چه جنبهت جيل ريچاردز:

كه وقت  اين بود نتيجه .ساز بود مشكلو اينترنت  كامپيوترنبود كنم  گمان نميگفتنش سخت است. اما  سيلويا فدريچي:
 هاي تعاملكنم اين  كرديم. فكر مي ميهاي تجمع زنان  محلو ديگر  ها رختشورخانهها،  با زنان در خيابان صرف حرف زدنتري  بيش

كنم اينترنت بخش  . دركل فكر ميشد آنالين مي هاي تعاملبه باعث برقراري ارتباط بهتري نسبت و رودررو اهميت بااليي داشتند؛ 
تر از حدي كه  ايم، بيش ما غرق در اطالعات شده .انجامد نميترِ سياسي  هاي پربازده گيرد كه لزوما به راه ميزيادي از وقت ما را 

هاي  پاسخ كنند وادارمان مييا  ،توانيم پاسخگويشان باشيم هاي ناتمامي داريم كه نمي باشيم، درخواست تسلط داشتهآن   بتوانيم بر
، كردم يا و كانادا رد و بدل ميكه با زناني در انگلستان، ايتال را نزد خود دارم هايي از نامه انبوهيبر اين، من هنوز   عالوه .سطحي بدهيم
ها  . واضح است كه فكر زيادي صرف آناند رايط سياسي حاكم بر آن مناطق در حكم مقالهش شان از واكاويظرِ ها از ن و بعضي از آن
 هاي جديدي هستند. فرصت گشاي راه. با اين حال، شكي ندارم اينترنت و كامپيوتر ها نيست از اين خبرشده. امروزه 

 
  اي است از: اين مقاله ترجمه
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