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 ی مترجم: مقدمه
بیای ن  ده سال طول کشیم تا بلون، نث  ده زن زنمگی کن،  تا بعم »

جنسی و ارتباط درس  با جنس  یهاز چهار سال تیاپی بفهم، رابط
ها ده  تا بفهم، با ن  چه کیدی! چطور با دس نخالف چه نعنادی نی

« دزددمی! شرو از ساله 11های کثیف  زنمگی عادی ده دخلی و لب

تجاوز جنسی نعلمش به او  یدربارهاز رواد  زنی  اس  اد  بخشی

 شمه و خوشنام شییاز.در دکی از نمارس شناخله

اس  و تعماد زدادی از زنان ادیانی  1911بسلان سال اکنون تا

های بیشلیی انم  آنها هی روز رواد دس  به کاری انقلابی زده

ی و ننلش نودسنمتجاوز جنسی نیشان از تجارب شخصیی درباره

در زنان تجاوز نسب   ها تجاوزگیکننم. در بسیاری از اد  رواد نی

ان نلجاوزاتفاق قیدب به  اس آنها در نوضع قمرت قیار داشله  به

دا دانشگاه  سلبیدلی   هادی نث  نعل،  اسلادِنید هسلنم و در جادگاه

ی از  بسیار نمناننم آن قیار داشلرسانه(  هنیپیشه  آوازخوان و سلاره

ودلید  تمیز و آنها هنوز ه، در همان نوضع قیار دارنم و ادنطور که 

هم(. دان نمیشتوپ تکان دهمشان نشان نینسبلاً شیک همیشگی

تأنلی که در اد  کارزار چشمگیی اس  سکوت قاب دکی از نکات 

یز چی همهنیدانی که تقیدباً درباره واقعبه  بسیاری از نیدان اس 

ی . نکلهانمدر اد  نورد خودشان را به آن راه زده کننماظهار نظی نی

ا ب اس  از تجاوزگی آشکار بسیاری از زنان و نیدان ددگی طیرماریِ

اد  توجیه که در آشنادی خودشان با شخص نلجاوز  او را ریدی 

و بادم از  چسبمها به او نمیانم و اد  وصلهکار شناخلهدرس 
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که در اد  رضا  ددگیی ی نه،نکلهانا  !زننمگان شکاد  کیداتهام

 ِاسل  ریدمن  در اد  نقاله به آن پیداخلهو  ه اس بسیار نطیح شم

 .اس « ز جنسیتعیدف تجاو»اس  

جنسی دکی از عوان  سکوت و  ابهام در تعیدف تجاوز

د های اریاگیییدر نوضع نمادن تجاوز به نیاجع قانونی اس .گزارش

بینی، که های ننلشیشمه از تجاوز جنسی نیدر نورد رواد 

یف شان ننصسیدرگمیِ تعیدفی بسیاری از اریاد را از بیان تجیبه

تی از آنچه اهمی ها را در نظی نیدم ک، کنم و بسیاری از روادنی

نورد  ادیان در هادی که دردهم. بیای خوانمن تلاشهس  جلوه نی

 هادی که در اد تعیدف تجاوز جنسی صورت گیرله اس  و تلاش

 تجاوز به عنف در»توانیم به نقالات نورد صورت نگیرله اس  نی

عیض ت  یآزار جنس»هاشمی  ی پگاه بنینوشله« یاندا یفییحقوق ک

ددو در را« میچگونه آن را درک کن کنمین  ییتجاوز: نس  شما تع اد

مه ش فدآن تعی یکه در قانون بیا یو نجازات یتجاوز جنس»و زنانه 

 رجوع کنیم.گیوه وکلای عمل ادیانیان « اس 

 Women’s Long Battle to»پیش رو با عنوان  ینقاله

Define Rape » پس  و بعم در کلاب در واشینگل  2112در سال 

«Where Freedom Starts: Sex Power Violence 

#MeToo »نشی ورسو ننلشی شمه اس . توسط 

 

