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  iنهریزی متقابل از آشپزخابرنامه

 سیلویا فدریچی و نیکل کاکس 

 حسینی طلیعه 

 

 منتشر« 3کارخانگی برای پول پرداخت و زنان» عنوان با 2لیبراسیون یمجله در که شد نوشته 1لوپاته کارول یمقاله به پاسخ در اصل در مقاله این]

 از تریبیش گشودگی با لوپاته حاضر حال در که چرا کنیممی منتشر را مقاله این اکنون ما. کردند رد را ما پاسخ مجله این سردبیران[ 1.]بود شده

 باز «چپ» با را عقیم بحثی ما نوشته این انتشار با. کندمی بندیمفصل را المللیبین فمینیستی جنبش با آن نسبت و چپ مفروضات سایرین،

 دهیم.[می پایان آن به بلکه کنیمنمی

 و مزدبگیر کارگر داری،سرمایه یجامعه بنیاد که معنا این به یابد،می توسعه و سلطه دستمزد، رهگذر از سرمایه که است شده روشن مارکس زمان از

 رهگذر از دقیقاً که است این اند،گرفته مفروض را آن نه و اندکرده روشن را آن نه کارگر یطبقه جنبش هایسازمان که چهآن. است او مستقیم استثمار

 … است ساخته پنهان را آن دستمزد، فقدان که چرا بوده نیز مؤثرتر حتا استثمار این. است شده دهیسازمان غیرمزدی کارگر استثمار دستمزد، همین

 [2]. شودمی ظاهر سرمایه از خارج شخصی خدمتی همچون هاآن کار است، زنان به مربوط که جاآن

 زنان جنبش که زمان هر. اندکرده منتشر خانگی کار برای دستمزد به نسبت را حملاتی چپ، مجلات از بسیاری گذشته ماه چند در که نیست تصادفی

 گربیان و رودمی «زنان یمسأله» از فراتر که دارد ایضمنی معانی دورنما این است معتقد چپ. است کرده خطر احساس چپ گرفته، مستقل موضعی

 با نسبت در سنتی طوربه چپ گراییفرقه البته. است کارگر یطبقه یبقیه قبال در هم و زنان قبال در هم شاناکنون و گذشته هایسیاست در گسست
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 این تا گیرد پیش در باید طبقاتی یمبارزه که است وسوییسمت نیز و داریسرمایه تسلط ینحوه از سطحی درک پیامدی است داده نشان زنان مبارزات

 .بشکند را سلطه

 و برگزیده انقلابی هایسوژه عنوانبه را کارگر یطبقه از خصوصیبه هایبخش همواره ،«کارگر یطبقه متحد منافع» و «طبقاتی یمبارزه» عنوان تحت چپ

 همان استراتژیکش و سازمانی اهداف در چپ بنابراین. است کرده محکوم حمایتی صرفاً نقشی ایفای به را بقیه اندانداخته راه به هابخش این که ایمبارزه در

 لحاظ به تاکتیکی، مواضع تنوع رغمبه ، چپ رو، همین از. است داریسرمایه در کار تقسیم یمشخصه که کرده بازتولید را طبقاتی هایبندیتقسیم

 با رسدمی انقلابی هایسوژه انتخاب به نوبت کهزمانی نو، و یمقد چپ ها،آنارکولیبرتارین ها،تروتسکیست ها،استالینیست. است یکپارچه استراتژیک

 .شوندمی همدست مشابه هایاستدلال و مفروضات

 کنندمی اعطا «پیشرفت» ما به هاآن

 کار انبوه حجم است، پذیرفته قدرتیبی و بالقوه قدرت وارگی،انگل و تولید غیرکار، و کار میان بندیتقسیم مرز درمقام را دستمزد چپ که زمانی از

 چپ سنت کل میشل، ژولیت تا و گرامشی تا لنین از. است مانده بیرون شاناستراتژی و هاتحلیل از دهندمی انجام سرمایه برای خانه در زنان که غیرمزدی

 از دارخانه زنان مقام در زنان چپ، نظر طبق. اندداشته توافق انقلابی یمبارزه در دارخانه زن بودنفرعی و سرمایه بازتولید در خانگی کار بودنفرعی سر بر

 شکست مانهایخواباتاق و هاآشپزخانه به یابیدست در سرمایه که است آن ما مشکل رسدمی نظر به. عذابند در آن غیاب از بلکه برندنمی رنج سرمایه

 و هاآشپزخانه در که هرکاری و ایممانده باقی داریپیشاسرمایه و فئودالی یمرحله در ما معلوم قرار از که مضاعف پیامد این با است، خورده

 هاآن نابودی برای ما یمبارزه باشند، سرمایه از خارج هایمانآشپزخانه اگر که است روشن. است اجتماعی دگرگونی با ارتباطبی کنیممی مانهایخواباتاق

 .بود نخواهد موفق سرمایه دادن شکست در هرگز

 به همواره که چرا پرسد،نمی هرگز چپ که است پرسشی بدهد اجازه غیرمولد کار انبوه حجم این غیرسودآور، کار انبوه حجم این به سرمایه باید چرا کهاین

 ینظریه به را سرمایه با زنان یویژه ارتباط از خود جهل هاآن که است آمیزکنایه. دارد اطمینان ریزیبرنامه در آن ناتوانی و سرمایه بودنغیرعقلانی
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 زنان سرکوب که تحلیلی منطق بنابراین. آمد فائق آن بر توانمی کارخانه هایدروازه به ورودمان رهگذر از تنها که اندکرده ترجمه زنان سیاسی ماندگیعقب

 نابود را آن کهاین نه و شویم روابط این وارد که انجامدمی ما برای استراتژی این به ناگزیربه بیند،می دارانهسرمایه روابط از شانشدنمحروم یدرنتیجه را

 .کنیم

 که طریق همان به ترتیب، همین به. دارد  وجود «سوم جهان» برای اشاستراتژی و زنان برای چپ استراتژی میان واسطهبی ارتباطی تعبیر، این به بنا

 ما از کسانی -«نیافتگانتوسعه» که کنندمی فرض مورد دو هر در. بیاورند «سوم جهان» به را هاکارخانه خواهندمی بیاورند، هاکارخانه به را زنان خواهندمی

 به یابیدست رهگذر از تنها و هستند ماندهعقب «واقعی کارگر یطبقه» با مقایسه در – کنندمی کار تریپایین تکنولوژیک سطح در و ندارند دستمزد که

