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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
   و افزودۀ پورتالبھرام رحمانی

  ٢٠٢٠ نومبر ٢۵
 

 ! جنسيتی در مراکز فرھنگی و ھنری و اداری جھانئی عليه رسوا»MeToo« کمپين
  

  مقدمه

 در مطلبی که چند روز پيش تحت .است »زنان عليه خشونت محو« روز جھانی مبارزه برای نومبرفردا بيست و پنجم 

 جھانی روز نومبر ٢۵ مناسبت به »!اند بوده کرونا بحران معرض در مردان مشاغل از تر بيش زنان مشاغل«عنوان 

 اکنون بودم داده قرار بررسی و بحث مورد را زنان سيستماتيک سرکوب و شغلی وضعيت ،»زنان عليه خشونت محو«

  .پردازم می »تو می« جنبش به مطلب اين در

 درصد زنان تجاوز يا خشونت فيزيکی و جنسی از سوی يکی از افراد ٣۵بر اساس آمار سازمان بھداشت جھانی، 

 . درصد، يعنی يک نفر از سه زن٣۵. اند نزديک از جمله ھمسر را تجربه کرده

ھا در سراسر جھان  ندليل آزار جنسی گسترده و خاموش آ ؛ کمپينی که از خشم فروخورده زنان به»MeToo« کمپين

.  جنسيتی در مراکز فرھنگی و ھنری و اداری جھان راه افتادئی اين کمپين بر عليه رسوا.توسط مردان پرده برداشت

صليب سرخ نيز به  و مرز بدون پزشکان »آکسفام« چون ئیھا سازمان در مالی و جنسی ئیرسوا اين ھا اين بر عالوه

 .ھا کشيد رسانه

در فضای آغشته به مردساالری و قوانين . يکی از خبرسازترين اتفاقات حوزه زنان بود) من ھم( تو راه افتادن جنبش می

      .نويسند  ساده نيست و اين تنھا زنان نيستند که می اش  به روايت ايرانی (Me Too)  »می تو«اسالمی، کارزار 

ھای مشھور زيادی، در   فشاگری کردند و چھرهزنان بسياری در جھان با استفاده از اين ھشتگ، درباره آزار جنسی ا

 .محل اتھام قرار گرفتند

که در گذشته مورد آزار جنسی قرار  ، با علنی نمودن تجربه شخصی خود از اينئیامريکا يک ھنرپيشه ٢٠٠۶در سال 

 به آزار اين موج به منظور در اعتارض. گرديد (Me Too) »می تو« يا »ھم_من«گرفته است، آغازگر موجی به نام 

  . مطرح شدامريکاھای اجتماعی در  جنسی زنان، از طريق رسانه

 ديگر به علنی کردن تجربيات آزار جنسی در صنعت ئیامريکا، زمانی که چند ھنرپيشه مشھور ٢٠١٧در اواخر سال 

 .اعی مطرح شدھای اجتم سينما اقدام کردند، اين موج به صورت امری مھم و اساسی در راديو و تلويزيون و ساير شبکه

از آن پس اين موج به جنبشی بدل گرديد، به طوری که به زودی به ايجاد يک ھمدلی ميان تمامی زنانی انجاميد که 

 .اند روزی مورد آزار جنسی قرار گرفته
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به عبارت ديگر، ديری نگذشته است که اين جنبش تبديل به فرياد اعتراضی مشترکی ميان زنان آسيب ديده زيادی در 

 و ساير کشورھای پيشرفه دنيا، اين بوده است امريکا آن بر نھادھای فرھنگی و آموزشی ئیا شده و تاثير مفيد و نھادني

ات جديد نيز در تغييرھا با تخصيص بودجه به اين نھادھا، عمال به رشد گرايش مردساالری کمک کرده و  که اين دولت

 البته در کشورھای در حال توسعه و عقب نگه .اب نکرده استھا ايج داری حکومت  قوانين مردساالری سرمايهتغيير

 عمدتا .بار و درناک است زده، نه تنھا وضعيت زنان و کودکان بلکه بسياری از مردان نيز فاجعه داشته شده و اسالم

 . کنند ھا در اين کشورھا، بارسنگين عاطفی و روانی و جسمی را تحمل می زن

در .  آزار جنسی شکستند ھای اخير سکوت خود را درباره شوری نبودند که در سال نخستين کئیامريکاالبته زنان 

 بسيار مردساالر در اعتراض به آزار جنسی به ئیھای اخير زنان در کشورھای مختلف به ويژه در کشورھا سال

وز را دربرگرفته کشی و تجا  که ھمه در حد الس زدن و تقاضای سکس نبوده است و تا زنئی آزارھا ھا آمدند، خيابان

  .ی ايجاد نشده استتغيير در قانون منجر شده، گاھی تغييرنتايج ھم متفاوت بوده، گاھی اين اعتراضات به . است

ھيات منصفه دادگاه .  سال زندان صادر کرد٢٣جيمز بورک، قاضی دادگاه نيويورک، برای ھاروی واينستين حکم 

  . سال زندان بود٢٩واينستين » جنايات جنسی« حداکثر مجازات برای  .دکننده پيشين ھاليوود را مجرم شناخته بو تھيه

ھا سال از زنان سوءاستفاد جنسی  ده« ساله درخواست مجازات شديدتری كرده بود، زيرا او ۶٧دادستان برای مجرم 

 .و تاکنون ابراز ندامت نکرده است» کرده

او سپس به يک بيمارستان و پس از آن به . ضر شده بودوينستاين ھنگام اعالم حکم در دادگاه با صندلی چرخدار حا

 .زندانی در جزيره رايکرز نيويورک منتقل شد

، دستيار توليد فيلم، به رابطه جنسی »ميمی ھالئی«يکی اجبار : صادر شده است» جنايت«حکم دادگاه بر اساس دو 

 .٢٠١٣ر سال د» جسيکا من« و ديگری تجاوز به يک آرايشگر به نام ٢٠٠۶دھانی در سال 

گونه جرايم  مجازات اين. و تجاوز جنسی تبرئه کرد» خويانه جنسی حمله درنده«او را از دو اتھام سنگين  ھيات منصفه

 .حبس ابد است

 »تو می«جنبش «افتادن  اکثر شاکيان پس از راه. اند  زن وينستين را به آزار جنسی متھم کرده٨٠بيش از 

(MeToo#) راه افتاد شی که در رابطه با تجربيات زنان در زمينه خشونت جنسی بهلب به سخن گشودند، جنب. 

 اخالقی متھم شناخت ئیخاطر رسوا  ژان کلود آرنو، ھمسر يکی از اعضای سابق آکادمی نوبل را بهسويدندادگاھی در 

  .و او را به دو سال زندان محکوم کرد

تنھا . رد، توافقی پنھان برای سخن نگفتن از اين موضوعھا، سکوت بسياری از زنان ھم وجود دا اما در کنار ھمه اين

در اين . کند کند، جامعه به اين موضوع توجه می دھد و ھمه را شوکه می گاھی اوقات، وقتی خشونت شديدی روی می

  افتد؟ اما بعد چه اتفاقی می. مئيگو ھايمان را به ھم می زمان است که داستان

 به روايت  »می تو« سخت مردساالری و پدرساالری قوانين اسالمی، کارزار ھای جان اما در فضای آغشته به سنت

نويسند، بلکه بسياری از کودکان و مردان نيز به خصوص در   ساده نيست و اين تنھا زنان نيستند که می اش ايرانی

 .اند ھا مورد تجاوز جنسی قرار گرفته مدارس و زندان

 در ايران برای کسانی که در آن شرکت  »می تو«بر اين باورند که جريان شناسان و فعاالن حقوق زن  بسياری جامعه

است، مانع مھمی » مقصر«تابوھای فرھنگی، قوانين ضد زن و اين تصور که زن خود . ای سنگين دارد کنند ھزينه می

 .اند در مقابل کسانی که مورد آزار جنسی يا تجاوز قرار گرفته
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از جمله موقعيت فرد متجاوز در عرصه ھنر يا بدتر از آن در . بطه نقش دارندبسياری عوامل ديگر نيز در اين را

يک نمونه پرونده سعيد طوسی، مربی آموزش قرآن و تجاوز او به پسران نوجوان است که بدون نتيجه . عرصه قدرت

 .رھا شد

ھای بسيار، اين حکومت از ابزار  کنند، بلکه بنا بر اسناد و روايت نه فقط قوانين جمھوری اسالمی از قربانی حمايت نمی

يک نمونه . کند ھای خود برای فشار روحی و جسمی عليه زندانيان سياسی نيز استفاده کرده و می تجاوز در زندان

 ئیھا بود و نمونه ديگر تجاوز به زنان زندانی در سال» کھريزک« در زندان ٨٨افشاگری در جريان اعتراضات سال 

 .کرد ھا سنگينی می جمعی بر سر زندان ھای دسته که سايه اعدام

زھرا نويدپور، زن جوانی بود که در . در برخی موارد نيز افشاگری عليه تجاوز به قيمت جان قربانی تمام شده است

او با انتشار چند فايل صوتی و .  حقوقی از يکی از نمايندگان مجلس به دليل تجاوز جنسی شکايت کرده بودئیدعوا

 در پی درخواست استخدام از سوی سلمان خدادادی، نماينده مردم ملکان در مجلس شورای ٩٣سال تصويری گفته بود 

جمھوری .  در منزل مادرش پيدا شد٩٧ماه  ساله دی ٢٨جسد اين زن . اسالمی، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است

