https://naghd.com

جهانيسازي ،انباشت سرمايه و خشونت عليه زنان:
دورنماي بينالمللي و تاريخي
سيلويا فدريچي
ترجمهي :فاريا اسدي

بهمن ١٣٩٨

از گسترش شكلهاي جديد ساحرهكشي در مناطق مختلف جهان تا افزايش شمار زناني كه در سراسر جهان كشته
ميشوند ،شواهدي پيش چشم ميآيد كه جنگ جديدي عليه زنان برپا شده است .انگيزههاي آن چيست و چه
منطقي در پس آن است؟ من با تكيه بر آثار پرشمار در اين زمينه ،اغلب به قلم فعاﻻن و پژوهشگران فمينيست
آمريكاي ﻻتين ،به اين پرسش پاسخ ميدهم؛ و نيز با بررسي شكلهاي جديد خشونت در بافتاري تاريخي و ارزيابي
تأثير سرمايهداري در گذشته و امروز بر زندگي زنان و مناسبات جنسيتي .در همين زمينه به بررسي رابطهي
شكلهاي متفاوت اين خشونت ــ خانوادگي ،خشونتهاي شديد خانگي ،خشونتهاي نهادي ــ و استراتژيهاي
مقاومتي ميپردازم كه زنان سراسر جهان براي پايان دادن به اين خشونتها خلق كردهاند.
درآمد
از آغاز جنبش فمينيستي ،خشونت عليه زنان موضوعي اساسي در سازماندهي فمينيستي بوده است ،و همين امر
الهامبخش تشكيل نخستين دادگاه نمادين بينالمللي پيرامون جرايم عليه زنان شد كه در مارس  ١٩٧٦در بروكسل
برگزار شد .در اين رويداد بينالمللي زناني از چهل كشور حضور داشتند و دربارهي مادري و عقيمسازي اجباري،
تجاوز ،لتوكوب ،حبس در بيمارستانهاي رواني و رفتار بيرحمانه با زنان در زندانها شهادت دادند [١].از آن
هنگام ،با تصويب قوانيني كه دولتها پس از كنفرانسهاي جهاني سازمان ملل دربارهي زنان تصويب كردهاند،
اقدامات فمينيستي عليه خشونت چندبرابر شده است .اما خشونت عليه زنان نه تنها كمتر نشده ،بلكه در هر
چهارگوشهي جهان افزايش يافته و به سطحي رسيده است كه اكنون با شكل هولناك »زنكشي« )(femicide
توصيف ميشود .مسئله فقط اين نيست كه خشونت ،كه با شمار زنان كشتهشده يا آزارديده بيان ميشود ،همچنان
رو به افزايش است؛ بلكه نويسندگان فمينيست نشان دادهاند كه اين خشونت عموميتر و بيرحمانهتر شده و در
شكلهايي نمايان است كه فقط در دوران جنگ ديده ميشد[٢].
نيروهاي محرك اين تحول كدام است ،و اين تحول پيرامون دگرگونيهاي جاري در اقتصاد جهاني و جايگاه
اجتماعي زنان چه چيزي به ما ميگويد؟ پاسخهاي گوناگوني به اين پرسشها ميتوان داد ،اما شواهدي نمايانتر
ميشوند كه علل ريشهاي اين جهش جديد خشونت در شكلهاي جديد انباشت سرمايه نهفته است ،كه
سلبمالكيت زمين ،نابودي مناسبات اشتراكي محلي ،و تشديد استثمار بدن و كار زنان را در بر ميگيرند.
به بيان ديگر ،خشونت جديد عليه زنان در روندهاي ساختارياي ريشه دارد كه همواره
برسازندهي رشد سرمايهداري و قدرت دولتي بودهاند.
سرمايهداري و خشونت عليه زنان

