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عاطفه رنگریز
به مادرم که همیشه در سایه ماند

ارزیابی مجدد اشکال کار :راهی بهسوی فمینیسم ضدسرمایهداری

«وقتی همه چیز برای فروش است ،زنان به صرافت میافتند که چرا این همه کاری که
میکنند بیپاداش میماند2».

مقدمه
کار هستی انسانها یعنی :چهگونه زیستن آنها ،مناسبات و نوع زندگی و نقش کنشگری
آنها را ،در زندگی تعیین میکند .در بین اشکالِ موجودِ کار ،کار خانگی بدون دستمزد
و عموماً برعهدهی زنان استت که در تولید ناخالص داخلی حساب نمیشود و در اقتصاد
و جامعه نامرئی استتت .این امر ستتلالاتی را برمیانگیزد؛ ستتلالاتی از این قبیل که چرا کار
خانگی زنانه و بیمزد استتتت و ماهیت این کار چیستتتت که از کارِ دستتتتمزدی متمایز
میشتتود کار خانگی در کدام شتتکلِ کاری  -تولیدی و بازتولیدی  -قرار میگیرد و
این کار چه نستبتی با مسألهی ستم بر زنان دارد .تأکید بر این مسأله چه تفاوتی در مبارزه
برای رهایی زنان ایجاد میکند و آیا با دستتت گشاشتتتن بر کار خانگی افق جدیدی در
مباحث و مبارزات فمینیستی گشوده میشود
با توجه به این ستتلالات ،ابتدا به مبحث کار نگاه میشتتود و اشتتکال کار مورد بحث
قرارمیگیرد .دوم بته بحث بازتولید اجتماعی پرداخته و بررستتتی میشتتتود که چرا کار
بازتولیدی به حاشتیه رانده شتده است .سوم به کار خانگی و نادیده گرفتنِ آن در سیستم
اقتصتتتادیِ ستتترمتایتهداری نگتاهی انتداخته میشتتتود و در نهایت رویکردهای متفاوت
جنبشهای فمینیستتتی بررستتی میشتتود که بر ارتباط کار خانگی و ستتتم بر زنان دستتت
میگشارند.
طبقه و جنسیت
برای توضتتی کار خانگی چاره ای نیستتت جز اینکه مفهوم کلیدی کار و اشتتکال آن در
ستیستتم سترمایهداری توضتی داده شتود .مسألهی کار خانگی دو مفهوم کلیدی طبقه و
جنستیت را پررنگ میکند که سترنوشتت زنان را رقم میزند .طبقه و این شتکل تبعیض
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جنستیتی هر کدام به نوعی محصتول ستیستتم سترمایهداری هستتند که به تشدید و تثبیت
اشتکال مختلف ستتم بر زنان و تبعیض علیه آنها منجر شده است .ازاینرو سعی میشود
که بسیار کوتاه به سازوکار سیستم سرمایهداری که بر سلطه و استثمار استوار است اشاره
شتتود و بر این نکته تأکید شتتود که چهگونه ستتلطه و استتتثمار زنان به لحاظ اقتص تادی و
فرهنگی صورت گرفته است.
اشکال کار

«نیروی کار کالایی است که مالک آن یعنی کارگر مزدبگیر آن را به سرمایهدار
میفروشد .چرا آن را میفروشد

برای این که زنده بماند( ».مارکس)3

باید گفت سترمایهداری بر استتثمار طبقهی کارگر اتکا دارد و استتثمار چیزی نیست جز
خریتد کتار مزدی بته بهتایی کمتر از ارزشتتتی که این نیروی کار خلق میکند .در واقع
کارگر برای زنده ماندن ناچار به فروش نیروی کار خود است ،زیرا وی ابزار تولید را در
اختیار ندارد و بهناچار نیروی کارِ خود را چون کالا به سترمایهدار میفروشد و سرمایهدار
نیز فقط بابت هزینههای اولیهی کارگر برای بازتولید و زندهماندن به وی دستمزد میدهد.
ستتترمتایتهدار بابتِ نیروی کارِ کارگر جهت تولید به وی دستتتتمزد میدهد و از کارگر

