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جنسی خشونت های ریشه

بلودورث نویسنده:  ساندرا
کاسبی مترجم: هومن

را جنسسسی] مسسستمر[ یآزارها تلخ، های گزارش از ودائمی جریانی. ودارود وجوود جامعه این قلب ودر زننده چیزی
رر که خشونتی همان نیست، مرودان خانگی خشونت فقط مساله. کند می فهرست آن بسسر عمسسومی تسسوجه بیشسست
ه است؛  شده متمرکز ن بلک ان زارآ همچنی ط کوودک یش توس ن و ها کش ام ودر معلمی ای تم ذهبی؛ نهاوده م

از] مختلسسف[ مؤسسات ودر است قرار ظاهرا که کوودکان، و روانی، بیماران معلولین، سالمندان، از اسسستفاودهسوء
. پناهجویسسان بازوداشسست هسسای ارودوگاه و ها زنسسدان ودر جنسسسی آزارهسسای نیسسز و شسسوود؛ مراقبسست هسساآن

ایت sameوبس  same ان ودر جنسی های شریک آزار از بالیی میزان از گرایان می ا ودوجنس/ همجنس /گراه
.ودهد می گزارش گرایان جنس ودگر و 2ها جنسی میان/ 1ها*ترنس

هسسا، پلیس رئیسسس و مداران سیاست طرف از ریاکارانه» های ودغدغه« و ها رسیدگی ی همه وجوود با حال، این با
هولنسساک حقسسایق ایسسن توضیح برای کمی تلش»، مرودانه خشونت فرهنگ« ودرباره ی محتوا بی عبارت هایی جز

متنسسوع و گسسستروده شسسیوع توانسسد نمی امسسا ،ودارود رواج مسسا ی جسسامعه ودر مرودانسسه خشونت. است گرفته صورت
را جنسی شریک طرف از آزار ها لزبین ودرصد 41 :ودهد توضیح را زنان توسط جمله از جنسی، استفاوده یسوء

.کنند می تجربه

ر کرود، می استدلل مارکس که طور همان واهیم می اگ ار خ ر رفت م، ودرک را بش د می کنی اختارهای از بای س
ازمان میان پیوندهای ودیدن است ممکن. کنیم آغاز جامعه اقتصاودی و اجتماعی د س ونت و تولی ی خش جنس

. وداریم نیاز ها آن شناسایی به ما وجوود، این با باشد، ودشوار

خلقسسانه کسسه این جسسای بسسه کار، برای ما توانایی وداری، سرمایه نظام چارچوب ودر که بوود این مارکس استدلل
 .است شده بیگانه] ما از[ ما کنترل از خارج باشد، ودیگران با ارتباط و رضایت  برای منبعی و] شوود صرف[

برنسد، می لسذت آن از یا است مفید کارشان آیا که این ]ی ودرباره[ یا کارشان شرایط مورود ودر کارگران ی تووده
هسسای بازی یسسا لبسساس یسسا کنیسسد می سسسرو قهسسوه اگر. ندارند حرفی هیچ] اصل[ یا ودارند گفتن برای کمی حرف

چه و باشند شده تولید 3گان بروده کار توسط چه اند، شده تولید چگونه ها آن که ودانید نمی فروشید، می ویدئویی

شوود. می تراجنسیتی و تراجنسی های افراود/گروه شامل که است مفهوم این به شوود می آوروده ستاره ترنس ی کلمه روی که  . هنگامی1

2. LGBTI

3. slave labor 

http://www.samesame.com.au/
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لل کارگران توسط یسسا ودنیا ودیگر سوی ودر] تولیدکنندگان[ ها آن است ممکن. بال ودستمزود ودارای و متشکل کام
خرنسسد می را هسساآن تولیسسدی محصولت که را کسانی یا شما هاآن اما باشند، شما مجاورت ودر ای جاوده پایین ودر

.شناسند نمی

ترل تحست مسا زندگی گویی که رسد می نظر به .ودارود متعدودی پیامدهای] مسأله[ این و بیگسانه نیروهسای کن
کسسه شسسوود، می تجربه پاره پاره و بیگانه چیزی عنوان به ودنیا. ودارود قرار» بازار« و» اقتصاود« همچون مهارناپذیر،