رشد سرمايهداري با جنگ عليه زنان آغاز شد ،يعني ساحرهكشيهاي سدههاي شانزدهم و هفدهم كه در اروپا و
دنياي نو جان هزاران تن را گرفت .در كاليبان و ساحره ) (٢٠٠٤نوشتهام كه اين پديدهي تاريخي بيسابقه
عنصري كانوني از فرآيندي بود كه ماركس آن را انباشت بدوي توصيف كرد .ساحرهكشي جهانِ سوژهها و
فعاليتهاي زنانه را نابود كرد ،چرا كه سد راه الزامات رشد نظام سرمايهداري بودند :انباشت نيروي كار عظيم و
تحميل انضباطي اجباري بر كارگران» .ساحره« خواندن زنان و پيگرد آنان به اين علت راه را براي اسارت زنان
اروپا در كار نپرداختهي خانگي هموار كرد و به انقيادشان به مردان در و بيرون خانواده مشروعيت بخشيد .كنترل
قابليت بازتوليد را به دولت سپرد و خلق نسلهاي جديد كارگران را تضمين كرد .به اين ترتيب ،ساحرهكشيها نظم
خاص سرمايهداري و پدرساﻻرانهاي را بنا كرد كه تابهحال تداوم داشته است ،گرچه در واكنش به مقاومت زنان و
دگرگوني نيازهاي بازار كار بهطور مداوم تعديل شده است.
ديري نگذشت كه شكنجه و اعدام زنانِ متهم به ساحري به زنان ديگر آموخت كه بايد مطيع و ساكت باشند و
كار طاقتفرسا و آزارهاي مردان را بپذيرند تا جامعه نگاه مثبتي به آنان داشته باشد .تا سدهي هجدهم با كساني كه
مقاومت ميكردند با »پوزهبند« برخورد ميشد ،وسيلهاي فلزي يا چرمي كه براي بستن بردهها به كار ميرفت.
»پوزهبند« به سر زنان بسته ميشد و اگر تﻼش ميكردند صحبت كنند زبانشان را پاره ميكرد .شكلهاي
جنسيتمحور خشونت در مزارع آمريكا نيز استفاده ميشد .در آنجا ،تا سدهي هجدهم ،آزار جنسي بردههاي زن به
سياست نظاممند تجاوز بدل شده بود ،درست در زماني كه مزرعهداران ميكوشيدند واردات برده از آفريقا را با صنعت
محلي پرورش برده ،متمركز در ويرجنيا ،جايگزين كنند[٣].
خشونت عليه زنان در پايان ساحرهكشيها و الغاي بردهداري از ميان نرفت بلكه به امري جاافتاده بدل شد .در
دهههاي بيست و سي سدهي بيستم ،در اوج جنبش بهنژادي]» ،[٤بيبندوباري جنسي« زنان را ،كه ناشي از بﻼهت
ميدانستند ،با بستري كردن در بيمارستانهاي رواني يا عقيمسازي مجازات ميكردند [٥].عقيمسازي زنان
رنگينپوست ،فقير ،و زناني كه روابط جنسي خارج از ازدواج داشتند تا دههي  ١٩٦٠در جنوب و شمال ادامه داشت و
به »پرشتابترين شكل كنترل زادوولد در اياﻻت متحد« بدل شد [٦].استفادهي گسترده از جراحي لوبوتومي براي
درمان افسردگي در دههي  ١٩٥٠را نيز بايد در زمرهي خشونت عليه زنان قرار داد .اين نوع جراحي براي زنانِ
محكوم به كار در خانه ايدهآل قلمداد ميشد ،چرا كه فرض بر اين بود كه هيچ نيازي به عقل ندارند.
از همه مهمتر ،همانطور كه جيووانا فرانكا دﻻ كوستا

)Franca Dalla Costa

 (Giovannaدر كتاب كار

عشق ) (١٩٧٨خاطرنشان كرده ،خشونت همواره يكي از مضامين و امكانهاي نهفته در خانودهي هستهاي بوده

