کوه يخ پدر ساالری سرمايه داری را بشکنيم
نويسنده ماريا ميز  /برگردان ناھيد جعفرپور
:در باره نويسنده
جنبش زنان  ،جنبش اقتصادی و ميز متولد  ١٩٣١پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه کلن آلمان و از فعاالن ماريا
کنسرن ساالر( می باشد .از خانم ماريا ميز تا کنون کتوب و مقاالت ( ھم چنين جنبش بر عليه جھانی سازی نئوليبرالی
.علنی گشته است بيشماری
ورونيکا بنھولد و کلوديا فون ورل ھوف و من آثار رزا در ابتدا می خواھم يک مسئله ای را روشن کنم  :دوستان من
مھمش بنام" انباشت سرمايه" راتقريبا  ٣٠سال پيش کشف کرديم .در اين زمان ما لوگزامبورگ بخصوص کتاب
مردان تئوريسين چپ ،جوابی برای آن پيدا بعنوان فمنيست بدنبال سئواالتی بوديم که در آثار مارکس و انگلس و ديگر
.نکرده بوديم
:سئواالت ما مثال چنين بودند
چرا کار خانگی زنان چه در سرمايه داری و چه در تئوری و عمل مارکسيست ارزشی ندارد؟ 1/
مستعمره نيستند اما ھمواره چرا کشورھای آسيا ،آفريقا و آمريکای جنوبی با وجود اينکه به لحاظ سياسی 2/
اروپا و آمريکای شمالی و ھمچنين ژاپن باقی مانده اند؟ مستعمره ھای اقتصادی متروپل ھای امپرياليستی
آنان بعنوان زيست محيطی :چگونه می توانند زنان و ملت ھای بيگانه آزاد بشوند زمانی که از طبيعت و مشکل 3/
ذخاير طبيعی قابل استثمار سوء استفاده می شود؟
وجود دوستی اش با کالرا لوگزامبورک اين سئواالت را به اين صورت طرح ننمود .او فمنيست نبود و با البته رزا
اما رزا اھميت چندانی به تالش ھای کالرا برای تجھيز زنان ستينگ بنيان گذار و رھبر جنبش کارگران زن آلمان،
بايست خود را با داد .بنظر حزب سوسيال دمکرات آلمان کالرا ستينگ و جنبش سوسياليستی زنان می پرولتاريا نمی
چنينی زنان مشغول سازند .در حزب اما از رائی ساختار خانواده کوچک و امنيت مادران ،کودکان و تم ھای اين
کار اين دليل بزرگی بود که چرا زنی فعال انقالبی چون رزا لوگزامبورگ کاری به" برخوردار نبود .اوانس می نويسد
".جنبش زنان نداشت
)اوانس  ،١٩٧٩صفحه ( ٣١٩
ای مردانه حسابی درگير سياست باشد مسئله ای که آنزمان و حتی امروز ھم بعنوان مسئله رزا می خواست درست و
چرا که وی تنھا با مسئله زنان درگير بود .او در نامه ديده می شود .رزا به اين دليل کمی بی توجه ای به کالرا می کرد
:می نويسد می گويد ای که به لئو يوگيشس
مسائل پرت باشد .او تنھا خودش را با مشکل زنان درگير نموده کالرا خوب است اما کارھايش باعث ميشوند که اواز"
)عمومی و کلی توجه ای ندارد" ) .اوانس  ،١٩٧٩صفحه  ٣٢٠و به مسائل
او رابطه ای ميان بينيم برای رزا لوگزامبورگ ھم مسئله زنان مسئله ای عمومی و کلی نبود .حتی ھمانطور که می
نام می برد نمی ديد .برای مثال استعمارو خشونت مشکل زنان و مسائلی که از آن بعنوان مسائل عمومی و کلی
......داری بر عليه ملت ھای بومي ،نظاميگری و گسترش جنگ ھا و بيرحمانه قدرت ھای سرمايه
نمی داد .مثال کايوتسکی مقابل افکار ضد فمنيستی پرولتاريائی ھم اھميتی نمی داد و عکس العمل نشان حتی او در
".ريزد چون ازمنطق عقالنی کمی برخوردار است اعتقاد داشت " رفيق لوگزامبورگ ھمه چيز را به ھم می
((Neus� 1985, S. 127 ff
ھمچنين ب بل که کتابی قطور در باره زن در سوسياليسم نوشته است در سال  ١٩١٠در باره رزا و کالرا به
:کايوتسکی می نويسد
يا عالقه ھايشان ويا باره زنان يک مسئله عجيب وجود دارد .اگر جائی در باره عشق بازی ھايشان و در"
دلخور بشوند پس عاقالنه ترين راھی را که انتخاب می خودخواھيشان صحبت شود و يا مورد توجه قرار نگيرند و يا
ھم قرار را در حاشيه قرار می دھند و تا ابد دشمن وی می شوند .عشق و نفرت رادر کنار کنند اين است که آن آدم
".دادن طرزتفکری عاقالنه و متعادل نيست
)اوانس  ،١٩٧٩صفحه ( ٥٢
اينھا ھمه جمالت معروفی است که در باره زنان در مغز مردان وجود دارد .اينکه زنان عقالنی فکر نمی کنند و طرز
.تفکری متعادل ندارند
مسئله زنان بکشاند .از اين رو لوگزامبورگ می خواست کار عمومی سياسی کند و نمی خواست خود را در گوشه رزا
پيش چشم از جھان پوشيد می نويسد" وی خود را در حيطه کله ھمانطوری که دوست ما کريستل نوی سو که  ١٠سال
.انقالب سپرد سوسيال دمکراسی آلمان با اعتقاداتشان به دانش و برنامه عقالنی و عملی ھای مردانه آنزمان

))Neus� 1985, S. 284
مھم تا به امروز بعنوان زن تالش نموده اند خشم خود را از رفقای مردشان بدليل چه تعداد از زنان سازمان ھای چپ
.بودن کار عمومی مشترکشان در خود خفه کنند
جنبش نوين زنان چيزی نتوانستيم از رزالوگزامبورگ ياد بگيريم .ولی از آنجا که ما ھم چون بنابراين بعنوان فمنيست
عملی زنان بوديم  ،چاره ای ديگر نداشتيم جز بررسی در ابتدای راه برای پيدا کردن راه حلی برای مشکالت تئوری و
.باال ذکر شده عمقی و بنيانی سئواالت در
بدرستی مطرح نموده است ،انسانھا در ابتدا قبل از اينکه از اين رو بزودی برای ما روشن شد ھمانطور که انگلس
وجود کردن ھمينطوری از بسازند و توليد کنند بايد بصورت مادی ابراز وجود کنند .اين بودن و ابراز بخواھند تاريخ را
انسانھا را به وجود می آورند و اين به وجود آوردن بسادگی در اثر آسمان نمی افتد بلکه اين زنان و مادران ھستند که
است ).ماريا ميز  ، ١٩٩٢/١٩٨٣ناآگاھانه و ناخواسته طبيعت انجام نمی پذيرد بلکه نتيجه يک کار و تالش يک آکت
) صفحه ١٦٤
اداره شوند تا اينکه اين موجود کوچک بزرگ شود و در نھايت در يک کارخانه و يا زنان زحمات بيشمار متحمل می
بلکه بخش بزرگ آنرا مادرش توليد نموده است .بتواند نيروی کار خود را بفروشد .نيروی کاری که نه خود اين انسان
است که اين کار بزرگ مادران و ھمچنين کار خانه داری برای سرمايه داری از حال از خود سئوال می کنيم چگونه
توليدی را که مادری انجام می دھد ارزش فاقد است؟ چرا توليدی را که يک ماشين انجام می دھد دارای ارزش است و
چرا کاری که برای ساختن اجناس بکار می رود توليد و فراوری نام و انسان را به وجود می آورد بی ارزش است؟
يک زن خانه دار و يک مادر باز توليد و تکثير نام دارد؟ دارد اما کار
او ھم درست روی اين آثار مارکس به دنبال پاسخی برای اين سئواالت می گشتيم ،بزودی فھميديم که زمانی که ما در
اقتصادانانی مثل آدام اسميت استفاده می کنند .به اين مفھوم که مقوله از ھمان واژه ھای کاری استفاده نموده است که
نمايند .تنھا کار ،بعنوان مفھوم توليد اجناس است .اجناسی که در رد و بدل شدن خود ارزش اضافه توليد می توليد به
اين ارزش اضافی می گردد .کاری که زنان انجام می دھند تنھا سازنده و بارور شناخته می شود و باعث پديدار شدن
.بخصوص باز توليد نيروی کار .باز توليد است
به انسانھای جديد ،زنده  ،سالم  ،قدرتمند  ،بالغ ،سير و بلحاظ جنسی سرمايه برای توليد ارزش اضافه احتياج مداوم
چنين انسانھائی صرف می شود شده دارد که بتوان نيروی کار را از آنان مکيد .اما کاری را که برای خلق اين ارضاء
اينکه بزرگ کردن يک انسان در طبيعت بمانند بھار و تابستان و پائيز و را تنھا تکراری احمقانه می داند .درست مثل
به وجود نمی آيد و تنھا تکرار بخودی خود انجام می پذيرد و در اين باز توليد دائما تکراری ھيچ چيز جديدی زمستان
ھا ،نسل کامپيوتر ھا  ،مواد غذائی ژنتيک دستکاری شده و باالخره مکررات است .چيزی جديد و نو مثل مدل اتومبيل
.توليدی که ارزش اضافه توليد می کنند اجناس
خود ،بنام بازتوليد خوانده می شود نداشتيم .تنھا من بيشتر اصرار داشتم که اين ما اصال ضدييتی با آن چيزی که
که نقطه مقابل توليد اجناس و مھمترين دليل واقعی ترين توليد است يعنی توليد زندگی و يا اين خود اساسی مادی است
خانگی اين ھم کافی نبود که به اين برسيم که اقتصاد سرمايه داری ارزشی برای کار باال رفتن منفعت و سود است .اما
به شرارت مردان مختصر کنيم و يا مثل برخی و بخصوص کار مادران قائل نيست .اين کافی نبود که اين حقيقت را تنھا
.پديده را بعنوان بقايای جامعه فئودالی تفسير نمائيم از مردان چپ تالش نمائيم اين
لوگزامبورگ به ما کمک اين کار بی ارزش  ،ناپرداختنی و بی مزد احتياج دارد؟ در اينجا رزا پس چرا سرمايه به
کار اصلی اقتصاديش را زمانی نوشت که به لحاظ سياسی و نمود .زمانيکه بحث " انباشت سرمايه" را نمود  .او اين
بزرگ رزا در سال در گير شد و بر عليه جنگ افروزی امپراطوری پادشاھی آلمان جنگيد .اين کار تئوری با امپرياليسم
انتقاد می کند که او در جلد دوم کاپيتال يعنی در روند  ١٩١٣در بيرون از آلمان نوشته شد .او در اين اثر به مارکس
توسط سرمايه سرمايه که امروز به آن رشد می گويند ،خود را تنھا با استثمار طبقه مزد بگير دائمی و ابدی انباشت
احتياجی به خشونت اضافی خارج از مناسبات اقتصادی مشغول می کند .سرمايه داری کامال پيشرفته به اعتقاد مارکس
کارگران استثمارش قرار دارد) بگو مستعمرات(  ،ندارد .از آنجا که سرمايه دار به و خارج از بخش ھائی که تحت
پردازد بلکه تنھا بخشی را می دھد که ھرگز تمامی ارزش اضافی را که آنان توليد نموده اند از طريق مزد نمی
ھمواره بيش از کاراحتياج دارند ،بنابر اين به اعتقاد مارکس در پايان ھر دايره توليد کارگران برای باز توليد نيروی
به اين مفھوم که در اين پروسه کار/توليد/فروش آنچه که سرمايه گذاری شده است برای سرمايه دار باقی می ماند
دار می گردد که وی مجددا آنرا برای دستيابی به ارزش اضافی بيشتری سرمايه ارزش اضافی زيادی نصيب سرمايه
.گذاری می نمايد
بتواند حرکت انباشتگی دائمی اش را حفظ نمايد ،احتياج به رزا لوگزامبورگ اشاره می کند که "سرمايه برای اينکه
داشت .رزا اين مسئله مواد اوليه و خام بيشتر ،نيروی کار بيشتر و باالخره بازار ھای بيشتر خواھد ابزار توليد بيشتر،
که ھمچنين سرمايه در پيشرفته ترين شکلش اگر که بخواھد را " اشکال توليد غير سرمايه داری" می نامد .اشکالی
بينيم که سرمايه داری سرمايه داشته باشد ،مرتبا به آن نياز خواھد داشت  (.......).ھمانطور که می رشد کند و انباشت
جوامع غير سرمايه داری است" ).رزا لوگزامبورگ  ،ھم در بھترين شکوفائی خود وابسته به وجود اقشار و

)  ،١٩٧٥/١٩١٣صفحه ٣١٣
سرخ پوستان آمريکا و برده گان جوامع و اقشار " غير سرمايه داری" سنتا دھقانان انگلستان و اروپا و ھمچنين اين
نھايت تمامی مستعمره ھائی بودند که سرمايه غربی توانسته بود بر آنھا زن و مرد آفريقا و کاربيک و آمريکا و در
.يابد تسلط
اقشار و جوامع " غير سرمايه داری" آنطوری که رزا لوگزامبورگ به اين نتيجه می رسد که استثمار و تاراج اين
خشونت تعريف می کند يعنی از طريق مناسبات متمدنانه سرمايه ـ مزد که احتياج به مارکس استثمار سرمايه داری را
فتح  ،جنگ  ،و .....می باشد .مارکس بر ھای خارج از اقتصاد ندارد ،نبوده .بلکه توسط خشونت بيرحمانه مستقيم،
به بروز و تولد و ھمچنين پيش زمينه سرمايه داری واقعی بر می گردد که وی اين اعتقاد بود که اين خشونت مستقيم
توجه را به اين جلب می نمايد که اين آنرا پريود " انباشت ابتدائی سرمايه" نام نھاده است .رزا لوگزامبورگ اما
تنھا از طريق توسعه و بسط قلمروھای توليدی جديد و کشور ھای جديد خشونت مرتبا ضروری است :از سالھا پيش
بسط قلمروھای توليدی جديد موجوديت و توسعه سرمايه داری امکان پذير بوده است .از سوی ديگراين توسعه و اين
جوامع غير سرمايه داری ھم منجر می گردد .از اين رو خشونت ھمچنين به يک تصادم ميان سرمايه و اشکال مختلف
).رخ می دھند ) .رزا لوگزامبورگ  ١٩٧٥ /١٩١٣صفحه  ، ٥١٨جنگ و انقالب ھا
نيازبه متدھائی دارد داری پيشرفته برای اينکه بتواند به اين انباشت سرمايه ھمچنان ادامه دھد بدين صورت سرمايه
ھا چيز ديگری نيست اال خشونت .يکی ديگر از نکات قابل که باعث " انباشت ابتدائی سرمايه" بوده است و اين متد
جھان عمل لوگزامبورک اين است که سرمايه داری از آغاز تا پايان بر مبنای غارت تمامی توجه در اين تحقيق رزا
".است نموده و می نمايد .بقول والراشتاين اين خود يک " سيستم جھانی
نمی تواند عمل نمايد .به اين لحاظ برای جلوگيری سرمايه بدون ابزار توليد و نيروی کار مجموعه اين کره خاکی"....
