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سازي، انباشت سرمايه و خشونت عليه زنان:  جهاني

  المللي و تاريخي دورنماي بين

  سيلويا فدريچي

  فاريا اسدي :ي ترجمه

 

  ١٣٩٨بهمن 



كه در سراسر جهان كشته  كشي در مناطق مختلف جهان تا افزايش شمار زناني هاي جديد ساحره از گسترش شكل
هاي آن چيست و چه  آيد كه جنگ جديدي عليه زنان برپا شده است. انگيزه شوند، شواهدي پيش چشم مي مي

پژوهشگران فمينيست من با تكيه بر آثار پرشمار در اين زمينه، اغلب به قلم فعاالن و منطقي در پس آن است؟ 
و ارزيابي هاي جديد خشونت در بافتاري تاريخي  شكل بررسيدهم؛ و نيز با  ، به اين پرسش پاسخ ميآمريكاي التين

ي  در همين زمينه به بررسي رابطه داري در گذشته و امروز بر زندگي زنان و مناسبات جنسيتي.  تأثير سرمايه
هاي  ي نهادي ــ و استراتژيها هاي شديد خانگي، خشونت خشونتهاي متفاوت اين خشونت ــ خانوادگي،  شكل

  اند.  ها خلق كرده پردازم كه زنان سراسر جهان براي پايان دادن به اين خشونت مقاومتي مي

  درآمد
است، و همين امر  بودهدهي فمينيستي  از آغاز جنبش فمينيستي، خشونت عليه زنان موضوعي اساسي در سازمان

در بروكسل  ١٩٧٦المللي پيرامون جرايم عليه زنان شد كه در مارس  نخستين دادگاه نمادين بين بخش تشكيل الهام
سازي اجباري،  ي مادري و عقيم از چهل كشور حضور داشتند و درباره يلمللي زنانا در اين رويداد بينبرگزار شد. 

] از آن ١.[ها شهادت دادند رحمانه با زنان در زندان هاي رواني و رفتار بي وكوب، حبس در بيمارستان لتتجاوز، 
اند،  ي زنان تصويب كرده هاي جهاني سازمان ملل درباره ها پس از كنفرانس با تصويب قوانيني كه دولتم، هنگا

تر نشده، بلكه در هر  . اما خشونت عليه زنان نه تنها كماست اقدامات فمينيستي عليه خشونت چندبرابر شده
) femicide(» كشي زن«كه اكنون با شكل هولناك  يافته و به سطحي رسيده استي جهان افزايش  چهارگوشه

ن شود، همچنا شده يا آزارديده بيان مي مسئله فقط اين نيست كه خشونت، كه با شمار زنان كشته شود. توصيف مي
تر شده و در  رحمانه تر و بي اين خشونت عمومي اند كه كه نويسندگان فمينيست نشان دادهرو به افزايش است؛ بل

  ]٢شد.[ جنگ ديده مي دورانهايي نمايان است كه فقط در  شكل

هاي جاري در اقتصاد جهاني و جايگاه  پيرامون دگرگوني تحول، و اين كدام استاين تحول  محركنيروهاي 
تر  نمايانتوان داد، اما شواهدي  ها مي شهاي گوناگوني به اين پرس ؟ پاسخگويد چه چيزي به ما مياجتماعي زنان 

هاي جديد انباشت سرمايه نهفته است، كه  اي اين جهش جديد خشونت در شكل شوند كه علل ريشه مي
  . گيرند را در بر ميستثمار بدن و كار زنان مالكيت زمين، نابودي مناسبات اشتراكي محلي، و تشديد ا سلب

اي ريشه دارد كه همواره  خشونت جديد عليه زنان در روندهاي ساختاريبه بيان ديگر، 

  اند.  داري و قدرت دولتي بوده ي رشد سرمايه برسازنده

  داري و خشونت عليه زنان سرمايه



هاي شانزدهم و هفدهم كه در اروپا و  هاي سده كشي داري با جنگ عليه زنان آغاز شد، يعني ساحره رشد سرمايه

