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 ارعاب زنان

 1«هایماندادن نداریم مگر ترسچیزی برای از دست»بخشی از کتاب 

 . 3با سیلویا فدریچی 2ی فیونا جفریسمصاحبه

 مترجم: طلیعه حسینی

تان برگردیم: داستان شکار ساحرگان. شما مطالب های سیاسیفیونا: خانم فدریچی اجازه دهید به الگوی مرکزی آثار و کنش

پشت داستان شکار ساحرگان فرمی از خشونت سیاسی بود.  ستیزانه دراید که چگونه خشونت زنباره نوشته بسیاری در این

داری، شاهد افزایش خشونت افراطی علیه زنان هستیم. هرچند این خشونت سراسر ی کنونی گسترش سرمایهما در دوره

داری است تمرکز بیشتری یافته است ل استثمار سرمایهخصوصی که اتفاقاً محهای بهجهان را فراگرفته است اما در مکان

شده . گرچه این خشونت معمولاً با اصطلاحات فرهنگی بسترزدایی5و جمهوری دموکراتیک کنگو 4مانند سیوداد خوارس

درن ی مشود اما آثار شما مبتنی بر نقدی سیاسی از این مسئله است. داستان شکار ساحرگان در آغاز دورهتوضیح داده می

 گوید؟ی ماهیت سیاسی خشونت علیه زنان به ما میچه چیزی درباره

هایی از جهان دوباره شروع شده است. سیلویا: بله، این مسئله خشونتی سیاسی است. متاسفانه شکار ساحرگان در بخش

لکرد خاصی داشته رود عمشود که از زنان توقع میخشونت علیه زنان سیاسی است چرا که همواره در مواردی اعمال می

خصوص را بازی کنند. این خشونت ابزاری برای تحمیل آن عملکردها به زنان است. حتی امروزه نیز یکی باشند یا نقشی به

بودن برای عمل ی کار خانگی، در دسترساز دلایل اصلی اینکه زنان در معرض خشونت مردان هستند در رابطه با مسئله

زن به مرد است. این خشونت سیاسی است چرا که خشونتی است که مرد مجاز به انجام آن ی وابستگی جنسی یا کل مسئله

است و به نوعی به آن مشروعیت هم بخشیده شده حتی با اینکه امروزه قوانین بیشتری علیه آن وضع شده است. اما در 

بخش محوری تنظیم نیروی کار زنان داری خشونت علیه زنان به این دلیل مشروعیت یافته است که به نوعی تاریخ سرمایه

خصوصی کنند و مجبور کنند تا کار مشخصی انجام دهند، ای برای اینکه زنان را وادار به انجام اعمال بهبوده است، شیوه

شان، مخصوصاً که این کار دستمزدی هم نداشته باشد. هرچه درآمدی که مردان برای مبادله با زنان، در عوض کار خانگی

توانید به تجاوز هم به همین صورت نگاه کنید، ر داشتند کمتر بوده، بیشتر به خشونت متوسل شدند. در واقع شما میدر اختیا

کنند تا خدمات جنسی را بدون پرداخت هیچ دستمزدی فراهم کنند. این مسئله سیاسی خشونتی که طی آن زنان را وادار می
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بندی جنسی و ند، و به نوعی مشروعیت دارد و حتی جزئی از تقسیمکپوشی میاست زیرا دولت از این نوع خشونت چشم

کنند. خشونت مکانیسمی است که طی اجتماعی کار و خدمات رایگانی است که مردان در ازای حمایت اقتصادی دریافت می

 شود.آن عملکرد این رابطه تضمین می

بازگشته است و رشد بالایی هم دارد چه تحلیلی دارید؟ خصوصی که این نوع خشونت در جاهای بهفیونا: در مواجهه با این

ی شناسیم. آیا شیوهشده میجنسیتی کشییا نسل 6کشیستیزی و خشونت منجر به قتل را با عنوان زنامروزه الگوهای زن

ند؟ آیا کشی وجود دارد که بتواند به ما در توضیح این پدیده کمک کشمار زنخاصی برای فکرکردن در مورد تعداد بی