رو جوش انباشت سرمايه به نيروی کار تمامی سکنه کره زمين احتياج دارد .از اين از موانع بر سر راه جنب و
توليدی کشورھای مختلف سد راه پيشرفت مناسبات اجتماعی رھبری کننده غيرسرمايه داری می تواند در شعبه ھای
عقب افتاده و خشونت بار ھم توانسته اند انباشتگی به وجود آورند که سرمايه باشد .از سوی ديگر برخا مناسبات
)کتاب صفحه  ٣١٤حتی برای کشورھای با سرمايه داری پيشرفته ھم غير ممکن بوده است) .ھمان تصور آن
کشورھای جنوب جھان و آسيای شرقی و کشور ھای به زمانی که من اين تحقيقات رزا را مطالعه نمودم فورا به
تايلند ،مالزي ،فکر کردم که تا ھمين چند سال اخير درجه رشدشان چنان بود که اصطالح ببری مثل کره جنوبي،
خشونت فکر کردم از ھمه مھمتر کشورھای اصلی سرمايه داری از حسادت در حال ترکيدن بودند .من ھمچنين به
محصور توليدی بنگالدش  ،ھنگ کنگ  ،تايلند ،ھندوستان و بھتر خشونت بر عليه زنان جوان و زنان کارگر مناطق
مھمتر خشونت منطقه که من در سال  ١٩٩٧خودم تک تک از آنھا ديدن نمودم .خشونت و از ھمه بگويم تمامی اين
می گذارم در واقع از نعمات انباشت سرمايه است .بر عليه زنان در اين منطقه که من اسمشان را مستعمره ھای جديد
تعريف می کند .اين خشونت ھمين طوری ساده از طريق ساديسم مردانه به وجود رزا لوگزامبورگ خشونت را خوب
اشک ،سرمايه داری را بدنيا آورده نيامده است .اصال طبيعی نيست و بقول مارکس " درد زايمانی" است که با خون و
)(.....است
صورتی صلح آميز و گويد"بعدا وقتی بطور کامل زائيده شد ،احتياجی ديگر به خشونت ندارد و به مارکس در ادامه می
کار منھدم کننده است اما ديگر احتياجی به قتل ھای زنجيره توليدگرا عمل خواھد نمود حتی اگر ھم کمی بر عليه نيروی
".ای نخواھد داشت
نيست .خشونت در سرتاسر جھان لوگزامبورگ در اينجا مخالفت با اين تز مارکس نموده و می گويد" اينطوری رزا
عظيم توليد و تکسير شدند و می شوند .يک جنگ استعماری ھمه خود را گسترش داده است .در طول زمان تسليحات
نبايد اينقدر طوالنی مدت می کند .تمامی قبيله ھای آفريقائی بسرعت منھدم شدند .... .اين لحظه تولد کشورھا را تعقيب
".در بر گرفته است باشد ٤٠٠ .سال و ھنوز ھم خون و خون ريزی ھمه جا را
زنان بعنوان آخرين مستعمره يا خانگی شدن کار
وی در باره انباشت سرمايه که گفته شد ،رزا لوگزامبورگ به مسئله زنان فکر نمی کرد .اما تجزيه تحليل ھمانطور
جايگاه کار خانگی زنان در سرمايه داری پی برديم .اين کار که رزا از چشمان من و دوستانم را گشود و ما به ارزش و
در آن کاتاگوری جا می دھد ،به بعنوان "اشکال غير سرمايه داری" نام می برد و دھقانان و مستعمرات و  ....را آن
طبيعت و بعنوان ثروتی طبيعی در خدمت بشريت قرار می گيرد و با ھيچ وجه ارزشی ندارد و مولد نيست و درست مثل
خدمتگذاری حاضر است و کاری و قرار داد مزدی تامين امنيتی نمی شود و در حقيقت  ٢٤ساعت روز در ھيچ حقوق
ترين شکل بازتوليد نيروی کار است .افزون بر اين من در برای سرمايه ارزان ترين و از لحاظ سياسی بی دردسر
ترين و بی زنان بافنده و لبه دوز ھندی به اين نتيجه رسيدم که کار خانگی ھمچنين ارزان تحقيقات خودم در باره
)دردسر ترين شکل کار توليدی است ).ماريا ميز سال ١٩٨٢
را به اين مشاھداتمان اضافه کنيم  ،ما اقتصاد را از منظر زنان و کار زنان مشاھده نمائيم و اگر کار خانگی زنان اگر
درصد کار توليدی جھان را بعھده دارند و تنھااز  %١٠درآمد %سپس خواھيم ديد که  %٥٠جمعيت جھان ٦٥ ،
)برخوردارند ).صالح ١٩٩٧صفحه  ٧٧مزدی جھان

کار خانگی زنان و در نھايت کار مادران بعنوان کار شناخته نشده و نامرئی اين امر از اين جھت امکان پذير است که
ادامه زندگی زنان ،ملت ھای تحت ستم تلقی می شود .اين نامرئی سازی کار مادران و کار خانگی زنان که برای بقا و
از سياست استعماری پدرساالرانه ای است که در سرمايه داری به نقطه  ،طبقات و اقوام از ضروريات است ،بخشی
.رسيده است اوج خود
نرفت .ھمانطوری که من در تحقيقاتم در سال  ١٩٨٨ھمچنين اين نامرئی سازی توسط سوسياليسم موجود ھم از بين
جديد انباشت سوسياليستی ھم کار استعماری و کار خانگی به حساب نيامده است .تعريف نتيجه گيری نمودم  ،در
دار حاصل طرزتفکر ذاتی مردانه تقسيم کار بر مبنای جنسيت در سرمايه داري ،بخصوص تعريف زن بعنوان خانه
.سرمايه سرمايه داری است نيست بلکه ضروريتی ساختاری در روند انباشت
باعث "بازتوليد" نيروی کار مرد مزدبگير می شود کمک به توليد فمنيست ھا ثابت نموده اند که زن خانه داری که
ناخالص اجتماعی نمايد .مزد کار زن خانه دار ھيچگاه پرداخته نمی شود و در محاسبات درآمد ھای ارزش اضافه می
تعريف نشده و تنھا از آن بعنوان خودمختاری زنانه و به حساب آورده نمی شود .حتی کار خانگی ھيچگاه بعنوان کار
ھوا و يا شود .اين کار به لحاظ زمانی نامحدود بوده و بنظر می رسد که بمانند خورشيد و يا "عشق" نام برده می
.بسادگی در اختيار مرد و سرمايه داران قرار دارد ذخاير طبيعی و يا بھتر بگويم " ثروتی آزاد" است که براحتی و
جھان سوم و فمنيستی اين کار خانگی بی مزد به ھمراه کار دھقانان خرد بخصوص در کشور ھای طبق تجزيه و تحليل
.استثمارآنان ،راز موفقيت انباشت سرمايه را بيان می نمايد
(Dalla Costa 1973, Federici 1975, Bock & Duden1977, v. Werlhof 1992, Bennholdt)Thomsen 1983, Mies 1986, Waring 1989
در اين ميان بدون ) کارخانگی( بين المللی زنان ،رشد توليدی و رشد اقتصادی در کشورھای شمال جھان پايدار
.نخواھد بود
)(Bennholdt-Thomsen, Mies, v. Werlhof 1983/1992
در رابطه با تحقيقاتم در باره واژه خانه دارشدن زنان و يا بھتر بگويم "کار خانگی" رادر سال ھای  ٧٩/١٩٧٨من
نمودم .ھيئت ھای مذھبی شوتلندی در قرن  ١٩صنعت لبه دوزی را در اين زنان لبه دوز نارساپور ،درجنوب ھند لمس
بپردازند .سپس اين لبه دوزی ھا براه انداختند و به زنان فقير روستا ھا ياد دادند در خانه بکار لبه دوزی منطقه
رسيدند .اين زنان تنھا بخش کوچکی از حداقل دست مزدی را که به طور دراروپا و آمريکا و استراليا بفروش می
چيزی در حدود  ٠،٥٨روپيه کارگران زراعی دريافت می نمودند ،به عنوان مزد خود دريافت می نمودند که معمول
دوزی کار می نمودند ،امکان پذير بود چون صادر کنندگان که بود .استثمار اين زنان که بر اساس سری دوزی يا تک
حال در خانه بسر برده و ميليونر شده بودند ،به اين زنان به چشم خانه دارانی می نگريستند که در ھر در اين فاصله
.نمايند می توانستند ازوقت ھای آزاد خود برای توليد استفاده
کار از طريق کار خصوصی در خانه نبوده ) خانه از اين رو " کار خانگی" تنھا به مفھوم بازتوليد بی مزد نيروی
شکل کار توليدی در شکل " کار خانگی" يا مناسبات کاری مشابه مخصوص زنان می داری( بلکه ھمچنين ارزانترين
)باشد ).ماريا ميز ٨٢/١٩٨١
ھيچگاه مورد سئوال قرار نگرفته است .حتی زمانی که زنان شاغل اختصاص دادن خانه داری "کار خانگی" به زنان
خانوار می باشند در خانوار بوده و می باشند .در دھه اخير طبق آمار تعداد زنانی که تنھا نان آور و يا سرپرست
افزايش يافته و می يابد .دستمزد زنان در سرتاسر سرتاسر جھان بخصوص در کشور ھای جنوب جھان روز بروز
دريافت برای کار برابر است .در آلمان زنان  ٦٠تا  %٧٠مزد مردان را برای کار برابر جھان کمتر از دستمزد مردان
نمايند ":از آنجا که مردان سرپرستان اصلی اختالف در دستمزدھا را کافرمايان چنين بيان می می نمايند .علت اين
".خانواده می باشند ،لذا درآمد زنان بايد تکميل کننده درآمد مردان باشد خانواده می باشند و مسئول تغذيه
زيرا که کارفرمايان انتظار عمدتا درمشاغلی که از امنيت ھای الزم شغلی برخوردار است استخدام نمی شوند زنان
بحرانی جسمی) درد ھای ماھانه مخصوص زنان( به گوشه خانه ھا و دارند که زنان به ھنگام بارداری و يا زمان ھای
.ھا پناه برند پشت اجاق گاز
کم" در مرحله نخست ،زنان خانه دار منظور می باشند .در دسته بندی "مشاغل ناچيز" و يا " گروه مشاغل با مزد
کاراخراج می شوند .با اولين تغيير و تحوالت کاری براحتی اولين کسانی خواھند بود که از زيرا که اين گونه زنان
پائين برخوددار است .اين امر حتی برای مشاغل باال با ھمچنين ارتقاء شغلی زنان در مقايسه با مردان از درصدی
عھده ھم صادق است .برای مثال در سطوح مشاغل دانشگاھی غالبا مديريت ھای کليدی به مدارک عاليه دانشگاھی
.مردان می باشد و در مواردی ھيچ زنی در اين بخش ھا استخدام نمی گردد
رابطه با "استعماری شدن" و يا و تحليل " خانگی شدن کار" کامل نخواھد بود اگر که ما اين مسئله را در تجزيه
.المللی" بررسی ننمائيم آنطور که امروزه مرسوم است " تقسيم کار بين
نمی توان بعنوان پديده ھائی که تنھا در فواصل زمانی قرن  ١٨دو روند" خانگی شدن کار" و " استعماری شدن" را
گردند .طبقه سرمايه شد ،خالصه نمود.اين دو روند در حقيقت مکمل يکديگر بوده و در ھم ادغام می و  ١٩اجرا می
