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 2کشینسل-و زن 1کشیزنانگی

 گردآوری دو مقاله از ریتا سگاتو و مارسلا لاگارده

 زهرا نعیمی

ای مهی نخست ترجکشی است. مقالهلاتین مطرح در مورد زنی پیش رو گردآوری دو ترجمه از دو فمنیست امریکایمقاله

لاگارده است و متن دوم بخشی از کتاب جنگ علیه ی مارسلا کشی از ایسابل گومس دربارهکشی و زنانگیی زناز مقاله

است که برده به این دلیل از میان آثار متعدد و قابل توجه سگاتو انتخاب شدهبدن زنان به قلم سگاتو است. متن نام

 های او به منتقدان خود است.های پیشین و جوابای از آرای او در کتابچکیده

های سریالی زنان شهر سیودادخوارس اند. مورد قتلبرداشته یهای موثرها گامیکشهر دو فمنیست در جریان شناخت زن

 کشی و دلایل آن بپردازند.ی نوع زننظر دربارهتا به تبادل های زیادی را به این منطقه کشانددر مکزیک فمنیست

ون از ده است، اکنبو حزب سوسیالیست مکزیکو سپس  حزب کمونیست مکزیکلاگارده که پیش از این از اعضای  

کند کند. تلاش میهای رسمی حقوق بشری دنبال میاست. او مطالبات خود را در ارگان حزب انقلاب دموکراتیکاعضای 

ی او  المللی به انجام برساند. اگرچه آرای فمنیستتا تغییرات لازم برای حقوق زنان را با اصلاح قوانین در سطح ملی و بین

 است. طلبانهرزیابی کرد ولی عملکرد او عملکردی اصلاحرا نمی توان لیبرال ا

یگیری های همتایان خود برای پلائورا سگاتو فمنیست آرژانتینی با رویکردهای بومی به منطقه است. او اگرچه با تلاش 

 کشیزن ی حقوق بشری کاملا همدل نیست ولی همچنان از دستاوردهای مارسلا لاگارده در قرار دادنمطالبات در حوزه

های ی مربوط به سگاتو او نقد خود را به روشکند. در مقالهکشی و جنایتی ساختاری استفاده میدر مفهوم زنانگی

ی کلیدی بحث سگاتو استعمار است در جایی از همین دهد. کلمهبشری توضیح میهای رسمی دولتی و حقوقسازمان

عمار توان از استباره دارد ولی نمیهای درخشانی در ایناست. دیدگاه  کند که اولین مستعمره بدن زن بودهمقاله ذکر می

رد این بیند ولی سخنی از کارکمراتب مردسالارانه میحرف زد و تنها جنسیت را مدنظر داشت. سگاتو جنسیت را در سلسله

است.  یی خارج از فضای خانگیهاکشیکند پرداختن به زنهای سگاتو را متمایز میچه نظریهگوید. آنمراتب نمیسلسله

یی بسیار حائز اهمیت است ولی کمتر از های ناموسی مطرح است، مسئلهکشیزن در اکثر کشورهای خاورمیانه مسئله

 خیز و...های مرتبط با فضاهای بزهکشیهای مافیایی، حکومتی، زنکشیرود. زنهای خارج از این فضا سخن میکشیزن

هان است که تلاش دارد کورجنسی آن را بردارد و جی زنان نیست رویکردی به تاریخ اندیشهسئلهمعتقدیم که فمنیسم م

 را از نو تعبیر کند.

 بخشهای مقاله

 یتیبار جنسخشونت قتل یگذاربر نام ی: درآمدیکشیو زنانگ یکشزن یاز مقاله ییهابخش) مارسلا لاگارده -1

 (گومس سکویسول سابلیا نوشته زنان هیعل

                                                           
feminicidio 1 

cidio-geno-femi 2 
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 (زنان هیاز فصل ششم کتاب جنگ عل ییبخشها) ریتا لائورا سگاتو -2

 کشی-نسل-کشی و زنزنانگی ●

 قربانی شدن زنان در جنگ ●

 نابرابر ولی متفاوت ●

 دربارهی نقش محول به دولت ●

 را گتو نکنیدی جنسیت  مسئله ●

 

 

 3مارسلا لاگارده -1

علیه  بار جنسیتیگذاری خشونت قتلکشی: درآمدی بر نامکشی و زنانگیی زنهایی از مقالهخشب

 4زنان

 5ایسابل سولیسکو گومس

ای لاتین های مهم فمنیسم معاصر آمریکی رسمی فدرال و یکی از تئوریسینشناس مکزیکی، نمایندهمارسلا لاگارده انسان

کشی، یکی از مفاهیم  قابل ارجاع و بااهمیت مطرح شده از سوی اوست. او  کتاب زن  "اسارت زنان "ت. مفهوماس

های سیاست قتل زنان از دیانا راسل و جیل ردفورد را به اسپانیایی ترجمه کردهاست و همچنین یکی از موثرترین چهره

ن قانون کشی در ایو همچنین وجود مفهوم خشونت زنانگیتصویب قانون عمومی دسترسی زنان به زندگی رها از خشونت 

کند اندازی سیاسی ترسیم میچشم -ای که خود او از این واژه داردترجمه -6کشیبود و علاوه بر آن برای مفهوم زنانگی

 گیرد.که تمامیت کشوری مکزیک را در برمی

( به femicidioکشی)ی زنمهدر مورد جایگزینی ترج دهد که با دیانا راسله توضیح میلاگارد

کشی واژه با آدم این  میان تمایز ایجاد گذاریاست. علت این نام( صحبت کردهfeminicidioکشی)زنانگی

(homicidioجنایی و یا صرف قتل زنان و یا زنانه کردن مفهوم آدم )خواهد اینکشی است و در عین حال لاگارده می 

ن ی جرائم جنسیتی است. بنابراین باشد. خلاصه به معنی قرار دادن قاتلان در زمرهبندی خشونت علیه زنامفهوم در رده

ذیری را خشونت حاصل از نابرابری و کیفرناپ"کشی ی اوج خشونت علیه زنان است... یعنی  باید به آدمکشی نقطهزنانگی

ه کشی در راستای عینیت بخشیدن بگی. این مورد آخر علاوه بر دلایل ذکر شده گامی برای تمیز زنان"کرد نیز اضافه

 کیفرناپذیری این پدیده و درنتیجه مسئولیت حکومت در مواجهه با آن است.

                                                           
Marcella lagarde 3 

Femicidio y feminicidio:  Avances para nombrar la expresión letal  de la violencia de género contra las  4

mujeres 

Solyszko GomesIzabel  5 

feminicide 6 
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شرایط تاریخی رفتارهای اجتماعی تهاجمی و "دهد که کشی شدیدترین ابراز خشونت است و زمانی رخ میزنانگی

 ."کندزنان را تهدید میکند که پیشرفت، سلامتی، آزادی و زندگی ای را ایجاد میخصمانه

انداز خشونت جنسیتی امری ساختاری است که با برتری جنسیتی پدرسالارانه راه را برای اعمال قدرت مردان در این چشم

یر باورانه و تغیتهای متعددی جریان دارد که به این فهم از خشونت پاسخی ذاکند. در حال حاضر بحثبر زنان هموار می

یا هیچ درکی از چرخهی قدرت و مقاومتهای ممکن ندارند. مفهوم پدرسالاری نیز با تغییراتی که در قرن دهد گوناپذیر می

 است مورد انتقاد است. با این حال وقتی  جرائم علیه زنان و روند نامتغیربیستم ایجاد  و در قرن بیست و یکم تثبیت شده

هایی چون گیرند یا مرتکب قساوتگریر جایگاه قاتل قرار میکنیم برای مثال این که زنان به ندرت دآن را تحلیل می

دشوار است که متوجه ساختاری سیاسی نشویم که همچنان بر زنان، حتی در  -شوندمثله کردن و یا تجاوز به بدن می

 بستر مقاومتی و با امکانات جدید، تسلط دارد.