است ،چرا كه مردان ،از طريق دستمزدشان ،اين قدرت را داشتهاند تا بر كار نپرداختهي خانگي زنان نظارت كنند ،از
زنانشان در حكم خدمتكار بهره ببرند ،و زنان را براي خودداري از انجام اين كارها مجازات كنند .به همين علت
است كه تا همين اواخر خشونت خانگي مردان جرم شناخته نميشد .به موازات اينكه دولت حق والدين را در تنبيه
فرزندان خود بهعنوان بخشي از تربيت آنها بهعنوان كارگران آينده مشروعيت ميبخشيد ،دادگاهها و پليس نيز با
خشونت خانگي عليه زنان مدارا ميكردند و آن را واكنشي مشروع عليه سرپيچي زنان از وظايفشان در خانه
ميدانستند.
در حالي كه خشونت عليه زنان بهمثابهي سويهاي ساختاري از مناسبات خانوادگي و جنسيتي عادي جلوه داده
ميشد ،آنچه در چند دههي اخير شكل گرفته از هنجارها عبور كرده است .نمونهي بارز اين امر پروندهي قتل
سيوداد خوارز ) (Ciudad Juárezاست ،شهري در آن سوي مرز مكزيك در مقابل ال پاسوي تگزاس .در بيست
سال گذشته صدها زن ناپديد شدهاند و بدنهاي شكنجهشدهشان در مكانهاي عمومي رها شده است .اين موردي
بيهمتا نيست .ربايش و قتل زنان واقعيتي روزمره در آمريكاي ﻻتين است و روزهاي خونبارِ »جنگهاي كثيف« را
در يادها زنده ميكند كه در دههي  ١٩٨٠بسياري از كشورهاي منطقه را دربرگرفته بود .اين رويدادها به اين علت
است كه طبقهي سرمايهدار تصميم گرفته جهان را به قصد تحكيم قدرت خود زيرورو كند ،قدرتي كه در دهههاي
 ١٩٦٠و  ١٩٧٠بر اثر مبارزات ضداستعماري ،فمينيستي و ضدآپارتايد ،نظير جنبش "قدرت سياه" ضعيف شده بود.
طبقهي سرمايهدار تحكيم قدرت خود را از طريق يورش به وسايل بازتوليد مردم و استقرار نظام جنگ دائمي پيش
ميبرد.
به بيان ديگر ،تز من اين است كه از اين رو شاهد رشد خشونت عليه زنان ،بهويژه عليه زنان آفريقاييتبار و
سرخپوست ،هستيم كه »جهانيسازي« فرآيند استعمار مجددي است به اين قصد كه كنترل بيچونوچرايي بر
ثروت طبيعي جهان و كار انساني به سرمايه بدهد ،و اين امر بدون يورش به زنان دستيافتني نيست؛ چرا كه زنان
مسقيماً مسئول بازتوليد اجتماعات محلي خود هستند .شگفتآور نيست كه خشونت عليه زنان در بخشهايي از
جهان )نظير آفريقاي جنوب صحرا ،آمريكاي ﻻتين و جنوب شرق آسيا( كه منابع طبيعي غنيتري دارند و اكنون
چانهزني بر سر سوداگريهاي مالي در آنها جريان دارد و نيز مبارزات ضداستعماري در آنجا قويتر بوده است،
شديدتر است .توحش عليه زنان براي »حصاركشيهاي جديد« مفيد است [٧].اين فرآيند راهگشاي زمينخواري،
خصوصيسازي و جنگهايي است كه سالهاي متمادي كل اين مناطق را ويران كرده است.
توحش حمﻼت به زنان اغلب چنان افراطي است كه به نظر ميآيد كامﻼً بيهدف انجام شدهاند .ريتا ﻻئورا
سگاتو ) (Rita Laura Segatoبا اشاره به شكنجههايي كه سازمانهاي شبهنظامي فعال در آمريكاي ﻻتين به بدن

زنان وارد ميكنند از »خشونت گويا« و »بيرحمي پداگوژيك« صحبت ميكند ،با اين استدﻻل كه هدف آنها
ارعاب و ارسال اين پيام ،در وهلهي اول به زنان و سپس از طريق زنان به كل افراد ،است كه نبايد انتظار هيچگونه
رحم و شفقتي داشته باشند [٨].خشونت عليه زنان ،در كنار پاكسازي جمعيتي مناطق وسيع ،اجبار افراد به ترك
خانههايشان ،مزارعشان و زمينهاي آبا و اجداديشان ،بخشي حياتي از فعاليتهاي شركتهاي معدني و نفتياي
است كه امروزه در حال غصب بيشمار دهكده در آفريقا و آمريكاي ﻻتين هستند .اين روي ديگر توصيههاي
نهادهاي بينالمللي نظير بانك جهاني و سازمان ملل است كه سياستهاي اقتصادي جهاني را شكل ميدهند،
دستورالعملهاي معدنكاوي را تدوين ميكنند و در نهايت مسئول شرايط نواستعمارياي هستند كه شركتها در آن
فعاليت ميكنند .در واقع بايد به دفاتر و برنامههاي توسعهي آنها رجوع كنيم تا منطقي را دريابيم كه به بر اساس
آن شبه نظاميان در معادن الماس ،كولتان و مسِ جمهوري دموكراتيك كنگو با هفتتيرشان به واژن زنان شليك
ميكنند ،يا سربازان گواتماﻻيي شكم زنان باردار را با چاقو ميدرند ،و تمام اينها همچنان جنگ عليه شورشيان
توصيف ميشود .حق با سگاتو است .چنين خشونتهايي نميتواند زادهي زندگي روزمرهي هيچ اجتماع محلياي
باشد .اين »خشونت بر اساس كتاب راهنما« است .بايد برايش برنامهريزي و محاسبه كرد و با بيشترين حد از
تضمين مصونيت قانوني به انجام رساند ،به همان شيوهاي كه شركتهاي معدني امروزه زمينها ،رودخانهها و
مسيلها را با مصونيت تمامعيار آلودهي مواد شيميايي مرگبار ميكنند ،در حالي كه نيروهاي امنيتي مردمِ وابسته به
اين منابع را ،اگر جرئت مقاومت داشته باشند ،به زندان مياندازند .مهم نيست عامﻼن مستقيم اين اعمال هر كه
باشند ،فقط دولتها و نهادهاي قدرتمند ميتوانند به چنين ويرانگريهايي چراغ سبز نشان دهند و تضمين كنند كه
مقصران هيچگاه به سزاي اعمال خود نميرسند.
بايد تأكيد كنم كه خشونت عليه زنان عنصري كليد در اين جنگ جهاني جديد است ،نه فقط به علت دهشتي
كه ايجاد ميكند يا پيامي كه دربردارد بلكه از اين رو كه زنان توانايي كنار هم نگاه داشتن اجتماعات محليشان را
دارند و ،به همان اندازه مهم ،ميتوانند از تلقيهاي غيرتجاري از امنيت و ثروت دفاع كنند .مثﻼً در آفريقا و
هندوستان ،تا همين اواخر زنان به زمينهاي اشتراكي دسترسي داشتند و بخش نسبتاً زيادي از كار روزانهشان را
صرف كشاورزي معيشتي ميكردند .اما تصدي زمينهاي اشتراكي و كشاورزي معيشتي تحت يورش نهادي سنگينِ
بانك جهاني قرار گرفته كه آنها را يكي از علل فقر جهاني ميداند .بانك جهاني فرض ميكند كه زمين »دارايي
مرده« است مگر آنكه بهطور قانوني ثبت شود و در حكم وثيقه براي دريافت وام بانكي استفاده شود تا سرآغاز
نوعي فعاليت كارآفريني باشد.

در واقعيت ،به لطف كشاورزي معيشتي است كه بسياري از افراد در شرايط برنامههاي رياضتي طاقتفرسا توان
بقا پيدا كردهاند .اما انتقاداتي نظير انتقادات بانك جهاني پيوسته در هزاران جلسه با مقامهاي دولتي و رهبران محلي
تكرار ميشوند و هم در آفريقا و هم در هندوستان توانستهاند حرفشان را به كرسي بنشانند .در نتيجه زنان وادار به
ترك توليد معيشتي شدهاند و اكنون بهعنوان كمكدست شوهرانشان در توليد كاﻻيي مشغول به كارند .ماريا ميس
خاطرنشان كرده است كه اين وابستگي اجباري يكي از شيوههاي خاصي است كه از طريق آن زنان در مناطق
روستاي »جذب توسعهاي« ميشوند كه خود فرآيندي خشونتبار است .اين امر را نه فقط »خشونت ذاتيِ مناسبات
پدرساﻻرانهي مردان و زنان تضمين ميكند« ،بلكه زنان را بيارزش ميسازد و در نتيجه مردان اجتماعات محلي
زنان را )بهويژه در هنگام سالخوردگي( موجوداتي زائد ميبينند كه ميتوان داراييها و كارشان را بي هيچ پروايي
تصاحب كرد.
دگرگوني قوانين و هنجارهاي مالكيت زمين و نيز دگرگوني مفهوم چيزي كه ميتوان آن را خاستگاه ارزش
دانست ،بهنظر ميرسد ريشهي بازگشت ساحرهكشي باشد؛ پديدهاي كه از دههي  ،١٩٩٠بهويژه در آفريقا و
هندوستان موجد رنجهاي بسياري براي زنان شده است .عوامل بسياري در احياي ساحرهكشيها نقش داشته است،
از جمله فروپاشي همبستگي محلي ،ناشي از دههها فقيرسازي و خسارات ايدز و ديگر بيماريها در جوامعي كه
سوءتغذيه رايج است و نظامهاي درماني از هم پاشيدهاند .عوامل ديگر عبارتند از گسترش فرقههاي انجيلي
نئوكالوني كه موعظه ميكنند فقر زادهي كاستيهاي شخصي يا اعمال شيطاني ساحرههاست .اما بايد خاطرنشان
كرد كه اتهامات ساحري در مناطق رايجتر است كه به پروژههاي تجاري اختصاص داده شدهاند يا مناطقي كه
خصوصيسازي زمين در دست انجام است )نظير اجتماعات قبيلهاي هندوستان( ،و همچنين هنگامي كه متهم
زميني داشته باشد كه بتوان آن را مصادره كرد .قربانيان در آفريقا ،بهطور خاص ،زنان مسنتر تنهايي هستند كه با
اتكا به تكه زميني گذران ميكنند ،در حالي كه اتهامزنندهها اعضاي جوانتر اجتماعات محلي يا حتي اعضاي
خانوادهي خودشان هستند ،بهويژه جوانان بيكاري كه اين زنان را غاصب چيزي متعلق به خود ميدانند ،يا ممكن
است افرادي كه جوانان را تحريك كنند كه در خفا ميمانند ،از جمله رهبران محلي كه اغلب همپيمان صاحبان
كسبوكارها هستند[٩].
شكلهاي جديد انباشت سرمايه به شيوههاي ديگري نيز به اعمال خشونت عليه زنان ميپردازند .بيكاري،
بيثباتكاري ،و نابودي دستمزد خانوار از جمله مهمترين مواردند .مرداني كه از درآمد محروم شدهاند عجزشان را بر
سر زنان خانوادهشان آوار ميكنند يا ميكوشند پول و قدرت اجتماعي ازدسترفته را با استثمار بدن و كار زنان
جبران كنند .اين دربارهي »قتلهاي جهيزيهاي« در هندوستان صادق است .در آنجا مردان طبقهي مياني اگر

