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  !سميالي و سوسهي سرمایستم کش زنان،
  

ماه هشتاد و شش هشتم بهمن                                                             یگي ولدبديسع 
 

 
ان در حال توضيح روابط کار و سرمايه در بخش جنبش زنان  مارس ميگذرد و ما همچن٨يکصد سال پس از 

چندی است که .امری که ضرورت آن هر لحظه بيشتر و نيازمند فراروی از تعاريف محدود رفرميستی است .هستيم

فعاليت دانشجويان و فعالين چپ و سوسياليست در ايران نفس همه را در سينه حبس کرده تا تحرکات خسته کننده و پر 

حضور پر رنگ زنان در اعتراضات چپ ايران خود نشانگر . چون کمپين يک ميليون امضا را به حاشيه کشاندحرفی

دانشجوی طيف چپ را با يکی از فاکتورهای مهمی که روز .بعد قوی تعريف رهائی زنان از جانب اردوگاه چپ است

 ديگردرجمع بندی ميکنم تا بار گردآوری و مطالبزيرمقاله از اين رو در. ا متفاوت کرده بودتحکيم و ليبرالهدفتر

 .مي کنیني و باز بفي خود را تعرفي مارس وظا٨آستانه 

اهميت سياسی تحليل رابطه کار خانگی و سرمايه، توسط والی سکومب در سعی او برای نشان دادن زمينه مادی 

 بر خالف کسانی که عقيده )١(.ه استاتحاد استراتژيک مبارزه برای رهائی زنان و مبارزه برای انقالب پرولتری نهفت

داری است، بحث او بر کار انجام شده در خانواده به عنوان  دارند خانواده فقط يک نهاد ايدئولوژيک جامعه سرمايه 

ای نيست که اين  های اخير، او تنها نويسنده در سال. کند ه تاکيد میيجزئی اساسی از پروسه مادی تجديد توليد سرما

. اش با دقت تمام است کند، شرح جزئيات فرضيه  داده، اما چيزی که سعی او را از ديگران متمايز میبحث را ارائه

، او را )طور که بعدًا بحث خواهيم کرد همان (داری  سعی سکومب برای نشان دادن اهميت کار خانگی برای سرمايه 

کند ولی در عين حال خارج از حاکميت  رساند، مبنی بر اين که کار خانگی ارزش توليد می به موضع متضادی می

 داری  روابط جنسی و خانوادگی در دوران بورژوازی تبديل به روابط سرمايه"کند که  او بحث می. قانون ارزش است

تواند آن   داری نيست و بنابراين نمی ، اما قادر به درک ماهيت متضاد کار زنانه تحت نظام سرمايه)٢("اند شده

نی که کار خانگی را از تاريخ به بيرون خواهند راند و زنان را رها خواهند ساخت، تشخيص نيروهای عينی و ذه

داری،  آنچه در اين مقاله نشان خواهيم داد، اين است که مشخصه مرکزی در موقعيت زنان تحت نظام سرمايه. دهد

رگران مزدبگير و هم کارگران که زنان هم کا تر اين  صرفًا نقش آنان به عنوان کارگران خانگی نيست، بلکه بيش

بدون اين تضاد، موقعيت . بخشد اين نفشی دوگانه و متضاد است که به موقعيت آنان پويائی خاصی می. خانگی هستند

که کار  به عالوه، به اين بحث نيز خواهيم پرداخت که در حالی . بود برانگيز نمی آنان، هر چند تحت ستم، اساسًا مساله 

شود، نه در ارزش آن  برای بازتوليد نيروی کار است، وقتی اين کاال در بازار فروخته میخانگی شرط ضروری 

ك کار از لحاظ اجتماعی ضروری يکند، زيرا که به مفهوم مارکسيستی،  سهيم است و نه ارزش خود را متحقق می

ی تحت تسلط قانون ارزش ا نتيجه منطقی اين واقعيت به هيچ وجه برای زنان آارگری که در جامعه. شود ی نمیتلق

 .کنند، آکادميک نيست زندگی می
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  زن و توليد 
سازند که  آغازگاه خود را بر اين پيشنهاد ماترياليستی استوار می) ٤( و قبل از او داالکوستا)٣(سکومب مانند بنستون

ر جدائی بين داری به شکل افراطی د فرمان برداری جنسی ناشی از تقسيم کار جنسی است که تحت نظام سرمايه 

هر سه نويسنده، حداقل به منظور تحليل . دهد یواحد خانگی و واحد صنعتی در جريان عمومی اقتصاد خود را نشان م

داری صنعتی، جريان  با ظهور سرمايه : "نويسد  سکومب می)٥(.رنديگ دار را مترادف فرض می خود، زن و زن خانه

و اين انشعاب در پروسه کار، در نيروی کار . انگی و واحد صنعتیواحد خ: عمومی کار به دو واحد مجزا منشعب شد

 البته به )٦(".زنان در واحدهای خانگی، مردان در صنعت. نيز انشعابی ايجاد کرد که تقريبًا در راستای جنسی بود

:  استعنوان اولين قدم در تدوين تئوری ستم کشيدگی زنان، يکسان گرفتن هويت زنان و کار خانگی کامًال صحيح

از سوی ديگر، در حالی . موقعيت واقعی و يا مفروض زنان در خانه، محور اصلی تعيين موقعيت اجتماعی آنان است

 زنان برای هر سياستی به منظور رهائی زنان آگاه است، یکه سکومب مانند بنستون و داالکوستا به اهميت کار مزد

زيستی اين دو  که هم   در حالی)٧(.ای منطقی نشان دهد ن را به شيوهتواند ارتباط بين اين دو شکل از کار زنا او هم نمی

 هر چند اساسًا -شکل از کار زنانه، چه به واقعيت در آمده باشد و چه هنوز به تعويق افتاده باشد، سهمی است تاريخی 

وليد، در زندگی شکاف بين واحد صنعتی و خانگی ت. داری در جهت رهايی زنان ادا کرده است  که سرمايه -محدود 

نقشی که آنان در شرايط وابستگی قانونی اقتصادی به مثابه . اند، پر شده است آن زنان پرولتری که مزدبگير نيز شده

به طوری که تقسيم جنسی کار را به شکلی . کنند، در صنعت نيز همراه آنان بوده است کارگران خانگی ايفاء می

تر قرار داده، آنان  ليد کرده، مزدشان را به مراتب از مزد کارگران مرد پائينتر در قلمرو توليد اجتماعی بازتو وسيع