 .به زندگی خود پايان داده است» خودکشی«اسالمی مدعی شد او با 

با توجه «: ھای ششم و ھفتم مجلس در کانال تلگرامی خود نوشته بود ، يکی از نمايندگان سابق در دورهاما اکبر اعلمی

صالح و موضوعی  ھای ذی به عزم خانم نويدپور در رسيدن به حق و حقوقش، خودکشی وی قابل تامل برای دستگاه

  ».شکبرانگيز است

  

کارزار می تو ايرانيان تنھا يک ھفته پس از اعالم حکم سلمان خدادادی، نماينده پيشين مجلس شورای اسالمی، آغاز  

را در غياب شاکی، جايگزين اين اتھام » رابطه نامشروع«دادگاه اتھام تجاوز سلمان خدادادی را مردود دانست و . شد

 ٢۴و ھنگامی که  ٢٠١۴ - ١٣٩٣، که شکايت کرده بود در سال بنا بر يک روايت، شاکی پرونده، زھرا نويدپور. کرد

ماه  وگو با او، مورد تجاوز قرار گرفته است در دی سال داشته، برای يافتن کار به دفتر خدادادی رفته و در جريان گفت

 .با خوردن قرص برنج، خودکشی کرده بود ٢٠١٩ژانويه   - ١٣٩٧سال 

  

  آغاز می تو

يالدی نشريه نيويورک تايمز اين فرصت را برای برخی از زنان ھنرپيشه که از سوی ھاروی  م٢٠١٧ اکتبر سال ۵در 

شان در اين باره سخن  کننده پرنفوذ ھاليوود مورد آزار و اذيت قرار گفته بودند فراھم کرد تا از رنج واينستين، تھيه
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 و در جريان آن زنان لب به سخن گشوده و سرعت جھان را فراگرفت اين کار اولين جرقه موج جديدی بود که به. بگويند

 .ھای تلخ خود از آزار جنسی مردان را بيان کردند تجربه

تر، آزار جنسی در ئي در توBalancetonporc اندازی ھشتگ   اکتبر ساندرا مولر، خبرنگار فرانسوی با راه١٣در 

 Me# يا» طور من ھم ھمين«، کمپين ئیامريکامحيط کار را محکوم کرد و دو روز پس از آن آليسا ميالنو بازيگر 

Too ھزاران خاطره تلخ از آزارھای . با تولد اين جنبش، شوکی سراسر جھان را در خود فرو برد.  را راه اندازی کرد

  . در کشورھای مختلف برگزار شدئیھا یئھای اجتماعی منتشر و در پی آن، راھپيما جنسی در شبکه

ھای ديگری از جمله کوين  ھا به سمت ھاروی واينستين نشانه رفت اما به تدريج نام سازی، ابتدا انگشت در صنعت فيلم

 .ھا افتاد اسپيسی و بيل کازبی نيز بر سر زبان

ھا   متھم به آزار جنسی چندين نفر از جمله افراد زير سن قانونی شد و اين افشاگری٢٠١٧کوين اسپيسی در اواخر اکتبر 

نيز » ھای جھان ھمه پول«ری خود با او پايان دھد و ريدلی اسکات، سازنده فيلم فليکس به ھمکا باعث شد شبکه نت

  .کريستوفر پالمر را جايگزين او کند

 سال زندان محکوم ١٠ تا ٣ به جرم حمله و آزار جنسی به ٢٠١٨ نيز در سپتامبر ئیامريکابيل کازبی، کمدين معروف 

  .و روانه زندان شد

 ميالدی مجبور به استعفا ٢٠١٧ نومبروزير دفاع بريتانيا به آزار جنسی متھم و در اول در دنيای سياست، مايکل فالون 

 .وزير اين کشور استعفا داد  دسامبر نيز دامين گرين، معاون نخست٢٠در زمانی کمتر از دو ماه پس از آن يعنی در . شد

 و ئیناس سوئيسی را تحت بازجوش  ميالدی طارق رمضان، اسالم٢٠١٨ فرانسه در فوريه پوليسدر دنيای مذھب، 

 سوئيس نيز تحقيقات درباره او پوليسزمان با فرانسه،  او متھم به آزار جنسی دو زن شده و ھم. پيگرد قانونی قرار داد

 .را آغاز کرده است

پرداختند و از  به آگاه سازی و افشاگری می Me Too ای از موج گسترده معترضانی که در چھارچوب ھيچ حوزه

حتی در دنيای ورزش انگشت اتھام . داشتند، در امان نماند ھای حاصل از سلطه مردان بر جھان پرده برمی خشونت

 .چون کريستيانو رونالدو نشانه رفت بسوی افرادی ھم

 نيز پرده برداشته شد؛ يعنی زمانی که امريکا جنسی در تاريخ ورزش ئیترين رسوا در چھارچوب اين جنبش، از بزرگ

 زن و دخترن جوان طی دو دھه ٢۶۵شک پيشين تيم ملی ژيمناستيک مجبور به اعتراف به آزار جنسی لری ناصر، پز

  . شدامريکافعاليتش در ورزش 

 در ماه ئیآسيا ارجنتو، ھنرپيشه زن ايتاليا. اين موج حتی زنانی که دست به آزار جنسی زده بودند را نيز ھدف قرار داد

 ٣٨٠ِ در دوران ھفده سالگی او شد و در نھايت مبلغ ئیامريکاازيگر و خواننده اوت متھم به آزار جنسی جيمی بنت، ب

 .المصالحه به او پرداخت عنوان وجه ھزار يورو را به

سه .  نيز تحت تاثير اين موج قرار گرفتامريکا برای ديوان عالی ترمپحتی سرنوشت قاضی برت کاوانا، نامزد دونالد 

ورد، دبورا راميرز و جولی سويتنيک او را متھم به آزار جنسی کردند و به اين ترتيب ھای کريستين بليزی ف زن به نام

 .وجود آوردند ھای جدی به در روند انتخاب او در اين مقام چالش

اندازی   پس از راه (La Fondation des femmes) »بنياد زنان«بنا بر گزارش منتشر شده از سوی مرکز فرانسوی 

ھای جنسی يا  اند که قربانی خشونت  زن اعالم کرده٧ زن حدود ١٠ھای اجتماعی، از ھر  که در شب Me Too کمپين

 .اند بوده) جنسيت باوری( سکسيسم
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ھای اجتماعی منتشر کرد و ارزيابی  صورت آنالين در شبکه ای را به نامه اين بنياد برای دستيابی به اين نتيجه، پرسش

شان درباره  ھای تلخ اند که از مسير اين کمپين، تجربه دھندگان اعالم کرده  درصد از پاسخ٧١ھا نشان داد که  پاسخ

 .اند ھای جنسی را بيان کرده خشونت

 

  

   سويدنھای آزار جنسی زنان در آکادمی نوبل  ئیرسوا

  الھام گرفته بودند، ژان کلود Me Too  زن که از کمپين١٨ ميالدی در پی شکايت ٢٠١٨ در ماه مه سال سويدندادگاه 

 ئیاين رسوا. آرنو ھمسر يکی از اعضای کميته ادبيات نوبل را به دليل آزار جنسی به دو سال زندان محکوم کرد

کم چھارتن از اعضای اين آکادمی را در پی داشت و در نھايت باعث شد که آکادمی از اعطای جايزه نوبل  استعفای دست

  .پنجاه سال گذشته سابقه نداشته استادبيات در سال جاری ميالدی خودداری کند؛ کاری که در 

 اخالقی متھم شناخت ئیخاطر رسوا  ژان کلود آرنو، ھمسر يکی از اعضای سابق آکادمی نوبل را بهسويدندادگاھی در 

  .و او را به دو سال زندان محکوم کرد

در نھايت منجر به ی نوبل ايجاد کرده که سويدن ساله بحرانی را در آکادمی ٧٢ جنسی عکاس فرانسوی ئیپرونده رسوا

 ٢٠١٧ تا ١٩٩۶ھای   زن در سال١٨خاطر آزار جنسی  وی به.  شده است٢٠١٨لغو اھدای جايزه نوبل ادبيات در سال 

 .ميالدی به دو سال حبس محکوم شده است

از ژان کلود آرنو به خاطر آزار و اذيت جنسی در  Me Too  زن با الھام با کمپين١٨ ميالدی ٢٠١٧در اواخر سال 

 . شکايت کرده بودندسويدنھای  زنامهرو

 است، آکادمی نوبل تصميم گرفته سويدنای شناخته شده در   اخالقی عکاس فرانسوی که چھرهئیبه دنبال افشای رسوا

 سال اخير، جايزه نوبل ادبيات را در سال جاری اعالم نکند و به جای آن در سال آينده ٧۵بود برای اولين بار طی 

 .بل ادبيات معرفی کندميالدی دو برنده نو

اين .  اخالقی او بحرانی را در اين نھاد ايجاد کرده بودئیژان کلود آرنو نفوذ زياد در آکادمی نوبل داشته و پرونده رسوا

 .ھايشان شد گيری تعداد زيادی از اعضای آکادمی نوبل از سمت بحران در نھايت منجر به کناره

 آکادمی نوبل و ھمسر ژان کلود آرنو، يکی از کسانی بود که به دنبال کاتارينا فروستنسون، يکی از اعضای سابق

  . اخالقی ھمسرش استعفا کرده بودئیماجرای رسوا
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  جنسی ھاليوودئیرسوا

