برگرداندن خیابان های مصر :کمپین جغرافیای آزار برای مبارزه با آزار جنسی
بینش و انگیزه

با اوج گرفتن امواج اعتراضات سراسری و برکناری حسنی مبارک ،رئیسجمهوری که سالیان دراز بر این کشور
حکومت کرد ،یازدهم فوریه  ٣١٢٢میالدی عصر نوینی را در تاریخ مصر گشود .با این حال ،پایان نظام خودکامه و
سرکوبگر در این کشور به معنی خاتمه یافتن بالیایی که از دیرباز گریبان آن را گرفتهاند و در میانشان میتوان به ویژه
به اذیت و آزار جنسی گسترده اشاره کرد ،نبود .سالیان سال ،زنان مصری از آزار خیابانی همچون سوت و متلک خیابانی
و دستمالی کردن گرفته تا تجاوز جنسی ،رنج بردهاند .انقالب فرصتی بود تا ،دوش به دوش مردان در اعتراضات خیابانی،
زنان مصری برای مدّتی از اذیت و آزار جنسی مصون بمانند .همچنان که یک زن مصری بخاطر میآورد" :در طول سه
هفتهای که انقالب به درا
زا انجامید ،ما زنان مصری هیچگونه آزار جنسی از سوی مردان مشاهده نکردیم .گویی فضایی آکنده از فرهنگ و تمدن
بر کشور حکمفرما شده بود!"[]1
ولی ،به موازات خالء امنیتی که پس از سرنگونی حسنی مبارک بر کشور حاکم شد ،تجاوز جنسی با خشونتی روز افزون
در معابر و اماکن عمومی علیه زنان گسترش یافت .میدان التحریر قاهره که در دنیا به قلب انقالب شهرت یافته بود ،به
سرعت به مکانی نا خوشایند برای زنان تبدیل گشت؛ تا جایی که همان شب سرنگونی حسنی مبارک ،گزارشگر ویژه
شبکه تلویزیونی آمریکایی سی بی اس ،الرا لوگان و بسیاری دیگر از زنان حاضر در این میدان ،مورد اذیت و آزار
جنسی اراذل و اوباش مصری قرار گرفتند.
بنا به گزارش عفو بینالملل" ،قربانیان و آن هایی که تالش در نجات آنان داشتهاند ،در شهادتهای خویش ،صحنههای
دهشتناکی را ترسیم میکنند .دهها و گاه صدها مرد قربانیان زن خود را در حلقهای به دام انداخته ،آنگاه دست های بی
شماری لباسهای آن ها را پاره کرده ،زیپ شلوارشان را پایین کشیده ،انگشتشان میکنند و باسن و سرپستانها و
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پستانهایشان را دستمالی میکنند .در برخی موارد ،حمالتی از این دست ،همراه با انگشت کردن و فرو کردن آالت تیز
به مجاری تناسلی زنان ،دقیقا ً معنی تجاوز به خود میگیرند ]2[".یک خبرنگار زن بریتانیایی ،تجربه وحشتناک خود را در
این زمینه اینگونه بیان میکند" :مردانی شروع به کندن لباسهای من کردند .لخت مادرزاد شده بودم ...صدها مرد اعضای
مرا هر یک به طرفی کشیده و به گوشهای پرتم کردند ...عدهای پستانهای مرا میفشردند و میخراشیدند و عدهای دیگر،
به هر ترتیب که بود ،با انگشتان خود به من تجاوز میکردند .در حالی که مشتی کفتار گشنه مرا در میان خود به این سو
و آن سو پرتاب میکردند ،تنها چیزی که از ایشان میدیدم ،قیافههای دزدکیشان و نگاههای خیرهشان و نیشخندهای
کریهشان بود ]3[".آنچنان که یکی از فعالین مصری حقوق زنان در این باره میگوید" :ما در تعریؾ این گونه وقایع دیگر
از اصطالح اذیت و آزار جنسی استفاده نمیکنیم ،چرا که آنچه حقیقتا ً در حال وقوع است ،چیزی جز تروریسم جنسی
نیست]4[".
