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اﻣﺮوزه ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﺟﺪی ﺑﺮای ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،آﻣﻮزش و
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺟﻤﻌﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﯾﻦ ﻓﻀﺎیِ آزاد و ﺑﯽﺣﺪ و
ﻣﺮزِ ﮔﺮدش اﻃﻼﻋﺎت ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺪاﯾﺸﺎن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﺸﺎن ،ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ.
وﺟﻮد ﻫﺸﺘﮓ )ﺑﺮﭼﺴﺐ( در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ اﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻏﺮﺑﺎل ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﯿﺎن اﻧﺒﻮه ﻣﻄﺎﻟﺐ و
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻄﻮف ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ،روﯾﺪادﻫﺎ
و اﺗﻔﺎﻗﺎت دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﮐﺮد .ﻫﺸﺘﮓ را ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﭼﻪ در دﻧﯿﺎی
ﻣﺠﺎزی و ﭼﻪ در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘﻄﻪ اﺗﺼﺎل ﺳﺎده و در دﺳﺘﺮس ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻓﮑﺮی-ﺳﯿﺎﺳﯽ-دﯾﻨﯽ و …ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد.
ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد و ﮔﺮوﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﯾﮏ ﺑﺤﺚ ،ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﮔﺮدش و ﻗﺪرت
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿﺰ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاض در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ )ﻣﺜﻼ اﻋﺘﺮاض ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ( ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻫﺪف و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ .در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺠﺎزی ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ واﻗﻊ ﻧﺸﺪه داﻣﻨﻪ آن ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ ،ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽِ ﯾﮏ روﯾﺪاد واﻗﻌﯽ ،ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن ﻫﺘﺸﮓ )WomensWave #ﻣﻮج زﻧﺎن(
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن  Womens’s Marchو ﺣﻤﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮ راهاﻧﺪازی ﺷﺪه و ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﻌﯽ دارد
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﻬﺎ را ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﺪ و آﺧﺮﯾﻦ
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۹۱ژاﻧﻮﯾﻪ  ۹۱۰۲ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ،ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ از ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی
ﻣﻮﻓﻖ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه را از ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺟﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻼف دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ ،ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای
آﻣﻮزش ،اﻋﺘﺮاض و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن و ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاﻫﯽ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﮕﯽ در ﺳﺎل  ۰۱۰۲ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺸﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
ChangeTheRatio #ﺗﻮﺳﻂ“ راﺷﻞ ﺳﮑﻼر ”ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎی
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﻫﺸﺘﮓ ﮐﺎرزار )MeToo #ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر( اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﺪردی ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﮑﻮت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ اﺷﺎره دارد .ﻫﺸﺘﮓ MeToo #ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻧﺎن ،ﻣﺮدان ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮﯾﻖ آن
ﺳﮑﻮت ﺧﻮد را ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ و از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺸﺎن درﺑﺎره آزار ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺠﺎوز ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در زﻣﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ ﻓﺎش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺒﺶ Metoo #ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم« ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم دادم »ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از Metoo#
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ و اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺸﺎن ،ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی آزارﮔﺮاﻧﻪ ﺧﻮد اﺑﺮاز ﺗﺄﺳﻒ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﻫﻤﺪردی ﮐﻨﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ﻓﻌﺎﻻن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ از“ ﻫﺸﺘﮓ ”ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﻫﺪاف و ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﺸﺎن و ﻧﯿﺰ اﺗﺤﺎد ﻣﯿﺎن ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺖﻫﺎ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺪﻧﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﮐﺸﻮری و ﺣﺘﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد“ ﻫﺸﺘﮓ ”ﻗﺪرت ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای دارد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎی ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ در ﺳﺎل  ۸۱۰۲ﻣﯿﻼدی و ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺪاش آﻧﻬﺎ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی و
ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻋﺘﺮاﺿﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ.

زﻧﺎن را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ  /ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ
#BelieveWomen #BelieveSurvivos
ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۸۱۰۲
ﻫﺸﺘﮓ )BelieveWomen #زﻧﺎن را ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ( ﺑﺮای ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ“ ﺑِﺮت ﮐﺎواﻧﺎ” ،ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ“ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺑﻠﯿﺴﯽ ﻓﻮرد ”ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻌﺪادی زﯾﺎدی از ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای
ﺣﻤﺎﯾﺖ از زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻧﺘﻘﺎد از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز را
ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺻﺪای ﻧﺎﺷﻨﯿﺪه زﻧﺎن اﺷﺎره دارد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻫﻢﺻﺪاﯾﯽ و ﻫﻤﺪردی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﺠﺎوز
اﺳﺖ.

