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Me   too ابزار سیاسی دموکرات ها برای تغییر در مجلس نمایندگان
به رغم آنکه هر 98 ثانیه یک زن در امریکا قربانی تجاوز می شود اما هیچ  گاه این چالش به اندازه جنبش Me too رسانه ای نشد

88498440سرويس اجتماعي

جنبش »MeToo« عالوه بر آنکه بخشي از 
فساد فراگیر در اروپا و امریکا را آشکار كرد 
اما هدف اصلي از انعکاس رسانه اي گسترده 
آن و حتي انتخ�اب زناني ك�ه پرچمدار این 
جنبش بودند ب�ه عنوان چهره س�ال مجله 
تایم در س�ال 2017 همه و همه نشان از یک 
سناریوي سیاس�ي حساب ش�ده دارد و به 
خصوص در امریکا جنبش »MeToo« ابزاري 
براي تقس�یم قدرت میان جمهوریخواهان 
و دموكرات هاس�ت و زنان�ي كه در س�طوح 
مختلف سیاس�ي و اجتماعي به این جنبش 
پیوس�ته اند نیز یک بار دیگر به ابزاري براي 

بازي هاي سیاسي تبدیل شده اند

جنبش »MeToo« در حالي ب��ه يك جنبش فراگير 
تبديل ش��د كه مطابق آمارها ه��ر 98ثانيه يك تعرض 
جنسي در امريكا اتفاق مي افتد. اوضاع اروپا هم از اين بهتر 
نيست. بيش از نيمي از زنان اروپايي مورد آزار جنسي قرار 
گرفته اند. با تمام اينها اما تاكنون هيچ گاه اين تجاوزها تا 
اين اندازه رسانه اي نشده و مورد توجه قرار نگرفته بود. از 
سوي ديگر روند دنباله دار اين جنبش تا به امروز و تحليل 
آن به مناسبت يك سالگي اش و البته در آستانه انتخابات 
ميان دوره اي كنگره امريكا بخش ديگري از واقعيت ها 
درباره بازنمايي اين جنبش را رونمايي مي كند و يك بار 
ديگر به اثبات مي رساند جنبش »MeToo« عالوه بر 
آنكه بخشي از فساد فراگير در اروپا و امريكا را آشكار كرد 
اما هدف اصلي از انعكاس رسانه اي گسترده آن و حتي 
انتخاب زناني كه پرچم��دار اين جنبش بودند به عنوان 
چهره سال مجله تايم در سال 2017 همه و همه نشان 
از يك سناريوي سياسي حساب شده دارد و به خصوص 
در امريكا جنب��ش »MeToo« ابزاري براي تقس��يم 
قدرت ميان جمهوريخواهان و دموكرات هاست و زناني 
كه در سطوح مختلف سياسي و اجتماعي به اين جنبش 
پيوس��ته اند نيز يك بار ديگر به اب��زاري براي بازي هاي 

سياسي تبديل شدند.
نتايج انتخابات ميان دوره ای امريكا نشان داد دموكرات  ها 
در بهره ب��رداری از جنب��ش MeToo موفق ش��دند؛ 
جنبشی كه توانس��ت با بهره برداری از زنان برای تغيير 
تركيب مجلس نمايندگان به نفع حزب دموكرات كارش 
را پيش ببرد. نتيجه انتخابات ميان دوره ای همانطور بود 
كه انتظارش می رفت. دموكرات  ها برای اولين بار از سال 
2010 به اين سو كنترل مجلس نمايندگان را در دست 
می گيرند و جمهوريخواهان همچنان كنترل مجلس سنا 
را نگه می دارند. از همه مهم تر اينكه زنان در اين انتخابات 

ركوردشكن شدند. 
  تالش براي احیاي دوباره جنبشي یکساله 

 مجل��ه اقتص��ادي اكونوميس��ت در س��الگرد جنبش 
»MeToo« تيتر اصلي،  عكس جلوي گزارش اصلي اش 
را به بررسي اين جنبش اختصاص داده بود؛ گزارشي كه 
اگرچه تالش داشت »MeToo« را جنبشي اجتماعي 
معرفي كند اما در عمل از رابط��ه اين جنبش با تأثيري 

