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 تجاوز در قامت یک سلاحمقدمه: 
تظاهرکنندگان  ییک روز پس از سرکوب وحشیانه؛ ۹۱1۲سال سودان، خارطوم، 

 یطبقات بالا عمر البشیر در خیابان، معترضانی که به یساله ۰۱ استبدادمعترض به 

ریه گ»ی سرکوب پناه برده بودند، با صدای های نزدیک مناطق مرکزیکی از ساختمان

 «نیروهای اضطراری پشتیبانی سودان»تجاوز شش سرباز  یصحنه و، دو زن« و فریادِ

(RSF به )هایروایتپس از آن،  شوند.تر ساختمان مواجه میدر طبقات پایین هاآن 

انقلابی  نِ. سوداکندمیها را پر های مجازی سودانیتمام شبکه ،تجاوز و آزار جنسی

، به منظور ایجاد رعب و وحشت میان معترضان ، ابزار حاکمیت«تجاوز»باور دارد که 

  است.

میدان تحریر، مرکز تجمع معترضان مصری علیه دولت ؛ ۹۱1۰قاهره، مصر، سال 

میدان،  یمیانهبه زنان است. زنانی که در  گروهی رسی، شاهد تجاوز و تعرضمحمد مُ

 .دگیرنمیز گروهی از مردان و سپس ضرب و شتم آنان قرار و تحت تجاو محاصرهدر 

های جنسی تعرضخود از  یتجربیات زیستهبعد، زنان بسیاری، راوی  یروزها

مورد  ۲1حداقل  شوند.چنینی در دل انقلاب مصر و در قلب اعتراضات خیابانی میاین

ی مصر انقلابد. رسرسی به ثبت میاوزهای گروهی در دل اعتراضات علیه مُجاز این ت

علیه زنان ای شدهدهیها، حملات حکومتی سازمانبر این باور است که این تعرض

اند. از گذاشتهپای های مختلف این انقلاب به عرصه ،ایسابقهبیطور بههستند که 

 .و غیره تا مستندسازی و ساخت موسیقی اعتراضی حضور در تحریر

تجاوز از  دهندهتکان المللی گزارشییی بین؛ دادگاه جنا۹۱11طرابلس، لیبی، سال 

ر منتش عمر قذافی به زنان در جریان جنگ داخلی و اعتراضاتمُ حامی جنسی نیروهای

 کرده است.

 این ؛ تجاوز گروهی جنگجویان طالبان به زنان ساکن۹۱۱1، سال کندوز، افغانستان

 .منطقه
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جنسی نیروهای ایالات  تجاوز ؛۹۱۱۲، سال عراقریب، استان بغداد، زندان ابوغُ

 .این زندانبه زندانیان  متحده آمریکا

کنگو، سریلانکا، فیلیپین، رواندا، بوسنی، بنگلادش، اندونزی، جنگ ویتنام، جنگ 

 جهان انسانی، ؛این فهرست را پایانی نیستو  کره، جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول

 /فرودستان/ خالفانرحم علیه مکارگیری سلاحی قدرتمند، بدوی و بیشاهد به
 طردشدگان است.و  /بودگانهیچ /پشتوانگانبی

های بر خلاف کلیشه کهتعریف کرد ای انسانی و اجتماعی پدیده توانرا می« تجاوز»

، جغرافیایی مختصات، جنس، مرز شده به جامعه،تلقین /لعموماً تحمی مرسومِ

 چون بسیاریهم «نسانیا کنش»اگرچه که این  شناسد.نمی عددو  ،تاریخی مشخصات

شوند، از اجتماعی گذاشته می یکه به معرض مباحثه و مناظره دیگر اوهای از کنش

جامع و  ، اما تعاریفنیستندشده که لزوماً اشتباه مستور و مکتوم ها و باورهایی کلیشه

تجاوز جنسی در معنای عمومی و بر اساس  گیرند.را نیز در بر نمیآن ابعاد کامل 

رد ، از سوی یک مفردیبیناکنشی است جنسی که در یک ارتباط »رایج آن،  تصویر

 اریبسی ، اما این تعریف دستخوش تغییرات و تحولات«شودعلیه یک زن انجام می

 پیرامون آن است.تأملات بسیار  یشده که نتیجه

 

 جمعی سلاح کشتار، جنسی تجاوز
 . و برای تجاوز جنسیباشد تواند سلاحمیتجاوز جنسی، سلاح است. تجاوز جنسی 