 قرار او .است شده تر سنگين ھاليوود ھنرپيشه اسپيسی، کوين ای حرفه زندگی بر جنسی آزار به مربوط ئیرسوا سايه

 فيلم کنندگان تھيه و کارگردان تصميم اين .شود حذف »جھان ھای پول تمام« نام به اسکات، ريدلی فيلم جديدترين از است

  .است کرده حمايت تصميم اين از پيکچرز سونی کمپانی و بوده ھاليوود بازيگر عليه اخالقی اتھامات خاطر به

پيسی، بازيگر سرشناس ھاليوود را از تصميم گرفته است کوين اس» ھای جھان تمام پول«ريدلی اسکات، کارگردان فيلم 

  .برداری کند ھا را دوباره با کريستوفر پالمر فيلم جديدترين فيلمش حذف و تمام اين صحنه

کنندگان و  تھيه. ھای اخالقی و اتھامات آزار جنسی اخير کوين اسپيسی علت اين تصميم کارگردان فيلم است ئیرسوا

 .اسکات حمايت کردندشرکت سونی پيکچرز از اين تصميم ريدلی 

عنوان فيلم اختتاميه  ، به»امريکاجشنواره فيلم بنياد « در ٢٠١٧ سال نومبر ١۶قرار بود روز » ھای جھان تمام پول«فيلم 

 نکرده و فيلم طبق برنامه در ماه دسامبر ھمان تغييربا اين وجود تاريخ اکران عمومی فيلم . جشنواره نمايش داده شود

  .ی شمالی نمايش داده شدامريکاسال در سينماھای 

  

 ١۶نوه . کند  را روايت میئیامريکاماجرای ربوده شدن نوه جان پل گتی، ميليارد معروف » ھای جھان ھمه پول«فيلم 

 ميليون يورو باج ١٧آدم ربايان در ازای آزادی اش درخواست . ساله سرمايه دار بزرگ نفتی در رم ربوده می شود

 .نقش جان پل گتی را کوين اسپيسی بازی کرده بود. کند ز پرداخت اين پول امتناع میپدربزرگش ا. کنند می
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  اتھامات عليه کوين اسپيسی

که در   اسپيسی را متھم کرد در اتھامات عليه بازيگر سرشناس ھاليوود، ھيدر انرو، گوينده سابق تلويزيون بوستون،

سال داشت، مورد آزار جنسی قرار  ١٨سرش را که آن موقع  در ميھمانی در جزيره ننتاکت ماساچوست پ٢٠١۶ژوئيه 

پس از شنيدن اتھامات ديگران، خانواده اونرو تصميم گرفت که ماجرا را فاش کنند و مانع شوند کسی ديگری . داده است

 .قربانی تعرض کوين اسپيسی شود

 ميالدی ھنگامی ١٩٨۶فته است در سال ، آغاز شد که گئیامريکا کوين اسپيسی با اتھامات آنتونی رپ، بازيگر ئیرسوا

 . سال داشته، کوين اسپيسی در يک ميھمانی به او تعرض جنسی کرده است١۴که 

خاطر ندارد، عذرخواھی کرد و سپس اعالم کرد  که اين حادثه را به تر خود ضمن گفتن اينئيکوين اسپيسی در صفحه تو

 .جنسگراست ھم

تصميم گرفت » نتفليکس«ا متھم به تعرض جنسی کردند و به دنبال آن شرکت پس از اين، افراد ديگری کوين اسپيسی ر

 .را بدون کوين اسپيسی و شخصيت اصلی داستان روی صحنه ببرد» خانه پوشالی«فصل ششم 

ای کوين  حکايت از آن دارد که زندگی حرفه» ھای جھان تمام پول«اقدام ريدلی اسکات در حذف کوين اسپيسی از فيلم 

 .ھا بيرون بيايد ئیکند که او بتواند از سايه اين رسوا  پايان رسيده است و کسی فکر نمیاسپيسی به

 

  آکسفام خيريه سازمان در مالی و جنسی ئیرسوا

. اند ِھای جنسی و مالی شده ئیِھای امدادرسانی جھان، کارکنانش مرتکب رسوا ترين سازمان در آکسفام، يکی از برجسته

عيار  اين کار خيانتی تمام«:  به خبرنگاران گفته بود٢٠١٨المللی دولت بريتانيا در سال   بينپنی موردانت، دبير توسعه

جا  است ھم به کسانی که در ھائيتی نيازمند کمک آکسفام بودند و ھم به کسانی که اين کارکنان را برای کمک به آن

  ».فرستاده بودند

  

نتشار يک گزارش کاوشگرانه درباره مدير و شماری از کارکنان  روزنامه تايمز چاپ لندن با ا٢٠١٨در اوايل سال 

جا اعزام شده بودند، آنان را متھم کرد که   در اين کشور به آن٢٠١٠بار سال  آکسفام در ھائيتی، که پس از زلزله مرگ

  .اند خانه غيرقانونی برپا کرده ھای موقت اين سازمان، روسپی گاه در يکی از پناه

ھای آکسفام را برتن داشتند و نيمه  شرت دختران در اين خانه تی«:  نقل از يک شاھد محلی نوشته بودروزنامه تايمز به

 ».باورنکردنی و ديوانه وار. فضا شبيه سکس پارتی بود. کردند برھنه در اين مکان رفت و آمد می

اين سازمان . خواھی کرد عذرچه روی داده، جدا بابت بروز اين اتفاق  از آن» شرمساری«سازمان آکسفام با ابراز 

 .ای را در اين زمينه انجام داده و نتايج آن را منتشر کرده است چنين تحقيقات گسترده ھم
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 سعی کرده است با اخراج چند تن از کارمندان خود ئینوشته روزنامه تايمز، اين سازمان با اطالع قبلی از اين رسوا به

 .قضيه را مسکوت بگذارد

آور است و  اين اتھامات بسيار بھت«: رسانه و فرھنگ در دولت بريتانيا است، در اين زمينه گفتمت ھنکاک که دبير 

 ».ھای خيريه بريتانيا ارائه کند آکسفام بايد تمامی مدارک مربوط به رويدادھای ھائيتی را فورا به کميسيون کمک

، اتھامات اصلی متوجه گروه کوچکی از اند  کارمند اين سازمان خيريه از ھر اتھامی بری بوده٢٣٠گرچه اکثريت 

 .کارکنان مرد است که از ميان آنان عالوه بر مدير محلی اين سازمان، شش تن ديگر اخراج شده يا استعفا کردند

است، » کميته آکسفورد برای تسکين گرسنگی«سازمان خيريه غيرانتفاعی آکسفام، که نامش به انگليسی مخفف عبارت 

توان به  از جمله پشتيبانان مھم اين سازمان می.  ميليون دالر کمک دولتی دريافت کرده بود۴۴، ٢٠١٧تنھا در سال 

 .اتحاديه اروپا و نيز سازمان جھانی بھداشت اشاره کرد

 

  رسيد مرز بدون پزشکان به جنسی ئیرسوا بحران

وی پزشکان بدون مرز رسيد که رسانی آکسفام، نوبت به سازمان فرانس  اخير جنسی و مالی سازمان امدادئیپس از رسوا

 .در اين زمينه خبرساز شد

استفاده   از برمال شدن بيست و چھار مورد آزار و يا سوء٢٠١٨دولتی که مقر آن در ژنو است فوريه  اين سازمان غير

 .اند، خبر داد اش بوده جنسی که عامالن آن کارمندان زير مجموعه

استفاده جنسی   فقره شکايت و يا ھشدار در زمينه سوء١۴٨ح کرده بود که ای تصري پزشکان بدون مرز با انتشار بيانيه

ھای اخالقی کارکنان  ئیموارد اعالم شده تنھا بخشی از رسوا. کارکنان اين سازمان به قسمت مديريت ارسال شده است

يت و مأمورمی به ھای اعزا پزشکان بدون مرز است زيرا اين سازمان مردم نھاد تخلفات احتمالی رصد شده توسط تيم

  .گزارش نشده به مقر عملياتی اين سازمان در پاريس را منظور نکرده است

استفاده، پزشکان بدون مرز آگاه است که  با وجود ھشدارھا در باره افزايش موارد سوء«: چنين آمده است در اين بيانيه ھم

 ».شود مواردی از اين دست در بطن سازمان به خوبی گزارش نمی

استفاده و يا آزار پس از تحقيقات داخلی مورد  ھای دريافت شده، چھل مورد سوء ش اين سازمان از ميان شکايتبه گزار

استفاده جنسی کشف و در اين ارتباط نوزده نفر از   قرار گرفته که از اين ميان بيست و چھار مورد آزار يا سوءئیشناسا

 جنسی بوسيله تدابير ئیست که پنج فرد ديگر مرتبط با اين رسواپزشکان بدون مرز اعالم کرده ا. اند کار برکنار شده

 .اند انضباطی و يا تعليقی مجازات شده
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کند  المللی فعاليت می پزشکان بدون مرز سازمانی مردم نھاد و فعال در زمينه امدادرسانی پزشکی است که در سطح بين

  .و بيش از چھل ھزار کارمند دائم در نقاط مختلف جھان دارد

ھای جنسی در ميان کارمندان پزشکان بدون مرز در حالی صورت گرفت که پس از افشای  ئیبرمال شدن رسوا

خانه از سوی شماری از کارکنان اعزامی سازمان خيريه آکسفام در ھائيتی، نھادھای   روسپیئیکننده خبر برپا غافلگير

 .د و مشروعيت قرار گرفتند با بحران اعتمائیالمللی بشر دوستانه در آستانه رويارو بين

  

  جنسی در صليب سرخئیرسوا

 و ٢٠١۶ھای  در سال» رفتار جنسی سوء« نفر از کارکنان اين نھاد بداليل ٢١المللی صليب سرخ اعالم کرد  کميته بين

  .اند  مجبور به استعفاء يا از کار برکنار شده٢٠١٨ و ٢٠١٧

  

روز سخت اما « با اعالم اين خبر و با اين توصيف که ٢٠١٨ سال س سازمان صليب سرخ در اوايلئيايو داکاورد، ر

 .اند پول پرداخت کرده بوده» خدمات جنسی«برای اين نھاد است گفت که اين افراد برای » مھمی

شدن  دنبال بر مالء در اين نھاد به» رفتار جنسی سوء«المللی صليب سرخ به اعالم  تصميم خودخواسته کميته بين

صورت گرفت » سازمان پزشکان بدون مرز«و » آکسفام «ئیرسان بريتانيا نسی و مالی در سازمان امدادھای ج ئیرسوا

 .شد و خبرساز 

رفتار جنسی  سوء«کنند افزود که   ھزار نفر در سراسر دنيا امدادرسانی می١٧داکاورد با بيان اين که اين سازمان با 

به دور  «ئی چنين رفتارھا :وی افزود. کند ھا امدادرسانی می نکه صليب سرخ برای آ» خيانت به مردم و جوامعی است

 ».بوديم ھا ھوشيار می از کرامت انسانی است و ما می بايست در جلوگيری از آن

 .دوستانه و مقر اصلی آن در شھر ژنو سوئيس است المللی صليب سرخ سازمانی غيردولتی و بشر کميته بين

 

   دھلی نو - ھند 

ای يافت كه دامن  ھا، چنان ابعاد گسترده بش می تو، افشاگری زنان ھند درباره بدرفتاری با آندر ادامه گسترش جن

  .كار و سنتی ايجاد کرد ای در اين كشور محافظه ھای بزرگ در سياست و سينما را گرفته و زلزله نام

سابقه اجتماعی و سياسی  د بیھا، در ھند با حمايت احزاب و سياستمداران و حتی مردم عادی ابعا به گزارش خبرگزاری

 .گران اجتماعی را به خود جلب كرده بود به خود گرفته و نظر تحليل
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گرفته تا بازيگران بزرگی مانند آميت آباچان حمايت خود را » كنگره«از راھول گاندی رھبر حزب مخالف دولت به نام 

سيع بوده است كه نارندرا مودی نخست وزير ھند بازتاب سخنان زنان قربانيان چنان و. از اين عمل زنان اعالم کردند

نيز كه بارھا به عدم توجه كافی به وضعيت زنان اين كشور متھم شده است در يك سخنرانی يكی از دستاوردھای عمده 

  .عنوان كرد» ھای شب برای زنان امن كردن كار در شيفت«دولت خود را 

نگار است كه وزير مشاور در امور خارجی اين  زن روزنامهدھنده ترين موارد مربوط به ادعای شش  يكی از تكان

ھا  كشور به نام ام جی اكبر را كه خود از افراد پرنفوذ در صنعت مطبوعات ھند بوده و اكنون نيز از حمايت زياد آن

  .برخوردار است نشانه گرفته است

 ديدگاه حزب حاكم نسبت به حقوق تغيير گيری دولت ھند در مقابل اين وزير، در نشانگر بسياری بر اين باورند موضع

  .زنان خواھد بود

برای كناره از سمت خود ) اكبر. جی.ام( فشار بر روی وزير مشاور در امور خارجه ھند محمد جاللدين اكبر

، مادر .)اس.اس.آر( روز، به دنبال ورود اتھامات متعدد تعرض جنسی به او و حمايت سازمان ملی داوطلبان به روز

  .افزايش يافت (MeToo#) ، از جنبش می توئیھای افراطی ھندو و ھمه سازمان.) پی.جی.بی( رتيا جاناحزب بھا

اكير به آنان در طول مصاحبه با آنان برای .جی.اند كه ام  نفر خبرنگار زن در جنبش اينترنتی می تو ادعا گفته٩کم  دست

اكبر چندين دھه در . جی. ناگفته نماند كه ام.تھای گوناگون تعرض جنسی كرده اس اشتغال خبرنگاری در روزنامه

) اديتور( ھای تلگراف، ايشين ايج و مجله اينديا تودی به عنوان دبير نھادھای خبری مھم انگليسی زبان از جمله روزنامه

نان به گويند او آنان را به اتاق ھتل برای انجام مصاحبه شغلی دعوت و در اين ميان با آ كار كرده است و اين زنان می

  .كرد يك نحو ناشايست رفتار می

ای ھند از سوی اين جنبش به تعرض جنسی به زنان متھم  ، تلويزيونی و رسانهئیھای سينما  تن از شخصيت١٠بيش از 

گونه افراد  اكبر تاكنون تنھا شخصيت سياسی اين كشور است كه اسم وی در فھرسست اسامی اين. جی.اند ولی ام شده

   .علنی شده است

  .ما دولت ھند در اين باره سياست سكوت را در پيش گرفت و تحقيقات زيادی انجام ندادا

 

  ايران

گستردگی و تعداد زياد زنان : داليل زيادی وجود داشت. دھنده بود شان بسيار تکان روايت زنان ايرانی و تجربه

کردند به جای شماتت  ح میشان را مطر ھا در طرح موضوع، حمله به کسانی که تجربه ديده، شھامت آن آسيب

شود اين ادعاھا را ثابت  طور می  اصلی که چهسؤالدر برابر قانون و عرف جامعه و » پناھی بی«متجاوزان، و احساس 

  کرد؟

ھا بود؛  آموز درباره تجاوز يک معلم مرد به آن تر مطرح شد، ادعای چند دانشئييکی از اولين مواردی که در تو

ھا به کار رفته بود و آسيب روحی که در آستانه کنکور  ای که برای آزار جنسی آن ره شيوه مشابه دربائیھا روايت

حتی . ھا و حساب کاربری راويان که بعضی حاال دانشجو ھستند، پاک شد اما مدتی بعد اين روايت. متحمل شده بودند

روايت تجاوز » فشار برای حذف«نوان تر از آن به عئياقدامی که در تو. ھا متنی برای عذرخواھی نوشتند بعضی از آن

  .ياد شد

محمود صادقی، نماينده مجلس  .داد تبرئه شد ھا قرآن درس می سعيد طوسی از اتھام آزار جنسی کودکانی که به آن

. شورای ايران با انتشار تصويری از يک حکم دادگاه گفته است دادگاه تجديدنظر تھران آقای طوسی را تبرئه کرده است
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هللا  که در دفتر آيت» فرد يا افرادی«صادقی گفته است که . گفته است» اعمال نفوذ آشکار در فرايند دادرسی «صادقی از

  .اند ه ايران فشار آوردهئيبرای تبرئه آقای طوسی به قوه قضا» اند نفوذ کرده«ای  خامنه

رای دو مستشار از شعبه ديگر صادر س دادگاه و با ئيمحمود صادقی تاکيد کرد که حکم دادگاه تجديدنظر بدون امضای ر

  .شده است

  

شاکيان طوسی را متھم . بيش از يک سال بود که خبر شکايت خانواده چند کودک و نوجوان از سعيد طوسی منتشر شد

  .داده است کردند که کودکان تحت آموزش خود را مورد آزار جنسی قرار می

ھای قرآنی  سالگی فعاليت سالگی به مشھد رفته و از پنج و از يکا.  در تھران است١٣۴٩نژاد طوسی متولد  سعيد گندم

المللی قرآن، کارشناس شورايعالی قرآن، آموزگار  براساس گزارش سايت مشرق، او قاری بين .خود را آغاز کرد

سعيد طوسی بارھا برنده مسابقات قرائت قرآن در کشورھای . ھای قرآن با تمرکز بر آموزش نوجوانان است کالس

، نفر اول ١٣٧٧المللی مالزی  ، نفر اول مسابقات بين١٣٧٢المللی سوريه  او نفر اول مسابقات بين. ختلف شده استم

  . است١٣٧٩مسابقه کشوری ابتھال و دعا، نفر اول مسابقات کشوری قرائت قرآن 

ھای قدر در مصالی تھران به قرائت  مجلس دھم، مراسم احيای شبھای رسمی مختلفی چون افتتاحيه  طوسی در مراسم

  .او از اعضای شورای عالی قرآن کشور است. قرآن پرداخت

ھا از وجود پرونده عليه سعيد طوسی به دليل اعمال منافی عفت خبر   برخی رسانه٩۵بار در خرداد ماه  برای اولين

ھای خارج از ايران اتھامات  که اوايل مھر ماه يکی از رسانه  تا اينچنان مورد توجه قرار نگرفت اين اخبار آن. دادند

  .سنگينی عليه او مطرح کرد

ھای   با رسانهئیبرخی شاکيان اين پرونده نيز گفت و گوھا. ھای مجازی داشت ای در شبکه اين اتھامات بازتاب گسترده

در واکنش به اين اتھامات . ه سعيد طوسی مطرح کردنداند که در آن ادعاھا و اتھامات خودر را علي خارج از ايران داشته

  .سعيد طوسی دو بيانيه صادر کرد و ھمه ادعاھا را رد کرد

ھيبتت مستدام که دشمنانت چنان . سالم و درود بر تو و صالبتت! رھبرا«: ای نوشته است سعيد طوسی خطاب به خامنه

ھای  اند، فرصت را غنيمت شمرده و توطئه مت درمانده گشتهاند که چون در مقابل اقتدار و نفوذ کال خار و زبون شده

شرمسارم که قرعه آنان به نام من افتاد و مرا ! ناجوانمردانه خود را با بھانه قراردادن من، متوجه مقام واليت سازند

  ».خوانند که مرا قاری محبوب شما می حال، سرفرازم از اين اند و در عين بھانه تھمت و تخريب کرده
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مستندات و «: او در اين بيانيه نوشت.  او در ھمان روز بيانيه دومی نيز صادر کرد و کليه اتھامات را رد کرداما

ھای  ھای تلويزيونی، سراسر کذب و جعلی است و به درد ھمان فيلم ھا و نمايش ھا و برنامه اظھارات ارائه شده در سايت

  ».خورد  میئیسينما

، ھمين خبرگزاری خبری را منتشر کرد که از )ايکنا( انيه از سوی خبرگزاری قرآنيک روز پس از انتشار اين دو بي

به گزارش خبرگزاری قرآن، در ھمان زمان طرح اتھامات عليه طوسی،  .اقدامات تازه شاکيان پرونده حکايت داشت

رسيدگی به پرونده را ه و اعالم برائت از رسانه ھای معاند، ئيس قوه قضائيای به ر شاکيان پرونده ضمن تھيه نامه

 .خواستار شدند

دکننده ئيھای غير رسمی تا در چند مورد ديگر دانشجويانی از تجاوز يک استاد دانشگاه به خود نوشتند که باز ھم روايت

  .يکديگر و شکل تجاوز بود

 خانه يا نھار دعوت در مورد ديگری چند نفر از يک چھره شناخته شده در دانشگاه نام برده و ادعا کردند که آنھا را به

  . که ھنوز برای بررسی به دادگاه نرفته استئیادعا. ھا تجاوز کرده است کرده و در حالت خواب يا بيھوشی به آن

ھا، ترس محکوم شدن در افکار عمومی و شماتت دوست و نزديک و  ترين داليل پنھان ماندن روايت شايد يکی از مھم

  .ای پيگيری تجاوز باقی بگذارد، اميدی برای شاکيان باقی خواھد ماندخانواده باشد اما اگر قانون راھی بر

  

 ھای جنسيتی ای زنان در اعتراض به خشونت بسيج رسانه

؛ اگر نگاھی به شبکه اجتماعی اينستاگرام انداخته باشيد، تصاوير منتشر شده در چھارچوب ٢٠٢٠از اوايل آکوست 

ھا عکس سياه و سفيد از زنان در سراسر  ايد؛ ميليون را ديده» فته شدچالش پذير«يا » زنان حامی زنان«کمپين بزرگ 

 .ھای مشھور است و گاه زنانی ناآشنا جھان که گاه مربوط به چھره

اند و از  اين زنان به ھمراه عکس خود و ضمن دعوت سايرين به اين چالش، يا به حمايت از ديگر زنان پرداخته

 .اند ھا به کار رفته را منتشر کرده  که عليه آنئیھا ای از خشونت د، يا غمنامهان نوعان خود گفته ھای ھم توانمندی

تر پيامی  ھای اجتماعی شيوه غيرمعمولی نيست اما کم ھای سياسی، اجتماعی يا فرھنگی از طريق شبکه اگرچه انتقال پيام

 ميليون عکس ۶در اين مدت بيش از گذرد و   روز از آغاز اين موج می١٠تا اين اندازه گسترش يافته است؛ نزديک به 

در  «Womensupportingwomen»  ميليون عکس با ھشتگ٨ و بيش از «ChallengeAccepted»با ھشتگ 

ھای  ھا، صفحات شبکه ھای سياه و سفيد ديگری نيز حتی بدون اين ھشتگ عکس. اينستاگرام بارگذاری شده است

 .اند اجتماعی را پر کرده

ھا زنانی را  اند که اين عکس ھا گفته اند و در توصيف آن ھا را تحسين کرده پست انتشار اين عکس چون ھافينگتن برخی ھم

 .کنند  و نيرومندی میئیدھند که احساس زيبا نشان می

 که به ئیامريکاچون پادما الکشمی، ھنرپيشه  اند؛ ھم ای متفاوت استفاده کرده برخی از اين فرصت برای بيان خواسته

 .اند  کشته شدهامريکا پوليسھای  نان سياھپوستی پرداخته که در پی خشونتانتشار عکس ز

 زن در نيمه ١۴۶کم  قتل دست( دھنده قتل زنان در اين کشور چون زنان ترکيه، با اشاره به آمارھای تکان گروه ديگری ھم

رد دولت اعتراض به عملک» چالش پذيرفته شد«از مسير کمپين )  ميالدی در ترکيه توسط مردان٢٠٢٠اول سال 

 .اند کرده
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تجليل از قدرت، گسترش عشق و يادآوری به ھمه زنان «ھا برای  اگرچه از نظر سخنگوی شبکه اينستاگرام، اين ھشتگ

تايمز نکته ديگری را  ھای تيلور لورنز، خبرنگار نيويورک ترند شده، اما بررسی» برای حمايت از يکديگر در ھمه چيز

  .کند برجسته می

» چالش پذيرفته شد«ھای اجتماعی با ھشتگ  کند که در شبکه ھای پيشينی اشاره می ارش خود، به ابتکار عملاو در گز

ھا درباره سرطان به راه   ميالدی با ھمين ھشتگ برای افزايش آگاھی٢٠١۶انجام شده است، از جمله کمپينی که در سال 

 .افتاد

 ١٨ روز پيش يعنی در ١٠گ، اولين پست مرتبط با آن حدود بر اساس اين گزارش، در دور جديد ترند شدن اين ھشت

نگار سرشناس برزيلی گذاشته شده است و تنھا چند روز پس از آن نيز   تير؛ توسط آنا پائوال پادرائو، روزنامه٢٨ -  ژوئيه

ھای  که الھام بخش کاربران شبامريکاسخنرانی الکسندريا اوکاسيو کورتز، نماينده دموکرات نيويورک در کنگره 

 .بوده است» چالش پذيرفته شد«اجتماعی برای ترند کردن 

خواه به او، مخالفت خود  خانم کورتز در سخنرانی خود به با اشاره به توھين يکی از ھمکاران مردش از حزب جمھوری

ر آن خشونت را با ھرگونه توھين و خشونت عليه زنان اعالم کرد و به انتقاد از ساختار قدرتی پرداخت که نه تنھا د

 .کند شود بلکه از آن حمايت می عليه زنان پذيرفته می

ھای  ھای اجتماعی با موضوع فمينيسم و توانمندی تری را در شبکه ھای بيش سخنرانی محکم او در اين نشست، پست

 .در پی داشت ChallengeAccepted# و WomenSupportingWomen# ھای زنان با ھشتگ

 

  مکزيک

ھای جنسيتی در مکزيک يکی از داليلی است که باعث شده، فعاالن حقوق زنان به فکر اين کارزار  قتلھا و  تشديد حمله

ھای فمينيستی الھام گرفته از   ساله و فعاليت٧ ساله و ديگری دختری ٢۵دو قتل اخير در مکزيک، يکی قتل زنی . بيفتند

 .سيت در مکزيک را، به اوج خود رساندھا به خشونت مبتنی بر جن در يک سال گذشته، اعتراض MeToo جنبش

ھا و برای مبارزه با خشونت عليه  ای است که از دل اين واقعيت ، اعتصاب ملی در مکزيک، ايده»يک روز بدون ما«

 .تر از آنان شکل گرفته است زنان و حمايت بيش

د که کارمندانشان در اين روز ھا در مکزيک حمايت خود را از اعتصاب اعالم کردند و اطمينان دادن بسياری از شرکت

 .در صوت شرکت در اعتصاب، مجازات و توبيخ نخواھند شد

  

  ! مرد قدرتمند را به زير کشيد٢٠١» تو جنبش می«

ُآدری کالسن، مايا سالم، کلر کين ميلر، دنيس لو، اش انگو، جوگل کی( گروه نويسندگان نيويورک تايمز َ پتل و زک . ِ

ای  جا به گوشه  نوشته بودند که در اين٩٧ مرد قدرتمند را به زير کشيد را در مھر ماه ٢٠١» تو جنبش می « مقاله )ويچر

 .کنيم از آن اشاره می

 است، که مرکز آن در ئیامريکاروزنامه معتبر و مشھور  (The New York Times به انگليسی( نيويورک تايمز

  .شود  و در ديگر نقاط جھان، چاپ و منتشر میامريکازمان در  طور ھم شھر نيويورک قرار دارد و ھر روزه به
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 اند ھا را گرفته  مرد جای آن٧٠ زن و ۵٣اند و  ھای باال شغل خود را از دست داده  مرد در جايگاه٢٠١

دادند و زنانی که از سوی آنان آزار ديده بودند، حس  ھا آنان اغلب بدون ھيچ مجازاتی به کارشان ادامه می طی سال

تا اين که خبر جزئيات تجاوز و آزار جنسی ھاروی . ه اين افراد خطاکار ھرگز تاوانی پس نخواھند دادکردند ک می

  .به فرش سقوط کرد واينستين رسيد و او از عرش ھاليوود

توان ديد که چگونه اتفاق واينستين  با واکنش شديد مواجه شده، می» تو جنبش می «يک سال بعد، حتی زمانی که 

يک تحليل از سوی نيويورک تايمز دريافته است که از زمان انتشار آن .  کرده استتغيير را دستخوش راھروھای قدرت

شان  رتبه شغل  مرد عالی٢٠٠کم  دست) که چند روز پس از آن تحقيقی ھم از سوی نيويورکر منتشر شد( ِمطلب افشاگرانه

. اند  ھم مواجه شدهئی قضا ه آقای واينستين با محاکمهبرخی، از جمل. اند را در پی متھم شدن به آزار جنسی از دست داده

چنين در مورد نزديک به  ھم. اند اند که يکی از اين مردان با آنان رفتار نادرست جنسی انجام داده  نفر گفته٩٢٠کم  دست

 .نصف اين مردان، شغل خالی شده به يک زن داده شده است

 فرد مھم بابت استعفا يا اخراج شدن به خاطر اتھامات ٣٠تر از  ستين کماين در حالی است که تا سال قبل از گزارش واين

اتی تغيير  لرزه ، در عمل تنھا پيش٢٠١٧ُسقوط مجری معروف شبکه فاکس، بيل ارايلی، در آوريل . جنسی خبرساز شدند

 .بود که قرار بود، رخ دھند

َجن ويليامز، استاد حقوق که در دانشگاه ھستينگز کاليفرنيا مطا ما ھرگز چنين چيزی «: گويد خواند، می لعات جنسيتی میُ

. دار شوند اند چون ممکن است کاری کنند يا مثال بچه  خطرساز ديده شدهئیھا زنان ھمواره به عنوان گزينه. نديده بوديم

 ».شوند تری برای استخدام ديده می ھای خطرناک اما حاال مردان به عنوان گزينه

جمع عظيمی از زنان ھستند که قوانين فدرال ھنوز به طور کامل .  محيط کار محو نشده استوجه از آزار جنسی به ھيچ

 کارمند ١۵تر از  ھای با کم کنند يا آنان که در شرکت کند، از قبيل کسانی که به طور مستقل کار می از آنان حمايت نمی

 ئیتر رخ دھند، اثربخشی باال ت فرھنگی عميقاتغييرھای محيط کسب و کار، بدون اين که   سياستتغيير. استخدام ھستند

ھا در اين زمينه که چگونه  ئیامريکاِد دادگاه عالی در جدال مربوط به برت کاوانا نشان داد، ئيگونه که تأ ھمان. ندارند

ھم اند، برخورد کرد و اين که وقتی کسی به اين نوع رفتارھا مت بايد با افرادی که رفتار نامناسب جنسی انجام داده

 .شود، شواھد ارائه شده از چه استانداردی بايد پيروی کند، با يکديگر توافق ندارند می

ھای جامعه به لرزه در آورده و ھنوز  تو ساختارھای قدرت را در مشھودترين بخش دھد که جنبش می  اما تحليل نشان می

ھای مديريتی مھم يا قراردادھای  ِغل اصلی، سمت تايمز نام افراد قدرتمندی را که مشا نشريه. دھد به اين کار ادامه می
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شان از کار، پوشش  اين فھرست شامل کسانی است که خروج. اند، گردآوری کرده است  خود را از دست داده عمده

 .خبری عمومی يافته است

کنند، يک  یھای خبری کار م  رسانه از اين زنان، يک سومشان در. چھل و سه درصد جانشينان اين افراد زنان ھستند

  به عنوان مثال، رابين رايت، جانشين. اند  ھنرھا و سرگرمی فعال شان در حوزه اند و يک پنجم شان کارمند دولت چھارم

ِی پوشالی شد؛ اميلی نمنس به جای لورين استين، ويراستار پاريس ريويو  کوين اسپيسی، بازيگر اصلی سريال خانه ِ ِ

 .سوتا را گرفت  سناتور انتخابی از ايالت مينهَنشست و تينا اسميت جای آل فرنکن،

  .ای داشته باشد  جدی تواند آثار بالقوه گيرند و اين می اند، قدرت می  که درگير آزار جنسی بودهئیھا زنان دارند در سازمان

يطی که کسی گويند ممنونيم که در شرا برای من خيلی جالب است که اين تعداد از مردم به من می«: گويد خانم اسميت می

اينطور . دھند اين کاری است که بسياری از زنان در بسياری از مواقع انجام می. زد، شما پا پيش گذاشتيد بايد حرف می

 »نيست؟

گاھی زنان در . اند اند و آزارھا را الپوشانی کرده زنان ھم مرتکب آزار شده. کند  را تضمين نمیتغييرانتصاب يک زن 

ھمچنين پس از ماجرای آقای . شوند  که احتمال شکست بيشتر است، به مديريت منصوب میھای سازمانی زمان بحران

شان، سھم بسيار کمی در راس  واينستين سھم زنان از صعود به قدرت قابل توجه بوده است، اما زنان، نسبت به جمعيت

 . دارندئیامريکاقدرت موسسات 

  

  »تامسون رويترز«نتايج طبق تحقيقات بنياد 

به گفته . رود  جزو ده کشور خطرناک جھان برای زنان به شمار میامريکا» تامسون رويترز«قيقات بنياد طبق تح

 در مورد آزارھای جنسی شده امريکاباعث شکسته شدن سکوت زنان در  Met Too# کارشناسان پيامدھای جنبش

  .است

المللی مسائل زنان را منتشر کرد که بر   بين کارشناس۵۵٠مستقر در انگلستان نتيجه تحقيقات » تامسون رويترز«بنياد 

 . در ميان ده کشور خطرناک جھان برای زنان قرار گرفته استريکااماساس آن اياالت متحده 

 .در اين تحقيق کشور ھند در رده نخست، افغانستان در رده دوم و سوريه در جايگاه سوم قرار دارند

 به ترتيب امريکاھوری دموکراتيک کنگو، يمن، نيجريه و کشورھای سومالی، عربستان سعودی، پاکستان، جم

 .اند ھای چھارم تا دھم اين فھرست را به خود اختصاص داده مکان

ھای طوالنی مدت نظامی يا  اند، دستخوش درگيری  که در ده رديف نخست اين فھرست جای گرفتهئیبيشتر کشورھا

غربی است که جزو ده کشور خطرناک جھان برای زنان معرفی  تنھا کشور امريکا. اند ھای سياسی و مذھبی بوده تنش

 . کشور ديگر اين فھرست از آسيا، آفريقا و خاورميانه ھستند٩. شده است

ھای   در رده دھم اين فھرست در نتيجه پيامدھای جنبش مقابله با آزارامريکاحضور » تامسون رويترز«به گفته بنياد 

 .شھرت يافت (Me Too#) »طور مينمن ھم ھ«جنسی زنان بوده که با نام 

 نسبت به خشونت جنسی، آزار و اذيت امريکابه گفته نويسندگان اين تحقيق، اين جنبش موجب شده تا آگاھی عمومی در 

کننده پرنفوذ ھاليوود  اتھامات سوءاستفاده جنسی که عليه ھاروی واينستين، تھيه. و اعمال زور عليه زنان باال برود

ھای  ھا سکوت خود را نسبت به آزار و اذيت  را ترغيب کرد که پس از سالئیامريکا زيادی از زنان مطرح شدند، شمار

  .جنسی که عليه آنان روا شده، بشکنند و رسما به دادگاه شکايت ببرند
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ه راه که چندين ستاره ھاليوود واينستين را متھم به آزار جنسی کردند، ب اکتبر سال گذشته پس از آن »Me Too«کارزار 

تا کنون صدھا زن در . المللی مطرح شود  اين کارزار سبب شد تا موضوع آزار و اذيت جنسی زنان در سطح بين. افتاد

 تجارت، مناصب دولتی يا در صنعت سرگرمی به اتھام آزار جنسی به دادگاه  جھان رسما از مردان پرنفوذ در عرصه

 .اند شکايت برده

اند به اين کارزار پيوسته  ای که متحمل شده ھای اجتماعی با شرح آزارھای جنسی شبکهدر ھمين حال ھزاران زن نيز در 

 .و از آن حمايت کردند

 ٢٠١٠ در سال امريکاھا در  ی گيری از بيمار  و پيشکنترولبه گزارش بنياد تامسون رويترز، طبق آماری که مرکز 

طبق ھمين آمار از ھر سه زن، تقريبا بيش . گرفته استمنتشر کرده، تقريبا از ھر پنج زن، يک نفر مورد تجاوز قرار 

 .از يک نفر مورد تجاوز، خشونت يا مزاحمت توسط يک دوست مرد قرار گرفته است

مشابھی را منتشر کرده بود که در آن افغانستان، جمھوری   نيز نتايج تحقيق٢٠١١بنياد تامسون رويترز در سال 

 .ترين کشورھای جھان برای زنان معرفی شده بودند ی به عنوان خطرناکدموکراتيک کنگو، پاکستان، ھند و سومال

 

  »کنند فقط شش کشور جھان حقوق برابر واقعی زن و مرد را تضمين می«: اقرار بانک جھانی

داری جھانی است اما نابرابری و تبعيض در جھان به حدی رايج و  ترين نھادھای سيستم سرمايه بانک جھانی يک از مھم

  .است که حتی اين نھاد ھم قادر نيست به آن چشم ببنددگسترده 

دھد که تنھا شش کشور دنيا به صورت   کشور نشان می١٨٧تحقيقات بانک جھانی درباره تساوی حقوق زن و مرد در 

  .ھای آخر  قرار گرفته و ايران در رتبه٣١ در رتبه المان. اند قانونی حقوق برابر را برای زنان و مردان تضمين کرده

، بلژيک، دانمارک، فرانسه، لتونی و لوکزامبورگ شش کشوری ھستند که به صورت قانونی برای زنان حقوقی سويدن

المللی بازسازی و توسعه که بخشی از بانک جھانی است،  در تحقيقات جديد بانک بين. اند برابر با مردان را تضمين کرده

  .قيق موفق به دريافت رتبه کامل قبولی شدند در اين تحئیشود که فقط اين شش کشور اروپا گفته می

 .نام دارد» يک دھه اصالحات :٢٠١٩زنان، اقتصاد و قانون سال «تحقيقات ياد شده 

ھای  زمينه المللی بازسازی و توسعه، در مقدمه اين گزارش تحقيقاتی پس کريستالينا جورجيوا، مدير موقت بانک بين

 .ھا را توضيح داده است داده

گيرند و اينکه اين  کند که صحبت بر سر تصميمات اقتصادی است که زنان در جريان زندگی شغلی خود می یاو تاکيد م

 .شوند  واقع می قوانين تصميمات چگونه تحت تاثير

ھای بزرگی  دھند که در دھه گذشته پيشرفت آوری شده در تحقيقات از يک طرف نشان می ھای جمع به گفته جورجيوا داده

ھا وضعيت ديگری از زنان را  از طرف ديگر اين داده .بری جنسيتی بين زن و مرد حاصل شده استدر موضوع برا

يا تاسيس  بسياری از قوانين دست و پاگير ھنوز ھم مانع رفتن زنان به سر کار ھستند دھند که کنند و نشان می ترسيم می

 .کنند ھا توسط زنان را دشوار می شرکت

دھد که ھنوز قوانين بسياری از   کشور نشان می١٨٧زسازی و توسعه درباره قوانين المللی با تحقيقات بانک بين

ھای گوناگون اجتماعی به صورت قانونی تضمين  اند برابری زن و مرد را در عرصه  ھم نتوانستهئیکشورھای اروپا

 .ر گرفته است مانند پرو، مجارستان و پاراگوئه قرائی پس از کشورھا٣١ در رتبه المانبرای مثال . کنند

 معيار برای تحقيق ٣۵
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که  اين بوده وجود داشته  که برای اين تحقيقئیيکی از معيارھا. اند  معيار داشته٣۵خود  تحقيق گران برای انجام پژوھش

يکی ديگر از معيارھای مھم . درباره محل زندگی خود تصميم بگيرند يا خير توانند آزادانه آيا زنان مثل مردان می

 .که آيا در محيط کار زنان قوانين عليه آزار و اذيت جنسی وضع شده است يا خيربوده  اين

توانند طالق بگيرند و دوباره ازدواج کنند يا  اند اين بوده که آيا زنان می معيار ديگری که محققان بانک جھانی داشته

ردان و زنان نيز در اين تحقيق  چون گشودن حساب بانکی برای زنان و يکسان بودن سن بازنشستگی مئیمعيارھا. خير

 .مطرح بوده است

ترين رشد را در عرصه برابری  سال گذشته بزرگ ١٠المللی بازسازی و توسعه، فرانسه در  گزارش بانک بين طبق

  .حقوق زن و مرد داشته است

و » ارقانون مجازات برای آزار و اذيت جنسی در محل ک«، »قانون خشونت خانگی«در اين کشور قوانينی چون 

 .اند شده اجرا» قانون مربوط به مرخصی والدين«چنين  ھم

 .در تحقيقات بانک جھانی، عربستان سعودی بعد از امارات متحده عربی، سودان و ايران قرار گرفته است

  

  !؟»كند و زن مرد را شيطان زن را وسوسه مى«

اکيدا پيشنھاد کرده  Me Too# جنبش: آن است کهای قرار گرفته،  يکی ديگر از اشکاالت اين جنبش که مورد انتقاد عده

مستقيم اشاره به اين موضوع دارد که،   اند، اين تاکيد به طور غير است که زنان بايد حمالت جنسی را که تجربه کرده

  .ای ندارند  و يا وظيفهئیکنند در اين جنبش جا زنان و مردانی که تجربه آزار جنسی ندارند و يا به داليلی علنی نمی

ھای اسالمی و يا قوانين اسالمی حاکم اند برای زنان بسيار   در کشورھا که حکومتمسألهدر حالی که علنی کردن اين 

چرا که مطابق قوانين شرعی قرآنی و فقھی اسالم، شيطان مستقيما در . خطرناک است و حتی خطر جانی دربردارد

. كند و زن مرد را فريبد؛ شيطان زن را وسوسه مى  را مىيابد و فقط از طريق زن است كه مردان وجود مرد راه نمى

گويند آدم اول كه فريب شيطان را خورد و از بھشت سعادت بيرون رانده شد، از طريق زن بود؛ شيطان حوا را  مى

 .ّفريفت و حوا آدم را

 :مى خوانيم  سوره احزاب۵٩آيه  در

ھا خود را  ھا و چادرھا و جلباب ھا و روسرى با روپوش: به ھمسران و دخترانت و بانوان مومن بگو! اى پيغمبر«

شود كه بھتر به عفيف بودن شناخته شوند، و مورد آزار و تعرض  موجب مى) حجاب داشتن( زيرا اين كار. بپوشانند

 »…ھوسرانان قرار نگيرند

عدم «ھاى حجاب كه  لسفهبينيم که اين آيه به اصل وجوب حجاب براى زنان، تصريح نموده و در پايان به يكى از ف می

 .است اشاره كرده است» ھا آزار از ناحيه مزاحم

ای به ھرگونه محتوای غيراسالمی و  يت محدود کردن دسترسی رسانهمسؤولوزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی ايران، 

ن حوزه فرھنگ عنوان يکی از متوليا جلوگيری از تبليغات فرھنگ بيگانه در حکومت اسالمی ايران را برعھده دارد، به

رسانی، اشاعه فرھنگ اسالمی و تبليغات برای نظام اسالمی را  ھای اطالع گذاری در زمينه و ھنر، وظيفه سياست

ھای   است که از سازمان خانه از شمار زيادی معاونت، مرکز و سازمان تشکيل شده اين وزارت. برعھده دارد

سازمان فرھنگ و  سازمان خبرگزاری جمھوری اسالمی، يه،توان به سازمان اوقاف و امور خير زيرمجموعه آن می

 و سمعی، بصری و دفتر مطالعات ئیسازمان سينما چنين پژوھشگاه فرھنگ، ھنر و ارتباطات، ھم و ارتباطات اسالمی

 .اشاره کرد ھا ريزی رسانه و برنامه
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سيار فعال است و وظايف آن در بيست سازمان تبليغات اسالمی در راستای اشاعه تبعيض جنسيتی اسالمی و قرآنی نيز ب

 :توان به موارد زير اشاره نمود بند جداگانه طرح شده است که از جمله می

 ھای ممکن تشيع از ھمه راه  تالش در جھت احيا و اشاعه معارف، فرھنگ و تاريخ-

 ای ھای ھمگانی و فعاليت مستقيم رسانه  تالش جھت ھدايت افکار عمومی با استفاده از رسانه-

 ھنری، در جھت -ھا و آثار نمونه فرھنگی و تھيه و عرضه فراورده..  و معرفی آثار نمونه فرھنگی و ھنری،ئیشناسا

 .ارائه الگوھای مناسب ھنرمندان متعھد و انقالبی و حمايت از آنان

روحانيون، : ندتر شدن افراد تأثيرگذار مان ھای الزم برای ھرچه فعال سازی و انجام اقدام ريزی، زمينه برنامه

 .ھای بيگانه دانشگاھيان، معلمان و ھنرمندان در جھت رشد فرھنگ اسالمی و مقابله با آثار نامطلوب فرھنگ

...  

برد اھداف اسالمی خود در زمينه  ھای ھنگفت در پيش طور که روشن شد، حکومت اسالمی ايران با صرف ھزينه ھمان

تھام دردناک که اين خود زن است که مرد را طعمه وسوسه جنسی ستيز، و آموزش اين ا اشاعه فرھنگ اسالمی زن

کند و تقويت اين نگاه در جامعه که زنی که سر تا پای خود را نپوشاند، مستحق آن است که  برای تجاوز به خود می

جلس ھاست که در بيت رھبری، رياست جمھوری، م قربانی آزار جنسی گردد، ناعدالتی دردناکی ست که رد پای آن سال

ھا، نيروھای بسيج و سپاه و انتظامی، نيروھای  ه، صدا و سيما، سينما، ھنر، آموزش و پرورش، امام جمعهئيو قوه قضا

  .شود ھای اجتماعی تبليغ و ترويج می آتش به اختيار و اسيد پاش، انتشارات و رسانه

  

  خرهؤم

شود، نيويورک تايمز  ، برای آن تبليغ میيک روز بدون ما UnDíaSinNosotras# در مورد اين کارزار که با ھشتگ

ھای مختلف نيروی  ھا و گروه  با شرکت بخش ميليونی ١٢٠نويسد، اين جنبش سراسری در اين کشور  در گزارشی می

  .ای به دست آورده است العاده خارق

ی نيز ھمانند برگردانده شد و کاربران ايران» طور ھمين_ھم_من«و » ھم_من«در زبان فارسی به » Me Too«ھشتگ 