میخواهد تمام نیرویِ کار خود را برای ستتود بیشتر صتترک کار کند تا ارزش اضتتافی
تولید کند .سترمایهدار در ازای کار ِکارگر فقط هزینهی سبد کالاهایی مانند غشا ،سرپناه،
آموزش ،مراقبت درمانی و ...را برای بازتولید نیروی کارش به او میدهد .پس«مزد چیزی
نیستتت جز ارزش لازم برای بازتولید نیروی کار کارگر» 4و بدین ترتیب استتتثمارکارگر
اتفاق میافتد زیرا بخش اعظم ارزش تولیدشتتتده توستتتط نیروی کارش به وی پرداخت
نمیشود و به جیب سرمایهدار میرود .در اینجا میتوان دید که بخش زیادی از بازتولید
نیرویِ کار نه توسط خود کارگر بل توسط زنان انجام میشود کارهایی مانند تهیهی غشا،
شتتتستتتتوشتتتو ،نگهداری از فرزندان و مراقبت از ستتتالمندان .بنابراین علاوه بر کارهای
تولیدی اشتتکال مهم و تعیینکنندهای از کار وجود دارند که عمدتاً کممنزلت محستتوب
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میشتوند و سرمایهدار برای آنها هزینهای پرداخت نمیکند و به حوزهی خصوصی رانده
شده و با مفاهیمیچون عشق و مادرانگی و ...پیوند خورده است.
اینجاستت که باید به بازبینی مقولهی کار پرداخت که چهگونه کار بخشتی از اقشار
نادیده گرفته میشتتتود و بدین ترتیب بتوان به صتتتورتبندی دقیقتری از نظام ستتتلطه و
استتتثمار دستتت یافت .کار منشتتأ ارزش استتت و نقش کار نه صتترفاً اقتصتتادی بل بیانگر
زندگی اجتماعی انستانها استت .به همین سبب ،امر اقتصادی رابطهای اجتماعی و عمیقاً
سیاسی است .در واقعیت ،سیستم سرمایهداری برای بخش عمدهای از کارهای بازتولیدی
هزینهای پرداخت نمیکند و این کارها به صورت رایگان و عمدتاً بر عهدهی زنان است.
پس طبقهی کارگر از معنای کلاستیک اش رنگ میبازد و کار سترنوشت زنان را تعیین
میکند« .دنینیگ در کتاب زندگی بدون دستتتمزد میگوید :ستتهچهارم اقتصتتاد جهانی
خارج از حیطهی کار فردی شتتتکل گرفته استتتت ،اقتصتتتاد فقط در چارچوب اقتصتتتاد
رسمیتولید نمیشود ،بلکه خارج از آن مانند کار خانگی یا کارهای پراکنده برای امرار
معاش خلق میشتتود .پس قمار استتترات یک و مفهومیستتنگینی مرتکب میشتتوید وقتی
حول فیگور مرد قرن نوزدهمی یعنی کارگر صتتتنعتی ستتتازماندهی میکنید 5».بنابراین
استتتثمار زنان در کار خانگی در این لحظه به دلیل جدایی کار تولیدی از کار بازتولیدی
که سیستم سرمایهداری برایش هزینه ای پرداخت نمیکند ،اتفاق میافتد؛ «کار بازتولیدی
چون خدمتی شخصی خارج از سرمایه

ظاهر میشود6».