طلبی  را در حوزه محدودی از اشتغال در پائين هرم شغلی متمرکز کرده و از آنان شکارهای آسانی برای فرصت 

يک :  زودرس بود بينی انگلس در مورد سرنوشت خانواده بورژوائی درون طبقه کارگر خوش. ها ساخته است اتحاديه

  . دهی اجتماعی کار خانگی جدا کرده است دوره کامل تاريخی، ورود زنان به توليد را از سازمان 

دهد، تعميم يافتن توليد کاالئی باعث شده است که واحد  طور که سکومب به خوبی توضيح می از طرف ديگر، همان 

داری که حتی  نجام گرفته در آن نه تنها از ديدگاه سرمايه ای منزوی و عقب افتاده تبديل شده و کار ا خانگی به حوزه

های پرولتاريا بدتر  ترين بخش موقعيت کارگران خانگی نسبت به پائين: "از نظر خود کارگران خانگی بی ارزش شود

نگی با اثر خصوصی کردن رابطه کار خا"ای در مقابل داالکوستا است که  کننده که اين بحث قانع   با اين)٨(.شده است

، )٩("سرمايه و جدا کردن آن از قلمرو تصاحب ارزش افزونه اين است که قانون ارزش بر کار خانگی حاکم نيست

به نتايج متضاد اين جدائی و يا ) در ميان ساير مسائل(رود، زيرا  در واقع، سکومب از تئوری او چندان جلوتر نمی

 داری که با تقاضای آن برای کار  ه کار خانگی با سرمايهماهيت رابط. کند تاثيراتش بر آگاهی زنان توجه نمی

ب شده موقعيت زنان را بيش از آن انفجارآميز کرده است که سکومب در چارچوب تحليلش به آن يدستمزدی زنان ترآ

 مساله ستم آميزی برای حل بنابراين، او واقعًا قادر نيست نشان دهد به چه دليل نه تنها از يافتن راه مسالمت . برد پی می

  . تر کرده است داری در حقيقت فقط اين مساله را وخيم کشيدگی زنان دور هستيم، بلکه رشد و بلوغ نظام سرمايه 

های اخير  تر کارگران زن صنعتی در سال  و راديکاليزه شدن هر چه بيش٦٠ جنبش رهائی زنان در دهه یريگ شكل

 بی سابقه نيروهای مولده بعد از جنگ دوم جهانی فقط به ايجاد  نشانگر اين است که گسترش)١٠(پيرامون اين مساله
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برای درک نيرو و اهميت اين . ها کمک کرده است  بر آن شورشی بی سابقه در ميان بخش از زنان بر عليه ستم

 های تحليل سکومب، تعريف او از کار خانگی به عنوان کاری که ارزش راديکاليزم زنان، يک ارزيابی مجدد از پايه

  . آفريند و بررسی روشمند اثرات غيرمستقيم، اما نيرومند قانون ارزش بر کار خانگی ضرورت دارد می

  کند؟  آيا کار خانگی ارزش ايجاد می
از يک طرف هيچ ارتباط : گانه دارد تی دوي داری ماه تز اصلی سکومب در باره کار خانگی تحت نظام سرمايه

کند و بنابراين قانون ارزش بر آن حاکم نيست؛ از طرف ديگر،  نه توليد نمیمستقيمی بر سرمايه ندارد، ارزش افزو

کند، زيرا که در به وجود آمدن کاالی نيروی کار سهيم است، کاالئی که وقتی در مقابل مزد در بازار  ارزش ايجاد می

د را در چهار مرحله سکومب بحث خو. بخشد شود ارزش توليد شده به وسيله کار خانگی را نيز تحقق می مبادله می

شوند  مزد خريداری می کاالهايی که با دست "دار کاری است ضروری، زيرا  که، کار زن خانه اول اين : دهد بسط می

به شکل اوليه خود قابل مصرف نيستند و کاری اضافه به اسم کار خانگی برای تغيير اين کاالها به منظور بازسازی 

هر کاری که "زيرا . آفريند دار ارزش می که، در جريان اين کار، زن خانه دوم اين ". نيروی کار ضروری است

 بخشی از کارهايی را توليد کنند که در بازار در مقابل ساير کاالها معادل خود را به دست آورد، کاری است که توليد

 ". کند ارزش می

قعيت اين است که نيروی کار وا. خصوصی بودن شرايط مشخص کار خانگی اصًال اهميت ندارد"که،  سوم اين 

رسد، از اجزای سازنده آن منتزع شده، منشاء خصوصی آن در نظر  هنگامی که به مثابه کاال در بازار به فروش می

دار و کفاش که هر دو در کاری خصوصی درگيرند، صورت  ای بين زن خانه جا مقايسه در اين ". شود گرفته نمی

ای  جا مقايسه  اين)١١("کند ارزش برابر با مخارج توليد برای بقايش ايجاد می"نگیکه، کار خا چهارم اين . گرفته است

مثل آشپز، خياط خانگی، "دهند، صورت گرفته است،  بين کار خانگی و کارگران نامولد که خدمات شخصی انجام می

. ادهای غلط قرار داردداری بر پيشنه در حقيقت تمام تحليل سکومب در باره کار خانگی تحت نظام سرمايه ". غيره

کند تا نشان دهد که کار خانگی  کند درست نيست، و بحثی که سکومب مطرح می اين که کار خانگی ارزش ايجاد می

گويد، کار خانگی کاری است  طور که سکومب به درستی می در مرحله اول، همان . آند اشتباه است ید ميارزش تول

آفريند، زيرا که محصول بالواسطه   با اين حال اصًال ارزش نمی-نيست دار طبقه کارگر انگل   زن خانه-ضروری 

 کار اين فورًا .  فوری در خانواده است آن، ارزش مصرف است و نه کاال؛ هدف آن بازار نبوده، بلکه برای مصرف

 .اشکال کار خصوصی در اين دو موقعيت کامًال متفاوتند: کند دار را از کفاش متمايز می زن خانه

دار و  فروشد، مقايسه بين زن خانه دار نيروی کارش را نمی  که، با در نظر گرفتن اين واقعيت که زن خانه م ايندو 

کند، مارکس از ارزش کار آشپزخانه و غيره فقط در  در نقل قولی که سکومب ذکر می. آشپز و غيره، قابل قبول نيست

 پس، در مفاهيم مارکسيستی، بنا به تعريف. کند  صحبت میشوند، ها تبديل به کارگران مزدی می شرايط خاصی که آن

 . آند ید نميکار خانگی ارزش تول

دار طبقه کارگر در توليد  کند، اين حقيقت دارد که زن خانه طور که سکومب به خوبی مطرح می که، همان  سوم اين 