كه بر سياس��ت و نتايج انتخابات 2018 امريكا خواهد 
گذاش��ت چشمپوش��ي نكرده بود. ماجرا برمي گردد به 
برت كاوانا، نامزد تصدي پست قاضي دادگاه ديوان عالي 
اياالت متحده امريكا و ادعاي كريستين بيلز فورد درباره 
تجاوز كاوانا به وي در دوران نوجواني اش. اين ماجرا در 
كنار اتهامات گسترده اي كه عليه ترامپ مطرح شده، كار 
جمهوريخواهان را براي انتخابات 2018 سخت تر كرده 
 »MeToo« است و به نوعي نشانه آن است كه جنبش
بيش��تر از آنكه يك جنبش اجتماعي اصالح گر باشد به 
جنبش��ي سياس��ي براي بهره برداري انتخاباتي تبديل 
شده كه حاال با سپري شدن يك س��ال همچنان ادامه 
دارد، به گونه اي كه چند روز پي��ش كاركنان گوگل در 
سراسر جهان در اعتراضي بي سابقه نسبت به نحوه رفتار 
اين كمپاني با زنان دس��ت از كار كشيدند. كاركنان اين 
كمپاني خواستار تغييراتي در نحوه برخورد با ادعاهاي 

مربوط به آزار جنسي در اين شركت شده اند. 
گوگل پيشتر اعالم كرد از سال 201۶ ميالدي، ۴8 نفر 
از كارمندانش از جمله 1۳ مدير ارشد را به خاطر ادعاهاي 

مربوط به آزار جنسي اخراج كرده است. 
از جمله اين تغييرات پايان دادن به داوري اجباري است 
كه طبق آن موارد مربوط به سوء رفتار جنسي به جاي 
ارجاع دادن به محاكم قضايي بايد در داخل كمپاني حل 
و فصل ش��ود. اين ماجرا پس از گزارش جنجالي مجله 
اكونوميست تالش��ي جدي براي احياي مجدد جنبش 
»MeToo« در آستانه انتخابات ميان دوره اي كنگره 
امريكا بود. 20درصد از اعضاي كنگره امريكا زن هستند. 
خيلي از فعاالن به دنبال آن هستند كه زنان بيشتري به 
كنگره امريكا راه يابند تا به تركيب جامعه نزديك تر شوند. 
انتخابات كنگره امريكا كه سه شنبه هفته آينده برگزار 
مي شود، شاهد افزايش چشمگير تعداد زناني است كه 
براي رسيدن به كرسي هاي مجلس نمايندگان و مجلس 
سنا تالش مي كنند. سه چهارم زنان از جانب دموكرات ها 

كانديدا شدند. 
  قدرت و جنسیت

قدرت و جنسيت عنوان گزارشي اس��ت كه چند روز 
پيش به مناسبت سالگرد جنبش »MeToo« عكس 
جلد و تيتر اصلي مجله اكونوميست را به خود اختصاص 

داد. در بخش��ي از اين گزارش آمده اس��ت:» جنبش 
MeToo موجب شده تا شخصيت زنان جدي گرفته 
شود. براي مدت طوالني، هنگامي كه يك زن عليه يك 
مرد سخن گفت، اين سوءظن به او بازگردانده شد. در 
سال 1991 هنگامي كه آنيتا هيل، كالرنس توماس كه 
اكنون يك قاضي ديوان عالي كشور است را متهم به آزار 
و اذيت جنسي كرد، مدافعان توماس او را به ديوانگي 

متهم كردند. 
تيم پش��تيباني آقاي كاوانا به همان اندازه مصمم است. 
با اين حال آنها از پرس��يدن اين س��ؤال كه آقاي كاوانا 
بي اخالقي ك��رده يا خان��م بيلز خ��ودداري مي كنند؟ 
در انتخابات س��ال 2018 رأي دهن��دگان اين ماجرا را 
غيرقابل قبول خواهند يافت. سوءاستفاده توسط مردان 
نيز جدي تر گرفته مي شود. آقاي وينشتاين مظنون به 
انجام چندين حمله جنس��ي، از جمله تجاوز به عنف، 
تمايز بين وحش��يگري و منافع او جهان را در نارضايتي 