اما کار بازتولیدی چیست؟
کار بازتولیدی به بازتولید نیروی کار و البته تولید نستتتل آتی نیروهای کار (بچهآوری و
نگهداری از آن) مربوط استتت و همانطور که گفته شتتد عمدتاً رایگان و زنانه و با ابعاد
عاطفی استتت؛ بهعنوان مثال کارهای مراقبت از کودکان و ستتالمندان« .بازتولید اجتماعی
دربارهی ایجاد و حفظ روابط اجتماعی است .یک بخش آن به روابط بین نسلها مربوط
استتتت .مثل به دنیا آوردن و بزرگ کردن فرزندان و مراقبت از ستتتالمندان .بخش دیگر
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دربتاره ی حفظ روابط افقی میتان دوستتتتتان ،ختانواده ،محله و اجتماع استتتت .این نوع
فعالیتها برای جامعه بستتیار ضتتروری هستتتند .آنها بهطور همزمان عاطفی و مادیاند و
چستتتب اجتماعی برای تحکیم همیاری اجتماعی را فراهم میکنند .بدون آن نه ستتتازمان
اجتماعی میتوانستتت وجود داشتتته باشتتد و نه ستتازمان اقتصتتادی و س تیاس تی و فرهنگی.
بازتولید اجتماعی بهطور تاریخی جنستیتی شتده استت .بخش اعظم مسلولیت آن به زنان
محول شتتده استتت 7».البته باید گفت در دورههای متفاوت ممکن استتت بخشتتی از آن را
نهادهای دولتی مانند مدارس ،بیمارستتتان و  ...بر عهده گرفته باشتتند اما عموماً بر عهدهی
زنان استتت و در اقتصتتاد غیررس تمی انجام میشتتود و از منزلت پایینی برخوردار استتت و
بهشتدت طبقاتی استت .این کارها معمولاً به ستههر خصوصی در مقابل دفاتر وکارخانهها
منتقل شتده و با ایدئولویی وظیفه بودن ،طبیعی انگاشتتته شتتدن و ...توجیه میشتتود« .آنها
میگویند عشق ما میگوییم کار بی جیره

و مواجب8».