سابقه  ي تاريخي بي ام كه اين پديده نوشته )٢٠٠٤(كاليبان و ساحره در . هزاران تن را گرفتجان دنياي نو 

ها و  سوژه كشي جهانِ انباشت بدوي توصيف كرد. ساحرهعنصري كانوني از فرآيندي بود كه ماركس آن را 
: انباشت نيروي كار عظيم و بودند داري مات رشد نظام سرمايهالزا سد راه هاي زنانه را نابود كرد، چرا كه فعاليت

خواندن زنان و پيگرد آنان به اين علت راه را براي اسارت زنان » ساحره«تحميل انضباطي اجباري بر كارگران. 
ي خانگي هموار كرد و به انقيادشان به مردان در و بيرون خانواده مشروعيت بخشيد. كنترل  كار نپرداختهاروپا در 

نظم ها  كشي هاي جديد كارگران را تضمين كرد. به اين ترتيب، ساحره قابليت بازتوليد را به دولت سپرد و خلق نسل
تداوم داشته است، گرچه در واكنش به مقاومت زنان و حال  به اي را بنا كرد كه تا داري و پدرساالرانه خاص سرمايه

  طور مداوم تعديل شده است.  دگرگوني نيازهاي بازار كار به

بايد مطيع و ساكت باشند و زنانِ متهم به ساحري به زنان ديگر آموخت كه   و اعدام  ديري نگذشت كه شكنجه
كه  ي هجدهم با كساني هثبتي به آنان داشته باشد. تا سدفرسا و آزارهاي مردان را بپذيرند تا جامعه نگاه م كار طاقت

رفت.  ها به كار مي اي بستن بردهيا چرمي كه بر اي فلزي شد، وسيله برخورد مي» بند پوزه«با  ندكرد مقاومت مي
هاي  كرد. شكل زبانشان را پاره ميد نصحبت كن ندكرد د و اگر تالش ميش به سر زنان بسته مي» بند پوزه«

هاي زن به  آزار جنسي بردهي هجدهم،  جا، تا سده شد. در آن در مزارع آمريكا نيز استفاده ميمحور خشونت  جنسيت
كوشيدند واردات برده از آفريقا را با صنعت  داران مي زماني كه مزرعهمند تجاوز بدل شده بود، درست در  نظام سياست

  ]٣جايگزين كنند.[ ، متمركز در ويرجنيا،همحلي پرورش برد

از ميان نرفت بلكه به امري جاافتاده بدل شد. در داري  برده ها و الغاي كشي ر پايان ساحرهدنان خشونت عليه ز
كه ناشي از بالهت زنان را، » بندوباري جنسي بي«]، ٤نژادي[ جنبش بهي بيستم، در اوج   هاي بيست و سي سده دهه
سازي زنان  ] عقيم٥كردند.[ سازي مجازات مي هاي رواني يا عقيم با بستري كردن در بيمارستان، دانستند مي

جنوب و شمال ادامه داشت و در  ١٩٦٠ي  دواج داشتند تا دههزپوست، فقير، و زناني كه روابط جنسي خارج از ا رنگين
ي گسترده از جراحي لوبوتومي براي  ه] استفاد٦بدل شد.[» تحدترين شكل كنترل زادوولد در اياالت م پرشتاب«به 

براي زنانِ راحي جي خشونت عليه زنان قرار داد. اين نوع  را نيز بايد در زمره ١٩٥٠ي  درمان افسردگي در دهه
  شد، چرا كه فرض بر اين بود كه هيچ نيازي به عقل ندارند.  آل قلمداد مي محكوم به كار در خانه ايده

كار  كتاب در )Giovanna Franca Dalla Costa( جيووانا فرانكا دال كوستار كه طو تر، همان از همه مهم
اي بوده  ي هسته هاي نهفته در خانوده خاطرنشان كرده، خشونت همواره يكي از مضامين و امكان )١٩٧٨(عشق 



ي خانگي زنان نظارت كنند، از  اند تا بر كار نپرداخته اين قدرت را داشته است، چرا كه مردان، از طريق دستمزدشان،
به همين علت مجازات كنند.  رهااين كاانجام از را براي خودداري  زنانشان در حكم خدمتكار بهره ببرند، و  زنان