 چپ که نزاعی مورد، دو هر در. کنند جبران را شانماندگیعقب توانندمی کارخانه، کار از تریبزرگ سهم یعنی دارانه،سرمایه استثمار از تریپیشرفته نوع

 مولدتر، و تریافتهتوسعه تر،عقلانی شکل به سرمایه برای مبارزه بلکه نیست سرمایه برعلیه مبارزه کشد،می پیش ،«نیافتگیتوسعه» برای دستمزدی،بی برای

 تربیش کهاین حق کنند،می عرضه تربیش کار حق بلکه ،(کنندمی ارزانی کارگری هر به که را این) کنندمی اعطا «کار حق» تنها نه هاآن ما، مورد در. است

 .شویم استثمار

 مبارزه برای جدید زمینی

 ماندگیعقب معادل را پایین تکنولوژیک یتوسعه و دستمزدیبی که است دارانهسرمایه ایدئولوژی این امتناع خانگی، کار برای دستمزد سیاسی یشالوده

 مسأله این مسئولیت. داندمی ما دهیسازمان برای سرمایه به نیاز معادل مان،یافتنسازمان برای شرطیپیش درمقام نهایتاً، و قدرت فقدان معادل سیاسی،

 ،(است وابسته هم به عمیقاً شرط دو این و) کنیممی کار تریپایین تکنولوژیک سطح در یا هستیم دستمزدبی که جاآن از زیرا ماست خود یبرعهده

 دیترویت در خودرو تولید یکارخانه مرد کارگر که چون که رویمنمی موضوع این پذیرش زیربار ما. باشد متفاوت کارگر یطبقه یبقیه از باید ماننیازهای

 کارخانه در کار ،«سوم جهان» مزارع و هاآشپزخانه یا شهرهاکلان در مانهایآشپزخانه از آغاز با باید نیز ما هدف پس کند، قیام مونتاژ خط برابر در تواندمی

 داریسرمایه یتوسعه نپذیرفتن همان درست گرایانهچپ ایدئولوژی با ما مخالفت. کنندمی امتناع آن از ایفزاینده طوربه دنیا تمام در کارگران که باشد
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 کهاین از است بازتعریفی نپذیرفتن، این ذات در. است داریسرمایه اشکال تمامی با مخالفت تردقیق طوربه یا است، آزادی سوی به راهی یمنزلهبه

 .طبقاتی نیازهای و طبقاتی نیروهای مجدد ارزیابی یعنی کیست، کارگر یطبقه و چیست داریسرمایه

 از که گشایدمی مبارزه برای جدیدی زمینی که است سیاسی دورنمایی بلکه نیست، مطالبات سایر کنار در مطالبه یک تنها خانگی کار برای دستمزد پس

 عنصری مطالبه، یک به خانگی کار برای دستمزد تقلیل که چرا کرد، تأکید باید مسئله این بر[ 3.]است کارگر یطبقه تمام سود به ولی شودمی آغاز زنان

 مبارزه این که ایسیاسی مسائل با مواجهه از سازدمی قادر را منتقدانش که است آن از اعتبارزدایی برای ایشیوه است؛ آن به چپ حملات در متداول

 .کنند اجتناب انگیزدبرمی

 تحریف را مسئله پیش از ،«خانگی کار برای پول پرداخت» عنوان،. است دست این از اینمونه ،«خانگی کار برای پول پرداخت و زنان» لوپاته، یمقاله

 از اعتبارزدایی در ترهوشمندانه ایشیوه. است کارگر یطبقه و سرمایه میان قدرت یرابطه از نمودی بلکه نیست، پول مقداری تنها دستمزد زیرا کند،می

 کار» زنان آن در که دارد متحده ایالات وضعیت با کمی بسیار تناسب و است شده وارد ایتالیا از دورنما این که است آن ادعای خانگی کار برای دستمزد

 را بستری المللیبین بُعد -دهدمی ارجاع آن به لوپاته که منبعی تنها –4«اجتماع براندازی و زنان قدرت. »است غلط اطلاعات از دیگر مثالی این. «کنندمی

 ادغام کنونیِ یمرحله در خانگی، کار برای دستمزد جغرافیایی خاستگاه ردیابی صورت هر در. کندمی تصدیق آمد، پدید خانگی کار برای دستمزد آن در که

 را آن علیه طغیان قدرت و استثمار کار، کهاین از کنیم امتناع یعنی است آن سیاسی تکوین دارد اهمیت چهآن. است موضوع از خارج سرمایه المللیبین

 زنان فقط» هاآن) «کنندنمی کار» که زنانی و «کنندمی کار» که زنانی میان بندیتقسیم بر است پایانی ما، مورد در. ببینیم دستمزد حضور یسایه در تنها

 کار زنان اکثر متحده ایالات در تنها متناقض شکلی به و نیست کار خانگی کار نیست، کار مزدبی کار که دارد را ضمنی معنای این که( هستند «دارخانه

 از چشمگیری اکثریت یمبارزه و مزدبی کار بر بستنچشم خانه، در زنان کار ندیدن اما. دارند دوم شغل هاآن از بسیاری زیرا کنندمی قیام و کنندمی

 کار بر متکی امروز به تا و است شده بنا مزدی کار نیز و بردگان کار بر آمریکایی یسرمایه که است موضوع این از پوشیچشم مانند. است جهان جمعیت

 .است کرده رشد جهان سرتاسر در و متحده ایالات هایزندان و هاآشپزخانه ها،زمین در مرد و زن هامیلیون مزدبی

                                                             
4   The power of Women and the Subversion of the Community 
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 پنهان کار

 جاآن به و شروع کارخانه هایدروازه از کار و ندارد پی در حقوقی چک الزاماً کاری روز سرمایه، نظر از که دانیممی زن، درمقام خودمان از کردنشروع با ما

 و کنیممی وصله که هاییجوراب از را مانسرهای آنکه محض به زیرا. کنیممی کشف دوباره را خانگی کار خودِ  یگستره و ماهیت و شودنمی ختم نیز

 ترینارزنده اما دربرنداشته، خودمان برای دستمزدی کار این کهاین با بینیممی نگریم،می مانکاری روز تمامیت به و کنیممی بلند پزیممی که غذاهایی