پس علتاوه بر جتدایی تولیتد از ابزار تولیتد که منجر به کار مزدی و فروختن نیروی
کار شتده جدایی میان کار تولیدی و بازتولیدی در اقتصاد وجود دارد که منجر به تقسیم
جنسیتی کار و ستم بر زنان و استثمار آنها شده است.
آنچه که مهم استت این استت که زنان از ابتدا توستط گفتمان سترمایهداری به دلیل
ستتاخت دوگانهی زن و مرد و ترویج خانوادهی هستتتهای برای کارهای بازتولیدی و در
خدمت کستب ستود و...تربیت شتدند و این کار توسط نهادهایی چون مدارس ،مشهب،
علوم پزشتتکی و روانشتتناستتی و ...ایجاد شتتد؛ بهعنوان مثل ایدهی مهر مادری و عشتتق یا
اینکه زنان ذاتاً عاطفیترند .از اینرو جنستتتیت محصتتتول مجموعه نیروهایی استتتت که
دوگانهی زن و مرد را به وجود آورد و زن بودن به ستترشتتتی طبیعی و تقدیر بیولوییکی
محکوم شتتتد .البته تفاوتهای مهمی بین ایران و جامعهی غربی در شتتتکلگیری مفهوم
جنستیت وجود دارد و برای بررسی شکلگیری دوگانهی زن و مرد در ایران باید به قرن
نوزدهم و مواجهه با اروپا و مدرنیته در ایران اشتاره کرد( .ر.ک .آثار افسانه نجمآبادی)
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همچنین طبقه نیز حاصتل ستازوکار سرمایهداری است که ذاتیِ آن استثمار و کسب سود
استتتت و از این جهتت زنان را به نیروی کار رایگان یا ارزان و از طرفی به تأمینکنندهی
نیروی کار آینده بدل کرد.
کار خانگی یعنی بزنگاه زن بودن و کار مجانی .و از اینرو نگاه به کار خانگی سبب
میشتود که به خیلی از مسائل دیگر نگاه کرد و فهمید که برخی فمینیستها راه به جایی
نخوهند برد؛ بهعنوان مثال راهحلهایی نظیر ارتقای شتللی و کسب مشاغل مدیریتی برای
برابری بتتا مردان .همچنین معضتتتتلهتتای امروز چون کتتاهش ختتدمتتات اجتمتتاعی و
خصتوصتیستازی با نادیده گرفتن کار بازتولیدیِ شیرازهی اجتماعی صورت میگیرد و
لازم استت سترفصتل مباحث باشتد .پس کار خانگی میتواند نقطهی شروعی باشد برای
اینکه مسأله را عمیقاً سیاسی فهمید و در مبارزه و افق خود راهی دیگر طلبید.
اما کار خانگی چیست و چه ویژگیهایی دارد؟
در نگاه نخستتت ،احتمالاً به محض شتتنیدن کار خانگی تصتتویر زنی در حال شتتستتتن و
آشتتهزی به ذهن بیاید .اما با تأملی کوتاه میتوان متوجه شتتد که آشتتهزی ،تمیزکاری و...
بخش کوچکی از این کار استت در واقعیت این کار شامل بچهآوری و نگهداری از آن
و خرید و جابهجایی و مراقبت از ستالمندان میشود .پس کار خانگی که تصویر زنی در
حال شتستتوشو یا آشهزی را به یاد میآورد نشان از گفتمانی دارد که ابعادی از کار را
نامرئی کرده استت .در حال حاضتر کار خانگی نه شلل محسوب میشود و نه دستمزدی
برایش قائلاند ،و همچنین کاری راحت تلقی میشتتتود .در صتتتورتی که این کار زن را
محکوم میکنتد بته متدیریت خانه و مراقبت از کودک و ...در چاردیواری که ستتتاعت
کاری مشخص ندارد و لحظه ای در آن فراغت ندارد .در واقع این کار همیشگی است و
خلاصتتتی ندارد ،کاری بدون مرخصتتتی ،بیمه و بازنشتتتستتتتگی و نامریی بودن پیامدهای
کتاریاش چون بیماری و آستتتیبهای اجتماعی و روانی ،عدم داشتتتتن بیمه و در نتیجه
نداشتن استقلال مالی و تحت دِین مرد بودن.
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در واقع ستترمایهداری با فرودستتتستتازی زنان ،از آنها نیروی کار رایگان یا ارزان
میستازد و آنان را تحت انضتباط و کنترل خویش درمیآورد .سیستمیکه ملازم است با
استتتتثمار و پرولتریزهکردن زنان و تبعیض و خشتتتونت علیه آنان .پس میتوان گفت «هر
زنی کارگر استت 9».تبعیض به این معناست که زنان از همان ابتدا برای این کارها ساخته
میشتتوند و روابط جنستتی آنها محکوم به فرزندآوری استتت .و از طرفی زنان به دلیل
بچه آوری و مستتلولیت بزرگ کردن آنها ،تأمینکنندهی نیروی کار آینده هستتتند .در
واقع «بزرگ کردن بچه کاری استت اجتماعاً لازم ».همانطور که شتعار زنان سیاه پوست
در خیابان این بود که «وقتی دولت محتاج ستترباز استتت ستترا بچههای ما میآید .وقتی
برای کارخانههایش محتاج کارگر استت سرا بچههای ما میآید 10».ازاینرو بسیاری از
زنان به دلیل ایدئولوییهای حاکم از آموزش جا میمانند و به مهارت خاصی دست پیدا
نمیکنند .از طرفی ،به دلیل نداشتتتن استتتقلال مالی تحت حکمرانی غیرمستتتقیم دولتها
قرار میگیرند؛ به بیان بهتر از طریق مرد خانواده ،زنان در راستتتای اهداک دولت به انقیاد
کشتیده میشوند و همدستی مردسالاری با سیستم سرمایهداری به خشونت و ستم بر زنان
و ...منجر میشود.
اهمیت مسألهمندکردن کار خانگی
کار خانگی استثنایی در سرمایهداری نیست بل خود نشانی از قاعدهی سرمایهداری است
که استتتثمار در جدایی ابزار تولید از نیروی کار و جدایی تولید از بازتولید شتتکل گرفته
استتتت و زنانهستتتازی کارهای بازتولیدی و رایگان بودنِ کار خانگی ستتتهم مهمی را در
استتثمار و فرودستتی ایفا میکند؛ از اینرو مبارزهی فمینیستتی ناگزیر استت که سمت و
ستتوی مبارزه را علیه ستیستتتم ستترمایهداری پیش ببرد .زیرا دیگر مستتألهی زنان به برابری
صتوری با مردان یا دستیابی به شلل بهتر یا تلییرات در قانون به نفع زنان ختم نمیشود
بلکه به ستترا مستتائلی چون جنستتیتستتازی و بدل کردن بدن زن به عرصتتهی تولید و
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بازتولید نیروی کار و تبعات آن در زندگی زنان میرود ،تا اینکه شرح دهد چهگونه در
عصتر نولیبرالیستم ،زنانهستازی کار و زنانهسازی فقر و کالاییشدن کارهای بازتولیدی و
اشتتلال زنان فرودستت در کارهای ارائهدهندهی خدمات اجتماعی با دستتتمزدهای بسیار
کم شتتتکل گرفته استتتت .پس کار خانگی گرهگاهی استتتت که با مستتتألهمند کردن آن
میتوان کتار را مورد بحتث قرار داد و اشتتتکتالی از کار را بررستتتی کرد که از تعریف
اقتصتتتاددانان بیرون مانده استتتت و ستتتهس ماهیت این کار را در ارتباط با مرحلهی فعلی
سرمایهداری و بحرانهای آن مورد بحث قرار داد .و همچنین به مرزکشی با فمینیستهای
لیبرال میپردازد که شتعار شتکستن سقف شیشه ای –که به معنی دسترسی برابر با مردان
در مشاغل است  -سر میدهند،گویی یگانه راه برابری با مردان ،ارتقای شللی و بالا رفتن
از نردبان سلسلهمراتب شللی

