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 1فمینیسم و سیاست منابع اشتراکیی لهای از مقاگزیده

 سیلویا فدریچی: نویسنده

 طلیعه حسینی: مترجم

را به تصرف خود درآوردند  3در سن کریستوبال د لاس کاساس 2زوکالو ۳۹۹۱دسامبر  ۱۳ها در حداقل از زمانی که زاپاتیست

های رادیکال، چه در سطح میان چپ« اشتراکی منابع»ی مکزیک قیام کنند، مفهوم 4های اجیدوتا علیه قانون انحلال زمین

ها، وسیالیستها، سها، مارکسیستها افتاد و بدل به مبنایی برای تلاقی آنارشیستالملل و چه در ایالات متحده، بر سر زبانبین

 [۳. ]شد 6هافمینیستو اکو 5شناسانبوم

های اجتماعی معاصر بدل شده های سیاسی جنبشمحور بحثی ظاهراً کهنی، به دلایل بسیاری وجود دارد که چرا چنین ایده

ه گرایانه از انقلاب است، یعنی همان الگویی کاولی افول الگوی دولت. خصوصی برجسته استاست، اما دو دلیل به شکل به

ه ت کدیگری این اس. کردداری تضعیف میهای رادیکال را جهت ساخت جایگزینی برای سرمایههای جنبشها تلاشدهه

تلاش نئولیبرالی برای تنزل هر فرمی از زندگی و دانش به منطق بازار، منجر به افزایش آگاهی ما در مورد خطرات زندگی در 

. مان دسترسی نداریمهاینوعها و همها، حیوانهای مالی، به دریاها، درختدنیایی شده است که در آن، جز از طریق ارتباط

سازی که در معرض تهدید خصوصیاز اموال و روابط مشترک را آشکار کرد که پیش از این دنیایی« های جدیدحصارکشی»

های جدید به شکلی آیرونیک نشان داد که حصارکشی[ ۲. ]اند یا ارزشی ندارندکردند منقرض شدهقرار گیرند، بسیاری فکر می

از مشارکت اجتماعی در حال تولید هستند، همچون های جدیدی اند، بلکه همواره فرمنه تنها منابع اشتراکی ناپدید نشده

 . هایی از زندگی که پیش از این وجود نداشت مانند اینترنتساحت

و  دهد هم برای اموال دولتی و شخصیمنابع اشتراکی، در چنین بستری، جایگزینی منطقی و تاریخی ارائه می/ی منبعایده

که ینمان بدانیم یا اهای سیاسیها را جزء امکانها را رد کنیم که نباید آنن افسانهسازد تا ایهم دولت و بازار، که ما را قادر می

ک کردی ایدئولوژیعنوان مفهومی اتحادبخش، عملاین ایده همچنین به. ها بدانیممان را تنها محدود به آنهای سیاسیامکان

با  .پ رادیکال همواره در تلاش برای خلق آن بوده استکند که چای مشارکتی را از پیش ترسیم مینیز یافته است که جامعه

                                                           
1 : Feminism and the politics of the commons: Silvia Federici 
2 : Zocalo 
3 : San Cristobal de las Casas 
4 : Ejido 
5 : Ecologists 
6 : Eco-feminists 
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ر خورد که اگها به چشم میهای چشمگیر در تفسیرهای مختلف از این مفهوم، ابهاماتی نیز در آنحال، علاوه بر تفاوتاین

 .ازیمرف سی سیاسی منسجم بدل کنیم باید ابتدا این ابهامات را برطخواهیم اصل منابع اشتراکی را به یک پروژهمی

سازد؟ ما زمین، آب و هوای مشترک داریم، منابع دیجیتالی مشترک؛ حقوقی چیزی منبعی اشتراکی را برمیمثلاً اینکه اصلاً چه

اً های گذشته همگی معمولها و میراث مشترک فرهنگ، زبان، کتابخانه(مانند مستمری تأمین اجتماعی)ایم که کسب کرده

ا یکدیگر برابرند؟ شان بهای سیاسیی این منابع اشتراکی از نظر بالقوگیاما آیا همه. شوندوصیف میمثابه منابعی اشتراکی تبه

ها طرح وحدتی تحمیلی را در سر ندارند؟ و در نهایت، آیا باید در مورد آیا با یکدیگر قابل قیاسند؟ از کجا مطمئن شویم که آن

نام ببریم،  «منبع اشتراکی»های خودمختارگرا، از د پیشنهاد مارکسیستبه صورت جمع حرف بزنیم یا مانن« منابع اشتراکی»

 .مفهومی که از نظر آنها اشاره به روابطی اجتماعی دارد که مشخصه ی فرم مسلط تولید در عصر پسافوردی است

گاهی که در آن، ، دیدنگرممن در این مقاله با درنظرداشتن سؤالات بالا، از دیدگاهی فمینیستی به سیاست منابع اشتراکی می

کار  .به منظری ارجاع دارد که مبارزاتی علیه تبعیض جنسی و کار بازتولیدی مضاعف آن را شکل داده است« فمینیست»

بازتولیدی که همچون سنگ بنایی است که جامعه بر آن استوار است و هر الگویی از سازمان اجتماعی را باید از طریق آن 

فتن منابع اشتراکی و همچنین یا ای فمینیستی، برای رسیدن به تعریف بهتر در مورد سیاستبه نظر من مداخله. محک زد

این  یاما دو معضل عمده، اهمیت ویژه. داری ضروری استای ضد سرمایهکردن این اصل به مبنای مبارزهشرایطی برای بدل