 جسمی، لحاظ به کردنخدمت. است منزل تمیزکاری از تربیش مراتببه خانگی کار. کار نیروی: ایمکرده تولید دارانهسرمایه بازار در ظهور برای را محصول

 از هاآن به کردنکمک است، – آینده کارگران – مانفرزندان از مراقبت. است روزه هر کار برای هاآن کردنآماده و دستمزدبگیران به جنسی و احساسی

 این به. کنندمی عمل رود،می انتظار داریسرمایه لوای تحت هاآن از که هاییشیوه به هم هاآن کهاین از یافتناطمینان است، شانمدرسه هایسال تا تولد

 کاری نیروی تا اندکرده صرف را کارشان و شانزندگی که دارد وجود زن هامیلیون پنهان کار معدن، یا اداره هر مدرسه، هر پشت کارخانه، هر پشت که معنا

 [5.]کنند کار معادن یا هااداره مدارس، ها،کارخانه آن در که کنند تولید

. هستند دارانهسرمایه تولید هایستون خانواده و خانگی کار ،«نیافتهتوسعه» و «یافتهتوسعه» کشورهای دوی هر در امروز به تا که است علت همین هب

 متفاوت دیگر، کشور به کشوری از کارمان شرایط. است دارانهسرمایه یتوسعه یمرحله هر در تولید ضروری شرط باانضباط، و پایدار کاری پذیریدسترس

 یا پوستسیاه اگر مخصوصاً نکنیم، بازتولید که است شده گفته ما به کشورها سایر در و هستیم فرزندان روزافزون تولید به مجبور کشورها بعضی در. است

 دیگر برخی در اما کنیممی تولید مزارع برای غیرماهر کارگر ما کشورها بعضی در. داریم را «دردسرآفرین هایآدم» بازتولید قصد یا هستیم، بگیرمستمری

 .است مشابه دهیممی انجام سرمایه برای که ایوظیفه و مانغیرمزدی کار کشور، هر در اما. تکنسین و ماهر کارگران

 دوی هر ضد بر مبارزه برای کمتر حتا انرژی و زمان معنای به تنها زنان برای بودندوشغله. است نکرده رها ماناول شغل از را ما گاههیچ دوم شغل یافتن

 کار نیروی بازتولید صرف را کار هاساعت باید مجرد، یا متأهل کند،می کار نیز آن از خارج یا خانه در وقت تمام صورت به که زنی این، بر علاوه. است هاآن

 به شرایط آراسته مویی و زیبا پیراهنی مزدی، کار بازار در یا ازدواج بازار در چه شانبرای زیرا اند،آگاه وظیفه این استبداد از خوبی به زنان و بکند خودش

 .است شغل آوردندست
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 دوش از را فرزندان سازیاجتماعی مسئولیت اعظم بخش تلویزیون، و مهدکودک ها،کودکستان مدارس،» متحده ایالات در که داریم شک ما بنابراین

 زن برای زیادی بسیار فراغت زمان بالقوه، صورت به که است معنا این به خانگی کار سازیماشینی و خانه یاندازه کاهش» کهاین و «اندبرداشته شانمادران

 [6.«]هستند او وقت در جوییصرفه به مربوط قاعدتاً که …است هاآن تعمیر و وسایل از استفاده کردن،خرید سرگرم» فقط او و «است مانده باقی دارخانه

 در تنها تکنولوژی، مورد در. اندکرده باز اضافی کار برای را مانوقت تنها بلکه اندنکرده آزاد خودمان برای را زمانی هیچ هرگز هاکودکستان و هامهدکودک

 ارزیابی است شده وارد هایمانآشپزخانه درون به آهسته که را ایتکنولوژی و پذیردسترس اجتماعاً تکنولوژی میان شکاف ما که است متحده ایالات

 حدودی در اگر» که چرا. کندمی تعیین را آوریممی دست به که ایتکنولوژی کیفیت و کمیت که است ما مزدیبی شرط نیز، مورد این در و. کنیممی

 هرصورت، در[ 7.«]دهید انجام را کارتان تا کشدمی طول زمانی مدت چه که دهدنمی اهمیت کسهیچ شود،نمی پرداخت ساعتی حقوق شما به مشخص

 یک تولید» کهاین و کنند خلاص خانگی کار از را زنان توانندنمی کدامهیچ دوم، شغل نه و تکنولوژی نه که است آن مؤید متحده ایالات در وضعیت

 از خاصی نوع هر با شود، انجام کار این که تکنوولوژیکی سطح هر با تقدیر، دو این میان نیست، غیرماهر کارگر تولید با مقایسه در تریآسان بدیل تکنسین،

 [8].«باشد کردن تولید برای زیستن از امتناع و رایگان کار از امتناع باید زنان موضع شود،می تولید که فرزند

 نیروی» از بخشی عنوان به شدنقانونی برای آرزویی است، دارانهسرمایه تولید دهیممی ارائه خانه در که کاری کهاین گفتن با که شود روشن باید مسئله این

 فضیلتی حداقل اخلاقی ضرورتی نه اگر مولدبودن دارانه،سرمایه منظری از تنها. نیست اخلاقیات به توسل نوعی مسئله این بهتر بیان به نداریم، را «تولید

 نیست اقبالی خوش از مولدبودن کارگر بنابراین» دریافت مارکس که گونههمان. استثمارشدن یعنی صرفاً مولدبودن کارگر، یطبقه منظر از. است اخلاقی

 دارانهسرمایه تولید از ایلحظه خانگی کار گوییممی کهزمانی اما[. 11.]کنیممی کسب آن از کمی «نفس به اعتماد» ما بنابراین[ 9.«]است بدشانسی بلکه

 گوییممی کهزمانی نهایتاً. کنیممی روشن بیابد، باید آن ضد بر شورش که را ایویژه اشکال نیز و کار یدارانهسرمایه بندیتقسیم در را مانویژه کارکرد است،

 ایدرجه و شکل از تا شویم شریک خوردهشکست نبردی در کهاین نه کنیم، نابود را آن خواهیممی و توانیممی ما گوییممی اصل در سازیم،می را سرمایه ما

 .کنیم حرکت دیگر ایدرجه و شکل به استثمار از
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 در تریکم اشتیاق لوپاته به نسبت که پذیریممی البته[ 11.«]گیریمنمی عاریت به را مارکسیستی دنیای از مقولاتی» ما که سازیم روشن باید همچنین