است11».

نانسی فریزر از فمینیسم  99درصدی ،فمینیسمیکه ضدسرمایهداری است میگوید و
در تز اول مانیفستتت فمینیستتتی اشتتاره میکند که« :جنبش تی که اعتصتتاب را دموکراتیزه
میکند و به واستتطهی بازتعریف آنچه بهمثابهی کار تعریف میشتتود ،گستتترهی خود را
وستتعت میبخشتتد .کنشگری اعتصتتابیِ زنان ،فراتر از کار مزدی ،در حال بازپسگیریِ
کار خانگی ،ستتکس و لبخندهاستتت و از طریق ارزش قائل شتتدن برای فعالیتهایی که
ستتترمایه از آنها ستتتود میبرد اما بابت آنها پولی پرداخت نمی کند ،نقش حیاتی کار
غیرمزدی مبتنی بر جنس تیت در جامعهی ستترمایهداری را دیدارپشیر میستتازد و یادآوری
میکند .اعتصتاب فمینیستی در زمینهی کار مزدی نیز در حال بازتعریف آن چیزی است
که مستألهی نیروی کار برشتمرده میشتود که تعریف جدید نهتنها دستتمزدها و ساعات
کتاری بلکته آزار و تعتارج جنستتتی ،موانع عتدالتت بتازتولیدی و محدودیتهای حق
اعتصتتاب را نیز دربر میگیرد 12».به عقیدهی وی فمینیستتمیمیتواند راهگشتتا باشتتد که
مبارزه با ستتترمایهداری را هدک قرار میدهد و از رویکرد رقابت که در خدمت کستتتب
ستود بیشتر استت بر حشر باشد .نانسی فولبر از قلب نامرئی و اهمیت آن میگوید؛ قلب
نامرئی استتتعاره از کارهای بازتولیدی و عاطفی و مراقبتی استتت که ستتبب تداوم و ستترپا
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ماندن جامعه است که در رویکرد حاکم به دلیل دست نامرئی بازار نادیده گرفته میشود
و از نقش دولتها در ارائهی خدمات صتتتحبت میکند و همچنین به راهکارهایی چون
تقستیم کار جدید و برابر در کار خانگی و مراقبتی و کاهش ستاعات کار اشاره میکند.
ستتیلویا فدریچی کارزار دستتتمزد برای کار خانگی را بهعنوان مطالبهی انتقالی تا للو کار
مزدی مطرح میکند .وی میگوید« :پس دستتتتمزد برای کار خانگی تنها یک مطالبه در
کنار ستایر مطالبات نیستت ،بلکه دورنمایی ستیاسی است که زمینی جدیدی برای مبارزه
میگشایدکه از زنان آغاز میشود ولی به سود تمام

