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 1ساختهمرد  یایفضا در دن یمطالبه: یستینیشهر فمای از گزیده

 2و شهرها هاترسزنان، 
 

 کرن یلزلی نوشته

  مترجم فاطمه همتی

حل بیش از هر چیز نیازمند اند. دستیابی به راههای زیستهکامیپذیر و تلخنبایدها ناشی از اتفاقات و تجربیات رؤیت

رو اند. در متن پیشمستمر از فضایی ناامن به فضای نا ایمن دیگری در حال حرکت درک مسئله است. زنان به طور

 کرن این مخاطرات را برشمرده است. لزلی

  .ستین بر پلیس یکه متک میدانیرسد، اما میچگونه به نظر مدقیقاً شهر امن  کی میممکن است ندان

 یهارسانه .میاجتناب کن هنگام شب ،یعموم یها و فضاهابهیداده شده است تا از غر بارها به ما هشدار صریح

ش گزار یزنان و فقدان نسب هیعل ،هابهیغر زیآمخشونت اتیجنا یدرباره زیانگجانیه یهاگزارش قیاز طر یخبر

 یسیپل _ جنایی یهاشیکل ژانر نما .کنندیم فایا ینقش بزرگدر این راستا  ،یجنس کیدر مورد خشونت شر

نیز نسبت به فصل پیشین  هر فصلدر که  چرخد،یزنان م هیعلفجیع عمال خشونت اِ دنیکش ریحول به تصو

است  ونیزیها و تلوها، کتابلمیدر ف جیموضوع را کی یتجاوز جنسند. نکمی دیرا تشد بارهای جنایتوضوح صحنه

، شود. در مجموع یزن استفاده م کی تیمهم در رشد شخص یانشان دادن لحظه یبرا سندگانیکه اغلب توسط نو

 ند.استهنشکمین  بهدر گوشه و کنار  همواره یخشونت و تجاوز جنسبا نیت  هاغریبهدهد که ینشان م ریتصاو نیا

او  یناراحت باعثدر جمع  ی. هر بار که مرددر نشان دادن این تأثیرات موفق است تا حدودی 3نوتارو گیت نیکمد

دارد.  قتیحقکه  راچ میخندیم و ما با تعذب4 "من است؟ به تجاوز بار نوبت نیا ایآ"پرسد:  ی، از خود مشودمی

 جتنابا یوجود دارد، امر همین لحظهدر ما به صورت بالقوه  همه برای «فتجاوز به عن»که  میمعتقد یبه نوع و

  .ها به انتظار ما ایستاده استهیکه در سا ،ریناپذ

                                                           
1 Feminist City 
Claiming Space in a Man-made World: Leslie Kern 
https://www.versobooks.com/books/3842-feminist-city 
2 Women, Fear, and Cities 
https://www.versobooks.com/blogs/5024-women-fear-and-cities 
3 Tig Notaro 
4 “Is this my rape?” 
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 «خصوصی» میجرا ریو سا ،یبا محارم، کودک آزار یزنا ان،یتوسط آشنا یتجاوز جنس ،یدر مقابل، خشونت خانگ

باعث  ،تفاوت در توجه نیا ،یستینی. از منظر فمرندیگیکمتر مورد توجه قرار م اریتر هستند بسعیشا اریکه بس

 یو اتکا یاهسته یمانند خانواده ،مردسالارانه ینهادها تیدور از خانه و خانواده، تقو رون،یترس زنان به ب تیهدا

خشونت تجربه شده در  وب،یمع یچرخه کی. در شودیم تیظهور امن یبرا انیگرازنان به مشارکت دگرجنس

نت پنهان کردن خشو دلیلی است برای ار امنیت این فضا و همین ی ننگی است بر اعتبلکه خانه« ایمنِ» یفضا

 رخ داده.