فرو برده است.« 
در بخش ديگ��ري از اين گ��زارش آمده اس��ت:»پيش 
از انتخاب��ات 201۶، 920 تن از زن��ان دموكرات تصور 
مي كردند حمايت از فهرس��ت زنان دموكرات مي تواند 
دموكراس��ي زنان را ارتقا دهد اما زماني ك��ه ترامپ در 
انتخابات پيروز شد طي تماس با ۴2 هزار نفر مشخص 
شد اينگونه نيست و فارغ از سياست هاي ترامپ جنبش 
MeToo توانسته است توجهات را به خود جلب كند.« 
در اين گزارش ضمن اشاره به 19 زني كه ترامپ را به آزار 
و اذيت جنس��ي متهم كرده اند به ماجراي اتهام جنسي 
كلينتون هم اشاره شده است؛ ماجرايي كه نشان مي دهد 
دموكرات ها چندان وضعيت بهتري از جمهوريخواهان 

در اين زمينه ندارند. 
مجله اكونوميس��ت با تأكيد بر اينكه براي تغيير رفتار 
الگوهاي رفتاري يك دهه يا بيشتر طول مي كشد درباره 
MeToo مي نويسد: MeToo فقط يكساله است. اين 
مسئله در رابطه با مسائل جنس��ي خيلي مهم نيست، 
بلكه اهميت MeToo در اين اس��ت كه قدرت چگونه 
توزيع مي ش��ود و چگونگي پاس��خ زنان در مورد آزار و 
اذيت،بنابراين MeToo ب��ه بحث در مورد عدم قدرت 
زنان در مقام هاي دولتي ارشد و شكاف در درآمد متوسط 

بين كارگران زن و مرد مي پردازد و قصد دارد محافظتي 
در برابر سوءاس��تفاده براي زنان جواني در محيطي كه 
كار مي كنند فراه��م آورد. از نگاه اي��ن گزارش جنبش 
MeToo ممكن اس��ت تبديل به نيرومندترين قدرت 
براي حل مسالمت آميز بين زنان و مردان از زمان حق 

رأي زنان شود. 
حاال اما بازگرديم ب��ه بخش ديگري از اوض��اع زنان در 
جوامع اروپايي و امريكا كه كمتر رس��انه اي مي ش��ود و 
تاكنون منجر به راه افتادن هيچ جريان و جنبشي نشده 
است. اكنون ميزان فراوان وقوع تجاوز جنسي در امريكا  
نش��ان می دهد در هر 98 ثانيه از هر شش زن امريكايي 

يكي مورد تجاوز يا مورد تعرض قرار گرفته است. 
طبق گزارش شبكه ملي مبارزه با تجاوز جنسي در امريكا 
تعداد۳21هزارو500 نفر در اياالت متحده در سن 12 
سالگي به باال به طور متوسط در سال در معرض تجاوز يا 

تجاوز جنسي قرار گرفته اند. 
اكثر قربانيان خشونت جنسي در امريكا از سنين 18 تا 
۳۴ سال بوده كه 5۴ درصد از قربانيان را در برگرفته است 
و نسبت قربانيان 18 تا ۶۴ ساله 92 درصد از كل قربانيان 

خشونت جنسي را شامل شده است. 
گزارش رسانه های امريكايی آمارهايی را در اين زمينه 
ذكر می كند،  از جمله اينك��ه در امريكا هر 98 ثانيه يك 
نفر مورد حمله جنسی قرار می گيرد،  از 1998 تاكنون 
بالغ بر 17 ميليون و 700 هزار زن در امريكا  قربانی تجاوز 
جنس��ی ش��ده اند و 99 درصد مرتكبين خشونت های 

جنسی بدون هيچ گونه مجازاتی آزاد هستند.
در مورد اثرات رواني تجاوز ب��ه عنف در قربانيان زن 9۴ 
درصد از زنان كه م��ورد تجاوز ق��رار گرفته اند به مدت 
دو هفته پ��س از وقوع جرم دچار اضطراب ش��ده اند در 
حالي ك��ه ۳۳ درصد از زنان مورد تجاوز به خودكش��ي 
فكر كرده اند و 1۳ درصد براي خودكش��ي تالش جدي 

داشته اند. 
خشونت جنسي تنها به اياالت متحده محدود نمي شود، 
بلكه در تعدادي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز وجود 
دارد كه در آنجا نيز سوءاس��تفاده جنس��ي بسيار شايع 
است، به طوري كه بيش از نيمي از زنان اتحاديه اروپا از 
نظر جنسي مورد آزار قرار گرفته اند و از هر سه زن يكي در 

اتحاديه اروپا يك نوع از سوءاستفاده جنسي يا جسمي را 
در طول زندگي خود از سن 15 سال تجربه كرده است. 