ين مورد با ساير آارگران مشترک و در ا(کند، شرکت دارد  کاالی نيروی کار که فروش آن موجوديتش را تضمين می

کند و کار خود را با کاری که در توليد وسائل معيشت او  و از طريق اين جريان در توليد اجتماعی شرکت می) است
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اما آن چيزی که واسطه اين مشارکت و اين مبادله است، بازار نيست، بلکه قرارداد . کند گيرد، مبادله می انجام می

. گيرد دار در ارتباط با کار اجتماعی قرار می  روابط اجتماعی ازدواج است که کار زن خانهبر اساس: ازدواج است

دهد کارهای مشخص متفاوت از طريق فروش و  ای است که اجازه می  داری، بازار تنها واسطه تحت نظام سرمايه

شرايط اجتماعی . کار مجرد اجتماعی شونداند، معادل خود را بيابند و بنابراين تبديل به  مبادله کاالهايی که توليد کرده

کند، شرايطی که کار زن  ای جلوگيری می گيری چنين رابطه گيرد، از شکل  که تحت آن کار خانگی صورت می

اين واقعيت که کار او ضروری است، به . کند تواند از آن جدا شود، بر خالف آنچه سکومب مطرح می دار نمی خانه

روابط : کند ار از لحاظ اجتماعی الزم، به مفهومی که مارکس به کار برده است، تبديل نمیرا به ک طور اتوماتيک آن 

تواند شرايط  داری فقط بازار می سازد و تحت سرمايه  اجتماعی خانواده هر گونه اثر مستقيم بازار را مسدود می

به صورت کاری خاص که مفهوم داری  بنابراين، کار خانگی تحت نظام سرمايه . همگونی کار بشری را فراهم کند

بخشد و  ای می و اين جنبه است که به آن خصلت خصوصی ويژه: ماند کار انتزاعی بر آن صادق نيست، باقی می

البته، دانستن . شود  داری موجب می زمينه مادی برای استقالل نسبی ستم بر زنان را از محور اصلی استثمار سرمايه

دار طبقه کارگر که اغلب تمام روز را برای  و کارش بی ارزش است، برای زن خانهکند  اين که او ارزش ايجاد نمی

اما، اين بيهودگی آشكارا ظالمانه هيچ ربطی به ارزش و شايستگی . کند، خوشايند نيست اش کار می بقاء خود و خانواده

توانيم  پس، به طور خالصه، نمی. دهد داری را نشان می ذاتی کار او ندارد، بلکه صرفًا بيهودگی خود نظام سرمايه 

توانيم خصوصيات ويژه آن را درک کنيم که  کار خانگی را بر اساس تئوری ارزش کار تعريف کنيم، و فقط زمانی می

طور که خواهيم ديد يک تحليل صرفًا ساختاری از کار خانگی تحت نظام سرمايه  همان . اين مساله را فهميده باشيم

ن شماره ياش خواستار انجام آن است و يا جين گاردينر در جائی ديگر، در هم  مقالهچيزی که سکومب در(داری  

گيرد،  فقط پس از يک بررسی تاريخی از تغييراتی که صورت گرفته و يا می: اصًال کافی نيست) ويوي ر ولفتين

 مثال در مقاله گاردينر و برای(گذارند  توان روابط متقابل نيروهای متفاوتی راکه بر روی کار خانگی تاثير می می

  . درک و تشريح کرد) شود مطرح می

  زمينه برای وحدت 
کنند، زمينه مادی برای وحدت طبقه کارگر را به  دار ارزش ايجاد می به نظر سکومب، اين واقعيت که زنان خانه

چ منفعت مشترکی انکار ارزش کار خانگی، به هيچ وجه به اين معنی نيست که مرد کارگر و زنش هي. آورد وجود می

ترين کانون وحدت  واسطه ها است، اغلب بی  جا که مزد وسيله مشترک معيشت آن در واقع، از آن : در قبال مزد ندارند

نتيجه سياسی اين مطلب وجود تمايل شديد نسبت به اتحاد درون خانواده طبقه کارگر برای جنگيدن برای دست . است

قدرت اين اتحاد بارها و بارها در مقابله با تبليغات عظيم ضد . های تورم است یگر مزدهای باالتر و بر عليه ويران  

اما، وحدت استراتژيک بين مبارزه برای رهائی زنان و مبارزه طبقاتی پرولتاريا فراتر . اعتصاب نشان داده شده است

  . گيرد چشمه نمیرود و به طور مستقيم از آن سر از منافع فوری اقتصادی زنان و مردان طبقه کارگر می

. شان را در دو جهت کامًال مقابل قرار دهد تواند مزدبگيران و وابستگان مزد می در واقع، منافع فوری در مورد دست 

در ) سازی بريتانيا ترين کارخانه اتومبيل  بزرگ(ليلند بريتانيا  اين مطلب، اخيرًا در جريان برخوردهای مجتمع کالی

هائی که به واسطه مديريت برای ضربه زدن به نمايندگان مبارز  در طول درگيری نشان داده شده؛ ١٩٧٤بهار 
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های   مديريت و روزنامه-ها و تسريع خط توليد   برای تضعيف مقاومت کارگران در مقابل اخراج-کارگران پيش آمد 

 خاصی از کارخانه های بورژوايی توانستند نارضايتی موجود در بين همسران بعضی از کارگران بيکار شده در بخش

سرد کردن و از بين بردن اتحاد  برای دامن زدن به يک فعاليت ضداعتصاب در ميان زنان کارگران برای دل 

 وجود اين جناح ضعيف در طبقه کارگر کاولی فقط نتيجه ساده اتميزه بودن زنان )١٢(.گران استفاده کنند اعتصاب 

نياز درازمدت به مقاومت  منافع فوری آنان برای آوردن مزد به خانه و تر نتيجه برخورد بين دار نبود؛ بله بيش خانه

 که ضرورت  نيازی  (بود  سرعت کار  و مزدها، افزايش بيکاری  استراتژی مديريت، برای کم کردن دست در برابر

  )١٣().فوری خود را ايجاد کرد، مقاومت در برابر حمالت مديريت

تواند با خطرات مبارزه به دست آيد، البته شرط ذاتی حيات  دافی که فقط میتقابل ميان وابستگی فوری به مزد و اه

که  در حالی. تر از همه جا در مصرف خانواده مشهود است اين تقابل بيش. داری است طبقه کارگر تحت نظام سرمايه 