طبيعی و معدنی اين مستعمرات و ھمچنين نيروی کار انسانی داران اروپائی  ،بدون فتح مستعمرات و استثمار ذخاير

مستعمرات دانشمندان ھرگز مستعمرات ،ھرگز نمی توانستند انقالب صنعتی را آغاز نمايند :بدون اين موجود در اين
بتوانند اختراعات خويش را در اختيارشان بگذارند .افزون بر اين طبقه نمی توانستند سرمايه دارانی را پيدا نمايند که
شاغل" و " خدمتکار" را به خدمت بورژوازی حقوق بگير از پول کافی برخوردار نبود که بتواند" زن خانه دارغير
.سختی را می گذراندند بگيرد .کارگران ھم در ھمين دوره زندگی بسيار
"بين المللی شدن " کار خانگی
روش برای پائين بسيار واضح شده است که کشف " کار خانگی توسط خانه داران" نه تنھا بھترين امروز اما ديگر
دار واقعی ترين و بھترين نيروی کار در توليد اجناس بردن ھزينه بازتوليد نيروی کار بوده و ھست بلکه زنان خانه
.می باشند
ھفتاد به بعد شرکت ھای را می توان در کشورھای جھان سوم براحتی مالحظه نمود.از اواسط سال ھای اين مسئله
ھا منتقل نموده اند .صنايع پارچه بافي ،الکترونيک ،توليد بزرگ توليدی غربی مراکز توليدی خود را به اين کشور
جھاني ،زنان در اين کشور ھا متمرکزند .در حدود  %٨٠نيروی کار در اين کارخانه جات بازار اسباب بازی و غيره
دستمزد زنان در کشور ھای صنعتی است .عالمت %جوان ومجرد می باشند .دستمزد اين زنان چيزی در حدود ١٠
ھای مزد ارزان تنھا در نيروی کار زنان جوان و مجرد و چابکی قرار دارد که مشخصه اين کشور ھا بعنوان کشور
سازماندھی نشده اند .در صورت غالبا از ھيچگونه امنيت ھای شغلی برخوردار نبوده و در ھيچ اتحاديه کارگری
کارفرما اخراج خواھند شد .اکثرا در قرار داد ھای کاری اين زنان قيد ازدواج و بچه دار شدن اين زنان سريعا از سوی
.که حق ازدواج و بچه دار شدن نخواھند داشت می شود
وظيفه توليدی بازار جھاني ،توليد در خانه است .جائی که زنان کار خانه داری و شکل کالسيک "کارخانگی" کارگر
را با ھم انجام می دھند .در اين صورت رسيدگی به امور روزمره خانواده و ھمچنين توليد محصوالت بازار جھانی
تاکيد از ( .برخوردار نبوده و برای کار طوالنی مدت مزدی ناچيز دريافت می نمايند زنان از ھيچگونه تامينات اجتماعی
بھداشتی و البسه و  ......از اين شکل کار استفاده مترجم :در ايران اين روش بسيار متداول است مثال کارخانه جات
نمايند مبلغی زنان خانه دار در مقابل  ١٠٠عدد نوار بھداشتی که در خانه چرخ و بسته بندی می نمايند  .بطور مثال
مواد اوليه بصورت ھفتگی يا ماھانه به خانه زنان ناچيز در موقع تحويل دادن جنس دريافت می کنند .ابزار کار و
اين شرکت ھای خصوصی بيشماری در تھران و شھرستان ھای بزرگ کار ھای توليديشان منتقل می گردد .افزون بر
).عمدتا در خانه ھا توليد می گردد
کار زراعی و تجارتی کار ھای خدماتی از طريق نيروی کار زنانه طبق مدل ھم چنين در ساير بخش ھای توليدی چون
)توسط خانه داران انجام می پذيرد ).ورلھوف  ،١٩٨٥ماريا ميز  ١٩٨٨کار
"جھانی سازی اقتصاد و " خانگی شدن کار
زنانه و انباشت سرمايه نوشتيم ،آن چيزھائی که ما طی چند ده در باره رابطه استثمار کارخانگی نيروی کار تمام
اقتصاد نشان می دھد و اھميت پيدا می کند .حتی می شود گفت که امروز خود را بطوری عيان در عصر جھانی سازی
.سازی اقتصاد اين شکل استثمار مدلی برای استثمار کار بطور کل گشته است در عصر جھانی
سرمايه نيست بلکه ميان مناسبات معمولی کار ديگر مناسبات ميان يک " کارگرآزاد مزدبگير مردانه" ،با امروز
.و" جھان سومی " و " معضل دار" ،با سرمايه است " کارگران زن خانه دار" انعطاف پذير" و " بی امنيت
ورھوف از کريستين کنيم اگر که سرمايه داران از اين مدل کار تعريف و تمجيد نمايند .کلوديا به ھيچ وجه نبايد تعجب
قول می نمايد که وی در حاليکه از پايان "کار مزدی لوتز که ناشر مجله مديران سوئيس است ) مجله ايم پولس( نقل
خواھان رشد در يکی از سرمقاله ھايش می نويسد ":آينده کار زنانه است .آينده ای که آزاد" استقبال می نمايد
)تخصص ھای زنانه است" ) .لوتز  ١٩٩٧نقل قول ورلھوف  ١٩٩٩صفحه ٨١
در سال  ١٩٨٣بعنوان آينده نيروی کار بدين صورت سرمايه داران ھم ھمان چيزی را می گويند که کلوديا ورل ھوف
نيروی کار مردانه .کلوديا در مقاله اش بنام " پرولتاريا مرد ،زنده باد زن نوشت .يعنی " کارخانگی" زنانه به جای
شده در اتحاديه کارگری که واقعی خانه دار" ثابت نمود که حال ديگر کارگر مرد با امنيت ھای مزدی و سازمانداده
کرد جايش را به زنان خانه دار می دھد .نيروی کار اين زن خانه دار بر ترين نيروی کار برای سرمايه را بيان می
اطمينان تر است و در مواقع بحرانی پرولتاريا  ،انعطافپذير تر و در ھر ساعت آماده بکار تر و ارزان تر ،قابل عکس
نخواھد شد .حتی نيروی کار مردانه ھم در آينده به اين شکل " برای سرمايه گران تمام نشده و باعث فشار
)خواھد نمود ).ورل ھوف  ١٩٨٣و چاپ جديد  ١٩٩٢کارخانگی" عمل
نتيجه مجددا تحت عنوان " انعطاف پذير شدن کار" مورد بحث قرار گرفت و بعنوان سال ١٩٨٤/١٩٨٣اين استراتژی
تائيد قرار گرفت .رکس رود ،وزير ضروری تغيير کار براساس موازين اقتصادی از طريق چيپس و کامپيوتر مورد
.فضای اقتصاد آلمان يک " بخش کار ارزان قيمت" ايجاد گردد اقتصاد سابق ،ھمان زمان پيشنھاد نمودکه در
بشنويم که رکس رود منظورش اتفاقاتی که بعدا پيش آمد به ھيچ وجه ديگربرای ما تعجب آور نيست از اينکه بعد از
خاص زنان بود .زيرا که زنان بواسطه کار" خانه داريشان" آنزمان از ايجاد " بخش کار ارزان قيمت" به طور
امروز از نيروی کار اين بخش می باشند .اماآنچيزی ھم که رکس رود به آن اشاره نکرد ،بھترين و مناسب ترين
جھان ،ھمچنين کشور ھای صنعتی بايد به طريق پيمان " مای" و سازمان تجارت جھانی کامال روشن شده است :تمام

گردند .نمونه ھايش را ما امروز در آسيا و مکزيک می بينيم ).ماريا ميز ،ورل يک محدوده واحد آزاد تجاری تبديل
)ھوف ١٩٩٨
بعنوان سيستمی جھانی عمل نموده است :ھمانطور که با وجود اينکه سرمايه داری تقريبا از زمان شروع مستعمراتش
سازی( در والراشتاين ثابت نمودند ،اما سخنان امروز در باره جھانی شدن) بگو جھانی مارکس و رزالوگزامبورگ و
پيمان عمومی گمرک و پيمان تجاری گات و رسانه ھا ھمانی است که از اواخر سالھای  ٨٠از سوی نھاد ھائی چون
ھائی چون " مای"  ،بانک جھاني ،صندوق بين المللی پول و وزير اقتصاد آمريکا پيمان ھای چندمليتی از طريق نھاد
.سازمان تجاری جھانی بود به اجرا در آمد .نقطه پايانی مذاکرات تجاری " گات" در سال  ١٩٩٥ايجاد
کار خانگی" گفته شد ،مخصوصا برای بررسی موفقيت روند فعلی ھر آنچه که در باال در باره " بين المللی شدن
ماکوآالس" ھای " تاسيس کارخانه جات بازار جھانی در محدوده ھای آزاد توليدی در آسيا و جھانی سازي ،يعنی
در اين مناطق آزاد تجاری و کارخانه ھای بازار مکزيکو ،از اھميت بسزائی برخوردار است .اين حقيقت که مزد ھا
ھست تنھا از اين بابت نيست که در حدود  %٨٠نيروی کار اين صنايع نيروی کار جھانی اين چنين ارزان بوده و
دستمزدي ،اين زنان در رديف زنان جوان و مجرد زن می باشد بلکه دليل ارزانی اين دستمزدھا اين است که در تعرفه
اين دختران مجرد و جوان می شود ھمان مزدی است که زنان خانه دار خانه دار قرار می گيرند .لذا مزدی که شامل
در کار خانگی استخدام می توليدی در خانه دريافت می نمايند .از سوی ديگر اين زنان دقيقا به لحاظ تخصص برای کار
خياطی و اين واقعيت که بعد از ازدواج می توان آنھا را اخراج شوند  :دست ھای چابک ،زرنگي ،دقت ،داشتن ھنر
شيردھی خالص شده صورت کارفرمايان از تمامی مزايای دوران بارداری و امنيت ھای دوران بارداری و نمود .بدين
ھا صرفه جوئی می نمايند .مھمتر از ھمه اينکه در اين و با اخراج کارگران زنی که قصد ازدواج دارند در اين ھزينه
گردد .از آنجا اتحاديه ھای کارگری ممنوع می باشد .صد درصد سود اين کارخانه جات صادر می کارخانه جات وجود
آيند ،از حقوق خود مطلع نبوده و ھيچگونه تجربه ای که اکثر کارگران زن اين کارحانه جات از خانواده ھای فقير می
بھداشتی که ھر گونه مزاحمت و تبعيض جنسی را تحمل نموده و از امنيت ھای سالمتی و در مبارزات کاری نداشته و
مثال در کره جنوبی کارگران زن تا زمانی که در کشورھای صنعتی به آن توجه می گردد ،محروم می باشند .بطور
.قبول کارفرما نمی رسيد در کارگاه توليدی محبوس می شدند سطح توليدشان به سطح توليد مورد
مدل کوه يخ اقتصاد پدرساالری سرمايه داری
که در اقيانوسی شناور است و چنين مدل اقتصادی را می توان برای بھتر درک کردن با کوه يخی مقايسه نمود يک
کارمزدی است از آب نمايان است .اين سرمايه و کارمزدی را ما اقتصاد تنھا قله اين کوه يخی که بيان کننده سرمايه و
ديگر مشاغل پست و خارج می گذاريم .کار خانگی  ،کار غير دستمزدی  ،کار دھقانان خرد  ،دستفروشان و مرئی نام
در ھيچ آماری منظور نگشته است ،بيان کننده بخش درون از تعرفه ھای مزدی که به عنوان اقتصاد خوانده نشده و