ترس زنان شروع  پارادوکسِ  -ها شدن، رسانه یاجتماع ت،یگزارش کم، آزار و اذ - عوامل نیا یهمه دنیبا سنج

 شتریب ترس زنان، یبرا یدرون یحیتوض ایعلت  افتنی یتلاش برا یها به جاستینیکند. فمیرفتن م نیبه از ب

شود یسوال م نیمنجر به ا نیتر قرار دهند. و اهگسترد یها و نهادهاستمیرا در ساختارها، سمند هستند که آنعلاقه

ارکرد ک ینوع تابع است که نیا حیتنها توض «است؟ قیعم قدرنیا یو فرهنگ یچرا ترس زنان از نظر اجتماع»که 

 .است یاجتماع

ترس زنان، کنترل زنان است.  یتکرار شود: کارکرد اجتماع دیاست، اما با «1015 مطالعات زنان» الفبایمطالب  نیا

ما را در  یهاکند، انتخاب یرا محدود م یعموم یما از فضاها یکند. استفاده یزنان را محدود م یزندگ ،ترس

 است، وابسته یپارادوکس واقع کید یکه شا یزیدهد، و ما را در چیشکل م یاقتصاد یهافرصت ریمورد کار و سا

ند کیکار مجنسگرا دگر  یدارهینظام سرما کی تیتقو یبرا هانیا یدارد. همهیبه مردان به عنوان محافظ نگه م

 نیهستند. ا یاهسته یدر نهاد خانواده یخانه گره خورده و مسئول کار خانگ یخصوص یکه در آن زنان به فضا

 کند.یثر حفظ مؤموجود را به طور م تیگروه است و وضع کیبه عنوان  داناست که به نفع مر یستمیس

 

 بهای ترس

کامل، آزاد و مستقل در شهر  یکه زنان را از زندگ ییهانهیهز -از ترس وجود دارد  ناشی یادیپنهان ز یهانهیهز 

دو »: ما گذارندیرا بر دوش زنان م یبار بزرگو  استقابل توجه  یو اقتصاد یروان ،یاجتماع یامدهای. پداردیباز م

                                                           
5 WMST 101 

ی مطالعات جنسیت را از مسائلی که حوزه ها،ها و روشای است بر مطالعات زنان، تاریخچه، نظریهمقدمه، 101ی آموزشی مطالعات زنان دوره

شود و کند. با کاوش در تجارب فردی زنان در سطح شخصی آغاز مید معرفی میدهمیلادی تشکیل می 1690یزمان پیدایش آن در اواخر دهه

ی، ملّی و جهانی در نظر گرفته و آثار مربوط به زنان، نقش جنسیتی و مسائل معاصر درسطح محلّمسائل مختلف زنان را  ،با تأکید بر تفکر انتقادی

 م.-: کندهای پیرامون وضعیت زنان را بررسی میو استدلال
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 ،یراسگرا ههمجنس ،پرستیبا نژاد «ه شیفتس»علاوه بر تبعیض جنسی در کار با دستمزد و بدون مزد،  «فتیش

 .داریمخود را  یمنیمداوم ا با عنوان مدیریت مسئولیت دیگریو  رهیو غ ،9سالاریسالم

 دارد یهایاز زمان روایتی یبرد. هر زن یرا به سرقت م یارزشمند یزمان و انرژ ان،یپا یب یرانهیگشیاقدامات پ 

و پر  یطولان یریمس ایکنند،  بیاو را تعق هنگران بودچرا که ، هشد ادهیدور پ یستگاهیاتوبوس در ا ایکه از مترو 

ها اجتناب و پارک هاجادهدر  برهامیان. ما از تنهاستتا مطمئن شود که واقعاً  هکرد یو خم را به خانه ط چیپ

غول مشکه  میکنی. وانمود ممیریگیخود را در مشت م یدهایو کل میدهیم رییسفر خود را تغ یرهای. مسمیکنیم

شود به ه میافزود هانیا ی. همهمینک یخاص اجتناب م ییهابه طور کامل از مکان، میهست یتلفنصحبت 

دهند و هم به صورت شده و روتین رخ میریزیکه هم به شکل برنامه یمنیا ماتیطاقت فرسا از تصم یامجموعه

 .دارند یمنیو توجه مداوم به مسائل ا یبه آگاه ازین البداههفی

 یدهاامیتواند پ یروزمره ناسالم است و م به صورت، حتی در میزان اندک، مداوم ناآرام تیوضع کیاز  یاسترس ناش