ه کارگر را در کف العاده کار و در نتيجه اجتماعی شدن کار، طبق رفته، از طريق تقسيم فوق داری پيش  سرمايه 

و ) بر اساس کار(دهی خصوصی توزيع محصول توليد  کند، در عين حال آن را به واسطه سازمان  کارخانه متحد می

 برخالق منافع جمعی، يعنی منافع استراتژيک طبقه به -از منافع گروهی . کند بنابراين مصرف، از درون متفرق می

. دهد اما منافع فردی کارگران اول خود را در خانه نشان می. شود ع میها دفا  از طريق فعاليت اتحاديه-طور کلی

های خانوادگی، تقوای خانگی، هميشه يکی از عوامل اصلی ايدئولوژی و تبليغات بورژوايی بوده  بنابراين ارزش

داهای  نيست که تالش اخير سرکيث جوزف برای پيش کشيدن خود به عنوان يکی از کانديیبرای مثال، تصادف. است

ای صورت گرفت که بر ضرورت بازسازی   رانی اصلی جناح راست برای رهبری حزب محافظه کار در سخن

تر،  در ميان ساير چيزها، از قبيل بيکاری بيش(داری بريتانيايی از طريق   سرمايه- متمايز از مادی -تاروپود اخالقی 

  . دئولوژيک برای حمايت از خانواده تاکيد داشتمبارزه اي) کنترل شديدتر روی توليدمثل طبقه کارگر و غيره

داری که توليد اجتماعی شده امکان عمل  کند، تحت نظام سرمايه  یبنابراين کامًال حق با سکومب است که تاکيد م

چيزی را که او . دار را اتميزه کرده است سازد، کار خانگی خصوصی توان سياسی زنان خانه یجمعی را فراهم م

تر از فقط  دار مساله طبقه کارگر به طور کلی و به مفهومی عميق خانه" مسئله زنان"، اين است که کند مطرح نمی

گرايانه  در واقع، آگاهی جمعی به هيچ وجه از اعمال فرقه . ای است چگونگی به دست آوردن وحدت عمل لحظه

تواند و اغلب با نيازهای  دار می يکی از دالئل اصلی که چرا منافع فوری زنان خانه. کند کارگران جلوگيری نمی

 بار از ٩کند، نتيجه منطقی منافع کوتاه مدت کارگران مردی است که  ای برخورد پيدا می مبارزات سياسی و اتحاديه

.  بار معتقدند اين مبارزات هيچ ربطی به زنان به طور کلی و زنان و دختران خودشان به طور مشخص ندارد١٠

ر موقعيت فوق، وقتی با حمله مشترک همسران خود و کارفرمايان مواجه شدند، با فرياد بعضی از کارگران کاولی د

طور که  سکيسم در ميان کارگران، همان . العمل نشان دادند عکس !" به خانه برويد جايی که به آن تعلق داريد"

 انگلس در مقايسه قابل توجهی. کند، نهايتًا زمينه بنيادی محکمی در کنترل مردان بر روی مزد دارد سکومب اشاره می

 ". در خانواده، مرد بورژوا و زن پرولتر است" نوشت که 

چنين تاريخ مبارزه سخت عليه اشکال کم و بيش افراطی ضد فمينيستی در داخل خود  تاريخ مبارزات طبقه کارگر هم 

ی زنان و مردان و امکانات مزدها به عالوه، اين چنين عقايدی به واسطه تفاوت بسيار دست) ١٤.(طبقه نيز هست
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 قدر شان اغلب همان  افکنانه سياسی آمدهای تفرقه  هايی که پی  نابرابری-شوند  رفت و غيره تحکيم می نابرابر برای پيش

 . ها مند است که منافع مستقيم اقتصادی ناشی از آن داری ارزش برای سرمايه  

که به  اما قبل از اين . ينی آن با منافع جمعی، سياست انقالبی است گز ای و جای البته تنها راه فرو نشاندن منافع فرقه

مان يعنی اين که مشخصه اصلی موقعيت زن  اين مساله مرکزی سياسی بپردازيم، اول بايد برگرديم بر سر تز اوليه

به از داری اين واقعيت است که زنان هم کارگران خانگی و هم مزدبگير هستند و اين دو جن تحت نظام سرمايه 

کشيدگی آنان را توليد  ای هماهنگ ندارد و اين نقش متضاد دوگانه ديناميزم ويژه ستم  شان به هيچ وجه رابطه حيات

طور که نشان خواهيم داد،  داری همان  يه  ن است که سرمايجنبه کليدی ديگر اين تز، در شناخت اين واقعيت ا. کند می

خانگی چه از طريق گسترش بازار و چه از طريق افرايش رفاه قادر به تغيير راديکال ماهيت خصوصی کار 

 کشيدگی و رهايی زنان در دست داريم،  در حالی که توهمی نداريم که به نقد تئوری کاملی درباره ستم. اجتماعی نيست

  . عيين کنيمهای اصلی اين تئوری را ت توانيم جنبه با اين حال اگر اين نکته را به عنوان نقطه شروع اتخاذ کنيم، می

   داری  کار خانگی سرمايه
بايد از ويژگی تاريخی ازدواج و خانواده بورژوايی و ماهيت ثبات آن  هر گونه تئوری در باره ستم کشيدگی زنان می

کند اين است که در   داری را مشخص می چه کار خانگی تحت نظام سرمايه آن . داری آغاز کند تحت نظام سرمايه 

گيرد که مصرف خود  گيرد و نه به واسطه بازار؛ و اين در نظامی صورت می  با مصرف انجام میهای مرتبط فعاليت

ا توليد برای بازار فقط يهای مصرف بود،  وقتی توليد فقط توليد ارزش. به واسطه بازار از توليد جدا شده است

. احد کار ادغام شده بودندشد؛ توليد و مصرف در يک پروسه و یعنصری فرعی در فعاليت کلی اقتصاد محسوب م

 ديگر بود، تقسيم جنسی یها  از بعضی شاخه تر های کار بيش تمايل برای به کار گرفتن زنان در بعضی از پروسه

 کننده ارزش  تر به معنی کارهای متفاوت مشخص با مراحل مختلف پروسه کار بود، بدين معنی که مردان توليد بيش

کردند، يعنی محصوالتی مازاد بر  توليدکننده برای مصرف؛ زنان توليد افزونه میکه زنان  افزونه هستند در حالی 

شان الزم بود؛ و مبادله کار آنان و ساير اعضاء خانواده بر اساس روابط زناشويی يا فرزندی تحت  چه برای حيات آن