 های سیاسی معمول این موضوع را تحلیل کنیم؟توانیم در چارچوبمی

ای به خود گرفته است. آنچه اکنون کنم حق با شماست و این خشونت طی بیست سال گذشته ابعاد تازهسیلویا: من فکر می

های کنم در سالت. اما فکر مییابی کار و انباشت اسمانخواهم نشان دهم ساختار کلی عملکرد روابط جنسیتی در سازمی

کنم شواهدی وجود دارد که اشکال اخیر شاهد رشد تصاعدی خشونت هستیم. نه فقط به لحاظ کمی، بلکه حتی فکر می

ی گذشته رشد کرده است و معتقدم چندین دلیل برای تر شده است. خشونت در دو یا سه دههخشونت علیه زنان نیز متنوع

 این موضوع وجود دارد.

کنند. زنان از یکی از دلایل این است که تعداد بیشتری از زنان در برابر فرمان تأمین خدمات رایگان برای مردان مقاومت می

اند در برابر وابستگی به مردان مقاومت کنند. اگر شما شغل دومی های خودمختاری و استقلالشان توانستهراه گسترش حیطه

گیرید ازدواج نکنید. فقط روابط موقت با مردان برقرار کنید، به کاهید. تصمیم میزل میاختیار کنید، از حجم کارتان در من

ای که زنان برای مردان و گذاری احساسیشوید. قطعاً سرمایهتنهایی صاحب فرزند شوید و حتی با زنان دیگر وارد رابطه 

موضوع خشم زیادی را برانگیخته و البته بعد دادند به شکل چشمگیری تقلیل یافته است و این کارهای خانه انجام می

آوردن شغل است چرا که زنان دستمزد کمتری دارند. دیگری از این مسئله نیز ترس مردان از رقابت با زنان برای به دست

 شوند.بینند که زنان از کنترلشان خارج میاساساً مردان می

توان این خشونت را به عنوان پاسخی به سیار مهم است. میکنم بعد دیگری از این خشونت هم وجود دارد که بفکر می

ی گذشته در همه جای دنیا صورت گرفته است و نیز ی اقتصادی به دستمزد مردان که در سه دههتعدیل ساختاری و حمله

هایشان به عنوان دنها استفاده از نه تنها کار زنان بلکه حتی بداری به امرار معاش مردم فهمید. یکی از پاسخی سرمایهحمله

توانند تشکیل خانواده دهند اما هنوز قادرند از راهی برای مبادله است، بنابراین اگرچه مردانی که دستمزد کافی ندارند نمی

توانیم در برخی از اشکال مختلف هایشان به عنوان راهی برای مبادله استفاده کنند. مثلاً این موضوع را میکار زنان و بدن
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کند و ای از خشونت را ایجاد میکه در این بستر ظهور کرده است ببینیم. اما این موضوع خودش سطح تازه فروشیتن

 شدند تا زنان را وادار به کار خانگی کنند.مصداق همان خشونتی است که مردان اغلب به آن متوسل می

کشد تا بتواند دوباره ازدواج ی همسرش را میها مردبینیم که در آنهای جهیزیه هم میما همچنین این مسئله را در قتل

ی متوسط پایین بسیار شایع است. ها به خصوص بین مردان طبقهکرده و جهیزیه به دست آورد. در نتیجه این مدل قتل

مثابه راهی برای انباشت شخصی می بینند. یا شکار ساحرگان را که اکنون در بعضی مناطق آفریقا ها همسرانشان را بهآن

ی شکار ساحرگان همین موردی است که اشاره شد. فهم این مسئله دهد در نظر آورید. در بسیاری موارد انگیزهخ میر

های های خارجی سعی در فروش زمینهای قدرتمند محلی در همدستی با شرکتاهمیت زیادی دارد. رهبران و چهره

های ی زمینها برای ایجاد شکاف در دل اجتماع و مصادرهآنهای معدن و موارد مشابه دارند. گذاریاشتراکی جهت سرمایه

کنند. اما علاوه بر آن، بخشی از شکار ساحرگان نیز به دست افراد همان اجتماع و یا مردم از اتهام جادوگری استفاده می

کنند و به قطعه دگی میشود. زنان متهم ]به ساحرگی[ عمدتاً پیرزنانی هستند که تنها زنمردان خویشاوند قربانی انجام می