اين ارزيابي ها براس��اس ي��ك مطالعه گس��ترده انجام 
شده توسط بنياد اروپايي حقوق اساسي براي سنجش 
خشونت جنس��ي و فيزيكي عليه زنان در اتحاديه اروپا 
بر اس��اس مصاحبه و نمونه گيري تصادف��ي از ۴2 هزار 
پاسخ دهنده تهيه شده است و اين مطالعه در سال 201۴ 
منتشر شد و كش��ورهاي اروپايي از جمله انگلستان را 
زماني كه در طول مطالعه از اتحاديه اروپا خارج نشده بود 

مورد ارزيابي قرار داده است. 
براساس همان مطالعه متوسط آزار و اذيت جنسي زنان 
15 ساله در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا 55 درصد است 
كه باالترين سطح آن در سوئد ثبت شده است. 81 درصد 
زنان سوئدي از نظر جنسي مورد آزار قرار گرفته اند كمي 
كمتر از همتايان اسكانديناوي خود يعني دانمارك كه 
ميزان آزار جنسي با 80 درصد رتبه بااليي را در اختيار 
دارد و به عبارتي چهار زن از هر پنج زن در دانمارك مورد 

آزار جنسي قرار گرفته اند. 
در مورد كش��ورهاي عضو اتحاديه اروپا، فرانسه پس از 
سوئد و دانمارك سومين كشور عضو اتحاديه اروپاست 
كه ميزان آزار و اذيت جنسي زنان آن 75 درصد است. سه 
نفر از هر چهار زن در دانمارك مورد آزار و اذيت جنسي 

قرار گرفته اند. 
در اروپا ميزان آزار و اذيت زن��ان در مجموع ۶0 درصد 
اعالم شده و در آلمان نيز سه نفر از هر پنج زن مورد آزار 

جنسي قرار گرفته اند. 
با تمام اينها اما هيچ گاه اين مس��ئله ب��ه اندازه ماجراي 
جنبش »MeToo« م��ورد توجه قرار نگرفته اس��ت. 
هر چند ش��ايد MeToo بتواند به ايجاد يك جنبش 
اجتماعي فراگي��ر در غرب كمك كند و ت��ا حدودي به 
برقراري آرامش و نجات زن��ان و دختران در محل كار و 
دانشگاه منجر شود اما به نظر نمي رسد هدف از راه اندازي 

آن دستيابي به چنين پيش فرضي باشد.
 اصوالً انگار تجاوز و خشونت عليه زنان عادي چندان مورد 
توجه قرار نمي گيرد و ماجراي جنبش »MeToo« نيز 
اگر به بهره برداري هاي سياسي منتهي نمي شد اين همه 

مورد توجه جريان رسانه اي غرب نبود. 

  بازگشت به اصول شرعي
 نسخه یگانه حل چالش مهریه 

مهريه زنان الاقل در س��ال هاي اخير همواره موضوعي مناقشه برانگيز 
بوده است. يك سوي اين مناقشه تغيير ارزش ها و پارادايم هاي اجتماعي 
و سوي ديگر آن سنتي شرعي و آميخته شدنش با عرف هاي اجتماعي 
و پارادايم هاي تغييريافته اي است كه تمام ابعاد زندگي هاي امروزي را 
فراگرفته است. به تناسب غلبه نگاه مادي گرا در جامعه و كااليي شدن 
ارزش ها، مهريه يا صداقي كه در سنت و فقه اسالمي نشانه اي از صدق و 
عالقه مرد به زن تلقي مي شود به كااليي تبديل شده كه شأن و جايگاه 
زنان با آن سنجيده مي شود. همين امر موجب شده است تعيين مهريه اي 
معقول از نگاه برخي افراد به معناي پايين آوردن شأن زن تلقي شود. از 
سوي ديگر اما فقدان پشتوانه هاي قوي اجتماعي و آمار فزاينده طالق و 
كاهش عمر مفيد زندگي هاي مشترك سبب شده است مهريه از سوي 
برخي ديگر از خانواده ها كه ممكن است حتي نگاه متعادل تري داشته 
باشند به عنوان يك پشتوانه و تضميني براي دوام بيشتر زندگي تبديل 
شود. نگاه خانواده دختر به مهريه آن اس��ت كه در صورت دوام نيافتن 
زندگي دست كم پشتوانه اي براي وي وجود دارد كه مي تواند تا حدودي 
دغدغه هاي مادي اش را تأمين كند. س��وي ديگر ماجراي چالش شدن 
مهريه اما مرداني هستند كه همچنان در فضاي »مهريه را كي داده و كي 
گرفته « سير مي كنند؛مرداني كه فراموش مي كنند مهريه تعيين شده را 
پذيرفته اند و از منظر شرعي با جاري شدن صيغه عقد مكلف به پرداخت 