 .دهدها را نشان میتلاش

 جهانیمنابع اشتراکی جهانی، منابع اشتراکی بانک 

به این طرف، بانک جهانی و سازمان ملل متحد، زبان منابع اشتراکی  ۳۹۹۱ی اولین معضل ما این است که از حداقل اوایل دهه

این بانک در کسوت حفاظت از تنوع زیستی و محافظت از . اندسازی درآوردهاند و آن را به خدمت خصوصیرا غصب کرده

ها معاش خود را از این زیستی ما بدل کرده و مردمی را که قرنانی را به ذخایر محیطهای بارمنابع اشتراکی جهانی، جنگل

ا را داشته همان به کسانی که توانایی پرداخت هزینهکردند، بیرون کرده است و این در حالی است که همزها تأمین میجنگل

سازمان [ ۱. ]دآینطریق اکوتوریسم به این مناطق میدهد، مثلاً کسانی که از ی دسترسی میباشند، به صورت تضمینی اجازه

ه المللی ناظر بر دسترسی بی خود و باز هم تحت عنوان حفاظت از میراث مشترک بشری، در قانون بینملل نیز به نوبه

 [  ۴. ]ندوهای شیرین متمرکز شتر بر استفاده از آبواسطهها بتوانند بیها تغییراتی ایجاده کرده است که دولتاقیانوس

[ یسودجویانه] هایدر پاسخ به انگیزه. دادن منابع مشترک با منافع بازار تنها نیستندالبته بانک جهانی و سازمان ملل در وفق

 داری جریان اصلی بدلریزان سرمایهها و برنامهگذاری مجدد منابع اشتراکی به امری مرسوم میان اقتصاددانمختلف، ارزش

ی اجتماعی، اقتصادهای سرمایه: های آن هستیمخانوادهرشد منابع دانشگاهی در مورد این موضوع و هم شده است؛ ما شاهد
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به صدای پیشرو این عرصه یعنی دانشمند سیاسی، الینور  ۲۱۱۹ی نوبل اقتصاد سال همچنین اهدای جایزه. ، بشردوستی7هدیه

 . دهدشناختن این گرایش را نشان می، به رسمیت8استروم

اراتر از تواند کاند که مدیریت جمعیِ منابع طبیعی تحت شرایط مناسب، میبرده مداران پیریزانِ توسعه و سیاستنامهبر

برای  توان از این منابع اشتراکی، تولیداتی بسیار عالیتر از آن، مستعد تعارضات باشد و به علاوه میسازی و البته کمخصوصی

سازی روابط اجتماعی را تا سرحدات آن پیش ببرند، پیامدهای اند اگر کالاییهمچنین دریافتهها آن[ ۶. ]بازار به دست آورد

که ، که نئولیبرالیسم مروج آن است، علاوه بر این9ی اجتماعیهای کارخانهگسترش کالا به تمام جنبه. معکوسی خواهد داشت

ه داری، نت که از منظر بازتولید درازمدت نظام سرمایهای اسدارانه است، پروژهمحدودیتی فکری برای ایدئولوژی سرمایه

دارانه به شکلی ساختاری مبتنی بر تصرف رایگان مقدار عظیمی کار و چرا که انباشت سرمایه. یافتنی است و نه مطلوبدست

ی به آن ر کارگران متکمزد زنان که بازتولید نیروی کامنابع است که لزوماً در بیرون از بازار هستند، مانند کار خانگی بدون

 .است

ت به تأثیرات پردازان اجتماعی نسبای از اقتصاددانان و نظریهاستریت، طیف گستردهپس تصادفی نیست که پیش از سقوط وال

های زندگی در بازدهی بازار هشدار داده بودند، چرا که انواع بازارها نیز متکی بر وجود روابط سازی تمام ساحتمنفی بازاری

 [۷. ]ولی مانند اطمینان، اعتماد و اهدای هدیه هستندغیرپ

 کدام منابع اشتراکی؟

اند که منابع اشتراکی را با عملکرد مورد نظر بازار المللی آموختهکه نهادهای بیندومین معضل این است که باتوجه به این

دارانه ایهند مبنای نوعی اقتصاد غیرسرمتوانمنطبق کنند، این پرسش همچنان بدون پاسخ است که چگونه منابع اشتراکی می

 . باشند

اشتراکی متکثر را گرد هم آورد، منابعی که از  تواند انبوهی از منابعچپ هنوز این پرسش را مطرح نکرده است که چگونه می

لیتی منسجم انند کهایی در جریان است تا بلکه این منابع بتویابند و برای تصاحبشان مبارزهشود و گسترش میها دفاع میآن

 .ی جدیدی از تولید را فراهم کنندشکل دهند و مبنایی برای شیوه

                                                           
: Gift Economy 7  : هدیه نوعی مبادله است که در آن اشیا قیمتی معامله یا فروخته نمی شوند بلکه بدون توافق اقتصاد هدیه یا فرهنگ

 .م–. صریح برای پاداش فوری یا آینده اهدا می شوند
8 : Elinor Ostrom 

: Social Factory 9  :وابطی که خارج دارانه کمک کند، رپدید آمد تا به تحلیل روابط اجتماعی سرمایه ۰۶۹۱ی مفهومی که اواخر دهه

 .م–. ی تولید به کل جامعه سرایت کرده استاز حوزه
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( ۲۱۱۴) 13انبوهه ،(12۲۱۱۱ )امپراتوریهای در کتاب 11و مایکل هارت 10ی آنتونیو نگریاما یک استثناء در این زمینه، نظریه

ه ساخت« منبع اشتراکی»ای که بر مبنای اصل کنند که جامعهها در این مورد بحث میآن. است( ۲۱۱۹) 14المنافعمشترکو 