رد و گذایم ریاسترس بر طول عمر تأث یدهد که سطوح بالا ینشان م ریاخ قاتیمدت داشته باشد. تحق یطولان

 ترک زودهنگام  ای دادهایروها و مهمانینشان داده شود. رد کردن ثبت و  DNA بر بیممکن است به عنوان آس یحت

خانه وجود ندارد. از  بازگشت دیرهنگام به یبرا یراه امن و مقرون به صرفه ا چیه رایناراحت کننده است زها آن

 یر اتفاق بدکه اگ میفکر کن نیبه ا ،بینی کنیمپیشخود را  یهاانتخابی نتیجهخسته کننده است که  ینظر روان

 یاهرسان یها. مطالعات گزارشمیمورد نگران باش نیدر ا میمتأسفانه، ما حق دار شد. میما سرزنش خواه ایآ فتدیب

عمال، سلامت روان، اَ یها به طور ضمننشان داده است که رسانه - یو خانگ یعموم -زنان  هیدرباره خشونت عل

 هیاشبه ح گرید یطرق ا بهی و یبوم پوست،اهیس ویاگر  ژهیوبه برند،یسؤال م ریرا ز قربانیانو عادات  خچهیتار

 رانده شده باشد.

 کیشغل در  ایشب با درآمد بهتر  فتیش کیدارند.  قابل لمس یماد یامدهایترس ها پ نیا ،یز نظر اقتصادا

و  شتریشبانه که منجر به آموزش ب یهاکن است رد شود. ممکن است از کلاسبه ظاهر خطرناک مم یمنطقه

 اگر در یکبه صرفه  مقرونمسکن  منطقه ناامن باشد کید اجتناب شود. اگر در گردمیمشاغل با درآمد بالاتر 

 زماندر  یحت شوند،یبه ندرت محاسبه م هانهیهز نی. اای استی غیر قابل مذاکرهی ناامن باشد، گزینهمنطقه

است که  ییهانهیشود، هزیتر، اگرچه هنوز کم شمارش میهیبد دیشا .7«یصورت اتیمال»مانند  ی مواردیمحاسبه

                                                           
6 Ableism 

 م.-: گیری، تبعیض و تعصب اجتماعی به نفع افراد غیر معلول استبه معنای جهت
 

Pink Tax 7  
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مواجه  تیآزار و اذسواری را انتخاب کنند با روی یا دوچرخهشوند؛ چرا که اگر پیادهبرای تردد متحمل میزنان 

ت در روز نسب یکمتر به میزان یدهد که در اکثر کشورها، زنان به طور قابل توجهینشان م قاتی. تحقخواهند شد

 ییزنان در شهرها ینگار با بررسروزنامه8 شادول ایتال  .ستین ینبلتموضوع ناشی از این روند. یم هبه مردان را

 با تونل محل کار ایبه مدرسه  یروادهیکه زنان اغلب هنگام پ افتیو واشنگتن در ستولیمانند جاکارتا، سمارنگ، بر

 و ی نقلیه به صورت اشتراکیوسیلهکرایه  ،یتاکس ینهیهز دگردیکه باعث م ندوشیممواجه آزار  از یوحشت

 تیامن با یساختمان ایتلفن همراه  ن،یماش ینهیپرداخت هزکوتاه پرداخت کنند.  هایفاصله یبرا یاتوبوس را حت

برای برخی از مردان نوعی امتیاز  این مخارج در حالی که ممکن استاست. های زنان بر هزینه دیگری یلتحم زین

، رنگ ژاددرآمد، نبسته به   ازهاین نیبه ا ی. و البته، دسترساست ضرورترفاهی به نظر برسد برای بسیاری از زنان 

  متفاوت است. اریبس یشهروند تیو وضع یی، تواناپوست

 یمؤثر کنترل اجتماع اریاما بس میرمستقیغ یبرنامه کیها به ها و استرسنهیهز ،هاتیمحدود نیروز، ا انیدر پا