آن هستند حتي اگر زن آن را مطالبه نكند. 
حاال اما با گراني بي سابقه سكه و با عنايت به سنتي كه اغلب خانواده ها 
مبناي مهريه را س��كه قرار مي دهند مهريه به عن��وان يكي از مصاديق 
دفاع فقه اس��الم از حقوق زنان به چالش��ي اجتماعي بدل شده است و 
صاحبنظران و مس��ئوالن مختلف هر كدام از ظن خ��ود برايش راهكار 

ارائه مي كنند. 
 با تمام اينها اما به نظر مي رسد بهترين راهكار براي حل و فصل منطقي و 
عادالنه اين ماجرا بازگشت به اصول شرعي و اصالت اين بحث فقهي است. 
به اين معنا كه هر مردي كه مي خواهد با زني عقد نكاح ببندد با علم به 
اين امر كه بعد از جاري شدن عقد بايد مهريه اش را به وي بدهد پاي ميز 
مذاكره بر سر تعيين مهريه بنشيند و در نهايت هم بعد از عقد و قرار گرفتن 

زير يك سقف مهريه همسرش را بپردازد. 
بديهي است اگر مرد در پرداخت اين دين جدي باشد در پذيرش ميزان 
مهريه با دقت بيشتري عمل مي كند و زير بار مهريه هاي سنگين يا عجيب 
و غريب نخواهد رفت. از س��وي ديگر پرداخت مهريه به همسر در طول 
دوران زندگي مشترك هم دين شرعي مرد را ادا مي كند و هم در صورت 
منتهي شدن زندگي به جدايي چالشي جدي براي وي به وجود نخواهد 
آورد، چراكه دي��ن مهريه حتي پس از مرگ نيز بر ذمه مرد اس��ت و اگر 
مردي پيش از پرداخت مهريه به همسرش فوت كند طبق قانون شرعي 
ابتدا بايد از اموالي كه از وي باقي مانده دين مهريه زن پرداخت ش��ود و 
سپس اگر چيزي باقي ماند به عنوان ميراث وي ميان بازماندگان تقسيم 
گردد مگر آنكه زن مهريه اش را به وراث ببخشد در غير اين صورت مهريه 

مرد ديني است كه وراث وي بايد آن را ادا كنند. 
اگر به س��يره ائمه اطهار)ع( هم نگاهي بيندازيم درمي يابيم  همواره اين 
دين ادا شده و هيچ گاه هيچ يك از بزرگان در اداي مهريه همسر كوتاهي 
نكرده اند مگر آنكه زن مهريه اش را بخشيده باشد. پس مي بينيم كه راه حل 
بحران مهريه چندان هم سخت و ناممكن نيست، بلكه راهكاري ساده دارد 

و بازگشت به توصيه هاي شرعي كه مبناي چنين سنتي است. 