طبقه است13».

در نهایت میتوان گفت فار از اینکه که با کدام راهکار در باب حل مسائل حول
کار خانگی موافق یا مخالف بود (اگرچه که هرکدام از راهکارها موضتتتعگیری در قبال
«چته باید کرد » استتتت و اینکه افق چیستتتت) اما این بحث میتواند ستتترآغاز بازبینی
بحتثهتای چون نقش دولتتهتا در ارائتهی ختدمتات اجتماعی و چگونگی ارائهی آن،
بحثهایی در باب خصتوصتیستازی و تشتدید فاصتلهی طبقاتی و استثمار ،کالاییشدن
خدمات اجتماعی و تبعات آن ،لزوم وجود آموزش و بهداشت رایگان و مهدکودکهای
رایگتان ،ضتتترورت بیمتهی تتأمین اجتمتاعی ،تتأستتتیس مهدکودک و رختشتتتویخانه و
آشتهزخانههای اشتتراکی ،تقسیم مجدد کار خانگی و اجتماعیشدن آن و نقش تعاونیها
یا دستتتمزدی شتتدن کار خانگی و بازیابی راههای جدیدی از مبارزه چون اعتصتتاب و...
بینجامد؛ مباحثی که امروز به دلیل جهانیبودن ستتتیستتتتم ستتترمایهداری و ستتتلطهی آن
ضتترورت دارد بدان اندیشتتیده شتتود و مورد چند و چون قرار گیرد .در نهایت میتوان
گفت که اگر مفهوم کار و طبقه و جنستیت مورد بازاندیشتی قرار گیرد مبارزه و سویهی
رهایی بخش نیز تلییر خواهد کرد .میتوان از نمونه ی تاریخی این مرزکشی فمینیستی به
ستال  2018اشتاره کرد؛ زمانی که شتریل سند برگ میلیاردر فیس بوکی ،به زنان توصیه
میکرد که ستختکوشتی و موفقیت در دنیای کسبوکار عالیترین راه برای رسیدن به
برابری جنستیتی استت (رویکرد فمینیست لیبرال) 14 .اما در همان سال اعتصاب فمینیستی

ارزیابی مجدد اشکال کار :راهی بهسوی فمینیسم ضدسرمایهداری

در سترتاسر اسهانیا در  8مارس  2018این کشور را دچار نوعی سکته کرد .و نوعی دیگر
از مبارزه و مطالبهی فمینیستتی ستربرآورد .ستازماندهندگان اعتصتاب فمینیستی همراه با
پنج میلیون نفری که در راههیمایی شترکت کردند ،خواهان«جامعهای بدون استثمار،
خشونت و سرکوب سکسیستی» و خواهان شورش و مبارزه بر ضد اتحاد پدرسالاری
و سرمایهداری شدند و همچنین اعلام کردند که «در روز  8مارس ما دست به دست
یکددیگر میدهیم و تمدا ععدالیدتهدای تولیددی و بازتولیدی را متوف
خواهیم

کرد»15.