پ تیان جمهورسیبی ضم رئ یآزار جنس یِو شانزده اتهام رسم یسه اتهام تجاوز جنس

و  «یاخبار جعل»زننمگان اتهام یها گف  نمعااتهام  دطیح شم  تیانپ در پاسخ به ا

انا او را وارد  شود یررل  نحمود به تیانپ نمنوع طفیه  داس . ا« حیف نف »

https://www.independentpersian.com/node/80421/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.independentpersian.com/node/80421/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.radiozamaneh.com/528492
https://www.radiozamaneh.com/528492
https://adleiranian.co/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C/
https://adleiranian.co/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C/
https://www.versobooks.com/books/2773-where-freedom-starts-sex-power-violence-metoo
https://www.versobooks.com/books/2773-where-freedom-starts-sex-power-violence-metoo
https://www.versobooks.com/books/2773-where-freedom-starts-sex-power-violence-metoo
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 کادنلحم آنی الاتددر ا یو آزار جنس یتجاوز جنس یبی سی نعنا یخدتار ینبارزات

وب  از نخاص به ازیصاحبِ انل پوس ِمیدو قین اس  که نیدان سف شیوب. ک،کنمین

 یقانون گیدیتح  پ توانمین یاس   چه کس یتجاوز جنس یزیآنکه چه چ  ییتع یدز

 یاه. بحثرونمیدر ن سِیهسلنم  قِ ییدباورپذ یهایو کمام زنان قیبان یدیقیار بگ

 یهابحث  دقمار بزرگ بی سی ا یدهنمهنشان و تعیض یبی سی آزار جنس مدجم

 اس . یمدقم

 

 بدن زن است؟ «مالک» یچه کس
 کدا ب یجنس زشیرا آن یتجاوز جنس کادسیاسی آنی یِ اللدا  یدر قین نوزده، در قوان

اص   کد. بی اساس کیدنمین فداز شوهیش  تعی ییغ یدس ِ نیدزور و بهبهزن 

ت  و  اردارِیشوهی اخل شود ی( شناخله نcovertureکه به نام کووِرتور   یقانون

ه ببا شوهی انلناع کنم.  یجنس یهاز رابط توانس یزن نم  دزنش بود. بنابیا دیِدارا

در  ادننم شان انلناع کبا اربابان یجنس یهاز رابط توانسلنمیبیده نم زنانِ بیتیت همی 

اد  ریض اسلمیار  کادبیدگان در آنی یآنها شهادت بمهنم. پس از آزاد هیدادگاه بی عل

نمارنم.  یحق هرخ داد شانبمن یآنچه بیا یهدربار تباردیقادآری دیِکادکه زنان آنی دار 

نصون ]از  پوس اهیس از نیدان در قبالِ تجاوز به زنانِ یاریبس یبعم یهادر نس 

 نجازات[ بودنم.

انم لهقیار گیر یکه نورد تجاوز جنس  دا انیه، در طیح و ب مپوس یزنان سف یحل

 میدکه تأ یاثبات نقاون  و نمرک یبیا یشواهم صمنات جسم یهدردسی داشلنم. ارائ

 یِ. انا ریض تمام اعضاشمیاو در دادگاه ن  ِیحقان شدباعث ارزا  زده اددکنم زن ری

 یجنس یهرابط یبه بیقیار یزن راض یبود که وقل  دننصفه و دادگاه ا ئ ینید ه

دو طیف اس . نعمولاً   دبی رضا ینبلن یپس از آن هی نوع عم  جنس شود ین

ن که ز شمیدر نظی گیرله ن یتجاوز جنس یناخواسله رقط وقل یجنس یییدرگ
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مه و عم  با خشون  انجام ش پوس اهیو پاکمان  باشم و ریدِ نیتکب س مپوس یسف

 باشم.

 

 یتجاوز جنس فیبازتعر
 یدرا ز هامگاهدد  دا یقین نوزده، طیرمارانِ حقوق زنان و عمال  نژاد یهانیاز ن

تجاوز  ینعنا یهدوبار یدهآنها از سه راهِ نه، به صورت یهابیدنم و تلاشال ؤس

نجینانه و  یِاغواگی یهدربار ینیناننم قوان یقانون یهارسانم. اول از راه یارد یجنس

و  یاجبار یِجنس یهرابط یِقانون گیدیکه پ ینونس  قا یدبه اریاد ز یتجاوز جنس

نصیانه ادعا  ارتبدیقادآری دیِکاد. رعالان آنیدیکیتی نرا آسان اندبا آشنا زیآنیخشون یغ

 مپوس ِیسف باشنم و نیدانِ یتجاوز جنس یقیبان تواننمین پوس اهیکیدنم که زنان س

بی  یبلناَعمال ن یهگسلی زین هاس ینیدر بیابی دادگاه پاسخگو باشنم. رم مدآزارگی با

 یارق یتجاوز جنس در شمارو شوهیان را  انددس  آشنابه ژهدوبه  یطیر  دعمم رضا

 دادنم.