 رسد:به نظر می بندی خشونت جنسیتی ضروریبنابراین استدلال لاگارده در دسته

رسان است که ی جنسیتی مردان... به مثابه سازوکار کنترل، انقیاد، سرکوب، تنبیه و پرخاشگری آسیببرتری پدرسالارانه 

شود. تداوم پدرسالاری بدون خشونتی خود سبب ایجاد قدرت برای مردان و نهادهای رسمی و غیر رسمی مربوط به آنها می

 گوییم ممکن نیست.سیتی میکه امروزه به آن خشونت جن

ول ها زن در طلیونیی مآمیز تجربهدهد هوشیاری و درک متنوعی از شرایط خشونتکش اجازه میمفهوم خشونت زنانگی

 گوید:ی بیست و یک قانون عمومی دسترسی زنان به زندگی رها از خشونت مکزیک میباشیم. مادهزندگی خود داشته

ل های عمومی و خصوصی است، متشکعلیه زنان و ماحصل نقض حقوق بشر در محیطشدیدترین نوع خشونت جنسیتی 

ی ستیزانه که ممکن است با کیفرناپذیری اجتماعی و حکومتی همراه شود و یا  در دستهی رفتارهای زناز مجموعه

 آمیز زنان قرار بگیرد.خشونت خانگی و سایر اشکال مرگ خشونت

توسط لاگارده و  2002است: یکی در سال کش مطرح شدهمورد خشونت زنانگیدر مکزیک دو تحقیق گسترده در 

آمیز دیگر های خشونت(. این تحقیقات هم شامل قتل زنان و هم  قتلONUدیگری از سوی سازمان ملل متحد زنان)

 ی آن نمود وضعیت خطیر در تمام کشور است.شود که نتیجهمی

گیری شرایط ستیزانه و سکسیستی منجر به شکلکند، بسیاری از رفتارهای زنمیطور که راسل اشاره به این ترتیب همان

کشی شامل تحقیقات در مورد ناپدید گیرد. مفهوم زنانگیی مرگ و میر قرار میشود که در دستهخشونت حداکثری می

تار هایی که رفام وضعیتهای مادرانه، مرگهای ناشی از سقط ناایمن و تمشدن زنان، تحقیقات در مورد خودکشی و مرگ

 شود.و حذف جنسیتی مسبب آن است، می

است. مکزیک به دلیل مورد هنجاری در سرتاسر امریکای لاتین مطرح شده -این ارجاعات و چهارچوب نظری و قضایی

 است.کشی در جهان شدهسیوداد خوارس و قتلهای فراوان زنان در این شهر مرجعی برای تحقیقات زنانگی
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 7لائورا سگاتوریتا -2

 بخشهایی از فصل ششم کتاب جنگ علیه زنان

 ی خشونت علیه زنان.پنج اختلاف نظر فمنیستی. موضوعاتی برای بازتاب دیگرگونه

 8منتشر کردم.  این کتاب خشونت جنسیتی را  جهانشمول ساختارهای بنیادین خشونتکتابی با نام  2002در سال 

ی نوع ام که جنسیت به اندازهجا اثبات کردهام. در آنتر در ساختار جنسیت بودهبیند. در واقع به دنبال جوانب دیرینهمی

تر از قدمت تاریخ تفکر. قدمتی بلورین ]کهنه و شفاف[  دارد، گویی بشر قدمت دارد، قدمتی بسیار طولانی، حتی طولانی

ت که رهایی از خشونت جنسیتی چنین دشوار است. همچنان بر این باور هستم قدمتی طبیعی باشد. از همین جهت اس

 کنم.ی عطفی بنیادین تعریف میولی اکنون جنسیت را تاریخی  و آن را نقطه

 9باریهای مختلف، قتلهای عمومی و سازماندیرینگی جنسیت امروزه آشکار است. با وجود تمام مبارزات، قوانین، سیاست

است. همین افزایش در رو به افزایش است. هم تعداد جنایات و هم میزان خشونت آنها افزایش یافته جنسیت همچنان

یی که با رویکرد ما مخالفند ابار علیه زنان نیز وجود دارد و کسی یارای توقف آن را ندارد. عدهلقت مورد خشونت غیر

دهند. در چرا که امروزه زنان بیشتر خشونت را گزارش می توان گذشته را با اکنون مقایسه کردکنند که نمیاستدلال می

ایش بار که از افزهای عینی با اندک ضریب اشتباه نه تنها از کاهش خشونت قتلبار ، اجساد و مرگمورد خشونت قتل

اد شد. این تعدیهر دو ساعت یک زن کشته م 2012ل دهند. در برزیل در ساتعداد آن در نسبت با جمعیت کل خبرمی

مین جریان شود. هدر قیاس با جمعیت برزیل رقم بسیار بالایی است.ُ سال بعد  در هر یک ساعت و نیم یک زن کشته می

پذیریم بار اگر خوشبینانه بهای غیر قتلهای اخیر در امریکای مرکزی نیز صادق است. در مورد دیگر یعنی خشونتدر سال

زنان  ها برای اکثریتدهند، پس در گذشته این خشونتگی را گزارش میکه امروزه زنان بیشتری خشونت و خشونت خان

 ی آنآمده از همین روی زنان دربارهاست و جزئی از عادات و رسوم به حساب میشده بودهدر اکثر مناطق امری پذیرفته

ای ویر جنسیتیمتوقف کنیم؛ تص ها راایم خشونتبندی نیز مسئله پابرجاست  ما نتوانستهاند. در این صورتدادهگزارشی نمی

ها است همچنان باقی است. هیچ علائمی وجود ندارد که حاکی از توقف ساز این خشونتها و زمینهکه در پس این خشونت

 ی قوانین حکومتی باشد.بار توسط قوانین و یا مبارزات ما در حوزههای غیرقتلخشونت

 ستنش بسیار دشوار است. ظاهراً قدمتی ندارد. یکی از امور دشواربنابراین جنسیت بلوری شکننده نیست بر عکس شک

ندیشد قرار دادن تاریخ درون جنسیت است. چرا که باید اذعان اهاست به جنسیت میبرای من به عنوان کسی که مدت

ار دشوار سیکرد جنسیت امری نه طبیعی که امری فرهنگی و کاملاً تاریخی است ولی قرار دادن تاریخ درون جنسیت ب

 است،کار ساده ای حداقل برای من نبود.

ی اخیر و شاید بیشتر از آن یعنی بعد از چاپ های من در دهههایی در همین راستا، یادداشتآنچه پیش رو دارید تلاش

ا در قالب ها رتواند بیندیشد، این یادداشتکتاب مذکور، است. از آنجا که معتقدم انسان در تبادلِ نظری طولانی بهتر می

                                                           
Rita laura segato 7 

universalista 8 

letal 9 
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ی مباحث درباره را ها و نظراتمگوهایی که ایدهودهم، گفتارائه می  2002پنج مباحثه با فمنیستهای مختلف از سال 

ود که بسیار شانگیزاند و باعث تفکر بیشتر میکند، فکر را بر میها انسان را هوشیار میشود. مخالفتمختلف شامل می

 مفید است.

 کشی-نسل-کشی و زنزنانگی

گردد که با اند به زمانی بر میهای مرا خواندهها برای کسانی که تحلیلترین آنشدهین بخش این مباحثات و شناختهاول

ی سیوداد خوارس مواجه شدم. از سوی برخی از سازمانهای این شهر به دلیل خوانشی که از مردانگی به عنوان مسئله

اره طور که قبلاً اشداشتمُ دعوت شدم. همان ساختارهای بنیادین خشونتابزاری برای فهم جنایات علیه زنان در کتاب 

ک ای، مدرن و معاصر را در یی قدمت طولانی این پدیده است و جوامع قبیلهدم این کتابی است جهانشمول که دربارهکر

کند. یکی از مباحث مطرح شده این است که بدن زن اولین مستعمره است، اولین سطح و با روشی یکسان تحلیل می

ی یمانپگوید از پیمان مردانه، از هممی ر چیر از مردانگیاست. کتاب پیش از هی تاریخ انسانی بدن زن بودهمستعمره

که خواهد. زن به دلیل جایگاهش نقش اساسی دارد. خلاصه آنایی که قربانی میهپیمان نامه مردانه، برادری مردانه به مثاب

 پیمان.پیمان مردانه در درون خود ساختاری مافیایی دارد، ساختار گعده، برادرانه و هم

آن را شده در سیوداد خوارس هایی بر بدن زنان کشتهیادداشتی اد خوارس با موردی مواجه شدم که در مقالهدر سیود

تفاوتی یمقاله با بتفاوتی تعمدی از سوی رسانه ها، مقامات، قوه ی قضایی، پلیس و پزشک قانونی نامیدم. در این بی

مرگ  های مشترک ببینیم.اتی راجع به کشف اجساد با ویژگیتوان اطلاعاست. میی مسائل پرداخته شدهتعمدی به همه

های مشابه و جسدهای زنان سیوداد خوارس که همه به یک توسط همسران غیرتی، بدهی به باندهای موادمخدر، مرگ

 اند.اند. بله همه ی گربه ها در تاریکیِ شب خاکستریشوند و در هم ریختهشکل نگاه می

ک بانی شدن زنان به عنوان یشدند گروه اول که به قرخوارس افراد به دو گروه تقسیم می ی سیوداددر بررسی مسئله

ی در معنای بندگفتیم ولی نه طبقهبندی سخن میتری از ما که از لزوم طبقهی واحد نگاه می کردند و گروه کوچکپدیده

ین دانند. در این مورد با اجنسیتی در قانون میکشی و جرائم معمول آن. اکثراً معنی طبقه بندی را در قراردادن زنانگی

فکیک شود. تمام افتد تها و بسترهایی که قتل زنانه در آن اتفاق میکردیم بگوییم باید انواع، انگیزهگروه اقلیت تلاش می

وجود دارد  یتی جنسی آنها مسئلهی همههای جنسیتی و ساختار پدرسالارانه دارند، در پس زمینهجرائم علیه زنان نشانه

ر غیر های متمایز بررسی کنیم. چرا؟ زیرا دولی باید مراقب این غلط اندازی باشیم تا بتوانیم انواع قتل زنان را با ویژگی

 این صورت بررسی و ردیابی آن ناممکن است.