ز در نگاه به تجاو تصور و مشاهده است.قابلبه عنوان سلاح، ابعاد عملیاتی گسترده 

ج ای فردی خارو اما پیچیده را از پدیده« الوقوعراحت»انسانی  «کنش»قامت سلاح، این 

ای که بر خلاف کرده و وارد گفتمان مطالعات اجتماعی و سیاسی کرده است. مطالعه
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خواه، با به کنار های سیاسی تمامیتناظران حاکم در چارچوب یتمایل و خواسته

ت کنش تجاوز و ادبیات و سلسله لغاابعاد فردی  - در عین حال حفظ - نهادن

ن و از ای« مقصر»، «دیدهآسیب»، «قربانی»، «متجاوز»مسلط بر آن مانند  یفردگرایانه

بته های تاریخمند و الریشه به که ترگرایانهمعکند تا آن را در قالبی جدست، تلاش می

، مورد ارزیابی قرار دهد. تجاوز در قامت سلاح، تجاوزی ش توجه کافی کندساختارمند

علیه افراد حاضر در رده، گروه، و یا که  خواه و مردسالاراز راه گفتمانی تمامیتاست 

یابی و به همین دلیل است که دست گیردصورت می خاصی اجتماعی یا سیاسی یرسته

های خواهد توانست مطالبات گروهدرباره آن، گرشی جمعی و راهکاری گروهی به ن

 خاص در معرض تجاوز را به مطالبات دموکراتیک جمعی گره بزند.

ها در فمینیست هایانسانی همواره یکی از دغدغه ابزار /سلاح /کنشاین تجاوز، 

های و دریافت هاچه ادراک بتوانند بدانند کهفرهنگ عمومی بوده تا  برخورد با

ه دارد کنعامل و فاعل مشخصی  رایج کنشاین  هستند.« تجاوز» یندهزای سااجتماعی

هرچند که این تعاریف -ها( را در گروه مشخصی از جامعه جای داد،بتوان او )آن

طور که نگاه عمومی به ، آنو صرفاً و لزوماً شوند،انداز همواره ارائه شده و میغلط

ا ر« متجاوز»شخص که  و خشونت فردیناشی از شهوت جنسی  شناسد،رسمیت می

 ریگزمانی مورد پرسش نیستند. این کنش، ،کشاندمیتجاوز به دیگری  به سمت

ر کشورهای د هاقرار گرفت که قوانین مربوط به تجاوز از سوی فمینیست تریریزبینانه

 به چالش کشیده شد. مختلف

 گیری فرایند اصلاح قوانین مربوط بهلاین به چالش کشیده شدن که منجر به شک

تجاوز چیست؟ و آسیبی »های بسیاری را برای ما به وجود آورد. تجاوز شد، پرسش

 دهچه بوشود، تجاوز وارد می یکه به افراد )به طور مشخص، زنان در اینجا( در نتیجه

 «شناخته است؟و چرا قانون این آسیب را به رسمیت نمی
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ز بر تاریخ ستم جنسی مردان علیه زنان، به این پرسش، این ها، با تمرکفمینیست

اند که تنظیم قوانین در جوامع مردسالار و به دست مردان، همواره به چنین پاسخ داده

زنان انجام شده  یسود مردان و در راستای حفظ کنترل آنان بر بدن و سکسوالیته

است. به همین دلیل است که  استمرار یافته(، و این روند تا امروز، 1۲۲۲)رابرت، 

ها و کشورهای ها و کنشگران احقاق حقوق زنان در قارههاست که زنان، فمینیستدهه

رامون کنند که تا اصلاح کامل قوانین پیمختلف، بیش از هر چیزی بر این نکته تأکید می

تواند در موضوع تجاوز، هیچ زنی نه از تجاوز و تعرض جنسی در امان است، و نه می

، چرا که هیچ مأمن قضایی و قانونی برای چنین صورت وقوع، به دادخواهی بپردازد

 زنی وجود خارجی ندارد.

 

 و سلطه بیان قدرت ،جنسی تجاوز
که مشخصه و البته  های فیزیکی دیگرچون خشونتنوعی خشونت است، هم تجاوز

 یدن قدرتها(، به رخ کشهای فیزیکی )نه همه آنتفاوت اصلی آن با دیگر خشونت

لار و های مردسادر نظمرا شاید بدین سبب باشد که ساختار سکسوالیته  در آن است.