جا که تولید از قرار طبق این نظریه، از آن. خیزدبرمیتولید « 16سازیشناختی»و 15 سازیاطلاعاتی پیشاپیش از دلشده است 

ترک وتی مششود، فضا و ثرمعلوم بدل به تولید دانش، فرهنگ و سوبژکتیویته شده است که از طریق اینترنت سازماندهی می

ود در دسترسی به و استفاده از منابع موج. یابدی شمولیت و انحصار خلاصی میشود که از معضل قوانین محدودکنندهخلق می

ای کند، بنابراین این موضوع احتمال ساخت جامعهها اضافه نیز میکند بلکه به آناینترنت نه تنها از مقدار آن منابع کم نمی

 یدارانهسرمایه« تسخیر»این است که چگونه از « انبوهه»مانده بر سر راه تنها مانع باقی–دهد مبتنی بر وفور را نشان می

 .ثروت تولیدشده جلوگیری کنیم

، بلکه این کندرا از سازماندهی کار و تولید جدا نمی« منابع اشتراکی»بندی جذابیت این نظریه این است که نه تنها صورت

محدودیت این نظریه هم این است که تصویری که از منابع اشتراکی ارائه . بیندسازماندهی میبندی را در ذات این صورت

سئله همچنین به این م. کنددهد، کار اقلیت صاحب ابزار تولید را، که در دسترس اکثریت مردم جهان هم نیست، مطلق میمی

های اقتصادی تولید آنلاین به فعالیت/ین واقعیت که ارتباطکند و از ااعتناست که این کار، کالاهایی برای بازار تولید میبی

با توجه  کند، که این مسائلپوشی مینیز چشم -مانند ماینینگ، میکروچیپ و تولیدات حاصل از عناصر کمیاب–وابسته است 

این نظریه با  به علاوه[ ۸. ]زیستی بسیار مخرب است به شکل سازماندهی کنونی کار، هم به لحاظ اجتماعی و هم محیط

ی درمقام البته این درستی گفتمان منابع اشتراک. گیردتأکید بر دانش و اطلاعات، پرسش از بازتولید زندگی هر روزه را ندیده می

 محور باشد به-اشتراکی که حول نیازهای مادی برای ساخت یک اقتصادِ منابعِرساند که بیشتر از اینیک کل را می

و  توانیم در برابر وابستگی به کار مزدیپردازد که در نتیجه از طریق آن ما میود منابع اشتراکی میهایی برای وجشرطپیش

 . دارانه مقاومت کنیمنیز انقیاد حاصل از روابط سرمایه

 زنان و منابع اشتراکی

هم این مسئله دورنما با ف این. یابدای است که یک دورنمای فمینیستی در مورد منابع اشتراکی اهمیت میزمینهبا چنین پیش

های اصلی کار بازتولیدی، بیشتر از مردان به دسترسی شود که زنان چه در طول تاریخ و چه در زمان ما، درمقام سوژهآغاز می

تر از اند و بیشتر از بقیه متحمل خسارت شدهسازی این منابع نیز بیشاند و با خصوصیبوده به منابع طبیعیِ مشترک وابسته

                                                           
10 : Antonio Negri 
11 : Michael Hardt 
12 : Empire 
13 : Multitude 
14 : Commonwealth 

: Informatization 15  :گیردای جغرافیایی، اقتصادی یا اجتماعی بر مبنای اطالعات شکل میکه تا چه اندازه عرصهاین . 
16 : Cognitivization 
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ام، زنان، چه در انگلستان و نوشته( ۲۱۱۴) 17کالیبان و ساحرهطور که در کتاب همان. اندایرین هم به مقاومت وفادار ماندهس

دارانه، در خطِ مقدم مبارزه علیه حصارکشی اراضی بودند و ی سرمایهی نخست توسعه، در مرحله[آمریکا« ]دنیای نو»چه در 

تحان در پرو وقتی که فا. شترکی بودند که استعمار اروپایی سعی در نابودی آن داشتهای مترین مدافعان فرهنگسرسخت

وباره هایی از زندگی جمعی را دجا فرمهای مرتفع گریختند و در آنها را در دست گرفتند زنان به کوهاسپانیایی کنترل دهکده

به  هاترین حملهنزدهم و هفدهم، شاهد وحشیانههای شاعجیب نیست که در قرن. خلق کردند که تا به امروز هم پابرجاست

امروزه در مواجهه با روند جدیدی از انباشت بدوی، . کشیی زنان تحت عنوان ساحرهشکنجه: ایمزنان در کل تاریخ جهان بوده

دارانه رسرمایهیی غاند و از استفادهسازی کامل طبیعت ایستادهای هستند که در مسیر تجاریترین نیروی اجتماعیزنان اصلی

زنان همان گروهی در جهان هستند که تنها برای امرار معاش . کنندمحور حمایت می-از اراضی و نیز کشاورزیِ معاش

کردن گرفته از سوی بانک جهانی و سایر عاملینش برای اقناع زنان به معطوفهای صورترغم تلاشبه. کنندکشاورزی می

در . کننددرصد غذای مصرفی مردم را تولید می ۸۱چنان ، زنان در آفریقا هم[پرسود]نقدی  هایشان به تولید محصولاتفعالیت

های عمومی را به تصرف درآوردند در بسیاری از شهرهای آفریقا در مواجهه با افزایش قیمت غذا، زنان تکه زمین ۳۹۹۱ی دهه

