ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی زﻧﺎن

روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر -ﭘﻮرﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﯾﯿﺪش ﮐﻨﺪ .ﻫﻢ دﻟﯽ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮﻧﻤﯽ اﻧﮕﯿﺰد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ از آن ﺑﺎﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻪ ﮐﺒﻮد ﻣﯽ
ﺧﺒﺮ ﻧﺸﻮد .اﻣﺎ ﺑﯽرﺣﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻼ زﯾﺮﭘﻮﺳﺘﯽ و در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﭘﻨﻬﺎن زﻧﺪﮔﯽ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺎ زﯾﺮ ﻻﯾﻪ زﯾﺮﯾﻦ ﭘﻮﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪﺧﺰد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزاﯾﺪ در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻨﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﻻﺑﺪ ﺷﻨﯿﺪه
 ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﻮدش ﻧﺸﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﮕﺬارد ،ﺧﻮن ﺧﻮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺿﻤﺎﯾﻢ دﻫﺎﻧﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﮑﯿﺪن و ﺳﻮراخ ﮐﺮدن ،ﺳﺨﺖ و ﻣﻘﺎوم
ﮐﻨﺪ.ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﺣﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺪن ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺪرت و ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﺗﺮک ﻣﯽو ﺳﻤﺞ و ﺑﯽ
ﺑﻠﻌﺪ.ﻫﻤﺎن ﺳﮑﻮت و ﺳﺎﯾﻪ ،ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﻫﻤﺎن ﻫﺠﻤﻪ و در
ﺑﺎﻓﺖ ،ﻣﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻗﻼب ﺑﺎﻓﯽ را از ﺣﺮﮐﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪٔ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﻇﺮﯾﻒ او ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻢ ،زﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ رﻧﮓﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﻣﯽﺧﺎﻟﻪ رﺑﺎﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ«
ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻧﺪاﺷﺖ ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدی زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺘﺶ را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد دﯾﺪ ،ﻧﺎﺗﻮان و ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد ﺟﻮری ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﺮدی ﺑﺎ آن ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ دارد ﻓﺮوﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ ،ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﺧﺎﻟﻪ رﺑﺎﺑﻪ ﭼﺮا دم ﻇﻬﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﺳﺮو ﮐﻠﻪاش ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻮی ﺣﯿﺎط ﻣﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﺪ و
ﻣﺎدرم ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ زور و اﺻﺮار دﻋﻮﺗﺶ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﻮردن ﯾﮏ ﭘﯿﺶ دﺳﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ دم ﭘﺨﺘﮏ ﺗﺎزه دم آﻣﺪه ،ﯾﺘﯿﻤﭽﻪ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ
دﺳﺘﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺶ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺎدرم ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﻟﻪ رﺑﺎﺑﻪ ﻫﺮ روز ﻗﺒﻞ از راﻫﯽ ﺷﺪن ﺳﺮ ﮐﺎر در ﯾﺨﭽﺎل ﺧﺎﻧﻪ را ﻗﻔﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺎ اﺻﺮارﻫﺎی ﻣﮑﺮرش ﻣﻨﺎﻋﺖ ﺧﺎﻟﻪ رﺑﺎﺑﻪ ﺳﺮ ﺟﺎﯾﺶ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﯾﻦ را وﻗﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ روز از زور ﺗﺸﻨﮕﯽ رﻓﺘﻢ ﺳﺮاغ ﯾﺨﭽﺎل ﺷﺎن و
»ﺷﻮد.دﯾﺪم ﯾﮏ ﻗﻔﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﯿﺎه دو زﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﺨﭽﺎل وﺻﻞ ﺷﺪه و در ﯾﺨﭽﺎل ﺑﺎز ﻧﻤﯽ
دﮐﺘﺮ ﺟﻼل اﯾﺠﺎدی ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺷﺮق ﭘﺎرﺳﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺧﻠﻊ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﺣﺬف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﻗﻄﻊ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ در روﻧﺪ درآﻣﺪ و اﻧﺘﻘﺎل دﺳﺘﻤﺰد زن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺮد ،ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدﻧﺶ از«ﮐﺮده اﺳﺖ:
ﭼﮏ و ﮐﺎرت اﻋﺘﺒﺎری و ﭘﻮل روزﻣﺮه و ﯾﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺎدر در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺮد ،ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﺷﮑﺎل
»ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎﻧﻨﺪ.