نامرئی(  ،بخش "اقتصاد نامرئی" است .کار بخش ھای غير رسمی  ،مستعمره ھا) بخش ھای آبی اين کوه يخ يعنی
دارد و دقيقا موضوع اصلی ھمين جا است :طبيعت و توليداتش ھمه و ھمه به اين بخش " اقتصاد نامرئی" تعلق
.خواھد تقبل نمايد به اين بخش " اقتصاد نامرئی" واگذار می نمايد تمامی ھزينه ھائی را که سرمايه نمی
توليد محصوالت و تجارت مدل کوه يخی اقتصاد ،ھر گونه رھبری اقتصادی که قابل رويت است و از طريق در اين
ندارد بعنوان "اقتصاد مرئی" خوانده می شود .تامين نياز ھدفی جز رشد اقتصادی و سود بيشتر وافزايش سرمايه
مرئی" در مجموعه انباشت توليدات و پول مسئله ای جانبی و کم اھميت است .تنھا بخش "اقتصاد ھای انسانی در اين
توليدات داخلی ) که مجموعه درآمد ھای ناخالص محاسبات ملی  ،بعنوان درآمد ناخالص اجتماعی و درآمد ناخالص
.خدماتی که به پول تبديل شده اند را در برمی گيرد(به حساب می آيد اجتماعی ساالنه از توليدات و
)وارينگ ( ١٩٨٩
مرئی آن است .اما اين بخش اين به ھيچ وجه بيان کننده مجموعه اقتصاد سرمايه داری نيست بلکه تنھا بخش البته
در مجموع تمامی فعاليت ھای بخش اقتصاد نامرئی حرکت طبيعی .مرئی اقتصاد تغذيه خود را از بخش نامرئی می گيرد
.خود را داشته و"در ظاھر" نبايد کمک به افزايش ارزش سرمايه نمايند و زندگی مستقل
بعنوان ذخيره طبيعی شناخته اين جھت طبق نظرکلوديا ورل ھوف ،ھر آنچه که برای سرمايه مفت و مجانی است از
زندگی اقتصادی بطور واقعی در قله کوه يخی يعنی بخش مرئی در می شود .در حاليکه به انسانھا تلقين ميشود که
به بخش اقتصاد مرئی دراقتصاد پولی بخش اقتصاد نامرئی و بھتر بگوئيم بخش زير آب کوه يخی وابسته جريان است،
سرمايه داری زمانی خواھد رسيد که ھمه در مسير حرکت و يا قله کوه يخی است .قاعدتا طبق داده ھای تئوريزه شده
حقوقی اقتصاد مرئی خواھند پيوست .به سوی کار مزدي ،کار زير پوشش قوانين کار ،با بسوی توسعه به اين بخش
حرکت در جھت توسعه وجود ندارد ) شايد مکفی و امنيت ھای شغلی و ....اما در اين کوه يخی اقتصاد ،برای ھمه
پائينی و نامرئی اين کوه يخ اقتصادی وظيفه تامين مالی بخش اقتصاد برای برخی( بلکه کامال برعکس بخش ھای
اين زمينه و بستراستعماري ،رابعھده دارند .از اين رو اين بخش نامرئی را ما "مستعمرات" می خوانيم .بدون مرئی
.سرمايه داری وجود نخواھد داشت
سازی بخش اقتصاد نامرئی را مرئی می سازد جھانی
نيست که ھمه انتظارش را داشتند .که در اثر تاثير جھانی سازی بطور واقعی اتفاق افتاده و می افتد آن چيزی آنچه

توسعه مثبت حرکت نمايد بلکه برعکس :ھر روزه در جھان کارگران يعنی اينکه تحت تاثير جھانی سازی جھان بسوی
اقتصاد نامرئی پرتاب می مزدبگير بيشماری در بخش اقتصاد مرئی کار خود را از دست می دھند و به بخش زن و مرد
نامحدود بيکار شده و جای آنھا را کارگران روز مزد و فصلی شوند .کارگران مشاغل با قرار داد ھای بلند مدت
دھد .مشاغل با امنيت داد محدود می گيرند .کار در کارخانه ھا جای خود را به کار در خانه ھا می وکارگران با قرار
به کار خانگی بدون امنيت ھای کاری و حقوقی می دھد .کاری سازمان يافته در اتحاديه ھای کارگری جای خود را
.مناسبات کاری مسئله دار" می گويند "امروزه به اين شکل کار
است که دراقتصاد سرمايه داری تئوريزه شده و به ما تلقين می گردد :اينکه دقيقا شرايط امروز جھان عکس آن چيزی
به دامنه کوه يخ منتقل شده و در نتيجه انعکاسی از باال به پائين وجود دارد و با زبانی ساده ترثروت از قله کوه يخ
بلکه برعکس؛ واقعيت ھا چيز ديگری را بيان ميکنند .واقعيت اين است که .اوضاع جھان بر وفق مراد خواھد شد
آنچنان زير فشار اقتصادی ثروت در قله اين کوه يخی انباشته می شود و اقشار مختلف زير آب اين کوه يخی مرتبا
.قرار می گيرند که باالخره از بين می روند
گشته است که سھم ثروتمندان گزارش کميسيون سازمان ملل متحد در سال  ١٩٩٦آمده است که رشد جھانی باعث در
دھند ،از درآمدھای جھان در فاصله  ٣٠سال گذشته از  %٧٠جھان که در حدود  %٢٠جمعيت جھان را تشکيل می
به  %حاليکه در ھمين فاصله سھم  %٢٠فقير ترين مردم جھان از ھمين درآمدھا از  ٢/٣به  %٨٥برسد .در
امروزدرآمد حقيقی در  ١٠٠کشور  %١/٤رسيده است .ھمچنين ھمين کميسيون در سال  ١٩٩٨گزارش می دھد که
طبقاتی ميان ثروتمندان و فقيران کشورھا ،طبقات و جوامع روز جھان پائين تر از  ١٠سال پيش می باشد و فاصله
حتی بانک جھانی .گردد .در پدرساالری سرمايه داری جھانی  ،برابری برای ھمه وجود نخواھد داشت بروز بيشتر می
نابرابری درمزدھا  ،درآمدھا و رفاه اجتماعی انعکاس ضروری ":ھم به اين مسئله اقرار می نمايد زمانی که می گويد
.سوسياليستی به اقتصاد سرمايه داريست گذار از اقتصاد
)("A Global Poverty Gap", in: The Economist, 20. July 1996, S. 36
"جھانی سازی بدون " چھره مردانه
صادرات ) از طريق بردن صنايع به تا مقطع فروريزی ديوار برلين در اين خيال بسر می بردند که توليد برای انسانھا
تنھا به جوامع مصرفی کشورھای ثروتمند جھان کمک خواھد نمود بلکه محدوده ھای آزاد تجاری( در جھان سوم  ،نه
اقتصادی جھان به سطح به نفع خود کشورھای جنوب جھان ھم خواھد بود .يعنی اينکه باالخره زمانی سطح اين مسئله
اقتصادنئوليبرالی که تقريبا از سال  ١٩٩٠بشدت به اجرا مثال کشوری چون سوئد خواھد رسيد ،اما با تغيير ساختاری
.برای ھمگان مشخص شد که اين خوش بينی رويا و خيالی باطل بيش نبوده است درآمد بزودی کامال
به اجرا در نيامد .بدين صورت فاز کنونی جھانی سازي ،روندھائی که از اواسط سال ھای ھفتاد آغاز گشت ديگر در
مزدارزان" از طريق قانون " گات" و ھمچنين سازمان " استراتژی شھرک ھای صنعتی توليدی در کشور ھای
کارگرانش از کشورھای جھان به مرحله اجرا درآمد .گذشته از اين نه تنھا صنايعی که تجارت جھاني ،در تمامی
شدند ،بلکه ھمچنين صنايع سنگينی چون صنايع دستمزد باالئی برخوردار بودند به "کشورھای مزدارزان" منتقل
سازی و .....که مستقيما اثرات مخرب در محيط زيست دارند ،به اين کشورھای مزد ذوب آھن ،کشتی سازی و اتومبيل
آمد تا انتقال کامل بخش خدماتی به ارزان منتقل شدند .ھمچنين از طريق تکنولوژی الکترونيکی اين امکان به وجود
طريق تعدادی از شرکت ھای ھواپيمائی جھان شروع به صدور اين کشورھای مزدارزان سھل تر گردد .بدين
شرکت ھندوستان نموده و شرکت ھای "سوفت ور" ھندی ھم وارد رقابت موفقيت آميزی با صورتحساب ھای خوداز
.ھای ھمسان آمريکائی و اروپائی خود گشتند
محل کار برای کشورھای قديمی صنعتي ،نتايج اين تغيير ساختار جديدجھاني ،تنھا به حذف قابل توجه اين است که
ھم محل کار خود را از دست داده و خواھند زنان ختم نمی شود ،بلکه مردان مزد بگير با قرار دادھای طوالنی مدت
سياستمداران و نه اتحاديه ھای کارگری  ،پيامدھای يک چنين سياست جھانی سازی داد .اين کامال عجيب است که نه
کنسرن ھای چندمليتی  ،زندگی را که از طريق بانک جھانی  ،پيمان مای  ،پيمان گات  ،سازمان تجارت جھانی و
قرار داده است ،ناديده گرفته و حتی امروز ھم ناديده می کارگران ،مصرف کنندکان و محيط زيست را مورد ضرب
.گيرند
بعنوان حرکتی مثبت کشور ھای صنعتي ،اقتصاد جھانی سازی و گشودن در ھای کليه بازار ھای جھان را ،تمامی
برگشت می دانند(  .تمامی دولت ھای اين کشورھا از قانون وحرکت به پيش ارزيابی می نمايند ) يا حداقل غير قابل
وجود داشته است جھانی استقبال نموده و به اين دو قانون رای مثبت داده اند .اگر ھم اعتراضی گات و سازمان تجارت
.است از سوی برخی کشور ھای فقير و يا مثال دھقانان ھندوستان بوده
آزادی در تجارت تک تک انسانھا است .در بنظر می رسد که بسياری بر اين باورند که " تجارت آزاد" به مفھوم
تجارت آزاد سرمايه داری چگونه عمل می نمايد .اينکه سرمايه تنھا در آنجائی حاليکه ھر بچه ای ھم ديگر می داند که
ترس از مجازات تا نھايت مورد فعاليت خواھد نمود که ارزان ترين دستمزدھا را بپردازد ،محيط زيست را بدون
.خبری نباشد استثمار قرار دھد و از سازماندھی اتحاديه اي،
توليدی مرد در ھرساعت در کشورھای :آلمان  ٢٥در سال  ١٩٩٤طبق تحقيقات پام وودال دستمزد ناخالص کارگران

ھندوستان ،آمريکائي ،لھستان  ١/٤٠دالر آمريکائي ،مکزيکو ٢/٤٠دالر آمريکائی و دالر آمريکائي ،آمريکا  ١٦دالر
) چين و اندونزی  ٠/٥٠دالر آمريکائی بوده است ).وودال ١٩٩٤
جھان در ھمين سالھا و ھمچنان که پام وودال به آن نپرداخته است اين واقعيت است که ارزانترين نيروی کار آنچه
آنھم زنانی که " کارخانگی" نموده و يا تعرفه دستمزديشان ھمسان .سال ھای بعد تر ھمچنان زنان بوده و می باشند
.خانه دار است کار زنان
ھا  ،تمامی شعبه ھای اقتصادی و در نھايت کشاورزی و تغيير ساختاری جھان ،اثرات مستقيم خود را در تمامی کشور
مورد ھدف گذاشته است .اين تغيير ساختاری جھان ،بيشتر از ھمه زندگی زنان را شديدا مناسبات کاری جھان بجای
پارچه بافي ،صنايع الکترونيکي ،صنايع کفش و ( قرار داده است .به ويژه زنانی که در کارخانه جات بازار جھانی