انداز شهری کاشتند و از این طریق چشم 18حبوبات و کاساو، ذرت، ...«آهنهای راهها، ریلپارک... ها ی جادهدر حاشیه»و 

[ ۹. ]داری در هم شکستندی سرمایهشهرهای آفریقا را هم تغییر دادند و جدایی میان شهر و اراضی حومه را در روند توسعه

برها بکردن چونهای در حال تخریب، درخت کاشتند، برای بیروزنان در هند، فلیپین و در سراسر آمریکای لاتین در جنگل

سازی آب رهبری هایی را علیه خصوصیهای حفاری معدن و سدسازی شدند و شورشدست به دست هم دادند، مانع فعالیت

 [۳۱. ]کردند

جهان  در کشورهای اندازی مؤسسات اعتباریهای بازتولید، راهی زنان برای دسترسی مستقیم به راهی دیگری از مبارزهجنبه

هایی در بخش) 19هاتانتین(. Podlashuc 9002)ج گرفته تا سنگال بود که عملکردی مشابه پول رایج داشتند سوم، از کامبو

ستند که ی زنان ههای بانکی خودمختار، خودگردان و ساخته، با اسامی مختلف، سیستم(از آفریقا به این شکل مصطلح است

این . ندککنند و تماماً بر اساس اعتماد عمل میپول نقد فراهم می ها ندارند،هایی که دسترسی به بانکبرای افراد یا گروه

رمسارکردن کند که بر مبنای نظارت متقابل و شهای اعتباری کوچکی است که بانک جهانی تبلیغ میشیوه کاملاً متفاوت با نظام

ان عاجزند، شنی را که از بازپرداخت وامجا هم کشیده شده که تصاویر زناتا این( جاها مانند نیجریه در بعضی)استوار است که 

 [۳۳. ]اندها به همین دلیل دست به خودکشی زدهکنند که حتا بعضی از این زنهای عمومی نصب میدر مکان

                                                           
17 Caliban and the Witch 

: Cassava 18  : مانیوک یا کاساو(نام علمی :Manihot esculenta ) گیاهی که بومی مناطق آمریکای جنوبی است و پس از کشف این

 از آن به عنوان یکی از غذاهایساکنان اولیه این قاره . شودی دسر از آن استفاده میقاره اروپاییان آن را به نقاط دیگر بردند و برای تهیه

 .م–. باشداین گیاه می اکنون کشور نیجریه بزرگترین تولیدکننده  هم. کردنداصلی خود استفاده می

Tontine 19  :و با اقساط " ی آن مرتبادهند با این شرط که بهرهپول قرض می" ای مشترکای مالی خاصی که به موجب آن عدهموسسه

م شود و با مرگ هر یک از ایشان سهم دیگران از بهره بیشتر شود تا آنجا که آخرین فرد زنده کل بهره را دریافت معین بین آن ها تقسی

 .م–. کند
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ی نهجویی در هزیمثابه روشی برای صرفهاند، هم بهها را به سوی نوعی کار بازتولیدی جمعی سوق دادهزنان همچنین تلاش

ها 20اموناولا ک، ی برجستهیک نمونه. هم برای محافظت از یکدیگر در برابر فقر، خشونت دولتی و خشونت مردانبازتولید و 

برپا کردند که به دلیل تورم شدید، دیگر به تنهایی قادر  ۳۹۸۱ی هستند که زنان شیلی و پرو در دهه( های اشتراکیآشپزخانه)

ها، نمودهایی از جهانی هستند اندازی تانتینها نیز درست مانند احیای اراضی یا راهاین کنش[ ۳۲. ]شان نبودندبه خرید مایحتاج

ا صرفاً ی« طبیعی»سیاسی، -ها را چیزهایی پیشاما اشتباه است اگر آن. که در آن پیوندهای مشترک هنوز مستحکم است

 .قلمداد کنیم« سنت»محصولی از 

چ بخشی از جهان، طبیعت و رسوم محلی وجود ندارد مگر جایی که مردم برای درپی استعمار دیگر در هیهای پیپس از مرحله

نجات منابع : نجات زنان»ی در مقاله 21طور که لئو پولداشوکهمان. اندها را ابداع کردهاند و از نو آنحفظ آن مبارزه کرده

شود، هویتی جمعی را ای رهنمون میتازه ی مردم عادی به تولید حقیقتکند، امروزه کمونالیسم زنانهاشاره می« 22اشتراکی

انیم از توکند که مییابی را آغاز میگذاری و تعینسازد و روندی از خودارزشدهد، پادنیرویی در خانه و اجتماع برمیشکل می

 . ها چیزهای بسیاری بیاموزیمآن

ن های مادی بازتولید، نخستیشیوه« گذاریکبه اشترا»ها بیاموزیم این است که توانیم از این مبارزهاولین درسی که می

به علاوه خط مقدم مقاومت در برابر زندگی در . شودسازوکاری است که طی آن علایق جمعی و پیوندهای مشترک خلق می

ن، های ما را از دروداری بر زندگیکند که تسلط سرمایهاسارت است و شرایط را برای ساختن فضاهایی خودمختار فراهم می

آمریکای  برای ما در. توان عیناً درجای دیگر نشانداند که نمیهایی که شرح دادم الگوهاییبدون تردید تجربه. بردلیل میتح

با ائتلاف  جا نیزاما حتا در این. های متفاوتی اتخاذ کندباید فرم های بازتولید ضرورتاً گذاری شیوهشمالی، مطالبه و اشتراک

توانیم بازتولیدمان را از قید پیوند با گردش کالا که از طریق بازار ایم، میی ثروتی که تولید کردههمان و تصرف دوبارمنابع