 یشده است، ما را از سکونت کامل در شهر و استفاده تیتقو یما که از نظر اجتماع یهاشود. ترسیم لیتبد

 دارد.یخود باز م یروزمره از زندگ

حد  نیرا تا ا رسد که جامعه زنانیبه نظر نم یرمنطقیغ یظالمانه و حت نیا ایبرد؟ آیهمه سود م نیاز ا یچه کس

 یاز دست رفته یاقتصاد یورتوان بهرهیشود. مینم جادیگذشته، ضررها صرفاً توسط افراد ا نیمحدود کند؟ از ا

ساس . اما جامعه بر ادیتر آن را بر جامعه دگسترده ریتأثبر ترس محاسبه کرد و  یمبتن یهاانتخاب لیزنان را به دل

 عمل خواهد،یم ای کندیهمه فرض م یبرابر را برا یباز دانیکه م یحداقل منطق ای ،یاقتصاد منطق صرفاً کی

ر ب سالم سالارو همجنسگرا هراس و  هراس گرا، نژادپرست، ترنس تیجنس یجامعه کی ی. منطق اقتصادکندینم

                                                           

کنند. برخی کالاها و خدمات که به صورت شود، اشاره میشناخته می "مالیات صورتی"محققان نابرابری جنسیتی اغلب به چیزی که به عنوان 

مردان برای خرید آن  ،رغم اینکه از کیفیت و کارکرد مشابهی برای هر دو جنس برخوردار هستندشوند علیزنانه و مردانه به بازار عرضه می

ها، پوشاک نوزادان، بازیتوان به محصولات بهداشتی، اسبابی این کالاها و خدمات میپردازند، از جملهی کمتری میمحصولات و خدمات هزینه

ذاری گکه به دلیل هدف ها و غیره اشاره کرد. این تفاوت قیمت از این رو به عنوان مالیات صورتی نامگذاری شده استخدمات اتوکشی، آرایشگاه

ود. مالیات شهای شیرین و وانیلی استفاده میهای بنفش و صورتی و رایحهاز رنگ ،بندی و ارائهتبلیغاتی برای جلب توجه زنان و دختران در بسته

 اهمیت این است که مالیات ی حائزانجامد. نکتهصورتی با توجه به وجود شکاف دستمزدی میان زنان و مردان به نابرابری اقتصادی بیشتر می

دار ی قانونی برخورتی مختص زنان( دارد اما از وجههش) مالیات قانونی وارد بر محصولات بهدا" مالیات تامپون"صورتی گرچه کارکرد همسویی با 

لات حصوهای رنگی، در بازار مههای همراه با بدنتوان از تفاوت قیمت تلفنهای قابل لمس مالیات صورتی برای خوانندگان می) از نمونهنیست. 

 م.-:  دیجیتال ایران نام برد(

8 Talia Shadwell 
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 ،دپوستیمردان سف یبرا دیاشکال قدرت ابتدا با ریو سا یکند که قدرت اقتصادیم لفرض ناگفته عم نیا

 به حداکثر برسد. و بدن توانمند مردانه، 6همسوجنسیت ،گرادگرجنس

 

 و خشونت 10اینترسکشنالیتی

 یجتماعا تیموقع ینشانگرها ریمخرج مشترک باشد، سا کیممکن است  تیبر جنس یکه خشونت مبتن یدر حال

قابل  هانیو ا دهندیشکل م شوندیرا که زنان با آن مواجه م یو خطر تیاز خشونت، آزار و اذ یانواع خاص شهیهم

 نیا ایکه انتخاب کند که آ ستتوان خوا یشده است، نماز سرش کشیده که حجابش  ی. از زنستندین کیتفک

فقط به  یزنان بوم هیخشونت عل یخیو طول عمر تار میعظ اسی. مقیاسلام هراس ایاست  یخشونت جنس

ها پوست مدت نیو زنان رنگ یطور که زنان بومهمان .ستین لیقابل تقل یجنس ضیتبع ای یاستعمارگر ،ینژادپرست