این روند مضطربکننده به نوبه خود منجر به پایگیری انقالبی نوین در مصر شده است ،انقالبی که در طی آن مصریانی
هستند که میکوشند تا زنان را قدرتمند ساخته ،آنان را از آزار و اذیت جنسی محفوظ نگه داشته و هنجارهای اجتماعی
ضد زن را در این کشور دگرگون سازند .در این راستا ،طرح  HarassMapتارنمایی است که بوسیلهی آن زنان
مصری میتوانند موارد مشاهده شدهی آزار و اذیت جنسی را از طریق پیامک گزارش داده ،به خدمات رایگان مشاوره
دست پیدا کرده و با دادههای جمع آوری شده از این راه ،جؽرافیای آزار در این کشور را نقشهبرداری کنند .طرح آنالین
فوق همچنین وسیلهای است برای آگاهیرسانی به مصریان در رابطه با آزار و اذیت جنسی و ترؼیب مصریان به تالش
برای پاسداری از قربانیان این وقایع و ایستادگی در برابر عاملین آن ها .این طرح در دسامبر  ٣١٢١میالدی از سوی
گروهی از فعاالن حقوق زنان و کنشگرانی که در این زمینه در پی شکستن دیوار "انزوای زنان قربانی و هم صدا شدن با
زنانی که به سختی لب به سخن میگشایند" بودند ،پایهریزی شد[ .]5تقاضای کاربران برای خدمات ارائه شده از سوی این
تارنما به حدی بود که تنها ساعاتی پس از راهاندازی آن ،سرور این تارنما باز ایستاد[.]6
اهداف و مقاصد

هدؾ اصلی تارنما و طرح مزبور" ،دگرگون ساختن شرایط در کوچه و خیابانی است که آزار و اذیت جنسی را برتافته و
تحمّل میکند ]7[".همانگونه که ِر ِبکا چیائو ،یکی از پایهگذاران این طرح ،میگوید" :ما میخواهیم مردم بگویند که دیگر
این گونه اعمال را تحمل نخواهند کرد .چنین اعمالی نه با سنت ما و نه با فرهنگ و تاریخ مصر هم خوانی ندارد .روندی
است نوین که میبایست جلوی آن را هر چه زودتر گرفت]8[".
این طرح از چهار جزء اصلی تشکیل شده است .نخست اینکه ،زنان قربانی میتوانند از این طریق ،شرح رویداد را با
یک پیامک ناشناس و یا با وصل شدن به تارنما ،گزارش دهند .رایانهی مزبور پس از آن ،با ارسال پاسخی خودکار به
کاربر فوق ،وی را از خدمات ارائهشده از سوی این طرح آگاه میسازد  -خدماتی همچون شیوه گزارشرسانی به نیروی
انتظامی ،دریافت همیاریهای روانپزشکی ،یا دنبال کردن دورههای آموزشی دفاع از خود .سپس ،داوطلبانی که در
چارچوب این طرح مشؽول به فعالیت هستند ،گزارشهای رسیده را مرور کرده ،آن هایی را که جزئیات الزم زمانی و
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مکانی را به همراه ندارند دستهبندی کرده ،گزارشها را بر اساس شاخصهایی همچون "خودنمایی به دور از نزاکت"،
"درخواست رابطهی جنسی"" ،کمین و تعقیب"" ،متلک" ،و "دستمالی" ،طبقهبندی میکنند.
رایانه فوق سپس ،با استفاده از نرمافزار گردآوری پیامک و نیز سامانه نقشهبرداری آنالین یوشاهیدی ،وقایع و موارد
اذیت جنسی را در قالب جؽرافیای آزار و با جزئیات مکانی آن ها ،به نقشه میکشد .رایانه فوق نه تنها گواهی است مستند
از آزار جنسی در برابر آن هایی که منکر این گونه وقایع هستند ،که تالشی است برای درهم شکستن کلیشههایی که آزار
جنسی را ممکن میسازند ،کلیشههایی از قبیل" :چنین وقایعی در محلهی ما اتفاق نمیافتد"" ،وقایعی از این دست تنها برای
دختران بیحجاب یا بدحجاب رخ میدهد" ،یا "تنها در معابر تاریک به وقوع میافتد" ،و یا صرفا ً "از سوی مردان جوانی
که نمیتوانند ازدواج کنند ،صورت میگیرد" ،کلیشههایی که باطل بودنشان بر پایه گزارشهای جمع آوری شده از سوی
این رایانه ،اثبات میگردد[.]9
شواهد به دست آمده از طریق این طرح و رایانه آن ،نه تنها بنیه و پیوندهای گروهی آن هایی را که زیر چتر آن گرد
آمدهاند تقویت میکند ،که آنان را در مقاصد اصلی خود که همانا گسترش و توسعه و پیشگیری می باشد ،مصممتر میکند.
