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از مبارزات یادبگیریم. 1  

 07فعالیت محوری در جنبش زنان سال های  با خشونت جنسیتیو مبارزه  سیاسی کردن
را می خواهم در اینجا از این مبارزات  هار دلیل و برهانچ. را بیان می کند 07و 

:ده کنمدر خاطره ها زنفمنیستی   
 

مسائل " غیر خصوصی سازی  ،خشونت جنسیتی اول اینکه برای سیاسی کردن 
برای بکار گرفتن خشونت زیرا که کال . ستتعیین کننده ابسیاراحتمالی " خصوصی
مسئله با سیاسی کردن  .استفاده نمود" مسائل خصوصی" این واژه  میتوان از

جشن های  زناشوئی، آزارهای جنسی در محیط کارو جوک های سکسیستی دردرتجاوز
در مناسبات خصوصی " عادی" مسئله ای همزمان بعنوان  خانوادگی، خشونت جنسیتی

.ن نتیجه دقیقا خصوصی سازی معرفی گردیدشده وهمچنی  
 

بعنوان یک رابطه آشکار و استوار میان خصوصی سازی و خشونت نشان داده شد که 
ـ انحصاری خشونت مشروع دارای در غرب مدرن و جوامع بورژوازی همواره دولت 

دولت توسط قوانین و تعدیالت سیاسی مرز میان مسائل اجتماعی و مسائل . است
. است را حفظ می کند که مرکز امکان خشونت جنسیتی را خصوصی  

 
این سئوال که اصوال چه چیزی  پاسخ به دوم اینکه مبارزات فمنیستی نشان دادند که

و  مناسبات قدرتی اجتماعی را، پذیرفتنی است( قانونا)و  بعنوان خشونت قابل شمارش
  .نتیجه تصادمات اجتماعی مشخص خواهد نمود

 
مشخص نمودند که خشونت را تنها به خشونت فیزیکی نمی توان خالصه سوم اینکه آنها 

چون نا امنی های  اقتصادی، اجتماعی،  همچنین خشونت جنسیتی ساختارینمود بلکه 
حرکت  .خشونت فیزیکی نامرعی می مانند هم شامل می شوندتقلیل  که از طریقسیاسی 

برای  مدرن و شروطخطوط رابط میان دولت گسترده، خشونت  یک چنین درکاز 
: خشونت جنسیتی، گوناگون می گردد و قانونی ساختن و مشروعیت دادن نمودنمیسر

سیاست های حقوق زیرا که اینچنین قوائد قانونی کار، اقدامات اجتماعی سیاسی و یا 
 ه امکان خشونت جنسیتیدولت مدرن بدر باره  ان شروط قابل بررسی و نقدخانواده بعنو

  .یاری می رسانند
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صدمه زدن به معیار ها در نهایت مبارزات فمنیستی نشان دادند که خشونت بر علیه زنان 
:نیست بلکه بیشتر طوالنی کردن معیار هاست  

(Hagemann-White 1992: 10) 
 

در این زمان بی . در نئولیبرالیسم می گذرد ر این بین سه دهه ازخشونت جنسیتید. 2
همچنین تجاوز در زناشوئی و قوانین جزائی به : تشک تغییرات مهمی هم انجام شده اس

خشونت خانگی بعنوان جرم اضافه شده است، خانه های زنان باز شده اند، کارزار هائی 
توسط سازمان های غیر دولتی زنان براه افتاده است، در دولت و رسانه ها تالش می 

برای تاسیساتی  در دستگاه اداری. انجام شود ود تا حساس شدن روی خشونت جنسیتیش
. دایر گشته است شکایت بر علیه خشونت جنسیتی  
به خانه های زنان پناه  شونت خانگی و خشونت جنسیتیهمزمان آمار زنانی که بخاطر خ

به زنان ( خشونت فیزیکی و روحی) همچنین حمالت تجاوزی . می برند تقلیل نمی یابد
این  2772پائیز  ضات دانشجوئیوین در فضای اعترادر اطاق های اشغال شده دانشگاه 

قانونی  اشکال سئوال را به وجود می آورد که آیا در این بین بخصوص در سطوح 
را که مکانیسم ایجاد خشونت جنسیتی  برسمیت شمرده می شوند مشخص خشونت جنسیتی

    .تحت پوششی دیگر حفظ می نمایند
 

قاد من از اهمیت خاص به اعتکنونی مناسبات اجتماعی نئولیبرالی شدن  منطق دو
اقتصادی شدن جامعه از طریق منطق  با دولت نئولیبرالیاول اینکه . برخوردار است