و مکمل ) تر  چه کم اهميتاگر(با اين حال، کارشان قابل رويت و به نظر الزم . سلطه پدر يا شوهر صورت می گرفت

در . بر اساس تفکيک روزافزون کار از خانواده، امکان توليد افزونه توسط زنان محدود آرد. کار پدر يا شوهر بود

، ماهيت اين مشارکت باعث غير قابل تحقق يافتن کار که کار خانگی به شرکت در مبادله اجتماعی ادامه داد عين اين

 داری  قرارداد ازدواج که قبًال بر اساس بنياد محکم توليد مادی قرار داشت، همانند ساير روابط سرمايه. خانگی شد

" دیآزا"قرارداد ازدواج از همان نوع " آزادی"اين بحث به اين معنی نيست که . و در نتيجه بی ثبات شد" داوطلبانه"

  . گيرد  داری شکل جديدی به خود می مزد است، فقط به اين معنی است که خانواده تحت نظام سرمايه قرارداد دست 

دهد زنان از وابستگی کامل  که اجازه می(ثباتی خانواده بورژوا با درخواست سرمايه برای کار مزدی زنان  بی 

تر  بيش) که گرايش به تغيير قلمرو و شدت کار خانگی دارد (و برای بازتوليد موثرتر نيروی کار) اقتصادی رها شوند

اما به . رغم کم اهميت شدنش، هرگز به طور جدی زير سئوال نرفته است ادامه وجود خانواده بورژوا، علی. شده است

ی، داری، در اولين انقالب صنعت در اوايل تاريخ سرمايه . هر حال خانواده به اشکال مختلف به تحليل رفته است

های خاصی، مردان، زنان و کودکان همه  ها و مکان درخواست برای نيروی کار به قدری زياد بود که در زمان
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برای مثال، ازدواج در انقالب صنعتی اول، در بسياری از نواحی بريتانيا کار خانگی به . کارگر مزدبگير شدند

کردند، بسياری از دختران جوان و زنان مسن پول  میکه مادران در کارخانه کار  در حالی . طوری اتفاقی تجارتی شد

بند مالکيت، حتی در سطح کنترل والدين بر کار کودکان . ها مراقبت کرده و خانه را تميز کنند گرفتند تا از بچه می

 زمان با شرايط مصيبت  و اين هم . راه بود ثباتی خانواده هم  محو شکل خصوصی کار خانگی با افزايش بی. سست شد

 . شد نيروی کار و مرگ و مير زياد بين کودکان نمايان می" کيفيت پائين"ار پرولتاريا بود که در ب

مزد  اما، افزايش استفاده از ماشين آالت در جريان توليد، نياز به نيروی کار را کاهش داد و در کنار افزايش دست 

ای در اثر تشويق، خانواده بورژوايی در طبقه کارگر  ازهخودی و تا اند ای به طور خود به  واقعی اجازه داد که تا اندازه

در ميان ( داری، يعنی در سوئد فعلی، نياز زياد به کار زنان  در انتهای ديگر طيف تاريخ سرمايه. بازسازی شود

باعث توسعه خدمات اجتماعی در قلمرو سنتی ) عوامل ديگر، جمعيت کم و نبود ارتش ذخيره کار در بخش کشاورزی

ض برای کار خانگی شده است که برای سوسيال دموکراسی رويای از بين رفتن ستم بر زنان به طور صلح آميز مفرو

  . و تدريجی را به بار آورده است

  تاثير قانون ارزش 
طور که سکومب مطرح  داری به هيچ وجه آن  ها روشن است که تاريخ کار خانگی تحت نظام سرمايه  از اين مثال

 اصلی که تاثيرات قانون ارزش ظاهرًا آرام قلمرو کار خانگی را مختل ی ها يکی از راه. دريجی نيستکند، رکود ت می

دار فقط يکی از بسياری از  نبايد فراموش کرد که زنان خانه. (کرده، نياز به کار زنان به عنوان کارگر صنعتی است

برای مثال در دوره بعد از جنگ، کارگر . دهند داری را تشکيل می منابع ذخيره کار در مراحل گسترش سرمايه 

تواند به اغراق در اثرات بالقوه نوسانات  نفهميدن اين مطلب می. قدر اهميت داشت مهاجر در اروپا حداقل همان 

جا که کار خانگی کاری است خاص و  از آن ). داری بر روی کار خانگی منجر شود اقتصادی تحت نظام سرمايه 

دهی و نحوه آن تاثير ندارد، قابليت انعطاف آن به سرمايه در مراحل  ای بر سازمان  شهقانون ارزش به طور ري

آميز برای موقعيت   و اين، نتايجی انفجار)١٥(.دهد گسترش امکان استفاده مولد از کارگران درگير در اين کار را می

 که اين را به طور  دهد، بدون آن ش میامکان استقالل اقتصادی زنان را افزاي.  داری به دنبال داد زنان در سرمايه

که آلترناتيو ديگری  کند، بدون آن  رس قرار دهد؛ ساعات موجود برای کار خانگی را کم می کامل و يا دائمی در دست 

تولد . که بار مسئوليت خصوصی آنان را کم کند شکند، بدون آن  برای آن فراهم کرده باشد، انزوای زنان را در هم می

  کرد قانون ارزش بر هايی است که به واسطه عمل  جويی زنان کارگر بازتاب تشنج يی زنان و رشد مبارزهجنبش رها

 . اند  داری ايجاد شده  روش روابط اجتماعی نه کامًال سرمايه

کانال دوم نفوذ سرمايه در جريان کار خانگی، و تنها کانالی که سکومب به آن توجه کرده، چيزی است که او تحت 

آه او حق   در حالی )١٦(.توضيح داده است" نفوذ دائمی تکنولوژی جديد در کار خانگی از طريق توليد کاالی"ن عنوا

. شود دارد بر محدوديت ذاتی اين تاثير تاکيد کند، همان اشتباه رايج بی اهميت شمردن اين امر مهم را مرتکب می

ن کار خانگی کمک کرد و به زنان اجازه داد مقدار کمی انقالب تکنولوژيک در آشپزخانه طبقه کارگر، به معقول کرد

وقت اضافی داشته باشند، و اين حداقل بهبود در زندگی مشقت بار هر روزی آنان در عين حال، باعث شد بخشی از 

کاهش شدت کار ضروری در خانه، جستجوی وسائل مستقل . تر شوند شان مصمم کشيدگی زنان برای مبارزه عليه ستم 
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  . های اتحاديه و غيره تسهيل کرده است تر آنان را در فعاليت تصادی و اجتماعی و درگيری بيشحيات اق