داوطلبان طرح در سرتاسر مصر دست همیاری به سوی مؤمورین نیروهای انتظامی ،کسبه و مؽازهداران و مردم کوچه و
بازار دراز کرده ،پشتیبانی مدنی آنان را در جهت پیشگیری از این گونه وقایع خواستار میشوند و اکثراً نیز پاسخ منفی از
سوی کسی نمیشنوند و مخاطبین آن ها قبول میکنند تا به جای اینکه با بیاعتنایی از کنار این مشاهدات بگذرند ،دست
همیاری داده و ایستادگی کنند[.]11
رهبری

ِر ِبکا چیآئو ،بانویی آمریکایی که برای همکاری با مرکز مصری حقوق زنان ،تصمیم گرفت به این کشور نقل مکان کرده
و در آنجا مستقر شود ،و کنشگر مصری حقوق زنان ،إنجي أیمن ؼزالن ،مبتکرین اولیهی این طرح محسوب میشوند.
داوطلبینی که در قالب این طرح به همکاری با یکدیگر روی آوردند ،زنانی بودند که بطور روزمره با اذیت و آزار جنسی
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دست و پنجه نرم کرده و ناامیدی خویش در برابر این وقایع را با هم به بحث و تبادل نظر میگذاشتندِ .ر ِبکا چیآئو به یاد
میآورد که " :روزی وی و همکاران او به یکدیگر نگاهی کردند و گفتند که ما هر یک به نوبه خود با سازمانی در رابطه
با حقوق زنان سرگرم فعالیت هستیم و زمان آن فرا رسیده است که آستینهایمان را باال زده و برای این مهم اقدامی شایان
انجام دهیم ]11[".بدین ترتیب بود که چیآئو و ؼزالن دست به دست هم داده و کارزاری را در رابطه با آزار جنسی زنان
با هماهنگی مرکز مصری حقوق زنان تدارک دیدند ،و از طریق شبکهسازی با دیگر سازمانهای مرتبط با حقوق زنان ،با
اَ َمل فهمی ،از کارکنان صندوق جمعیت سازمان ملل متحد ،و با سوسن ؼد  ،متخصص جؽرافیا و سامانههای تخصصی
نقشهبرداری ،وارد ارتباط شده و سرگرم همکاری در این راستا شدند[.]12
ایده ترسیم جؽرافیای آزار جنسی در قالب یک نقشه ،از سازمان ؼیرانتفاعی  NIJELسرچشمه گرفت .هدؾ و مؤموریت
اصلی این سازمان این است که به دیگر سازمانها کمک کند تا دادههای خود را از طریق نقشههای آنالین با یکدیگر به
اشتراک بگذارند .هنگامی که همسر یکی از کارکنان سازمان فوق در مصر مورد آزار جنسی قرار گرفت ،وی با شبکهی
مزبور زنان ارتباط گرفته و خدمات رایانهای نقشهبرداری آنالین تشکیالت متبوع خویش را بطور رایگان در اختیار
شبکهی نوبنیاد آنان قرار میدهد[ ]13و از آنجا که گوشیهای تلفن همراه در مصر به شکلی گسترده کاربرد دارند،
مبتکرین طرح  HarassMapبه این فکر افتادند که استفاده از پیامک برای گزارشرسانی در پی وقوع آزار جنسی به
قربانیان این گونه وقایع این امکان را خواهد داد تا بجای اینکه در سکوت خویش رنج ببرند" ،ابزاری برای پاسخگویی به
این گونه اعمال در اختیار داشته باشند]14[".
ت  HarassMapرا با کمک فنی سازمان
بدین ترتیب بود که زنان مبتکر این طرح ،دست در دست یکدیگر ،تشکیال ِ
 NIJELو همیاری حقوقی یک دفتر وکالت در قاهره ،در قالب سازمانی تماما داوطلبمحور و مردمی ،پایهریزی کردند.
