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رسیم: همچنین شاید بپشوند؟ گاه با آن منطبق مییا گه بخشندکنند، به آن تداوم می)باز(تولید میعلیه زنان را 

در فضاهای عمومی و  را زنان و دختران 1انداختنازشکلمثل کشتن، تجاوز، آزار و  ایپیچیدهعمال باید اَچطور 

 و صرفت ، سلب مالکیت، جنگ،آوارگی، بار تبعیض، نابرابری از توانیممی یا چه دریافتی ی درک کنیم؟خصوص

 راًظاه ها،آید برای پرداختن به این پرسشبه نظر می ؟افتاده است داشته باشیم دوش زنان که به گرینظامی

ارچوب این چاصلی طیف وسیعی از روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.  یهکنندنیروی هماهنگامپریالیسم 

ده شداری مردساالرانه و نژادیسرمایهبا ساختارهای قدرت  آنو روابط جهشی در فهم ما از امپریالیسم  بهتحلیلی 

ای مجموعه ترای انتزاعی، بلکه بیشنه مقولهچنین تحلیلی امپریالیسم را . ، نیازمند استی یکدیگر هستندکه سازنده

است؛  شدهجهانی و شدهیزده نژاد، جنسیتشدهاتیشدت طبقکه به کنددارانه تلقی میروابط اجتماعی سرمایه از

کامالً  یریتأثو هم در سطح جهانی  ایهم در سطح منطقهاقض اجتماعی که ای از روابط پیچیده و متنمجموعه

  دارد.زنان  یملموس بر زندگ

اقتصاد گذار از  یهدورکه در  شده 2تاریخمندداری ای از سرمایهشاخصه به عنوانمفهوم امپریالیسم در این مقاله، 

ی ستردهگبه تمرکز و بسط قدرت ؛ و مالی شکل گرفته است یهمتکی بر سرمای انحصار یعنی کنونی یهمرحلآزاد به 

 چیزیامپریالیسم  برداشت از بنابراین، شود.می جرمندر اقتصاد، فرهنگ، سیاست و ایدئولوژی قدرت 

هانی ای و جساختارهای منطقه در آن ای از روابط اجتماعی پیچیده است کهمجموعه، بلکه نیست/جغرافیایی مکانی

ی به بیان دیگر، امپریالیسم نظام دهند.شکل می)تغییر(گذارند و یکدیگر را هم اثر میطور پیوسته بر قدرت به

ه ای جغرافیایی است، بلکاجزایش و نه صرفاً پدیده یهداری است؛ نظامی که نه جمع سادپیچیده از انباشت سرمایه

 دهد. به هر حال، نباید امپریالیسم را بهتشکیل میاز روابط را  دهیچیپ یاشبکهخودش  اتیکبا پویایی سیستم
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نیست.  1سازیتقلیل داد؛ همچنین امپریالیسم همان مستعمره «سازیجهانی»یا  «مقیاس جهانیداری در سرمایه»

روابط  2عامشکل  و گیرددر این مقاله، خشونت هم اَشکال فردی و هم اَشکال ساختاری را در بر میاز سوی دیگر 

های متفاوت بر اساس در فضاها و مکان 3های خاصویژگی یهگرایش به توسع است که قدرت مبتنی بر جنسیت

به این معنا، . داردهای تاریخی دورههای ]گوناگون[ روابط اجتماعی و ها، حالت، فرهنگهاها، سنتهنجارها، ارزش

ها را دگرگون اما تا حدودی هم آن دهدعمومی پوشش میطور بهدارانه را امپریالیسم عناصر مردساالری سرمایه

 کند.می

نیروی عظیمی برای  دارای داریشود این است که سرمایهلیدی دیگری که در این مقاله مطرح میبحث ک

این ویژگی  .استرضایت و اجبار  سازوکارهای [استفاده از] اب کردن خشونت علیه زناندهی و نهادینهسازمان

ذهبی م، مناسیونالیسنیروهای اجتماعی )زیستی با دیگر هم ایرابطه به ورودسمت آن را به  داریسرمایه یهدوگان

به آن تداوم آن را حفظ کند و  ه زنان را خلق کند،یتا خشونت عل دهدمی سوق( سازی شدهنژادیو مردساالری 

 دولت و در سطح در این زدوبند ریشه دوانده طور گستردهخشونت علیه زنان به امپریالیستیِ خاص اَشکال بخشد.

 هایدیبنصورتبیش از دیگر  ه زنانلیخشونت ع ،از این رو در امپریالیسم شوند.کار بسته میبه مدنی یهو جامع

داری مقیاس و شدت خشونت در نظام سرمایهجهانی است.  ایهدامنایدئولوژیک با  ساختارمند واجتماعی، 

آگاهی  داده است وپیوند  در سطح جهان را به همعدالت و آزادی  دستیابی به زنان برای تالش ،امپریالیستی

احیا  داریدر تاریخ سرمایه سابقهیب یدر سطحرا المللی اتحاد بیناحساس نیاز به فمینیستیِ ضد امپریالیستی و 

 ندکتأکید می مدنیی هو جامع ر دولتد خشونتجهانی زنان از  یهتجرب بر دو بخش اصلی این مقالهکرده است. 

در جهت مقاومت جهانی در برابر امپریالیسم  فرمین پلتبرای ساختهای معاصر زنان چالش ا پرداختنب در نهایت و

  شود. بندی میجمعمردساالر 

 یاسیس یهاو بحث یاجتماع یهارسانه یفضا. است گسترش یافتهدنیا در سراسر خشونت مبتنی بر جنسیت 

 که اغلب - هاگزارش دهند. اینمیکه طیف وسیعی از خشونت علیه زنان را پوشش است هایی گزارشمملو از 

های فراملیتی همچون بانک جهانی و آژانس نهاد، نمایندگان سازمان مللهای مردمسازمانهای زنان، گروه توسط

ظهور)مجدد( اَشکال فردی و ساختاری خشونت استمرار و/یا  یهدربار – شوندمی تهیه های حقوق بشرییا سازمان

ت کردن خشونخشم همگانی و تالش جهانی زنان جسور برای متوقفکنند. صحبت میعلیه زنان در مقیاس جهانی 

 کماکان در فضاییبه طور متناقضی خشونتِ مبتنی بر جنسیت  آن داشته است.کردن  کنتأثیر ناچیزی بر ریشه

)نگاه کنید به  جریان دارد. است، به راه انداخته این موضوع یهدربار فعالیت اجتماعی دانش فمینیستی وکه 

Lentin 1999 ،Steger and Lind 1999 ،Weldon 2002خشونت علیه  یهرسد هرچه بیشتر دربار( به نظر می
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خشونت هم بیشتر در تمام کردن آن خالقیت بیشتری داشته باشیم،  راهکار برای متوقف یهبدانیم و در ارائزنان 

 یادهیچیاَعمال پ دیچطور باماند: در نتیجه پرسش اصلی به قوت خود باقی می یابد.های زندگی زنان نمود میجنبه

 ممکن ای م؟یدرک کن یو خصوص یعموم یانداختن  زنان و دختران را در فضاهامثل کشتن، تجاوز، آزار و ازشکل

رف و جنگ، تص ت،یسلب مالک ،یآوارگ ،ینابرابر ض،یاز بار تبع توانیممی یافتیچه دراست از خود بپرسیم که 

ها، ظاهراً پرسش نیبه ا رداختنپ یبرا دیآیبه نظر م م؟یکه به دوش زنان افتاده است داشته باش یگرینظام

چارچوب  نیاست. ا یو اقتصاد یاسیس ،یاز روابط اجتماع یعیوس فیط یاصل یکنندههماهنگ یروین سمیالیامپر