تنبيه را در لدين دولت حق وااينكه شد. به موازات  خشونت خانگي مردان جرم شناخته نمي است كه تا همين اواخر
با نيز و پليس ها  دادگاه بخشيد، عنوان كارگران آينده مشروعيت مي ها به آنبخشي از تربيت  عنوان خود بهفرزندان 

كردند و آن را واكنشي مشروع عليه سرپيچي زنان از وظايفشان در خانه  مدارا مي خشونت خانگي عليه زنان
  دانستند.  مي

اي ساختاري از مناسبات خانوادگي و جنسيتي عادي جلوه داده  سويه ي مثابه زنان بهدر حالي كه خشونت عليه 
ي قتل  امر پروندهي بارز اين  نمونهي اخير شكل گرفته از هنجارها عبور كرده است.  آنچه در چند دههشد،  مي

اس. در بيست آن سوي مرز مكزيك در مقابل ال پاسوي تگز، شهري در است )Ciudad Juárezسيوداد خوارز (
هاي عمومي رها شده است. اين موردي  شان در مكان شده هاي شكنجه اند و بدن ناپديد شدهسال گذشته صدها زن 

را  »هاي كثيف نگج«بارِ  هاي خون روزمره در آمريكاي التين است و روز همتا نيست. ربايش و قتل زنان واقعيتي بي
گرفته بود. اين رويدادها به اين علت دربر كشورهاي منطقه را از بسياري ١٩٨٠ي  كند كه در دهه در يادها زنده مي

هاي  ، قدرتي كه در دههدار تصميم گرفته جهان را به قصد تحكيم قدرت خود زيرورو كند ي سرمايه است كه طبقه
ضعيف شده بود.  "قدرت سياه"ضدآپارتايد، نظير جنبش  بر اثر مبارزات ضداستعماري، فمينيستي و ١٩٧٠و  ١٩٦٠
استقرار نظام جنگ دائمي پيش دار تحكيم قدرت خود را از طريق يورش به وسايل بازتوليد مردم و  ي سرمايه طبقه

  برد.  مي

ر و تبا ويژه عليه زنان آفريقايي رشد خشونت عليه زنان، بهاست كه از اين رو شاهد  اين به بيان ديگر، تز من
وچرايي بر  چون فرآيند استعمار مجددي است به اين قصد كه كنترل بي» سازي جهاني«سرخپوست، هستيم كه 

يافتني نيست؛ چرا كه زنان  ثروت طبيعي جهان و كار انساني به سرمايه بدهد، و اين امر بدون يورش به زنان دست
هايي از  نيست كه خشونت عليه زنان در بخشآور  مسقيماً مسئول بازتوليد اجتماعات محلي خود هستند. شگفت

تري دارند و اكنون  منابع طبيعي غنينظير آفريقاي جنوب صحرا، آمريكاي التين و جنوب شرق آسيا) كه جهان (
، تر بوده است جا قوي ها جريان دارد و نيز مبارزات ضداستعماري در آن هاي مالي در آن زني بر سر سوداگري چانه

خواري،  ] اين فرآيند راهگشاي زمين٧مفيد است.[» هاي جديد حصاركشي«عليه زنان براي  توحش. شديدتر است
  كل اين مناطق را ويران كرده است.هاي متمادي  هايي است كه سال سازي و جنگ يخصوص

اند. ريتا الئورا  هدف انجام شده آيد كامالً بي طي است كه به نظر ميبه زنان اغلب چنان افرا حمالتتوحش 
نظامي فعال در آمريكاي التين به بدن  هاي شبه هايي كه سازمان ) با اشاره به شكنجهRita Laura Segato( سگاتو



ها  كند، با اين استدالل كه هدف آن مي صحبت» رحمي پداگوژيك بي«و » خشونت گويا«كنند از  زنان وارد مي
گونه  افراد، است كه نبايد انتظار هيچبه زنان و سپس از طريق زنان به كل  ي اول اين پيام، در وهله ارعاب و ارسال