سیس تأهای انبوه جنسی، «مالیکت»همواره در طول تاریخ، آغشته به ، و رعیتی-ارباب

جنسی که از عرف جامعه « ناهنجار»بخشی به روابط و حتی مشروعیتحرمسراها، 

گونه معذوریتی برای خودداری از آن ، اما در خفا هیچندابوده خارج و علناً نکوهیده

، و «کوچکان»با « بزرگان»سالار، روابط جنسی های خانیابیم. در نظممی ،وجود نداشته

 /سالانِ مذکری که هنوز به بلوغ و در نتیجه مقام فاعلیتبزرگسالان با کوچک
ست، هرچند که ممکن است اند، تهی از ممنوعیت ادست نیافته« مردانگی»دار عاملیت

 این ساختار قدرت جنسی اما سازی، شرم اجتماعی به همراه بیاورد.در صورت عیان

 .نشده استممنوع 
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آور از اجتماع که در درازای کسالت (caste) به عنوان کاستی سکسوالیته و بدن زن

، یا با این تن« دیگری»نبرد  یغیرقابل خروج و غیرقابل تحول بوده، عرصه ،تاریخ

 زن به طورای دیگر بر سر این تن بوده است. اشاره به بدن «دیگری»با « دیگری»

ر ای تنها دکه نه مبارزه-فمینیستی یمشخص از آن جهت است که به موازات مبارزه

ای رزهما، مبا یاز فموکراتیسم رایج زمانه نظر ازصرفراستای احقاق حقوق زنان، بلکه 

 قابلهمدیگر نیز در جریان است.  ایمقابله، همواره -بعیض استانتقادی با تمام ابعاد ت

هنجارهای اجتماعی  بخشی تحمیلیکه نه از جنسیت «زنانگی»با جاری بودن مفهوم 

جنسی مؤنث را از آن حذف  اندام توانمی /بایدو نه  د،باشعاری و متمایز تواند می

در نظام « زن»واجهیم، اما اگرچه امروز با طیف متکثری از تعاریف زنانگی م کرد.

های تحت تبعیضی است که ها، و گروهفرودست، نماد تمام طبقات، کاست-فرادست

سلط ، ذیل تهابندیها و گروهگذاریالبته خود، در میان خود نیز آلوده به همین تبعیض

ای هنظم در باشد، چه دستگاه تولید مثل« کشتزار»چه « زن» .گر استنظامی سلطه

سنتی )آشکارا( و مدرن )ناآشکارا(، سکسوالیته، بدن سیتی و دگرجنسگرامحور جنهمان

 یگیرد. اشاره به این مبارزهوتاز قرار میتاخت یعرصهی دارد که «جنسیت»و 

صدا در جریان است، از این جهت است که به این موضوع توجه که بی« زیرپوستی»

اهی، صدایی، شاهنشوری، جمهوری تکسالاری مدرن )نولیبرالیسم، دیکتاتکنیم که خان

مرکزی، دگرجنسگرامحوری و از این دست( چگونه مردسالاری، سفیدبرتری، غرب

 غوی آن مخدوش کند، بلکهکند تا نه تنها تاریخ ستم جنسی را به معنای لُتلاش می

جنگند از معنا هاست با آن میسده ،چه را که مکاتب منتقدی چون فمینیسمتمام آن

تقسیم کار، چه در جهتی عمودی که ارباب  نظام د. به همین سبب است که درتهی کن

آفریند، و کننده و مجری میو رعیت و کارفرما و کارگر و مدیر و کارمند و هماهنگ

، ودکه البته خ-کندبندی میکار را جنسیتاً، قسم ،چه در جهتی افقی که برای مثال
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که  چهاز هر آن شودمی، تمثیلی «زن» -ودشمی درون خود بندیمنجر به طبقه شکبی

 .دون باقی بماند« قرار است»و  است« دون»

 

 حکومتیتنبیه متجاوز جنسی، ابزار سرکوب متجاوز 
د تبدیل به نتوانو تمام متعلقات آن، می« زنانگی»، «زن»چرا حال روشن است که 