اطق دیگر وارس یا منتوانیم جرائمی چون موارد سیوداد خباشیم نمیهای ویژه نداشتهمسئله این است که اگر دستورالعمل

های قضائی یکسان برای قض ات آنان را ردیابی و های پلیسی یکسان و نه روشتوان با روشرا ردیابی کنیم. نه می

ر این خوانم یا حتی دها نبوده است. مطالب زیادی میتقضاوت کرد. حتی جنبش فمنیستی نیز قادر به درک این تفاو

 شوند.کشی را متوجه نمیگیه درست تفاوت این زنانهشود کمورد با من تماس گرفته می

 فردی اتفاقگونه روابط درونهای جرائمی علیه زنان است که در محیطی غیر نزدیک بدون هیچبحث بر سر ویژگی

توان یافت مانند موارد سریالی. باید بفهمیم که ی شخصی از قتل نمیطور مواردی که هیچگونه انگیزهفتد. همینامی
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رسی های پرداختن به آن باید جداگانه برمیرند و به همین جهت تمام دستورالعملنانی هستند که در فضای خصوصی نمیز

های شود. این موارد بیشتر به جرائم جنگی و یا جرائم مربوط به جنگ نزدیک است. در این موارد محله، روابط زن با گروه

مانند مورد آفریقا در کنگو( اهمیت دارد. اگر این نوع جرائم را جدا نکنیم  0ی جغرافیایی خاص، یا قبیلهخاص و یا منطقه

 توانیم آنان را به روشنی درک، تحقیق و قضاوت کنیم...نمی

زنان بیشتری  گیرند ولی امروزهزمینه و ساختار جنسیتی نشئت می... مسئله اینجاست که اگرچه تمام جرائم از بستر، پیش

 های شخصی برای آنانتوان آنان را شامل روابط درونفردی دانست و یا انگیزهشوند و نمییدر محیط عمومی کشته م

یافت. به دلایلی نامعلوم که باید بررسی شود برای جنبش فمنیستی درک این تفاوت دشوار است. ولی عملا درک این 

های عملیقاتی و اداری را بالا ببریم. دستورالهای تحقهای دستورالعملموضوع بسیار اهمیت دارد چرا که باید بتوانیم ظرفیت

 پلیسی باید تغییر کند. -قضایی

های کشی به معنای انگیزه-نسل-ی زنکشی به معنای تمام جرائم علیه زنان با هدف قتل و از واژهی زنانگیمن از واژه 

ه اقناع ترین آن مربوط بشود. مهمکنم. با این تعریف مسائل مختلفی مطرح میفردی استفاده میغیرشخصی و غیر درون

سیاسی برای مشمولیت تمام جرائم جنسیتی است چرا که ارقام قابل توجه است و حجمی غیرقابل انکار دارند. علاوه بر 

ریم هر چه مان تمایل داهای ذهنی همیشگیی دیگر این است که ما با قالباین جرائم خانگی به وضوح بیشترند. مسئله

ی روابط نزدیک قرار دهیم.   این مسئله حتما شود خصوصی و خانگی کنیم و در حیطهل زنان مربوط میرا که به مسائ

 سازی امر زنانه.سازی و خانگیی خصوصیارتباطی با مدرنیته دارد، مدرنتیه

... 

 قربانی شدن زنان در جنگ

ی ست و با انواع جدید جنگ ارتباط دارد. هستهشود با مورد اول در ارتباط اتر میدومین اختلاف عقیده که هر بار پررنگ

یوداد توان در ساصلی مشاهدات من به گواتمالا تعلق دارد هرچند که از مورد سیوداد خوارس هم اصلا گسسته نیست. می

است. امروز لازم است کرد، شاید بتوان گفت جنگی که هنوز چهارچوب آن مشخص نشدهزده مشاهدهخوارس جهانی جنگ

گویم که بر تمام کشورها سایه سخن می 10دولتی شبهال جدید جنگ سخن بگوییم. من از فضای گستردهاز اشک

قش به دولتی داشتند. امروزه این ناست و اشکال متنوعی دارد. در گذشته دیکتاتورها در انواع مختلفی رفتار شبهافکنده

اعف یافته نیز مضشود در نتیجه اشکال مختلف کنترل، زور و خشونت سازماناست و دولت مضاعف  میمافیاها رسیده

 شود.می

کند. مقصودم نویسندگانی است سازی عمل میگیرد درون همین مضاعفهنگامی که دولت دست نهانش را به کار می

ی قضایی به مسئله 11ند مثل اگامبن و بقیه. مثلاً در مورد آلمان قاضی معاصر گونتر یاکوبزای حکومت پرداختهکه به مسئله

کند برای اعراب قانون جداگانه وضع کرد. یاکوبز در آلمان زندگی میاست و معتقد است که باید بازگشته 12کارل اشمیت

است. در جهان نازیسم قوانین همگانی همان است که های نازیستی رها شدهپنداریم که اروپا از این دست ایدهو ما می
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، تضاد کنندد، ازدواج میکننهایی که داد و ستد میها وضع شد. مردم معمولی، آلمانیبود ولی قوانین جدید برای یهودی

گذاری جدید برای یهودیان وجود دارد. در شوند ولی یک قانونگذاری همگانی میمنافع دارند و غیره شامل همان قانون

، قاضی آرژانتینی تحلیل بسیار خوبی از تفکر گونتر یاکوبز ارائه 13ی دشمن در حقوق کیفری، ائوخنیو رائول سافارونیمقاله

 دهد.می

ی دیگر رو می کند، آورد و چهرههمیشه میل به مضاعف شدن دارد. هر وقت که لازم باشد دست نهانش را در میدولت 

کند چرا که جایگاه قاضی را دارد دولتی عمل میتقریبا هر روز. یک پلیس در هر دولتی و در هر کشوری در جهان، شبه

یرا در توان پلیس را مقصر دانست زاند و نمیبرزیلی را کشتهکند. برای مثال در انگلیس جوانی و در خیابان قضاوت می

کند. و اگر حکم کند که خطر وجود دهد و این کار را به تنهایی میخیابان قاضی اوست، اوست که خطر را تشخیص می

تی ونی دولهای قاندولتی همیشگی در تمام خشونتتوان او را دادگاهی کرد. این یک وجه  امر شبهکشد و نمیدارد می

وجود دارد، در بسترهایی « قانونی»، «مدنی»، «مدرن»ی که همیشه در ساختاری دولتیِ ادر سراسر جهان است. عرصه

 کند.تر از فضای خود قانون در نظم موجود ایجاد میدهد و فضایی گستردهخود را بسط می

ن ان پرداخت. با این تفاسیر ما به سمت ایماتوان در این متن بدطبیعت مضاعف دولت موضوعی بسیار مهم است که نمی

ی آزمایش است، در بوتهرویم، ایمانی راسخ به مدنیت داریم، ایمانی که هیچگاه زیرسوال نرفتهدولتی شدید و پرشور می

های در جنبش روندهاست. شایسته است که از خود بپرسیم آیا این ایمان دولتی پیشقرار نگرفته، و به دقت امتحان نشده

 های اجتماعی صحیح است.ما و تمام جنبش

های نوین یم که برخی از نویسندگان آن را اشکال نوین جنگ و یا جنگای جنگی پراکندههدر امریکای لاتین شاهد عرص

ایی یم و در معنبینتر میدانند. در کشورهایی با خشونت بالاتر این حوزه را بسیار گستردهو یا اشکال غیرمتعارف جنگ می

ی های استبدادی حکومتنامم. جنگی غیر رسمی مقابل چشمان ماست که ابتدا در دورهدولتی میی شبهعام آن را حوزه

توان آنها هایی وجود دارد که میاست. بخشهای امریکای مرکزی ادامه یافتهی باندها و گنگی آن در دورهو بعداً ادامه

های ثروت را در دست دارد. این مورد که به مورد پیشین حفظ و نگهداری جریانهای مسل ح نامید که کنترل، را بنگاه

 ارتباط دارد باعث شد که اذعان کنم ما به تعاریف جدیدی برای جنگ نیاز داریم.

دولتی نظامی، مقامات های مسلح در جریان سرکوب شبهتاریخی و همچنین شخصی میان گروه هایهرابطدر جهان ما 

ت اند و بازوی کمکی دولدولتی و مافیاهای کنونی وجود دارد. بسیاری از افراد که پیش از این در دولت فعالیت داشته

شوند که یهای مسلحی می جزئی از بنگاهپیوندند یعنهای امنیتی خصوصی و همچنین جنایتکارانه میاند، به بخشبوده

ی هشتاد مربوط به جنگ بود امروزه مربوط به زنند... بنابراین اقداماتی که در دههامروز دست به اقدامات جنایتکارانه می

 شود، باندهای قاچاق که باید توجه کرد که فقط کارشان قاچاق نیست.باندها می

... 