 اعطاي هویت
 به کودکان مادران ایراني و پدران غیرایراني

فرزندان حاصل از ازدواج زن��ان ايراني و مردان خارجي كه اغلب افغان 
هستند و حاال ديگر بسياري از آنها به سن ازدواج رسيده اند حتي بعضي 
از آنها خود صاحب فرزند شده اند اما شناسنامه ندارند! چالشی جدي 
بود كه سال ها براي حل آن چاره انديشي نش��ده بود اما  اين بار دولت 
دوازدهم در گامي جدي براي حل مشكالت حوزه زنان و خانواده پس 
از سال ها پيگيري هاي گاه و بيگاه براي تعيين تكليف تابعيت كودكان 
حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارج��ي اليحه اي را به مجلس 
فرستاده  است كه مي تواند مشكل هزاران كودك حاصل از اين ازدواج ها 
را حل كند. طبق آمار رس��مي 50 هزار كودك متولد ش��ده از مادران 
ايراني و پدران خارجي شناسنامه ندارند هر چند آمارهاي غيررسمي 
بسيار جدي تر هستند. كودكان بي شناسنامه يعني افرادي فاقد هويت 
و كساني كه در شمارش هاي آماري گم مي شوند و وجودشان در هيچ 
جا ثبت نشده است. اين خود ظرفيت بالقوه اي از آسيب هاي اجتماعي 
را خلق مي كند. مناطق مرزي ، سيس��تان و بلوچس��تان و خراس��ان 
بيشترين چالش را در اين زمينه دارند و درست در همين مناطق است 
كه بيش��ترين آمار كودكان بازمانده از تحصيل را شاهد هستيم. نكته 
قابل تأمل اينجاست كه كودكان حاصل از ازدواج مردان ايراني با زنان 
خارجي كه تاكنون مي توانستند تابعيت ايراني بگيرند اما داشتن مادر 
ايراني براي گرفتن تابعيت كافي نب��ود. مطابق اليحه جديد دولت در 
صورت اصالح اين قانون، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان 
خارجي مي توانند تا 18 سالگي به درخواست مادر و پس از 18 سالگي 
با درخواست خودش��ان تقاضاي تابعيت داشته باشند. پيش از اين نيز 
تالش هايي براي رفع مشكالت كودكان با مادر ايراني و پدر غيرايراني 
صورت گرفته بود.  ماده واحده اي تح��ت عنوان »قانون تعيين تكليف 
تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي« در سال 
1۳85 به تصويب مجلس رسيد. طبق اين ماده واحده، فرزندان ازدواج 
زنان ايراني با مردان خارجي تنها درصورتي كه در ابتدا ازدواجش��ان 
با اجازه دولت واقع ش��ده باش��د، بعد از رس��يدن به س��ن 18 سالگي 
مي توانستند حق درخواست تابعيت ايراني را داشته باشند.  دو شرط 
اصلي ازدواج با اجازه دولت و بحث دريافت هويت بعد از 18س��الگي، 
موجب شد بسياري از فرزندان زنان ايراني نتوانند هويت ايراني خود را 
دريافت كنند. طرح اصالحيه اين قانون در سال 1۳90 تقديم مجلس 
شد و در سال 91 اصالح طرح در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با 

يك فوريت تصويب شد. 
از طرف ديگر، در س��ال 95 نيز طرح يك فوريت »اعطاي تابعيت مادر 
ايراني« در مجلس تصويب و مقرر ش��د كميس��يون قضايي و حقوقي 
مجلس بررسي هاي بيشتري انجام دهد. چالش هاي امنيتي و بارمالي 
آن اصلي ترين موانعي هستند كه موجب مي شود نتوان به تصويب اين 
اليحه تازه دولت هم چندان اميد بست. با وجود اين چاره انديشي براي 
هويت اينگونه كودكان ضرورتي انكارناپذير است كه مي تواند چالش هاي 

ثانويه و ورود اين افراد به چرخه آسيب هاي اجتماعي را كنترل كند.

يگانه شريعت

مريم زاهدی

بیش از یک س�ال از جنبش »MeToo« مي گذرد؛جنبش�ي كه از بازیگران زن هالیوودي آغاز ش�د اما س�ر از كنگ�ره امریکا و 
دیگر كش�ورهاي غرب�ي در آورد و اتهاماتي را متوج�ه رئیس جمهور این كش�ور كرد و هر روز ه�م ابعاد تازه ت�ري پیدا مي كند. 
روي دیگر این ماج�را را اما مي توان از ق�اب نظریه هاي مرتب�ط با بازنمایي رس�انه اي این ماجرا م�ورد ارزیابي ق�رار داد. اینکه 
با عنای�ت ب�ه جنایت هاي جدي ت�ري كه در ه�ر ثانیه علی�ه زن�ان در امری�کا و اروپا اتف�اق مي افتد چگونه اس�ت ك�ه جنبش 

»MeToo« به جنبش�ي فراگی�ر تبدیل  و ماج�را به مقامات عالي سیاس�ي هم كش�یده مي ش�ود؟ چقدر این ماج�را با تركیب 
بندي هاي سیاس�ي و كارزار احزابي همچ�ون دموكرات ها و جمهوریخواه�ان در امریکا و انتخابات میان دوره اي كنگره كه س�ه 
ش�نبه هفته پیش برگزار ش�د در ارتباط اس�ت؟ و اینکه بازنمایي رس�انه اي از جنبش MeToo تا چه اندازه بر واقعیت منطبق 
بود و چق�در بر مبن�اي تصویر س�ازي و ارائه تصویر دلخ�واه سیاس�تگذاران براي دس�تیابي به اهدافش�ان همخواني داش�ت. 