همسراني با جهيزيهي كافي نداشته باشند آنها را ميكشند تا با زني ديگر ازدواج كنند و جهيزينهي جديدي به
دست بياورند .نمونهي ديگر قاچاق انسان است ،عنصري كليدي در گسترش صنعت سكس كه اغلب سازمانهاي
تبهكاري مردانهي قادر به تحميل كار بردگي »در بيرحمانهترين شكل« ادارهاش ميكنند[١٠].
در اينجا از سياستهاي خُرد فردي تقليد ميشود و با سياست كﻼن درهمميآميزد .از منظر سرمايه ،و نيز از
نگاه مرداني كه به شرايط بيثباتكاري رانده شدهاند ،شايستگي زنان بهگونهاي فزاينده وابسته به كار پرداختهي
ارزاني است كه ميتوانند از طريق فروش نيروي كار و بدنشان در بازار فراهم كنند ،نه كار خانگي نپرداختهشان كه
متكي به دستمزد باثبات مردان است ،در حالي كه سرمايهداري معاصر بر آن است كه اكثريت جامعه را از اين
دستمزد باثبات محروم كند .كار زنان در خانه و فعاليتشان بهعنوان توليدكنندهي نسلهاي جديد از ميان نرفته
است ،بلكه ديگر شرطي كافي براي پذيرش اجتماعي شمرده نميشود .بارداري اغلب مايهي دردسر است كه
آسيبپذيري زنان در برابر خشونت را بهشدت افزايش ميدهد ،چرا كه مردان از مسئوليتي كه فرزند جديد به همراه
ميآورد بيزارند .بنابراين اقتصاد سياسي نوظهور به مناسبات خانوادگي خشونتبار پروبال ميدهد ،چرا كه از زنان
انتظار ميرود به مردان وابسته نباشند و پول به خانه بياورند ،اما اگر در وظايف خانگيشان كوتاهي كنند يا در برابر
كمكهاي ماليشان خواستار قدرت بيشتري باشند آزار ميبينند.
نياز زنان به ترك خانه ،مهاجرت ،آوردن كار بازتوليديشان به خيابان )در نقش دستفروش ،كاسب ،كارگر
جنسي( براي تأمين معاش خانوادهشان نيز موجب شكلهاي جديد خشونت عليهشان ميشود .در واقع تمام شواهد
حاكي از آن است كه ادغام زنان در اقتصاد جهاني فرآيندي خشونتبار است .مشهور است كه زنان مهاجر اهل
آمريكاي ﻻتين وسايل ضدبارداري استفاده ميكنند ،چرا كه انتظار ميرود پليس مرزيِ اكنون نظاميشده به آنان
تجاوز كنند .دستفروشان با پليس درگير ميشوند تا كاﻻهايشان توقف نشود .ژول فالكه )(jules falquet
خاطرنشان كرده كه با جابهجايي زنان از خدمت به يك مرد به خدمت به بسياري از مردان )آشپزي ،نظافت ،ارائهي
خدمات جنسي( ،شكلهاي سنتي محدوديت از ميان ميرود و زنان در برابر آزار آسيبپذيرتر ميشوند .خشونت
فردي مردان واكنشي به خواستههاي قاطعانهتر زنان براي خوداتكايي و استقﻼل اقتصادي نيز هست ،و همچنين
پاسخي تند به رشد فمينيسم [١١].اين همان خشونتي است كه در كشتار دانشكدهي پليتكنيك مونترال در ٦
دسامبر  ١٩٨٩فوران كرد ،هنگامي كه مردي به كﻼس وارد شد ،مردان را از زنان جدا كرد ،فرياد زد »فمينيستهاي
لعنتي« و به زنان شليك كرد .در اين حمله چهارده نفر كشته شدند .زنستيزي با نژادپرستي نيز درهمآميخته است.
در اياﻻت متحد ،كه از دههي  ١٩٨٠قتل زنان مدام افزايش يافته و هر ساله سه هزار زن كشته ميشوند ،كمتر
محتمل است كه رسانهها به قتل زنان رنگينپوست توجه كنند يا به اندازهي قتل زنان سفيدپوست به آنان رسيدگي