نان آوردن زهای جنگی و خود جنگ بود؛ برای غنائم جنگ، به چنگبرآمده از آسیبهای پیشین آسیب به زنان در جنگ

ی جنسی و غیره. من و این نویسندگان معتقدیم که در ی قلمرو، آبستن کردن و اسارت به عنوان معشوقه، بردهبه مثابه
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ن امر جانبی بود اکنون در مرکز پذیرد. آنچه که پیش از ایامریکای مرکزی جنگ از طریق قربانی کردن زنان انجام می

 است. باید تاکید کرد که این دو نویسنده فمینست نیستند. من فمنیست هستم ولیاست و تبدیل به شکلی از جنگ شده

ی جنگ معاصر هتک حرمت است، به خصوص گوید که شیوهمی 14آن دوی دیگر متخصص جنگ هستند. مری کالدور

ان در های سنگی عظیم بوداییشناختی، مجسمهتوان تخریب اماکن باستانر میهتک حرمت اماکن مقدس. با این تفسی

گوید روش در معنایی مشابه می 15شود. مونکلرافغانستان را فهمید. درنتیجه بدن زن نیز به همین شکل هتک حرمت می

ای از این خود شیوهبدن زنان است، یعنی هتک حرمت زنان.  16کشی،  حمله به پیوندهای مشترکویرانسازی بدون نسل

 ی راهنمای جنگ وجود دارد.جنگ است. شواهد آن به وضوح در گواتمالا در کتابچه

ی جنایات ، از ادامه17توانم به بخش دوم اختلاف نظرات بپردازم. بخشی از جنبش به پیروی از کاترین مکینوناکنون می

است. دیدهی صلح نندارد، جنسیت تا کنون به خود زمانهی صلح وجود گوید، برای جنسیت زمانهجنگی و جنایات صلح می

های نوین جنگ، ادامه و بسط همان های معاصر، در شیوهآمیز در جنگاین گروه زنان معتقدند که اقدامات خشونت

نی، یافتد. برای مثال در مورد گواتمالا بر اساس یک گفتمان پنهان زیرزمی خانگی است که در خانوارها اتفاق میتجربه

بی مراتزنند، جهانی صراحتاً سلسلهمشکل خانوارهای مایایی این است که مردان نامتمدن هستند، همسران خود را می

به  وقتی جنگ -آید که مگر ما داریمالبته برای من سوال پیش می -دارند، همچون ما الگوهای مدنی جنسیتی ندارند

شدن انیی همان شکل قربیابد،  ادامهاست گسترش میبار بودهرها خشونتیرسد ساختاری که از پیش درون خانواگواتمالا م

 دهد.زنان در خانوارها در جنگ رخ می

آمیز امری ای که اقدامات خشونتگویند حتی در جوامعهالبته نویسندگانی که با آنها دیدار داشتم به خصوص مونکلر می

 گیرند. در گواتمالا این موردلعمل جنگ و بخشی از مشق جنگ قرار میاست باز هم جزئی از دستوراغیر عادی و نادر بوده

اند و توان سلسله مراتب جنسیتی را در خانوارهای گواتمالایی دید، زن و مرد ارزش یکسانی نداشتهآشکار است. می

به جوامع  ایی کهاست. همان نقدهمراتب جنسیتی بر مبنای تفاوت جنسیتی  در کار، اجتماع و غیره وجود داشتهسلسله

 است.ای داریم ولی درست مانند جهان عرب خشونت وجود نداشتهقبیله

چیز در های جنسیتی، قراردادن همهگذاری در رابطه با خشونتخیلی مهم است که ریز شویم و دقیق ببینیم. عدم تفاوت

 مانند این نویسندگان در مورد اروپایشود که بیهوده دور خود بچرخیم و راه حلی نیابیم دقیقا کنار هم گاهی سبب می

ا سر ی زنان تشرقی و یا مورد جهان ما، امریکای مرکزی، امریکای جنوبی و در کل امریکای ما، استراتژیِ جنگ شکنجه

هایی مانند سیوداد خوارس یعنی هایی از جنس سرکوب]خانگی[  در جنگحد مرگ است و این امر به همان شدت جنگ

ه جنگ روی از خانوار بشود. در عوض پیشنظامی نیز یافت میدولتی و شبهی شبهدر فضای گستردههای مافیایی جنگ

 های خاصی از جمعیت راکند و گروهباید راه را برعکس از جنگ به خانوار رفت، این جنگ خشونت خانگی را تشدید می

ندوراس و السالوادور تمام جمعیت را تحت تاثیر قرار دهد، البته در برخی از کشورها مانند گواتمالا، هتحت تاثیر قرار می

تواند در همین گروه قرار بگیرد چرا که قربانی شدن دهد میآمیزی که نشان میی صلحدهد. برزیل نیز علیرغم وجههمی
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ناطق م دهد. بنابراین در برخیخانگی بین هر صدهزار نفر  آمار بالایی است و ارقام خبر از وضعیت جنگی میو خشونت

ی جمعیت قابل لمس است؛ ولی در برخی کشورها دهد و برای همهبسیار گسترده است و زندگی را تحت تاثیر قرار می

دهد. موضع من این نیست که در این های خاص با آمار قتل بالا  خود را نشان میهایی در گروهها و گرهفقط در شکاف

گی است برعکس معتقدم که همان شکل جنگ است که بر نابودی بدن ی زیست خانها اشکال مختلف جنگ ادامهگروه

 برد.شود و با این کار اعتبار زندگی کمونیتاری را از بین میزنان متمرکز می

برای نابودی  ابزاری یش از نابودی بدن زنان به مثابهام. تا چندی پبا توجه به این توضیحات موضع خود را کمی تغییر داده

مسئله  ام کهام. فهمیدهگفتم. امروز بعد از چند ماه کار در گواتمالا دیدگاه خود را کمی تغییر دادهسخن می ی دشمنروحیه

گردد. ود و برمیشگسستن پیوندهایِ اعتبار بافت کمونیتاریا است. شکلی از جنگیدن است که به فضای خانگی وارد می

شود. جنگ از ای است که یکی به دیگری تبدیل مین  چرخهای مردسالارانه وجود دارد. به نظر مدر جنگ معادله

کند. این کشی استفاده میشود و از آن برای انحلال اجتماع و اشغال قلمرو بدون نسلساختارهای پدرسالارانه تغذیه می

کشی تعریفی است که نویسندگان اروپای شرقی برای روشهای اشغال قلمروهای مختلف و فروپاشی یک ملت بدون نسل

نگ ها و راهنمای جکنند. نقطهی ثقل و مرکز این بحران و بطن این بدن اجتماعی بدن زن است. در کتابچهاستفاده می

هایی یافت که به وضوح از کاهش توبیخ سربازان هنگام توان مقالات و دستورالعملکه پیش از این به آنها اشاره کردم می

های شود؟ این سوال از پژوهششود. چرا به زنان حمله مییی مطرح میمسئلهشود. این جا آسیب به زنان سخن گفته می

 سیوداد خوارس با من است. چرا زنان؟

شوند ولی به همان میزن دشمن جنگی، سرباز دشمن یا منابع تسلیحاتی پایگاه دشمن نیست. مردان خیلی بیشتر کشته

اب ل در قاتلان و مقتولین وجود دارد. زنان در تناسب نسبت به ارتککشند، تناسبی میان میزان خشونت منجر به قتاندازه می

شود گیرند. چرا در اشکال جدید جنگ چیزی به زنان تحمیل و اضافه نمیقتل خیلی بیشتر از مردان مورد قتل قرار می

ایم؟ انی دوم شاهد آن بودهای تا جنگ جهکنند همان طور که از شواهد برآمده از اولین جنگهای قبیلهچرا آنان را بارور نمی

است. همیشه به مثابه یک ضمیمه است که زن در آن هدف نابودی نبودهاز گذشته تا کنون روندی مشخص طی شده

ی جنگ ی ثانواست ولی همیشه نتیجهشده یا به بردگی گرفته شدهمورد خشونت واقع شده، به عنوان معشوقه دزدیده

دهد ی مدرنیته و سرمایه رخ میدر بازهیوگسلاوی و یا رواندا از چه قرار است؟ چه اتفاقی  است. بنابراین ماجرا بعد ازبوده

ی شود. با پدیدهشدگی مینظامیشود؟ در رواندا و یوگسلاوی جنگ دچار شبهکه زن خود شکلی از جنگ می

های نظامی و ی، نشانها بود، در جنگ لباس نظامیم. پیش از این جنگ بین دولتشدگی جنگ مواجهنظامیشبه

شود. همه چیز آیین و قواعد خود را داشت جنگ یک مکتب فکری بود. از هان نگه داشتی سربازهایی بود که روحیهروش

 ای شبه نظامی شدند.ها پدیدهی دوم قرن بیست جنگنیمه

همان  عصبی دارد. ی روانشناسی، اجتماع، کنترل سیستمجنگ امروزه یک تکنیک است، متخصصان مختلف در حوزه

مطالعاتی  .مشهود است 18جنگی-ریزی برای سیستم عصبیزبانی وجود دارد، برنامه -طور که یک کنترل سیستم عصبی

که به دنبال مرکز ثقل اساسی بافت یک  ی تخصص مهندسی هم دارد. نوعی از مهندسی اجتماعیاست که گویا مرحله

                                                           

linguistic programming -Neuro 18ریزی ذهن انسان از طریق زبان را هایی که ادعای قابلیت برنامهشبه علم