 شدهیمردساالرانه و نژاد یدارهیقدرت سرما یو روابط آن با ساختارها سمیالیدر فهم ما از امپر یبه جهش یلیتحل

 یامجموعه شتریبلکه ب ،یانتزاع یارا نه مقوله سمیالیامپر یلیتحل نیاست. چن ازمندیهستند، ن گریکدی یکه سازنده

است؛  شدهیو جهان شدهینژاد زدهتیجنس شده،یشدت طبقاتکه به کندیم یتلق دارانههیسرما یاز روابط اجتماع

کامالً  یریتأث یو هم در سطح جهان یاکه هم در سطح منطقه یو متناقض اجتماع دهیچیاز روابط پ یامجموعه

 زنان دارد. یملموس بر زندگ

مردساالری  به نام 1زیال آیزنشتاینی نوآورانهاثر که بر بنیان دو  مقاله موجود است نیدر ا یدیدو مبحث کل

مردساالری و انباشت سرمایه در مقیاس و کتاب اثرگذار  (1979) فمینیسم سوسیالیستی یهپروندداری و سرمایه

ای در سطح جهان فراگیر علیه زنان به اندازهکه خشونت نخست این است. مطرح شده( 1986) 2ماریا مایز جهانی

یا « تروریسم با جنگ»تصویر  یهالقاکننددر جریان است ) 3«زنان با جنگ»نوعی  توان ادعا کردمیکه  که است

 هایشکلبه را زنان  علیهخشونت  اگرچه تفاوت های فرهنگی نیست، «فرهنگی»این جنگ  (.«با مواد مخدرجنگ »

ای بروز خشونت نیست. خود علت ریشهخودیفرهنگ بهمنظور تأکید، به بیان دیگر و به .می کندتی اعمال متفاو

ابل وابستگی متق»باید  ،مدرن یهدارانفهم منشأ و کارکرد مردساالری سرمایه منظور هکه ب گویدمیآیزنشتاین 

نایی، دارانه، از نظر معمردساالری سرمایه» :لحاظ دیالکتیکی دریابیم. او نوشته استرا به «داری و مردساالریسرمایه

 خانواده و اقتصاد، فردی و سیاسیعمومی و خصوصی، کار خانگی و کار مزدی، ی هجنس، حوزطبقه و  یهادوگانه

به پیروی از مایز  ،بعدیک دهه ( Eisenstein 1979, p. 23« ).شکنددر هم میشرایط مادی و ایدئولوژیک را  و

ی خصهای کامالً مشویژگی خود در کتاب او؛ است نمنشأ خشونت معاصر علیه زنا داریسرمایه آیزنشتاین، گفت که

 ،اندکردهداری و فئودالیسم تجربهبرده یهآن را از خشونتی که زنان در دور تاشمرد برمی برای خشونت معاصر

 (:Mies 1986, p. 169نویسد )می مایز متمایز کند.

دند، ش «آزاد» رانیمزدبگ دیجد یهطبق به لیتبد شدهمالکیتسلب مردان ،یدارهیسرما بازار یاقتصاد مراکز در

 شهروندان یهرددر  یطور رسمبه ،شانخود کار یروین انمالک مقام در اما. ندارند کار یروینجز  زیچ چیکه ه
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 یراردادوارد روابط ق گریکدیو با  هستند داراییکه صاحب  یکسان فیطبق تعر [یعنی] ؛رندیگیقرار م بورژوا «آزاد»

 یاشخاص د،ید یخیتار ییهاسوژه توانیم را ایرو، مردان پرولتار نیا از. شوندیارزش برابر م یهدلبر اساس مبا

 ...آزاد

 ،هاآن تیشخصتمام  ،هاآن خودِ نشدند.  فیآزاد تعر یخیتار یهاسوژه هرگز زنان به معنای بورژوایی همه، نیا با

 شاناننبود بلکه متعلق به همسر هاآن خود آن از شانیجنس التیتما و بدنشان فرزندانشان، احساساتشان، کارشان،

  باشند.   ییصاحبان دارا توانستندینم ،یدارهیسرما یرسم منطق طبق نیبنابرا ؛بودند ییدارا ینوع هاآنبود. 

داری امپریالیستی )باز(تولید خشوت علیه زنان در نظام سرمایهبندی مایز برای فهم در صورت «دارایی»مفهوم 

شدنِ نیروی کار زنان و بدن زنان صاحببه معنای منطق سرمایه برای  «دارایی»در این تعبیر، بسیار مهم است. 

 Barrett 1980; Dalla Costa and James ) .خود فرد و نوع بشر استنیروی کار  یهعنوان بازتولیدکنندبه

1973; Ebert 1996; Federici 2012; Fortunati 1989; James 2012; Weeks 2011)  مرکزدر 

. اعمال شده استزنان  یهو سکسوالیت بدن بر ی قرار دارد کهتشدید میزان تصاحب اَشکال کنونی خشونت علیه زنان

 این مبحث نیاز به توضیح بیشتر دارد. 

دهی و داری دارای نیروی عظیمی برای سازمانسرمایهکه این است  در این مقاله دومین موضوع محوری من

 یدارهیسرما یدوگانه یژگیو نیا[ سازوکارهای رضایت و اجبار است. استفاده از] اکردن خشونت علیه زنان بنهادینه

یادنژ یو مردساالر یمذهب سم،یونالی)ناس یتماعاج یروهاین گریبا د یستیزهم یاآن را به سمت ورود به رابطه

زنان را خلق کند، آن را حفظ کند و به آن تداوم بخشد. اَشکال خاص  هیتا خشونت عل دهدیم سوقشده(  یساز

 یامعهو ج دولتو در سطح  انددهیبخش میسازوکار را تحک نیطور گسترده ازنان به هیخشونت عل یِستیالیامپر

 خشونت و 1اسیمق خشونتاز  دنعبارت خشونت یستیالیامپر الکاَش گر،ید انیب به. شوندیکار بسته مبه یمدن

  .2یگشونددیتشد

 تیو در نها کندیم دیتأک یمدن یو جامعه دولتزنان از خشونت در  یجهان یمقاله بر تجربه نیا یاصلدو بخش 

مردساالر  سمیالیدر برابر امپر یدر جهت مقاومت جهان یاساختن برنامه یمعاصر زنان برا یهابا پرداختن چالش

 .  شودیم یبندجمع

 «زنان باجنگ »امپریالیسم و 

ستفاده اوسعت اَشکال امپریالیستی خشونت علیه زنان ای برای فهم به عنوان استعاره «زنان با جنگ»من از عبارت 

، در تدولدر شده است. و فرهنگی شده، نظامیشدهسازیمردانه نوعی جنگ، زنانبا امپریالیستی  یهمبارز کنم.می

بحث این بخش تحت دو طور خالصه، ساختاری و ایدئولوژیک است. به و مدنی جاری است یهبازار و در جامع

ن تنیدگی ایدرهمکه ؛ با اذعان به این اینسازمان یافته است «مدنی یهجامع»و  «دولت» یهگسترد بندیدسته
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ید اجتماعی را تقویت و )باز(تول یهطبقمبتنی بر نژاد، گرایش جنسی و قدرت  یهقلمرو روابط اجتماعی که رابطدو 

در بین این  هاپوشانیو هم هاتکرار مواجهه با برخیاز این رو، . ، به طور کامل مد نظر قرار گرفته استکنندمی

 بندی دور از انتظار نیست. دوسته

 دولتیخشونت 

در  «انباشت اولیه»طی تقسیم کار در سراسر جهان رقم زد.  یهزمین ی اساسی دریهاداری دگرگونیظهور سرمایه