 همچنین ما. است حیاتی داریسرمایه یجامعه در ما عملکرد فهم برای امروز به تا که اندداده ارائه تحلیلی آثار این که زیرا داریم، مارکس آثار از پوشیچشم

 که مردانه شووینیسم از سطح آن به منحصراً ما. باشد داشته تاریخی عوامل در ریشه است ممکن خانگی کار به مارکس آشکار تفاوتیبی که مشکوکیم

 خانگی کار و ایهسته یخانواده بود، نوشتن مشغول مارکس کهزمانی. دهیمنمی ارجاع گذاشت اشتراک به( هاآن با فقط نه و) معاصرانش با مشخصاً مارکس

 زن و بود کار مشغل کارخانه در فرزندانش و شوهر همراه که بود پرولتر زن داشت چشمانش پیش در مارکس چهآن[ 12.]بود نشده ساخته کاملاً هنوز

 کارگران که نبود معنا این به ایهسته یخانواده غیاب. کردنمی تولید کالایی کارِ نیروی نه، یا کردمی کار خودش چه و داشت خدمتکار یک که بورژوایی

 سپری کارخانه در را روز از ساعت پانزده خانواده عضو هر کهزمانی خانگی کار و خانوادگی روابط که بود معنا این به بلکه کردند،نمی گیریجفت یا ازدواج

 .جسمی فضای نه و بود فراهم خانوادگی زندگی برای زمان نه و بود ناممکن کردمی

 مبارزات امواج آن از ترمهم و داد کاهش را کار نیروی که فرساییطاقت کار و گیرهمه هایبیماری از پس تنها تر،منضبط و پایدارتر کار نیروی به نیاز

 مرکز درمقام ایهسته یخانواده دهیسازمان سوی به را سرمایه داد، قرار انقلاب یک یآستانه در را انگلستان که 1881 و 1831 هایدهه در پرولتری

 است، سرمایه برای سرمایه خلق بلکه دانیم،می «غرب» در ما که گونهآن نیست، دارانهپیشاسرمایه ساختاری تنها نه خانواده،. داد سوق کار نیروی بازتولید

 اما کندمی محافظت کارگر از تجاری واحد همچون خانواده» بنابراین. کند تضمین را کنترلش و کار نیروی کیفیت و کمیت بناست که نهادی درمقام

 خانواده برضد کارگر یطبقه زن یمبارزه که است علت این به و. بود نخواهد کارگر جز چیزی هرگز( مرد چه و زن چه) او که کندمی حاصل نیز اطمینان

 [13.«]است حیاتی

 نظم یک مقام در ما مزدیبی

 نیز و را ما که نیرویی از است نابرابری بندیتقسیم سازینهادینه درنتیجه و مردان به دستمزدمانبی وابستگی مزدمان،بی کار سازینهادینه ضرورتاً خانواده

 باز سر کارشان از خواستند هرگاه که رهگذر این از است، زده گره شانشغل به را مردان مانوابستگی و ماندستمزدیبی زیرا. است کرده منضبط را مردان

 شکستن لوپاته برای که است «ما و مردان به متعلق -کهن عادات» آن بنیان جااین. هستند وابسته مزدشان به که شوندمی مواجه فرزندانی و همسر با بزنند
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 یک[ 18.«]کند درخواست فرزند از نگهداری در برابر مشارکت برای ویژه هایزمانبندی» است دشوار مرد برای که نیست تصادفی. است سخت بسیار هاآن

 زن اگر حتا است، حیاتی خانواده بقای برای مرد دستمزد که است آن کنند ریزیبرنامه وقتنیمه ساعات برای توانندنمی مردان چرا کهآن برای دلیل

 باقی مانبرای خانه کار برای تریبیش زمان نتیجتاً که دریابیم مصرفی ترکم هایشغل یافتن یا ترجیح به متمایل را خودمان» اگر و. بیاورد دومی دستمزد

 شتاب با شدنمصرف سپس و کارخانه یک در شدنمصرف یعنی هستیم، شدیدتر استثماری برابر در مقاومت مشغول ما که است دلیل این به «بگذارد

 [15.]خانه در تربیش

 کار به عادت ما که دانندمی کارفرمایان. است دستمزدی کار بازار در ما ضعف یاولیه مسبب دهیم،می انجام که کاری برای دستمزدمان فقدان همچنین

 مترادف زن که جاآن از. آورند چنگ به را ما ناچیز قیمتی ازای به توانندمی که طوریبه هستیم خودمان برای پول مقداری محتاج بسیار و داریم هیچ برای

 است دلیل این به. کنیممی حمل خود با رویممی که هرکجا آموزیممی تولد بدو از که را ای«داریخانه هایمهارت» و هویت این ما است، شده دارخانه زن

 کار که واقعیت این. دهدمی سوق تریبیش داریخانه امور به را ما معمولاً دستمزد کسب سوی به ما مسیر و است خانه کار یدنباله معمولاً زنانه شغل که

 را ما دهیممی انجام چهآن از فارغ که است بخشیده( «زنانگی)» بودنطبیعی از وبوییرنگ جامعه، سوی از تحمیلی شرطِ این به است دستمزد بدون خانه

[ 16.« ]هستیم 5«جنس» یک ما که است این سپرد خاطر به باید که ضروری چیز آن» بگوید ما به لوپاته که نداریم نیازی بنابراین. دهدمی قرار تأثیر تحت

 امتناع آن به بخشیدنتداوم از ما و است کار جنسیِ بندیِتقسیم این. هستیم خوب بچه تولید و سکس برای فقط ما که است گفته ما به هاسال سرمایه

 یهمه برای و ضرورتاً وجود، صورت در خاصی، هایکیفیت چه معناست؛ چه به واقعاً بودنزن: »پرسیممی که دهدمی رخ وقتی الزاماً اتفاق این زیرا کنیممی

 که چیزی تمام هستیم؟ کی ما که گویدمی کسی چه. است سکسیستی پاسخ یک تمنای سؤال این پرسیدن[ 17]«است؟ پیوسته خصلت این به هازمان

 این. برکنیم دل مانتحمیلی اجتماعی هویت از تا کنیم کسب را لازم قدرت مان،مبارزه دل از که جایی تا نیستیم، کسی چه ما که است این بفهیم توانیممی