 دارند
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له تر و موثرتر و به شکل مستقیم بدون هدر دادن گلواجتماعی و یا بافت یک کمونیتاریا است که تا با نابودی آن سریع

ی ثقل است، درست مانند کسی دهد که حمله به زنان حمله به همان نقطههای موجود نشان میود کرد. پژوهشآن را ناب

نند دارند و جهان را بازتولید کتوانند جهان را سرپا نگهکند. زنان نقش مرکز ثقل را دارند میاختمان را ویران میکه یک س

 دانیم.ها خوب میاین را ما فمنیست

است؛ هی راهنما نوشته شدمحتوای طرح کمپین گواتمالا یکی از زیربناهای اساسی تفسیرهای من است. در متن دفترچه

ه قربانی کردن زنان در جنگ برایشان امری عادی نیست باید آگاه شوند تا قبح آن برایشان بریزد و بتوانند سربازانی ک

ی چهل ی منع فحشا در دههزنان را بکشند. قرابت عجیبی وجود دارد بین این مسئله و آنچه در آرژانتین بعد از یک دوره

ردگان اسم ب آوردند و خودشان بر آنداز فرانسوی و یهودی روسپی میان های بیست و سی چند نفر پااتفاق افتاد. در دهه

بودند که سالها بعد برای مدتی ممنوع شد. در پایان این دوره نخستین  هایی باز کردهخانهروسپی بودند.سفید گذاشته

ک اسناد  آن دوره به عنوان یها بودند. این موضوع در هایی که به شکل قانونی افتتاح شد در مجاورت پادگانخانهروسپی

 است.قانون آمده

شود. برای مثال شهر کومودورو ریواداویا که در ساحل اقیانوس می اخیراً شواهدی از نوع همین رخداد در مناطق دیگر دیده

یع نابرداری و برخی از صهای بهرههای صنعتی نفت در جنوب آرژانتین است. این شرکتاطلس در پاتاگونیا که منطقه

ومی ها، روستاهای بآورند. همان نزدیک به سمت کوهای را میخانهزیربنایی بزرگ دیگر همیشه با خود تجهیزات روسپی

است. هایی آنجا بنا شدهناست. همچنین پادگاای ماندهشان بسیار بومی و قبیلهوجود دارد که همچنان زندگی 19و مستیسو

و  های ساحلی، استخراج نفتن سربازان تحت عنوان کار در  مناطقی با  پادگانبرخی از پژوهشگران منطقه معتقدند ای

ا به شود بردن آنهشوند. اولین کاری که به عنوان معرفی نظامی آنها انجام میخانه  به این مناطق اعزام میدارای روسپی

های های جنسیتی بخشی از فعالیتروشزنان از  20ردوکسیوناند که روسپی خانه  است. برخی از این سربازان شهادت داده

کوب در مراتب و یا اشکال سراست. این بدان معنا نیست که که جنسیت و سلسههای آموزشی آنان نبودهآنان یا فعالیت

 آنجا وجود ندارد. به این معناست که اشکال قربانی کردن نوع، معنا و سازوکار یکسان ندارد.

ر سازی جنسیتی را در ستم بتوان سازوکار قربانیای نظامی در جنگ است. اینجا میبنابراین قربانی کردن زن مواجهه

ی مستحکمی در آن برقرار است و انحلال الگوهای کومونیتاری جسم زن در  میدان جنگ دید، میدانی که پیمان مردانه

شده امروزه از زیِ سازماندهیساای که در بالا آورده شد، قربانیموجود نیز حیاتی است. با شواهد تاریخی و شخصی

ز این جوید. در کشور ما] آرژانتین[ نیی راهنمای گواتمالا،  بهره میدولتی سرکوبگر همچون دفترچهترفندهای جنگی شبه

 شود.میترفندها در نارکوهای موادمخدر دیده

... 

م بیاید. م جرائم منجر به قتل زنان کنار هپندارند لازم است تماها میجاست که بیشتر فمنیستی اول اینبنابراین مسئله

های  نگیزههای ارتکاب خصوصی ندارند و و با اکشی نگاه کرد که انگیزهمن معتقدم باید نوعی دیگر به انواع مختلف زنانگی

                                                           
 های اروپایی و بومی امریکادورگه 19
گی و مذهبی فرهن تغییراتداد شامل انواع ی امریکا برای تغییر بافت زیستی بومیها انجام میهای قارهکه کشور اسپانیا در مستعمرهسیستمی  20

 مشابه کاری که رضا خان در ایران در مورد عشایر انجام داد. توسط کلیسا و جا به جایی زیستگاه بومیان بود



Tajrishcircle.org 
 فصلنامه زن کشی: مقاله دوم

 

گ پندارند انواعی از جنها هستند که میای از فمنیستی دوم این است که عدهگیرند. مسئلهغیرخصوصی صورت می

ی امر خانگی، و خشونت خانگی و خشونت جنگی است. ولی من ود دارد، به خصوص انواع جنگ غیررسمی، که ادامهوج

ی رصهاست و دوباره به عشدهریزیبینم، یعنی انواعی از خشونت جنگی و ستم بر جسم زنان که برنامهیک گسست می

 گردد.خانگی بازمی

 نابرابر، ولی متفاوت

ها بداینم که قدمتی ساختاری به قدمت نوع بشر دارد و به نظر ساختاری ولین عنصر تمام خشونتاگر پدرسالاری را ا

ساختاری  است وآید، بنابراین هیچ منعی وجود ندارد که بیندیشیم ساختار در طول زمان دچار تغییراتی شدهطبیعی می

همه دشوارتر ولی پیچیدگی آن از همه کمتر  ای که توضیح آن ازشود، مسئلهی سوم مطرح میتاریخی است. حال مسئله

در  یرمی از گسست است. گسست در پدرسالاخواهم مطرح کنم نوع سواست و فقط کمی دقت لازم دارد. آنچه که می

توان تغییر شکل پدرسالاری را اثبات کرد، تغییری که آن را به پدرسالاری مدرن پندارم که میگذر تسلط و استعمار. می

 بارترین نوع پدرسالاری است.پندارم که قتلاست و من میتبدیل کردهامروزی 

های برزیل داشتم[...یکی از سوالاتی مطرح از آن زمان تا به حال این بود که چه بر سر ... ]بعد از تجربیاتی که با بومی

یی هنوز به شکل کمونیتاری آمد. در مناطقی که روستاها 21«دهکده-جهان» در   -در معنای تیپ ایدئال وبری آن -مردان

ودشان های اجتماعی که مختص به خو کلکتیو وجود دارند، جوامعی با ترفندهای کنترل انباشت، کنترل تمرکز، با فنآوری

ی هافتد وقتی جبههای تاریخی متفاوت با سرمایه، در این جوامع جنسیت چگونه است؟ چه اتفاقی میهستند و پروژه

هایی برای زنان بومی و های عمومی، مدارس، نهادهای بهداشت و سلامت، و فعالیتها، سیاستنبا انجم دولتی خیرخواه

ی یابد. این یک مسئلهی این موارد خشونت افزایش میشود؟ جواب این است که در کنار همهغیر... وارد این جهان می

اری، ی دولتی و ائتلافات تجچرا با ورود جبههای قابل توجه برای اندیشیدن است. شود؟ پدیدهوسیع است. چرا چنین می

یابد؟ این امری قابل مشاهده است و پزشکی و مسیحی آن همزمان اشکال سرکوب زنان بومی ادامه دارد و افزایش می

یره. این است و غواقعیت دارد. زنی که شوهرش یک دستش را با قمه قطع میکند، و دیگری که زیر مشت و لگد فلج شده

ن نیست، های ساختار کمونیتاری پیشیشونت خانگی، این اشکال ستم بر زنان، نفرت نسبت به زنان، جز شاخصهاشکال خ

 انداز مردانی درون جهان استعمار دید.باید آن را از چشم

 23تغییرات خشونت جنسیتی نقش دولت و قوانین در مقابل ساختار و ،22جنسیت و استعمارخواهم  از دو متن اکنون می

. ی تحلیل که باید خیلی بیش از اینها به آن پرداختگیری کنم. این یک تز بسیار بزرگ است، یک هندسهتیجهیک ن

ای برای من واژه 24«کریولو»ی اصلی روی هم افتادگی چند چیز است. من آرژانتینی هستم، سالهای طولانی واژهی مسئله

اند. جهان واژگانی مترادف« زنستیزی» و « هموفبیا»، «تعصب»، «کریولو» اندیشم که است. ولی امروز میباشکوه بوده

                                                           
aldea»-«mundo 21  یا در انگلیسیvillage -world اصطالحاتی است که هم معنای دهکده ی جهانی است. 