 ،داریتحت شرایط نظام سِرف 1کشاورزی کار، داری در اروپای غربی و مستعمراتشسرمایه نظام مراحل نخستین

-برای- داریِ تولیداقتصاد سرمایهد موجب شد که این فراین شد. و تبدیل به کار مزدی فاصله گرفتاز ابزار تولید 

تقسیم  ،جدید تولید یهاین شیو مصرف کرد.-برای-دتولی یهاقتصاد معیشتی روستایی بر پایارزش را جایگزین 

 و داری و کارو بنابراین، انباشت ارزش را از طریق برده ساختو آن را دگرگون  از آنِ خود کردجنسیتی کار را 

ه در آفریقا، آمریکا، اقیانوسیگردآورنده -شکارگر در همین حین، مردم بومی جوامعتوسعه داد.  زنان زتولیدبانیروی 

 به کار بردگی گمارده شدند و به طور آمریکا در بریتانیا و اسپانیا یهامستعمرهخصوص در بههای دیگر و سرزمین

 ;Bhavnani 2001; Federici 2004; Linebaugh and Rediker 2000)مستقیم تصاحب شدند. 

Midgley 1998; Mies 1986; Smith 2005) 

میان  ،های امپریالیست و جوامع/مردم استعمارشدهتضاد میان قدرتالمللی در عصر امپریالیستی پر از نظام بین

این  یابیسازمانبود.  کشورهای غنی و فقیرها، اروپا و آفریقا، میان قاره یکبیر و صغیر، حت یهای امپریالیستقدرت

ن زناکه هردو در اروپا آغاز شد.  است دو جنگ جهانی؛ خشونتی که شامل ریشه در خشونت دارد المللینظام بین

بدل  2گربه زنان آسایش برای نمونه در ژاپن و مورد تجاوز نیز قرار گرفتندها مشارکت داشتند ولی در این جنگ

 ;Enloe 2000) .گریِ مردساالر را ارضا کنندنظامی ناسیونالیستی و امیال جنسی یهمردساالران مطالباتتا  شدند

Soh 2009; Tanaka 2009 .) 

ای های مردساالرانهنظام هاملتدار یا دولتپردازان فمینیست این بحث را مطرح کردند که حکومت سرمایهنظریه

از  ی است کهخشونت ساختاری مردانه و اِعمال زور کارگیریههمان ب هادر آن دولتکارگیری قدرت هبهستند که 

 ;Bannerji 1999; Jayawardena 1986) دهند.مورد سرکوب و استثمار قرار میزنان را  آن طریق

Jayawardena and De Alwis 1996; Joseph 2000; Moghadam 1994; Narayan and 

Harding 2000; Pettman 1999; Smith 2005; Walby 1992; Yuval-Davis and Anthias 

1989; Yuval-Davis and Werbner 1999) همچون ارتش،  ییاز نهادها انهمردساالر یانهدارهیسرما دولت

                                                           
1 Agrarian labour  

 2 comfort women :ژاپن مورد تجاوز قرار گرفته  یدوم توسط سربازان ارتش سلطنت یدر جنگ جهانی جنسی شود که به عنوان بردهبه زنانی اطالق می

  اند.

 



 
 

 را زنان هیعل خشونت اَشکال یهمهتا  دهداین قدرت را به آن میشده است که  لیزندان و قانون تشک س،یپل

 .آوردیم دستبه را خشونت انحصارنهادها  نیا عملکرد لخال از انهدارهیسرما دولتکند.  یدهسازمان و نهینهاد

 لیواااند که در در اثر خود نشان داده شتری. براون و لمیکن یبررس کایآمر در را زنان کردنیزندان نمونه یبرا دییایب

به  ند،دخوریشکست م «زنانه آلدهیا یفرهنگ یهنجارها با...» با تطابق در که ینزنا کا،یآمر سمیالیامپر خیتار

 ۲۵ ریزنان ز نیکه اغلب ا دهندیم شرحها ( آنBrowne and Lichter 2001, p. 613) .انداختندیزندان م

 گرانه،آشوب رفتار ،یتنبل ،یلجبازاز جمله  یاخالق یهااهانت»عبارت بود از  مشانیجراسال سن داشتند و 

ه ب نیهمچن دختران و زنان. یمقاربت یماریب و انتیخ ،پسندنا یهامعاشرتاز ازدواج،  شیمتعدد پ یهایباردار

که  ای کهمشاهده طبق(  ibid) «.شدندیمجازات م گرفه بودند،تجاوز قرار  ای یجنس د تعرضمور که لیدل نیا

 انجام دادند ورکیوین التیا زنان 1«یتیامن فوق زندان» در 1990 یدهه قالبی پژوهشی که در در لریبراون و م

(ibid., p. 618): د،یشد خشونت تحت شدن،یزندان از شیپ ،افتادند زندان به موقعیت نیا در که یزنان اغلب 

 هاآن از یمین حدود ؛بود سال 3۲ پژوهش نیا در زنان سن نیانگیم. اندبوده یو آزار جنس یجنس یهاحمله

 در( %70) هاآن دوسوم از شیببودند.  ییایراسپانیغ دپوستیسف %13 و ییایاسپان چهارمکی ،ییکایآمر ییقایآفر

 دنیرس از شیپ( %۵9) هاآن از یمین از شیب ؛قرار گرفته بودند پرستسر کی کمدستمورد تعرض شدید  یکودک

 کینزد یشرکا از یکی توسط( %37) هاآن چهارمسه به کینزد و دبودن هگرفت قرار یجنس آزار مورد بلوغ سن به

افراد  یجنس ای یکیزیحمالت ف یقربان زیافراد ن نیا چهارمسه. قرار گرفته بودند یکیزیف آزار مورد شانیزندگ

 یکیزیخود آزار ف یزنان در طول زندگ نیاز ا %۶فقط  توان گفتی اشال خشونت میبا ترکیب همهاند. ناآشنا بوده

  اند. را تجربه نکرده یجنس ای

 یهسازوکار مردان الگوی مشابهی از همین زنان بومی در کانادا، های مشابهی دارند.یافتههای دیگر نیز پژوهش

جمعیت زندانیان  %34 در مقابل و کل جمعیت %4ها . آنشودکه توسط قانون اِعمال می کنندتجربه میرا  مردساالر

های ( این رقم طی یک دهه از سالCanadian Human Rights Commision, 2003) .دهندرا تشکیل می

 در که است ی دولتخشونت ساختارای از به زندان انداختن زنان نمونهرشد کرد.  %90حدود  2012تا  2002

 (Sudbury 2005) .استتنیده مبتنی بر جنسیت، طبقه و نژاد  یهدارانروابط سرمایه

 Chin 2013; Jeffreys 2009; Kempadoo) .در مقیاس جهانی است واسطهبیبدن زنان منبع سودآوری 

2005; Kempadoo and Doezema 1998 )لحاظ توپوگرافیک و آماری نشان جانی سیگِر در اثر خود به

گوید او می (Seager 2003, p. 56) .صنعت چند میلیارد دالری است ، یکتجارت جنسی جهانی دهد کهمی

                                                           
1 Maximum Security Prison 



 
 

 زنده نگه آوردر مقیاسی بهت سیستماتیک هایو خشونت هاتجاوز، ها، شکنجههاتهدید تجارت جنسی جهانی را»

 هزن در سال به ایاالت متحد 50،000حدود : »دهدنگیزی به ما نشان میاهمچنین آمار حیرت( ibid« ).اندداشته

لص تولید ناخا %2و قاچاق جنسی  فروشیتنشوند. ای غربی قاچاق میپمیلیون زن و کودک ساالنه به اروتا نیم و

 (ibid., p. 57« ).در تایلند است %14ملی در اندونزی و 

، با ارتکاب کارهایی مثل تجاوز گیرندکار میهبتک مردان آن را تکاز امتیازات قدرت است. بدن زنان  کردنکاالیی

های در کمپزنان در خانه یا در خیابان. کارهایی از قبیل تجاوز زندانبانان و پلیس به زنان زندانی یا تجاوز به 

وسیع، مهاجرت اجباری  هایآوارگی( Global Migration Group 2008) .شده است نهپناهجویی نیز نهادی

ال در ح آمیزی به بار آورده است کهفقر فاجعه است، های نظامی و اقتصادیتعرض که برآیندقاچاق جنسی زنان و 

 Elshtain 1987; Giles and Hyndman, 2004; Hynes) است.به بردگان جدید زنان  تبدیل کردن

2004; Meintjes et al. 2001; Nikolic-Ristanovic 2000; Skjelsbæk 2001; Aafjes et al. 

