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مقدمهی مترجم:
«بیای ن ده سال طول کشیم تا بلون ،نث ده زن زنمگی کن ،تا بعم
از چهار سال تیاپی بفهم ،رابطهی جنسی و ارتباط درس

با جنس

نخالف چه نعنادی نیده تا بفهم ،با ن چه کیدی! چطور با دس ها
و لبهای کثیف

زنمگی عادی ده دخلی  11ساله رو ازش دزددمی!»

اد بخشی اس

زنی دربارهی تجاوز جنسی نعلمش به او

از رواد

در دکی از نمارس شناخلهشمه و خوشنام شییاز.
اکنون تابسلان سال  1911اس
دس

و تعماد زدادی از زنان ادیانی

به کاری انقلابی زدهانم آنها هی روز رواد های بیشلیی

دربارهی تجارب شخصیشان از تجاوز جنسی نینودسنم و ننلشی
نیکننم .در بسیاری از اد رواد ها تجاوزگی در زنان تجاوز نسب
به آنها در نوضع قمرت قیار داشله اس

قیدب بهاتفاق نلجاوزان

نید هسلنم و در جادگاههادی نث نعل ،اسلادِ دانشگاه سلبیدلی دا
سلارهرسانه) هنیپیشه آوازخوان و ناننم آن قیار داشلنم بسیاری از
آنها هنوز ه ،در همان نوضع قیار دارنم و ادنطور که ودلید تمیز و
نسبلاً شیک همیشگیشان نشان نیدهم توپ تکانشان نمیدهم).
دکی از نکات قاب تأنلی که در اد کارزار چشمگیی اس
بسیاری از نیدان اس

سکوت

بهواقع نیدانی که تقیدباً دربارهی همهچیز

اظهار نظی نیکننم در اد نورد خودشان را به آن راه زدهانم .نکلهی
ددگی طیرماریِ آشکار بسیاری از زنان و نیدان از تجاوزگی اس

با

اد توجیه که در آشنادی خودشان با شخص نلجاوز او را ریدی
درس کار شناخلهانم و اد

وصلهها به او نمیچسبم و بادم از
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اتهامزننمگان شکاد

کید! انا نکلهی نه ،ددگیی که در اد رضا

بسیار نطیح شمه اس

و اِسل ریدمن در اد نقاله به آن پیداخله

اس

«تعیدف تجاوز جنسی» اس .
ابهام در تعیدف تجاوز جنسی دکی از عوان

سکوت و

گزارشنمادن تجاوز به نیاجع قانونی اس  .در نوضعگیییهای اریاد
در نورد رواد های ننلشیشمه از تجاوز جنسی نیبینی ،که
سیدرگمیِ تعیدفی بسیاری از اریاد را از بیان تجیبهشان ننصیف
نیکنم و بسیاری از رواد ها را در نظی نیدم ک،اهمی تی از آنچه
هس

جلوه نیدهم .بیای خوانمن تلاشهادی که در ادیان در نورد

تعیدف تجاوز جنسی صورت گیرله اس
نورد صورت نگیرله اس

و تلاشهادی که در اد

نیتوانیم به نقالات «تجاوز به عنف در

حقوق کیفیی ادیان» نوشلهی پگاه بنیهاشمی «آزار جنسی تعیض
دا تجاوز :نس شما تعیی نیکنم چگونه آن را درک کنیم» در راددو
زنانه و «تجاوز جنسی و نجازاتی که در قانون بیای آن تعیدف شمه
اس » گیوه وکلای عمل ادیانیان رجوع کنیم.
نقالهی پیش رو با عنوان « Women’s Long Battle to

 »Define Rapeدر سال  2112در واشینگل پس

و بعم در کلاب

« Where Freedom Starts: Sex Power Violence

 »#MeTooتوسط نشی ورسو ننلشی شمه اس .
سه اتهام تجاوز جنسی و شانزده اتهام رسمیِ آزار جنسی بی ضم رئیسجمهور تیانپ
طیح شم تیانپ در پاسخ به اد اتهامها گف

نمعای اتهامزننمگان «اخبار جعلی» و

«حیف نف » اس  .اد نوع طفیهررل نحمود به تیانپ نمیشود انا او را وارد
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نبارزاتی تاردخی بی سی نعنای تجاوز جنسی و آزار جنسی در ادالات نلحم آنیدکا
نیکنم .ک،وبیش دو قین اس

که نیدان سفیمپوس ِ صاحبِ انلیاز خاص بهنوب

زدی تعیی آنکه چه چیزی تجاوز جنسی اس

چه کسی نیتوانم تح

از

پیگید قانونی

قیار بگیید و کمام زنان قیبانیهای باورپذدیی هسلنم قِسِی در نیرونم .بحثهای
جمدم بی سی آزار جنسی و تعیض نشاندهنمهی قمار بزرگ بی سی اد بحثهای
قمدمی اس .