در حالی که مبتکرین اولیه این طرح مدت زمان زیادی را صرؾ به ثبترسانی حقوقی تشکیالت نوین خود کردند ولی،
برای دور زدن موانع اداری منعکننده ،تصمیم میگیرند تا سازمانی داوطلبمحور باقی مانده و از خیر یارانههای دولتی
بگذرند .با این حال ،در طول دو سالی که از آؼاز کار آن میگذشت ،سازمان  HarassMapتوانست تا با بهره جستن از
کمکهای مالی مرکز کانادایی پژوهش در زمینهی توسعه ،با به خدمت گرفتن بیش از  ٢١کارمند حقوق بگیر و ٠١١
داوطلب ،گسترهی فعالیتهای خود را از اسکندریه گرفته تا اسیوط ،به بیش از  ٩فرمانداری در سرتاسر مصر بسط
دهد[.]15
فضای مدنی

اذیت و آزار جنسی معضلی است که از دیرباز زنان مصری را اسیر خود کرده است .بررسیهای انجامگرفته از سوی
مرکز مصری حقوق زنان در سال  ٣١١٢میالدی نشانگر آن است که  ٩٢درصد زنان خارجی و  ٢٤درصد زنان مصری
در این کشور مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفتهاند[ .]16در حالی که نیمی از زنان بطور روزمره با آزار جنسی دست
و پنجه نرم میکنند ،زنان عموما ً و بویژه در تعطیلیها و گردهماییهای مردمی و در تظاهرات سیاسی ،مورد اذیت و آزار
جنسی قرار میگیرند[ .]17به عنوان نمونه ،تنها در طی مراسم عید قربان سال  ٣١٢٣میالدی که پایان ماه اسالمی
رمضان در آن جشن گرفته میشود ٧٣٧ ،شکایت در ارتباط با آزار جنسی – اؼلب در برابر چشمان نیروهای انتظامی
منفعل – به مؤمورین گزارش داده شد[.]18
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اذیت و آزار جنسی ،در ابعادی این چنین ،محدودیتهای متعددی را برای زنان مصری به وجود میآورد .همانطور که
یکی از بنیانگذاران طرح  HarassMapخاطر نشان می سازد" :من در قاهره بزرگ شدم و از همان آؼاز یاد گرفتم
چگونه زندگی خود را برای بر حذر ماندن از آزار جنسی ،سازماندهی کنم .مثالً ،خریدها و کارهای روزانهام را طوری
برنامهریزی میکردم که با مسابقات فوتبال همزمان شود و من بتوانم ،هنگامی که مردان بالػ و یا جوانان محله سرگرم
تماشای آن هستند ،به کار بیرونی خودم بپردازم ...یا اینکه به جای سر زدن به قهوهخانههای ارزان و مختص مردان،
مجبور بودم به رستورانهای گرانقیمتتر بروم و یا اینکه بجای استفاده از وسایل نقلیهی عمومی مجبور بودم از تاکسی
خصوصی استفاده کنم ...حتی به برخی پیشنهادهای شؽلی جواب رد دادم ،چرا که صاحبکار پارکینگی در اختیارم
نمیگذاشت و در نتیجه مجبور میشدم که در صورت قبول فرصت کاری فوق ،با همان وسایل نقلیه عمومی و اتوبوسهای
دهشتناکاش به سر کار جدیدم بروم .و با وجود همهی این تمهیدات ،باز هنگامی که از پارکینگ به ساختمان محل کارم
میرفتم ،مورد اذیت و آزار جنسی قرار میگرفتم[.]19
با همهی اینها ،باورها و رویکردهای اجتماعی کماکان تقصیر این گونه رفتارهای ناشایست جنسی را ،نه به گردن مردان،
که به گردن زنان ،شیوهی لباس پوشیدن آنها و یا حضور آنان در اماکن عمومی شلوغ ،میاندازد .در سال  ٣١١٢میالدی
بود که یک کمپین اینترنتی ،به گویاترین شکلی این گونه باور و رویکرد اجتماعی را ترسیم کرد :در حالی که یک آبنبات
چوبی محجبه در کنار یک آبنبات چوبی دیگر ولی لخت و پوشیده از مگس در تصویر به چشم میخورد ،زیرنویس آن
میگفت" ،جلویشان را نمیتوانی بگیری ،ولی خودت را که میتوانی محفوظ بداری!" .به عبارت دیگر ،حجاب سرت کن
تا این بال سرت نیاید[ !!]21به همین دلیل است که در فضایی این چنین ،بسیاری از زنان قربانی آزار جنسی ترجیح
میدهند سکوت اختیار کرده و مورد عتاب و سرزنش مضاعؾ قرار نگیرند و آبرویشان ریخته نشود .در واقع٩٧ ،
درصد زنان قربانی هرگز به نیروهای انتظامی مراجعه نمیکنند" ،یا به این دلیل که فکر میکنند مهم نیست و یا اینکه
اصوال انتظار کمکی هم از آنان ندارند ]21[".ناگفته نماند که نیروهای انتظامی خود اؼلب از جمله مرتکبین آزار و اذیت
جنسی در قبال زنان میباشند.