پاكسازي جمعيتي مناطق وسيع، اجبار افراد به ترك  خشونت عليه زنان، در كنار ]٨[رحم و شفقتي داشته باشند.
 اي معدني و نفتيهاي  شركت  هاي ، بخشي حياتي از فعاليتشان آبا و اجدادي هاي زمينشان و  مزارعهايشان،  خانه
هاي  اين روي ديگر توصيه  يكاي التين هستند.در آفريقا و آمر شمار دهكده در حال غصب بي كه امروزه است

دهند،  هاي اقتصادي جهاني را شكل مي سازمان ملل است كه سياستالمللي نظير بانك جهاني و  نهادهاي بين
ها در آن  كتاي هستند كه شر شرايط نواستعماريكنند و در نهايت مسئول  كاوي را تدوين مي هاي معدن دستورالعمل
ه به بر اساس دريابيم كها رجوع كنيم تا منطقي را  ي آن هاي توسعه كنند. در واقع بايد به دفاتر و برنامه فعاليت مي

تيرشان به واژن زنان شليك  و مسِ جمهوري دموكراتيك كنگو با هفت در معادن الماس، كولتان آن شبه نظاميان
ها همچنان جنگ عليه شورشيان  درند، و تمام اين شكم زنان باردار را با چاقو ميكنند، يا سربازان گواتمااليي  مي

اي  ي هيچ اجتماع محلي ي زندگي روزمره تواند زاده هايي نمي تحق با سگاتو است. چنين خشونشود.  توصيف مي
بيشترين حد از رد و با كريزي و محاسبه  است. بايد برايش برنامه» بر اساس كتاب راهنماخشونت «باشد. اين 

ها و  ها، رودخانه هاي معدني امروزه زمين اي كه شركت تضمين مصونيت قانوني به انجام رساند، به همان شيوه
مردمِ وابسته به نيروهاي امنيتي كنند، در حالي كه  ي مواد شيميايي مرگبار مي عيار آلوده مصونيت تمامها را با  سيلم

كه  اندازند. مهم نيست عامالن مستقيم اين اعمال هر به زندان مياين منابع را، اگر جرئت مقاومت داشته باشند، 
هايي چراغ سبز نشان دهند و تضمين كنند كه  گري توانند به چنين ويران ها و نهادهاي قدرتمند مي باشند، فقط دولت

  رسند.  مقصران هيچگاه به سزاي اعمال خود نمي

است، نه فقط به علت دهشتي جديد جنگ جهاني  اين بايد تأكيد كنم كه خشونت عليه زنان عنصري كليد در
شان را  و كه زنان توانايي كنار هم نگاه داشتن اجتماعات محليكند يا پيامي كه دربردارد بلكه از اين ر كه ايجاد مي

غيرتجاري از امنيت و ثروت دفاع كنند. مثالً در آفريقا و  هاي تلقيتوانند از  ند و، به همان اندازه مهم، ميردا
شان را  نسبتاً زيادي از كار روزانهداشتند و بخش  هاي اشتراكي دسترسي هندوستان، تا همين اواخر زنان به زمين

هاي اشتراكي و كشاورزي معيشتي تحت يورش نهادي سنگينِ  كردند. اما تصدي زمين صرف كشاورزي معيشتي مي
دارايي «كند كه زمين  داند. بانك جهاني فرض مي ها را يكي از علل فقر جهاني مي بانك جهاني قرار گرفته كه آن

سرآغاز  براي دريافت وام بانكي استفاده شود تا  طور قانوني ثبت شود و در حكم وثيقه كه به مگر آن است» مرده
    نوعي فعاليت كارآفريني باشد. 