و هم  که هم توسط دولت یخشونتاست،  نانینشاستعمار شهرک یدیابزار کل یتیاند، خشونت جنساستدلال کرده

 .دشویاعمال مهمچنان  ملتتوسط 

 یمورد توجه قرار م تحت یک عنوان یاغلب به عنوان مشکلات تیو ترس از جرم و جنا یدر شهر، خشونت عموم

ها محکوم به از آن یکه برخ کندیم جادیاز مداخله را ا یمحدود یهاشکل عنوان نیا«. مشکلات زنان» رد،یگ

ضافه ا س،یپل شیافزا یها برا. تلاشرندیگیمتعدد زنان را در نظر نم یاجتماع یهاتیموقع رایشکست هستند ز

 رایز کند،یتر مخطرناک یکارگران جنس یرا برا هاابانیحتمالاً خمداربسته ا یهانیو نصب دورب ییکردن روشنا

انده ر نیز ترامننا یهاکار به مکان یبلکه برا ند،کیم دیرا تهدها آن سیو خشونت پل یرینه تنها خطر دستگ

ر ممکن است د کنند،یصحبت نم یبه خوب یبه زبان محل ایمهاجرت ندارند  یرسم تیوضع هک ی. زنانشوندیم

خواست در یحت نکنند. یاند احساس راحتشده یکردن زنان طراح ترمنیا یکه برا ییفضاها ایبه خدمات  یدسترس

ابل دسترس ق یباشد. و فقدان گسترده فضاهادیگری  مشکل تواندیها م ستگاهیا نیشدن از اتوبوس در ب ادهیپ یبرا

انجام  ینمیتوانند در مورد ایکه م ییهازنان معلول در انواع انتخاباست که  یمعن نیافراد معلول به ا یبرا یکیزیف

                                                           
9 Cis 

.سو استاند همبه او نسبت دادهبر اساس فیزیک بدنی شود که جنسیتش با جنسیتی که در زمان تولد یا سیس به کسی گفته می همسوجنسیت  

و  کند، یک مرد سیسجندریابی میدارد و در ذهن و باورش خود را مرد هویتکه از ابتدای تولد اندام جنسی نرینگی برای مثال شخصی  

 م.-: شودهمسوجنسیت نامیده می

 
10 Intersectionality 

 عنوان به که شود، می اعمال خاص گروه یا فرد یک مورد در که جنسیت و طبقه نژاد، مانند اجتماعی های بندی طبقه پیوسته هم به ماهیت

 .شود می تلقی یکدیگر به وابسته و همپوشانی های آسیب یا تبعیض های سیستم ایجاد
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 شیبه منظور افزا یطراحو  هیروتغییر   است،یهر گونه سپیش از اتخاذ  ن،یمحدود هستند. بنابرا اریدهند بس

 .یمداشته باش قیدق یجامعه نگاه مختلف  یاعضاآن بر  یرگذاریتأث یبه نحوه دیبا ،یمنیا

یک در جستجوی  دیباشد، اما همچنان با رممکنیغ مشکلات یهمه یحل واحد براراه کی افتنیممکن است 

 رویکرد اینترسکشنال باشیم.

 شوند. منیکمتر ا نینشهیحاش یهاگروه ریسا یشود که برایباعث م نیزنان همچن یامن جلوه دادن شهرها برا

 یبیترک قیمعمولاً از طر یو خرده فروش یمناطق مسکون «یایاح»شهر و  یمناطق مرکز «یپاکساز» یتلاش برا

 یب یاز مردم که به عنوان نمادها ییهاروه( و حذف فعال گیباسازیز ی)پروژه ها یشناخت ییبایاز اقدامات ز

پوست، به  نیکل جوامع رنگ ،یخیشود. از لحاظ تاریاند، انجام مشخص شدهمو یا بیماری  تیخطر، جنا ،ینظم

و کوچه هوگان  11فاکسیهال لیووکی، از جمله آفرشدند و محو نابود  یشهر یپوستان، به نام نوساز اهیس ژهیو

 آنان یانگارجرمم قیاز طر یخانمان و کارگران جنسیهدف قرار دادن افراد ب غیرعلنی یها وهیامروزه، ش .12ونکوور