حقیقت امر این است که آزار جنسی تنها یک معضل اجتماعی نیست ،بلکه مسئولین امور از آن به عنوان ابزاری برای
دور نگه داشتن زنان از عرصهی عمومی نیز استفاده میکنند .در تظاهرات نهم مارس  ٣١٢٢بود که ،به عنوان نمونه،
گروهی از زنان معترض دستگیر شده ،مورد ضرب و شتم و سپس بازرسی بدنی لخت قرار میگیرند ،آن هم در برابر
دوربینهای عکاسی سربازان و دیگر مؤمورین امنیتی![ ]22در این میان ٧ ،تن از زنان بازداشت شده به جرم واهی
روسپیگری تهدید شده ،مجبور میگردند باکرگی خود را در حضور پزشک و در دید تمسخرآمیز و در برابر قهقهههای
مؤمورین امنیتی ،به آزمایش گذاشته و تن به "آزمون بکارت" دهند[ .]23یکی از همین زنان از تجربه تلخ آن روز خود
میگوید" :آن روز ،واقعا آروزی مرگ کردم ]24[".یکی از امیران ارشد نیروهای مسلح تجاوزهای فوقالذکر را چنین
توجیه کرده است" :این دختران مثل دختر من و شما نیستند .ما آنها را زیر چادرهایشان در میدان التحریر همراه با مردان
ؼیرمحرم ،با ککتل مولوتؾ و مواد مخدر پیدا کردهایم .از اینها گذشته ،هیچ یک از آنها باکره هم نبوده است ]25[".و در
حالی که یک دادگاه مدنی "آزمونهای بکارت" را ؼیر قانونی اعالم کرد ،تنها افسر امنیتی متهم در این پرونده ،از سوی
دادگاه بی گناه اعالم شد[.]26
در دسامبر  ،٣١٢٢پخش گسترده فیلمی در فضای مجازی که ضرب و شتم شدید و لخت کردن زنی جوان و نمایان شدن
سینهبند وی به دست مؤموران امنیتی مصر را به تصویر میکشد ،خشم وسیعی را برانگیخت .در عین حال ،و همانطور که
یکی از زنان مصری خاطر نشان میسازد" ،بسیاری گفتند که تقصیر خود دخترک بوده است .اصال آنجا چه کار میکرده
است؟ و میخواست بد حجاب نباشد تا این بال هم سرش نیاید!"[ ]27اوایل  ٣١٢٤بود که یکی از روحانیون و مبلؽین سلفی
باالی منبر رفته ،با تمسخر "زنان لختی را که عمدا به میدان التحریر میروند تا به آنها تجاوز شود" ،به باد حمله گرفته،
آنها را "شیاطینی بیاخالق ،بیشرم ،خیرهسر ،و حتی فاقد زنیّت خواند"[.]28
هستند بسیاری از ناظران که آزار و اذیت جنسی را مولود تمایالت جنسی سرکوبشده میپندارند .اقتصاد ضعیؾ مصر
چنین اقتضاء میکند که تعداد کثیری از مردان جوان مصری نتوانند ازدواج کرده و کماکان ،و از روی ناچاری ،زیر
سقؾ خانهی پدری روزگار سپری میکنند .مضاؾ بر این ،چون رابطهی جنسی پیش از ازدواج نیز با اخم و ؼضب
نگریسته میشود ،محرومیت جنسی مردان از طریق تجاوز و اذیت و آزار جنسی زنان توسط آنان ،مهار میگردد .با این
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وجود ،این واقعیت که مردان مزدوج و پسران نابالػ نیز به آزار و اذیت جنسی زنان روی میآورند ،تا حدودی پایههای
استداللی نظریهی فوق را سست میکند.
برخی به اعضای  HarassMapاین اتهام را وارد کردهاند که با سیاهنمایی و بزرگ کردن موضوع آزار جنسی ،در پی
آنند تا چهره و شهرت مصر را تخریب نمایند .اعضای این طرح هم برای رد این گونه اتهامات ،پیامی را با این مضمون
در اختیار افکار عمومی قرار دادهاند که" :ما عاشق مصریم و خیال نداریم این کشور را ترک کنیم .بنابراین ،هرگز به
آزار و اذیت جنسی این اجازه را نخواهیم داد که ما را بیرون براند .اگر در خانه مشکلی داریم ،اگر به عنوان مثال آب
نشت میکند ،این دلیل نمیشود که ما خانه و آشیانه خود را ترک کنیم ،که برعکس ،به دنبال راه حلی برای نشت آب و
برطرؾ کردن مشکل برخواهیم آمد .به همین ترتیب نیز ،ما در پی راهکاری برای برونرفت از مشکالت اجتماعی در
این کشور میباشیم]29[".