فرسا توان  هاي رياضتي طاقت در واقعيت، به لطف كشاورزي معيشتي است كه بسياري از افراد در شرايط برنامه
ولتي و رهبران محلي هاي د در هزاران جلسه با مقام پيوستهبانك جهاني  انتقادات ظيرن انتقاداتياند. اما  بقا پيدا كرده

اند حرفشان را به كرسي بنشانند. در نتيجه زنان وادار به  و هم در آفريقا و هم در هندوستان توانسته شوند تكرار مي
االيي مشغول به كارند. ماريا ميس دست شوهرانشان در توليد ك عنوان كمك اكنون بهاند و  ترك توليد معيشتي شده

هاي خاصي است كه از طريق آن زنان در مناطق  خاطرنشان كرده است كه اين وابستگي اجباري يكي از شيوه
خشونت ذاتيِ مناسبات «اين امر را  نه فقط بار است.  شوند كه خود فرآيندي خشونت مي» اي جذب توسعه«روستاي 

سازد و در نتيجه مردان اجتماعات محلي  ارزش مي ، بلكه زنان را بي»كند ن ميي مردان و زنان تضمي پدرساالرانه
ها و كارشان را بي هيچ پروايي  توان دارايي بينند كه مي در هنگام سالخوردگي) موجوداتي زائد ميويژه  زنان را (به

   تصاحب كرد. 

توان آن را خاستگاه ارزش  چيزي كه ميدگرگوني قوانين و هنجارهاي مالكيت زمين و نيز دگرگوني مفهوم 
ويژه در آفريقا و  ، به١٩٩٠ي  اي كه از دهه كشي باشد؛ پديده ي بازگشت ساحره رسد ريشه نظر مي بهدانست، 

ها نقش داشته است،  كشي هاي بسياري براي زنان شده است. عوامل بسياري در احياي ساحره موجد رنجهندوستان 
ها در جوامعي كه  ها فقيرسازي و خسارات ايدز و ديگر بيماري حلي، ناشي از دههفروپاشي همبستگي ماز جمله 

هاي انجيلي  عبارتند از گسترش فرقه اند. عوامل ديگر هاي درماني از هم پاشيده سوءتغذيه رايج است و نظام
بايد خاطرنشان هاست. اما  هاي شخصي يا اعمال شيطاني ساحره ي كاستي كنند فقر زاده نئوكالوني كه موعظه مي

اند يا مناطقي كه  هاي تجاري اختصاص داده شده تر است كه به پروژه رايجكرد كه اتهامات ساحري در مناطق 
اي هندوستان)، و همچنين هنگامي كه متهم  سازي زمين در دست انجام است (نظير اجتماعات قبيله خصوصي

تر تنهايي هستند كه با  زنان مسن ،طور خاص به ،در آفريقاقربانيان مصادره كرد.  آن را زميني داشته باشد كه بتوان
تر اجتماعات محلي يا حتي اعضاي  ها اعضاي جوان زننده كنند، در حالي كه اتهام اتكا به تكه زميني گذران مي

دانند، يا ممكن  زنان را غاصب چيزي متعلق به خود ميويژه جوانان بيكاري كه اين  ي خودشان هستند، به خانواده
پيمان صاحبان  مانند، از جمله رهبران محلي كه اغلب هم افرادي كه جوانان را تحريك كنند كه در خفا مياست 
  ] ٩وكارها هستند.[ كسب

كاري،  . بيپردازند هاي ديگري نيز به اعمال خشونت عليه زنان مي به شيوه  هاي جديد انباشت سرمايه شكل 
را بر  انعجزش اند كه از درآمد محروم شده انيترين مواردند. مرد كاري، و نابودي دستمزد خانوار از جمله مهم تثبا بي

رفته را با استثمار بدن و كار زنان  كوشند پول و قدرت اجتماعي ازدست كنند يا مي شان آوار مي خانواده سر زنان
ي مياني اگر  جا مردان طبقه در هندوستان صادق است. در آن» اي جهيزيهي ها قتل«ي  جبران كنند. اين درباره



ي جديدي به  ينهكشند تا با زني ديگر ازدواج كنند و جهيز ها را مي ي كافي نداشته باشند آن همسراني با جهيزيه
هاي  سازماناغلب است، عنصري كليدي در گسترش صنعت سكس كه  قاچاق انسانديگر  ي دست بياورند. نمونه

  ]١٠كنند.[ اش مي اداره» ترين شكل در بيرحمانه«ي قادر به تحميل كار بردگي  تبهكاري مردانه