 به بخشیدنتداوم همان این -گیرندمی فرضپیش را ابدی و طبیعی انسانی شخصیت یک که هستند گذاریقانون مشتاقان از دسته آن یا گذارقانون یطبقه

 .است ما بر شانقدرت

                                                             
5 Sex 
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 خانواده تکریم

 :دهدمی سوق عام طوربه دستمزدبی کار و خانه در دستمزدبی کار یوقیحانه تکریم سوی به پذیربینیپیش شکلی به را لوپاته زنانگی، ذات وجویجست

 عشق سر از را یکدیگر نیازهای احتمالاً توانندمی افراد هاآن در که اندآورده فراهم را دارانهسرمایه زندگی شکاف تنها سنتی شکلی به خانواده و خانه

 محافظت فرزندان از عشق سر از حدودی، تا حداقل والدین،. باشد نیز تسلط یا ترس سر از معمولاً امر این اگر حتا سازند برآورده مراقبت یا

 مراقبتی و کار همیشه که است علت همین به و ماندمی زنده ما همراه شویممی بزرگ ما کهزمانی خاطره این که کنممی فکر حتا من. …کنندمی

 [18.]داریممی نگه یوتوپیا نوعی مانند خود همراه را نقدی پاداشی مبنای بر نه و است عشق سر از که

 شرایطی به را ما که هستند زنجیرهایی هااین. است داده نشان کرده، وارد زنان بر خدمت و مراقبت عشق، این که را مخربی اثرات زنان جنبش ادبیات

 نوعی به را آن و داریم نگه خود در را فرزندان مقام در خودمان فلاکت و مانهایمادربزرگ و مادران فلاکت کهاین از ما پس. اندزده گره داریبرده به نزدیک

 حتا و دستمزدبی البته و هستند مراقبت و عشق مورد که هاآن کند،نمی پرداخت دستمزدی دولت یا سرمایه کهزمانی. ورزیممی امتناع دهیم، ترفیع یوتوپیا

 .کنند پرداخت را شانزندگی باید که هستند کسانی همان تر،ضعیف

 کار برای تربیش هم باز یبالقوه امکانات کردنپنهان به تنها» خانگی کار ازای در اجرت درخواست اینکه بر مبنی کنیممی رد را لوپاته پیشنهاد همچنین ما

 این از فورد جمهوررییس شک بدون. است رایگان صورتبه آن انجام «زدابیگانه» کار سوی به راه ترینسریع گویی که[ 19]«کندمی کمک غیربیگانه رایگانِ

 این، وجود با. است ما زمان از ایخیرانه توزیع چنین بر مبتنی زند،می تکیه آن بر تربیش هرچه مدرن دولت که داوطلبانه کار. کرد خواهد قدردانی پیشنهاد

 قرار اخاذی مورد ترکم و بودند وابسته و تلخ ترکم داشتند، اقتصادی اجرتی بودند، متکی مراقبت و عشق بر مانمادران کهآن عوض به اگر ما نظر به

 مبارزه برای تریبیش قدرت و زمان مانمادران. کردندمی اخاذی اندازند،می هایشانایثارگری یاد به را هاآن مدام که فرزندانشان از هم ترکم و گرفتندمی

 رساندند.می مبارزه این در تریپیشرفته یمرحله به را ما و داشتند کاری چنین علیه
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 تکریم ،«دارندمی نگه زنده را[ شان]روح» زنان و مردان که ایجبهه آخرین ،«خصوصی دنیایی» مقام در را خانواده که است این داریسرمایه ایدئولوژی ذات

 شهرتی از سرخوش ،[21]«سختی» و «ریاضت» و «بحران» از مملو حالِ  زمان در دارسرمایه طراحان با همراه ایدئولوژی این که ندارد تعجبی و کند

 را آن بود بهتر و داشت نگه دلگرم را ما 7اقتصادی رکود دوران در عشق است، کرده بیان تایمز نیویورک در اخیراً 6بیکر راسل که طورهمان. است تجدیدیافته

 امر برابر در را شخصی امر کارخانه، برابر در را( اجتماع یا) خانواده که ایدئولوژی این[ 21.]بیاوریم خود همراه سختی دوران به حاضرمان کوتاه سفر در

 دستمزد غیاب در که دارد خانه در ما بردگی جهت عملکردی دهدمی قرار غیرمولد برابر در را مولد کار و عمومی امر برابر در را خصوصی امر اجتماعی،

 در را تعابیرش ترینروشن از یکی که دارد ریشه کار از دارانهسرمایه بندیتقسیم در عمیقاً ایدئولوژی این. است شده ظاهر عشق از کنشی درمقام همواره

 .یابدمی ایهسته یخانواده دهیسازمان

 روابط انقیاد و دستمزدی کار داریسرمایه که ایشیوه از است تعمیمی کرده رازآلود را خانواده اجتماعی عملکرد دستمزدی، یرابطه آن در که ایشیوه

 سود به منجر که کندمی پنهان را اینشدهپرداخت کار دستمزد، که ایمآموخته مارکس از ما. است کرده رازآلود ،«پولی پیوندهای» به را ماناجتماعی

 – اندشده تولید روابط به تبدیل – اندشده تولید روابط به منقاد ماناجتماعی و خانوادگی روابط که را ایاندازه و حد دستمزد، با کار گیریاندازه اما. شودمی

 یاندازه تا اندداده اجازه سرمایه به آن، فقدان و دستمزد. داشت خواهد سرمایه انباشت جهت عملکردی مانزندگی از لحظه هر بنابراین کند،می پنهان نیز را

 در که را زمانی آن. شودمی ظاهر دهد،می رخ ایویژه فضای و زمان در تنها که مانزندگی از بخش یک مقام در کار. کند مخفی را مانکاری روز واقعی

 با را[ 22]«مغزمان و هااستخوان اعصاب، عضلات،» رویم،می کار سر یا کنیممی آماده کار برای را خودمان کنیم،می مصرف «اجتماعی یکارخانه»

 .شوندمی ظاهر فردی انتخاب و آزاد زمان فراغت، اوقات شکل به همگی کنیم،می بازسازی سینمایی هایفیلم و فوری سکس فوری، هایاسنک

 کار متفاوت بازارهای

                                                             
6 Russell Baker 
7 Depression  
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 یرابطه رهگذر از سرمایه. داردمی نگه منفک را کارگران و کندمی پنهان است کسی چه کارگر یطبقه که نیز را موضوع این دستمزد از سرمایه یاستفاده