Género y colonialidad 22 

El papel del Estado y de las leyes frente a la estructura y las transformaciones de la violencia de género 23 
این اشخاص در دوران استعمار در سلسلهمراتب اجتمعای . میآمدنداروپاییها، عمدتا اسپانیاییهایی که در کشورهای امریکای التین به دنیا  24

 .علت این سخن سگاتو این است که در فرهنگ مردم گاه کریولها را نماد پذیرش قاره میدانند. جایگاه باالتری از بومیان و یا دورگهها داشتند
 .مردمانی از قارهای دیگر که بومیشدهاند
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این  ی استعمار رابطه دارد. من تنها کسی نیستم کهبار است و البته این مسئله با جبههکریولی ما برای زنان جهانی قتل

گد جنها میمستعمرهی جوامع آفریقایی دارند. مردی که با ادعا را میکند، پژوهشگران فرانسوی همین اعتقاد را درباره

مرزی از خاک خود ما، یک مامور دولتی، یک مامور دولتی مرزی باشند خواه درونی برونکریولو است، خواه مستعمره

 است.

م ی  انقطاعی بزگ و گسست عظیشود که کشور ما نمونه گرفت هنگامی که گفته می توان نتیجهاز این مشاهدات می

ت ای شریف اس زنند، حتی افسانه نیست، افسانه واژه است. از یک افسانه حرف می های برون مرزی با جهان دستگاه

که این موقعیت لایق آن نیست. این یک فریب است که از آن در رنجیم، چرا که دول کشورهای ما، حکومتهای کریولی 

ر طاع از آن. این مسئله را دمرزی هستند تا توقف، گسست  و انق های برونی جهان استعماری و دستگاهبیشتر ادامه ،ما

 کرد.توان مشاهده های ما می رویکرد دولتها به جهان درون خود، جهان درون ملت

... 

گیرد؛ نخست برای دفاع جنگجویانه از ی دولتی، کریولسازی مردان اسیر شده با دو هدف انجام میروی جبههدر پیش

اند. دهو توسط اربابان سفید، با الگوهای جنسیتی سفید تسخیر شی صلح. این مردان اسیرند فتوحات و سپس برای مناقشه

را که مجبور شود. چکند و مرد کریولی شده عمیقاً دچار تغییر و سازگاری میانداز و معنای  تنانگی به کل تغییر میچشم

ی سفید یقی که مردانگاش. تعل به انتخاب است، انتخاب بین همجنس، دوست، برادر، مرد سفید یا زنش، فرزندانش و خانه

کند بسیار پررنگ است چرا که این مردانگی پیروز و برنده است. مرد تسلیم دستورات قالب جنسیت و قدرت  ایجاد می

 شود.شود و خود به استعمارگر درون خانه تبدیل میسفید می

د. اولین رویکرد که رویکردی این روایت من از تاریخ است ولی از دیدگاه فمنیسم سه رویکرد به این موضوع وجود دار

توانیم آن را اروپامحور بدانیم، معتقد است که جنسیت اینجا یا آنجا یکی است و حتی گاه از آن انگارانه است و میساده

بدتر هم هست، البته که منظور پیرامون اروپا از نگاه یک اروپامحور است. «  پیرامونی» شود در جهان هم بدتر مدعی می

، استاد دانشگاه 25ی آرژانتینی ماریا لوگونستوان به نویسندهگر گروهی از نویسندگان هستند که از میان آنان میرویکرد دی

دانم. او با ارجاع به شواهد قومشناسانه در ایالات متحده، اشاره کرد. علیرغم عدم توافق، مقالات و متون او را ارزشمند می

ترین که در جهان پیشااستعماری چیزی به نام جنسیت وجود ندارد. یکی از مهمو تاریخیِ برخی از نویسندگان مدعی است 

که او هم در ایالات متحده استاد است. اویه وومی معتقد  26منابع او نویسندهای نیجریایی است به نام اویرونکه اویه وومی

است. این ار انگلیس وجود نداشتهاختراع استعمار انگلیس است که تا پیش از استعم 27است که جنسیت در جهان یوروبایی

 ی از رویکردهای نویسندگان طیف مقابل اولی است. من در میان این دو طیف قرار دارم.اخلاصه

مراتب جنسیتی، ارج بالاتر برای مردان و وظائف مردانه و نوعی به معتقدم که در جهان پیشااستعماری پدرسالاری، سلسله

ار حفظ بهای خشونتباشد ناچار باید به شیوهمراتب وجودداشتهرا که هرجا سلسهاست، چخصوص از خشونت وجود داشته

هنوز وجود دارد و پیش از این  است اما و بازتولید شود ولی این پدرسالاری همچنان در مناطق مختلف اگرچه رو به افول
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 جتماعی وجود دارد از زن بیشتر محافظتاست. هر جا که اتاثیر بودهجان و یا کم است یک پدر سالاری کمنیز وجود داشته

افتد گسست استعماری مرد غیرسفید و سقوط ناگهانی ارزش و جایگاه سیاسی شود. آنچه در گذر به مدرنیته اتفاق میمی

 فضای خانگی است.

ر این فضای ددر جهان کومونیتاریو دو فضا داریم. یکی فضای عمومی. یعنی قلمروی مردان؟ بله. اعتبار بیشتر دارد؟ بله. 

 ای چنین است و از سوی دیگر فضای خانگی، اعتبار کمترعمومی فقط مرد سخن میگوید؟ بله. در بسیاری از جوامع قبیله

دارد ولی فضایی سیاسی با ویژگیهای سیاسی است نه فضایی خصوصی و شخصی. چطور فضای خانگی سیاسی است؟ 

دهد. می زدایی رخسیاست شود این گونهواری مادر، پدر و فرزندان میای فضای خانگی سلولی چهاردیهسته در خانواده تک

ها نفر. چیزهایی که برای ما وجود دارد ده زندگی رانفضای خانگی، فضایی بود برای گذ هادر جهان بومی این، پیش از

صی ی خصوبرای آنان وجود نداشت مسائلی چون زندگی خصوصی، حفاظت از حریم خصوصی و این ارزشمندی مسئله

گونه ی شخصی و نزدیک وجود نداشت، دیدگاه کنونی ما به همه چیز اینگرا است. مسئلهکه به کل امری مدرن و  فردیت

ای شدن خانواده، تمام گرایی، هستهای از بین رفت. مدرنیزه شدن و فردیت ی هستهنبود. این قلب جمعی در خانواده

در فضای خانگی شد و آن را به فضای خصوصی و شخصی تبدیل کرد. پیش ها موجب سقوط ناگهانی  فضای خاص این

 از این چنین نبود.

هان شمول باشد. جی نیست که مسائل آن جهاناای عمومی در جهان کمونیتاری حوزهتفاوت مهم دیگر این است که فض

د مدرنیته این ساختار دوگانه به زنیم. با رونحرف می 28ای در کار نیست، دو چیز دو چیز است، از جهان دوگانه شمولی

تبدیل شد. امر دوگانه و دودویی یکسان نیست دو چیز مجزاست. ساختار دودویی ساختاری تکی است.  29ساختار دودویی

ی صریح یهگیر، یک بیانشمول، با منافع همهاگر بخواهیم به زبانی سیاسی سخن بگوییم، اگر بخواهیم گفتمانی جهان

باید آن را در فضای عمومی مطرح کنیم، یعنی فضایی دو تایی. در جهان مدرنیته فضای تکی حاکم باشیم سیاسی داشته

ن حوزه خواهد در ایها تاثیر سیاسی در کلیت افراد دارند. هر کس که میی عمومی تنها فضایی است که گفتهاست، حوزه

، اشکالی از لباس پوشیدن را بیاموزد. شاید با مندیهای خاصی از بدنظاهر شود  باید سازگار شود، رفتار کردن، شکل

ه شوند بلی عمومی ظاهر میخودمان فکر کنیم که این حقیقت ندارد. زنان، سیاهان، همجنسگراها و معلولین در حوزه

می ی عموولی مجبورند تلاش زیادی خرج کنند تا همرنگ جماعت شوند، و تلاش کنند تا یادبگیرند چگونه در حوزه

گیرد، چرا که این حوزه امر سیاسی را در انحصار دارد کلیت . هیچ کس با روپوش کار مورد تایید قرار نمیظاهرشوند

 بخشد و سایرین تنها ضایعات آن هستند.می

ز ما کند و همه چیای میبارتر چرا که زندگی زنان را دگرگون ، خانواده را هستهاین ساختار مدرنیته است، از همیشه قتل

گذرد سخن بگوییم، نه به این دلیل که از نظر دهد. به همین دلیل است که باید از آنچه بر ما در جنگ میمی را تغییر

آنچه بر  دهد کهدهد، نشان میکمی اهمیت دارد، بلکه به این دلیل که تفکر ما را در مورد آنچه بر زنان میگذرد تغییر می

ی مسائل است، چرا که تمام سازوکارهایی که شاهد آنیم، باشد. این کلید همهی کاملا عمومی اتواند مسئلهگذرد میما می
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رانند. همین تفاوت میان های رسمی درباب زنان، زنان را به میدان امر خصوصی، امر صمیمی و امر جز، میتمام گفتمان

 ت.اسبندی آن در مدرنیته از ساختار دودویی بر آمدهی دستهامر کلی و امر جزئی و شیوه

این یکی دیگر از اختلافات بزرگ است، یکی دیگر از مباحثات فمنیستی که به نظر من بسیار مهم است. در متنی که در 

ام، زیرا باید تمام مسائل استفاده کرده 30epater le bourgeoisی مناقشه برانگیز هایم از جملهیکی از یادداشت

 متفاوت ولی برابر» ه چالش بکشیم. حرف من این است. اگر شعار مدرن اندازد بی باطل میمحتاطانه که ما را در چرخه

که خیالی باطل در ساختار دودویی  است، زیرا در ساختار دودویی جایی برای دیگری نیست، دیگری تابع یکی  -«است

 است. 31، جهان به راستی متکثر«نابرایر ولی متفاوت» ای شعار این است: در جهان قبیله -است

ابری ، به گفتمان مدرنیته اعتقاد داریم، بله این گفتمانی بر«متفاوت ولی برابر» این شعار پرمعنا را مطرح میکنیم؛ وقتی 

ی اند، یکی از نقدهای عمدهماند. همانطور که قاضیان زن همیشه گفتهطلب است، ولی فقط در حد یک گفتمان می

یخ بشریت تمرکز گاه در تارب دارد که بر نابرابری نقاب میزند. هیچطلقاضیان فمنیست این است، مدرنیته گفتمانی برابری

 .است شریتی بنیمی از ثروت بقیهبرابر با  در جهان  نفر هشتاد و پنج ثروت  .استو نابرابری بیشتر از این زمان نبوده

شود بلکه می ی پول ختممسئلهاست و این بدان معنا نیست که نابرابری فقط به گاه تمرکز ثروت تا به این حد نبودههیچ

 نابرابری در قدرت است، این افراد قدرت اعمال زندگی و مرگ بر دیگران دارند.

 شمول وجود ندارد پسرابر و انسان جهانشمولی بی جهانپذیرهای مرد و زن دو طبیعت مختلف هستند. در جهان قبیله

اتب برابر نیستند ولی در این نابرابری وجودی، تفاوت و هر آنچه شود. در سلسله مرتمام مسائل برآمده از آن نیز حذف می

« اوتنابرابر ولی متف» ی که هستند کامل است. جهانی از آن خود دارند. بنابراین نابرابرند ولی در جهانی متکثر. جمله

شناسانه کامل و جامع یک هشدار و چالش است. در این جوامع مردان و زنان دو مجموعه، دو گروه انسانیِ به لحاظ هستی

ها، فضای سیاست ورزی هر کدام ورزی، اتحادهای آنان در درون تباینها، اشکال سیاستی تاریخی، پیمانهستند. پروژه

به نحوی کامل وجود دارد. زن زره دارد، جامعه محافظ اوست. او قلب کلکتیو است چرا که فضای خانگی مملو از افرادی 

 گذرند.است که از آن فضا می

ی د و دربارهانکند. زنان عرب در این باره زیاد گفتهکنم چرا که به درک اشکال متنوع بودن کمک میبر تفاوت تاکید می

ه کل بیند که زنان رفتاری بی زندگی کمونیتاریو میها و مشاهدهامریکای ما نیز صادق است. با نزدیک شدن به حاشیه

یار کنم. اینجا زنان بسای روستایی در آرژانتین به اسم لوس آندس زندگی میر ناحیهمتفاوت از زنان شهری دارند. من د

ای شدن و شدن، پیشرفت تودهی عینی و ملموس است که با پیشرفت شهریاتر از زنان شهر هستند. این پدیدهقدرتمند

 شهروندی، رو به خاموشی است.

نحوی  پیدا کرد، باید به« زاییاما به» که باید به هر نحو برای آن تفاوت برای جهان غربی و جهان اروپایی مشکلی است 

مان شود. امروز گفتشمول برای ایجاد برابری شد. و در همین روند بسیار چیزها قربانی میازایی جهاندست به دامان مابه

ها یک راه است، این گفتمانهای داخلی خود جوامع، جهان کمونیتاری را در برگرفتهبرابری، گفتمان حقوق بشری و بحث
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شود. کمونیتاریاها استفاده می رهای خوب برگرفته از جهان مدرنکنند، برای مثال در چیاپاس شعاتاریخی ایجاد می

 هایی گشوده هستند.جهان

مع اگرایی یکی از انواع بنیادگرایی است. در برخی از جوزنم چرا که فرهنگث بر سر رسوم نیست از فرهنگ حرف نمیحب

است، ای و جوامع بومی شاهد برخی از اشکال خودکامگی هستیم که کریولی است ولی به اسم رسوم خودی جاافتادهقبیله

انه است که هیچ گرایاست. این گفتمان رسوم یک گفتمان فرهنگی سنت بودهمراتب جنسیتی دستنوشتهانگار سلسله

ای یلههای آونجلیک و در جهان قبر کاتولیسیسم و در برخی از اشکال دینتفاوتی با بنیادگرایی ندارد. هم در اسلام و هم د

مگر آن که مجبور به استفاده از آن شوم. حرف بر سر  کنمی فرهنگ استفاده نمیشاهد آن هستیم. به همین دلیل از واژه

دیگرگونه  هایی تاریخپروژههای تاریخی، تکثرگرایی تاریخی و تاریخی دیگرگونه است. در رسوم نیست سخن از پروژه

اریخ، تاریخ است. این تصور که تگاه با یکدیگر برابر نبودهاست. بشریت هیچهمیشه کنکاش از درون و تغییر وجود داشته

های دیگر آداب و رسومی متفاوت از ما دارند یک اختراع دودویی، اختراعی ما است، تاریخ مدرن، سفید، اروپایی و ملت

اند ها هم تاریخ و هم رسوم داشتهای است که حقیقت ندارد. تمام ملتدیدگاهی اروپامحور به مردمان قبیلهاروپامحور و 

 هر دوی اینها با هم. و ما هم به عنوان یک ملت هر دو را داریم.

ما نسبت ش شود. مطمئنید که مسئله برعکس نیست ویی بخشیده میایی ایدئال به امر قبیلهااند که وجههمنتقدان مدعی

ات دائمی  آیا این یکی از واجبداوری ندارید؟ نیاز نیست که اعتقاداتمان را به محک آزمایش بگذاریم؟ ای پیشبه امر قبیله

که قبیله  گویدجو کند؟ یقینیات ما میوات خویشتن هم جستیکند نیست که در یقینبرای هر کس که جستوجو می

 32ای مدرن است، این را هانا آرنتکند و هولوکاست پدیدهجهت خشونت حرکت می در واقع جهان در -نیافته استتوسعه

کشی هم نبود. با علم تام برای قطره قطره جمع گویند به عبارت دیگر اگر مدرنیته نبود نسلمی 33و زیگمونت باومن

ک کنیم وجود دارند. لازم است ش ماناند اما در تفکر و اعمالکه هیچگاه به اثبات نرسیده گویمشدن شکی به یقینیاتی می

 ی خود برای کاهش خشونت در حال شکست است.ایم جنبش فمنیسم در مبارزهی شکست رسیدهزیرا ما به مرحله

است زیرا ما دچار کورشهری هستیم، ایمانی شهری که واقعیت جهانی را که نتیجه بودهاین انذار، این هشدار همیشه بی

ت، ولی طلبانه اسدارد. گفتمان مدرنیته گفتمانی برابریمانمان را دور از دیدگانمان نگه میدر آن ساکنیم و واقعیت ای

ایم، برابری قضایی، لیبرال، کلی، نقابی برای جهان به شدت نابرابر است. و ما تمام هم  خود را در عرصه موجود نهاده

ها لاشی این ت. سوال من خیلی ساده است؛ نتیجهاستی دولت متمرکز کردهجنبش اجتماعی تمام انرژی خود را در عرصه

 ایم کجاست؟ی برابری فراچنگ آوردهمان در پروسهاست؟ دستاوردهای ما که با تلاشهایچه شده

گویم اجرا کنیم  در عین حال اذعان هایی را که از آن سخن میگذاریچالشی بزرگ است. اگر ما قرار است تمام تفاوت

ها یک ساختار مشترک است، یعنی پدرسالاری نمادین، چه باید بکنیم؟ راه حل در تاریخی م خشونتکنیم که زیربنای تما

مان حائل نکنیم، ما با گتو کردن مان، مبارزاتمان، تفکراتنگاه کردن است.  ضرورت دارد که دیواری میان تئوریهای

ایم. امروز ؟ چون دستاوردهای قابل اعتنایی نداشتهگویم اشتباه استشویم. چرا میمان مرتکب اشتباه بزرگی میمبارزات

گوش  های پرطرفدار دیگریا موسیقی رگیتونسازی برای ظلم در آن آشکار است. به م که تربیت و آمادههیبا جهانی مواج
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برای ظلم ت ی ما مدام در معرض تربیشویم که همهکنید، تلویزیون ببینید. نگاهی به تبلیغات بیندازید آنگاه متوجه می

 ای غارتگر و هتاک است. نمایش تلویزیون صفحه هستیم. صفحه

در پایان باید از خودمان بپرسیم چرا زنان فمنیست تمایل به مبهم گذاشتن تاریخ و تمدن دارند؟ به نظر من این یکی از 

سلطه و نابرابری شود، اشکال  می های فمنیسم امروز است. این خود سبب ایجاد ابهام درون جنبش فمنیستی ویژگی