د، طب مخالف، خوابزاری به منظور کنترل سرکوبگران شود، در حالی که در ق یعرصه

به  الامراش را، عاقبتبودگی، در جستجوی ابزاری است تا تاریخ هیچ«زنانگی»این 

، نه «زنانگی»به همین سبب است که تجاوز به این  م از هستی برساند.نعَفرجامی مُ

 ،امری شخصی است که در قانون مجازاتش بتوان ابتدا و انتهایش را با تنبیه به هم آورد

ز پناه بردن اروند آلود است. در دگی قابل زدودن از نظم اجتماعی تبعیضسابهو نه 

 تصویب /قانون تعریف هایبه خصوص که در قالب-عظیمبه ستمگری ی خُرد ستمگر

شود که در بافتار مبارزاتی ، مشکل از جایی آغاز می-نهاد مسلط باشداز سوی شده 

 و با ابزار« تقصیر»، «قربانی»، «مجرم»ی ما، نظم چیره، با همان ادبیات مذکور امروزه

با اما و « قربانی»از جامعه که همان نظام زندان باشد، و البته طرد « مجرم»دورسازی 

های استدلالوش خود را بر ، چشم و گ«تجاوز»شمار در تعریف اگرهای قانونی بی

های انفرادی بندد و فرد فردِ جامعه را با تنبیهمی سوسیالیستیفمینیسم  دموکراتیک

زنان ایرانی  (Me Too) «من هم» خروشجاست که وقتی همینسازد. خاموش می

دی مقصبیکشد که گردباد حاصل از آن، ای بیشتر طول نمیچند ثانیهشود، آغاز می

 ،خاطی و نظمی که سودا و عطش سرکوب دارد« متجاوز»نوردیدن، میان برای در هم 

آیا در ادامه این خروش، باز هم خروش دیگری در کار خواهد بود شود. سرگردان می
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 یو باز هم آمار و ارقام اعدام در سال گذشته و دهه «نکنید-اعدام#» متجاوز را که

  ؟گذشته و چهل سال گذشته

و تلخ از واقعیت نظم اجتماعی  واقعی، دراماتیکری است تصوی این،به زعم من، 

شده، های اجتماعی همواره سرکوبگروهمطالبات  کنیم.مسلطی که در آن زندگی می

در چنین شرایطی، عامل مهم  اند.پیوسته حذف شده ،از مطالبات سیاسی جریان اصلی

ت دموکراتیک و و مطالباها بندی کنونی میان مطالبات این گروهدیگری از مفصل

برانی های قابل تغییر و قابل جدر غیاب عاملان و کنش؛ کند، جلوگیری مییسوسیالیست

ای به هرگونه انتقاد و نگاه انتقادیت اجتماعی را فراهم سازند، اتغییر یکه اجازه

هیچ قطبی، در این فضای تکشود: می «حذف»سرعت و به شدت دچار سرنوشت 

، کنند تلاقیدیگر با یک پایه آنبر اندیشه و کنش بتوانند  /عملکه نظریه و  ایشالوده

چنین  نگاه مارکسیستی، کمبود یت با دریچهسوسیالیسمنتقدان شکل نگرفته است. 

ه ببا نگاهی » کنند:چنین توصیف میای را برای پیوند دادن نظر و عمل، اینشالوده

م بذپیریم ناچاری یستی مطرح،نظریات کمونو داری پیشرفته و گسترده واقعیت سرمایه

دوانده( از داری ریشه، اگرچه مطلوبند، اما در واقعیت موجود )سرمایهنظریاتکه این 

در چنین فضایی، تهی از  (.Marsque, 2007) اندابعاد عملی کافی برخوردار نشده

نمودارهای لازم برای به رسمیت شناختن مطالبات جمعی و گروهی، اذعان  ساختارها و

تجربیات تبعیض و ستم، اگرچه به قطع آغازی است برای خروج از حباب خاموشی، ر ب

خواه نیز خواهد بود. این، های تمامیتهای سرکوب در نظماما معمار دستاویز گزک

هایی بین حاضر را در زیرجنبشرود که ذهن ناظر نکتههمان پرسشی است که انتظار می

ات توان قرابتی میان مطالبچگونه میدرگیر سازد که  این مسئلهبا  ایرانی، «من هم»چون 

دموکراتیک و های دیده و مطالبات جنبشهای مطرود، مجبور و تعدیگروه

 سوسیالیستی ایجاد کرد.
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 ، گام اول استمبارزه با سکسیسم در اردوگاه چپبندی: جمع
 ای استدهشعمر و کهنهقدمت، کمجا، همان صورت مکرر، بیپیوندساز در این ینکته