 پرولتاریایی رویاروی را «کارگر ایطبقه» و( سفید مردان و زنان جوانان، پوستان،سیاه برای کاری بازار) کندمی دهیسازمان را کار متفاوت بازارهای دستمزد،

 «کارگر یطبقه» هایمالیات از معاف که است شده گفته ما به بگیرانمستمری درمقام بنابراین. دهدمی قرار اول، گروه کار بر است انگلی گویا که ،«کاربی»

 .ایمشده تصویر شوهرهایمان حقوق پایانبی چاه شکل به دارخانه زنان مقام در و کنیممی زندگی

 مشاغل» تاریخ که گونههمان. هست نیز اکنون و است بوده سرمایه به عطف با کارگر یطبقه تمام ضعف دستمزدی،بی از ناشی اجتماعی ضعف نهایتاً اما

 را هاییعرصه آن تا است داده اجازه سرمایه به ها،شهرکلان در هم و «نیافتهتوسعه» کشورهای در هم دستمزدبی کار پذیریدسترس دهد،می نشان 8«گریزپا

 به نتوانست سرمایه که هرکجا. ببرد تحلیل بودند رسیده آن به جاآن در کارگران که را قدرتی نتیجه در کند، رها است برده بالا بسیار را خود قیمت کار که

 اتفاقی بنابراین. شد باز «سوم جهان» از مهاجران یا شهرهاکلان در جوانان و پوستانسیاه زنان، روی به هاکارخانه هایدروازه بشتابد، «سوم جهان» سوی

 عناصر نیافتگیتوسعه و دستمزدیبی. هستند دستمزدبی جهان جمعیت از نیمی از بیش است، دستمزدی کار بر مبتنی قاعدتاً داریسرمایه کهآن با نیست

 و ملی کار بازار سر بر رقابت به کارگران کردنوادار برای هستند قوی هاییشیوه هااین. هستند المللیبین و ملی لحاظ به دارانهسرمایه ریزیبرنامه ضروری

 [23.]هستند متضاد و متفاوت مانمنافع که ما به موضوع این باوراندن و المللیبین

 از نمودهایی که دارد وجود( اندشده موفق دولت از پول مقداری گرفتن در که کارگرانی تحقیر) بگیریمستمری و نژادپرستی سکسیسم، هایریشه جااین در

 در هایشریشه و دارانهسرمایه ایدئولوژی از استفاده این اگر. هستند کارگر یطبقه تقسیم و تعدیل از متفاوت هایشیوه نتیجه در و کار متفاوت بازارهای

 آگاهی» محصولات و اخلاقی هایبیماری مقام در بگیریمستمری و سکسیسم نژادپرستی، احتساب به سرانجام تنهانه بگیریم، نادیده را دستمزدی یرابطه

 [28.]«ما از پشتیبانی جهت اخلاقی ضروریات» مگر گذاردنمی باقی مانبرای چیزی که شویممی «آموزش» از ایاستراتژی به محدود بلکه رسیم،می «کاذب

 به تا[ 25] «باشند «خوب» مردمانی هاانسان» کهاین بر اتکا از را ما ماناستراتژی گویدمی او که جایی یابیم،می لوپاته با را توافقی ینقطه ما آخر دست

 که بود شانقدرت دهیسازمان با که خوب کلمات با نه داد، نشان پوستانسیاه 1961 یدهه مبارزات که طورهمان. کندمی رها یابیم دست آزادی

                                                             
Runaway shops:  8م. زنندمی شغل مکان جابجایی به دست مرتب کارگری یاتحادیه و کار قوانین از فرار برای که مشاغل از بعضی 
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 هاآشپزخانه خلوت در و است شده خصوصی مانمبارزه که است بوده معنا این به همواره مردان آموزش برای تلاش زنان، مورد در. «فهماندند» را نیازهایشان

 برای ما زیرا. ترسید خواهد سرمایه زیرا گرفت خواهند یاد سپس ترسید، خواهند مردان ابتدا در. دهدمی آموزش قدرت. جنگیممی هایمانخواب اتاق و

 .است آن بر قیمت برچسب زدن اول قدم و بگذاریم پایانی ینقطه کار این بر تا جنگیممی ما. جنگیمنمی مشابه کار برابرتر بازتوزیع

 دستمزد تقاضای

 آن از خارج هرگز زیرا) شویم دستمزدی روابط وارد یابیم اجازه که معنا این به نه شود،می آغاز دستمزد سر بر ماناجتماعی یمبارزه از زن مقام در ما قدرت

 که کنیم روشن باید جااین. شوند خارج آن از یابند اجازه کارگر یطبقه هایبخش یهمه تا کنیم پیدا آن از خروج یاجازه کهاین برای بلکه( ایمنبوده

 این هستند، «ایاتحادیه تقاضاهای» و «اقتصادگرایانه» دستمزد، تقاضاهای که ورزدمی اصرار چپ یاندیشه کهزمانی. چیست دستمزد سر بر نزاع طبیعت

 یطبقه و سرمایه میان قدرت روابط از صریح بیانی بنابراین و است ما استثمار مستقیم مقیاس آن، فقدان همچون دستمزد، که گیرندمی نادیده را موضوع

 به و گیردمی خود به بسیاری هایفرم دستمزد سر بر مبارزه که هستند اعتنابی موضوع این به نسبت همچنین هاآن. است کارگر یطبقه درون نیز و کارگر

 که هستند دستمزد منافع همگی تر،بیش پول کسب همچنین و اجتماعی خدمات به بهتر دستیابی کاری، ساعت کاهش. نیست محدود دستمزد افزایش

 زمین تاریخی صورتی به دستمزد که است دلیل این به. است ما قدرت ید در مانزندگی میزان چه به و شده کشیده ما از کار مقدار چه کنندمی تعیین

 کنترل برای آن از که سرمایه یجنبه: دارد جنبه دو همواره دستمزد طبقاتی، روابط از بیانی مقام در و. است بوده سرمایه و کارگران میان مبارزه اصلی

 طوربه که کارگران یجنبه و است؛ وریبهره در افزایشی با ملازم دستمزدی افزایش هر کندمی حاصل اطمینان که رهگذر این از کند،می استفاده کارگران