آميزد. از منظر سرمايه، و نيز از  مي شود و با سياست كالن درهم تقليد ميخُرد فردي  هاي سياستاز در اينجا 
ي  بسته به كار پرداختهوا اي فزاينده گونه بهگي زنان اند، شايست شده  دهكاري ران ثبات نگاه مرداني كه به شرايط بي

شان كه   نه كار خانگي نپرداختهشان در بازار فراهم كنند،  توانند از طريق فروش نيروي كار و بدن كه مي ارزاني است
كه اكثريت جامعه را از اين  داري معاصر بر آن است در حالي كه سرمايه ،متكي به دستمزد باثبات مردان است
ه هاي جديد از ميان نرفت ي نسل عنوان توليدكننده شان به در خانه و فعاليت دستمزد باثبات محروم كند. كار زنان

ي دردسر است كه  بارداري اغلب مايهد. وش ، بلكه ديگر شرطي كافي براي پذيرش اجتماعي شمرده نمياست
مردان از مسئوليتي كه فرزند جديد به همراه دهد، چرا كه  شدت افزايش مي به پذيري زنان در برابر خشونت را آسيب

دهد، چرا كه از زنان  پروبال مي بار مناسبات خانوادگي خشونت به آورد بيزارند. بنابراين اقتصاد سياسي نوظهور مي
در برابر  شان كوتاهي كنند يا نگياگر در وظايف خااما  ،ود به مردان وابسته نباشند و پول به خانه بياورندر انتظار مي

  بينند.  باشند آزار مي يبيشترخواستار قدرت  شان هاي مالي كمك

شان به خيابان (در نقش دستفروش، كاسب، كارگر  دينياز زنان به ترك خانه، مهاجرت، آوردن كار بازتولي
شود. در واقع تمام شواهد  شان مي خشونت عليههاي جديد  شان نيز موجب شكل براي تأمين معاش خانواده جنسي)

 مشهور است كه زنان مهاجر اهلبار است.  حاكي از آن است كه ادغام زنان در اقتصاد جهاني فرآيندي خشونت
شده به آنان  ن نظاميرود پليس مرزيِ اكنو كنند، چرا كه انتظار مي وسايل ضدبارداري استفاده ميآمريكاي التين 

) jules falquet( كاالهايشان توقف نشود. ژول فالكه شوند تا فروشان با پليس درگير ميتجاوز كنند. دست
ي  جايي زنان از خدمت به يك مرد به خدمت به بسياري از مردان (آشپزي، نظافت، ارائه كه با جابه خاطرنشان كرده

شوند. خشونت  پذيرتر مي رود و زنان در برابر آزار آسيب محدوديت از ميان ميهاي سنتي  شكلخدمات جنسي)، 
همچنين تر زنان براي خوداتكايي و استقالل اقتصادي نيز هست، و  هاي قاطعانه خواستهفردي مردان واكنشي به 

 ٦ترال در تكنيك مون ي پلي ] اين همان خشونتي است كه در كشتار دانشكده١١[پاسخي تند به رشد فمينيسم.
هاي  فمينيست«زنان جدا كرد، فرياد زد ، مردان را از فوران كرد، هنگامي كه مردي به كالس وارد شد ١٩٨٩دسامبر 

آميخته است.  با نژادپرستي نيز درهمستيزي  و به زنان شليك كرد. در اين حمله چهارده نفر كشته شدند. زن» لعنتي
تر  كم، شوند مدام افزايش يافته و هر ساله سه هزار زن كشته مي انقتل زن ١٩٨٠ي  در اياالت متحد، كه از دهه

ي قتل زنان سفيدپوست به آنان رسيدگي  توجه كنند يا به اندازهپوست  قتل زنان رنگينها به  رسانهمحتمل است كه 



درآمد آمريكايي ـ  ايِ زنان كم هاي زنجيره قتلي  تحقيقات قضايي دربارهبراي مثال رجوع كنيد به روند كُند شود ــ 
و  ٢٠١٠هاي  لدرآميخته است. بين ساستيزي  هراسي نيز با زن تراجنسآنجلس و ديگر شهرها.  آفريقايي در لس

اغلب زنان سياهپوست اند كه  ي يا دگرباش در اياالت متحد به قتل رسيدهفرد تراجنس ١١١كم  ، در دست٢٠١٦
 National Coalition of Anti-Violenceهاي ضدخشونت ( ائتالف ملي برنامه گزارشبه بنا تراجنسي بودند. 