ند مان را نه تنها از بتوانیم امرار معاشمی. ها انسان در سراسر جهان است آزاد کنیمجهانی، مسئول سلب مالکیت از میلیون

به . است ها وابستهو نظام زندان نیز درآوریم که اکنون اقتصاد آمریکا به آنبازار جهانی رها کنیم، بلکه از یوغ ماشین جنگ 

نبش ی روابط درون جای حرکت کنیم که معمولاً مشخصهتوانیم به ورای همبستگی انتزاعیی مهم آخر نیز، میعنوان نکته

 . کندود میمان و خطرهایی را که مشتاق پذیرششان هستیم، محدآوریاست که تعهدمان، ظرفیت تاب

ی عمیقی هاداری، شکافترین انبار تسلیحاتی جهان، حافظ مالکیت خصوصی است و سه دهه بردهدر کشوری که در آن عظیم

وان از دل تآید که تنها میای خطیر به حساب میمنابع اشتراکی وظیفه/ی جامعه ایجاد کرده است، بازآفرینی منبعدر بدنه

اما اگرچه این وظیفه ممکن است اکنون دشوارتر از . سازی و جبران غرامت به آن نایل آمدائتلاففرآیند درازمدتی از آزمون، 

                                                           
20 : Olla común 
21 : Leo Poldashuc 
22 : Saving Women: Saving the Commons 
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 مان داریم، اینکه از پذیرشرد شدن از سوراخ سوزن به نظر برسد، تنها امکانی است که برای گسترش فضای خودمختاری

 .شوددیگر منابع اشتراکی جهان حاصل میاین موضوع سرباز بزنیم که بازتولید ما به بهای جان دیگر مردمان و 

 های فمینیستیبازسازی

ولید کند که تاو به این نکته اشاره می. گیرد به خوبی توضیح داده استچه را که ذیل این وظیفه قرار میآن 23ماریا مییس

 ه با یکدیگر بیامیزد کهچیزهایی را دوباری ماست تا آنمنابع اشتراکی پیش از همه نیازمند تغییر روال زندگی روزمره

مصرف،  ی میان تولید با بازتولید وچرا که ایجاد فاصله. اندداری از یکدیگر تفکیک کردههای اجتماعی کار در سرمایهمرزبندی

ا کند، ما رچه با آن سروکار داریم هدایت میپوشیم و آنچه میخوریم، آنچه میاعتنایی نسبت به شرایط تولید آنما را به بی

وار های تولیدی ما بر سرشان آدهد که زبالهها و سرنوشت مردمی سوق میزیستی آنگرفتن بهای اجتماعی و محیطبه نادیده

مان غلبه هایمسئولیتی در قبال پیامدهای کنشبه بیان دیگر ما باید بر این وضعیتِ بی.(. Mies 1999: 141ff)شود می

توان گفت تر میداری است؛ خلاصهیافتنِ تقسیم اجتماعیِ کار در سرمایهخرب سامانهای مکنیم، وضعیتی که منتج از شیوه

شاره طور که مییس نیز به آن اهمان. ناپذیر همان تولید مرگ برای دیگران استما به طرزی اجتناب این شکل تولید زندگی

شود، این بحران را تقویت کرده است، مصرف میچه شود و آنچه تولید میی میان آنسازی با افزایش فاصلهکند جهانیمی

سازی، کوری ما را نسبت به طعم خون در تنیدگی جهانی افزایش یافته است، جهانیدر نتیجه به رغم اینکه در ظاهر درهم

. ستا کنیم، تشدید کردهها با هم ارتباط برقرار میی آنمان و کامپیوترهایی که به وسیلههایمان، لباسمان، نفتغذای

 (همان)

ی منابع آموزد آغاز به بازسازجایی است که منظری فمینیستی بر آن تأکید دارد و به ما میغلبه بر این وضعیت نسیان همان

ها اگر ما از استوارکردن زندگی و بازتولیدمان روی رنج دیگران امتناع نکنیم، اگر از جداکردن خودمان از آن. اشتراکی کنیم

درواقع اگر اشتراک منابع اصلاً معنایی هم داشته باشد باید همین تولید . چ اشتراک منابعی میسر نیستروی نگردانیم، هی

ای بدون هیچ منبع اشتراکی: »فهمیمجاست که معنای این عبارت مصطلح را میاین. ای مشترک باشدخویشتن درمقام سوژه

ای برای ورود دارد، بلکه تجمیع مردمی است که ی دانست که دروازهرا نباید درمقام واقعیت« اجتماع»اما «. اجتماع وجود ندارد

اند، مانند اجتماعاتی که بر مبنای مذهب یا کند، به هم پیوستهها را از بقیه جدا میشان که آنی علایق انحصاریبه واسطه

قبال یکدیگر و در  پذیری درئولیتاند، اما اینجا بیشتر کیفیت روابط مدنظر است، یعنی اصل مشارکت و مسقومیت شکل یافته

 .ها، دریاها و حیواناتقبال زمین، جنگل

ی آغاز است، مان تنها یک نقطهسازی کار بازتولیدیِ روزانهبه طور قطع دستیابی به چنین اجتماعی نیز درست مانند اشتراکی

این موضوع جزء اساسی آموزش ما  .مانتر و احیای ثروت جمعیسازی گستردههای ضدخصوصینه جایگزینی برای کمپین

                                                           
23 : Maria Mies 
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ای جمعی روژهپ داری، به مثابهبرای داشتن دولتی جمعی و و بازشناسی تاریخ، احتمالاً قربانی اصلی عصر نئولیبرال سرمایه