ضدیت با طرح و اعضای سازمان  ،HarassMapبویژه پس از انقالب این کشور و آؼاز دوران بیثباتی در آن ،باال
گرفته است ،چرا که منتقدان این طرح معتقدند که آزار جنسی در برابر خیل عظیم مشکالت مصر ،از اهمیت چندانی
برخوردار نیست .همچنانکه چیآئو در این باره میگوید" :یک کمپین تبلیؽاتی علیه ما در جریان است ،و پیام آن هم این
است که حقوق زنان در شرایط فعلی مصر موضوعیتی ندارد ]31[".با این حال ،داوطلبینی که در چارچوب این طرح کار
میکنند ،کماکان مصمم میباشند تا به کمپین خویش برای احقاق حقوق زنان مصری ادامه دهند .چیآئو در نقد این دیدگاه
میگوید" :اینکه زمانی برای مردان وجود دارد و زمانی برای زنان ،استدالل درستی نیست ...هم اکنون زمان آن رسیده
است که آینده کشور خود را بسازیم ...کشوری و آیندهای برای همه ...اگر گروهی از این کشور و از آیندهی آن محروم
گردد ،این ،آن کشور و آن آیندهای نیست که ما در پیاش هستیم]31[".
پیام و مخاطب

 HarassMapبیشتر به دنبال آن است که ناظران منفعل آزار جنسی را تحت تؤثیر قرار دهد ،تا خود آزاردهندگان را،
چرا که هدؾ آن "ساختن محیطی است اجتماعی که به راحتی امروز امکان بروز چنین اعمالی را به آزاردهندگان و اذیت
کنندگان جنسی ندهد ]32[".به عنوان طرحی جامعهمحور HarassMap ،در پی آن نیست که مردم کوچه و بازار بگوید
چه بکنند و چه نکنند ،بلکه به عنوان عضوی از اعضای جامعه با آنان سخن میگوید ]33[".داوطلبین ،که نیمی از آنان را
مردان تشکیل میدهند ،تعلیم دیدهاند تا هر یک در محلهی خود گروهی را با هدؾ گسترش و توسعه به سوی دیگران
بوجود آورده ،دست همیاری به سوی افراد محل دراز کنند .بدین ترتیب ،هر ماه حدود  ٠١١داوطلب در محلههای خود
بسیج شده ،با مردم کوچه و بازار ،از کاسبکاران و اهل محل گرفته تا مؤمورین امنیتی و دیگران ،به صحبت مینشینند تا
هر یک از آنها را در قبال "مراقبت و ایستادگی در برابر آزار جنسی" ترؼیب کنند[.]34
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داوطلبان این کمپین به مردم توضیح میدهند که آزار جنسی ،پدیدهای است که این اواخر دست به گریبان جامعهی مصری
شده است و "هیچ گونه تقاربی با ارزشها و سنتهای این کشور ندارد ]35[".آنها به مخاطبان خویش یادآوری میکنند که
چگونه در گذشتهای نه چندان دور ،مردم کوچه و بازار تحت هیچ عنوانی به هیچ فردی اجازهی آزار جنسی دادن را نداده،
نه تنها در برابر او ایستادگی میکردند که در صورت ارتکاب چنین جرمی ،وی را تعقیب کرده و سرش را به نشانهی
فردی بیشرم ،از ته میتراشیدند .آنها از مخاطبین خویش میپرسند" ،آیا بهتر نخواهد بود چنین گذشتهای را از نو بسزایم
و به امنیت بازیافتهی معابر عمومی خود و نیز به مرتبهی احیاءشدهی شؤن انسانی در فرهنگ خود ،بار دیگر افتخار
کنیم]36[".
با استفاده از نقشهبرداری موارد مشاهده شده و نشان دادن آن به مخاطبین ،داوطلبین تالش دارند تا واقعیت عینی آزار
جنسی را به آنها بفهمانند ،و ایشان نیز اؼلب "از اینکه آزار جنسی تا چه حد گسترده شده و حتی در محلهی خودشان هم و
برای هر کسی اتفاق میافتد" ،سخت شگفتزده و عصبانی میگردند[ .]37در پایان ،داوطلبین از مخاطبین خود میخواهند
تا آنها را در پخش هر چه وسیعتر این پیام ،یاری رسانند" :آزار جنسی دیگر تحمل نخواهد شد]38[".