ها در مظان اتهام هستند و خواهند از آن دست بکشند، یا به نسل بعدی واگذار کنند. آناند و نمیشان سفت چسبیدهزمین

شود که هر سال بیش از هزار پیرزن به همین طریق این مسئله در نواحی بسیاری رواج دارد. در تانزانیا تخمین زده می

آید که پیرزنانی دهد. هر روز شواهد بیشتری به دست میدهند. این موضوع در هند و نپال نیز رخ میمیجانشان را از دست 

های اشتراکی دسترسی دارند در معرض اتهام جادوگری قرار دارند و در نتیجه از که زمین بسیار کوچکی دارند یا به زمین

 رسند.شوند یا به قتل میهایشان بیرون رانده میخانه

گیرد. دانم. پیرزنی که دیگر بازنمای دارایی نیست هدف قرار میزدایی کلی از کار زنان میاین موضوع را جزئی از ارزش من

شود. فروشی کند و به او به چشم یک مانع نگاه میتواند تناو قادر به تأمین نیاز جنسی و نیز فرزندآوری نیست. نمی

این مسئله امروزه به خاطر مصادیق روابط پولی آشکارتر نیز شده است. این  شود وارزش تلقی میحضورش در اجتماع بی

خصوص پیرزنانی گذاشته که ای بر زنان و بهمصادیق که پیشتر در بحث تعدیل ساختاری نیز به آن اشاره کردم تأثیر ویژه

زدایی ن هرچه بیشتر و بیشتر ارزششوند. زنادرگیر زراعت برای امرار معاش هستند و به شکلی فزاینده نامولد دانسته می

شود نیستند و بلکه حتی راهگشای مسیری تر میشوند چرا که نه تنها موجب دسترسی به جهان کالا که هر روز گستردهمی

 شود نیز نیستند.برای رسیدن به جهان روابط پولی که بیشتر و بیشتر بدل به شرطی برای بقا می

یک بر بینم که ارتباط تنگاتنگی هم با هم دارند و این که کدامشونت علیه زنان حاضر میی بنیادین را در خمن دو انگیزه

داری های زنان در سرمایهزدایی از زندگی، کار و بدنها ارزشدیگری غلبه کند بسیار بستگی به بسترش دارد. یکی از آن

ره و مواجب باشند، کارکرد دارد. دومین مورد نیاز به جیزدایی در انتساب این تقدیر به زنان که کارگران بیاست. این ارزش

رود و نیز خصوصی از کار است. این مسئله به طور کلی کاری را که از زنان انتظار انجامش میاجبار زنان برای انجام انواع به

کنم خشونت می کند. من فکرارزش کمی که برای آن کار و همینطور زندگی این زنان در نظر گرفته شده است، مطرح می
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علیه زنان سیاسی است چرا که از همان ابتدا حول آن نزاعی در جریان بوده که تا حدودی دولت را وادار کرده است تا 

های جدیدی انجامید. کل کارزار گذاریاش را با زنان تغییر دهد. جنش زنان این تغییر را تحمیل کرد که به قانونرابطه

 ای از این مسئله است.ن نیز نمونهسازمان ملل متحد به نفع زنا

 کنید؟فیونا: شما نقش دولت را چگونه ارزیابی می

ی مستقیمی با زنان ای با زنان خلق کند. دولت در نظام گذشته رابطهی بلاواسطهسیلویا: دولت تلاش کرده است تا رابطه

از دست داد چرا که نزاع زنان آن را وارد بحران  ی مردان بود و این رابطه کارکردش رااش با زنان به واسطهنداشت. رابطه

تری با زنان برقرار کند و این مسئله قطعاً یکی از پیامدهای ی مستقیمکرد. بنابراین به تعبیری دولت تلاش کرد تا رابطه

ی بطهتری کسب کردند و در این فرآیند به راهای زنان بود. در این مورد شکی نیست که زنان خودمختاری بیشنزاع

تر با کردند، به شکلی بلاواسطهدر خانه کار می که عمدتاً تری با سرمایه و دولت رسیدند. امروزه زنان نسبت به زمانیبلاواسطه

در زمان قدیم که عمدتاً مشغول کارهای خانه بودند با سرمایه و دولت به شکلی غیرمستقیم و از  شوند.سرمایه مواجه می