 . است

ا کنیم، یسازی کار خانگی را نیز بگنجانیم و این سنت فمینیستی را دوباره احمان، اشتراکیبه همین دلیل باید در مشی سیاسی

های گرایانه از اواسط قرن نوزدهم آغاز شد و در تلاشهای سوسیالیستیِ آرمانسنتی که در ایالات متحده با آزمون

خانگی و  هایی برای شناسایی کارتلاش. اواخر قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیستم نیز ادامه یافت« های ماتریالیستِفمینیست»

هراسی ، پیش از آنکه چپ۳۹۲۱ی داری اشتراکی که تا دههها با جامعه از رهگذر خانهطباق آننتیجتاً فضای خانه و محله و ان

های تر از آن، توانایی فمینیستها و مهماین قبیل کنش(. Hayden 1291 ,1299)شد به آن خاتمه دهد، نیز دنبال می

ردن آن را باید دوباره به کنی و نه نفی آن، بلکه انقلابیمثابه فضایی مهم از کنش انساگذشته در نگریستن به کار بازتولیدی به

 . گذاری کردبحث گذاشت و ارزش

ر ترین کار روی زمین است و دهای جمعی زندگی این است که بازتولید موجودات انسانی، سختدلیل قاطع ما برای خلق فرم

د مراقبت توانیم فرزندپروری یا اعمالی مانننمی. پذیردتواند به صورت ماشینی انجام مقیاسی بسیار بزرگ، کاری است که نمی

های رغم تلاشبه. مان را ماشینی کنیمشناختی ضروری برای احیای انسجام تعادل جسمی و روانیاز بیمار یا کارهای روان

ی که ولناک برای افرادهایی هها بسپاریم مگر از راه تحمیل هزینهها را به رباتتوانیم مراقبت از انسانصنایع پیشرو، نمی

به . خصوص کودکان و بیمارانپذیرند، بهعنوان مراقب نمیپرستار را به-افرادی ربات هیچ. گیرندتحت آن قرار می

دهندگان آن کارها نباشد، تنها ضامن ها و مشارکت در کارها، به شرطی که به بهای سلامت ارائهگذاری مسئولیتاشتراک

 ها واین امر حاصل کار خانواده. ها فرآیندی جمعی بوده استلید موجودات انسانی برای قرنبازتو. مراقبت صحیح است

که انیهای پرولتری حتی زمخصوص در محلهها متکی باشند، بهتوانستند به آنای بود که مردم مییافتهاجتماعات گسترش

قلالی نبود انگیز و عدم استه کهنسالی ملازم با تنهایی حزنکردند هم زندگی جمعی در جریان بود، در نتیجافراد تنها زندگی می

سازی داری بود که بازتولید به کلی خصوصیتنها با ظهور سرمایه. کنندکه اکنون بسیاری از کهنسالان ما در آن زندگی می

ان باید معکوس شود و زماین روند . کندهای ما را نابود میای رسیده است که زندگیشد، فرآیندی که اکنون دیگر به درجه

 .ایستحال، درخور چنین پروژه

ها انسان سرتاسر جهان را، از جمله در ایالات متحده، ی بازتولید میلیونداری، عناصر اولیهدر همین حین که بحران سرمایه

ی هاهمچون اعتصابات، بحران. مان، یک مسئولیت و یک ضرورت است کند، بازسازی زندگی روزمرهنابود می

این . را به ما تحمیل کنند 24جوییهای جدیدی از جامعهبشکنند و فرماقتصادی نیز قادرند قواعد کار مزدی را درهم/اجتماعی

ها به وجود آمد که قطارهای باربری خانمانچیزی است که در دوران رکود بزرگ رخ داد، که در آن نهضتی از بیمسئله همان

های گاهها در تلاقیآن(. Caffentzis 9002)نشینی کردند جستجوی آزادی تحرک و کوچشان در را بدل به فضای اشتراکی
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هایی اولیه از جهانی کمونیستی همراه با قوانین خودگردان بندیرا بنا کردند، صورت 25هاخانمانهای بیجنگلآهن، خطوط راه

، 26هاکار برتاالبته از نظر برخی بوکس[ ۳۱. ]داشتند ها به آن باورخانمانو همبستگی، یعنی همان جهانی که بسیاری از بی

ه کبه محض آن. توانست دوام بیاورداین جهان، همچون اخوتی میان مردان، یعنی جهانی غالباً مردانه بود و در درازمدت نمی

ه و مسکن، خانواد بخش نیروی کار یعنیی دو محرک عظیم ثباتها به وسیلهخانمانبحران اقتصادی و جنگ پایان گرفت، بی

 ی کارگر در طول دوران رکودی طبقهآیی دوبارهداری آمریکایی که نسبت به خطر گردهمسرمایه. بردار شدندمطیع و فرمان

شارکت م: ی سازماندهی زندگی اقتصادی است دست بالا را گرفتای که مشخصهبزرگ هوشیار شده بود، در کاربست قاعده

 27هاای چرکی، که لویتتاونسرهم، مانند زائدههای منزوی و پشتبا خانه. ی بازتولیدو انزوا در مرحلهی تولید، جدایی در مرحله

ه کردند بلکه پایانی بودند بر آن نوع منبع اشتراکی متعلق بتحرک میها، که نه تنها کارگران را بیپدید آوردند، با اتومبیل

ها خانه و اتوموبیل مردم امروزه که میلیون(. Hayden 1292)د آن بودند ها نموخانمانهای بیکارگر خودمختار که جنگل

های های شغلی دوباره ستوندادن وسیع فرصتهای توقیف، تخلیه و از دستشود و حکمگرفته می ها پسآمریکا دوباره از آن