گرچه داوطلبین  HarassMapدر وهله نخست از سوی مخاطبین خود با نوعی مقاومت روبرو میگردند ولی ،تبادل
نظر آن ها هنوز به پایان نرسیده که "نه تنها اکثر مردم با استدالل ارائه شده موافقت میکنند ،که بسیاری نیز مشتاقانه تمایل
خویش به همکاری با این طرح را ابراز میدارند"؛ در واقع" :از هر ده نفر ،هشت تن عمال به حامیان آن تبدیل
میشوند ]39[".این رهبران نوین محلی سپس برچسبها و پوسترهایی را دریافت کرده و در محل کسب و کار خویش
نصب میکنند ،اعالنهایی که بر آنها نوشته شده" :منطقهی عاری از آزار جنسی ".در عوض ،این اماکن تجاری نیز در
نقشهی آنالین  HarassMapبه عنوان محلهایی امن برای زنان ،در فضای مجازی معرفی شده و ارتقاء داده
میشوند[.]41
عالوه بر گسترش رودرروی داوطلبان ،فضای مجازی و گوشیهای همراه نیز در جلب حمایت مردم و مخاطبین در کمپین
علیه آزار جنسی و در گردآوری گزارشهای مربوطه ،از اهمیت بسزایی برخوردارند .چیآئو در این رابطه میافزاید" :با
ی اجتماعی HarassMap ،در حال رشد و گسترش است .به محض اینکه یک نفر از کار شما آگاه میشود،
رسانهها ِ
میتواند با یک کلیک به جمع حامیان و داوطلبینتان بپیوندد ...و پس از آن نیز در میان دوستان و خویشان خود برای این
کار ،یارگیری کند .بدین ترتیب ،تالشی که باید برای عضوگیری به کار بست ،بسیار کمتر میشود ]41[".و از آنجا که با
نرخ نفوذی برابر با  ٢٢٤درصد ،تعداد کاربران گوشیهای همراه در مصر به  ٩٣میلیون رسیده است ،برد طرح نیز به
همان میزان افزایش پیدا کرده است" ،حتی تا روستاهای دوردستی که ما ،بدون استفاده از فنآوری نوین ارتباطاتی ،هرگز
نمیتوانستیم به هیچ یک از آن ها دسترسی پیدا کنیم]42[".
فعالیت های فراگستر

تیم  HarassMapبا کنشگران حقوق زنان در چهار گوشهی دنیا شبکهسازی کرده است .این طرح از جمله از کارزار
هندی مبارزه با آزار جنسی  Blank Noiseالهام گرفته است[ .]43پروژهی مصری همچنین از معادل آمریکایی خود
تحت عنوان  Hollabackکه تالش دارد تا در این کشور مخاطبین خویش را از طریق آنالین با معضل آزار جنسی آگاه
سازد ،ارتباط برقرار کرده است[ HarassMap .]44همچنین به فعالین حقوق زنان در کشورهایی نظیر یمن ،سوریه،
لبنان ،بنگالدش ،پاکستان ،هند ،و فلسطین کمک کرده است تا معادل محلی طرح مصری را در کشورهای متبوع خود پیاده
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کنند HarassMap .همچنین به کنشگران حقوق زنان در همین رابطه در کشورهای دیگری همچون لیبی ،ترکیه،
آفریقای جنوبی ،ایاالت متحده آمریکا ،کانادا ،ایران ،مالزی ،اندونزی ،ژاپن ،کامبوج ،و مراکش یاری رسانده تا آنها نیز به
نوبه خود در کشور خویش به نقشهبرداری آزار جنسی پرداخته ،جؽرافیای آزار را در سرزمین خود ترسیم کنند[.]45
همکاری داوطلبین مصری کمپین مبارزه علیه آزار جنسی با فعالینی در لبنان و در سودان در ماه ژوئن  ٣١٢٢میالدی ،به
تولید صدها توییت و وبالگ در فضای مجازی در این زمینه انجامید[.]46
همکاریهای  HarassMapبا دیگر سازمانهای ؼیردولتی و مستقل دولتی و فعالین مدنی ،به برپایی نمایشگاههای هنری
متعددی در اینجا و آنجا انجامیده است ،رویدادهایی که در طی آن ها ،کارهای هنرمندان در عرصهی مبارزه با آزار
جنسی به نمایش درآمده ،هنر به عنوان ابزاری برای نقد مشکالت اجتماعی ،پا به عرصهی مدنی میگذارد .این نوع
همیاری در زمینهی سینما به تولید فیلم  ،٨٧٢نگاهی سینمایی و نقادانه به معضل آزار جنسی در مصر ،و به اکران آن در
ماه دسامبر  ٣١٢١میالدی انجامید .پیش از توزیع فیلم ،دستاندرکاران  HarassMapبا خالقین این فیلم و نیز ستارههای