ﭼﺮا ﮔﺰارش ﻧﺪادﯾﺪ )ﭼﺮا اﻋﻼم ﻧﮑﺮدﯾﺪ(
#WhyDidntReport

ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۸۱۰۲
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺑﻠﯿﺴﯽ ﻓﻮرد ،ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺮت ﮐﺎواﻧﺎ را ﺑﻪ آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮح و اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
”اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺖ ،ﭼﺮا ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﯾﻦ آزار ﺟﻨﺴﯽ را اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ﺑﻮد”.
در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﺠﺎوز ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ“ آﻟﯿﺴﺎ ﻣﯿﻼﻧﻮ ”ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺳﺮﺷﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﺸﺎن در اﯾﻦﺑﺎره ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﭼﻮن
ﺷﺮﻣﺴﺎری ،ﺗﺮس از ﻣﺠﺎزات و ﻗﻀﺎوت ،ﺑﺎور ﻧﮑﺮدن ﺻﺒﺤﺖﻫﺎﯾﺸﺎن و …ﺳﮑﻮت ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﯿﭻ
ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ذﻫﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺷﺘﺒﺎه ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﻘﻂ ﻣﺮدان اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻣﺮی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮان.

واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺎن
#WomensReality
ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ در آﮔﻮﺳﺖ ۸۱۰۲
اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ از زﻧﺎن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺸﺎن و واﻗﻌﯿﺖ آن در ﻋﻤﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺒﻌﯿﺾﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽای ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ .ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده :ﺑﺮای ﻫﺮ“ ﺣﻘﻮﻗﯽ ”ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﯾﻪای از
واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮد دارد ،ﻧﻪ ﺧﻮد واﻗﻌﯿﺖ .اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﮑﺮدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻗﺪرت )ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و…( و
ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ و ﻧﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ.
اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت روزﻣﺮه و روﺑﺮو ﺷﺪن ﻣﺪاوم زﻧﺎن در ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ ،اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت وﺟﻮد
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاﻫﯽ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

زﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ
#TimesUp
ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ در ژاﻧﻮﯾﻪ ۸۱۰۲
اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده در روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﻮﯾﻮرکﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ آن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده
و در ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ  ۸۱۰۲ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺼﺪ زن ﻣﺸﻬﻮر )ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺑﺎزﯾﮕﺮان ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ،ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻣﺸﺎﻏﻞ ،ﻣﺪﯾﺮان و…( در ﻫﺎﻟﯿﻮود ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻫﺸﺘﮓ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﺠﺎوز ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻫﺸﺘﮓ  Times upاﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ“ زﻣﺎن ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ،آزار و اذﯾﺖ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ”و در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻣﺎن آن
ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﮐﺮد .از اﯾﻦ رو وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم  times up nowﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ آﻧﻼﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن
ﺗﺠﺎوز و ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎد“ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺗﺎﯾﻤﺰ آپ ”ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ و ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ
آﻧﻼﯾﻦ را )از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ( ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اذﯾﺖ و آزار ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﭙﺮداز )ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﺑﭙﺮداز(

#PayMeToo
“ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ”ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ و واﻗﻌﯿﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .در اﺗﺤﺎدﯾﻪ
اروﭘﺎ زﻧﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۶۱درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺎن  ۵۲درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺮدان ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی
ﺑﺎزﻧﺸﺘﮕﯽای ﮐﻪ ﺟﻤﻊآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اروﭘﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻘﻖ
“ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ”اﺳﺖ .در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺸﺘﮓ PayMeToo #درﺑﺎره
اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و راﻫﮑﺎر ﺑﻪ دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.

“ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﺎﻣﭙﻮن ”و“ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﭘﺮﯾﻮد ﺧﻮد را ﺗﻮﯾﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ”
#JustATampon and #LiveTweetYourPeriod
زﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺎر“ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ”ﻧﺎاﻣﯿﺪی و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎی JustATampon #و
LiveTweetYourPeriod #اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺳﻌﯽ دارد ﺗﺎﺑﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮﯾﻮد زﻧﺎن )ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ( از
ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد و ﺑﺘﻮان در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ
ﮐﺎرﯾﮑﺎﺗﻮرﻫﺎی ﻃﻨﺰآﻣﯿﺰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻮ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮓﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﭼﻮن )BloodNormal #ﺧﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ()RedSummer # ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺮخ(،
)EndPeriodShaming #ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺮﻣﺴﺎری از ﭘﺮﯾﻮد( و …ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺑﯿﺪارزﻧﯽ

