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یادداشت

 می تو = من هم 
«گفتمان فراجنسی»

چندســالی اســت مقوله ای برخاســته از غرب، 
جامعه ســنتی/ مذهبی/ شــرقی ایران ما را نیز درگیر 
خود کــرده و آن شکسته شــدن تابــوی اذعان کردن 
تعرض و تجاوز مردان به برخی زنان است؛ معموال به 

زنانی که به گونه ای ناگزیر از همکاری با آنان بوده اند.
مســائل جنســی و بعضا روابط جنسی که ظاهرا 
در همــه اجتماعات و جوامع جهــان، امری عادی و 
طبیعی بود، پــس از طی دوره های مختلف فرهنگی 
در پیشــاتاریخ مانند دوران از پس از کشف کشاورزی 
از ســوی «زن/ مادر» و در پی آن آشــنایی و شناخت 
مرد به پیامدهای ســودمندانه محصول و مصادره آن 
از سوی او (مرد)، روش زیستی انسان به گونه ای تغییر 
یافت که حــق و حیات (حقــوق) «زن» و نیز بعدها 
«زن/ مادر» دگرگون شــد؛ این دگرگونی ریشــه اش در 
زیاده خواهــی «مــرد» در آن دوران و البته بعدها در 
زیاده خواهی «آدمی زاده» شــد که شمولش زن و مرد 

است.
درســت از این مقطع تاریخی زن/ مادر خانه نشین 
و تنها کارش زاییدن شــیران نر شد و ناگزیر برای حفظ 
فرزند و ســیرکردن شکم او و رسیدگی و مواظبت از او 
از بســیاری امکانات و حقوق حقه طبیعی انسانی که 
مانند مرد باید می داشــت، محروم شد. از مهم ترین و 
انسانی ترین حقوق یک زن برخورداری برابر و عادالنه 
از همه گونه نیازهای طبیعی اش بوده و هست که به 
دلیل تهاجم مرد به زندگی و به طبیعت و بهره گیری 
بیش از نیــاز از پدیده های جهان، عمــال زن، به دلیل 
مادری، که ریشه در عطوفت و مهربانی و محبت کردن 
و نگهداری از فرزند داشت (و دارد) از حِق کِم آن نیز 

بی بهره شد.
این زیاده خواهی در مرد موجب تسلط او بر جهان 
زیســتی اش شــد به گونه ای که اقتدار مردانه، خود، 
بخش مهمــی از فرهنگ اجتماعــات آن روزگاران و 
جوامع امروز شــد و جامعه در اقتــدار مرد تبدیل به 
جامعه مردســاالر شــد. در حالی کــه زن/مادر هرگز 
اقتداری از این گونه به دســت نیاورد که نیازی اش به 

آن نبود.
الزم اســت اشــاره کنم که آنچه امروزه به عنوان 
«مادرساالری» در اساطیر و ادیان و تاریخ گفته می شود 
اصطالحی عاریتی و بر قیاس «مردساالری» برساخته 
شــده اســت. می دانیــم در دورانی که زنان زیســت 
اجتماعات و جوامع خود را بر عهده داشتند، مردمان 
آن دوران حتی از چگونگی فرزنددارشدن بی خبر بوده 
و آگاهی نداشتند! از این رو و به همین دلیل آن دوران 
را «مادرتباری» می گفتند، زیرا همه َنَسب ها و نسبت ها 
و اموال و نام و نشان و... همه و همه منتسب به مادر 

بود و از مادر نام گرفته می شد.
بازگردم به «من هم»:

اینک با توجه به آگاهی از شناخت زیست نابرابر 
و ناعادالنه زنــان در اجتماعات و بعدها در جوامع 
متقدم تر، اقتدار مرد رو به فزونی گذاشت و زن، هنوز 
هم محروم از بیشــتر امکانات طبیعی اش و تنها به 
خاطــر فرزند به این زندگی ادامه مــی داد. بنابراین 
باورمندم که برای یافتن دلیل این گونه پدیده ها اینجا 
باید از نظرات و تجربه های علمی، جامعه شناختی 
و روان شناختی جامعه شناسان و روان شناسان بهره 
گرفت تا دریافت که روند تعرض، تعدی و تجاوز به 
زنان چگونــه در جوامع جا افتاد؟ چگونه در حالی 
که این وضعیت غیرانسانی موجب شد زنانی که به 
آگاهی رســیده بودند بی آنکه روش درست و برابر 
و عادالنــه ای را جهت بهره منــدی از حق طبیعی 
خود برگزیننــد، امکان اعالم این تظلــم به خود را 
در جامعه نداشــته باشــند؟ برای رهایــی از چنین 
تعرض ها و تظلم های می بایست زنان خود اقدام به 
دفاع از خویش کنند... می دانیم که در هر جامعه ای 
تابوهایی وجود دارد که باالخره باید روزی به دست 
کســی شکســته شــود؛ به ویژه در رابطه با حقوق 

انسانی انسان ها.
نباید فراموش کرد که افشــاهای خودناخواســته، 
معموال به دالیل سیاسی یا مالی یا... صورت می گیرد 
و در صحت و ُســقم و در کیفیت و کمیتش نمی توان 
ســاده لوحانه اظهارنظر کرد. مثــال موضوع کلینتون 

رئیس جمهور آمریکا و منشی اش و... .
به زعــم من مهم ترین راه رهیدن از چنین مقوالت 
غیرانســانی/ غیراخالقی آگاهی زنان به شرایط نابرابر 
و ناعادالنه خود در نظام «مرد/ پدرســاالری» جوامع 
امروز بشــری اســت. شــهروندان جهان امــروز که 
می پندارند آسمان ها را درنوردیده اند و داعیه دستیابی 
به ُکــرات دیگر را دارند، بهتر اســت پیش از همه به 
حقــوق «دیگرانســان ها»، اعم از زن و مــرد و کودک 

بپردازند.
ما دیگر نمی توانیــم با «گفتمان مردانه» [گفتمان 
مرد/ پدرســاالری] بزی ایــم و ادعاهای انســانی هم 
داشــته باشیم. بی شــک می دانیم انسان یعنی «زن و 
مرد» توأمان، زیرا اگر قرار بود مردان گفتمان و زندگی 
و عقیده و راهکارهای خود را داشــته باشند، طبیعت 
نیــازی به دو جنس مــاده و نر و آن هــم برابر با هم 
نداشت. همه این مشکالت آن گاه حل می شود که در 

جهان ما «گفتمان فراجنسی» حرف آخر را بزند.
* نویسنده، پژوهشگر و کنشگر حقوق زنان 
مدیرمسئول و سردبیر «نافه»

 آنا ورث / ُوکس: زمانی که تارانا برک در ســال ۲۰۰۶ جنبش 
« من هــم» را آغاز کرد، یــک هدف عمده و بزرگ داشــت: 
حــرف زدن دربــاره آزارهــای جنســِی رخ داده و البته درک 
بازمانده ها و آســیب دیده ها. حتی وقتی خانم آلیسا میالنو، 
بازیگر هالیوودی ۱۱ ســال بعد و در پی دســتگیری هاروی 
واینشــتاین (تهیه کننده معتبر هالیوودی و آزارگر جنســی)، 
در توییتی به این موضوع اشــاره کــرد، هدفش این بود که 
ماجرا به قدری عمومی شــود تا جامعه آمریکایی نسبت به 
آن حســاس شود و واکنش نشــان دهد. یادمان باشد هدف 
این جنبش هرگز این نبود که مردان اخراج شوند. آنها دنبال 
آگاهــی و تغییر در جامعه آمریکایی بودند. با گذشــت چند 
سال از موج سنگین جنبش « من هم» جامعه آمریکایی چه 
دستاوردهایی داشته اســت؟ آیا این جنبش به اهداف خود 

نزدیک شده است یا نه؟
لغو  ممنوعیت  قرارداد  افشای  آزار  جنسی

پرونده هاروی واینشــتاین را که بررسی می کنیم، متوجه 
می شــویم یکی از دالیلی که باعث شد ســوء رفتارها و آزار 
جنســی این شخص دیر افشا شــود، قراردادهایی بود که او 
به اطرافیانش تحمیل می کــرد و اجازه نمی داد آنها درباره 
وقایــع رخ داده حرف بزنند. بر اســاس ایــن قراردادها مثال 
زلدا پرکینز، دســتیار هاروی واینشتاین، چیزی حدود ۲۰ سال 

سکوت کرد و بر آزارهایی که دید سرپوش گذاشت.
جنبش «من هم» موفق شــد این قراردادها را دست کم 
در برخــی ایالت های آمریکا مثــل کالیفرنیا، نیوجرســی و 
نیویورک لغو کند. به این ترتیب هرگونه قراردادی که مفهوم 
آن ســکوت درباره آزار جنسی و رفتارهای توهین آمیز باشد، 

ممنوع است.
و  ضعیف  کارگــران  بــرای  حمایتــی  قوانیــن  تصویــب 

پیمانکاران مستقل
قوانین ایالتی در زمینه آزار و اذیت جنســی از پیمانکاران 
«مســتقل» حمایت نمی کند و اغلب حامی کارمندان است. 
بنابراین شــهروندانی که خویش فرما هســتند، از بازیگران تا 
هنرمندان آرایشــگر و  راننــدگان اوبر و... اگــر مورد تعرض 
جنســی واقع شــوند، چنــدان از حمایت قانــون برخوردار 
نخواهند بود. عالوه بر ایــن، میلیون ها کارگر مزرعه و خانه 
هســتند کــه در مــزارع کار می کنند یا در خانه ها مشــغول 
نگهداری از کودکان هســتند و ... آنها بــرای کارفرماهایی با 
کمتر از ۱۵ کارمند کار می کننــد. اگر این افراد هم مورد آزار 
و اذیت قــرار بگیرند، از حمایت قانونــی چندانی برخوردار 

نیستند.
پس از جنبــش « من  هم» تغییر این قوانین کلید خورد و 
در برخــی ایالت ها مثل کالیفرنیا و نیویورک، قوانین حمایتی 
مربوط به آزار و اذیت جنســی تعداد بیشــتری از کارگران و 

کارمندان خویش فرما را پوشش داد.
ایجاد  صندوق مالی برای کمک  به  آزاردیده ها

طرح دعواهای آزار جنســی و سوء رفتارها در دادگاه های 
آمریکا، امری گران و پر هزینه است. بسیاری از کسانی که آزار 
دیده اند، به دلیل هزینه باالی این فرایند دســت از شــکایت 
بر می دارنــد و به اجبار ســکوت می کنند. آنهــا همواره در 
موقعیت قربانی می  مانند و به عدالت نمی رســند. به همین 
دلیل تعــدادی از فعاالن هالیوودی ایــن جنبش صندوقی 
راه انداخته اند تا به آســیب دیده های فرودست در این زمینه 
کمک کنند. این صندوق از ســال ۲۰۱۸ شروع به کار کرده و 
موفق شده است با بیش از ۲۴ میلیون دالری که جمع کرده، 
بیش از ســه هزارو ۶۰۰ نفر را بــه وکال و حقوق دان ها وصل 
کند؛ برای مثال یکی از کارگــران جوان مک دونالد به کمک 
همین صندوق موفق شده است شکایتی علیه کارگر دیگری 

که به او آزار رسانده طرح کند.
تالش برای پایان قانون حداقل دستمزد

چشم کارگرانی که در رستوران ها کار می کنند، بیش از هر 
چیزی به انعامی است که از مشتری های می گیرند. در واقع 

مبلغی مشــخص به عنوان دستمزد کارگر رستوران بر عهده 
کارفرماست و بخش دیگر آن با انعام مشتری ها ُپر می شود. 
ایــن قانون باعث می شــود کارگران هرگونــه آزار و اذیت از 
سوی مشتری ها را به هوای کم نشدن انعامشان تحمل کنند.
فعاالن جنبش « من هم » تــالش کرده اند قانون حداقل 
دســتمزد را تغییــر دهنــد تــا دســت کم حقــوق کارگران 
رســتوران ها کــه اغلب از میان قشــر ضعیــف و کم درآمد 
هســتند و صدایشــان هنگام تعرض درنمی آید، حفظ شود. 
این تالش ها تا  حدودی جواب داده و باعث تصویب افزایش 

حداقل دستمزد شده است.
اصالح قوانین داخلی کنگره

کنگــره آمریکا متأثــر از جنبش «من هــم» برای اصالح 
قوانیــن داخلی خود که مانع از شــنیدن صــدای کارمندان 

آزار دیده بود، قدم هایی برداشته است.
یکــی از این گام ها، حذف دوره اجباری ســه ماهه انتظار 
اســت. تا پیش از جنبش «من هم» و اصــالح قانون، طبق 
آیین نامه داخلی کنگره به عنوان یک محل کار، اگر کارمندان 
از اعضــای کنگره در زمینه آزار و اذیت جنســی شــکایتی 
مطرح می کردند، باید یک دوره ســه ماهه انتظار را پشت سر 
می گذاشــتند و در این مــدت ماجرا را از طریــق میانجی و 

مشاوره پیگیری می کردند.
همچنین کنگره مجوز اســتفاده از پول مالیات دهندگان 
برای پوشــش تسویه حســاب های مربوط به شــکایت های 
جنســی و آزار و اذیت ها را هم لغو کرده اســت. تا پیش از 
اصالح آیین نامه کنگره، بین ســال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۹ چیزی 
حــدود ۳۰۰ هزار دالر از وجوه مالیات دهندگان برای این امر 

هزینه شده بود.
پرداخت  غرامت به آسیب دیده  ها

برگــزاری دادگاه لــری نصار، پزشــک ســابق تیم ملی 
ژیمناســتیک زنان آمریــکا یکی از نقاط عطــف وقایع پس 
از جنبــش «من هم » در آمریکاســت. این پزشــک به دلیل 
تعــرض به بیش از ۱۰۰ ژیمناســت دختــر آمریکایی به ۴۰ 
تا ۱۷۵ ســال زنــدان محکوم شــد. او پرونــده ای در زمینه 
پورنوگرافی کودکان هم داشــت و بابت آن حکم ۶۰ ســال 
زنــدان گرفت  اما ایــن همه ماجرا نیســت. پــای مقامات 
دانشــگاه میشیگان هم به پرونده باز شــد؛ چرا که در انجام 
امور حفاظتی ســهل انگاری کرده اند و حواسشان به امنیت 
روحی و جسمی ورزشکاران نبوده است. در جلسات دادگاه 
این پزشــک و مقامات ، بسیاری از خانواده ها از رنج هایی که 
متحمل شده بودند و تجربیات تلخ فرزندانشان حرف زدند. 
در نهایت وکالی این پرونده موفق شــدند دانشــگاه را وادار 
کنند صندوقی برای پرداخت غرامت به دختران ژیمناست و 
خانواده آنها ایجاد کند. این صندوق با سرمایه ای حدود ۵۰۰ 
میلیون دالر ایجاد شد و دانشگاه پذیرفت به حدود ۳۰۰ نفر 
از آسیب دیده های درجه یک و درجه دو از ۲۵۰ هزار تا ۲/۵ 

میلیون دالر غرامت بپردازد.
تغییر نگاه آمریکایی ها به قدرت

اگــر جنبش « من هــم » رخ نداده بود، شــاید برت کاوانا 
امروز روی کرســی قضاوت دیوان عالی نشسته بود. اما این 
جنبش باعث شــد صــدای اعتراض کریســتین بلیزی فورد 
به خوبی شــنیده شــود و اعتبار این قاضی برای نشســتن بر 

کرسی باالترین نهاد قضائی در آمریکا تأیید نشود.
این اتفاق به وضوح نشــان می دهد نگاه آمریکایی ها به 
جایگاه قدرت و افراد قدرتمند تغییر کرده است. دیگر مردان 
نمی توانند در برخورد با زنان به رفتارهای توهین آمیز ادامه 
دهنــد و تعرض کننــد و از اجرای عدالت در امــان بمانند. 
نظرســنجی ها بعد از ماجــرای برت کاوانا نشــان می دهد 
دســت کم نگاه ۵۰ درصــد آمریکایی ها بــه موضوع قدرت 
تغییر کرده اســت. به نظر می رسد هدف اصلی جنبش من 
هم که تارانا برک آن را پایه گذاشت، کم کم محقق می شود؛ 

آسیب دیده ها حرف می زنند و صدایشان شنیده می شود.

 ســال ۲۰۱۷ بعد از افشای آزارهای جنســی تهیه کننده مشهور 
هالیــوود یعنی هــاروی واینشــتاین به زنــان بازیگر، دســتیاران و 
کارمندانش، بازیگر آمریکایی، خانم آلیســا میالنو در توییتی نوشت: 
«اگر همه زنانی که مورد آزار و اذیت و سوء اســتفاده جنســی قرار 
گرفته اند یا به آنها تجاوز شــده است، هشــتگ «من هم» را به کار 
بگیرند و درباره این وقایع بنویســند،  آن وقت موفق می شویم افکار 

عمومی را مجاب کنیم که مشکلی بزرگ وجود دارد».
این توییت به ســرعت دیده و از ســوی بازیگران مطرح دیگری 
مثل اشــلی جاد، جنیفر الرنــس،  گوینت پالترو، امــا تورمن و... در 
این شــبکه اجتماعِی پرکارَبر به اشــتراک گذاشــته شد. رسانه های 
نوشــتاری و دیداری به کمک این کارزاِر اینترنتی آمدند و در نهایت 
موجی ســنگین و ُپردامنه ایجاد کردند که باعث واکنش مســئوالن 
در ســینمای هالیوود و نهادهای دیگر شــد. اما توییت خانم میالنو 
همه ماجرای جنبش «من هم» نیســت. این عبــارت کوتاه و مؤثر 
که پرده های بســیاری از آسیب های جنســی درگیر با زنان بازیگر و 
ورزشــکار اغلب چهره و سرشــناس را خارج از مرزهای آمریکا، در 
اروپا و آســیا و حتی در آفریقا کنار زده اســت، عقبه ای دســِت کم 
یازده ســاله دارد. در واقع بنیان گذار واقعی جنبش «من هم» کسی 
نیســت جز خانم « تارانا ِبرک» که برای اولین بار در سال ۲۰۰۶ این 
عبارت را به کار گرفت تا از رنج های زنان و دختران کارگر و غیرکارگر 

سیاه پوست بنویسد و بگوید.
تارانا برک، فعال اجتماعی و نویســنده سیاه پوست آمریکایی در 
ســال ۲۰۰۶ در یکی از اردوگاه های جوانان آالباما مشــغول به کار 
بوده است که با دختری ۱۳ ساله و سیاه پوست روبه رو می شود. این 
دختــر - کــودک به ایــن اردوگاه می آید تا از رنج هایــش بگوید. او 
به برک می گوید یکی از دوســتان مادرش به او تجاوز کرده اســت. 
دخترک ایــن را می گوید و می رود. برک می گویــد همان جا بود که 
عبــارت «من هم» را به زبان آوردم و آن را بــه عنوان نمادی برای 

همدردی و حمایت به کار گرفتم.
خانم برک ابتدا ســایتی با نام «من هم» طراحی می  کند تا دیگر 

زنان و دختران سیاه پوست و غیرسیاه پوست در آن از دردها، رنج ها 
و تجربیات تلخ شــان از تجاوز بگویند. سپس این فعال اجتماعی از 
شبکه my space استفاده می کند تا این تجربیات تلخ را با جوان ترها 
در میان بگذارد و حرف های آنها را هم بشنود. تا اینکه ۱۱ سال بعد 
عبارت «من هم» راهی توییتر و در این شبکه اجتماعی به موضوعی 

همه گیر و داغ تبدیل می شود.
البته زمانی که پای عبارت «من هم» به توییتر باز می شــود دیگر 
اســم و رســمی از خانم برک به میان نمی آید و گویی جنبش «من 
هم» برخالف ایده اولیه اش، به کارزاری علیه آزار جنســی و تجاوز 

بازیگراِن زِن اغلب سفید پوست تبدیل می شود.
جنبش «مــن هم» آن طورکــه تارانا برک آن را بنیان گذاشــت، 
جنبشــی اجتماعی علیه سوء اســتفاده و آزار جنســی اســت و به 
«مردم» کمــک می کند تا از تجربیات تلخ خود در این زمینه بگویند 
و این فجایع را عمومی کنند. عمومی کردن و در میان گذاشــتن این 
تجربیات برای پرده برداشــتن از فاجعــه ای عمیق، مهم ترین هدف 
جنبش اجتماعی «من هم» بوده اســت. از دیگر اهداف این جنبش 
حمایــت از قربانیان کم نام  و نشــان و معمولی اســت؛ آنهایی که 
تریبونی برای گفتن حرف هایشــان ندارند، بــا رنجی عمیق همواره 
دســت و پنجه نرم می کنند، حرفشــان شنیده نمی شــود و از همه 
مهم تــر اینکه حمایت نمی شــوند. در حقیقــت اینکه جنبش «من 
هم» قــرار بود به تعرضات جنســی در همه محیط هــای کاری و 

غیرکاری بپردازد که البته از سوی بازیگران سینما مصادره شد.
اشاره به این عقبه باعث می شود آلیسا میالنو در ادامه کارزار به 
نام تارانا برک و فعالیت هایش اشــاره و تأکید کند که منشــأ جنبش 

«من هم» چه بوده و چه هدفی داشته است و... .
تارانا برک می گوید جنبش «من  هم» تنها به سال ۲۰۰۶ معطوف 
نیست و در ادامه مبارزات مدنی و حقوق بشری است و باید در این 
مسیر طوالنی از روزنامه نگاری اسطوره ای مثل «آیدا   ولز بارنت» نام 
برد که در اواخر قرن نوزدهم از تجاوز مردان سفیدپوســت به زنان 
و دختران سیاه پوســت نوشت. او همچنین یادی می کند از ُرزا پارکر 

که نماد فعالیت های مدنی زنان سیاه پوســت در آمریکاست و برای 
تحقق حقوق مدنی این شــهروندان زحمت کشــیده و از شاهدان 

تجاوز به زنان و دختران سیاه پوست بوده است.
برک به نویســنده ای بــه نام «آلیس واکر» اشــاره می   کند که در 
کتابی به نام «به رنگ ارغوان» آزارهای جنسی مردان سفیدپوست 
علیه زنان سیاه پوست را ثبت کرده است. یا به آنیتا هیل که ۳۰ سال 
پیش به کمیته قضائی سنا اطالع داده نامزد دیوان عالی یعنی آقای 

کالرنس توماس به او تعرض کرده است و... .
با اینکه جنبش «من  هم» موفق شــد موجــی پردامنه و عظیم 
دســِت کم در بخش مربوط به زنان بازیگر و سرشــناس در سراسر 
جهان به راه بیندازد، اما در ایجاد تغییرات اساسی در بخش قوانین 
کار و جلــب حمایــت قانونی در همه زمینه  ها تا حــد زیادی ناکام 
بوده اســت. این جنبش هنوز موفق نشده است صدای زنان کارگر 
در انواع شــرکت ها و کارخانه ها و محیط  های کاری غیر از ســینما 
و تئاتر باشــد. هرچند در عرصه ورزش آمریکا دســتاوردهای قابل 
مالحظه ای داشــته و پرده از وقایع فاجعه باری مثل تجاوز پزشــک 

تیم ژیمناستیک آمریکا به دختران ورزشکار برداشته است. 
البته نمی  شــود از آثــار قابل مالحظه ای (چه خــوب و چه بد) 
که در برخی از محیط های کاری به جا گذاشــته اســت، عبور کرد. 
در مقاله ای که سال ۲۰۱۹ در نشــریه هاروارد بیزینس ریویو منتشر 
شــده است، می خوانیم در یک نظرســنجی مشخص شده است ۱۹ 
درصد کارفرماهای مرد دیگر به اســتخدام زنان با شــرط «زیبایی و 
جذابیت» تمایل ندارند. ۲۱ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی 
گفته اند برای استخدام زنان در مشاغلی که روابط زنان و مردان در 
آن نزدیک می شود و احتمال بروز چنین اتفاقاتی وجود دارد یا مثال 
به مســافرت  نیاز دارد، متمایل نیستند. ۲۷ درصد کارفرما ها ترجیح 
می دهند با همکاران زن خود به صورت انفرادی مالقات نکنند و... .
با همه این حرف ها باید پذیرفت جنبش «من  هم» آغاز شــده و 
به نمادی برای مبارزه با تعرضات و آزار و اذیت های جنســی تبدیل 

شده است، گرچه هنوز همه اهدافش محقق نشده است.

 یک ســال پس از راه افتادن موج ســنگین جنبش «من هم» در آمریکا در ســال ۲۰۱۷، برخی رســانه ها مثل «ووکس» و «مورنینگ کانسولت»، به هوای آسیب شناســی این حرکت و روشن کردن زوایای پنهان آن چندین 
نظرسنجی راه انداختند و نگاه زنان را به این جنبش از نو مرور کردند. در این نظرسنجی ها مشخص شد زنان دچار نگرانی ها یا به عبارت بهتر دچار پرسش هایی متعدد شده اند.

نظرسنجی های انجام شده در این رسانه ها نشان می دهد بیشترین نگرانی زنان درباره مردانی است که گاهی به دروغ متهم به آزار و اذیت جنسی می شوند. این زنان در واقع برای مردانی نگران شده اند که اهل رفتارهای 
متعرضانه نیستند، اما ممکن است در هیاهوی این جنبش، از سر دشمنی و خصومت یا حتی به اشتباه گرفتار اتهامات آزارگری جنسی شوند و اعتبار اجتماعی خود را از دست بدهند.

یکی از زنان شــرکت کننده در این نظرســنجی ها می گوید «پدرم در محل کارش در جواب یکی از همکاران زنش که از او کاری خواســته،  گفته چشــم عزیزم این کار را انجام می دهم. آن زن در واکنش به جمله «چشم 
عزیزم...» از پدر این خانم خواسته دیگر با این نوع کلمات با او صحبت نکند! زن شرکت کننده در نظرسنجی می گوید پدرم مرد محترمی است و با عصبانیت و ناراحتی آمده خانه و گفته من اصال قصد و منظوری نداشتم، 

اما نمی دانم آن خانم چرا این  طور گفت... او از اینکه پدرش ناخواسته در جایگاه فرد آزارگر یا نزدیک به این صفت قرار گرفته ناراحت و نگران شده است.
دومین نگرانی عمده زنان از جنبش «من هم» درباره خودشــان به عنوان زن اســت. زنی که می خواهد کار کند و مســتقل باشــد، اما این جنبش گویی فرصت های شغلی را ناخواسته و از سر ترس از او می گیرد. منظور 
ترســی اســت که کارفرماها بعد از جنبش «من هم» برای کارکردن با زنان پیدا کرده اند. کارفرماها در یک موقعیت برابر ترجیح می دهند با مردان کار کنند تا زنان. آنها نگرانند مبادا در محل کار اتفاقی بیفتد که معنی اش 

تعرض به زنان باشد و دست آخر دچار دردسر شوند.
این اتفاق، باعث شده زنان برای کارکردن و استقالل مالی دچار دردسرهایی شوند که شاید پیش از این کمتر با آن مواجه بوده اند. آنها فرصت های شغلی را یکی پس از دیگری از دست می دهند!

در نظرسنجی های صورت گرفته سومین موردی که شرکت کنندگان به آن اشاره کرده اند، عدالت در تعیین جریمه برای مجرم است. زنان شرکت کننده به وضوح از عدم رعایت عدالت دلخور هستند و از اینکه جریمه با 
جرم تناسبی ندارد شکایت دارند. ناآشنایی با نحوه رفتارها و شناختن کلمات و بار آنها در روابط کاری و غیرکاری موضوع دیگری است که زنان و مردان نسبت به آن ابراز نگرانی کرده اند. مثال مردان می گویند اگر در محیط 
کاری از رنگ لباس همکار زنشان تعریف کنند، مصداق تعرض است یا رفتاری است که می شود از آن برداشت سوء داشت؟ اگر مثال در سالن های ورزشی درباره چاقی و الغری یک زن صحبت کنند، نظرشان را درباره رنگ 

مو یا شکل آن بگویند، چه برداشتی ممکن است از حرفشان بشود؟ به آزارگری متهم می شوند یا نه؟ و پرسش هایی دیگر از این دست.
آیا معنی این نگرانی ها این است که زنان ترجیح می دهند فعالیت جنبش «من هم» متوقف شود؟ هرگز. نه زنان می خواهند مردان از عرصه روزگار حذف شوند و نه می خواهند آنها به دروغ به کاری که نکرده اند متهم 

شوند. آنها فقط می خواهند از آزارهایی که دیده اند حرف بزنند، حرفشان شنیده شود و در نهایت عدالت اجرا شود.
این زناِن نگران که از قضا خودشان از هواداران جنبش «من هم» هستند، دوست ندارند این حرکت به بیراهه برود و با دروغ و اشتباه، اصل و هویت آن ضربه ببیند. آنها می گویند به بیراهه کشاندن این جنبش خواست 

مخالفان آن است. مخالفانی که سعی می کنند بگویند هدف زنان حذف مردان از عرصه روزگار است!
خب حاال پرسشی پیش می آید که برای رفع این نگرانی ها چه باید کرد. مرور نگرانی های زنان شرکت کننده در این نظرسنجی ها نشان می دهد جنبش «من هم» در کنار دستاوردهایش پرسش های متعددی ایجاد کرده 
اســت. پرســش هایی که نشان می دهد هم زنان و هم مردان درباره بســیاری از رفتارها و کلمات و ادبیاتشان باید تجدیدنظر کنند و پیش از آن و مهم تر از آن اینکه باید حرف بزنند. آن قدر باید درباره این موضوع حرف زده 

شود تا همه زوایای پنهانش روشن و شک و تردیدها و نگرانی ها برطرف شود و در نهایت پاسخ های درخوری برای پرسش ها به دست بیاید.
جنبش من هم بیش از هر زمان دیگری نیازمند حرف زدن و گفت وگو است. نیازمند مطرح بودن و مورد توجه قرارگرفتن تا عدالتی که از آن حرف به میان آمد، حاصل شود.

«me too» نگاه جهانی  به جنبش

دستاوردهای جنبش « من هم » در ایاالت متحده
وقتی قانون گذار صدای اعتراض را می شنود

نگاهی به تاریخچه پویش «من هم »
جنبشی عمومی که به سرقت رفت!

جنبش می تو یا «من هم» چیســت؟ چرا به این نام مشهور شد؟ از کجا و چطور شروع شد؟ یا وقتی حرفی، گزارشی و ادعایی از بازماندگان/ قربانیان این وقایع شنیدیم، چه بگوییم، چه کار بکنیم و چه واکنشی نشان دهیم؟ و سؤاالتی 
از این دســت برای ما که خیلی وقت نیســت با این نام و حرکت آشنا شده ایم، همواره مطرح بوده است و خواهد بود. شاید رجوع به تجربه جهانی این اتفاق و خواندن شرح پیروزی ها و شکست های آنها راه گشاتر باشد و جواب دست کم 

بخشی از پرسش های مان را بدهد.
نکته درخور توجه دیگر در رجوع به تجربه جهانی در این حرکت ما را با موضوع دیگری هم آشــنا می کند؛ آسیب شناســی و اصالح قانون. اینکه حاکمیت و نهاد تصمیم گیر چگونه صدای بازماندگان را می شــنود و چگونه واکنش نشان 

می  دهد یا اینکه مخالفان این جنبش چه می گویند و چه خواسته هایی دارند و به چه چیزی اعتراض می کنند، ما را یک گام جلوتر می برد و خطای مان را کاهش می دهد.
این سه مطلب سعی می کند تجربه جهانی جنبش می تو را پیش روی مان بگذارد.

ناهید توسلی*

سحر طلوعی

چرا  زنان  از  جنبش «من هم» نگران هستند

مینو قاســمی: دیرتر از ساعت ۹ که قرار باشــد به منزل برگردد، دل توی دلش نیست، 
از جلوی محل کار تا ایســتگاه تاکســی ها، حداقل چند باری برایش بوق می زنند، سعی 
 می کند در حاشــیه خیابــان راه برود تا به خوبــی در معرض دید باشــد، از پیاده رو ها 
می ترســد، از کوچه های تاریک می هراسد و حتی از همین حاشیه خیابان. چند باری به 
خودش می گوید، اگر یکی از همین ماشین ها به زور راهش را سد کنند آیا کسی نجاتش 
می دهــد؟ اصال چند بار در صفحات حوادث روزنامه هــا خوانده که دختران و زنان در 
روز روشــن در خیابان مورد هجوم قرار گرفته اند و کســی اقدامی نکرده؟ قدم هایش را 
تند می کند و برای تاکسی هایی که صندلی جلوی آنها خالی ا ست دست تکان می دهد. 
هیچ خاطره  خوشــی از صندلی های عقب ندارد. چند بار مورد توهین قرار گرفته؟ چند 
بار در مقابل دســت درازی ها برای حفظ آبرو سکوت کرده و چند بار در ازای اعتراض با 

بی خیالی راننده و مسافران دیگر تاکسی روبه رو شده؟
ســوار تاکسی می شود و خودش را به در ماشین می چســباند، خوردن دست راننده 
به دســتانش را به هوای عوض کردن دنده بی خیال می شود و از پنجره بیرون را تماشا 
می کند و کمی بعد از اضطراب آنچه دیده در میان خیابان خود را از تاکســی به بیرون 
پرتاب می کند و با خاطری پریشان تر از آنچه می شود تصورش را کرد، دوان دوان خودش 

را به اولین تاکسی تلفنی می رساند و روی صندلی عقب پناه می گیرد...
ایــن تنها نمونه کوچکی از اتفاقاتــی بود که زنان در خیابان با آن مواجه هســتند، 
اتفاقــی که هر روز به عنوان یک زن خود نیز شــاهد آن هســتم و گاهی به عنوان یک 
رهگذر علیه زنان دیگر هم آن را مشــاهده می کنم. در این سطور بزه علیه زنان بررسی 
می شود و راه های مبارزه با آن مورد بررسی قرار می گیرد، آیا در صورت بروز حوادثی از 
این قبیل راهی برای گرفتن حق و اعاده  حیثیت وجود دارد؟ آیا می شود جرم ثابت نشده 
را به دادگاه کشــاند؟ آیــا پلیس می تواند تا جرمی واقع نشــده اقدامی علیه آن انجام 
دهد؟ این تمام ماجرایی است که هر روز در شهرمان می بینیم و با آن سر و کار داریم...

بزه دیدگی زنان
یافته های جرم شــناختی و بزه دیده شناختی نشــان داده اند که برخی افراد به دلیل 
خصوصیات خاص زیست شــناختی و اجتماعی، بیشتر از سایرین در معرض بزه دیدگی 
قرار دارند و بزه دیدگان بالقوه آسیب پذیری در برابر بزهکاران بالقوه محسوب می شوند.

زنان به دلیل ضعف قوای جســمانی و وضعیت اجتماعی خاص که در آن به ســر 
می برند در این چارچوب قرار می گیرند. رقم ســیاه بزهکاری و نامکشوف بودن خشونت 
علیه زنان در بســیاری موارد، ضریب بزه دیدگی آنها را به شــدت افزایش داده است، از 
این روی پرده برداشــتن از خشونت های آشکار و نهانی که بر زنان می رود عالوه بر آنها 
میدان دید ما را نســبت به فاجعه پیرامونمان وســیع تر می کند و ما را قادر می کند که 
با بهره گیری از راهکارهای جمعی، عوامل خشــونت  زای فرهنگی، اقتصادی، قانونی و 
سیاسی که اعمال خشونت علیه زنان را گسترش و تداوم می بخشد بشناسیم، نقد کنیم 

و دگرگون کنیم.
خشونت  علیه  زنان

خشــونت  علیه زنان ، واقعیتی  اســت  تلخ  و آزاردهنده  کــه  نمی توان  آن  را کتمان  
کرد و چشم  بر مصائب  افراد آن  بست . اما نباید دچار کلیشه های  رایج  شد و فقط  این  
خشونت  را در آنچه  تعاریف  متداول  و بعضا قدیمی  است ، انگاشت . بلکه  همان گونه  
که  سایر شئونات  و مظاهر زندگی  امروزی  با گذشته  تغییرات  بسیاری  کرده  و در پاره  ای  
از موارد حتی  برخی  از معیارها و عناوین  به طور کلی  شــکل  پیشــین  خود را از دست  
داده اند و محتوایی  با قالبی  جدید به  خود گرفته اند، خشونت  علیه  زنان  نیز در بسیاری  
از موارد پا را از دایره  گذشــته  فراتر نهاده  و متأســفانه  به  «خشونت  مدرن » علیه  زنان  
نیز رســیده  اســت . همان طور که  در برخورد با بزهکاری  و بزه دیدگی  آنان  آمده ، شاید 
تلقی  بســیاری  از جوامع  در حال  توســعه  یا به  اصطالح  جهان  ســومی ، این  باشد که  
پس  از گذر از وضعیت  فعلی  و هنگام  ورود به  مرحله  توســعه یافتگی  و دستیابی  به  

اهــداف  جوامع  صنعتی  و مدرن ، وضعیت  کلی  زنان  از جهات  گوناگون  بهبود یافته  و 
رفتار شــوهران ، مدیران ، کارفرمایان  و دیگر افراد جامعه  با آنان  انســانی تر و مطبوع تر 
خواهد شد، چراکه  انتظار می رود در این  مرحله  از پیشرفت  تمدن  بشری ، اهمیت  دادن  
به  ارزش ها و عواطف  انســانی  و رعایت  حقوق  بشــر، باعث  تحکیم  موقعیت  انسانی ، 
اجتماعی  و خانوادگی  زنان  شود. متأســفانه  واقعیات  دنیای  جدید، با وجود تبلیغات  
پردامنــه  آن ، خالف  ایــن  انتظار را تا حدودی  نمایان  کرده  اســت . خشــونت ، یکی  از 
شــاخصه های  مهم  تمایز رفتارهای  انســانی  از رفتارهای  غیرانسانی  به  شمار می رود. 
دنیای  کنونی ، به  موازات  صنعتی  شــدن  و پذیرفتن  مظاهــر فرهنگ  و تمدن  جدید که  
سرچشــمه  آن  از غرب  است ، با ابعاد پیچیده تر و گســترده تری  از خشونت  علیه  زنان  
درگیر اســت . تحقیقات  نشــان  می دهد که  تا ســال  ۱۹۷۶ تنها ۱۰ درصــد آمریکاییان  
پدیده  خشــونت  را جدی  می دانسته اند، ولی  تا ســال  ۱۹۸۳ نود درصد آنها خشونت  
را جدی  و مهم  تلقی  کرده اند. از طرفی  رشــد خشــونت  در این  جوامع ، موجب  تولید 
و گســترش  بیشــتر فســاد، انحرافات  اخالقی  و ناهنجاری های  اجتماعی  شده  است . 
برخی  از دختران  و زنان ، به خاطر خشــونت  در خانواده  گرفتار فحشا شده اند. بیشترین  
قربانیان  خشــونت  در دنیای  جدید، کودکان  و زنان  هســتند. این  نشان  می دهد که  در 
جوامع  صنعتی ، آن  دســته  از شــهروندانی  که  به  امنیت  بیشتری  نیازمندند، متأسفانه  
تــا به  حال  کمتر مــورد حمایت  و حفاظت  واقعی  قرار گرفته انــد. تازه ترین  آمارها در 
کشــور ژاپن  نیز نشان  دهنده  افزایش  شمار «همسران  قربانی  خشونت » است . اینها در 
حالی  صورت  می گیرند که  «خشــونت  در محل  کار»، هم اکنون  جزء شایع ترین  اشکال  
خشونت  در جوامع  پیشــرفته  صنعتی  به  حساب  می آید. در این  نوع  از خشونت ، زنان  
بیشــترین  قربانیان  هستند. آنان  با خشــونت هایی  از قبیل  کتک  خوردن ، مجروح  شدن ، 
تجاوز جنســی ، تهدید، ارعاب ، اذیت  جسمی ، آزار روحی ، فحاشی ، اهانت های  زبانی  و 

توهین های  غیرکالمی  مواجه  هستند.

تعریف آزار خیابانی
دو واژه آزار خیابانی و آزار جنســی از جهت مفهوم و مصداق بســیار به هم نزدیك 

هستند.
آزار جنسـی، مفهومی روان شنـاختی اسـت و نـاظر به رفتـاری لذت جویانه از سوی 
جنس مخالف (مردان) است که رنج و اذیتی را بر طرف مقابل (زنان) تحمیل می کند.

ســازمان بهداشــت جهانی در قطع نامه خشــونت علیه زنان، آزار جنسی را چنین 
تعریف کرده است: هر نوع رفتار خشن و وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، 
روانی یا رنج زنان می شــود، چنین رفتاری می تواند با اســتفاده از تهدید، اجبار یا سلب 

مطلق اختیار و آزادی در جمع یا خفا رخ دهد.
بنابراین در ماهیت این مقوله، نارضایتی و عدم تحمل از سوی جنس مخالف وجود 
دارد. از این منظر، آزار خیابانی، هر نوع تّخیل جنسی است که در مأل عام، خارج از خانه 
و در اماکن عمومی به مرحله بیان و عمل رســیده و موجبات اذیت روحی و روانی فرد 

بزه دیده را فراهم می کند.
خشونت خیابانی علیه زنان

درست در شــرایطی که نیروی انتظامی با قدرتی مثال زدنی و هزینه ای گزاف اقدام 
به ارشــاد زنــان بدحجاب می نمایــد، برخی مــردان ایرانی بی باکانه و بــدون ترس از 
برخوردهــای قضائی، به آزار و اذیت زنان در کوچه و خیابــان می پردازند. تفاوتی هم 
نمی کند که پوشش شما چادر باشد یا مانتو، این خشونت آن قدر عریان است که بخشی 
از زنان آن را هر روز با تمام وجودشان حس می کنند و قدرتی برای مقابله با آن ندارند.

خشــونت خیابانــی، در تعریف بومی ایــران، شــامل رفتارهایی ماننــد «نگاه های 
آزاردهنــده در معابر عمومی، مزاحمت های کالمی از جمله متلک و فحاشــی هنگام 
راه رفتن در خیابان، تماس و لمس بدن در خیابان یا وســیله نقلیه عمومی، بوق زدن و 
ایســتادن اتومبیل های شــخصی هنگام راه رفتن در خیابان و آزار و اذیت دیگر رانندگان 

هنگام رانندگی» می شود.
عکس العمل زنان در برابر این مزاحمت های خیابانی، اغلب با توجه به شرایط سنی 
آنان متفاوت اســت. تعداد زیادی از دختران جوان در برابر این آزارها، سکوت می کنند، 
چراکه از منظر جامعه آنان به دلیل نوع پوشش و آرایششان، مورد این مزاحمت ها قرار 
می گیرند و مقصر قلمداد می شــوند. زنان مسن تر اما واکنش شدیدتری نشان می دهند، 

آنان معموال از سوی افراد حاضر در محل مورد حمایت واقع می شوند.
بیشــترین موارد خشــونت نیز زنانی را شامل می شــود که برای رفت و آمد خود از 

وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند.
بســیاری از جامعه شناســان، علت فراوانی این پدیده را در ایران، تفکیک جنســیتی 
می دانند. آنان معتقدند جداســازی جنسیتی، ســبب بیگانگی بین انسان ها می شود و 
همین مورد ســبب می شود برقراری ارتباط میان دو جنس مخالف از راه های نامتعارف 

انجام شود.
همچنیــن ترکیب و شــیوه تربیت خانواده های ایرانی به گونه ای اســت که دختران 
و پســران ترجیح می دهند به دور از چشــم خانواده رابطه با جنــس مخالف را تجربه 
کنند و چون مکان مناســبی برای این تعامل وجود ندارد، خیابان به مکانی برای تخلیه 
خواسته های جوانان تبدیل شده است. این پدیده، زمانی آزاردهنده تر می شود که گاهی 
پس از مراجعه زنان به مراجع انتظامی و قضائی برای شــکایت از مردان مذکور، آنان 

مقصر قلمداد می شوند.
اعمال خشــونت علیه تمامیت جســمانی و معنوی زن واقعیتی اســت که باید با 
پذیرش آن به راه های پیشــگیری و درمان آن اندیشید. قانون گذار ایران به خشونت های 
فیزیکی و روانی بدون توجه به جنسیت بزه دیده و کانون اعمال خشونت، وصف کیفری 
بخشــیده اســت و در موارد انگشت شــماری، وضعیت بزه دیده زن را موجب تخفیف 
مجازات مرتکب یا معافیت از مجازات دانسته و گاه نیز به جرم انگاری اعمال خشونت 

صرفا نسبت به زن روی آورده است.
چه باید کرد؟

اگر در حوزه سیاست، دموکراسی جایگزین بحق چرخه خشونت است، در زندگی 
زنان و مردان ایرانی نیز باید جدی به ضوابط حقوقی بشــر توجه کرد. زنان می توانند 
با نقد برخی ســنت ها نشان دهند که سنت ها خشونت علیه زنان را توجیه می کنند. 
لزوم ارائه خدمت به قربانیان خشــونت بســیار مهم اســت. اما تــا تحقق همه این 
اهداف کوچک و بزرگ راه درازی باقی  اســت. شــاید بدون این کمک های اجتماعی 
هرگز نتوان به خشونت فیزیکی و جنسی و بخش بزرگی از خشونت های روانی پایان 
داد اما به بخشــی از خشــونت های روانی در خارج از خانه می توان و باید پایان داد. 

اگر از شــوهر، پدر و برادر خود می ترســیم و در مقابل خشــونت کالمی و غیرکالمی 
او دم برنمی آوریم از راننده تاکســی و ســبزی فروش و همــکار اداری یا کارخانه که 
نمی ترســیم. بگوییم و اعتراض کنیم. البد می ترســیم اســتدالل هایی بشــنویم که 
پاســخش را نداشته باشــیم. مگر تشــکیالت و جمع های زنان برای چیست؟ اگر در 
دفعات اول از پاســخ گویی و کلیشه های مردساالر ناتوان بودیم، کم کم یاد می گیریم 
و حداقل به مردان اجتماع می فهمانیم که از این خشــونت ها رنج می بریم. چه بسا 
مردانی که با درک این رنجش به بخشی از این خشونت ها پایان دهند. اعتقاد داشته 
باشــیم که حقوق زنان بخش الینفک حقوق بشر است و هرجا توانستیم، علیه همه 

اشکال خشونت بشوریم.

من احساس امنیت نمی کنم