.گرودود می منجر ودیگری از انسان یک بیگانگی به

تلشسسی و  تجزیه« مثابه به اولمن برتل مارکسیست فیلسوف که آنچه و ما، زندگی بر سرمایه بالفعل ی  سلطه
رت پدید ناتوانی احساس استثمارشدگان ودر کند، می اشاره بدان» نامربوط و پست ی تکه چندین به انسان طبیع

.افکند می] مسلط[ سیستم ساختارهای بر رازوارگی حجاب یک امر این. آورود می

وار» سلیم عقل« های ایده کرودن رود کند، می کار چگونه جامعه که ببینید توانید نمی اگر وود؛ می ودش ان[ ش ]هم
هایی ایسسده. شوند می ترویج آن توجیه برای واقع ودر اما ودهند، می بازتاب را تجربه رسد می نظر به که هایی ایده

نسسسبت ]کدام هر[ که هستیم افراودی ما ی همه بدهند؛ سازمان را جامعه که وداریم نیاز رؤسا به :ودست این از
ری ی رابطه تنها نیستند؛ مناسب ودولتی امور ی اوداره برای زنان مسئولیم؛ سازیم می  مان  زندگی از آنچه به جنسسس
. غیره و است گرایی ودگرجنس ،»طبیعی«

فسسروش بسسه توان می را چیز همه. است سوود برای] تنها[ تولید و است مسلط بازار وداری، سرمایه سیاودت تحت
اسسستفاوده مسسورود کالها فروش برای شوند، می وارهشیء مان های بدن بنابراین. جنسی ی رابطه جمله از گذاشت،

پورن] صنعت[ ودر و است شده بیگانه] ما از[ ما جنسی تمایل. گرودند می تحقیر پورنوگرافی ودر گیرند، می قرار
.گرودود می جدا انسانی تعامل از که ودرحالی ،شوود می کشیده تصویر به عامه فرهنگ از زیاودی بخش ودر و

بب فشسسارهای و ها اضسسطراب و خوشحال، و عاشق زوج از شکلت ی جعبه روی تصویر میان عظیمی شکاف اغل
ی سسسلطه توسسسط کسسه شسسده، بیگسسانه پیسسش از هستی یک. ودارود وجوود زندگی مخارج تنظیم برای مبارزه و کار

. شکندب ودرهم ها تلخی و ها تنش] فشار[ از تواند می است، شده احاطه همسری تک و گرایی ودگرجنس

ق کنند فرض تا اند شده اجتماعی چنان که مرودان برخی ترتیب، بدین و ر سسلطه ح بسا ودارنسد، را ودیگسران ب
مسسؤنث  شسسریک سسسر بسسر را شان سرخورودگی و خشم ودارود، کمتری های گزینه و حقوق زن یک اینکه از آگاهی

فقسسدان رئیسس، یسک نزود رفتن لو از ترس تنهایی، از وحشت همچون زیاودی عوامل لیکن،. کنند می خالی خوود
برای را-  کوییر یا گرا ودگرجنس و زن، چه مرود، چه–زوجی هر تواند می حمایتی، خدمات یا اقتصاودی استقلل

.سازود پذیر آسیب استفاوده سوء و اجبار و تهدید ودربرابر بنابراین و میل بی رابطه یک ترک

]سازمانی نهادین [جنسی خشونت

ه هایی سسازی عقلنی بر وداری سرمایه مراتبی سلسله نهاودهای د تکی ه ودارن ام ک ط تم انی رواب ایه بی را انس م
حسستی مثسسال، عنسسوان بسسه. کنسسد می زودایی انسسسان مسسرودم از نسستیجه، ودر و میراند می را انسانی همدلی و سازود می

خسسوود هسسای زخم که کسانی از را هویتی هرگونه »کوودکان از جنسی ی سوءاستفاوده ودرمورود سلطنتی کمیسیون«
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بسسه  اشسساره بسسا انسسد، کروده پنهسسان را شسسان جنایات کسسه کسانی و عاملن با را ها آن و زوداید می کنند می بازگو را
اش ودغدغه که نهاودی عنوان به را خوود که کاتولیک، کلیسای. سازود می تراز هم ها، آن ی همه بوودن» دارسهام«

کسسه مرودمسسی بسسه همسسدلنه و انسانی ای شیوه به تواند نمی ،کند می معرفی است پیروانش ودنیوی و معنوی رفاه
.بدهد پاسخ اند  شده روانی های آسیب ودچار) پدوفیل( آزار کوودک  های کشیش توسط آشکارا