ار کنند، بلکه فشفشار فقر را تحمل نمیفقط »و آنها « فقیرترینِ فقرا زنان هستند» :گویدسیگِر می (1998

طور معمول تاوان منابع که بهست اوشخصی  ریاضیتزن و  یهوظیف ؛کنندفقر را نیز تحمل می «مدیریت»

 (Seager 2003, p. 86« ).بدهد خانوار را یهیافتتحلیل

 یدر فقر مطلق زندگ 2015در سال  نفر اردیلیم کیحدود بر اساس گزارش بانک جهانی شده است: ینژادفقر نیز 

 تین،ال اهل آمریکای و پوستپناهنده، زنان بومی، سیاه ،مهاجرپوست، زنان رنگینها را که بخش اعظم آن کردندیم

ن، شدن بدن زناشدن و کاالییدرک نژادی دادند. برایتشکیل میکای التین آمری و آفریقا آسیا، طور خاص دربه

]این ساختار[ دارای قدرت درونی امپریالیسم مردساالر را به خودمان یادآور شویم.  آمیزمهم است که منطق تعارض

است، اما هم جهانیِ انباشت ثروت یپروژهشروع کردن منظور بهنیروی کار زنان جمعی دسته جذبعظیمی برای 

و شرایط کشد، ها را به بردگی میبدن آنشمارد، ارزش میها را کمکند، نیروی کار آنزمان از زنان سلب قدرت می

 Bales 1999; Butler) .هایشان را غیرضروری و دورانداختنی بدانندکند تا بدنمیها ایجاد متزلزلی برای آن

2004; Feldman et al. 2011) 

استعمارگر نژادآمیز و تقویت و آرایش مجدد نیروهای مردساالرانه، تبعیضهای امپریالیستی هدف جنگ

عنوان سازوکاری برای بهگری یداری است. ویژگی شاخص امپریالیسم وابستگی آن به جنگ و نظامسرمایه

های زندگی های اخیر به تمام جنبههای امپریالیستی در دههجنگاست.  خود حفظ هژمونی جهانیو )باز(تولید 

 ;Cole 2006) .های پناهجویی، فرهنگ و سرگرمیمدارس، مرزها، کمپتا  گرفته از اقتصاد ؛اندنفوذ کرده

Eisenstein 2007; Moser and Clark 2001; Riley et al. 2008 ) یهدر نتیج هادختربچهزنان و 

اند. در شدهاعمال ها ترین روشترین و پیچیدهمتناقض اند که بههای زیادی قرار گرفتهدر معرض رنج هاجنگ

جا تجاوز، بارداری اجباری کشی در رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو بود؛ در آننسل، جهان شاهد 1990 یهده

اکی از ح فمینیستی نگارانهقوم مطالعاتجنگ شده بود.  ماشیننان، قاچاق جنسی و فاحشگی اجباری بخشی از ز



 
 

های در راه رسیدن به قرارگاهزنان در مناطق جنگی در مسیر آوردن آب، گرفتن غذا از بازار یا که  این هستند

 هایشان را در ازای دریافت غذا در اختیار بگذارندبدنشوند اغلب مجبور میکه  - المللیبین یهخدمات بشردوستان

انگیزی فجایع هول ( Moser and Clark 2001; Aafjes et al. 1998) .گیرندمورد آزار و تجاوز قرار می -

 هایجنگدهد که نتیجه بگیریم ما را به این سمت سوق می گیردصورت می در شرایط جنگی که علیه زنان

سرزمین، ملت،  و کماکان ادامه دارد. زن بابوده  معنای واقعی بر سر بدن زنانطور نمادین و بهبهامپریالیستی 

 تأمین شو امنیت هدایت شود، محافظت شودباید تسخیر شود،  مترادف است و عفرهنگ، قومیت، مذهب و اجتما

قوانین مردساالر و  با پیروی از ناند. زنهست هاداراییی در زمرهها اند؛ آنملت و فرهنگ «آبروی»ها شود. آن

 برند. و سکسوآلیته را در راستای حفاظت یا خیانت به اجتماع پیش می شده بدننژادی

 شدید هایکشمکش، پس از درگیر بودند سابق یوگسالوی 1990 یهدر جنگ ده کههای امپریالیست غربی قدرت

ه رسمیت بعلیه زنان بوسنی هرزگوین  را به عنوان سالح جنگی سیستماتیک از تجاوز یهدر نهایت استفاد، قانونی

طور که زنان در بوسنی هرزگوین، آفریقا، فلسطین و دیگر همین (Giles and Hyndman 2004) شناختند.

نقش سرپرست  بیش از پیش درو هر روز  جویی درگیر عواقب جنگ بودندهای پناهزده در کمپمناطق جنگ

خود  یامپریالیستهای ، قدرتشدندگرفتار میجنگ غیررسمی اقتصادی  در دامگرفتند، یا خانواده یا زن بیوه می

 زنان «آزادسازی» شد.ولی این بار از زنان برای توجیه جنگ استفاده می. دندکرهای دیگر آماده میرا برای جنگ

یشهرچه ب غارتبدل به هدف غایی امپریالیستی برای  در خاورمیانه «دموکراسی»در عراق و افغانستان و استقرار 

 ;Abu-Lughod 2002; Chishti 2010; Hirschkind and Mahmood 2005) . تر آن منطقه شد

Russo 2006; Stabile and Kumar 2005) سال  یهعراق و حمل باآمریکا  2003و  1991های سال جنگ

منافع اقتصادی، نظامی و سیاسی  دستیابی به ، در پیپیشینای استعماری هجنگ مانندبه افغانستان  2001

های جای شگفتی نیست که جنگ( Klein 2007) .های امپریالیستی اروپا و آمریکا شکل گرفتندقدرت

( Mojab 2010) .این جوامع کمک کردند 1سازینخستینبازسازی و ایسازی، بازقبیلهبازسنتیبه امپریالیستی 

 شده و مردساالرِشرایطی را به وجود آورد که نیروهای فئودالِ رام اِشغال های امپریالیستی وبیان دیگر، جنگبه 

 هتا اوایل قرن بیستم سرکوب شد نوگرادار، ناسیونالیست، سکوالر و های سرمایهکه از زمان ظهور دولت -مذهبی 

گر خارجی، به هر حال، حضور نیروهای اشغال .و دوباره ظهور کردند جانی تازه گرفتندجویی انتقام نوعی با –ند بود

طور خالصه از بین رفتن امر اجتماعی در ها، و بهدارشدن کرامت انسانی، رشد فقر، فساد دولتنبود امنیت، خدشه

را از سوی و نظارت شدید، تأدیب و مجازات زنان و دختران نیروی مردساالری را از بند رها کرده  معنای کلی آن

 ;Al-Ali and Pratt 2009) .نیروهای مردساالر داخلی/بومی و بیرونی/خارجی مشروعیت بخشیده است

Zangana 2007)  

                                                           
1 re-primordialisation 



 
 

ط تسل کردن مقیاس و شدتعیان حکومتیخشونت عنوان اَشکال و جنگ به هدف از استنادکردن به زندان، فقر

ابط رو .یافته است شدهیو جنس شدهنژادی زده،جنسیت ایوجههدارانه است که مردساالری سرمایه امپریالیستی

ژی، داری از ایدئولوسرمایه یهم مردساالراناشوند. نظساخته میرضایت و اجبار  یهدوگان هژمونیک بر اساس سازوکار

 اینداری مردساالرانه برای مثال، سرمایه برقرار سازد. کند تا خشونت ساختاری رااستفاده میفرهنگ و قانون 

ح اصال ذات امابهبود بخشد. تا تمایزهای جنسیتی، نژادی و طبقاتی را  اصالح کند ظرفیت را دارد که قانون را

، به خشونت شدهنژادیزده و تمردساالر، جنسی ی حاکمهدانستن تسلط قدرت طبق با مشروعاین است که قانونی 

 ی آن رانظام قانونخصوص ابزار سرکوب سیاسی و دولت بهحاکم  یهبه بیان دیگر، طبقبخشد. رسمیت می دولتی

ی حظهیک مال و ضد خشونت یستیلایفمینیستی ضد امپر بردراهبرای  . این واقعیتبه انحصار خود درآورده است

مت س ناگزیر به ما را اصالح قانونی این ست، آیاهپذیر است؟ اگر آسا اصالحآیا این قدرت غول کند:میجدی ایجاد 

کند؟ برخی هدایت نمی و استثمار زنان بودعلت سرکوب چوبی که از اساس رهمان چایعنی به سمت  عقب

ی راهنجارگدگرجنس محورسفید انهمرد یهسلطمنظور مواجهه با به ،پژوهشگران فمینیستفمینیست و  گرانکنش

ها بدون تردید، این بحثاین نهادها را مطرح کردند.  1«سازیفمینیستی» یهاید، در نهادهای حکومت یا در ارتش

ان، زنگرچه ها این ایدهتوان مدعی شد که بخشند، اما میبهبود می اندکیتبعیض جنسیتی، جنسی و نژادی را 

مراتب این ( را وارد سلسلهLGBTQA)ها و کوئیرها تراجنسیتیگرایان، دوجنس گراها،همجنسپوستان، رنگین

کردن زندگی زنان نظامی یهدربار 2نلویا اینتیسپژوهش . انددر حذف خشونت شکست خوردهاما  اندنهادها کرده

های دانستن حقوق اقلیت با مشروعما یا  سازدارتش را عادالنه می : آیا ]حضور[ ماکندمطرح میتردید مهمی را 

)یعنی، قابلیت  پویاییبرای فهم بهتر این  (Enloe 2000) ؟کنیممی سازینظامینژادی و گرایش جنسی عدالت را 

 در نظر بگیریم. مدنی  یهدارانه به اصالح( بیایید کارکرد آن را درون جامعارتجاعی و تمایل مردساالری سرمایه

 مدنی و خشونتی هجامع

ت حکوم یهجنسیتی خارج از حیطبخش زیادی از خشونت که  دهندنشان میروشنی های فمینیستی بهنظریه

خشونت مردساالرانه علیه زنان  ی اعمالهدر عین حال حکومت واسط. گیردصورت می مدنی یهیعنی در جامع

 ایمدنی آرایش گسترده یهجامع( Fraser 1997; MacKinnon 1989) .دهدشود و آن را سروسامان میمی

برخالف مفهوم من . گیردرا در برمی از ساختارهای اجتماعی و ایدئولوژیک مانند خانواده، کلیسا، رسانه و آموزش

روابط قدرت ، آن را تجسم است و بازار دولتمیان  یهواسط که« یفضای سوم»مثابه بهمدنی  یهجامع یلیبرال

از این رو،  .است و هم با بازار دولتهم با   محکمپیوندهای که دارای  دانممی مبتنی بر نژاد، طبقه و جنسیت

کند که در داری مردساالرانه نیست. سیگر مطرح میفارغ از نیروهای سرمایه و مدنی فضایی خودمختار یهجامع

ترین جای ممکن خطرناکها زن خانه برای میلیون»و « برندها رنج میزنان از بدرفتاری» فضای خصوصی خانه
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زن )همراه با  3،300هر روز در کانادا،  در :دهدادا گزارش میبنیاد زنان کان ( Seager 2003, p 26« ).است

 200کنند. هر شب، حدود  فرار یبخوابند تا از خشونت خانگ یامن اضطرار یهاکودکشان( ناچارند در خانه 3،000

 ای مفقودشدنپرونده از  582 تعداد ،2010 سال از. ... جای خالی نداردامن  یهاچون خانه شوندپذیرش نمیزن 

 درخواست کانادا دولت از ملل سازمان هم و المللنیب عفو هم. است شده ثبت کانادا یبوم زنان دنیرس قتل به

 460،000، زنان 2009کانادا در سال  یحاصل نشد. ... در پژوهش مل یتیاما موفق ،کردند را موضوع نیا به یدگیرس

 Canadian Women’s Foundation 2013, p. 2)سال گزارش کردند.  کیرا در  یآزار جنس مورد

 2010سازمان ملل در سال  1جهان زنانگزارش  الگوی مشابهی در دیگر مناطق جهان وجود دارد، تا جایی که

خشونت فیزیکی از سوی شرکای نزدیک زندگی، که در قالب  کندگزارش می ای فراگیرپدیده را خشونت علیه زنان

همین  در (United Nations 2010) دهدرخ می جنسی زنان اندام یهکشی و ختن، زنیت جنسیذو اآزار 

نآ به ویژه –در رسانه  تصاویر خشونت علیه زنان»شود که کردن نقش رسانه، مطرح میگزارش، ضمن برجسته

شان را ن از جمله پورنوگرافی های جنسیعنوان ابژهکشی از زنان و دختران بههایی که تجاوز، بردگی جنسی و بهره

در به ویژه کودکان و نوجوانان بر جامعه  و ندهست میعواملی هستند که در تداوم شیوع این خشونت سه -دهندمی

های دیگری نیز نشان پژوهش (United Nations 2010, p. 127) «گذارندسطح وسیعی تأثیر منفی می

 Bergen .تجاوز زناشویی وجود داردجنسی و  یهسوءاستفاد دهند که پیوند محکمی میان پورنوگرافی ومی

ابزار فناوری و ارتباطی، از جمله از طریق  در روابط صمیمی خشونت مجازی»کند که چنین بیان میاِرن ( (1998

آزار اینترنتی، ، 2سایبریپاییدن قلدری دیجیتال، پورنوگرافی، استفاده از پورنوگرافی با کودکان،  زاجبار به استفاده ا

های جنسی و های جنسی، روباتآمیز ... استفاده از عروسکنویسی تهدیدوبالگ ،3برداری کردن از قلدریفیلم

بازگوکردن  هدف از (Hearn 2013« )دهد.افزایش میعمال خشونت و سوءاستفاده را احتمال اِ 4دیلدونیکستله

یا اینترنت و  خشونت علیه زنان در محیط خانه یهدربار های آماری یا تحلیلینتایج برخی پژوهشی خالصه