حقوق  که جنبش یآنم  درس  همان زنان مدپم 1481 یهها در دهچالش  ینخسل

نیدان  یونقان گیدیپ کیدنمیجنبش تلاش ن اندشوایبود. پ دابیائللاف شیفزنان در 

نها به دنبال تی شود. آنماشلنم آسان زیآننبودنم و ررلار خشون  غیدبهکه  یمپوسلیسف

  دهمف که ا  دبودنم  با ا« نیدان هیزه» نهابودنم که به قول آ ینیدان یِفیینجازات ک

 یهرابط یبیقیار یرشار گذاشل  زنان جوان بیا یدز اد بیاجبار  تیغ نیدان را از

نبارزات  1111ازدواج  بازدارنم. تا سال   ِیدروغ یهخصوص از راه وعمبه  یجنس

زنان  ندس  آورده بود  در آبه دیها ینورق ها الدا شلییآنها در ب یگیانهیلاب

 تی ازک، یاجبار  جین اد  درید آشنا  بمون در نظی گیرل  رضا یاز سو یاغواگی

  قاب  نجازات بود. شمنیو زنمان مهدجیم با جی  دا و شمینحسوب ن یتجاوز جنس
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زنان  یحق رأ انیالک  و حان منیدر نوش یرَوانهیرا طیرمارانِ ن یبعم یکارزار نل

 شدآنها خواسلار ارزا  یحقوق عیر یگانهده یارهایگذشله از نع .کیدنمین ینمگدنما

لنم  نماش یکه زنان حق رأ یبودنم. زنان یجنس یرابطه یدخلیان جوان بیا یس  قانون

 1111کیدنم. تا سال  یو با نقانات نید لاب هیته انضاها هزار با ده یآنها طونار

 را نلقاعم - یانیو غیب ن یشمال الاتدا تی در شیب – ال دو دو ا یقانونگذارانِ س

 شدرا از چهارده به هجمه سال ارزا یجنس یهرابط یبیقیار یِکیده بودنم که س  قانون

 یس  قانون یددخلی ز به یصمور حک، تجاوز جنس یبیا  یقوان  ددهنم. بی اساس ا

 داش .  یتینقاون  نبود  انا نجازات سبک ادشواهم اجبار  یبه ارائه یازین

 ینیدان اعلیاض کیدنم و نمع یژهدبه حق و یانمازبه دس  یننلقمان  دبا وجود ا

ال . در سینمینحارظ  از خودشان را بی عهمه بگ  ینسئول مدبودنم که زنان جوان با

به نظی ن  دخلی دوازده ساله همانقمر »نوش :  یکنلاک ال داز قانونگذاران ا یکد 1411

در اصلاح  ییتأخ« زن نس . کده را دارد ک اغواگیانه یتوانِ نقاون  در بیابی نکیها

ود که ب  یدل  دبه ا یدر جنوب تا حم یس  قانون یدبه دخلیان ز یقانون تجاوز جنس

از   دقمرتِ شکا پوس اهیبه دخلیان س»کار   دکه ا منمیتیسیقانونگذاران آشکارا ن

 کددر   مپوسیبا زنان سف پوس اهیزنان س» بیتیت دبم« بمهم. مپوس ینیدان سف

 .گیرلنمیقیار ن« سطح

 

 ینژاد یمواجهه
 تباردیقادآری یهادیکاد  آنی1111تا  1441 یکیو  از دهه ،ی[ ج یدر دورانِ ]قوان