چه کسی «مالک» بدن زن است؟
ی سیاسی آنیدکا تجاوز جنسی را آنیزش جنسی با دک
در قین نوزده ،در قوانی ادالل ِ
زن بهزور و بهدس ِ نیدی غیی از شوهیش تعیدف نیکیدنم .بی اساس دک اص
قانونی که به نام کووِرتور  )covertureشناخله نیشود شوهی اخلیاردارِ ت و
دارادیِ زنش بود .بنابیاد زن نمیتوانس

از رابطهی جنسی با شوهی انلناع کنم .به

همی تیتیب زنانِ بیده نمیتوانسلنم از رابطهی جنسی با اربابانشان انلناع کننم دا در
دادگاه بی علیه آنها شهادت بمهنم .پس از آزادی بیدگان در آنیدکا اد ریض اسلمیار
دار

که زنان آنیدکادیِ آریدقادیتبار دربارهی آنچه بیای بمنشان رخ داده حقی نمارنم.

در نس های بعمی بسیاری از نیدان در قبالِ تجاوز به زنانِ سیاهپوس

نصون [از

نجازات] بودنم.
حلی زنان سفیمپوس

ه ،در طیح و بیان اد که نورد تجاوز جنسی قیار گیرلهانم

دردسی داشلنم .ارائهی شواهم صمنات جسمی بیای اثبات نقاون

و نمرکی که تأدیم

کنم زن ریداد زده باعث ارزادش حقانی ِ او در دادگاه نیشم .انا ریض تمام اعضایِ
نید هیئ

ننصفه و دادگاه اد بود که وقلی زن راضی به بیقیاری رابطهی جنسی

نیشود پس از آن هی نوع عم جنسی نبلنی بی رضاد

دو طیف اس  .نعمولاً

درگییی جنسی ناخواسله رقط وقلی تجاوز جنسی در نظی گیرله نیشم که زن
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سفیمپوس

و پاکمان باشم و ریدِ نیتکب سیاهپوس

و عم با خشون

انجام شمه

باشم.

بازتعریف تجاوز جنسی
نژادی اد ددمگاهها را زدی

از نیانهی قین نوزده ،طیرمارانِ حقوق زنان و عمال

سؤال بیدنم و تلاشهای آنها از سه راهِ نه ،به صورتدهی دوبارهی نعنای تجاوز
جنسی داری رسانم .اول از راههای قانونی ناننم قوانینی دربارهی اغواگییِ نجینانه و
تجاوز جنسی به اریاد زدی س قانونی که پیگید قانونیِ رابطهی جنسیِ اجباری و
غییخشون آنیز با آشنادان را آسانتی نیکید .رعالان آنیدکادیِ آریدقادیتبار نصیانه ادعا
کیدنم که زنان سیاهپوس

نیتواننم قیبانی تجاوز جنسی باشنم و نیدانِ سفیمپوس ِ

آزارگی بادم در بیابی دادگاه پاسخگو باشنم .رمینیس ها نیز گسلیهی اَعمال نبلنی بی
عمم رضاد

طیری بهودژه بهدس

آشنادان و شوهیان را در شمار تجاوز جنسی قیار

دادنم.
نخسلی چالشها در دههی  1481پمدم آنم درس

همان زنانی که جنبش حقوق

زنان در شیف ائللافدابی بود .پیشوادان جنبش تلاش نیکیدنم پیگید قانونی نیدان
سفیمپوسلی که غیدبه نبودنم و ررلار خشون آنیز نماشلنم آسانتی شود .آنها به دنبال
نجازات کیفییِ نیدانی بودنم که به قول آنها «نیدان هیزه» بودنم با اد همف که اد
نیدان را از اجبار تیغیب دا زدی رشار گذاشل زنان جوان بیای بیقیاری رابطهی
جنسی بهخصوص از راه وعمهی دروغی ِ ازدواج بازدارنم .تا سال  1111نبارزات
لابیگیانهی آنها در بیشلی ادال ها نورقی هادی بهدس

آورده بود در آن زنان

اغواگیی از سوی رید آشنا بمون در نظی گیرل رضاد

دا اجبار جینی ک،تی از

تجاوز جنسی نحسوب نیشم و اد جیم با جیدمه و زنمانیشمن قاب نجازات بود.
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کارزار نلی بعمی را طیرمارانِ نیانهرَوی در نوشیمن الک و حانیان حق رأی زنان
نمادنمگی نیکیدنم .گذشله از نعیارهای دهگانهی حقوق عیری آنها خواسلار ارزادش
س قانونی دخلیان جوان بیای رابطهی جنسی بودنم .زنانی که زنان حق رأی نماشلنم
آنها طوناری با دهها هزار انضا تهیه و با نقانات نید لابی کیدنم .تا سال 1111
قانونگذارانِ سی و دو ادال

– بیشتی در ادالات شمالی و غیب نیانی  -را نلقاعم

کیده بودنم که س قانونیِ بیقیاری رابطهی جنسی را از چهارده به هجمه سال ارزادش
دهنم .بی اساس اد قوانی بیای صمور حک ،تجاوز جنسی به دخلی زدی س قانونی
نیازی به ارائهی شواهم اجبار دا نقاون

نبود انا نجازات سبکتیی داش .