زنان است.  یهسکسوالیت کشاندن بدن وبردگیداری مردساالر برای بهدادن تالش نامتناهی سرمایهنشان هارسانه

فضای فضای عمومی/خصوصی یا عمال خشونت )اِ مکانی عدبُفقط ای که باید در نظر داشت نه مسئله

 است.  «امپریالیستی جهانی علیه زنانجنگ »دامنه و شدت  رمدنی(، بلکه بیشت یعه/بازار/جامدولت

های گرا بررسی کنیم. جنخشونت علیه زنان  «فرهنگی»یا  «ایدئولوژیک»کارگیری دیگری از به یمجموعهبیایید 

های قدرتشد. نظامی با فناوری پیشرفته انجام می یهعراق و افغانستان در ابتدا از طریق حملامپریالیستی 

د فرهنگی و ایدئولوژیک را بر عهده گرفتن یهمسئولیت حملشدند، هدایت می هامپریالیست که از سوی ایاالت متحد
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 3 Happy slapping :شود تا به صورت آنالین منتشر شود.ثبت می گوشی موبایل غریبه که توسطگروهی به فردی  نوعی قلدری و آزار  

 4 Teledildonics :( استفاده از فناوری واقعیت مجازیVRیا اینترنت برای مخابره ) کردن تعامل جنسی، با استفاده از ابزار لمسی که برای تداعی حس فیزیکی

 توان از راه دور آنها را هدایت کرد. های جنسی الکترونیکی که میبازیاند و نیز اسبابفیزیکی ساخته شده



 
 

جام ان «ترویج دموکراسی» ایدئولوژیک یههست همراه با «اجنگیبازسازی پس» یهگسترد هایکه از طریق پروژه

بازسازی و  «مدیریت»آموزش زنان برای  (Mojab 2009, 2011; Mojab and Carpenter 201) .شدمی

 یند تاریخیافر بدیل نهاد متنوع،های مردمسازمان از طریق هاآن فعالیت مدنی تأمین مالیو های جامعه خرابه

ه، کنش فمینیستی نژادپرستانه، استعمارگران بازآفرینیو  تأمین سازوکارها به منظور های اجتماعیجنبش دستیهم

 Amos and Parmar 2005; INCITE! Women of Color Against. )و امپریالیستی بود شناسانهشرق

Violence 2007 )توانمندسازی زنان»از طریق  با هدف آزادسازی و ترویج دموکراسی یفمینیسم امپریالیست» 

 یامپریالیستبه سیاست خارجی بخشیدن  ها مشروعیتنقش آن. شد «یپساجنگ یبازساز» یوارد صحنه

موضوعات  مرتبط باسیاست داخلی و خارجی که تر اینبا سلب مالکیت است. مهمانباشت ثروت  یهبر پای شدهنظامی

 هایگرایش. کنندتنظیم می باروری را از نو یهو حقوق زنان دربار سکسوالیته آمیزی مثل اخالق، خانواده،مناقشه

ردساالری مکه این نخستاند. به سه هدف اساسی دست یافتهاخیر  یهدر چند ده احیاشده فمینیستی امپریالیستی

ویی وسبه سمتداری مردساالر را زنان با سرمایه یهمبارز کهاین . دوماندرا فراملیتی کرده مذهبی ییانهبنیادگرا

اعتبار  زطور جهانی افمینیسم را بهکه این در آخرو . اندهدایت کرده گرایانهعملو  شدهبومی، گرایانهنسبی

کلیفی ناممکن ت به ضد امپریالیستی راالمللی انقالبی بین فمینیستی یهپروژ اندازی یک؛ در نتیجه راهاندانداخته

گ گیری فرهندر شکل یامپریالیستوابستگی مالی، سیاسی و ایدئولوژیک به فمینیسم  .اندبدل ساخته

ها و فعاالن زنان نقش داشته در میان سازمان داری مردانهسرمایه رقابتخصومت طبقاتی و خودانگیختگی، فساد، 

اند تا جایی که کرده چندپارهروکراتیزه و ب ،شدهسازینهادی، ودهزدجنبش زنان را سیاستتر، است. از آن مهم

مان شدن، به گفتگری و امنیتیدار، یا مقاومت زنان در برابر نظامیسرمایه-مذهبی-مبارزه علیه مردساالری فئودال

 پردازیم. بیشتر میموضوع در ادامه  به توخالی حقوق بشر و اصالح ساختار قانونی تقلیل یافته است.

لید ادبیات جدیدی تو شناسانیاسی و مردمدر همین بستر، متخصصان نظامی با همکاری برخی دانشمندان علوم س

های بشردوستانه با کمکمدنی و  یهجامع ،«پساجنگیبازسازی »های تری میان پروژهد نزدیکناند تا پیوکرده

 یهراهنمای ارتش/یگان دریایی ایاالت متحد در زمینکتاب  (Natsios 2005) .نیروهای نظامی برقرار کنند

که در سال  (5سارا سوال یهو مقدم 4جان نَگل، 3جیمز اِیمِس ،2دیوید پترائوس گفتارپیش)با  1اقدامات ضد شورش

 see. )این کتاب دو میلیون بار دانلود شد 2008در سال منتشر شد توجه بسیاری را به خود جلب کرد.  2007

Biddle 2008, pp. 347–350)  نخستین بار بود یک ناشر دانشگاهی  ایندانشگاهی در تاریخ صنعت نشر

دولت  یمل تیامن راهبرد»در مدنی  یههمکاری ارتش و جامع یهبذر ایدکرد. کتاب راهنمای ارتش را منتشر می
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در کنار دو فاکتور )استراتژیک  یهسه حوز»یکی از  «توسعه»که در آن مفهوم ( 2002کاشته شد ) «1بوش

 االتیا آژانس»ها را به سوی توجهانتشار این سند  (Natsios 2005, p 4) .«بود ( مورد تأکیدو دفاع یپلماسید

های بازسازی پس از جنگ در بازیگر اصلی پروژهیعنی همان  (USAID) 2«یالمللنیب یهتوسع یبرا هدمتح

یک دولت بوش در همان سال،  (2002« )دفاع، دیپلماسی و توسعه»راهبرد . بر اساس جلب کرد افغانستان و عراق

که از مراکش تا پاکستان را ت ارائه کرد را با هدف اطالحا (MEPI) 3«ابتکار مشارکت خاورمیانه»ح مادر به نام طر

 خردمندی سیاسیِ  یک  یدر پ انهیمشارکت خاورم MEPI »گوید: در این مورد می 4داد. زکی سلیمپوشش می

 یهعجام»از طریق بهبود کارآفرینی شهروندی، توانمندکردن زنان و ایجاد ظرفیت ساخت  بود که «نرم»اصالحات 

کند او ادعا می «.شدمحقق می «دموکراسی»و برقراری  «تروریسم»کردن کنای برای ریشهعنوان وسیلهبه «مدنی

، جوانان، آموزش زناننهاد و تأمین های مردمبرای حمایت از سازمانرا  ییهاهمچنین بودجه» MEPIکه 

 یهاز این رو، جامع( Salime 2010; 2011, pp. 215, 218« ).مهیا کرده است کارآفرینان و سیاستمداران

 دارانهبرپایی دموکراسی سرمایه به محل نهاد زنانهای مردمخصوص سازماننهاد، بههای مردممدنی و سازمان

 رانهمردساال سازی/خصوصیبازارمطلق با حاکمیت  از نو خود را ؛ جایی که حاکمیت مطلق مردساالریشدندتبدیل 

 یهعمطالمنظور )به را تقویت کند.سرکوب و استثمار زنان تا شرایط  کندتنظیم می دارانهو دموکراسی سرمایه