های چار این دوگانگی کند که آیا درخواستتواند زیرجنبش مذکور را دکه حال می

اند تا بتوانند به سیل مطالبات اش به اندازه کافی از ابعاد خُرد خود خارج شدهمدنی

که ابزارسازی شده و تنها راهی برای رسیدن به هدفی دیگر آنتر بپیوندند، بیگسترده

ات توانیم از مطالبطور میایم، چهعطف هنوز نرسیده یاگر به این نقطه ، و؟قرار گیرند

 ،زده بر مسندهای قدرتجا( مردان تکیه)لزوماً جنسی در این زنانی که مورد تجاوزِ

امر »ن سازی ایکه به آلت سیاسیآناند، صیانت کنیم، بیقرار گرفته یتثروت و امن

مبارز  /زن یجاست که مسئلهاحتمالاً همین بدل شود.« سیاسیبسیار شخصیِ البته 

 فق دیداای که نیاز به شود؛ مسئلهسوسیالیست، و فمینیست سوسیالیست طرح می

مینیسم این ف سازد.بیش از پیش مشخص میفمینیستی را در باور سوسیالیستی ما 

 مسوسیالیستی، سنتزی از فمینیسم رادیکال، و تحلیل مارکسیستی، به عنوان اولین قد

شود یک نظریه سیاسی فمینیستی سوسیالیستی محسوب میبندی صورتدر 

(Eisenstein, 1979.) 
لیل نخست، و سپس تح یدر درجه که تحلیل طبقاتی، احتمالاً به همین دلیل است

تجاوز  گریروایت ی نظیرهایبندی اجتماعی در بحث تحلیل مطالبات زیرجنبشتقسیم

ان نشاهمیت پرداختن به این دو مسئله به ما تند. جنسی به زنان، حائز اهمیت هس

 تر جامعه با اهدافهای فرودستدهد که شناخت همبستگی و انسجام مطالبات گروهمی

های های سوسیالیستی، امری لازم است. لازم از این جهت که بدون ایجاد پلکلان جنبش

های س تفاوتها و طبقاتی از جامعه که بر اساها، کاستارتباطی میان گروه

های اند، و جنبشی فراگیرتر که گویا و سخنگوی گروهبندی شدهشان، تقسیماجتماعی
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 یها به جریان گستردهتوان امیدی به پیوستن این گروهجامع اجتماعی باشد، نمی

، «جمع»، جدا از «فرد»چنان و هم داشتای سوسیالیستی دموکراتیک در اندیشه و برنامه

اشد که نه فرد پیروز بآن، بیدر جامعه قرار خواهد گرفت گرهای کنترلمورد توبیخ نهاد

های متفاوت از جمله زنان در اردوگاه از سوی دیگر، میزان انسجام گروه و نه جمع.

 بندی درون اینکاستتواند در بدترین شکل خود منجر به که میها سوسیالیست

 جداییهای بارز این یکی از نمونهخود محل بحث و ارزیابی است.  ،نیزارودگاه شود 

زنان  مبارزاتی یتوان در بدنههای سوسیالیستی را میمیان نیروهای انقلابی و جریان

گرا شان به احزاب چپملحق شدن یسوسیالیست تُرک در کشور ترکیه در تجربه

که زنان مبارز سوسیالیست در  چه قابل مشاهده است، این استآن وجو کرد.جست

گرا و احزاب مرتبط ترک که علیه حاکمیت های چریکی چپر عملیاتی گروهساختا

ا در چنان خود ر، همبه مبارزه برخاسته بودنداین کشور خواه ناسیونالیست و تمامیت

، هاعرصه یافتند. در اینمییکه و تنها « تقسیم کار جنسیتی»و « ایسقف شیشه»برابر 

 یزهمبار یدر صحنه زناناز سوی « بایدمی»که  زنانه بود ی«نقش»وظیفه و ، «مراقبت»

 .، اما این اجبار در پذیرش نقش، هرگز مکتوب نشده بودشدایفا می علیه مرکز چپ

ملت، و ساخت جنسیت، بدن و -دولت»در یکی از فصول کتاب  1پینار سالک

 دُوَلاحزاب چپ مخالف  یعملگرایانه نقصبه این  ،تفصیلبه ،«سکسوالیته

طور دهد که چهپردازد و نشان میدوم قرن بیستم می ییه در نیمهلیست ترکناسیونا

اند تر تکیه زدههای مبارزاتی هم، بر جایگاهی فرودستزنان، در پیشروترین گروه

(Direnberger, Kian, 2019.) 