.برای صادرات توليد می نمايند ،کار می کنند بازی سازی( که عمدتا اسباب
تا ھمين )تجاری کره جنوبی) کارخانه جات بازار جھانی در محدوده آزاد تجاری اين کشور زنان کارگر محدوده آزاد
نيمچه مناسبات کاری انسانی طبق قوانين اواخر اميد داشتند که بتوانند از طريق مبارزات کارگري ،حداقل به يک
آنان يابند .اما آنھا با کمال تعجب با خبر شدند که شرکت ھای محل کارشان يا کشور سازمان بين المللی " البور" دست
چين نقل مکان نموده اند و يا اين شرکت ھا را ترک نموده اند و مثال به کشورھای مزد ارزان تری چون بنگالدش و يا
.کنگ به اين کارخانه جات وارد نموده و کارگران معترض را اخراج می نمايند کارگران زن ارزانتر چينی راازھنگ
واضح و روشن برای " خانگی شدن" استراتژي ،يعنی بکار گيری نيروی کار زنانه ھر چه ارزانتر ،دليلی بسيار اين
.مداوم کار در جھانی سازی نئوليبرالی است
ساختاری جھان بر روی زندگی زنان آسيا در سال  ، ١٩٩٥نتيجه يک بررسی جامع در مورد پيامدھای تغييرات کميته
صنايع بازار جھانی در آسيا و از ھمه مھمتر محدوده ھای تجاری شغلي ،اجتماعی  ،اقتصادی و خصوصی زنان کارگر
منتشر نمود .در اين کار صادرات در کشورھای فليپين  ،کره جنوبی  ،ھنگ کنگ  ،سنگاپور و بنگالدش را توليد برای
استخدام مردان زير قرار داد ھای طوالنی مدت ،استخدام تحقيقي ،نويسنده گان زن ،در باره رشد تبعيضات جنسی ،
صرفه جوئی وقت و محروم از امنيت ھای شغلی و ھم چنين عدم استخدام زنان متاھل به دليل زنان تنھا بصورت نيمه
کارفرمايان مبنی بر عدم تمرکز کامل اين زنان به در ھزينه ھای دوران بارداری و دوران شيردھی و ھمچنين ادعای
.مسئوليت ھمسر و خانواده و، .....اطالعات بسيار جامعی را داده اند ھنگام کاربه لحاظ داشتن
)(CAW) 1995, S. 31
بايداز سوی شوھران خود تغذيه عدم استخدام زنان کارگر متاھل به ھيچ وجه به اين مفھوم نيست که اين زنان اما
کار توليدی ننمايند ،بلکه اين فشار بر روی زنان کارگر محدوده آزاد شوند و يا بھتر بگوئيم ديگر در خدمت سرمايه،
استخدامی ھمراه با امنيت ھای کشورھای فوق تنھا بدين دليل انجام پذيرفت که زنان از بخش کار نيمه وقت تجاری
ھای شغلی بصورت تمام روز يعنی " کارخانگی" پرتاب شوند .شغلی خارج شده و به بخش توليدی عاری از امنيت
زن را تحت بازار جھانی با نقل و انتقال کارخانه جات خود به کشور ھای ارزانتر کارگران بدين صورت شرکت ھای
زنان به کار نيمه وقت  ،کار روزمزدي ،کار پيمانی فشاری بيحد قرار داده اند .در اين صورت کار استخدامی تمام وقت
کارگر منتقل می کار عاری از امنيت ھای شغلی تبديل شده و درنھايت توليد به خانه ھای زنان ـ کار با امنيت شغلی به
داری و سرپرستی کودکان و سالمندان خانواده به کار گردد .در نتيجه زنان کارگر متاھل مجبورند در کنار کار خانه
.بپردازند و يا اجبارابه طور ساعتی به يک طريقی به کار خدماتی بپردازند توليدی در خانه ھم
از گاھی بکار مشغول شده اند) حدود  %٧٠زنان اخراجی از کارخانه جات بازار جھاني ،در بخش ھای خدماتی ھر در
ھای ماکارونی سازی  ،ماگزيم ،سوپرمارکت ھا  ،خدمتکار در خانه ھا و مک دونالد ،رستوران ھای ايتاليائی و کارگاه
 .......تميز کننده ادارات و بيمارستانھا و کارگر زن
پدرساالرانه آشکارا و آگاھانه تغيير ساختار مناسبات کاری را بر مبنای استراتژی جنسيتی سرمايه داران و کارفرمايان
که دستمزد کارگران تنھا بصورت ساعتی و پی ريزی نموده اند":روند ھای کار به نحوی تقسيم بندی می شوند
تعرفه دستمزدی بخودی خود بعنوان تعرفه دستمزدی زنانه محاسبه خواھد روزمزدی پرداخت خواھد شد .بدين ترتيب
پائين تر از دختران مجرد خواھد دستمزد زنان متاھل برای کارتوليدی خانگی در اين تغيير ساختاری کار بسيار .شد
.وابسته به دستمزد ھمسرانشان می داند بود .زيرا که سرمايه دار زنان متاھل را
(Chan Kit Wa, Fong Yenk Hang, Fung Kwok Kin, Hung Sent Lin, Ng Chun Hung, Pun
Ngai, Wong Man Wan, 1995, S. 54).
کردن کار" در جھانی سازی بررسی ھای سازمان زنان آسيا بما نشان می دھند که نه تنھا تمايل به " خانگی مجموعه
استراتژي ،وضعيت شغلی و شرايط زندگی زنان بطور کل دچار نئوليبرالی بشدت در حال وقوع است بلکه در اثر اين
ھمسران و تر شدن ،گشته است .در نتيجه اين وضعيت وخيم زنان  ،روز بروز مردان بيشتری نابسامانی و وخيم
فرزندان نشان می دھند " .کارخانگی زنان" خانواده خود را رھا نموده و از خود سلب مسئوليت نسبت به ھمسر و
در جھت پائين آوردن ھزينه ھای کاری می باشد و برای زنان جھان بخصوص برای سرمايه داری بھترين استراتژی
.آسيا فاجعه ای بيش نيست زنان
.

اين روند برای ما در اروپا چه مفھومی خواھد داشت؟
در جريان است به ما چه ربطی  ....می توانيد بگوئيد ،بسيار خوب .اين روند در آسيا ،کره جنوبی  ،ھنگ کنگ و شما
را که اکنون در حال اجراست نمی فھميم؟ با توجه به اين مسئله که دارد؟ مشکل ما در اينجا اين است که روندی
".اينجا استراتژی ديگری را به اجرا درمياورد تا در کشور ھای " مزد ارزان سرمايه در
يوروئی داده است .اين تعرفه کوچک با دستمزد  ٦٣٠مارک در آلمان ھم اکنون جای خود را به کار کوچک  ٥٠٠کار
و در حقيقت از ھمان منطق و پروژه تعرفه دستمزدی " کار دستمزدی از سوی کميسيون ھارتس چھار پيشنھاد شده
.نمايد خانگی" حرکت می
بيشتر از ھزينه بازتوليد ش باشد ،زيرا کار زنان بر اساس اين پروژه جديد قانون کار ،دستمزد يک کارگر زن نبايد
.درآمد سرپرست اصلی خانوار يعنی مردان به حساب آورده می شود تنھا بعنوان " اضافه" بر
امروزه "سرپرست اصلی خانواده" کيست؟
ساختاری شرح داده شده در مقاله حاضر ،توجه به جھانی سازی و ليبراليزه شدن بازار جھانی وابسته به تغييرات با
شدن نيروی کار" ،ديگردر اشکال سنتی چون "استراتژی اتحاديه ای" انعطاف پذير سازی و بطور مشخص " خانگی
نه تنھا بر مبنای جدائی بود .در واقع اين استراتژی ھيچگاه برای زنان کافی نبوده است .اين استراتژی کافی نخواھد
کار"خانه داری بيمزد" بنا گرديده است بلکه ھمچنين بر اين باور سرمايه داری پدرساالرانه ميان "مشاغل با مزد" و
در جھت پيشرفت جامعه سرمايه داری غرب و الگوی توليد و مصرف جامعه سرمايه داری غرب  ،مدلی است که مدل
نژاد ھا  ،ملت ھا و باالخره زنان بايد يکی بعد از بسوی توسعه و تکامل ھمگان خواھد بود و کليه جوامع  ،طبقات ،
امتياز "برابر" ثروتمند کشور ھای ثروتمند برسند .زنان بايد به لحاظ کيفی با مردان صاحب ديگری به سطح طبقات
.گردند
شيرينی است :مثال تقسيم از باال به پائين و يا دادن سھم بيشتری به زنان استراتژيی که تنھا خواھان تقسيمات ظاھری
و محتويات اوليه اش چه بوده بدون اينکه از خود سئوال کنند که اصوال اين کک شيرينی چه جوری پخته شده است
الزم است و  ....يک چنين استراتژيی از واقعيت ھا برای خودش است و يا چه شرايطی برای پختن يک کک شيرينی
.رويا می سازد
و مردان ديگر کافی نخواھد بود توجه به استراتژی جديد سرمايه داری پدرساالرانه در سرتاسر جھان ،برای زنان با
خواھان محل ھای کار با دستمزد مناسب وامنيت ھای قانونی باشند .در يک که بر بستر رشد اقتصادی موجود ھم چنان
تواند با انتقال کارخانه سرمايه داری جھانی شده ،خواسته ھا و احقاق حقوق و مبارزات کارگران مشخص می اقتصاد
ارزانتر از کشورھا و مناطق ديگر  ،ھمچنين از طريق استثمار جات به کشورھای مزد ارزان  ،بکار گيری نيروی کار
.افروزی سياست ھای نواستعماری و ...زير پا گذاشته شود طبيعت و جنگ
نمائيم .ما احتياج به جوئی کنيم و مدل اقتصادی ديگری را جايگزين اقتصاد سرمايه داری پدرساالرانه ما بايد چاره
بيشتری بخورند ،نان کسی را نربايد .يک چنين اقتصادی نمی اقتصادی خواھيم داشت که برای اينکه ديگران شيرينی
برخوردار باشد( ،اگر بر داشته باشد) حال چه از طبيعتی سرمايه داری و يا از طبيعتی سوسياليستی تواند رشدی پايدار
)استعمار کشاندن آنان ،متکی باشد ).ماريا ميز  ١٩٨٨استثمار زنان  ،طبيعت و ملت ھای بيگانه و به
خالی " ثروت ھمچنين نمی تواند از طريق "تکامل و توسعه اقتصاد موجود" و يا تقسيم خشک و يک چنين اقتصادی
کنند که ،توليد " ثروت اجتماعی" ھمواره متاثر اجتماعی" به واقعيت بپيوندد .ھمانطوری که بسياری ھنوز فکر می
.انسان و طبيعت است از خشونت ،دزدی و استثمار
نواستعماري ،سرمايه داری و پدرساالری اقتصادی و اجتماعی  ،بايد يک چنين اقتصادی برخالف جھت گيری رشد ،
.مبنای محور ھا و اصول و قواعدی ديگری بنا گردد از اساس بر
نقد مصرف " ،مرزھای کره خاکيمان نقشی اساسی بازی نمی کنند بلکه قواعد " زندگی بھتر در اين راه نه تنھا
زنان و مردان  ،شھرھا و روستا ھا  ،ملت گرائي،احترام به طبيعت و خلق مناسبات جديد ميان :انسانھا و طبيعت ،
.ھمچنين اقوام متفاوت در ايجاد اين اقتصاد نقش خواھد داشت ھای متفاوت ،نژادھای متفاوت و
(vgl. Bennholdt-Thomsen, Mies, v. Werlhof 1992, Mies/Shiva 1995).