ساختاری مدل بازار در مجموعه مناسبات اجتماعی برقرار می گردد و برای استواری 
این مسئله . آن مسئولیت ها و توانائی های دولتی هر چه بیشتر خصوصی خواهند گشت

نسبت به زنان سازی نابرابری های ساختاری و مناسبات استثماری منجر به خصوصی 
در مقابل این پیش زمینه وابستگی های ساختاری زنان نه تنها بشکل خود . خواهد شد

.باقی می مانند بلکه در شرایط کنونی قدرت و شدت هم می گیرند  
اد، یک نشان د 07و  07بدینوسیله همانطوری که مبارزات فمنیست ها در سال های 

همچنان در قدرت باقی می را ممکن می سازد،  خشونت جنسیتی سیستم گسترده مهم که
.ماند  

 
برالی امنیت های اجتماعی،  اولین بررسی ها نشان می دهند که در فضای انهدامات نئولی

: بازسازی می شوند خشونت فیزیکی دولت در روابط نزدیک میان دو جنس مجددا منوپل  
 (Sauer 2008: 105) 

اضافه بر این اقتصادی شدن جامعه نه تنها به انهدام سیستم بهداشت و امنیت های دوران 
بازنشستگی منجر می گردد بلکه همینطور به تعدیل رایانه ها برای خانه های زنان و 

.تاسیسات فمنیستی هم می انجامد  
:گسترش منطق بازار خود را در اینجا چنین نشان می دهد که تاسیسات  

 (queer-)feministi 



ر حال حاضر در دهمچنین  هم...( و منظور تاسیسات همو سکسوئل ها و لزبین ها)
و این خشونت های  قرار دارند" عادی" و صدمات آشکار  معرض خشونت جنسیتی

. بر کار و زندگی آنان تاثیر مستقیم می گذارد جنسیتی  
نین در حال حاضر باعث همچاز سوی دیگر اقتصادی شدن نئولیبرالی خدمات اجتماعی 

شده است که فراخوان مصنوعی هژمونی طالبانه برای اینکه فرد خودش مستقل شود 
خودمختارو آزاد است که برای خوشبختی  (زن یا مرد) تبلیغ گردد و بدنبال آن فرد

این مسئله  .رآمد و مناسباتش خود مسئول باشدد برای شخصی اش خود حرکت نماید و
تمایالت فردگرایانه با . تر فردگرائی را در جامعه بکار می اندازددینامیک هر چه بیش

وعده های نئولیبرالی پیوند می خورد که اگر انسان خودش بخواهد و به اندازه کافی تالش 
کند، به هر آنچه که می خواهد خواهد رسید و نه تنها برای خوشبختی اش بلکه برای 

  .بدبختی اش هم خودش مسئول خواهد بود
این مسئله به این مفهوم است که از طریق فردگرائی  رابطه با خشونت جنسیتی در

تجربه های خشونت آمیز پشتیبان جدیدی " سرنوشت فردی" نئولیبرالی و فکر مذهبی 
.بدست بیاورند  

تجربه های خشونتی همواره هر : اینکه خشونت ساختاری و پیوسته است پنهان می ماند
.تک تک قربانیان باقی می ماند "اه گن"چه بیشتر مجددا بصورت   

. این مناسبات ساختاری اجتماعی که به نابرابری، استثمار، تبعیض و خشونت می انجامد  
(Engel 2002: 165) 

جنسیتی و سکسوئلی هر چه بیشتر " تفاوت های" در کتاب انگل اینچنین تفسیر می شود 
و  "تفاوت" ها با نام  کسوئللزبین ها و هموس ازاشکال زندگی باعث می شود که مثال

  .رفع تبغیض گردد" چندگرائی" و " تحمل"
: را هموار می سازد اری نئولیبرالی راه خشونت جنسیتیبنابراین این دو خطوط ساخت

به وجود  اتی برای مقابله با خشونت جنسیتیحتی اگر از سوئی در سطوح قانونی امکان
رالی و بدینوسیله مناسبات نابرابرانه آورده می شود، اما مناسبات اجتماعی نئولیب

دن  تجربیات ساختاری ایجاد عدم اعتماد و اطمینان، وابستگی اقتصادی و فردی ش
را تخفیف نمی دهد بلکه  و این خود نه تنها خشونت جنسیتی شدید تر می گردد" شخصی"

اقی امکان این را به وجود می آورد که این خشونت تا آنجا که امکان دارد نامرعی ب
.بماند  
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