راه مهم سومی که قانون ارزش در قلمرو و شدت کار خانگی تاثير دارد، از طريق بر عهده گرفتن وظائف آن به 

اند،  دار بوده  وظيفه زن خانهیسنتوظايفی که تاکنون به طور . داری يا دولت بورژوايی است وسيله موسسات سرمايه 

داری  تغذيه، سکونت، آموزش و پرورش اطفال ارتش عظيم پرولتاريا که در شهرهای کشورهای پيشرفته سرمايه

غذاهای نيمه آماده، . روند دهی سنتی بازتوليد نيروی کار در خانواده فراتر می از توان سازمان. متمرکز هستند

داری از  های نگه شويی، مهدکودک و آژانس شويی و خدمات لباس   خريد، خشک گسترش و معقول کردن امکانات

 های جوانان،  های کودکان و کلوپ های کارخانه و مدرسه، کلينيک های ارزان، غذاخوری اطفال، کافه و رستوران

  )١٧(.گزين کار خانگی هستند های سالمندان، مکمل و تا حدودی جای ها و خانه بيمارستان

داری با  داری، مثل ربع قرن بعد از جنگ جهانی دوم، گسترش اين گونه موسسات سرمايه   شکوفايی سرمايه در دوره

برای .  راه بود و افزايش نياز به کار زنان هم) ضروری برای خريد کاالهای جديد( مزدهای واقعی  افزايش دست

 درصد در سال ٢٧تغال باالی پانزده سال از مثال، در بريتانيا، گسترش عظيم صنعت بعد از جنگ با جهش ميزان اش

" حقوق زنان"مساعد بودن چنين اوضاعی برای مبارزه در راه . راه بود  هم١٩٧٠ درصد در سال ٥١ به ١٩٥١

در بريتانيا، برای مثال، اخيرًا يک . های محدود، حتی در سطح فوقانی بورژوايی يافته است بازتاب خود را در رفورم

در واقع، زنان زمانی را . شود مطرح شده است شان منجر به متارکه می نی به نفع زنانی که ازدواجسری تغييرات قانو

تر در مقابل  تر به مثابه بخش دائمی زندگی خود تلقی کرده و هر چه بيش تر و بيش کنند بيش که در توليد صرف می

که به " مزد مساوی قانون دست . "کنند یمزدشان مقاومت م تالش کارفرمايان برای اخراج و يا پائين آوردن دست 

 مزد مساوی برای کار مساوی را اجباری خواهد کرد، يک رفورم واقعی، هر چند محدود  زودی برای کارفرما دست

  . ای نتيجه فشار زنان کار گر مبارز است و قابل مانور دادن، حداقل تا اندازه

  کار خانگی و سوسياليسم 
ای برای درک اين مساله  داری گفته شد، زمينه هيت و نقش کار خانگی تحت نظام سرمايه  چه در باال در باره ما آن

سهم کار . تواند انقالب بورژوايی را در حوزه بازتوليد نيروی کار به اتمام برساند داری نمی است که چرا سرمايه 

 اين حقيقت دارد که خود موجوديت اما چرا بايد اساسی باشد؟. خانگی در اين جريان، هر چقدر غيرمستقيم، مهم است

های  ای در دوره ايم، به هيچ وجه به خاطر نوسانات لحظه  کرده طور که قبًال در باره آن بحث خانواده بورژوا، همان 

از اين گذشته، بحث مهم ايدئولوژيک اين است که نقش خانواده در اولين . رود  داری زير سئوال نمی توليد سرمايه

اما جواب واقعی در خود ماهيت توليد سرمايه . کردن و قبوالندن وضع موجود بورژوايی کليدی استمرحله اجتماعی 

از يک طرف، بازار آزاد کار خواهان آن است که هيچ گونه کنترلی بر نيروی کار اعمال نشود، آن . داری نهفته است

ی بر وسائل توليد، با عدم تساوی از طرف ديگر، مالکيت خصوص.  داری بود طور که مشخصه فئوداليزم و برده 

. راه است يابد، هم  در توزيع افزونه اجتماعی که در جامعه بورژوايی پيرامون خانواده سازمان می) روزانه و نسلی(

پذير  رفته، تعليم و تربيت پرولتاريا، فقط از طريق نهادهای ارزان و کارآی دولت ملی امکان  داری پيش در سرمايه 

تواند ماهيتی محدود داشته   داری در بازتوليد نيروی کار، درست مانند اقتصاد، فقط می ت دولت سرمايهاما دخال. است

 خودی درون طبقه  به  ای که تحت تسلط بازار است، خانواده بورژوايی و کار خانگی به طور خود  در جامعه. باشد
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 . ماند  مییکارگر باق

اما اين فقط اولين . زی و اجتماعی کردن مالکيت بر وسائل توليد استهدف فوری انقالب پرولتری خلع يد از بورژوا

دهی مجدد و راديکال برای توزيع نيز نياز دارد؛ تبديل از شکل  قدم در ساختن جامعه سوسياليستی است که به سازمان 

بی ترديد در گرو و اين . به شکل سوسياليستی آن يعنی هر کس بنا بر نيازش) به هر کس بنا به کارش(بورژوايی آن 

 کار مستلزم الغای خانواده بورژوايی است که  اما اين واقعيت که اين. مزد است محو بازار و شکل رازواره دست 

روابط اقتصادی و سياسی که در ستلزم تغييرات انقالبی نه فقط درنتيجه مف خصوصی شده را در بر دارد، و درمصر

دوام اشکال خانواده بورژوايی و کار خانگی .  هنوز بايد توضيح داده شودتمام روابط جنسی و احساسی است، احتماًال

اقتصاد با برنامه فقط . کند در شوروی بر وجود شکاف عظيم ميان ملی کردن ساده وسائل توليد و سوسياليسم داللت می

 زمينه برای محو کامل زمان سازد که هم  های توليدی و سياسی ميسر می وقتی زمينه را برای برابری زنان در حوزه

های بعد از اکتبر نشان داد، تا آن  طور که تجربه اولين دولت کارگری در سال همان . کار خانگی تدارک ديده شود

برد، الغای خانواده  جايی که دولت پرولتری بندهای وابستگی مادی در روابط جنسی و احساسی را از بين می 

آيد که زمينه مادی الزم برای از بين بردن  اما اين وقتی به دست می. کند از میبورژوايی به عنوان يک نهاد را نيز آغ

هماهنگی توليد و مصرف و مساوات واقعی در توزيع هنگامی . تقسيم کار اجتماعی از جمله تقسيم جنسی ايجاد شود