  .، از آزار جنسی نوشتندامريکابسياری از کاربران ديگر در اقصی نقاط جھان، از اروپا گرفته تا 

، ويژه در کشورھای در حال توسعه و عقب نگه داشته شده نه تنھا در کشور و خانه خود دانند که زنان به ھمگان می

 ، به ھمين دليل.شان نيز در معرض خطرات مختلف قرار دارند امنيتی ندارند، حتی در فرار از کشور و خانه و کاشانه

 ،ھا مجبور ھستند به منظور تھيه غذا و احتياجات اوليه جويان زن ھستند و متاسفانه برخی از آن گيری از پناه تعداد چشم

و کودکان در برای نمونه کمپ يوزگات در ترکيه است که از وضعيت غيربھداشتی و اسفبار کمپ زنان . فروشی کنند تن

ھا در برخی موارد توسط  آن. حمايت مالی و پشتيبانی از آنان در اين کشورھا ھرگز کافی نبوده است. اين کشور است

  . نيز امنيت ندارندپوليسگيرند و در مراجعه به  نگھبانان مرزی و حتی نيروھای حافظ صلح مورد تعرض قرار می

ساز و کار ...  وئی عراق، ليبی ايران، عربستان، کشورھای آفريقاچون افغانستان، سوريه، يمن،  ھمئیدر کشورھا

 اکثرا زنانی را که در رابطه با سرپيچی از اصول اجتماعی تحت پوليس. ستيز است  قانون به شکل عريانی زنئیاجرا

 غالبا بنا بر پوليسچنين مواردی وجود دارد که  ھم. کند عنوان فرار از منزل، متھم به رابطه جنسی خارج از ازدواج می

 .ھا، زنان را به جرم زنا بازداشت کرده است تقاضای خانواده

شده و  از پناھجويان و آوارگان سرکوب... ايران و، افغانستان، چون ترکيه  ھمئیافزون بر تمام اين مسائل، کشورھا

. کنند  میئیجو ی خود بھرهطلبانه سياس  و اھداف توسعه  ھای بازی جنگی موجود در کشور و مرزھايشان به عنوان مھره
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چنين  ھم. باغ، مردان آواره سوری را به عنوان نيروی نظامی خود به اين منطقه فرستاده است ترکيه در مناقشات قره

به ليبی فرستاده » گوشت دم توپ«سال پيش تاکنون توسط دولت ترکيه، در چند نوبت به عنوان  مردان سوری از يک

  .اند شده

ز لشکر فاطميون و زينبيون را متشکل از مردان افغانستانی و پاکستانی برای اعزام به سوريه و سپاه قدس ايران ني

ھا   برای زنان اين خانوادهئیبا کشته شدن مردان، بر دوش کشيدن بار پناھجو. جنگ با مخالفان بشار اسد تاسيس کرد

  .گردد فرساتر از پيش می طاقت

 رابطه مستقيمی با وضعيت پناھندگان و ،پذير غربی آميز کشورھای پناھنده ھای نژادپرستانه و تبعيض اعمال سياست

چون دولت ترکيه   ھمئیپناھجويان حتی در برخی موارد به اھرم فشار کشورھا. جويان در کشورھای پيرامونی دارد پناه

بدل » متمدن« اروپای ھا پشت ديوارھای داشتن آن گيری از اتحاديه اروپا و دريافت مبالغی کالن جھت نگه برای باج

 .اند شده

شان گفته بودند و اکثر آنان را زنان تشکيل  اما تفاوت اين بار در اين بود که قربانيان آزارھای جنسی که از خاطرات تلخ

 .دادند، نه از نامداران عرصه سياست يا ھنر بلکه از شھروندان معمولی بودند می

شان در جامعه و محيط خانواده بارھا مورد آزارھای جنسی قرار گرفته  هتر آنان زنانی بودند که در زندگی روزمر بيش

ای که آزاردھنده  بودند؛ از زنی که با نشستن روی صندلی جلوی تاکسی مورد تعرض راننده قرار گرفته، تا زن آزارديده

 .تزده اس بايد مھر سکوت بر لب می» حفظ کيان خانواده«جزو خويشاندان نزديکش بوده و به خاطر 

طلب، ھنرپيشگان زن ايرانی  به گفته اين فعال برابری. اما وضعيت برای ھنرپيشگان زن در ايران بسيار متفاوت است

ھا،  اند که بتوانند از آن با صدای بلند آزارگر را خطاب قرار دھند؛ به گفته برخی ھنوز به جايگاه قدرتمندی نرسيده

گيرند و اگر بخواھند  ه صرف ايفای يک نقش منفی مورد توھين قرار میھنرپيشگانی ھستند که ھمين امروز نيز تنھا ب

 ».تقصير خودش بوده است«: شوند رو می نام آزارگرانشان را فاش کنند، با اين واکنش جامعه روبه

قدر مھم بود که به پنجاھمين دوره از آرت فر  ھای اجتماعی خالصه نشد بلکه آن تو تنھا به شبکه فراگيری جنبش می 

می « ھم رسيد و چند ھنرمند زن در اين رويداد آثاری ھنری که مستقيما به آزار جنسی و ھشتگ ٢٠١٩بازل در سال 

حضور زنان ھنرمند و ارائه چنين آثاری در اين رويداد در حالی صورت گرفت که . اشاره داشت را ارائه کردند» تو

  .ھای حراج دارند  ھنری و فروش آثار در خانهترين سھم را در رويدادھای شود مردان ھنرمند بيش گفته می

كننده سرشناس ھاليوود،  کند، بعد از اين راه افتاد كه عليه يك تھيه که آزار جنسی را افشا می» من ھم«يا » تو می «جنبش 

تر  زرگرفته ب اتھام آزار جنسی مطرح شد و بعد از آن، مانند يك گلوله برفی كوچك كه راه افتاده و در طول مسير رفته

اين گلوله . ھا شده انجام دادند  درباره تعرضی كه به آنئیھا شود، اشخاص ديگری به اين جنبش پيوستند و افشاگری

ھای سرشناس ديگری را ھم ھدف گرفته و  ھا منجر شده، شخصيت قدر بزرگ شده كه به استعفای خيلی برفی حاال آن

  . استھای سياسی ھم رسيده  و ساير شخصيتترمپحتی نوبت 

 و ايران چندان راه ئیاما با فراگير شدن اين جنبش در کشورھای غربی، اين فضای افشاگری چندان به کشورھای آسيا

ھای قوی فرھنگ و سنت مردساالری و  ترين داليل آن ريشه  داليلی مختلفی دارد اما شايد از مھممسأله اين !پيدا نکرد

  .مذھبی باشد

ھا دست به ريشه روابط و مناسبات  اندرکاران آن ا طوالنی نيست به دليل اين که دستھ متاسفانه عمر اين قبيل جنبش

فرھنگ مردساالری و پدرساالری را به طور جدی مورد نقد ، برند داری نمی ھای نابرابر و استثمار سرمايه  سياست
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ھا و البالی اخبار و  ا در ذھنھ کنند و تنھا خاطره آن ھا پس از مدتی فروکش پيدا می دھند در نتيجه اين جنبش نمی

  .ماند ھا باقی می گزارشات و تحليل

  ٢٠٢٠مبر  بيست و چھارم نو- ١٣٩٩ ]قوس[ھارم آذرشنبه چ سه

 

  :افزودۀ پورتال

" من ھم"در زمينۀ جنبش و تحقيق ارزشمند شان " بھرام رحمانی"احترامی که به شخص ھمکار پرکار و ساعی ما آقای 

، از ما می خواھد تا جھت داريمبه مثابۀ عکس العمل افشاگرانه عليه رسوائی ھای جنسی در اداراتی که نام برده اند 

  :ا نيز به تحقيق شان بيفزائيمتکميل بحث شان به صورت خيلی مختصر يادداشت ذيل ر

ه و پھنا، در مقايسه با آنچه در افغانستان اشغال مام گستررسوائی ھای جنسی که ايشان در سطح جھان نام برده اند با ت

  . پنھان می باشدفغانستاناکوه يخی نيست که قاعدۀ آن در  اکنون رخ می دھد، چيزی بيشتر از قلۀ شده رخ داده و ھمين

ستر وضعيت مستعمراتی کشور که در آن فرھنگ  بر بشرايط رقت بار اقتصادیگی، فقر، گرسنگی و اوضاع جنيعنی 

است تا به عالوۀ ، باعث شده ارددبشدت تبليغ می را برده ساز و مبتذل استعماری در تمام اشکال ھرزگی ليبرالی 

 به بزرگترين "ارگ رياست جمھوری"ًادارات جزء و دور افتاده، زندانھای زنانه، مراکز امنيتی پوليس، مشخصا 

  . دد در افغانستان مبدل گرفاحشه خانۀ رسمی

 من بعد کشور اکتفاء نموده، اميدواريمو خارج از ، به آوردن چند لينک از رسانه ھای داخل قتدر اينجا نسبت کمبود و

"  دولت دست نشاندهمقام اول" می نويسند، يزیچدوستان ما فراموش ننمايند که وقتی راجع به گسترش فساد و ھرزگی 

  :را از ياد نبرند

:لينکھای مورد نظر  

https://avapress.com/fa/ 

https://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=160399 

https://www.radiozamaneh.com/448081 

(2) Watch | Facebook 

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-48420914 

 YouTube - رسوايی جنس.ی در ارگ رياست جمھوری افغانستان

  . و ده ھا سند ديگر

  AA-AAپورتال ادارۀ 