ای اقتدار تحت که کسانی خصوص به ودیدگان، ستم وود نهاوده رار موج د، ق تر ودارن یب بیش تند پذیر آس .هس
ان ی خانواوده ودولت اگر. ندارند حقوقی هیچ شوند، می نگریسته شان والدین ودارایی عنوان به که کوودکان، کوودک

هایشسسان خانواوده از آن بدون یا شان رضایت با توان می را ها آن کند، اعلم) صلحیت فاقد» (امن-نا« را معینی
جابجسسایی و کسسرودن جسسدا حستی بسسوودن بسسومی. افکنسسد منسسد نظام ی سوءاسسستفاوده شرایط ی ورطه به و کرود، ودور

. سازود می تر محتمل را] کوودکان[

بسسسیاری. شوند می تعریف  جسمانی احتیاجات توسط بلکه شان، حقوق طبق بر نه بیماران و معلولین سالمندان،
م« هسای نظام ودر و کننسد تساودیب را هسا آن انسد موظف کسه گیرنسد می قسرار کسانی کنترل تحت آنان از »نظ

. شوند مسلط ها آن بر بوروکراتیک

انه خوودشسان غیره و کنندگان مراقبت مدرسه، معلمین زندان، نگهبانان همچون مسئولین ده بیگ ا( اند، ش )آنه
تسسا. ودهنسسد می انجسسام حسسد از بیش کار و ،گیرند می پایین ودستمزود اند، ودیده آموزش آوری زیان شکل  به اغلب
و بسسدبخت هسسم خوودشسسان است ممکن بخشند، می تجسم را منضبط و سخت زندگی سبک یک هاآن که جایی

.باشند ناراضی

بسسا تسسا ندارود تفاوتی خیلی ها آن برای کنند، رفتار اشیا مانند مرودم با که آموزود می ها آن به شان نقش چون اما
نیسساز یسسا خشسسم سرخورودگی،–  کنند رفتار خوود های انگیزه ی ابژه مثابه به خوود مسئولیت ی حوزه ودر اشخاص

مبهسسم تفاوت یک  آزار و روانی، یا فیزیکی قهر ها، آن اقتدار تحت شخص نیازهای به اعتنایی بی میان. جنسی
.باشد وداشته وجوود تواند می نامعلوم و

کنشسسی عنسسوان بسسه نسسه هسسا آن اعمسسال کننسسد، می ایفسسا مراتب سلسله یک ودر گرانه ستم نقشی آنان که هنگامی
ییه[ همچون فقط کهبل ضدانسانی، هسسر بسسه حال است،» نظم« حفظ ها آن نقش . شوود می تلقی» ضروری«] ای رو

بلکسه کنسد، نمی حمسایت آمیز تسوهین و ناسزاوار رفتار از آشکار طور به] طبعا[ جامعه. باشد ممکن که طریقی
و ودهسسد می بازتاب را ها فعالیت ترین جنسی خصوصی حریم که آورود می پدید کاری پنهان و رازوداری از ای هاله

حسد ایسن تسا آزارها چرا که ودهد می توضیح حدوودی تا امر این. سازود می اروتیزه را قدرت راعمال ترتیب بدین
. هستند جنسی

ونت از تر زننده صدمه چیزی عنوان به آشکارا جنسی تجاوز ودیگر، سوی از ی خش رب( فیزیک تم و ض ا ) ش ی
رر اشکال کسسسانی های زنسسدگی کننسسده مختل که خوودکشی، و عذاب های وداستان ودر. شوود می تجربه کنترل ودیگ
مسسورود خسسوود مسسذکر زندگی شرکای سوی از که زنانی یا ،اند گرفته قرار جنسی آزار مورود کوودکی ودر که است

.است لمس قابل] عظیمی[ ودرود و رنج اند، گرفته قرار سوءاستفاوده

بسسدترین همچون که کند، می خلصه خوود ودر را زندان ودر مرودان ی تجربه که است ای استعاره تجاوز از ترس
امسسا زنسسد، می ودامسسن تسسرس ایسسن به )هوموفوبیا( هراسی- گرا همجنس. شوود می ودیده مرود یک برای ممکن اتفاق
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یسسا جنسسسی آزار بنسسابراین،. ودارود نزودیکسسی ی رابطه تصورات این با زن یک مقام به یافتن تنزل تحقیر همچنین
مجسسازات یسسا انضسسباط اشسسکال ودیگسسر از بیسسش تواند می ،سازمانی و نهاودین های موقعیت آن ودر به تهدید حتی

ازود نابووداراوده ی قربانی برای مقاومت را به طور کلی  ن. س امیزم ای ابه ودین امیزم مش ی ودین ط ودر معین رواب
رفتسسار بسسه توانسسد می متارکه از وی بازوداشتن یا زندگی شریک بر تسلط برای ها تلش که جایی است، شخصی
.بیانجامد ای فزاینده آمیز خشونت

و نظسسم ودرآورودن اجسسرا بسسه بسسرای قبسسول قابل راه یک عنوان به را جنسی خشونت از استفاوده ودولت علوه، به
خشسسونت کسسه شسسوود می فهمیسسده طسسور این سطوح تمام ودر. بخشد می مشروعیت بدان و کند می ترویج کنترل
بنسسابراین،. ودریسسد خواهد هم از را آبرومندی و نظم نقاب آن وقوع به اعتراف اما بدهد، رخ واقعا نباید جنسی

بی  قربسسانی هتاکان و متجسساوزان جای به افشاگران شوود؛ می لپوشانی فعالنه [حتی] و شده تحملخشونت جنس
.گرودود می افشاگری از مصونیت موجب خوود امر این که ،شوند می

انسسد، بووده محسسافظ سپر نهاودها ودیگر و کلیساها برای ها، قرن طی جهان، سراسر ودر پلیس نیروهای و ها حکومت
.اند نمووده ترویج را آن حتی و اند وداوده پناه جنسی هتاکان به ودیگر نهاودهای برخی و کلیساها که حالی ودر

ان به تجاوز از هایی، نشانه چنین تقویت  با  جهان سراسر ودر ها ودولت رودان و زن ه م وان ب لح عن ی س جنگ
4ابسسوغریب بسسدنام زندان ودر. شوود می استفاوده شکنجه های نظام ودر وسیعی طور به حربه این . کنند می استفاوده

بوودند، 5کارپینسکی جانیس ژنرال فرمان تحت و زن ها آن از نیمی حدوود که متحده، ایالت سربازان عراق، ودر
کسسه] هایی روش[ شد، می جنسی تحقیر های روش ودیگر نیز و تجاوز شامل که کرودند شرکت هایی فعالیت ودر
 .شدند می طراحی مرودان و زنان ی روحیه تضعیف منظور به

چیست؟ حل راه
و هسسا حکومت پسند مورود راهکارهای همان یعنی ،اجباری و تر طولنی احکام یا بیشتر، های زندان قطعا حل راه

جنسسسی خشسسونت که کنند می تقویت را ساختارهایی ها این نیستند؛ بازودارنده ها این از یک هیچ .نیست   پلیس
رودی و سازند می عاودی را .ودهند می جامعه تحویل را  همیشه از تر بیگانه-]خوود-از[ و تر خشن افرا

زودایی، انسسسان جهسست ودر ها بوروکراسسسی ودینسسامیزم و فرودی انتخاب برای ساختاری های محدوودیت به توجه با
م کوشسند می خسوود] شسغلی[ وظسایف راستای ودر که کسانی ی همه که است بینی خوش ی مایه انضسباط و نظ

وود؛ نمی ختم اقتدارشان یا» مراقبت« تحت افراود  آزار به ]لزوما[ کارشان نماید، حفظ را موجوود را[  ش ه چ ]ک
رت صرفا هاآن ری و ماشینی مخلوقا مشغول که نهاودهایی ودر آنان از   بسیاری] بلکه. [نیستند مراتب سلسله مکانیک
.ودهند می بروز مرودم از محافظت برای را مسئولیت احساس از شکلی هستند کار به

ک به] واقعیت[ این روج راه ی ن از خ اره منجلب ای اودیه های سسازمان. ودارود اش ی ی مبسارزه و ای اتح جمع
و انسسسانی های واکنشسس توانسسد می ای رویه چنیسسن. کنند ترویج را طبقاتی آگاهی و همبستگی های ایده توانند می

4. Abu Ghraib prison

5. general Janis Karpinski
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ابرابر روابطی ودر که کسانی یا اقتدار صاحبان سوی از را آمیز احترام راز[ ن ران برف ای ودیگ د ج ه را] ودارن ب
کنیسسم نابوود را ساختارهایی باید جنسی، خشونت ساختن کن ریشه تماما منظور به حال، این با. برساند حداکثر

 .است ودوانیده ریشه هاآن ودر ژرف چنین خشونت این که

*  *  *
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