 پوس اهیشمنم که بی اساس آنها زنان س دیحول باورها هددوسو یحملات ییدرگ

 یبیا یجنس مدتهم پوس اهیو نیدان س ینمیقیار بگ ینورد تجاوز جنس توانسلنمینم

که   دبی ا ینادرس  نبلن یِخبیپیاکن کد ط. رقررلنمیبه شمار ن مپوس یزنان سف

ه ننجی ب توانس یداده اس  ن یرا آزار جنس مپوس یسف یزن پوس اهیس ینید
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د. ( بشوکیدننچی ل  یدس  جمعبه انهیوحش یهاخشون  اراذل و اوباش و کشلار

 یهلیکم یاعضا یبودنم ول یآزار جنس یهبهانها بهقل   داز ا چهارمکدهیچنم رقط 

 یِ دس  به دانان توه،ِ تجاوز جنس شانیکارها هیتوج یشهیونمان بیا  حیاس

 شمنم. ینژاد یب

 یحاظ جنسکه به ل یاریاد یهبه ننزل تباردیقادآری یهادیکادآنی منییکشدبه تصو

. انماخ یها را به خطی نآن یجسمان  یو انن یاسیس  یانم وضعنشمهکنلیل

اسلفاده از  یِسلگدشان شابودنم که بیدگان سابق و ریزنمان ینمع یجنوب مپوسلانیسف

 یییجلوگ یبیا یراه یننزلهرا به یاسازجم  یرا نمارنم. آنها همچن یحقوق شهیونم

 .کیدنمین هیتوج ینژاد  ِیب یمانهیروابط صم یاز بیقیار

 دیِ کاد( رعالان آنیاهیشمال  نهاجیت س یدر طول نهاجیت بزرگ به سو

را  پوس اهیبه زنان س مپوس ینیدانِ سف یِجنس یِدرازو دس  کیدننچیل تباردیقادآری

با الهام از نبارزات  یشمال پوس اهیزنان س یهاباشگاه ینحکوم کیدنم. اعضا

و  «اسمشنینم یننع نژاد یسلگدشا»که  م. ولز اعلام کیدنیب مادبه نام آ ینگارروزنانه

 یهادیکادآنی مدخواسلنم که با آنها با احلیام ررلار کننم. جیا مپوس یاز نیدان سف

دنم. در جلب کی مپوس ینیدان سف یجنس  یتوجه همگان را به نصون تباردیقادآری

 وزجانیتکب ت مپوس یجنللم ِ سف»زد:  لییت فنمردد کاگویش یروزنانه 1111سال 

نلحم  الاتدنمارد  دول  ا یبود  اشکال پوس  یدخلی رنگ: »لیییتدز  دبا ا« شم یجنس

 .«دهنمیجنوب اجازه ن الاتدا یهدو اتحاد

 پوس اهیها نقاون  کیدنم و نیدان ستلاش  دخودبیتیپنمار در بیابی ا مپوسلانِیسف

 شیر یپ یانجم  نلّ یوقل 1191 یکیدنم. در دهه یدتصو ینثابه تجاوزگیان واقعبهرا 

 از نیدان یکدکید    دحما کیدننچیقانونِ ضمل بد( از تصوNAACP  پوسلاناهیس

نگ خوانم. پس از ج «یتجاوز جنس قدتشو یحهدلا»آن را  یپیسیسین یعضو کنگیه

  داشک مپوس یاز  تجاوزگیانِ سف یبه طور روزارزون پوس اهیدوم  زنان س یجهان
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تجاوز  یهدربار ینژاد یهاشهیانا کلکیدنم.   دحما یکیدنم و از جنبش حقوق نمن

 .ار دادانه  پوس  یهمچنان به ضیر نیدان و زنان رنگ یجنس

 

 یانواع گوناگون آزار جنس
نماخ  و راه ابه یتجاوز جنس هیبیعل یجنبش س،ینینوج دوم رم سل، یدر اواخی قین ب