زهرا چيذري 
  گزارش  

قربانیان اصلي خشونت غرب
 دختربچه 7 ساله یمنی كه بر اثر سوءتغذیه جان سپرد

 تنها یکی از 1/8 میلیون كودک یمنی است كه 3 سال است در سکوت غرب  زیر آتش عربستان قرار دارد
هفت  تنها 
از  س��ال 
ش  عم��ر
مي گذش��ت، هفت س��الي كه در قحطي 
جنگ زير بمباران هواپيماهاي سعودي و 
با حمايت متحدان امريكايي آنها تمامش 
پاييز بود. حاال چند روزي مي شود »امل 
حسين« دختر بچه هفت ساله يمني براي 
هميشه آرام گرفته است. اين دختربچه 
يكي از 1/8 ميليون كودك يمني است كه 
با خشونت تحميلي دنياي غرب و در ميان 

سكوت رسانه ها بي صدا جان مي دهند. 
در كنار زنان و كودكاني كه در قلب دنياي 
غرب مورد تجاوز و خشونت قرار مي گيرند 
بخ��ش مهم��ي از قربانيان خش��ونت و 
وحشي گري دنياي غرب كيلومترها دور از 

اين كشورها در حال قرباني شدن هستند 
 با اين تفاوت كه اين بار دست غربي ها در 
ظاهر به خون اين افراد آلوده نيس��ت اما 
متحد و حامي تجاوز به حقوق اين افراد 
به ش��مار مي آيند. زنان و كودكان يمني 
مصداق تم��ام عي��اري از قربانيان اصلي 
خشونت غرب در كش��ورهاي غيرغربي 

هستند. 
تصاوير »امل حس��ين« دختر بچه هفت 
ساله يمني كه از شدت ضعف و گرسنگي، 
شرايط بسيار حادي داشت، براي اولين 
بار از سوي روزنامه نيويورك تايمز منتشر 
شد كه واكنش هاي بسياري را به همراه 

داشت. 
سه سال پيش يونيسف اتفاقي پوستري 
از امل حسين منتشر كرده بود كه گفته 

بود:» قبل  از عيد پدرم برايم گوشواره اي 
خريد و من او را متقاعد كردم كه بگذارد 
آنها را االن ببندم. من به او گفتم كس��ي 
چه مي داند ش��ايد عيد آم��د و من زنده 

نبودم.« 
ام��ل حس��ين يك��ي از1/8 ميلي��ون 
كودك يمني ب��ود كه از س��وءتغذيه 
رنج مي ب��رد كه طبق گ��زارش جديد 
صندوق كودكان ملل متحد )يونيسف( 
از اين تعداد ۴00 هزار كودك يمني از 
سوءتغذيه ش��ديد رنج مي برند و براي 
زنده ماندن مب��ارزه مي كنند و اين در 
حالي است كه شانس زنده ماندن آنها 
كم است و نيمي از مردم يمن نيازمند 

سبد غذايي هستند. 
صندوق كودكان مل��ل متحد همچنين 

اعالم كرد  بيش از ۶ هزار كودك از ابتداي 
جنگ عليه يمن در سال 2015 ميالدي 
تاكنون كش��ته يا زخمي شده اند. انتشار 
تصاوير اين دختر خردسال يمني و خبر 
شهادت مظلومانه اش در فضاي مجازي 

واكنش بسياري را در پي داشته است. 
بسياري از مخاطبان غربي اما نمي دانند 
قاتل اصل��ي امل و ه��زاران كودك ديگر 
همانند او سياس��تمداران غربی هستند 
كه س��ه س��ال و نيم نس��ل كش��ي را به 
اين كش��ور تحمي��ل كرده ان��د و مطابق 
تصوي��ري كه از س��وي رسانه هايش��ان 
ب��راي آنها خل��ق مي ش��ود قات��ل امل 
حسين را سوءتغذيه مي بينند! در حالي 
 ك��ه او يكي ديگ��ر از قربانيان خش��ونت 

دنياي غرب است. 

کبری فرشچی
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