Programs( ،رخ داده است كه باالترين رقم از زماني است كه اين سازمان  ٢٠١٦ها در سال  درصد اين قتل ٣٣
ن سرخپوست، ناپديد ها زن، اغلب زنا در كانادا نيز خشونت نژادي افزايش يافته است. دهتاكنون ثبت كرده است. 

  ]١٢شود.[ اند و سپس جسدشان در مسيري پيدا شده كه اكنون بزرگراه اندوه خوانده مي شده

هاي خصوصي يا  ارتشها و  ها، قاچاقچي نظامي شبه هاي هاي خشونت آشكارا متفاوت با خشونت ن شكلاي
شايال هاي خشونت ارتباط عميقي با يكديگر دارند.  حال اين شكل ها عليه زنان است. بااين نيروهاي امنيتي شركت

) خاطرنشان Meredeth Turshen) و مرديت تورشن (Anu Pillay( )، آنو پياليSheila Meintjesمينچس (
دهد خوداتكايي زنان است، كه  نت زمان صلح پيوند ميآنچه خشونت دوران جنگ را با خشو] كه ١٣اند[ كرده

در تمام اين مناسبات «گويد  ماريا ميس نيز ميي خود با كنترل جنسي و تخصيص منابع در ارتباط است.  نوبه به
كنش ميان مردان (پدران، برادران، شوهران، قوادان و  توانيم برهم توليد، كه مبتني بر خشونت و اجبار است، مي

] خشونت خانگي و عمومي (مثالً ١٤داري را مشاهده كنيم.[ هاي سرمايه ي پدرساالر، دولت و شركت ، خانوادهپسران)
كه  در اغلب موارد زنان از ترس اينزنند.  ها) نيز به يكديگر دامن مي كشي نظاميان، ساحره خشونت نظاميان يا شبه

كنند. از سوي ديگر، مداراي نهادي با  آزارها را فاش نمي ،دبار ديگر مورد آزار قرار گيرنطردشان كند يا   خانواده
  كند.  خشونت خانگي فرهنگ مصونيتي خلق كرده كه به عادي جلوه دادن خشونت عمومي عليه زنان كمك مي

هاي اقتصادي و  خشونت جسماني است. اما نبايد خشونت سياستدر تمام موارد باال، خشونت عليه زنان 
را نيز بايد  فقرِ ناشي از كاهش رفاه، سطح اشتغال و خدمات اجتماعيبازتوليد را از ياد برد.  سازي اجتماعي و بازاري

) maquilasشرايط كاري غيرانساني كه براي مثال در مزارع بردگي جديد (شكلي از خشونت دانست، و همچنين 
سازي  هاي مؤنث، عقيم جنين، سقط جنين جلوگيري از دسترسي به سقطحاكم است. فقدان نظام سالمت عمومي، 

ــ كه اغلب  »اعتباردهي خُرد« ويژه به، و »كنترل جمعيت«زنان در آفريقا، هندوستان و آمريكاي التين تحت لواي 
ي خشونت  هاي برجسته شكل نيزآورد ــ  بار مي هايشان را بازپرداخت كنند فاجعه به توانند وام براي كساني كه نمي

الگوهاي تهاجمي و اندركاران آن  شدن زندگي روزمره را نيز بايد در نظر گرفت، كه دست بايد نظاميهستند. 
كند كه افزايش شمار مردان مسلح و رشد تقسيم  كنند. ژول فالكه استدالل مي ي نرينگي را تقديس مي ستيزانه زن

ها،  نگهبانان خانهنظير ( د خشونت استي در دسترس مردان نيازمنها شغلكار جنسيتي جديد، كه از طريق آن اغلب 



هاي عادي يا  و سربازانِ ارتش و مافيا ي تبهكاريها ها، اعضاي دسته نيروهاي امنيتي تجاري، نگهبانان زندان
اغلب قاتالن ] آمارها حاكي از آن است كه ١٥بيش از پيش مهلك دارند.[ نرينگيِ پيدايش نقشي مهم درخصوصي)، 