اين است آن دليل . رده شود دان تاريخ سپ کشيدگی ويژه زنان و بردگی خانگی آنان به زباله تحقق خواهد يافت که ستم 

  .  فرض ضروری برای ساختمان سوسياليسم است بنيادی که چرا رهايی زنان خواست استراتژيک طبقه کارگر و پيش

  نتيجه گيری 
تر به  اولين انگيزه ما در نوشتن اين نقد از تحليل سکومب صرفًا عدم کفايت و يا اشتباهات تئوريک او نبود، بلکه بيش

خودی سياست طبقه کارگر در رابطه با مبارزه برای رهايی زنان بود که مشخصه کل برخورد   به  ودخاطر مفهوم خ

دار اين امکان را  ماهيت ناموزون و مرکب انقالب سوسياليستی به زنان خانه"سکومب بر اين اعتقاد است که . او است

دار و طرح  بسيج زنان خانه. نه تاريخ شونددهد که بر اساس منافع خود و منافع کل زنان و پرولتاريا وارد صح می

های نظارت بر  های ضد دولتی، خواست ايجاد کميته های مربوط به اجتماعی کردن کارهای خانگی، خواست خواست

   برد مبارزه طبقاتی ادا خواهند کرد، به ويژه اگر به طور هم ها و غيره، چنين اقداماتی سهم عظيمی در پيش قيمت

تر از  بيش) زنان مزدبگير(عمدتا از ميان اين جمعيت : "دهد و بعد ادامه می". ت پرولتاريا ترکيب شوندزمان با اقداما

های آينده برخواهد  دار هستند و تعدادشان رو به نقصان است، رهبری زنان در سال ميان زنانی که هنوز فقط خانه

 گامان  کنند، پيش ها و مدارس مبارزه می حاديهزنان کارگر و محصل که برای مساوات کامل با مردان در ات. خواست

 به عالوه، عمدتًا همين زنان آگاهی راديکال رهايی زنان . مبارزه برای از بين بردن تقسيم جنسی در طبقه خواهند بود

  )١٨(".اند، خواهند برد دار باقی مانده را به درون توده زنانی که هنوز فقط خانه

ها و مدارس، مبارزه عليه تورم، انتقال آگاهی راديکال ميان زنان، وحدت  درون اتحاديهالبته، مبارزه عليه نابرابری 

اما، فاصله بسياری بين . های مختلف از مبارزه طبقاتی غيرقابل انکار است ابتکارات پرولتری و تاثير متقابل اين جنبه

انقالبی وجود دارد؛ بين اعتقاد به موارد مختلف مبارزات زنان، چه عملی و چه احتمالی، و يک استراتژی کامل 

عدم تدوين تاريخی چشم "انتقاد اوليه سکومب از چپ انقالبی به خاطر . ضرورت انقالب و تدوين عملی برنامه آن
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  به طور قابل توجهی با عدم )١٩(".انداز استراتژيکی که مستقيمًا به روابط اجتماعی خانواده بورژوايی برخورد کند 

 .شود اندازی استراتژيک تضعيف می تدوين چنين چشم موفقيت خود او در 

چنين استراتژی انقالبی به طور خود به خودی از شرايط بی واسطه اقتصادی زندگی طبقه کارگر تحت نظام  

 های مختلف طبقه کارگر فقط از طريق سياست انقالبی و دخالت پيش  منافع پراکنده بخش. گيرد داری نشات نمی سرمايه

 . تواند متمرکز شود و به سطح منافع کل طبقه ارتقاء يابد ی میگام انقالب 

های اعتصابی و نياز به ادامه  کنند، فورًا بين نياز به شرکت در فعاليت برای مثال، وقتی زنان کارگر اعتصاب می

ثل اين برخورد، از يک طرف به خاطر عدم وجود امکانات اجتماعی م. مسئوليت خانگی برخورد ايجاد خواهد شد

 اگر نگوئيم خرابکاری فعال -ها در اکثر موارد  مهد کودک و غيره و از طرف ديگر، به خاطر عدم حمايت اتحاديه

دستی با نهادهای دولتی اغلب  کارفرمايان به خاطر منزوی بودن زنان کارگر، از طريق هم . يابد  شدت می- )٢٠(آنان 

ها و  توانند از طريق تبليغ در اتحاديه انقالبيون می. اخت نکنندقادرند بيمه اجتماعی زنان را به خاطر اعتصاب پرد

داری از اين مبارزات مداخله کنند، تبليغات در نشريات و جلسات؛ کمک به  های کارگری در طرف  ساير سازمان

های محلی  های عادی زنان در خانه، فشار مشترک بر روی شهرداری دهی مسئوليت کميته اعتصاب برای سازمان 

اند  های مربوطه که مهم رای ايجاد تسهيالت؛ نشان دادن رابطه بين کارفرمايان و دولت؛ مطرح کردن ديگر خواستب

تر توضيح دائمی ارتباط بين تمام جوانب اين مساله خاص و مبارزه  اند؛ و از همه مهم اما در خود مبارزه مطرح نشده

تواند به حرکتی سياسی که بعضی از نکات باال را   میمزد به راحتی اعتصاب برای دست . کلی برای سوسياليسم

 تر منجمله در اما، البته مداخله در اعتصابات خاص به خودی خود کافی نيست؛ حرکت گسترده. مطرح کند، تبديل شود

 .  سطح ملی ضروری است

ای انقالبی موجود و ه کنيم، صرفًا جمع جبری سازمان  گامی که ما از آن صحبت می اما الزم به توضيح است که پيش

تواند به وجود آيد که طبقه  گامی فقط تحت شرايطی می چنين پيش . يا در واقع يک نيروی به نقد شکل گرفته نيست

 کشيدگی متشکل  دن ساختار استثمار و ستميهای تحت ستم برای به چالش طلب کارگر و به خصوص در درون گروه

کشيدگی زنان و فقدان هر گونه وحدت اجتناب   رابطه با استقالل نسبی ستم  چه در باال در با در نظر گرفتن آن. شوند

های الزم برای  شرط ابی زنان يکی از پيش ي گيری خودسازمان ناپذير منافع کوتاه مدت گفتيم، واضح است که شکل  

هايی در  م ادغام خواستوظيفه اين پيش گا. های تحت ستم باشد گر منافع تمام گروه رشد پيش گام است که واقعًا بيان 

برنامه انتقالی است که بر شکاف درون طبقه کارگر ميان خانه و کارخانه پل بزند، به نابرابری زنان در توليد 