آن به گفتگو نشسته ،برنامههای گسترش دهنده در رابطه با مبارزه با آزار جنسی را به هر یک از آنان در میان
گذاشتند[.]47
در حالی که  HarassMapبه کمپین خود برای پایان دادن به مدارای آزار جنسی ادامه میدهد ،دیگران به این مبارزه
میپیوندند .گروههای داوطلبین همچون  OpAntiSHو  ،Tahrir Bodyguardکه هر دو در ماه نوامبر سال ٣١٢٣
میالدی بنیان گذارده شدند ،با گشتهای امنیتی خود در طی گردهماییهای سیاسی در میدان التحریر ،به مراقبت از
معترضین زن پرداخته و در صورت بروز موارد آزار جنسی ،قربانیان را به محل امنی هدایت کرده و خدمات درمانی و
روانپزشکی الزم را در اختیار آنان قرار میدهند .این دو گروه همچنین ،با در اختیار گذاردن شماره تلفنهای اضطراری
خود ،در کنار دیگر ابزار گزارشرسانی همچون توییتر و فیسبوک ،به مخاطبین خود این امکان را میدهند تا هر مورد
مشاهده شدهی آزار جنسی را در اسرع وقت به آن ها گزارش داده تا داوطلبینشان بتوانند اقدامات الزم را به اجرا
بگذارنند .ابتکارهای دیگر این دو گروه در این راستا ،شامل ارائهی کالسهای آموزشی رایگان دفاع از خود و همکاری و
هماهنگی با احزاب سیاسی برای بهره گرفتن از نیروی انسانی داوطلب آن ها در حفظ امنیت گردهمایی سیاسی
میباشد[ .]48یکی از اعضای گروه "محافظین التحریر" یا  Tahrir Bodyguardدر این رابطه میگوید" :زنان حق
دارند اعتراض کنند و ما اینجاییم تا از آنها محافظت کنیم و کمکشان کنیم تا از خود مراقبت کنند]49[".
از آؼاز به کار خود تا اوایل  HarassMap ،٣١٢٤توانسته است بیش از  ٢١١١مورد آزار جنسی را گردآوری و
نقشهبرداری کند و از  ٢١١١١زن مصری در این رابطه نظرسنجی به عمل بیاورد[ .]51تارنمای این طرح هر ماه بیش
از  ٣١١١١بازدید از صفحههای خود دارد[ .]51دستاوردهای متعدد این طرح باعث شده است تا جایگاه بینالمللی و
شناسایی آن در سطح جهانی نیز افزایش یابد و جایزه برنامه توسعه سازمان ملل در ارتباط با توانمندسازی زنان در سال
 ٣١٢٢میالدی[ ]52به آن تعلق بگیرد[ .]53سال بعد نیز ،برای تقدیر از "استفادهی بهینه از فناوری در رابطه با منفعت
جامعه HarassMap ،موفق میشود تا جایزه ساالنه بهترین بالگ دویچه وله را به خود اختصاص دهد[.]54
در  HarassMap ،٣١٢٤در نظر دارد تا با همکاری با داوطلبین و آموزگاران در قالب موسسات و مراکز آموزشی،
تعلیم و آگاهیرسانی در زمینه مبارزه با و پیشگیری از آزار جنسی را به داخل محیطهای آموزشی برده و در صورت
لزوم ،زبان و ابزار تربیتی خود را با مخاطبین جوان تطبیق دهد[ .]55این طرح همچنین در نظر دارد تا حیطه عملکرد
خود را فراتر از محدوده معابر عمومی و به مراکز تجاری و خرید ،رستورانها و به وسایل نقلیه عمومی ،گسترش
دهد[.]56
همانطور که نهاد ابو کمسان ،رئیس مرکز مصری حقوق زنان ،در این زمینه یادآور میگردد" ،این یک جنایت خاموش
است .ولی امروزه زنان بیشتری درباره آن لب به سخن میگشایند" ،و این ،دستاورد اقداماتی است که سازمانهایی نظیر
 HarassMapتا کنون انجام دادهاند[ .]57این طرح به زنان مصری این امکان را داده است تا موارد آزار جنسی را
گزارش کنند و از سوی دیگر مبارزه سخت برای پایان دادن به تحمل و مدارای آزار جنسی را نیز در دستور کار خویش
قرار داده است .به موازات افزایش حس مسئولیت در میان مصریان در قبال سرنوشت خویش و کشور خود ،و همانطور
که چیآئو یادآور میشود" ،مردم دیگر خود را ناتوان احساس نمیکنند .آنان آمادهاند تا قدرت خود را همین االن اعمال کنند
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]58[". چنین دستاوردی جدا مایهی امید است،و در بحبوحه بیثباتی سیاسی کنونی
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