 ;Abdo 2010پیمان صلح اسلو نگاه کنید به جنبش زنان در فلسطین پس از کردنِ نهادنقدی جامع بر مردم

Hanafi and Tabar 2003) 

 یهما باید چیزهای زیادی دربار در عین حال که و موقعیت زنان در درون و میان جوامع گوناگون متفاوت است

نخست اینکه، الزم است دو بحث صورت گیرد. ، رخ داده ایدر هر جامعه که علیه زنان بیاموزیم میزان فجایعی

 به طول انجامیده است.هاست دههبه درخواست زنان برای داشتن زندگی امن، برابر، آزاد و عادالنه  ش دولتواکن

نویسد: های دموکراتیک به خشونت علیه زنان میواکنش دولت یهتطبیقی فراملیتی خود دربار یهوِلدِن در مطالع

های امن بودجه برای خانه 1970 یهده های ملی قوانین تجاوز را اصالح کردند یا در اواسطگرچه برخی دولت»

مطرح نکردند و  90 یهدوم ده یهنیمخشونت علیه زنان را تا  یهها مسئلربسیاری از کشواما تخصیص دادند، 

او ( Weldon 2002, p. 19) «.به این موضوع پرداختند 1990 یهنخست ده یهبسیاری دیگر فقط در نیم

 .شدگذاری و اصالح قانونی حاصل نمی، این سطح از سیاستقدرتمند زنانکند که بدون وجود جنبش تأکید می

(2002, P.61) خوانیم: می 5رنگ خشونتاثرگذار  یهمجموع یهدر مقدم   
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 شدندیم تریتخصص تجاوز بحران با مواجهه مراکز افت،ییم یشتریب تیاهم خشونت ضد جنبش کهنیا با زمانهم

شونت تر خبستر بزرگ یهرا در زمر یو خانگ ینداشتند خشونت جنس لیمراکز اغلب تما نیشد که ا نیا جهیو نت

بر منابع  یمتک شتریامن ب یهاو خانه مراکز مواجهه با بحران تجاوز یهبودج عالوه،به. کنند قلمداد شدهینهاد

ت، دولت متمرکز اس باخشونت بر کار  کردنکنشهیدر خصوص ر کردشانیآن، رو تبعِ. به و فدرال هستند یدولت

 ((Women of Color Against Violence 2006, p. 1 ت. دول هیعلنه کار 

 مطالعات فمینیستی .اهمیت دارد بحث فعلی در که به آن اشاره شد، «کار با دولت»و  «شدنتخصصی»کنایه از 

صندوق المللی، از جمله بانک جهانی، جنبش زنان در نهادهای دولتی و بین عضویت که هستند حاکی از آنانتقادی 

این  1970 یهاز ده یا دیگر بنیادهای خیریههای برابری جنسیتی وابسته به سازمان ملل، ، بنگاهالمللی پولبین

دستورکار  .است کردهو چندپاره  زهیبروکرات شده،یسازینهاد زدوده،استیس جنبش را در سراسر جهان

های بشردوستانه، نهاد و بنگاههای مردمها، سازمان، شامل انجمنهای مردساالر/صادرکردن شبکهوارد تیامپریالیس

مردساالری چنان به فراملی شدن  های فرهنگامنیتی، و نیز سازمانهای مذهبی، نیروهای نظامی و مؤسسه

 . ناچیزی برای زنان باقی مانده است راه گریز منجر شده کهدارانه سرمایه

های متعاقب آن در خاورمیانه و جنگ 2001سپتامبر  11تروریستی علیه آمریکا در  یهکه از زمان حملاین یگرد

 .وند دادندپیتاریخ به هم  سابقه درنحوی بیبهسرکوب و استثمار زنان  یهای امپریالیستو آفریقای شمالی، جنگ

 یااستعماری را اح ایِ پیش و پساای، مذهبی، ملی و فرقهها، اختالف نظرها و تضادهای قبیلهعدالتیبی هااین جنگ

اند و در پی آن، فضای زندگی عموم افراد مرکزیت یافتهها در مذهب .ها بخشیدندای تازه به آنوجههو  کردند

های مذهبی، از دکترین( Amireh 2012; Moghissi 2013) .شودتر میطور جهانی هرروز کوچکسکوالر به

های کنند. رژیمبر بدن، سکسوالیته و جنسیت زنان حکمرانی مییهودیت یا هندوئیسم،  گرفته تا اسالم تا مسیحیت

انستان غاف و (1979(، ایران )از سال 1932گذاری در سال از زمان پایهدر عربستان سعودی ) «آپارتاید جنسیتی»

شود، حقوقی از قبیل حق مالکیت، طور مداوم نقض میحقوق زنان بهاند. گذاری شدهپایه (2003و عراق )از سال 

آزار ، آموزش، استخدام، سفر و زندگی به دور از ق باروریحقووراثت، حضانت فرزند، یا انتخاب آزاد در ازدواج، 

یا تحقیر و تخریب در  1ناموسی تجاوز گسترده، آزار جنسی، قتلجنسی در خانه، مدرسه، محل کار یا خیابان. 

 ;Bennoune 2013) .جای گرفته است ی زنان،روزمرههای مذهبی و فرهنگی غالب و کنشروابط اجتماعی 

Reed 2002 )یهبیش از یک قرن مقاومت زنان در برابر سلطدستاوردهای  پیمان شدند تاهم های مذهبیگروه 

 .ها را وارونه سازندرا متوقف کنند، در آن وقفه ایجاد کنند و حتی آن داریسرمایه یهمردساالرانه و استعمارگران

؛ 1974مکزیک، ) 1970 یهزنان از ده یهسازمان ملل دربارهای تحت پوشش مذهبی در کنفرانس متحد هایگروه

پیش سقط جنین، اد بهمن و آزیمبنی بر دسترسی ا مطالبات زنان (1998؛ پکن، 1985؛ نایروبی، 1980کپنهاگ، 
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 «فرهنگ»مفاهیم در این جلسات  هادولتنمایندگان  اند.به زیر کشانده را و حق ازدواج با همجنس گیری از بارداری

های مختلف بخشخود را مشروعیت بخشند.  «خاص»و  «حلیم»مردساالری پیش کشیدند تا  را «گوناگونی»و 

ی ضد امپریالیستی و گاه ضد غرب در کنار رتوریک «اعتبار فرهنگی»منطق ی مدنی با به کار بردن یا جامعه دولت

 ستیزانه حفظ کنند. زن اقداماتملت را برای اِعمال حق آن دولتتا 

مصداق  «با تروریسم جنگ» . برای مثالالمللی آن استروابط داخلی و بین همگرایی ،ویژگی امپریالیسم امروز

 ی پلیسیاداره انداختن وزندانبه سازی،نژادیکردن، نظارت وابسته درهم المللیاَشکال داخلی و بین پوشانیهم

خصوص زنان، جوانان، مردمان غیر بومی، عموم مردم بهتأکید بر این است که ( Feldman et al. 2011) .است

 مجازات ومنضبط « با مواد مخدر جنگ»و  «سمیبا ترورجنگ »مثل  ییسازوکارها به میانجیپوستان فقرا و رنگین

« .تاس نظامیی صنعت تمعمجی جدید ضمیمه ی زندانصنعت جتمعم»گوید: می. آنجال دیویس در این مورد شوند

زندانای خصوصی و نظامی شده است و تأمین امنیت و بهطور گستردهبه دولتسازوبرگ  سازیمنضبط (1998)

زنان مهاجر و پناهنده، قاچاق جنسی زنان، سیم خاردار طلبانه بدل کرده است. امری منفعت به انداختن مردم را

 حق حکومت «دادنعادی نشان»در اسرائیل و  «دیوار حائل» برپایییا کشیدن میان مرز ایاالت متحد و مکزیک، 

 شدهنژادی زده وخشونت جنسیت هایاز صورتگذرگاه مرزی یا در مدارس، همه  برای تأمین امنیت شهروندانِ 

د و بحران کنرا جذب می عمومی دارایی «با تروریسم جنگ»سیاست ( Shalhoub-Kevorkian 2009) هستند.