های طبقه کارگر و در جامعه به  برخورد کند، برای حق زنان برای کار مبارزه کند، برای تساوی زنان در سازمان

 کار بايستد، برای وسائل جلوگيری از حاملگی و سقط جنين مجانی و برای طور کلی به جنگد، عليه تقسيم جنسی

های مختلف  مالحظات تاکتيکی به معنی تفاوت ميان کشور(جلوگيری از هر گونه سرکوب جنسی و غيره مبارزه کند 

رد، هم مرد و ای است مشکل ولی نه غيرممکن؛ زيرا دقيقا، در نيازهای طبقه کارگر ريشه دا اين وظيفه). خواهد بود

  . هم زن

 سعيد ولدبيگی
* * *  
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  : ها يادداشت] ١[

   The Housewife and Her Labour Under Capitalism والی سکومب -١

New Left Review 1983   

  .  همان جا، يادداشت هفت، ص پنج-٢

   ١٩٧٢، سپتامبر »ويوي ریمانتل« مارگرت بنستون، اقتصاد سياسی رهايی زنان در -٣

 ,The Power of Women and The Subversion of the community Falling Wall Pressداالکوستا  ماريا روزا -٤

Bristol 1972 .  

هايی هستند که مربوط به خانه و خانواده  اند که مسئول توليد ساده ارزش مصرف در فعاليت گروهی از مردم" برای بنستون، زنان -٥

کنيم تمام زنان  ما فرض می. داری به عنوان تجسم مرکزی نقش زن خانه"شود  ه متمرکز میداالکوستا نيز بر روی اين مسال". شود می

  ". دهند دار بودن خود ادامه می کنند به خانه دار هستند؛ حتی آنان که در خارج از خانه کار می خانه

  .  منبع شماره چهار-٦

گيری است، جايی که يک بخش از زنان، يعنی زنان کارگر، کامًال جدا   تنها اشاره موجود در اين مورد، در پاراگراف مربوط به نتيجه -٧

کنند  بردن آگاهی راديکال به جمعيت زنانی می"ها، اقدام به  از بحث قبلی خود، بعد از موفقيت در مبارزه برای برابری در ميان اتحاديه

  . ٢٤سکومب، منبع يک ص ." اند دار باقی مانده که هنوز فقط خانه

  . ١٨ا، ص ج  همان-٨

  . ٨جا ص   همان-٩

: های اخير تنها در انگلستان شامل موارد زير است اند، در سال  مبارزات صنفی که زنان کارگر در آنان نقش بس پر اهميت داشته-١٠

Lucas Burnly ,Fakenham, Admiralty Porter,Boac Air Terminal. Ag Patents, Mclaren Controls ,Hawker 

Siddley, Dorothy Gray. Kenilworth Compoents, Imperial Typewriers, Typhoo ,Personna. Yauxhall, 

Standard Telephone- Cables, Hoover Motors –Associated Automation(RED MOLE. 45,49 red Weekly. 

7.9,11,12,27 ,32,38,48,59, 60, 63, 65 ,٧١٫٧٩   

  .  سکومب ، منبع يک ص نه و ده-١١

در کاولی کاری در مقياس نسبتًا محدود بود که " شورش زنان"از يک طرف، . انتخاب اين مثال نبايد هيچ سوء تفاهمی را ايجاد کند -١٢

از طرف ديگر، . های آگاه آغاز شد و به وسيله مطبوعات برای تضعيف روحيه کارگران بيش از حد بزرگ شد شکن به وسيله اعتصاب 

تری  ده طبقه کارگر که در باال بحثش را ارائه کرديم به سرعت خود را مطرح کرد و اثبات کرد که نيروی قویتمايل به اتحاد درون خانوا

برای . حال، عليرغم نکات فوق، اين حوادث يک تضاد واقعی را نشان داد با اين . شد" شورش زنان"همين باعث شکست سريع . است

، از یومبيل بريتانيا و تاريخ خاص مبارزه طبقاتی کاولی، به جزوه انگليسی آاول، در مورد بحران صنايع ات١٩٧٤گزارش کامل مباحث 

  .  مراجعه شود١٨٧٤های انترناسيوناليست، آکسفورد  گروه مارکسيست

طور که در اين  سنديکاليسم آن"دار کاولی، سعی کرد، اين نکته را جا بيندازد که   تفسير ديلی تلگراف، در مورد شورش زنان خانه-١٣

نقل از جزو ". داری از خانه  پول مرتب برای نگه-گيرد کند، يکی از نيازهای ابتدايی تقريبًا همه زنان را شديدًا ناديده می کشور عمل می

  .  مراجعه شود١٢های انترناسيوناليست، به يادداشت  گروه مارکسيست

  .  زنان نوشته ورنر تانزن مراجعه شودیيای آلمان به رها  برای يک مقدمه جالب در مورد تاريخ جنبش اتحاديه-١٤

.  داری اجتماعی شود تواند تحت نظام سرمايه طور که توضيح داديم، اين به هيچ وجه به معنی آن نيست که کار خانگی می  اما همان -١٥

ارزان نيروی کار و نياز در اين مورد، تحليل جين گاردينر از دالئل تداوم حيات کار خانگی بر اساس تعادل بين سهم آن در بازتوليد 

از يک طرف، اگر کاهش هزينه بازتوليد نيروی کار از طريق کار خانگی .  داری به کار زنان در مراحل گسترش ناکافی است سرمايه
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اند،  دهواقعًا برای انباشت سرمايه مرکزی بود، توضيح اين جريان که بسياری از چيزهايی که قبًال توليد خانگی بودند از خانواده خارج ش

جا که نتايج استخدام کامل زنان مورد توجه است، تداوم تقسيم جنسی کار در سوئد،  از طرف ديگر، برای مثال تا آن. غير ممکن بود

  . بينی بيش از حد هشداری است عليه خوش

   سکومب ، منبع يک ص -١٦

  . يزابت وينستون مورد تحليل قرار گرفته است در اين مورد، نقش دولت رفاه اجتماعی در رابطه با خانواده به وسيله ال-١٧

  . ٢٣-٤ سکومب، منبع يک ص -١٨

وود  مزد مساوی در کارخانه وسائل الکترونيک سالفورد در هس  در اعتصاب اخير زنان کارگر برای دست-٢٠ ١٨. ٥جا ص   همان-١٩

 Ingridمراجعه شود به . ی ورودی کمک کردند مرد اتحاديه به شکست اشغال کارخانه از طريق شکستن درهاینزديک منچستر، اعضا

Falconer, Divide and Rule, United in Struggle, Red Weekly   

 