شود ــ براي مثال رجوع كنيد به روند كُند تحقيقات قضايي دربارهي قتلهاي زنجيرهايِ زنان كمدرآمد آمريكايي ـ
آفريقايي در لسآنجلس و ديگر شهرها .تراجنسهراسي نيز با زنستيزي درآميخته است .بين سالهاي  ٢٠١٠و
 ،٢٠١٦در دستكم  ١١١فرد تراجنسي يا دگرباش در اياﻻت متحد به قتل رسيدهاند كه اغلب زنان سياهپوست
تراجنسي بودند .بنا به گزارش ائتﻼف ملي برنامههاي ضدخشونت )

National Coalition of Anti-Violence

 ٣٣ ،(Programsدرصد اين قتلها در سال  ٢٠١٦رخ داده است كه باﻻترين رقم از زماني است كه اين سازمان
تاكنون ثبت كرده است .در كانادا نيز خشونت نژادي افزايش يافته است .دهها زن ،اغلب زنان سرخپوست ،ناپديد
شدهاند و سپس جسدشان در مسيري پيدا شده كه اكنون بزرگراه اندوه خوانده ميشود[١٢].
اين شكلهاي خشونت آشكارا متفاوت با خشونتهاي شبهنظاميها ،قاچاقچيها و ارتشهاي خصوصي يا
نيروهاي امنيتي شركتها عليه زنان است .بااينحال اين شكلهاي خشونت ارتباط عميقي با يكديگر دارند .شايﻼ
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كردهاند] [١٣كه آنچه خشونت دوران جنگ را با خشونت زمان صلح پيوند ميدهد خوداتكايي زنان است ،كه
بهنوبهي خود با كنترل جنسي و تخصيص منابع در ارتباط است .ماريا ميس نيز ميگويد »در تمام اين مناسبات
توليد ،كه مبتني بر خشونت و اجبار است ،ميتوانيم برهمكنش ميان مردان )پدران ،برادران ،شوهران ،قوادان و
پسران( ،خانوادهي پدرساﻻر ،دولت و شركتهاي سرمايهداري را مشاهده كنيم [١٤].خشونت خانگي و عمومي )مثﻼً
خشونت نظاميان يا شبهنظاميان ،ساحرهكشيها( نيز به يكديگر دامن ميزنند .در اغلب موارد زنان از ترس اينكه
خانواده طردشان كند يا بار ديگر مورد آزار قرار گيرند ،آزارها را فاش نميكنند .از سوي ديگر ،مداراي نهادي با
خشونت خانگي فرهنگ مصونيتي خلق كرده كه به عادي جلوه دادن خشونت عمومي عليه زنان كمك ميكند.
در تمام موارد باﻻ ،خشونت عليه زنان خشونت جسماني است .اما نبايد خشونت سياستهاي اقتصادي و
اجتماعي و بازاريسازي بازتوليد را از ياد برد .فقرِ ناشي از كاهش رفاه ،سطح اشتغال و خدمات اجتماعي را نيز بايد
شكلي از خشونت دانست ،و همچنين شرايط كاري غيرانساني كه براي مثال در مزارع بردگي جديد )(maquilas
حاكم است .فقدان نظام سﻼمت عمومي ،جلوگيري از دسترسي به سقطجنين ،سقط جنينهاي مؤنث ،عقيمسازي
زنان در آفريقا ،هندوستان و آمريكاي ﻻتين تحت لواي »كنترل جمعيت« ،و بهويژه »اعتباردهي خُرد« ــ كه اغلب
براي كساني كه نميتوانند وامهايشان را بازپرداخت كنند فاجعه بهبار ميآورد ــ نيز شكلهاي برجستهي خشونت
هستند .بايد نظاميشدن زندگي روزمره را نيز بايد در نظر گرفت ،كه دستاندركاران آن الگوهاي تهاجمي و
زنستيزانهي نرينگي را تقديس ميكنند .ژول فالكه استدﻻل ميكند كه افزايش شمار مردان مسلح و رشد تقسيم
كار جنسيتي جديد ،كه از طريق آن اغلب شغلهاي در دسترس مردان نيازمند خشونت است )نظير نگهبانان خانهها،