با وجود اد ننلقمانی به دس انمازی به حق ودژهی نیدان اعلیاض کیدنم و نمعی
بودنم که زنان جوان بادم نسئولی
 1411دکی از قانونگذاران ادال
توانِ نقاون

نحارظ

از خودشان را بی عهمه بگیینم .در سال

کنلاکی نوش « :به نظی ن دخلی دوازده ساله همانقمر

در بیابی نکیهای اغواگیانه را دارد که دک زن نس  ».تأخیی در اصلاح

قانون تجاوز جنسی به دخلیان زدی س قانونی در جنوب تا حمی به اد دلی بود که
قانونگذاران آشکارا نیتیسیمنم که اد کار «به دخلیان سیاهپوس
نیدان سفیمپوس

بمهم ».بمد تیتیب «زنان سیاهپوس

قمرتِ شکاد

با زنان سفیمپوس

از

در دک

سطح» قیار نیگیرلنم.

مواجههی نژادی
در دورانِ [قوانی ] جی ،کیو از دههی  1441تا  1111آنیدکادیهای آریدقادیتبار
درگیی حملاتی دوسوده حول باورهادی شمنم که بی اساس آنها زنان سیاهپوس
نمیتوانسلنم نورد تجاوز جنسی قیار بگیینم و نیدان سیاهپوس
زنان سفیمپوس
نیدی سیاهپوس

تهمدم جنسی بیای

به شمار نیررلنم .رقط دک خبیپیاکنیِ نادرس
زنی سفیمپوس

را آزار جنسی داده اس

نبلنی بی اد که

نیتوانس

ننجی به

7

استل فریدمن  /ترجمهی شیرین کریمی

خشون

اراذل و اوباش و کشلارهای وحشیانه بهدس

لینچکیدن) بشود.

جمعی

هیچنم رقط دکچهارم از اد قل ها بهبهانهی آزار جنسی بودنم ولی اعضای کمیلهی
حیاس

شهیونمان بیای توجیه کارهایشان دس

به دانان توه ِ،تجاوز جنسیِ

بی نژادی شمنم.
به تصودیکشیمن آنیدکادیهای آریدقادیتبار به ننزلهی اریادی که به لحاظ جنسی
کنلیلنشمهانم وضعی

جسمانی آنها را به خطی نیانماخ .

سیاسی و اننی

سفیمپوسلان جنوبی نمعی بودنم که بیدگان سابق و ریزنمانشان شادسلگیِ اسلفاده از
حقوق شهیونمی را نمارنم .آنها همچنی جماسازی را بهننزلهی راهی بیای جلوگییی
از بیقیاری روابط صمیمانهی بی ِ نژادی توجیه نیکیدنم.
ی
در طول نهاجیت بزرگ به سوی شمال نهاجیت سیاه) رعالان آنیدکاد ِ
آریدقادیتبار لینچکیدن و دس درازیِ جنسیِ نیدانِ سفیمپوس
نحکوم کیدنم .اعضای باشگاههای زنان سیاهپوس

به زنان سیاهپوس

را

شمالی با الهام از نبارزات

روزنانهنگاری به نام آدما بی .ولز اعلام کیدنم که «شادسلگی ننع نژادی نمیشناسم» و
از نیدان سفیمپوس

خواسلنم که با آنها با احلیام ررلار کننم .جیادم آنیدکادیهای

آریدقادیتبار توجه همگان را به نصونی

جلب کیدنم .در

جنسی نیدان سفیمپوس

سال  1111روزنانهی شیکاگو ددفنمر تیلی زد« :جنللم ِ سفیمپوس
جنسی شم» با اد زدیتیلی« :دخلی رنگی پوس

بود اشکالی نمارد دول

نیتکب تجاوز
ادالات نلحم

و اتحاددهی ادالات جنوب اجازه نیدهنم».
سفیمپوسلانِ خودبیتیپنمار در بیابی اد تلاشها نقاون

کیدنم و نیدان سیاهپوس

را بهنثابه تجاوزگیان واقعی تصودی کیدنم .در دههی  1191وقلی انجم نلّی پیشیر
سیاهپوسلان  )NAACPاز تصودب قانونِ ضملینچکیدن حماد

کید دکی از نیدان

عضو کنگیهی نیسیسیپی آن را «لادحهی تشودق تجاوز جنسی» خوانم .پس از جنگ
جهانی دوم زنان سیاهپوس

به طور روزارزونی از تجاوزگیانِ سفیمپوس

شکاد
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کیدنم و از جنبش حقوق نمنی حماد

کیدنم .انا کلیشههای نژادی دربارهی تجاوز

جنسی همچنان به ضیر نیدان و زنان رنگی پوس

ادانه دار .