ه طور ب و رندیگیتحت کنترل قرار م بازرسی-ایست قیشدت از طربه پوست،نیجوانان رنگ ژهیواست. جوانان، به

 یراندن طبقه رونیب به هدف کنند،یکه به جوامع محروم و مهاجران خدمت م یی. فضاهاشوندیم ریدستگ افراطی

                                                           
11 Halifax’s Africville 

امعه به یک ج ودر اواسط قرن هجدهم تأسیس  هالیفاکس، نوا اسکوشیای کشور کانادا در شمال واقعکانادایی -آفریقایی یویل، دهکدهوآفریک

خدمات نامطلوب  یارائهتوجهی و ها بیدر اقدامی نژادپرستانه پس از دهه 1690هالیفاکس آن را در دهه  داریساحلی مرفه تبدیل شد، اما شهر

ویل نشان دهنده وبابت تخریب آفریکویل عذرخواهی کرد. برای بسیاری از مردم، آفریک 2010تخریب کرد. شهردار منطقه ای هالیفاکس در سال 

 م.-: برای اصلاح اشتباهات تاریخی است شظلم و ستم سیاه پوستان کانادایی و تلا

12 Vancouver’s Hogan’s Alley 
در ونکوور،  استراتونکا یاز گوشه جنوب غرب ستمیکه در شش دهه اول قرن ب یبود، کوچه ا نیپارک ل یرسم ریو غ یکوچه هوگان نام محل

 .کردیجکسون حرکت م ابانیتا خ یاصل ابانیاز خ وریو پر ونیونی یهاابانیخ نیگذشت. ب یم ایکلمب شیتیبر

 و ینیچ ،ییایتالیا یهاییاز کانادا یاریدوره بود، خانه بس نیمتنوع در طول ا یتیاز نظر قوم یامحله ،که کوچه هوگان و اطراف آن یحال در

 ،ییقایآفر تسیمتد یکوچک فواره اسقف یسایشهر، کل پوستاهیس یسایو تنها کل پوستاهیمشاغل س پوست،اهیس یهااز خانواده یتعداد ،یژاپن

اسکان  یاحتمال لیاز دلا یکیقابل توجه بود.  اهپوستیس تیمحله در ونکوور با جمع نیو آخر نیکوچه هوگان اول ب،یترت نیبه ا در ان واقع بود.

 .پوست بودند اهیان سعمدتاً مرد ،واگن خواب یباربرها رایقطار بود، ز یها ستگاهیبه ا یکیخانواده ها در آنجا، نزد نیا

آزادراه برنامه  کیمرحله از  نیاول ا،یدر ساخت پل راهرو جورج یرحزبیانجمن غ یتوسط دولت مدن 1670کوچه هوگان حدوداً در سال  شتریب

توسط  آزادراه نیشد. ا رانیها را به نصف برساند، و ینیببرد و محله چ نیکه در ابتدا قصد داشت تمام کوچه هوگان را از ب یشهر نیشده ب یزیر

ر از حضو ینشان چیمانده از خود کوچه ه یکوچه هوگان عملاً نابود شود. امروزه، بلوک باق نکهیمتوقف شد، اما نه قبل از ا استراتونکا جامعه لانفعا

 م.-: است استراتونکا نامشخص از یپوستان در آنجا ندارد و بخش اهیس
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تقلیل  ایشوند، یشوند، جابه جا م یبسته م «یمناطق در حال بازساز» نیاز او تبعیض شده  کارگر یطبقه ر،یفق

 یابند.میمنابع 

 بازوهایبه  ها راپوستان، آن نیرنگ یبرا سیپل یفراخوان یبرا دپوستیزنان سف به خصوص ،دپوستانیسف یآمادگ

خشونت از کار ضد یانسخه :را سرزنش کرد« 13کارسرال سمینیفم» توانمیدر این راستا کند. یم لیتبد سیپل مؤثر

 یفریعدالت ک ستمیو س سیبه پل ،تیبر جنس یحل خشونت مبتن یسخت است و برا یهاکه خواستار مجازات

: زنان بسته عدالت دست» در کتاب ،ییکایآمر ییقایپروفسور مطالعات آفر ،14یچیبت ر است. یمتک

 یاز زنان در چند دهه یکه برخ یکه در حال کندیاشاره م «15کایآمر یخشونت و ملت زندان پوست،اهیس

به  قاًی. دقددر خطر هستن همچون گذشته»دارند  یکه قدرت کمتر یاند، زنانخود بوده یمنیگذشته شاهد بهبود ا

 شیدر پ 19کایآمر زندان-ملت لیکه جنبش ضد خشونت در طول تشک کیو استراتژ کیدئولوژیا یریگجهت لیدل

 کارسرالتم سیسرویکرد است،  ینژادپرستانه و طبقات قاًیعم یفریعدالت ک ستمیکه س یطیدر شرا .«گرفته است

و  نایو بوم پوستاناهیس یهااز حد خانواده شیو انگ مجدد و هدف قرار دادن ب هاینابرابر قیبه تعم تواندیتنها م

و شهرها  سیکه در آن پل کندیشرکت م یستمیکارسرال ناخواسته در س سمینیپوستان کمک کند. فم نیرنگ

 یابر یهیزنان به عنوان توج یمنیاز ا تواندیاما م دهند،یانجام م یکم اریزنان کار بس یمنیبهبود ا یعملاً برا

 در معرض شتریها را بو آن دهدیرا هدف قرار م ریپذبیآس یهاگروه ریاستفاده کند که سا یو اقدامات هااستیس

  .دهدیم ارقر یابانیو خ یخشونت دولت

گان و مشاوران املاک و سازنددر تورنتو، متوجه شدم که 17ومینیکاندوم یتوسعهو  تیدر مورد جنس قاتمیدر تحق

ر اث یهامانند قفل یفن یهایژگیو نیو همچن یتیو کارکنان امن ساعته 24 دربان کاندوها که دهیا نیمستغلات با ا

                                                           
13 Carceral feminism 

نطق کارسرال م. داندمی حل اولیه خشونت علیه زنانکه افزایش پلیس، پیگرد قانونی و زندان را راه کندرویکردی را توصیف می فمینیسم کارسرال

 م.-: داندهای حبس، مجازات، تنبیه و خشونت میوابسته به استفاده از شیوه راها و افراد ها،  بدنها، ایدهاعمال نظم و امنیت بر ذهن
14 Beth Richie 

15  Arrested Justice: Black Women, Violence, and America’s Prison Nation 
16 America’s prison nation 
17 Condominium 

، ترکیبی بین یک واحد آپارتمانی و یک خانه است، در واقع ملکی است که می توان آن را خرید و مالکیت آن را مستقیما به کاندومینیوم یک

واحدی از یک ساختمان است که برای ورود به آن باید از یک فضای مشترک مانند راهرو عبور کنید. معمولا   معمول کاندوبه طور عهده گرفت. 

های بالا و پایین واحد دیگر وجود دارد. همچنین در طبقه 10الی  4باشند و در هر طبقه تقریبا )بدون پله( می یکاندوهای مسکونی یک طبقه

 (.کنید زندگی ی همکف یا پنت هاوسمگر اینکه در طبقه)ی شما نیز واحدهای دیگری وجود دارند خانه

 یدا خواهید کرد.پ را بقه(ط 50تا  10و یا بلند مرتبه ) (طبقه 7تا  3معمولا )و یا تراکم شهر، کاندوهای کم مرتبه  ی منطقه بندیبا توجه به نحوه

در یک کاندو، مالکیت مشاعات ساختمان بین تمام واحدها به صورت مشترک )مشاعی( است. شاید مشاعات ساختمان شامل سالن بدنسازی، 

ت دیگر، یک شود. به عبارهای ساختمان به عنوان مشاعات محدود در نظر گرفته میاستخر و سایر امکانات رفاهی باشد. البته برخی از مکان
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 کونتس یبرا نهیگز نیترنامعنوان را به  کاندورا دارا هستند،  هشدار یهاستمیمدار بسته و س نیدورب ،انگشتی