که ما واقعيت ھا را از نگاھی اينکه بتوانيم منطق چنين اقتصادی راطرح ريزی نمائيم ،در ابتدا ضروری است برای
ديگر را " کوه يخ سرمايه داری پدرساالرانه را بشکنيم و موجوديت ديگر مورد بررسی قرار دھيم .ما نام اين نگاه
 .زندگی جھان خلق کنيم" گذاشته ايم جديدی برای
نيستند،ھمچنانکه رشد کوه ھای يخ از نوک تا اقشار پائينی از طريق يخ زدگی آب کوه ھای يخ مثل کوه ھای ديگر
نامرئی( .دقيقا در کوه يخ سرمايه داری ادامه دارد و در حقيقت تمامی کوه يخ رشد می کند) ھم بخش مرئی و ھم بخش
.دارد پدرساالرانه ھم ،ھمين روند ادامه

يخ زدگی اجتماعی و ھمچنين مناسبات و قواعد آنچه که ما ھم اکنون در سرتاسر جھان لمس می کنيم ،يک چنين روند
تجربه خدمت انباشت سرمايه داری  ،تکه پاره شدن انسانيت را که انسانھا خود در ی است که تا کنون باعث شده اند
 ......ھمسايگي ،دوستی و ھمبستگی ھای محلی و نمايند و از خود بيگانگی در اين انسانھا رشد نمايد :در خانواده،
مناسبات طريق جھانی سازی نئوليبرالی و تبديل ھمه چيز و تمامی مناسبات و روابط به حتی قوانين دولت رفاه از
می توان در روند سياستی مشاھده نمود که "پولی و کاالئی" ،دچار يخ زدگی شده است .مثال واضح ترين يخ زدگی را
وابسته سھامدار نمايد تا اينکه اين انسانھا کلمه به کلمه زندگيشان به اين کوه يخی تالش می نمايد تمامی انسانھا را
.گردد
آورد .اگر انسان تالش کند بخش ھای تحتانی کوه يخ را به دراين کوه يخ نمی توان تغييرو تحوالت انقالبی به وجود
دليلی باشد بر منتقل کند و برعکس ،باز ھم کوه ھای يخ جديدی شکل می گيرند و اين خود شايد بخش ھای باالئی
از استثمار و نظم رھبريت سرمايه داری بازگشت نموده اينکه چرا تا کنون تمامی انقالب ھا مجددا به سوی نوعی جديد
تکه تکه نمود که کوه ھای يخ ھم ھيچگونه ثباتی نداشته و ھمواره از ھم ديگرجدا شده و است .البته نبايد فراموش
).می شوند ) با وجود اينکه مجددا شکل اصلی خود را می يابند
در اين صورت از بحران ھا . ،ھای يخ با ھم شروع می کنند به آب شدن .در کوه يخ اقتصاد ھم ھمينطور است کوه
نام برده می شود .در يک چنين بحران ھائی نه تنھا  ........تداخل کنسرن ھا ،ورشکستگی  ،فروپاشی شرکت ھا ،و
ناگھان موجوديت گردد بلکه تمامی انسانھائی ھم که زندگی شان به اين کوه يخی وابسته است به سرمايه نابود می
ھای دوران سالمندی  ،محل ھای کار ،چشم مادی و اساس و بنيان زندگی خود را از دست می دھند :پيشگيری
.نااميدی بجای امنيت زندگی ظھور می نمايند اندازھای آينده و ..در اين صورت ترس و
کشورھای چنين فروپاشی ھائی تنھا در کشور ھای توسعه نيافته رخ نمی دھند بلکه غالبا ھمانطور که می دانيم يک
.دچار می شوند سرمايه داری پيشرفته صنعتی ای ھم چون آمريکا ،اروپا و ژاپن به آن
فروپاشی ھا چيزی نيستند جز بحران ھای عادی اقتصادی نگھبانان" اين کوه يخ اقتصادی اعالم می دارند که" اين"
ھای جديد آينده و يا در يکسال آينده مجددا وضعيت اقتصادی شکوفا خواھد شد و مجددا محل و در نتيجه در شش ماه
".کار ايجاد خواھد شد و ثروت درجامعه جاری می گردد
بيشتری ميانجامد و يا بھتر کوه يخی اقتصاد يعنی اينکه پول ،پول ميآورد و باز ھم اين پول ،پول بيشتر و منطق اين
صاحبان اقتصاد است .اين منطق تنھا در کله ھای سودجويان بگويم گسترش سود و ادامه انباشت پول ،زمينه ذھنی
اينکه بسياری می نداشته بلکه اين منطق کله ھای بازندگان بخش تحتانی کوه يخی را ھم) با وجود قله کوه يخی وجود
سياستمداران پوچ و غير واقعی است ،اما از آنجا که بينند و می فھمند که وعده و وعيد ھای کوه يخ اقتصاد و
می توانيم سيستم اقتصادی رھبری کننده ندارند( زير تسلط خود قرار ميدھد .اين قضيه را آلترناتيو ديگری برای
.بخوبی در فروپاشی اتحاد جماھير شوروی ببينيم
که از " امپراطوری" پرالس/سيلويا اين حالت ھوشياری را نوعی خلسه و ازخود بيخودشدن نام می نھند /کورتن
.سياست خود را خود تعيين نمايند ،جلوگيری می نمايد شروع می شود و از اينکه انسانھا مجددا اقتصاد و فرھنگ و
چگونه می توانيم خود را از اين منطق کوه يخی و کوه يخ اقتصاد آزاد سازيم؟
جواب ما :ما بايد کوه يخ سرمايه داری پدرساالرانه را بشکنيم و ھمزمان موجوديت و ماھيتی جديد در زندگی جھان بنا
.سازيم
چگونه؟
از طريق بيدار شدن از خلسه اين امپراطوری و از طريق گرمی دادن به آب و ھوای اجتماعی .اما چگونه به اين گرمی
و بيداری می رسيم؟
اثبات کنيم که اين آنھا نيستند که به ابتدا از اين طريق که ما تالش کنيم دروغ ھای بازيگران جھان را افشا کرده و در
ھمواره دھقانان خرد و توليد کنندگان خرد اقتصاد محلي ،مولدين تغذيه انسانھا زندگی انسانھا امنيت می بخشند بلکه
موادغذائی خود و محله خود را در در روی کره زمين می باشند .کورتن می نويسد":اکثريت مردم روی زمين ھنوز ھم
نمايند" .در اين جا حتی وجود کنسرن ھای جھانی موجود نتوانسته است تاثير مزارع مستقل و غير وابسته توليد می
.بگذارد
نئوليبرالي ،انسانھا مجددا به يک نوع موجوديت اقتصادی ما می بينيم که مثال در آرژانتين بعد از فروپاشی اقتصاد
ھيچ راه ديگری جز اين در نموده اند و اين کامال طبيعی است .زيرا که اين انسانھا برای ادامه بقا  ،خودگردان بازگشت
.برابر خود نمی يابند
انسانھائی که در سيستم اقتصادی سرمايه داری شوروی سابق زندگی می کنند صادق درست ھمين قاعده در مورد
.است .ھمچنين کوبا ھم برای خودش يک اقتصاد خودگردان بنا نموده است
گويا اين اقتصاد خودگردان درست بگوئيد :آوردن چنين مثال ھائی احتماال اين برداشت را به وجود می آورد که شايد
برای مقابله با بحران ھا ضروريست .اما بايد دانست که يک چنين راه حلی ترين است .البته اين شکل از اقتصاد غالبا
.نمی توان به عنوان آلترناتيو اين کوه يخی اقتصاد دانست را
چگونه ميتوان جابجائی چنين منطقی کامال درست است و در واقعيت ھم ما بايد از خود سئوال کنيم که بنظر من ھم يک

داد تا بتوان به چشم انداز يک آلترناتيو مناسب برای ھای ضروری در خودآگاھی اجتماعی و ھمچنين تجارت صورت
کنم به يافت ).کورتن اسم اين روند را خودکشی اقتصادی ناميده است( .حال من تالش می اين کوه يخ اقتصادی دست
:پرسش فوق از منظر خودم پاسخ دھم
باشند که اين بدنبال آلترناتيو ھائی برای جانشينی سيستم غالب باشند که به اين رسيده بنظر من تنھا کسانی می توانند
اين روند نه تنھا برخی بازنده اين اقتصاد سيستم به وعده و وعيد ھايش ھيچگاه عمل نکرده و نخواھد کرد .در
مردم روی اين کره زمين ھم قربانی خواھند شد .از اين رو اين سيستم مشروعيت خواھند بود بلکه در نھايت اکثريت
.خود را از دست داده است
سيستم را تجزيه و تحليل دگرانديشانه نمائيم  .اين تجزيه و تحليل اولين قدم بسوی يک آلترناتيو اين است که اين
بطور سيستماتيک انجام پذيرد .در يک دگرانديشانه نبايد تنھا در سطح يک نقد و انتفاد ظاھری باشد بلکه بيشتر بايد
قرار گرفت و ابتدا از انعکاسات خارجی اش شروع نمود و جھان بينی آنرا چنين بررسيی بايد در مقابل اين سيستم
و مجموعه مناسبات و روابط حل معضالت جھان زير ذره بين قرار داد و به اساس بنيانی جھان بينی اش پی برد برای
برند ،مورد سئوال قرار داد  .والدن بلو اقتصاد دان فليپينی می گويد ":با و نھاد ھائی که اين جھان بينی را به پيش می
خلسه جمعی ؛ ابتدا با بررسی دگرانديشانه ميتوان اين سيستم و مشروعيتش را رد نمود .بيرون آمدن از يک
".دگرانديشی آغاز می گردد
مشروعيت" را در المللی بر عليه نئوليبراليسم و جھانی سازی سرمايه داري ،اين روند "سلب اعتراضات جنبش بين
است .اين دقيقا ھمان چيزی است که من "جھانی شدن سرعتی باال در بسياری از مناطق اين کره خاکی به پيش برده
.از پائين" نام می نھم
باشند که اوال از ديدگاه ھای ھای دگرانديشانه و سلب مشروعيت از اين سيستم ،تنھا زمانی موفقيت آميز می بررسی
ديدگاه ھا به ھمه منتقل شوند و بدينوسيله روی ديگر " زندگی خوب" و متفاوت مورد بررسی قرار گيرند و ثانيا اين
دوستانم اين ديدگاه ھای اقتصادی ديگر با اساس و بنيان ھايی ديگر در جلو چشمان ھمگان قرار گيرد .من و مناسبات
.ديگر را " ديدگاه ھای پايه ای" نام نھاده ايم
)(Bennholdt-Thomsen/Mies/v.Werlhof 1983, Bennholdt-Thomsen/Mies 1997
باوريم که ما ھم اکنون و ھمه جا اين "ديدگاه ھای پايه ای" با نگاھی ديگربه اقتصاد آغاز می گردد .ما بر اين مبنای
.سازيم .سپس قدم دوم تغيير سياسی خواھد بود و نه بر عکس بايد شروع نمائيم ،اقتصادی ديگر را بنا
ديدگاه از پايه بعنوان ديدگاه آينده
بدنبال خود احتياج به بديلی اقتصادی  ،در آن سالھا يعنی سال  ١٩٨٣واژه ديدگاه" ازپايه ") جھانی شدن از پائين ما
مزد و را دارد( را بکار نبرديم تا بدان وسيله تنھا توضيحی برای استثمار کار بی سياسی  ،اجتماعی از پايه و از پائين
به اين کار دست زديم چون می خواستيم راه از ھمه مھمتر کار زنان در جامعه صنعتی بدھيم بلکه ھمچنين از اين جھت
استثمار جامعه توليد کننده کاالھای مصرفي ،پيدا نمائيم .جامعه ای که بر بستر خروجی از روياھای جامعه مصرفی و
که درواقعيت ،سوسياليسم علمی ھم در مقابل زنان و استثمار ذخاير طبيعی بر پاست .ما در آن زمان به اين رسيديم
)ديگر چيزی برای گفتن ندارد ).ميز  ١٩٨٨استثمار زنان و طبيعت و مستعمرات