ها هستند. این شدند. البته زنان هنوز هم مشغول این کارردان و نیز تولید نیروی کار مواجه میرهگذر مردان، دستمزد م

مسئله ناپدید نشده است و این که چه میزان از پویایی آن کاسته شده محل پرسش است. اما واقعیت این است که زنان بر 

ه دارند که پیش از این نداشتند. همزمان زنان از اساس ای بلاواسطه با دولت و سرمایسر کارهای دستمزدی حاضرند و رابطه

 موضوع اصلی بازتولید نیروی کار هستند، چه در فرمی سوسیالیستی چه در خانه و بدون دستمزد.

کنند وجود دارد. قانون بنابراین ابهامی در مورد زنان که ماهرانه این دو نقش ]نیروی کار و بازتولیدگر نیروی کار[ را بازی می

ی قانون علیه زنان، در کاستن از حق زنان بر دار و سبعانهنوز هم بازتاب این تناقض است. این مسئله را در حملات دامنهه

تر ساخت شرایط ها در برابر خشونت مردانه شده است و از همه مهمپذیری آنهایشان که منجر به آسیبکنترل بدن

بینیم، مثلاً قوانین مهاجرتی که جان زنان را به شکل دهد میقرار می ای که جان زنان را مدام در معرض خطراقتصادی

کنند، زنان با خطر حمله اندازد. چرا که در میان تمام خطراتی که مهاجرین با آن دست و پنجه نرم میای به خطر میفزاینده

 است. جانبه به زنانای همهبه بدنشان نیز مواجهند. مسئله تنها تجاوز نیست. بلکه حمله

در مورد زنان به خصوص در آفریقا بسیار « مداخلات بشردوستانه»گری و فیونا: و جنگ؟ شما راجع به ویرانی ناشی از نظامی

اید. در همین ارتباط از ریاکاری سازمان ملل در ادعایش مبنی بر ایستادگی برای حقوق زنان آن هم در شرایطی که نوشته

ی متغیر میان زنان و دولت اید. این مسائل چگونه به تعریف شما از رابطهبسیار انتقاد کردهکند مداخلات نظامی را تأیید می

 .شودتحت نظام نئولیبرالیستی مربوط می

که از سوی ای به زنان است. ما سازمان ملل را داریم که از یکسو مدعی حقوق زنان است در حالیسیلویا: جنگ نیز حمله

های امروزی زنان و داند در جنگکند، آن هم در شرایطی که به خوبی میدیگری تحریم میها را یکی پس از دیگر جنگ
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درصد کسانی که کشته  ۰۸شوند. خبر جدیدی نیست که در زمان جنگ ویتنام کودکان اولین افرادی هستند که کشته می

رسد نهادهایی مانند سازمان ملل ر میپذیرترینشان هم زنان و کودکان بودند. به نظشدند شهروندان عادی بودند که آسیب

خواهد به زنان معرفی کند، های جدید کار، که سرمایه میمتحد تا زمانی مروج حقوق زنان هستند که این حقوق در فرم

به دلیل بحران حاصل از تسلط مردان بر زنان، بحران دستمزد  -المللیچه محلی چه بین-کارکرد داشته باشند و اکنون دولت

ی مردانه با زنان، باید خود زمام امور را در دست بگیرد: نگهبان تغییر کرده است. دولت در این و نیز بحران رابطه مردان

دارش بود چرا که مرد به شکل رو به گسترشی گیرد که پیش از این مرد عهدهفرآیند تغییر نگهبان، نقشی را بر عهده می

شدن به اطر مهاجرت غیب شده است و همینطور جایگاه مردانه به دلیل صنعتیشغلش را از دست داده و از اجتماع نیز به خ

ای که مردان داشتند از طرق گوناگون آماج حملات قرار گرفته است. اکنون دولت خطر افتاده است و جایگاه اجتماعی

ت تا رسماً کنترل مستقیم ای از قوانین مکمل وضع کرده و دست به ابتکاراتی مانند اعطای تسهیلات جزیی زده اسمجموعه

  .داردتری های به مراتب کمتر و تسلط به مراتب مستقیماوضاع را در دست بگیرد. در نتیجه مسئولیت

 