اند كه اختالفات را با خشونت  و خو گرفته به سالح دسترسي دارند با سالح آشنا هستند،د كه به كار ان مرداني
سربازان جنگ در عراق يا افغانستان  هاي مرد يا كهنه وفصل كنند. در اياالت متحد اين قاتالن اغلب پليس حل

عاملي مهم در اين بافتار است. فرانتس فانون با اشاره هستند. سطح باالي خشونت عليه زنان در ارتش اياالت متحد 
تواني  ناپذير است؛ يعني نمي گفت كه خشونت تقسيم ن الجزايري ميشورشياي  دار شكنجه ِ عهده به مردان فرانسوي

پيدا كني و خشونت را به خانه ببري. هاي شخصيتي خشن  ويژگيكه  در كار روزانه خشونت به خرج دهي بدون آن
دعوت به آزار جنسي علناً  اند، نانگي به اين معضل دامن زدهبسيار جنسي زبا برساختن و ترويج الگوهاي ها  رسانه

تا حد وضعيت رسانند كه در آن آرمان زنان براي استقالل  اي ياري مي ستيزانه كنند و به فرهنگ زن مي
  شود.  كنندگي جنسي تنزل داده مي تحريك

ي كه زنان با آن رودررويند، روشن است كه مقاومت در برابر آن نيز بايد در با توجه به سرشت فراگير خشونت
اي فزاينده از  گونه و به هاي متعدد سازمان داده شود. بسيج نيروها هم اكنون نيز در حال انجام است جبهه

هاي شديدتر كه فقط به  ي قوانيني با مجازات كند؛ راهكارهايي نظير مطالبه رسيده دوري مي بست بن راهكارهاي به
اين معضل هستند. هنگامي گذارد كه مستقيم يا غيرمستقيم مسئول  هايي مي قدرت بيشتري در اختيار همان مقام

توان به  هاي بسيار موفق مي گزينند. از جمله تاكتيك ي برميهاي كارآمدتر راتژيگيرند است كه زنان خود تصميم مي
كنند نه در كنترل  ها استفاده مي هايي كه در كنترل زناني باشد كه از آن گشايش پناهگاه موارد زير اشاره كرد: 

شب را پس «هاي  يماييراهپاي نظير  هاي دفاع شخصي، و برپايي تظاهرات بسيار گسترده مقامات، برگزاري كالس
ناشي از جهيزيه هاي  هايي كه زنان در هندوستان عليه تجاوز و قتل آغاز شد يا راهپيمايي ١٩٧٠ي  كه در دهه» بگير

هاي اخير شاهد رشد  انجاميد. در سال ي مرتكبان يا پاسگاه پليس مي سازمان دادند و اغلب به تحصن برابر خانه
روند،  ايم، با مشاركت زنان و مرداني كه روستا به روستا مي ا و هندوستان نيز بودهكشي در آفريق كارزارهاي ضدساحره

زنان رايج آگاه  پس پشت درمانگران محلي مرد، رهبران محلي و ساير اتهاممردم را از عوامل بيماري و منافع 
شان به  پس در روستاي زادگاهكنند و س فهرستي از سربازان آزارگر تهيه ميكنند. در برخي مناطق گواتماال، زنان  مي

گذارند. در هر مورد، تصميم زنان به مقابله، خروج از انزوا و همراهي با ديگر زنان براي موفقيت اين  نمايش مي
بازيابي ارزش اگر با فرآيند  را داشت،موفقيت ديرپايي  انتظارتوان  ها نمي اين استراتژياز ها ضروري است. اما  تالش

شود  انجام نمي ها و اجتماعات محلي همراه نشود، و چنين كاري هاي بازتوليدي آنان در خانواده كنشجايگاه زنان و 



ر به پذيرش شرايط خطرناك و داتا براي بقا واكه زنان منابع الزم براي استقالل از مردان را به دست آورند،  مگر آن
  استثماري كار و مناسبات خانوادگي نشوند.
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