دانند باید درون خود جنبش هم مبارزه دارد ولی همانطور که همه میهای درون خود جنبش را پنهان نگه می وضعیت

یم که ویژگی اشها باید نخستین کسانی بها. ما زناز همه گفتمان تربرقرار باشد مبارزه برای کنترل، تاثیر، اعتبار و مهم

 های تاریخی را داشته باشیم.م و توان دیگرگونه اندیشیدن به پروژهکنیمی جمعی تجارب را درک

 ی نقش محول به دولتدرباره

 مربوط به ادبیات بحثهای فمنیستی در باب سازمانهای رسمیکه  پردازمبه چهارمین اختلاف نظر فمنیستی به اختصار می

روی درون ت که تمام ایمان و هم  خود را بر پیشها که امروزه در اکثریت قرار دارند این اسی این بخشاست: مسئله

ه فمنیسم های بیشتر؛ در حالی کهای عمومی بیشتر، سازماناند: برای تصویب قوانین بیشتر، سیاستنظام حاکم گذاشته

شکال ابار و در های قتلاست به خصوص در مواجهه با خشونتر بودهثا است که راهکارهای سازمانی رسمی بسیار کمدیده

است شده است در واقع به زنان سفید و طبقات متوسط تعلق گرفته های وارد بر زنان و هر بار هم که این امتیازها دادهستم

وانین قعلی ی عمومی عمل کنند. بخش اول به روابط اند خود را مشمول کنند و در عرصهکه در مسیر مبارزات توانسته

 ام.قدهایی به آن کردهپردازد که پیش از این نبا عمل می

های دگاهشود و از دی... این مبحث مربوط به تقابل فمنیسم اروپایی و فمنیسم غیرسفید یا فمنیسم امریکای ما می

ولت و ی دگیرد که به دلایلی تاریخی در رابطه با دولت و جامعه واقعیتی متفاوت از ما دارد، رابطهاروپامحور نشئت می

جمهور ی ما و فضاهای استعماری فرق دارد. در فضاهای ما، دولتجامعه در قاره -ی دولتا رابطهها بجامعه برای غربی

انی است. کسمرزی است که رویکرد بیرونی استعماری را در رابطه با قلمروی ملی و جامعه حفظ کردهوارث عاملان برون

های سازمانی به دلیل اجرای نامناسب ناکامی هیچ کنکاشی فرض را بر ی این رویکرد غربی هستند بیدهندهکه ادامه

 های مناسبگذارند. بنابراین معتقدند با راهنماییهنجارها از سوی عاملین دولتی و قصور مجریان خدمات عمومی می

تواند برای عملکرد بهتر در قبال جامعه اصلاح شود. این اعتقاد همان شود و خود دولت هم مینواقص جزئی برطرف می

خود را  هایهای امریکای شمالی بر ما است. اصرار دارند غایات و سیاسته بالاتر اشاره کردم از تاثیرات فمنیستطور ک

هایی که در جغرافیای آنان معنادار است و هیچ تلاشی برای فهم هایی بر ما اعمال کنند، سیاستبا تصور شباهت

های ای که وارث دول قاره است و از مشخصهاستعماری ندارند. شاکله ی دولت در بستر پساهای تاریخی  و شاکلهحساسیت

کنندگان های کریولی و همچنین ضمانت هماهنگی دائمی و فیزیکی با تصاحبگیری توسط نخبگان جمهوریآن شکل

لکرد ماست که توان تصحیح عگاه نشان ندادهخود است.  همانطور که گفتم این نقصی اساسی است، چرا که تاریخ هیچ

های مختلف را در قلمروی سرزمینی توسط عاملان نخبه که خود را به شکلی درونزا در فضا بازتولید گری بخشتصاحب

ید ی این موارد باکنیم. به همهی عاملین دولتی استفاده میکنند، دارد. نخبه را در معنای تمام گروهها و یا شبکهمی
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هیچ را نیز اضافه کرد که گفتمان حقوق بشری بی 34های دولتیون شرکتمهارناپذیری و عدم پیگیری قضایی روزافز

 دستاوردی همچنان در حال تلاش برای توقف آن است.

پرسیم: دولت توان انجام چه چیز را دارد که ما نداریم؟ درون و بیرون ایم و از خود میدر مقابل این جریان ما ایستاده

یم. در همین حین بدون آن که متوجه باشیم به سمت ترفندها و اهداف فمنیسم گردی دولتی به دنبال جواب آن میعرصه

ا به گیرد، ولی این تلاش ما ری دولتی به کار میهیچ استثنایی در عرصهرویم، که تمام هم  ما را بیامریکای شمالی می

 رساند.مان نمیها و مطالباتهیچ یک از خواسته

خارج  ی دولتی باید اهدافی جهات به کارگیریم بنابراین بدون خالی کردن جبههدر همهالبته که نیاز است نیروی خود را 

های همچنان زنده و ی پارههای فرادولتی، از طریق تجدیدساختار تاروپود کمونیتاریاها به وسیلهاز ساختار را  از راه

نامم که به هیچ وجه اموری انتزاعی می« های اجتماعتکه چهل»ها را من دردسترس اجتماع پیگیری کنیم. این پاره

ی از آنِ خود دارد تا یکپارچگی خود را حفظ کند یهانیستند چرا که اجتماع در میان تاریخ و حجم نمادین آن نیاز به منظوم

 ی تاریخ باشد.و راهنمای آن در پروسه

 فمنیسم را گتو نکنید

دوتایی در جوامع کلکتیویستی و ساختار دودویی در جوامع مدرن پنجمین اختلاف نظر پیش از این در بخش تفاوت جهان 

شد ولی با این وجود این مسئله سزاوار پرداخت جداگانه نیز هست. در این مورد آخر به طرح دودویی روابط توضیح داده

ئل مربوط سایعنی م حواشی آنشود، و یعنی پلتفرمی که مربوط به  جهانشمولی و منافع عمومی می ی عمومیحوزهبین 

ج ی تقاطع جنسیت و استعمار و نتایها به نقطهپردازیم. در تحلیلگویند، میمی« اقلیت»که به آن  35خصوصمنافع بهبه 

ام که در آن تمام اموری که به روابط جنسیتی و اموری که استعماری/ نوین پرداخته پدرسالاری حداکثریاضطراری یک 

اید بتوان شود یا شورزی رانده میی صمیمی، خصوصی، و تهی از سیاستقلمروی حوزهبر زندگی زنان تاثیرگذار است به 

، موردی خصوصزنان را در فضای امر به« شهروندیت»یابد. این ساختار دودویی که سرنوشت و گفت تنزل و تقلیل می

روابط  کند، یعنی تمام مسائلمی گتوراند و آن را های زیرین میکشد، رویکردهای جنسیتی را به لایهو جزئی به بند می

ی روابط امری که فقط در حوزه شود به مثابهی ناهنجار خوانده میها و تمام آنچه سکسوالیتهجنسیتی و قربانی شدن زن

 پذیرم. های مردان و زنان مسئله است. این موضع را به عنوان یک تئوریسین و اکتیویست نمی، تاثیرات و بازنمایی

توانیم آنها های ثابت فمنیستهای اروپامحور است که میها و شیوهبندیاز رویکردها، دسته به جنسیت کنندهگتو موضع 

خواهند موضوع روابط مرد و می 37«تخصصگرا» های رسمی بنامیم. این فمنیستهای و قائل به سازمان 36«مولدگرا»را 

دا ای تاریخی جر بستر و روابط قدرت مربوط به خود در برههتتر و کلیزن را ایزوله کنند و آن را از  ملاحظات گسترده

 کنند.

                                                           
 empresa-Estado34یا در انگلیسیowned enterprise-State  

interés particular 35 

productivistas 36 

especialistas 37 
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وشت تاریخ درگیر شود و سرن اندازچشمکند با ی اول تلاش میدر مقابل این رویکرد فمنیسم دیگر وجود دارد که در وهله
جایگاه  ساسی برای تشخیصی یک خوانش ای حوزهانداز تاریخی به مثابهانداز تاریخی ببیند، چشمزنان را درون این چشم

ای برای ی ابزار سنجش مدنظر دارد. سنجشی که عرصهقدرت و تحلیل اشکال اعمال آن. این رویکرد جنسیت را به مثابه
کند. شدن در پرتوی بستر وسیعِ ایجاد شده توسط سرمایه، سیاست و تمام عملکردهای اجتماعی ایجاد میخواندن و خوانده

ربوط های آن فهم حوادث متحلیل قیگشاید که فقط از طراندازی تاریخی میرای تشخیص چشموضعیت جنسیت راه را ب
 به جنسیت ممکن است.

پذیر روزافزون موجود در تمام جهان توان فهمید چرا بیرون کشیدن زن از این موقعیت آسیبتنها با چنین نگرشی می
دشوار است. آن هم علیرغم کثرت قوانین و تمهیدات سازمانی برای محافظت  ارتقای جایگاه زن. چرا که این دیدگاه 

 .گرا نسبت به ساختار پدرسالارانه استو تخصص گتو کنندهبرآمده از قرار دادن جنسیت در وضعیتی فرعی و تحلیل 
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