 فدکه نحور سیکوبِ زنان بوده اس  تعی ینثابه سوءاسلفاده از قمرتبهرا  یآزار جنس

ه زن ب توانمیخش  ن یهبدغی کدرا رد کیدنم که رقط  شهدانم  دا هاس ینیکید. رم

( date rape«  رید آشنا یتجاوز از سو» حاصطلا علاوه بی اد  بکنم.  یتجاوز جنس

  همچنیآشنا را شیح دهنم   یبا رید  دبمون رضا یجنس یرا طیح کیدنم تا رابطه

 یدر دهه هاس ینیرم یها. با تلاشرا همف قیار دادنمها درون خانواده یآزار جنس

 اتاحاصل یدد. سااعلام کی ییقانونیرا غ دیزناشو ینلحم تجاوز در رابطه الاتدا 1141

 یبیا «یوین  دشلییب»و اسلفاده از  مکننمهدیشواهمِ تأ یِقانون اتینقلض ینیشان  بازب

 اثباتِ نقاون  بود.

ها  نمارس کودکان در خانه یوسع  آزار جنس یِبه ارشاگی  یهمچن هاس ینیرم

مک از قمرت ک ینثابه شکلبه یتجاوز جنس یِشدآوردنم. بازانم یرو ینذهب یو نهادها

ه شونم و شناخل  یبه رسم یتجاوز جنس انِیقیبان یننزلهبه زیکید که پسیان و نیدان ن

تجاوز  فدتعی 1121گیرله نشود. از سال  ظیدر ن دانهدگیجنسگیا یاً جینتجاوز صیر

( در سال FBIرمرال   قاتیتحق یها ادارهسال  دنکیده بود  انا پس از ا یییتغ یجنس

 یهاقیار داد. اکنون گزارش ینیتجاوز را نورد بازب فدبار تعی  ینخسل یبیا 2111

 یرا هی شک  از دخول جنس یرمرال تجاوز جنس قاتیتحق یاز جیمِ اداره کساند

 .یدیگیدر نظی ن 1«بمون اِعمال زور یتجاوز جنس» زیزن و ن ادنید  یاجبار

                                                      

1 non-forcible rape 
 دعنی تجاوز جنسی که در آن قیبانی قادر به نقاون  نباشم
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 فدننلقمان از تعار کا دآنی خدتار یهادوره یدهمچون سا ی یاخ یهادر سال

ان از دس  نگی احلمالاً یانم. همچون گذشله بیخبیآشفله شمه یتی تجاوز جنسگسلیده

 بیو آس یگسلیدگ زانین یدرباره شاندانماز شک یهسلنم. بیخ یجنس یهاازیررل  انل

 با همف گیدد یانم. بیخکیده تیددمدانشگاه  طیو تجاوز در نح اندتجاوز به آشنا

را  یتجاوز جنس یانم نعناکیده یسع  دو طو ضدعی یِاسیروزِ س یهاشبید بحثیپ

  یقوان یییتغ یکنگیه بیا خواهانِینحمود کننم. نحض نمونه  چنم سال قب  جمهور

نم  اتییینانورق داشلنم  بی اساسِ تغ یتلاش  یرمرال در نورد سقط جن یهاصنموق

. شمینحسوب ن یتجاوزِ جنس« بمون اِعمال زور یتجاوز جنس»نظی آنها رقط نوارد 

 یآورش درباره  با اظهاراِت شیم2112در سال  یورسنات یمادکانم   یتاد آک  یهمچن

 ینحمودکننمه  یدر قوان یتجاوز جنس یها یقصم داش  نعار 1«تجاوز نشیوع»

 یامهشننسوخ یپزشک یهدهمف بی اساس نظی  دببید  او با ا  یرا از ب  یسقط جن

 باردار شونم. یبا تجاوز جنس تواننمیزنان نم اظهار کید که

را طیح کید ال ؤس  دا در واکنش به اظهارات آکی  اوبانا جمهورسیکه رئ یهنگان

 با اِعمال زور در یتجاوز جنس صیتشخ طدواجم شیا» مدبا اسلممارینیدان س ادکه آ

چنم نس  از زنان  ی  پژواک صمامباشن« بمون اِعمال زور ینقاب  تجاوز جنس

 دانسله. آنها نبارزه کیده بودنم یصیتشخ  یچن یبود که بیا یمپوسلیو سف پوس اهیس

س . ا یتجاوز جنس فدتعی یآنها در گیو چگونگ یو انسان یاسیبودنم که حقوق س

 .داننمیهنوز ه، ن

 

                                                      

1 legitimate rape 