این نکته قابل ذکر است، چرا که همواره یکی از انتقادات وارد به بدنه احزاب و 

( و قدیمی ستیزی کهنه)زن old-fashioned misogynyنوعیگرا های چپگروه

ند تا کتلاش می مترقیچپ ، در آغاز قرن بیست و یکمحال،  .بسیار رایج بوده است

                                                      

1 Pinar Salek 
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ری گیمانع شکلساختار و دلایل وجودی آن را شناسایی کرده و در بدنه حزبی جدید 

ات مطالب به گره زدنن توادر صورت حصول چنین شرایطی می دوانی آن شود.و ریشه

مین در ه و از آن سخن گفت. امیدوار شدزنان به مطالبات دموکراتیک سوسیالیست 

دستمزدتر، ، حضور زنان به عنوان نیروی کار کمold-fashionedهای البته تحلیل

از آن که  بیش شده است؛محسوب می ی پرولتاریایکی از عوامل ضدفمینیسم در پیکره

ی جامعه مردسالار باشد «جودنده و ستیزهسکسیسم لجوج، یک» این ضدیت، نتیجه

(Dixon, 1977).  یسم در قالب سکس، بعدتراین ضدیت پرولتاریا با فمینیسم، کمی

گیری و غیره( و عملی تصمیم /سازیچارچوب نظری )تصمیمشده در نهادینه

د و این گرا متجلی شاحزاب چپ یبدنه موجود در های چریکی و غیره()عملیات

 /خواهیمواجه کرد که اگر رفع تبعیض و عدالتعظیم چالش  این احزاب را با
بینی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار اصلی کار این جهان جویی، در دستورعدالت

این جریان، زیربنایی مارکسیستی است که نگاه دقیقی به  یدارد، و اگر زیربنای اندیشه

قدام ارا باید پیش از هر « نقص»اخته است، پس این مسئله تقسیم کار جنسیتی اند

گیری از از این طریق، و با بهره .کردقرار داد و آن را برطرف مورد بررسی  دیگری،

گروهی که عاری از سکسیسم، تبعیض جنسیتی و ستم حزبی و دروندرون اجتماعی

خشونت  ازسوسیالیستی با هرگونه ستم جنسی،  یمدعی مبارزهتوان جنسی است، می

سلاح دولتی،  یعدالتی جنسی و جنسیتی گرفته تا تجاوز، چه به مثابهو تبعیض و بی

حرکات ، و مطالبات تشویمزن  یکنترل سکسوالیته با هدفی ابزار فردی و چه به مثابه

یتر گر توتالکه مورد سوءاستفاده نهادهای ناظر و حکومتآنخُرد و کلان اجتماعی را بی

 تر و با اهدافی زیربنایی پیوند بزنیم.به مطالبات جنبشی جهانی ،ندقرار بگیر

 

  



 «روایت تجاوز»ی زن و مسأله چپ، 02 

 منابع مورد استفاده:
Devine, Fiona et al. (ed.) (2005). “Rethinking Class: 

Culture, Identities and Lifestyle”, Palgrave Macmillan 

publication, New York 

Direnberger, Lucia, Kian, Azadeh (dir.) (2019). “État-

nation et fabrique du genre, des corps et des sexualités”, 

Aix-en-Provence: Presses Iniversitaires de Provence 

Dixon, Marlene (1977). Left-Wing Anti-Feminism: A 

Revisionist Disorder, in Synthesis, Vol. 1, No. 4, THE 

CENTRALITY OF WOMEN IN PROLETARIAN 

REVOLUTION, pp. 31-43 

Eisenstein, Zillah R., (ed.), (1979). “Capitalism 

Patriarchy and the Case for Socialist Feminism”, 

Monthly Review Press, New York 

Marcuse, Herbert (2007). “Le problème du changement 

social dans la société technologique: suivi de Marxisme 

et Féminisme”, Édition Homnisphères, Paris,  

Payne, Geoff, (ed.) (2006). “Social Division”, Palgrave 

Macmillan publication, New York 

Roberts, Dorothy E., (1993). “Rape, Violence, and 

Women's Autonomy”, 69 Chi.-Kent L. Rev. 359 

 