گیری است، مانند شهرهای شکلهای مشترک جدیدی دوباره در حال شکنند، زمینمیی کار را درهمدارانهنظم سرمایه

ها در قالب بار زنان باید این منابع اشتراکی جدید را بسازند تا آنالبته این. شوندها که ساحل به ساحل سبز میچادرنشین

ی ولید اجتماعهای جدیدی از بازتفضاهایی ناپایدار و مناطقی خودمختار که موقتی هستند باقی نمانند بلکه بدل به زیربنای فرم

 . شوند

توان نتیجه گرفت زنان که به حیث تاریخی کارگران و است که اقتصاد بر آن بنا شده است، پس می 28اگر خانه، اویکوسی

زی که مثابه مرکز زندگی اشتراکی کنند، مرکگیری خانه بهاند، همان کسانی هستند که باید آغاز به بازپسزندانیان خانه بوده

ی اشتراک و کند، اجازهتلف در آن جای دارند، امنیت را بدون انزوا و تعلق فراهم میهای مشارکت مخافراد و فرم

طور انهم. کندهای جمعی بازتولید ایجاد میتر از همه زیربنایی برای فرمدهد و مهمهای اجتماع را میشدن داراییدستبهدست

ریم های ماتریالیست قرن نوزدهم الهام بگیهای فمینیستریزیتوانیم برای این پروژه از برنامهتر هم اشاره شد ما میکه پیش

داری ههای اشتراکی و خاناست و به همین دلیل آشپزخانه« سرکوب زنان»مهمی در « مندی مکانمؤلفه»که معتقد بودند خانه، 

 (.Hayden 1291)مشارکتی را با هدف نظارت بر بازتولید کارگران بنا کردند 

                                                           
25 : Hobo Jungle 

: Boxcar Bertha 26  : نام فیلمی از اسکورسیزی در مورد زنی به نام برتا تامپسون(Bertha Thompson .) کنایه از زنان رادیکال

 .م–. و خودمختار
: Levittown 27 :های شهرهای آمریکا و پورتوریکو که پس از جنگ جهانی دوم برای اسکان سازی در حومهی خانهچندین پروژه

 .م–. هایشان ساخته شدسربازها و خانواده
: Oikos 28  :ی یونانی باستان با معنایی متغیر بسته به متن که به خانواده، امالک خانوادگی و مسکن اشاره دارد اما تا حدودی از کلمه

 .م–. ترین واحد اقتصادی جامعه یعنی همان خانه و خانواده استدر اینجا منظور اولین و ابتدایی. ها نیز متمایز استآن
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ترین شرطی برای پاسخگویی به بنیادیشکستن انزوای زندگی در خانه نه تنها پیشدرهم. ی ضروری استامروزه چنین اهداف

نیز به ما یادآور  29طور که ماسیمو دی آنجلیسنیازهای ما و افزایش قدرت ما در برابر کارفرما و دولت است، بلکه همان

ی پیامدهای مخرب تکثیر ا که هیچ تردیدی دربارهچر. زیستی استشود، محافظتی از ما در برابر بلایای محیطمی

جود ندارد، نامیم ومان میهایها را خانهای که اکنون آنهای فروبستهگاهامکانات بازتولیدکننده و نیز سکونت« غیراقتصادی»

تر اینکه ما از همه مهم. داشتن ما نیستندنگهکنند و در تابستان قادر به خنکهایی که در طول زمستان گرما را اتلاف میخانه

ر بازتعریف کنیم تکه بازتولیدمان را به روشی مشارکتیای جایگزین و جنبشی زایا و قدرتمند بسازیم مگر آنتوانیم جامعهنمی

 .و خط بطلانی بکشیم بر جدایی میان امر شخصی و امر سیاسی، میان کنشگری سیاسی و بازتولید زندگی روزمره

ق مفهوم ی زنان به معنی تصدیکردن بازتولید به عهدهجمعی/کردنی اشتراکین شود که واگذاری وظیفهاین مسئله باید روش

. دانندگ میمثابه تقدیری بدتر از مرها این امکان را بهقابل درک است که بسیاری فمینیست. ی زنانگی نیستباورانهطبیعت

داران طور که سرمایهنان درمقام منابع اشتراکی مردان هستند، هماندر آگاهی جمعی ما حک شده است که ز این مسئله عمیقاً 

. مند شوندآزادانه بهره( یعنی زنان)توانند از این منبع طبیعی مکنت و خدمات اند، مردان نیز میثروت طبیعت را تصرف کرده

داری و فضای عمومی، یک پرسش ، بازساماندهی کار بازتولیدی و در نتیجه بازساماندهی خانه30اما به قول دولورس هیدن

 Hayden)توانیم اضافه کنیم پرسشی است از قدرت و امنیت هویتی نیست؛ بلکه پرسشی است از نیروی کار و ما نیز می

افتم که پس از می[ the MST]برزیل  31زمینجنبش کارگران بیی زنان عضو من اینجا یاد تجربه(. 930: 1292

یبی های جدید باید به فرمی ترککه اشغال کرده بودند، بر این امر پافشاری کردند که خانه آوردن حق تصاحب زمینیدستبه

، هایشان را بشویند، آشپزی کنندشان را جمعی انجام دهند، یعنی در کنار هم رختداریها بتوانند امور خانهساخته شوند تا آن

اجره بر مش. ها سواستفاده کرد به یاری هم بشتابنداگر مردی از آن شان هنوز هم نوبتی با مردها باشند وی مبارزههمانند دور