مدلی » با تروریسم جنگ بخشد.بهبود میسازی داری مردساالرانه را با استفاده از فرایند خصوصیاقتصادی سرمایه

لین ؛ همان که کااستقانون بیامپریالیستی -داریسرمایه  اجتماعی نظمنظم و قانون در  ثبتبرای آمیز خشونت

امکانات داری را در میراث برده یهاو دنبال( Dayan 2011) 2«سگ سفید استن قانو»گوید: در موردش می 1نادای

ت ایاال سوءرفتارهایراه را برای دهد چگونه نظام قانونی گیرد و نشان میزندان سوپرمکس ایاالت متحد پی می

)همان منبع(  .هموار کرده بودریب و خلیج گوانتانامو غهای ابودر زندانمثل شکنجه و مجازات  یدر امور همتحد

ان، کرد و از این رو زن معطوف به تروریسمبرای تأمین امنیت انسانی  دولتمسئولیت این سیاست توجه خود را از 

 اند و اغلب در حال فرار از مناطق جنگیو جنسی واقع شدهنژادی مورد تبعیض که را یهایمهاجران و پناهنده

 ، هدف قرار داد. دنهست

کنند. مقاومت، شجاعت و ند و علیه آن مبارزه میهست مردساالری یپیچیده یهشدت مخالف این شبکزنان به

آن ؛های نظامی شرکت کردندو در جنگ نیروهای نظامی پیوستند زنان بهانگیز است. ها شگفتپذیری آنطافانع

، دهندگان اجتماعیسازمان، های پناهندگانمددکاران اجتماعی کمپانتحاری، گذاران بمب در نقش جنگاوران،ها 

                                                           
1 Colin Dayan 

 2 Law Is a White Dog: How Legal Rituals Make and Unmake PersonsThe : ها با دولتکتابی از کالین دایِن در مورد اینکه چگونه  عنوان

 گذارند. اِعمال قانون انسانیت را زیر پا می



 
 

های دیگر موقعیتو بسیاری  ها و تظاهرات، رهبران اعتراضبشردوست امدادگران ،1کیرفسن، اجتماعی صلحفعاالن 

 کنند، اختالف عقیده دارندکنند، اعتراض می؛ مشارکت مینیستند «قربانی»ها این است که آننکته  ظاهر شدند.

 های آن را پایان دهند.کنند تا امپریالیسم و خشونتو مقاومت می

  انقالبی فمینیستی گسست: یک ضد امپریالیسم

 از خود فرهنگی، مذهبی یا اقتصادیهای فیزیکی، جنسی، احساسی، در برابر تعرضزنان و دختران، روز و شب، 

ای از مردساالری را پیچیده یهداری شبککشند. سرمایهسراسر عمر به دوش میدر این بار را  و کنندمحافظت می

نه اداربنا نهاده تا انباشت سرمایه را تسهیل کند و نظارت اجتماعی را در دست داشته باشد. مردساالری سرمایه

ها تعامل برقرار با آن و اند که باید مدیریت شوندزنان نیروهای اجتماعیمتعارض و متناقضی با زنان دارد.  یهرابط

اگر عمیق تحلیل .  ها انضباط اعمال کردمجازات کرد و بر آنها نظارت داشت، باید بر آن شود و در عین حال

شمهمگونی چمتوجه  ،ظاهریرغم وجود گوناگونی همربوط به امپریالیسم مردساالر، ب «جنسیت یهپروژ»، در کنیم

 کمک مالی  ها را بهآنو  چندپاره کردههای زنان در جهان را جنبش یمردساالری امپریالیستشویم. گیر آن می

 با، گرچه اندرا در دست گرفته «جنسیت یهپروژ»بنیادگرایی و امپریالیسم هدایت ی نیرو؛ دو وابسته ساخته است

روز افجنگی نیرودو ها را از نزاع بر سر سرکوب و استثمار زنان منحرف کنند. کنند تا توجهمی یهایمخالفتهم 

مداری اخالق مادری،شامل  مردساالر  یههای خانوادبا اجبار وارد چارچوب نقشامپریالیسم و بنیادگرایی زنان را 

ها سازوبرگ مجازات آن کنند. قویتتا خشونت جنسیتی را ت کنندمیهای فرهنگی م و کنش، ناسیونالیسنجابتو 

ه و شکنج ،«با مواد مخدر جنگ »، «با تروریسم جنگ»را با ابزارهایی مثل  زنان یهو سکسوالیت ندو نظارت بر ب

 اند. مراقبت، فراملی کرده

دید با شدن به نظامی جیند تبدیلااند که امپریالیسم در فربر این عقیده پردازاندر چنین موقعیتی، برخی نظریه

 و در نتیجه رها کردنملت کردن نظام دولتزایلو  بردن مرزهاازبین ی آنخصیصه که است «امپراتوری»نام 

 یهبینانسناریوی خوش در (Hardt and Negri 2000) است. بدون رهبر و مرکزیت امپراتوری )و امپریالیسم(

م و سرمایه، مهاجرت مداو بودن ، سیالشود و فضا برای قدرت مانور کارقلمرو میقدرت مطلق بی ،پساامپریالیستی

رویای ساخت  به هاانسان که ، الزم استملتدولت «افول»در بستر  .شودمی بازالمللی دهی در سطح بینسازمان

عدالت در حرکت است. توسعه در سوی برابری و کند و بهپشت میبه دزدی و چپاول واقعیت بخشند که  جهانی

های دولت اما گرچه نظم جهانی در حال دگرگونی مدام استنخست این قرن اشاره به سمت دیگری دارد.  یهده

دار کنونی همچون گذشته، نیاز به عبور از مرزهای ملی را )با هدف انباشت سرمایه( با ضرورت حفظ سرمایه

 د. نکنف( ترکیب میهای اثرگذاری )از طریق جنگ و تصرجنبه

                                                           
 یبه سرباز و ستندین لییبه ارتش اسرا وستنیحاضر به پ ،نیاعتراض به اشغال فلسط ضمنکه  ای تشکیل شدهیهودیجوانان مترقی مقاومت که از  یاهگروه 1 

 شوند. یمحروم م یامکانات دولت بسیاریروند و از یزندان مدر نتیجه به  دهند،یتن نم یاجبار



 
 

ا بتوانیم چنین نتیجه بگیریم که انفجار جهانی خشونت علیه زنان میاست.  سامانو نابهجهانی آشفته  یهعرص

علیه  یشدهگیری به خشونت جهانیطور چشمبهاخیر مقارن شده است و  یهدر سه ده فزایندهداری مالیِ سرمایه

 های خشونتصورتدر مرکز )باز(تولید  سازیخصوصی تولید وکردن اجتماعیکل بشریت شباهت دارد. 

که خود را از  جنبش جهانی زنان استیک قرار دارد تشکیل چه در معرض خطر . آنقرار دارد یکنون یستیالیامپر

ی تازه ای برای انقالبو عرصهکند  رها گراییگرایی و عمل، ذاتگراییطلبی، نسبیاصالح یهبند نیروهای مهارکنند

 سازد. و دگرگونی اجتماعی مهیا 
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