نيروهاي امنيتي تجاري ،نگهبانان زندانها ،اعضاي دستههاي تبهكاري و مافيا و سربازانِ ارتشهاي عادي يا
خصوصي( ،نقشي مهم در پيدايش نرينگيِ بيش از پيش مهلك دارند [١٥].آمارها حاكي از آن است كه قاتﻼن اغلب
مردانياند كه به كار با سﻼح آشنا هستند ،به سﻼح دسترسي دارند و خو گرفتهاند كه اختﻼفات را با خشونت
حلوفصل كنند .در اياﻻت متحد اين قاتﻼن اغلب پليسهاي مرد يا كهنهسربازان جنگ در عراق يا افغانستان
هستند .سطح باﻻي خشونت عليه زنان در ارتش اياﻻت متحد عاملي مهم در اين بافتار است .فرانتس فانون با اشاره
به مردان فرانسويِ عهدهدار شكنجهي شورشيان الجزايري ميگفت كه خشونت تقسيمناپذير است؛ يعني نميتواني
در كار روزانه خشونت به خرج دهي بدون آنكه ويژگيهاي شخصيتي خشن پيدا كني و خشونت را به خانه ببري.
رسانهها با برساختن و ترويج الگوهاي بسيار جنسي زنانگي به اين معضل دامن زدهاند ،علناً دعوت به آزار جنسي
ميكنند و به فرهنگ زنستيزانهاي ياري ميرسانند كه در آن آرمان زنان براي استقﻼل تا حد وضعيت
تحريككنندگي جنسي تنزل داده ميشود.
با توجه به سرشت فراگير خشونتي كه زنان با آن رودررويند ،روشن است كه مقاومت در برابر آن نيز بايد در
جبهههاي متعدد سازمان داده شود .بسيج نيروها هم اكنون نيز در حال انجام است و بهگونهاي فزاينده از
راهكارهاي بهبنبسترسيده دوري ميكند؛ راهكارهايي نظير مطالبهي قوانيني با مجازاتهاي شديدتر كه فقط به
قدرت بيشتري در اختيار همان مقامهايي ميگذارد كه مستقيم يا غيرمستقيم مسئول اين معضل هستند .هنگامي
كه زنان خود تصميم ميگيرند استراتژيهاي كارآمدتري برميگزينند .از جمله تاكتيكهاي بسيار موفق ميتوان به
موارد زير اشاره كرد :گشايش پناهگاههايي كه در كنترل زناني باشد كه از آنها استفاده ميكنند نه در كنترل
مقامات ،برگزاري كﻼسهاي دفاع شخصي ،و برپايي تظاهرات بسيار گستردهاي نظير راهپيماييهاي »شب را پس
بگير« كه در دههي  ١٩٧٠آغاز شد يا راهپيماييهايي كه زنان در هندوستان عليه تجاوز و قتلهاي ناشي از جهيزيه
سازمان دادند و اغلب به تحصن برابر خانهي مرتكبان يا پاسگاه پليس ميانجاميد .در سالهاي اخير شاهد رشد
كارزارهاي ضدساحرهكشي در آفريقا و هندوستان نيز بودهايم ،با مشاركت زنان و مرداني كه روستا به روستا ميروند،
مردم را از عوامل بيماري و منافع پس پشت درمانگران محلي مرد ،رهبران محلي و ساير اتهامزنان رايج آگاه
ميكنند .در برخي مناطق گواتماﻻ ،زنان فهرستي از سربازان آزارگر تهيه ميكنند و سپس در روستاي زادگاهشان به
نمايش ميگذارند .در هر مورد ،تصميم زنان به مقابله ،خروج از انزوا و همراهي با ديگر زنان براي موفقيت اين
تﻼشها ضروري است .اما از اين استراتژيها نميتوان انتظار موفقيت ديرپايي را داشت ،اگر با فرآيند بازيابي ارزش
جايگاه زنان و كنشهاي بازتوليدي آنان در خانوادهها و اجتماعات محلي همراه نشود ،و چنين كاري انجام نميشود
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