ﻟﺬت ﭘﻨﻬﺎﻧﯽ و ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻣﺮد در اداﻣﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی زن اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻼش ﻣﺮد در« ﮔﻮﯾﺪ:ﮔﻮ ﻣﯽوﺷﻨﺎس در ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻔﺖاﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ ،و در »آور ﺧﺎﻧﻮادهﻧﺎن« ﮐﻨﺪ .در زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﯾﺮان ،در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ،ﻣﺮداﻧﺤﺼﺎر اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی دﯾﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زن را از اﻣﮑﺎﻧﺎت اوﻟﯿﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ زن ﺷﻐﻞ و درآﻣﺪ دارد ،اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از
»دﻫﺪ.درآﻣﺪش را ﺑﻪ او ﻧﻤﯽ
ﻣﻦ ﮐﻪ« ﭼﻮن آن ﺳﻨﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﺴﺮ اوﺳﺖ ﯾﺎ !اش ﺧﺒﺮ ﻧﺪارداﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﯽ از ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪﮔﻮ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪهوﻻﺑﺪ در ﮔﻔﺖ
و »رودﻫﺎ ﻧﻤﯽدرآﻣﺪش ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ زﯾﺮ ﺑﺎر ﺧﺮج ﺑﭽﻪ« ﯾﺎ »ﮐﻨﺪﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗﻢ را او درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ« »،اﺟﺎزه ﻓﺮوش ﻣﻠﮑﻢ را ﻧﺪارم
ﺟﻤﻼﺗﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ دردآور اﺳﺖ.
ﺧﺸﮑﺎﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ دﺳﺘﺖﮔﯿﺮد و ﻣﯽﻫﺎ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی و ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﺶ ﻋﻤﻼ رﯾﺸﻪ
ﺟﻠﻮی دﯾﮕﺮی دراز اﺳﺖ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮت و ﺟﻠﻮی روﯾﺖ ﻫﯿﭻ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪٔ آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽدﻫﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﮔﺮ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد ﻫﺮﮔﺰ ﯾﮏ زن ﺗﻦ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر رواﻧﯽ ،ﮐﻼﻣﯽ و
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﻤﯽداد ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ در ﻣﻌﺮض آن ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﯿﮑﺎری ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮی زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻣﺎر زﻧﺎن ﺑﯿﮑﺎر اﯾﺮان دو و ﻧﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان اﺳﺖ.
ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی زﻧﺎن در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۲۱درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ  ۶۱درﺻﺪی
زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ۴۲ ،درﺻﺪی زﻧﺎن در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و  ۵۱درﺻﺪی زﻧﺎن ﮐﺸﻮرﻋﺮاق ،از ﺳﻄﺢ ﻧﺎزل ﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻗﻄﺮ  ۰۵درﺻﺪ ،و در ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ  ۰۸درﺻﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺧﺎﻧﻪ ،اﻗﺘﺼﺎددان و ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺑﺎره ﻋﻠﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ»ﻓﺮﯾﺒﺮز رﺋﯿﺲ داﻧﺎ «دﮐﺘﺮ
ﻫﺎ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل ،ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و روﺣﯽ و رواﻧﯽدر ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده« ﮔﻮﯾﺪ:اﻣﻦ ﻣﯽ
اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدﻫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺑﯽﻣﻮردی زن را در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺒﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﻀﯿﻘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﮕﺎه
»ﺷﻨﺎﺳﯽ دارد.ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و روانای از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ
ﺧﻮاﻫﻢ دﺳﺘﻢ ﺗﻮی ﺟﯿﺐ ﺧﻮدمﻫﻤﺎن اول ﻫﻢ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرم ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮم آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و از« ﮔﻮﯾﺪ:روﺷﻨﮏ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻮﯾﺖ و اﺣﺴﺎس اﺳﺘﻘﻼل ﻣﯽدﻫﺪ؛ اﻣﺎ از وﻗﺘﯽ ازدواج ﮐﺮدهاﯾﻢ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺮا ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ از
ﮐﺎر ﮐﺮدن دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻢ ،از ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﻫﻢ ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اواﯾﻞ ﻗﻬﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺣﺮف ﻧﻤﯽزد ،ﺧﺮﺟﯽ ﻧﻤﯽداد ،ﮐﻢ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ .درﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮه و درﮔﯿﺮی ﮐﺸﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﻫﻢ آﻧﻘﺪر اوﻗﺎت ﺗﻠﺨﯽ درآورد ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﺷﺪم در اوج ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ و در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ارﺗﻘﺎء ﮐﺎرم ﺑﻮدم ،ﺑﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ازدواﺟﻢ و ﺷﻐﻠﻢ ﯾﮑﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻢ ﭼﻮن
»رﻫﺎ ﮐﺮدم .ﻣﯿﻠﯽ و دﻟﺨﻮریﻫﻨﻮز آﻣﺎدﮔﯽ ﻃﻼق ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﮐﺎرم را در ﮐﻤﺎل ﺑﯽ
رﺋﯿﺲ داﻧﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری درﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﮐﺎر زﻧﺎن و ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﺮدان را دﺷﻮار ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ
ﮔﻮﯾﺪ:زﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺎﺋﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ روی ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﻣﺘﻨﺎع ﻣﺮدان در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ ﻣﯽ
ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺒﻮدنوﻗﺘﯽ زﻧﺎن ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻢ ارزش رو ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻣﺮدان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮآوردﺷﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ«
زن و ﮐﻤﮏ ﻧﮑﺮدن در اﻣﻮرات ﺧﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از درآﻣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎﻟﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ
ﻣﺒﺤﺚ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﯾﺎ ﮐﺎر ﻧﮑﺮدن زن ارﺟﺢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﺎﻗﺮ آﺑﺎد اﺳﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮود اﻟﻬﯿﻪ
».ﻫﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﻏﯿﺮه و ذاﻟﮏ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖدر ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﻨﺸﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺎزداﺷﺘﻦ زن از ﮐﺎر ،ﺑﺪون دﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮد« اﻓﺰاﯾﺪ:اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﯽ
ﺑﯽدﻟﯿﻞ زن را از اداﻣﻪ اﺷﺘﻐﺎﻟﺶ ﺑﺎز دارد زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﺑﮕﺬارد .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪای ﻫﻢ ﻫﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ
»ﮐﻨﺪ.اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏآﻧﭽﻪ ﻣﯽ«ﭘﺮﺳﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮش ﭼﻪ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ؟ او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ:از اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎددان ﻣﯽ
ﻣﻮﺛﺮی ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮی ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﯿﻤﯽ از داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ اﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻞ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻬﺮﯾﻪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
»ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﻨﺪ ،ﻧﮕﺮانﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺳﻬﻢ زن را از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ،ﮐﻢ ﻣﯽ« ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﺪان
درﺻﺪ ورود آﻧﺎن ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ و ﺳﻬﻢ آﻧﺎن را از آﻣﻮزش ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺎﺋﯿﻦ دﺳﺘﯽ و ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﮐﻤﺘﺮ را ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﻣﺮد ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل زن ،ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻬﺮﯾﻪ زن ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﻣﺮد را از ﻫﺴﺘﯽ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻖ ﺑﺰرگ
زﻧﺎن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ رودروﯾﯽ و ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ
»ﺣﻘﻮق زﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﺎرﯾﻒ و«ﮔﻮﯾﺪ:ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ؟ ﻣﯽاو در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ
اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻌﺪد دارد .ﻣﺜﻼ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺤﺎﺷﯽ و ﺣﺒﺲ ﮐﺮدن و اﺗﻬﺎم زدن ﺑﻪ زن ﺑﻪ واﺳﻄﻪٔ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺶ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﺎرز ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .اﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ و ﺗﻼش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی
»ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪٔ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺳﺪ.
ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻌﺼﺐاز ﻣﻬﻢ«ﮐﻨﺪ:او ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺷﺎره ﻣﯽ
ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪٔ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪٔ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ
دارد ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮای
»ﺑﺮد.دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺟﺒﺮان آن اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ و آن ﻫﻢﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﻣﻦ ﯾﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﭘﻨﻬﺎن را ﻫﻢ ﻣﯽ« ﮐﻨﺪ ﮐﻪ:رﺋﯿﺲ داﻧﺎ در اﻧﺘﻬﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ

ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ،ﮕﺮﭼﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻃﺒﻘﺎت آﮔﺎهﺗﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ
ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﻢ رﻧﮓﺗﺮ ﺷﺪه و ﺗﺤﻮلﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﮐﺮده و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ زﻧﺎن از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﺪودی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﺧﯿﻞ ﺑﻮده و ﻫﻤﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻗﺘﺼﺎدی آﻧﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﺳﺖ،
»ﺷﻮﻧﺪ.ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﻨﺪان ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺸﮑﻞدر ﺟﺎﻣﻌﻪٔ ﻣﺎ اورژاﻧﺲ
او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﺮﻗﯽﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮد زﻧﺎن و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
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