يک ھدف اقتصادی ديگر
کنيم .مدلی که " زندگی خوب" را ديگر می خواستيم با واژه " ديدگاه از پايه " ،مدلی ديگر از اقتصاد را بيان ما
مارکت ھا نخواھد ديد و با آن اختالف و مرزبندی دارد .ما ميخواستيم بديل بعنوان پول ـ ثروت کاالئی در سوپر
بيگانه را به مستعمره خود تبديل نخواھد اقتصادی را ارائه دھيم که برای رسيدن به اھدافش زنان ،طبيعت و ملت ھای
.نمود
نمی بخش زيست محيطی بما نشان دادند که مدل " زندگی خوب" سرمايه داری نه تنھا بررسی ھا و دست يافته ھای
تمامی کسانی ھم که تا کنون بھره وران تواند برای تمامی انسانھای اين کره خاکی به واقعيت تبديل شود بلکه حتی
.باشند ،را راضی نخواھد نمود اصلی اين " زندگی خوب" بوده و می
طبيعت درون و برون ما را از " منطق بيمار رشد سيستم صنعتی" آزاد ديدگاه ازپايه " در مقابل می تواند ،ما و"
تنھا اميد ما برای خروج از اين سيستم طبيعتا ھنوز ھم ترديد ھای فراوانی وجود دارد که آيا اين ديدگاه می تواند .نمايد
کار پايه ای به رشد و منطق ارزش اضافه ،در سرتاسر جھان توليد پايه ای ارزش باشد يانه .زيرا که در اثر وابستگی
مدل توليد پايه ارزش شده است( .اين خود را از دست داده است ).توليدات صنايع خرد و توليدات کشاورزان خرد بی
روحی و روانی مورد غارت قرار گرفته است و ھمواره طوری جلوه شده ای از اساس و به لحاظ فرھنگي ،اخالقی و
بر سر راه پيشرفت اين نوع کارتوليدي ،فشاری طاقت فرسا  ،عقب گردی و متعلق به دوران عصر حجر ،است که گويا
سوی ديگر ھمانطور که ديديم اين " پيشرفت و و توسعه ) بگو پيشرفت و توسعه سرمايه داری( بوده است .از
اجناس وابسته است و تنھا شيوه ای است که پول ساز است و بايد برای ما امکان خريد توسعه" به ھژمونی کارمزدی
.را ميسر سازد و وابستگی ما را به طبيعت از بين ببرد
گسترش يافته است .ھمين پروسه " پيشرفت"  ،خودآگاھی ما ھم از بين رفته است و از خود بيگانگی درست در

باشيم بلکه ھمکاری با طبيعت در ما و در اطراف زندگی دانستن اين مسئله که ما انسانھا نه تنھا بخشی از طبيعت می
در اين راه .نمايد که برای يک زندگی خوب ضروريست ،از ابتدائی ترين شرايط خود آگاھيست ما شرايطی را ايجاد می
چشم انداز ديگری را که بر مبنی تمرکز اقتصادی رسيدن به خودآگاھی مجدد ،بايد نگاھمان را تغيير دھيم و ديدگاه و
حيوانات ـ است  ،بلکه برای يک زندگی بھتر تمامی موجودات روی کره خاکی ) انسانھا ـ جنس ـ پول ـ ثروت بنا نشده
.گياھان ( ضروريست ،برگزينيم
خوب با خود ما  ،ميان زنان و مردان  ،ميان گروه ھای محلی  ،ميان انسان و يک زندگی خوب احتياج به مناسبات
چگونه اين بخش اعظم انسانی که در طبيعت و ميان ملت ھای متفاوت دارد.زمانيکه ما از خود سئوال می کنيم که
کوه يخی اقتصاد ،زندگی می نمايند ،به حيات خود ادامه می دھند؟ به اين اقتصاد نامرئی و يا بھتر بگويم بخش زير آب
ای قادر خواھند بود به زندگی خود نتيجه خواھيم رسيد که بسياری ازاين بخش ھا تنھا از طريق ھمين مناسبات پايه
اقتصاد می تواند بسيار خوب بدون بخش مرئی و قله اين کوه يخی زندگی ادامه دھند .اين بخش تحتانی زير آب کوه يخ
.حيات نيست حاليکه بخش مرئی کوه يخ اقتصاد ھرگز بدون اين بخش تحتانی قادر به ادامه کند .در
اصول ديگر
انداز پايه ای فکر می کنيم  ،در اين صورت بايد اصول بنيانی منطق کوه اگر ما بطور جدی به اين دگرانديشی و چشم
خود به اين مفھوم است که بايد اصول اقتصاد را زير عالمت سئوال برده و برايش بديلی ديگر جايگزين نمائيم .اين يخ
کنيم و برای جايگزينی اصول بنيانی ديدگاه ازپايه بکوشيم .مثال بجای رشد بنيانی سرمايه داری پدرساالرانه را رد
.اقتصادی دائمی به باز سازی اقتصادی معقول با محدوديت ھای مشخص بکوشيم
طبيعتی اقتصادی و اجتماعی بر محدوديت ھا" تنھا به بخش زيست محيطی خالصه نمی شوند ،بلکه ھمچنين از " اين
ما انسانھا ھم محدود می باشند .من به کمک ماکس نف فرق ميان نياز خوردار می باشند .بايد توجه نمود که نياز ھای
توليد و مصرف اجناس نياز ھا را مشخص نمودم .اقتصاد سرمايه داری ارضاء تمامی نياز ھای ما را به ھا و ارضاء
وقتی تشنه ھستم آب نخورم بلکه آبجو و يا کوکا کوال بخورم .وابسته نموده است و اين به اين مفھوم است که مثال من
) 1988محدوديتی بر خوردار نيست ،توليد و فروش يک چنين نياز ھائی است ).ماريا ميز آنچه که از ھيچ
بايد بجای خودخواھی ھای فردی بعنوان مھمترين انگيزه کار اقتصادي ،تفاھم و ھمبستگی و رفاه عمومی در نظر
.گرفته شود
تجزيه تمامی مناسبات و نھادھائی حال حاضر سرمايه داری جھانی نئوليبرالی از طريق منطق خشونت بار بازار به در
تا بدينوسيله بتواند تک تک اين نھاد ھا رادر مقابل اثرات غير بشری منطق که تا کنون ھنوز پابرجا بوده اند پرداخته
ھای دولت اجتماعی و رفاه ھمگان را انباشت محافظت نمايد .سازمان تجارت جھانی و قانون گاتس ھمچنين باقيمانده
.بر خالف خواست عموم جاروب نمود
تشريک مساعی و کارمشترک اجتماعی بجای رقابت جھانی
منطق ،ساختار آموزشی رھبريت اقتصادی جھان بر محور منطق رقابت ھای نئولبرالی استوار است .اين برنامه
ميان تک تک شاھرگ ھای اقتصادی زمان حال و طرح ھای دانشگاھی و دبيرستانی را تعيين نموده و ھمچنين رابطه
بلوک را نسبت بديگران و ھمچنين تصميمات اقتصادی بخش بخش اجتماعات  ،کشورھا و اقتصادی آينده و رابطه اش
.اين مناسبات جنگ ھا پديد می آيند ھای اقتصادی را مشخص و سازماندھی می نمايد .اتفاقا برای مشخص نمودن
اقتصاد به حفظ ذخاير جھان کمک نموده و در زمان کار صرفه جوئی می کند و اما تشريک مساعی و کار اشتراکی در
می آورد و به ارضاء نياز ھای انسان را از شکل کاالئی بيرون آورده و مناسبات ديگری ميان انسان ھا به وجود
اخالق و اقتصاد  ،مجددا شکلی جديد از "اقتصاد اخالقی" را پديد می واقعی انسانھا می پردازد وبجای جدائی ميان
.آورد
 ،اتفاق افتاد .اقتصاد می بايست  18ميان اخالق و اقتصاد ھمزمان با راھيابی اقتصاد ملی درعلوم طبيعی در قرن جدائی
تنھا ازعقيده جزمی علوم طبيعی خودش ،يعنی خواھش و تقاضا تبعيت بمانند قوانين علوم طبيعی بی ارزش شود و
ساخت ،می بايست ھای اخالقي ،يعنی ارزش ھائی که ھمزيستی اجتماعی را بشردوستانه و متمدن می نمايد.ارزش
.....دولت و توسط نھادھائی خارج از اقتصاد ضمانت شوند :چون خانواده ،
بلکه ارزش ھائی را ھم که تا کنون اين مراجع اخالقی نئوليبراليسم نه تنھا اين "مراجع اخالقی" را از بين برد
.نمود برايشان سر پا بود منھدم
نشناسيم  ،بايد اقتصادی را به بنا سازيم که يک چنين "اگر ما می خواھيم که اين مسئله را بعنوان " قانون طبيعت
روند ای را برای منافع اقتصادی قربانی ننمايد بلکه در ھر قدم توليد و مصرف اين "ارزش ھای "بشردوستانه
وجه به معنی اخالقيات نيست ،بلکه بيشتر به اقتصادی به اين ارزش ھا بيانديشد .يک " اقتصاد اخالقی" نوين به ھيچ
مبنی اجتماع است با زبانی ساده تر بايد بگويم به مفھوم اقتصاد اجتماعی که بر مفھوم بناسازی اقتصاد بر بستر
نمايد ) .پواليانی  ،١٩٥٧ماريا ميز ضروريات و نياز ھای مشترک و بنيان ھای اوليه زندگی آن اجتماع عمل می
)١٩٩٤
پايه ای از مناسبات و روابط و ....به اجناس ـ رھاسازی زندگی ـ يا رھا سازی شيوه توليد بجای تبديل نمودن تمامی
پايه ای به چه مفھوم است؟ زير يوغ رژيم ھای استعماری اين کوه يح اقتصادی .اما شيوه توليدی

:تعريف
ديگر جز توليد برای زندگي ،کليه کارھائی را در بر می گيرد که به ھنگام توليد ھدفی توليد ازپايه ) موجوديتی( يا
انسانھا را ندارد.از اين رو واژه "توليد ازپايه " توليد برای ضروری ترين نياز ھای بشری و نياز ھای اوليه زندگی
ازپايه " توليد برای ارزش اضافه قرار می گيرد و درست نقطه عکس آن است .در " توليد در مقابل توليد اجناس ـ و
پول" و ھمواره پول بيشتر و بيشتر است و " ھدف تنھا " زندگی " است در حاليکه در روند توليد اجناس ھدف تنھا
جانبی انباشت سرمايه" است .در روند توليد سرمايه داری " زندگی" تنھا انعکاسی "بقول کارل مارکس توليد برای
که ميخواھد بطور کامل مورد استثمار قرار است .از مشخصات بارز روند توليد سرمايه داري ،اين است که ھر آنچه را
ثروت ھای آزاد" نام می برد .در اين راستا کار خانگی زنان درست بمانند کار " دھد از آن بعنوان ذخاير طبيعی و
)ماريا ميز .( ١٩٩٧دھقانان خرد و کار مستعمرات بعنوان توليدی طبيعی به حساب آورده ميشود
نيست که ديگر ھيچ جنسی برای پول و مبادله توليد نگردد ،اما اين تعريف از " توليد از پايه " ھرگزبه اين مفھوم
ازمنطق رشد و است که پروسه توليد در جھت توليد اجناسی که برای زندگی مفيدند باقی بماند و بلکه به اين مفھوم
ارزش فاقد است و تنھا برای رسيدن به پول توليد انباشت سرمايه جدا شود .توليد زندگی در جامعه سرمايه داری از
عنوان تنھا مطلق  ،در اقتصاد قديمی چندان جذابيتی نداشت اما در سيستم جديد مجددا به ميشود .اينگونه پول سازی
سرمايه داری و توليد فئودالی و پدر ساالری ھدف شمرده می شود .در ھر حال اساس توليد ازپايه با اساس توليد
نياز ھای در توليد ازپايه بجای توليد برای تجارت) تنھا برای صادرات( ـ توليد برای .مرزبندی داشته و در تقابل است
و ...انجام می پذيرد .تنھا زمانی که توليدات محلی و منطقه ای و برای زندگی بھتر انسانھا در اين محله و منطقه