 .1این متن برای ستخنرانی در نشتستت «نقد و بررستی دستتمزدی شدن کار خانگی» در تاریخ  98/2/14در
گالری آ تنظیم شتتتده بود ،اما به دلیل غیابِ اجباری ناشتتتی از بازداشتتتت در گردهمایی اول ماه مه پیش از
برگزاری جلستته ،تصتتمیم به انتشتتار بخشتتی از آن گرفتم .متن حاضتتر ،فراتر از مستتألهمند کردن موضتتوع
نمیرود و به دلیل گششتت زمان و فاصتلهی تنظیم این متن تا ویراستتاری و انتشار آن صفحات برخی منابع
ذکر نشتتتده استتتت .امیدوارم که فرصتتتتی دیگر برای نوشتتتتن متنی کاملتر دربارهی این مستتتأله و تدقیق
موضتتعگیری دربارهی آن پیش بیاید و بیش از آن امیدوارم که علاقمندان دیگر به این حوزه دستتت به قلم
ببرند تا به تأمل بیشتتتر در باب این مستتأله و بدیلهای آن منجر شتتود تا شتتاید گامی به ستتوی رهایی زنان
برداشته شود.
 . 2نانسی فولبر ( ،)1388قلب نامرئی؛ علم اقتصاد و ارزشهای خانوادگی ،ترجمه حسن گلریز
 .3چتهگونته طبقته را نتادیده نگیریم :بازتولید اجتماعی کار و طبقه کارگر جهانی ،تیتی باتاچاریا ،ترجمه
منصوره خائفی ،فصلنامهی نقد اقتصاد سیاسی ،شماره نهم ،زمستان  ،1397ص.92
 .4همان ،ص96.
 .5زندگی پس از کار ،نینا پاور ،جو لیتلر و بریگاد بی ثبات کاران ،ترجمه کیوان مهتدی ،ص8
6 .هر زنی کتارگر استتتت ،گفتتوگوی جیتل ریچتاردز با ستتتیلویا فدریچی ،ترجمهی ستتتودابه رخش،
فصلنامهی نقد اقتصاد سیاسی ،شماره نهم ،زمستان  ،1397ص233
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 .7بحران مراقبت در سترمایهداری ،گفتوگوی ستارا للونارد با نانستی فریزر ،ترجمهی پریستا شکورزاده،
ص2
 .8هر زنی کتارگر استتتت ،گفتتوگوی جیتل ریچتاردز با ستتتیلویا فدریچی ،ترجمهی ستتتودابه رخش،
فصلنامهی نقد اقتصاد سیاسی ،شماره نهم ،زمستان  ،1397ص.233
 .9همان ،ص.233
 . 10همان ،ص233
 .11نانسی فریزر ،تیتی باتاچاریا ،چیزیا آروتزا ،مانیفیست فمینیستی ،ترجمهی مرجان نمازی ،فصلنامهی نقد
اقتصاد سیاسی ،شماره نهم ،زمستان  ،1397ص.136
 .12همان140،
 .13ستیلویا فدریچی و نیکل کاکس ،برنامهریزی متقابل از آشتهزخانه ،ترجمهی طلیعه حستینی ،فصلنامهی
نقد اقتصاد سیاسی ،شماره نهم ،زمستان  ،1397ص.265
 .14نانس تی فریزر ،تیتی باتاچاریا ،چیزیا آروتزا ،مانیفیستتت فمینیستتتی ،ترجمهی مرجان نمازی ،فصتتلنامهی
نقد اقتصاد سیاسی ،شماره نهم ،زمستان  .1397ص 139و .140
 .15همان ،ص 139و 140