داری را رهبری کنند به این معنا نیست که کارخانگی به لحاظ طبیعی سازی کار بازتولیدی و خانهکه زنان باید جمعیسر این

که زنان در رابطه با کار بازتولیدی  های جمعی و دانش و مبارزاتی استزدن از زدودن تجربهبلکه سر باز. ای زنانه استحرفه

ن پیوند دوباره با این تاریخ قدمی حیاتی برای زنا. داری استاند که تاریخش بخش مهمی از مقاومت ما در برابر سرمایهانباشته

مثابه همان را بهایها و زندگیمان را برهم زنند و هم خانههایی زندگیشدهو مردان امروز است تا هم معماری جنسیتی

 .اموری اشتراکی بازسازی کنند

 :نوشتپی

 Theای الکترونیکی در بریتانیا است به نام ترین منبع در مورد سیاست منابع اشتراکی و مبناهای نظری آن مجلهمهم .1

Commoner شودکه اکنون وارد چهاردهمین سال انتشارش می( .)ommoner.org.ukwww.c 

                                                           
29 : Massimo de Angelis 
30 : Dolores Hayden 
31 : Landless Worker’s Movement: Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

http://www.commoner.org.uk/
http://www.commoner.org.uk/
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یک نمونه نزاعی است که اکنون در بسیاری از اجتماعات شهر مین علیه شرکت نستله در جریان است که این شرکت آب  .9

ها دزدی شرکت نستله هوشیاری مردم را نسبت به اهمیت حیاتی این رودخانه. فروشدها میهای این شهر را در بطریرودخانه

 Food and Water. )ها را به عنوان منابعی اشتراکی مطرح کرده استگیخته است و آنهای آب زیرزمینی برانو سفره

Watch Fact Sheet, July 9002 ) است که هدفش ( خودبنیان)سازمان غیرانتقاعی »مراقبت از غذا و آب یک

 .«حصول اطمینان از بهداشت آب و غذای سالم در ایالات متحده و سراسر جهان است

« Who Pays for the Kyoto Protocol»ی مهم یشتر در این زمینهة نگاهی بیندازید به مقالهبرای اطلاعات ب .3

ای به دست بانک جهانی زیستی، بهانهدهد که چگونه محافظت از تنوع، که در آن نویسنده توضیح میAna Islaی نوشته

« یژناکس»و « کربن»کننده ها تأمینند چون آنهای بارانی را محصور کنالمللی داده است تا جنگلهای بینو سایر آژانس

 In Salleh (9002. هستند

مایلی در حریم ساحل را نظر  ۲۱۱ای تصویب شد، محدوده ۳۹۹۴ی حقوق دریاها که در سال قرارداد سازمان ملل در زمینه .4

وجود، از ماهی گرفته تا گاز طبیعی، توانند از منابع مها میجا دولتنامد که در آنی آزاد تجاری میگیرد و آن را منطقهمی

توانند معادن عمیق زیر دریا حفر کنند و از درآمدهای همچنین می. ها را مدیریت و محافظت کنندبرداری کنند و آنبهره

: ههای سازمان ملل نگاه کنید بدر بحث« میراث مشترک انسانی»برای اطلاعات بیشتر درمورد مفهوم . حاصل استفاده کنند

Susan J. Buck, The Global Commons. An Introduction (1229.) 

که نتاکید بر ای»طور که در ویکیپدیا هم نوشته شده است، مطالعات استروم متمرکز است بر منابع آبی مشترک و همان .5

 Wikipedia, January.« یابندمدت منابع دستکنند تا به بازدهی پایدار طولانیها تعامل میبومها با زیستچگونه انسان

9, 2010, p.1 

 Calestous Juma and J.B. Ojwang eds., In Land We Trust: برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به .2

(London: Zed Books ,1222 )ای هو تلاش ای قدیمی در مورد تأثیر مناسبات مالی مشترک در بستر توسعهرساله

 .دارانهسرمایه

7. David Bollier, Silent Theft: The Private Plunder of Our Common Wealth. New York 

and London: Routledge, 2002: 36-39. 

تن از مواد خام نیاز است تا یک کامپیوتر شخصی ساخته  ۳۹تا  ۳۱لیتر آب و  ۱۱۱۱۱برای مثال تخمین زده شده است که  .9

 Eco-Socialism or Eco-Capitalism?: A Critical Analysis of Humanity’s. شود

Fundamental Choices, London: Zed Books ,12229192 ) همچنین مراجعه کنید بهElizabeth 

Dias, "First Blood Diamonds, Now Blood Computers?" July 94 ,9002   دیاس همچنین از

که در آن  کندیاد می -ه استسازمانی که برای جلوگیری از تعارضات مرتبط با منابع شکل گرفت-ادعای گلوبال ویتنس 

 . کندور میهای درونی جمهوری دموکراتیک کنگو را شعلهتجارت مواد معدنی حیاتی برای صنعت الکترونیک، آتش جنگ

http://www.time./com/time/world/article/0,8599,1912594,00.html 

2. Donald B. Freeman, "Survival Strategy or Business Training Ground? The 

Significance of Urban Agriculture For the Advancement of Women in African 

Cities." African Studies Review, Vol.36, N.3 (December 1993), pp. 1-22. Federici 

2008a. 

10.  Shiva 1989, 1991:102-117, 274 
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 Rutgersکز مطالعات آفریقا در دانشگاه راتگرز مدیر مر: هستم Ousseina Alidouمن این اطلاعات را مدیون   .11

University (NJ) 

19.  Fisher 1993, Andreas 1985. 

13.  Anderson 1998, Depastino 2003, Caffentzis 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