 .کنندمی مبارزه ترکم کار و تربیش قدرت تر،بیش پول برای ایفزاینده

 دارانهسرمایه تولید خدمت در شانزندگی ایثار مشتاق تریکم هرچه کارگرانِ اکنون دهد،می نشان حاضر حال داریسرمایه بحران تاریخ که طورهمان

 است، ریخته هم به وریبهره و دستمزد بین «عادلانه یمبادله» که هنگامی اما[ 26.]دارند وریبهره افزایش درخواست شنیدن به رغبتی ترکم و هستند

 همزمان دستمزد سر بر مبارزه نتیجه در. شودمی بدل ما از مازاد کار استخراج در آن توان و سرمایه منفعت به مستقیمی یحمله به دستمزد سر بر مبارزه

 یعنی دستمزدی،بی مورد در. دهدمی شکل دارانهسرمایه روابط علیه که ایبندیصورت و دهدمی نمایش که قدرتی دلیل به است، دستمزد علیه ایمبارزه



Tajrishcircle.org 
 

 است موظف سرمایه که است معنا این به خانگی کار ازایبه دستمزد. است سرمایه به ایحمله ترروشن بسیار شکلی به حتا دستمزد سر بر نزاع ما، مورد

 ازایبه دستمزد درخواست تر،مهم همه از. بپردازد پول کنند،می جوییصرفه ما یپشتوانه به اکنون کارفرمایان که اجتماعی خدمات از شماریبی مقدار برای

 و خانواده از اعم چیز، هیچ حقیقت در. است آن علیه مبارزه برای آورالزام شرطی که است بیولوژیک تقدیری مقام در کارمان پذیرش از امتناع کارخانگی

 از را کار این هایهزینه همواره «عشق» بلکه دستمزد نه که واقعیت این یاندازه به است نبوده قوی قدرآن کارمان سازینهادینه در مردان، به مانوابستگی

 قبل از تربیش یا اندازه همان به دستمزد، برابر در ما. نیست وریبهره قرارداد قیمت مزدی، کارگران همچون هم ما برای دستمزد اما. است پرداخته پیش

 و کنیم پا به ایمبارزه بتوانیم تا کنیم، صرف خود دلخواه به را مانانرژی و وقت بتوانیم تا خواهیممی دستمزد ما. کنیممی کار ترکم بلکه کرد، نخواهیم کار

 .نشویم محدود دوم شغل یک با اقتصادی استقلال به نیازمان خاطر به

 تا. است چقدر کاری روز حقیقی طول که کشدمی پیش را سؤال این غیرمزدبگیران هم و مزدبگیران برای هم دستمزد سر بر ما یمبارزه

 یلحظه تا ورود برای زدنکارت یلحظه از – است داشته سرمایه تعریف به بنا را اشکاری روز مرد، و زن از اعم کارگر، یطبقه کنون

 وقتهیچ ما اما. کردمی مشخص داریم تعلق خودمان به که را زمانی و داریم تعلق سرمایه به ما که را زمانی تعریف این. خروج برای زدنکارت

 کنیم وادار را سرمایه که رسیده وقتش اکنون و ایمبوده سرمایه به متعلق مانزندگی از لحظه هر و همیشه ما ایم،نداشته تعلق خودمان به

 سرمایه خدمت در که است لحظاتی تمام برای دستمزد درخواست معنای به مسئله این طبقاتی منظر از. بپردازد هزینه آن یلحظه هر برای

 کنیم.می زندگی

 پرداخت به سرمایه وادارکردن

 و پوستانسیاه مبارزات متحده ایالات در. است داده شکل را المللیبین سطح در و متحده ایالات در 1961 یدهه مبارزات که است ایطبقاتی دورنمای این

: داد نمایش کشدمی پیش سرمایه که جایگزینی تنها از را شانامتناع و دستمزدهابی شورش -شهرهاکلان ساکن هایی«سوم جهان» -بگیرمستمری مادران

 از سرمایه که بودند ایاجتماعی ثروت مجدد تخصیص برای بلکه نبودند توسعه راستای در بود اجتماع در شانقدرت مرکز که مبارزات این. تربیش کار
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 مانوجودی شرط تنها مثابه به را کار که کشیدند چالش به را جامعه یدارانهسرمایه هایسازمان هاآن. است انباشته بگیریدستمزد از نیز و دستمزدیبی

 .کند دهیسازمان را قدرتش تواندمی هاکارخانه در تنها کارگر یطبقه که کشیدند چالش به را چپ جزمی یعقیده این همچنین هاآن. کنندمی تحمیل

 هایشرطپیش ارتباطات، و هاشبکه» که کندمی ادعا لوپاته وقتی. باشید کارگر یطبقه سازمان از عضوی تا شوید کارخانه وارد که نیست نیازی اما

 جدا هایخانه در که منزوی زنانی از توانندنمی هاشرطپیش این» و «شوندمی پدیدار هم کنار در کردنکار از که هستند کارگر یطبقه اتحاد ایدئولوژیک

 و اجتماعی تأمین سر بر مبارزه بها،اجاره برسر اعتصاب) انداختند راه به 1961 یدهه در «منزوی» زنان این که را مبارزاتی ،«شوند حاصل کنندمی کار

 از و کنیم دهیسازمان را خودمان توانیمنمی باشیم، نشده دهیسازمان سرمایه توسط ابتدا در ما چنانچه که کندمی فرض او[ 27.]اندازدمی قلم از را( …

 کارمان دهیسازمان گرفتناشتباه اما. کندمی انکار را مانمبارزه موجودیت است، کرده دهیسازمان را ما پیش از سرمایه که است آن منکر که جاییآن

 پیش از کار، برای مبارزه زیرا. شد خواهد منتهی شکست به مطمئناً آن، علیه مانمبارزه دهیسازمان با ها،کارخانه در یا هاآشپزخانه در چه سرمایه، توسط

 تصور که است توهم زیرا. ما کردنمنزوی تربیش هرچه برای است تلاشی کار، دهیسازمان از ایتازه فرم هر که باشیم مطمئن توانیممی و است شکست یک

 .کندنمی جدا هم از را ما سرمایه کنیم،نمی کار یکدیگر از انزوا در که وقتی کنیم

 همان به خانگی کار ازایبه دستمزد معنی این به. یابیم سازمان ماننیازهای طبق باید کار، یدارانهسرمایه دهیسازمان یویژه هایبندیتقسیم با تقابل در