 «در حال رشد» یهاکه کاندوها به محله یزمان هایژگیو نیا .کنندبه بازار معرفی میمرکز شهر  در زنان ساکن

قرار گرفتند.  غیمورد تبل اریبس شدند،یم دهید یعنوان مناطق متروکه و صنعتبه ای بدنام بودندکه قبلاً  دندیرسیم

موار ه ییهاخود را به محله ریدهندگان مسزنان، توسعه یکاندوها برا« کردن منیا»سپس من استدلال کردم که با 

ترش گس نید. اندر املاک و مستغلات باش زیآممخاطره یهایگذارهیسرما بودصورت ممکن  نیا ریکه در غ کنندیم

به  نیکند. همچنینم ترمنیشوند، ا یآواره منشینی اعیانشکل از  نیا لیکه به دل یزنان یرا برا یمطمئناً زندگ

 قیخود از طر تیامن «دیخر» یدرخواست از زنان برا ن،یعلاوه بر ا کند.یمقابله نم یوجه با خشونت خانگ چیه

خود در  یمنیا یکه افراد مسئول رفاه خود، حت ییجا کند،یکمک م یسازیآپارتمان، به روند خصوص تیمالک

در  است که کمتر و کمتر یمعن نیدر شهر به ا یخصوص یکالا کیبه  یمنیا لیهستند. تبد تیبرابر جرم و جنا

اً با قطع موضوع نیخود هستند. ا تیامن نیتام یبرا یکه فاقد امکانات اقتصاد ردیگ یقرار م یدسترس کسان

 دارد. یادیزنان فاصله ز یتر براامن یاز شهر اینترسکشنال یستینیفم دگاهید

ا ر یخصوص یمنیکه اقدامات ا میدان یرسد، اما م یشهر امن چگونه به نظر م کیکه  میندان قاًیممکن است دق

پوستان،  نینگر ،ی. کارگران جنسستین یمتک سیبه پل ،اتیاز جنا یکاف قیتحق ای یریشگیپ یشود. برایشامل نم

 دپوستیزنان سف یهاو خواسته ازهایجاد کند. بر نیامن ا یتا ظاهر اندازدیاتوبوس نم ریمهاجران را ز ایجوانان 

 کند. یپدرسالارانه را خنث یسلطه یکیزیف راتییممتاز متمرکز نخواهد شد. و انتظار ندارد تغ

است.  ازیمورد ن شود،یقشر شروع م نیرتریپذبیآس یهادگاهیو د ازهایکه از ن اینترسکشنال کردیرو کیحداقل، 

 یخشونت خصوص نیاستاندارد خواهد بود. درک ارتباط ب نیتمر کیها آنبه آوردن  مانیگوش دادن به زنان و ا

کنترل  کیتاکت کیشد. ترس  اهدخو دهیتجاوز و فرهنگ تجاوز برچ یها. اسطورهافتیخواهد  شیافزا یو عموم

، رفتن از در رونیب یزنان مجبور نخواهند بود که فقط برا ،یستینیشهر امن و فم کینخواهد بود. در  یاجتماع

 یستینیشهر فم کیشهر که  نیهدر نخواهد رفت. در ا یاطیاقدام احت کیو  هزار یما برا ینرژشجاع باشند. ا

 برد. یکنند پیکه زنان به جهان عرضه م ییزهایچ یتوان به همهیاست، م

 

                                                           
ی منحصر به فرد مالک تهیه شده است، اما هنوز تحت نظارت و کنترل هیات مدیره قرار دارد )مانند بالکن و پارکینگ(. فضای مشاعی برای استفاده

 از مشاعات تابعیشود. سهم هر واحد کنند که صرف تعمیرات و نگهداری از ساختمان میمالکان کاندو ماهانه مبلغی را به عنوان شارژ پرداخت می

ی جاری براساس این ضریب باشد و معمولا سهم هر واحد بابت هزینهاز متراژ اختصاصی آن واحد تقسیم بر کل متراژ اختصاصی آن ساختمان می

 م.-: شودمحاسبه می
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