انواع گوناگون آزار جنسی
در اواخی قین بیسل ،نوج دوم رمینیس ،جنبشی بیعلیه تجاوز جنسی بهراه انماخ
آزار جنسی را بهنثابه سوءاسلفاده از قمرتی که نحور سیکوبِ زنان بوده اس

و

تعیدف

کید .رمینیس ها اد انمدشه را رد کیدنم که رقط دک غیدبهی خش نیتوانم به زن
تجاوز جنسی بکنم .علاوه بی اد

اصطلاح «تجاوز از سوی رید آشنا» )date rape

را طیح کیدنم تا رابطهی جنسی بمون رضاد

با ریدی آشنا را شیح دهنم همچنی

آزار جنسی درون خانوادهها را همف قیار دادنم .با تلاشهای رمینیس ها در دههی
 1141ادالات نلحم تجاوز در رابطهی زناشودی را غییقانونی اعلام کید .سادی اصلاحات
شان بازبینی نقلضیات قانونیِ شواهمِ تأدیمکننمه و اسلفاده از «بیشلید نییو» بیای
اثباتِ نقاون

بود.

رمینیس ها همچنی به ارشاگییِ وسع

آزار جنسی کودکان در خانهها نمارس

و نهادهای نذهبی روی آوردنم .بازانمدشیِ تجاوز جنسی بهنثابه شکلی از قمرت کمک
کید که پسیان و نیدان نیز بهننزلهی قیبانیانِ تجاوز جنسی به رسمی

شناخله شونم و

تجاوز صیراً جینی دگیجنسگیادانه در نظی گیرله نشود .از سال  1121تعیدف تجاوز
جنسی تغییی نکیده بود انا پس از اد سالها ادارهی تحقیقات رمرال  )FBIدر سال
 2111بیای نخسلی بار تعیدف تجاوز را نورد بازبینی قیار داد .اکنون گزارشهای
دکسان از جیمِ ادارهی تحقیقات رمرال تجاوز جنسی را هی شک از دخول جنسی
اجباری نید دا زن و نیز «تجاوز جنسی بمون اِعمال زور» 1در نظی نیگیید.
1 non-forcible rape
دعنی تجاوز جنسی که در آن قیبانی قادر به نقاون

نباشم
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در سالهای اخیی همچون سادی دورههای تاردخ آنیدکا ننلقمان از تعاردف
گسلیدهتی تجاوز جنسی بیآشفله شمهانم .همچون گذشله بیخی احلمالاً نگیان از دس
ررل انلیازهای جنسی هسلنم .بیخی از شکانمدشان دربارهی نیزان گسلیدگی و آسیب
تجاوز به آشنادان و تجاوز در نحیط دانشگاه تیددم کیدهانم .بیخی ددگی با همف
پیشبید بحثهای روزِ سیاسیِ عیدض و طود سعی کیدهانم نعنای تجاوز جنسی را
نحمود کننم .نحض نمونه چنم سال قب جمهوریخواهانِ کنگیه بیای تغییی قوانی
صنموقهای رمرال در نورد سقط جنی تلاشی نانورق داشلنم بی اساسِ تغیییات نم
نظی آنها رقط نوارد «تجاوز جنسی بمون اِعمال زور» تجاوزِ جنسی نحسوب نیشم.
همچنی تاد آکی

ت شیمآورش دربارهی
کانمدمای سناتوری در سال  2112با اظهارا ِ

«تجاوز نشیوع» 1قصم داش

نعاری های تجاوز جنسی در قوانی نحمودکننمهی

سقط جنی را از بی ببید او با اد همف بی اساس نظیدهی پزشکی ننسوخشمهای
اظهار کید که زنان نمیتواننم با تجاوز جنسی باردار شونم.
هنگانی که رئیسجمهور اوبانا در واکنش به اظهارات آکی اد سؤال را طیح کید
که آدا نیدان سیاسلممار بادم «واجم شیادط تشخیص تجاوز جنسی با اِعمال زور در
نقاب

تجاوز جنسی بمون اِعمال زور» باشنم پژواک صمای چنم نس

سیاهپوس

از زنان

و سفیمپوسلی بود که بیای چنی تشخیصی نبارزه کیده بودنم .آنها دانسله

بودنم که حقوق سیاسی و انسانی آنها در گیو چگونگی تعیدف تجاوز جنسی اس .
هنوز ه ،نیداننم.

1 legitimate rape