 به باید ما: »است کرده اظهار لوپاته کهچنان خانه، یدارانهسرمایه احتمالی «سازیبهینه» از است امتناعی که کارخانه سازیِ اجتماع از است امتناعی اندازه

 کار و زمان در جوییصرفه ابزار در که آنیم نیازمند ما … کنیم نگاه جدی خیلی صورت به هستند «ضروری» خانه یک امور پیشبرد برای که کارهایی

 [28.«]شوندمی خانگی کار تربیش تحقیر موجب صرفاً یککدام و هستند مفید یککدام که بگیریم تصمیم و کنیم گذاریسرمایه

 در همواره «کارگران کنترل» و «خودمدیریتی» این بر علاوه. چرا بردمی آن از سرمایه که ایاستفاده اما شودنمی ما تحقیر موجب خودخودیبه تکنولوژی

 یک یا شوییظرف ماشین یک خریدن بین یا بشوریم را هاچرکرخت یکشنبه یا شنبه روز که ایمداشته را انتخاب این همیشه ما. است داشته وجود خانه

 مبارزه بلکه دهد، تغییر را کارمان طبیعت تا کنیم درخواست داریسرمایه از نباید بنابراین. کنیم انتخاب آییم،برمی یککدام پس از کهاین به بنا جاروبرقی،

 از کار یک درمقام کار این بازشناسی هدف، این تحقق شروط از یکی و زنیم؛ باز سر کالا و کار نیروی کارگر، مقام در دیگران و خودمان بازتولید از تا کنیم
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 تحقق که گوییمنمی ما بنابراین. داشت خواهد وجود نیز داریسرمایه دارد، وجود دارانهسرمایه یرابطه – دستمزد کهزمانی تا مشخصاً. است دستمزد رهگذر

 متزلزل است شده محول ما به کار از دارانهسرمایه بندیتقسیم در که را نقشی زیرا است انقلابی استراتژی یک این گوییممی ما. است انقلاب دستمزد، یک

 .دهدمی تغییر است طبقه این اتحاد و ما خوشایند تربیش که شرایطی بنابه را کارگر یطبقه درون قدرت روابط درنتیجه و کندمی

 وزارت دیدگاه یعنی است، «سازمسأله بسیار» مسئله این کنیم اتخاذ را سرمایه نظرگاه اگر تنها خانگی کار ازای به دستمزد مالی هایجنبه لحاظ به اما

 آن به هم تمایلی هیچ و نیستیم داریخزانه وزارت ما کهجاییآن از[ 29.]کندمی تنگدستی ادعای کارگران قراردادن مخاطب وقت همیشه که داریخزانه

 مانقدرت بر ما نیست بنا. کنیم تصویر هم را وریبهره قراردادهای و دستمزد هایدیفرانسیل پرداختی، هاینظام ریزیبرنامه شانبرای توانیمنمی نداریم،

 به بنا مان،همه برای آوریم، چنگ به خواهیممی را چهآن تا کنیم دهیسازمان را ایمبارزه که است بنا فقط. بگیریم اندازه را مانارزش و بگذاریم محدودیت

 .شود «غیراقتصادی» اداره و کارخانه در کار و خانگی کار تا کنیم گذاریقیمت بازار از خارج را خودمان باشیم، گرانبها که است این ما هدف. خودمان شرایط

 بگوییم توانیممی منطق این طبق بر. کنیممی رد کرد، خواهد تقبل را ما احتمالی منفعت یهزینه کارگر یطبقه از بخشی که را بحث این ترتیب، همین به

 که ادعا این حقیقت در. گویدمی سخن دولت که است ایشیوه این اما. دهدنمی ما به سرمایه که کنندمی دریافت را پولی اکنون مزدی، کارگران که

 روابط برای … فراگیر استراتژی نوع هر بر مخرب اثری» اجتماعی، تأمین هایبرنامه برای 1961 یدهه در پوستانسیاه سوی از شدهطرح هایدرخواست

 آشکار نژادپرستی ،«شدند هابرنامه آن هایهزینه پرداخت به وادار نهایتاً هاشرکت نه و هاآن که دانستندمی کارگران» زیرا داشت «سفیدها-سیاهان

 زیر لوپاته یمقاله واقع به. ایمگرفته فرض را مانشکست گریزناپذیری شود، منجر فقر بازتوزیع نوعی به باید ایمبارزه هر که کنیم فرض اگر[ 31.]است

 سرمایه اگر که کند تصور تواندنمی لوپاته. است گریزناپذیر نهادهایی درمقام دارانهسرمایه نهادهای پذیرش معنای به که شده نوشته گراییشکست تابلوی

 که کندمی فرض همچنین او. کنند دفاع ما و خودشان منافع از توانندمی هم کارگران آن بپردازد، دستمزد ما به تا دهد کاهش را کارگران سایر دستمزد

 [31.]شویمنمی پیروز هرگز ما که است معتقد او خلاصه طوربه ،«کرد خواهند دریافت خانه در کارشان برای را دستمزدها بالاترین مردان مشخصاً»

 زنان او که جاآن از. فرستاد خواهد کارمان کنترل برای را ناظرانی سرمایه بگیریم، دستمزد خانگی کار ازایبه اگر که دهدمی هشدار ما به لوپاته سرانجام

 تلاش هاآن اگر تا کنیم دهیسازمان جمعی صورت به توانیممی ما که کند تصور تواندنمی هستند، مبارزه از ناتوان که بیندمی قربانی درمقام تنها را دارخانه
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 کارمان پس نداریم رسمی ناظران ما که جاآن از کندمی فرض او این بر علاوه. ببندیم ناظران روی به را درها کنند، تحمیل ما بر را کنترلی چنین کردند

 این کند، کنترل را کارمان ترمستقیم شکلی به کرد خواهد تلاش دولت که باشد معنی این به دستمزد دریافت اگر حتا حال این با. نیست کنترل تحت

 بدانیم است بهتر و دارد نظارت کارمان بر کسی چه کرد خواهد آشکار تلاش این که چرا داشت؛ خواهد ارجحیت مانفعلی وضعیت به نسبت هم باز شرایط

 بیزار خود از و کنیم سرزنش را خودمان «کنیم مراقبت و بورزیم عشق» «سلطه و ترس سر از» محکومیم چون اینکه جای به است، ماندشمن کسی چه

 [32.]باشیم
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