اينکه دھقانان برآورده نمود ،آنزمان مازاد آن صادر خواھد شد .از اين طريق می توان از احتياجات محله يا منطقه را
که آنان مجبورند محصوالت لوکس چون گل ،لباس خرد و يا توليدگران خرد دچار گرسنگی شوند جلوگيری نمود .زيرا
.کشورھای ثروتمند توليد نمايند ھای ورزشی و ...برای ثروتمندان
)(vgl. Shiva 2001, Hines 2000, Korten et al.2002, M�ller 1997, 2001
اساس و پايه اش محکم می ازپايه در ابتدا دراقتصاد کوچک قابل لمس محلی ) موضعی( به اجرا درآمده و ديدگاه
توان اين بنيان ھای اقتصاد را به اجرا درآورد وآزمايش نمود و گردد .تنھا ازطريق اين پايه ھای محلی است که می
که آيا توليد  ،تجارت ،قرار داد .از ھمه مھمتر اينکه در يک چنين اقتصاد محلی به اين پی خواھيم برد مورد کنترل
روند محلی است که به مشکالت و خطراتی که برای محيط زيست  ،حمل و نقل و ...عدالت مند است يا نه .تنھا در اين
خواھيم برد که چگونه بايد انسانی و ..پی خواھيم برد و باالخره در اين شکل اقتصاد محلی در ابتدا پی تنوع زندگی
قيمت ھا در يک رابطه عادالنه با ھم قرار دارند يا نه و در نھايت در مناسبات کاری برقرار باشد و يا اينکه مزدھا و
بايد باشد؟ روند اقتصادی پی خواھيم برد که رابطه ميان زنان و مردان چگونه است و چگونه اين
خود اداره نمودن  ،خود تصميم گيری و ...تنھا در بنيان ھای دمکراتيکی چون  :خود گردانی و خود سازماندھی ،
مالحظات پايدار است .از ھمه مھمتر که در محالت اين بنيان ھای دمکراتيک از طريق اقتصاد محلی قابل اجراست و
گردند و بدين طريق بھترين متد برای سياسی محدود نمی گردند و از طريق سياست نمايندگی در محالت اداره می
.به مناسبات ماقبل مدرنيته ومناسبات پدرسارانه فئودالی به وجود می آيد جلوگيری از برگشت يک چنين اقتصاد محلی
پدرساالرانه تبديل می شود يک اقتصاد جھانی سازی حتی نشانه ھای حضور دمکراسی به يک مناسبات فئودالی و در
تنھا يک ارزش در جامعه وجود دارد و آنھم منفعت با ھر قيمتی و کار برده گی مجددا به اجرا در می آيد .زيرا که
.است
الويت ھای ديگر
:يک چنين تغييرساختاری اقتصادی احتياج به الويت ھای ديگر دارد .برای مثال
محلی يا منطقه ای کاشت و قبل از صنعت :از آنجا که مواد غذائی ھمواره از زمين بر می خيزد و به صورت کشاورزی
ازمدل امروزی صنعت پيروی نمايد .درشرايط کنونی تمامی برداشت می شود ،از اين رو بخش کشاورزی نمی تواند
در اين بخش به جھانی است .کشاورزان خرد بايد تقويت شوند تا اينکه انسانھای بيشتری بتوانند توجه صنايع به بازار
.کارو فعاليت بپردازند
و برای مصرف کنندگان ،می توانند برای توليد کنندگان خرد درآمدی منظم را مقرر نموده اتحاديه ھای توليد کنندگان ـ
فراھم سازند .افزون بر اين ايجاد احساس مصرف کنندگان دسترسی به تغذيه ای سالم و ديگر محصوالت توليدی را
 .توليدگران و مصرف کنندگان از وظايف مھم ديگر اين اتحاديه ھاست مسئوليت نسبت به زمين در نزد
:نوربرگ ـ ھودگه  ،در اين باره پيشنھادات زير را نموده اند
ـ نه به اقتصاد سرمايه داری  ،رفتن بسوی اقتصادی عملی و بدون تمرکز
دھقانان خردی را که برای بازار از بين بردن کمک ھای نقدی زراعی که به تاجران زراعی اين قدرت را می دھد تا ـ
.ھستی ساقط سازنند ھای محلی توليد می نمايند ،خانه خراب و از
ـ خواست تغيير ساختار ھای اقتصاد زراعی
ـ خواست تحقيق در باره متدھای زراعی قديمی پايدار چه در بخش زراعی شمال و چه در بخش زراعی جنوب جھان
)ـ شرکت دھقانان در اين تحقيفات ) نوربرگ  /ھودگه/گويرينگ /پج ٢٠٠١

مشاھده نمود .اين سازمان از خواسته ھای باال را می توان در قطعنامه اتحاديه دھقانان خرد سراسر جھان بسياری
متمدن جھانی را فرموله نموده است .اينکه توليدات غذائی  ،بھتر و روشن تر از ھر سازمان ديگری در جھان جامعه
جھانی سازی بھداشت ،تنوع بيولوژی وژنتيکی موجودات کره خاکی نبايد عامل دست تجارت آزاد آب  ،آموزش و
بيرون برود .اينکه دھقانان خرد بايد در توليد بخش نئوليبرالی گردد .اينکه سازمان تجارت جھانی بايد از اين بخش ھا
)ماريا ميز . ( ٢٠٠١غذائی خودمختارباشند
و روستا دارد .شھر ھا نبايد تنھا مکان ھائی باشند که ـ تمامی اين خواست ھا نيازبه يک مناسبات جديد ميان شھر
ھا ھم نيازمنديم .از آزادی در آنھا در جريان است .ما ھمانطور که به شھر ھا نياز داريم به روستا زندگی  ،فرھنگ و
)شھر ھا تبديل نمود ).ماريا ميز /١٩٩٧ماير  ٢٠٠٢اين رو شھرھا را بايد به روستا ھا و روستا ھا را به
تقسيم کار و مناسبات ديگر
درآمد پولی وابسته نباشد .يک ھمه مھمتر اينکه برای کار ،ارزش گذاری ديگری ضروريست .ارزش گذاری که به از
توانست در اقتصاد پياده شود اگر ما به مناسبات و سلسله مراتب چنين ارزش گذاری جديدی از کار ھرگز نخواھد
:قديمی تقسيم کار بچسبيم .اين ارزش گذاری جديد بصورت زير می باشد مستعمراتی
ـ تقسيم کار و رابطه ميان زنان و مردان
ـ تقسيم کار ميان کارھای فکری و کارھای يدی
ـ تقسيم کار ميان زراعت و صنعت
رھبريت طبقاتی غالبا از طريق نھاد .پايه ای گذشته طبق مناسبات فئودالی و پدر ساالری سازماندھی شده بود جوامع
.پدرساالرانه انتخاب و پشتيبانی می شد ھا و ايدئولوژی ھائی چون مذاھب
سخن می گوئيم  ،بسياری بيم ناک می شوند که گويا اين خود بازگشت به مناسبات زمانيکه ما از موجوديت از پايه
 ،مبارزه آگاھانه زنان و مردان بر اشکال رھبری ماقبل مدرنيته است .بھترين ابزار مقابله با يک چنين واھمه ھائی
مبنی مبارزه می تواند با تغيير ساختارسلسله مراتب ھا ومبارزه با تقسيم کار بر عليه مناسبات پدرساالرانه است و اين
.جنسيت آغاز گردد
کنند ،مردان بايد کار کنند بلکه مردان ھمچون زنان بايد کار پايه ای  ،در يک جامعه پايه ای نه تنھا زنان بايد کار
از انسانھا به اين کار ) کار بی برای اجتماع  ،بی مزد در خانه و در جامعه را ھم انجام دھند .زمانی که نيمی ضروری
که کاربدون منزلت و بی وقار و خوار و  ....نگاه نکنند آنزمان می توانيم بگوئيم مزد خانه داری و  (...بعنوان فشار ،
جنسيتی فرق می کند .اينکه امروزه مرتبا می توان مناسبات جنسيتی را تغيير داد .البته اين خود با سياست کنونی
زنان و مردان در رابطه با شغل  ،سياست و آموزش وعده و وعيد داده شود به تالش می شود در باره برابر سازی
عالمت سئوال برده شده است .وجه به اين مفھوم نيست که مناسبات پدرساالرانه جھانی سازی سرمايه داری زير ھيچ
مناسبات جنسيتی مناسباتی استعماری است .در يک جامعه پايه ای تنھا برابر سازی کافی نيست .فراموش نکنيم که
علت خشونت در اينکه ھويتی جنگجويانه به خود می دھند دست بر دارند ـ اين مسئله عميق ترين مردان بايد از
وقت برای اين بازی ھای جنگ جويانه نخواھند جوامع ما است .در يک جامعه ازپايه مردان به ھيچ وجه عالقه و
.داشت
تاکنونی ميان زراعت ارزش گذاری ميان کارفکری و کاريدی جايگاھی ندارد .از بين بردن رابطه در يک جامعه ازپايه
شد بلکه ھمچنين باعث تغييرات در صنعت و علم و و صنعت نه تنھا باعث تغييرات اساسی در بخش زراعی خواھد
صنعتی ھم چون توليدات کشاورزی می بايد بجای برآوردن خواست ھای منفعت طلبانه تکنولوژی می گردد .توليدات
ھمين مسير ھم تحقيقات علمی جھتش بازار ھای جھانی به ارضاء نياز ھای اقتصادی منطقه ای و محلی بپردازند .در
.تغيير خواھد نمود
اجتماعی شدن در کار سلسله مراتبی و استعماری به ھيچ وجه به مفھوم پايان تقسيم کار و پايان از بين بردن تقسيم
سرمايه رھا گردد  ،آنزمان تمامی کسانی که در پروسه کار کليت نخواھد بود .اگر اين نوع تقسيم کار از منطق انباشت
جلوگيری از ھرگونه ھای خود را نشان خواھند داد .اين خود بھترين شکل حفظ تنوع در جامعه و سھيمند  ،توانائی
.يکطرفه و يک بعدی شدن بيولوژی و فرھنگی است
داری و ضدپدرساالری و ساختاراقتصاد محلی و منطقه ای در شمال و جنوب جھان در جھت منطق ضد سرمايه تغيير
جھان ھم خواھد شد .ھر چه بيشتراقتصاد ھای کم و بيش پديد آوردن اقتصادی از پايه باعث تغييرات ساختاری در
اين کارشان به شبيه خودشان کاالھائی را که به نياز ھای اصلی شان تکيه دارد وارد نمايند  ،خودگردان که از مناطق
آنھا ھمچنين در اين راه  ،ھدر رفتن ذخاير  . ،کوچک شدن و در نھايت محو سازمان تجارت جھانی خواھد انجاميد
خواھند بسته بندی  ،استفاده از شيمی در کشاورزی و صنعت را به حدی زياد پائين حمل و نقل  ،زباله کارتون ھای
ھمچنين روز بروز اقتصاد تنھا برای .آورد .در اين صورت يک فرھنگي ،از ھر نوعش ديگر وجود نخواھد داشت
ازاين مقام و نگرش " صنعتی تام" بيرون خواھد آمد .در اين صورت آن صادرات ضعيف تر خواھد شد .آلمان مثال
گردد و اين به آن مفھوم که از تجارت جھانی باقی خواھد ماند بايد طبق منطق تجارت عادالنه سازماندھی چيزی ھم
.نخواھند داشت خواھد بود که ديگر کشور ھای " مزد ارزان " وجود
شکل ديگری از دمکراسی را بدنبال خواھد آورد .واندانا مسلما يک چنين تغيير ساختاری در اقتصاد ،سياستی ديگر و

 در اين گونه دمکراسی شيوا اين دمکراسی جديد.تنھا انسانھا را دمکراسی زندگی يا دمکراسی از پايه نام نھاد ه است
 به حساب آورده نمی شوند بلکه تمامی موجودات و طبيعت را ھم در٢٠٠١ ماريا ميز/) شيوا.)بر می گيرد
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