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  نتایج به دست آمده از نظرسنجی ها در آمریکا نشان می  دهد، بیش از
60 درصد زنان در این کشور مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند.

 88 درصد مردان و 89 درصد زنان آمریکایی از آزار و اذیت جنسی به 
عنوان »مهم ترین معضل اجتماعی جامعه آمریکا« نام برده اند و تحقیقات 
نشان می دهد که 9۴ درصد زنان مشغول در سینمای  هالیوود، تجاوز و 

تعرض جنسی را تجربه کرده اند.
 دادگاه فدرال آمریکا در گزارشــی توضیح می دهد که »صنعت بردگی 
جنســی« در آمریکا ســالیانه به طور میانگین 9.۵میلیارد دالر برای 

قاچاقچیان زنان درآمد دارد. 

در انگلیس طرحی به دولت ارائه شده تا برای محافظت از زنانی که شب ها 
پیاده در خیابان تردد می کنند از پهپاد استفاده شود.

روزنامه گاردیــن: درصد ناچیزی از ده ها هزار مورد گزارش شــده از 
خشونت های فیزیکی و جنسی علیه زنان در انگلیس، اسکاتلند و ولز 

تاکنون، به صدور حکم منجر شده است. 

 فرانسه قانونی را تصویب کرده است که به موجب آن ، زنانی که کودکان خود را در اردوهای مدرسه همراهی می کنند از 
داشتن حجاب منع می شوند. همچنین زنان با حجاب نمی توانند برای دیدن فرزندانشان وارد مدرسه یا مهدکودک شوند.
حزب ماکرون رئیس جمهور فرانسه خواستار تصویب قانونی شده که به موجب آن از نامزد شدن زنان باحجاب 

برای پست های کلیدی جلوگیری شود.

  در اروپــا و آمریــکا علی رغم 
ادعاها در مــورد آزادی زنان در 
نوع انتخاب پوشش اما گزارش ها 
روز  به  روز  نشــان می دهد که 
مسلمان  زنان  علیه  فشــارها 

محجبه بیشتر و بیشتر می شود.
 پژوهش های جدید از تشــدید 
تبعیض علیــه زنان باحجاب در 

هلند و آلمان خبر می دهد.

ناامنی زنان در آمریکا
طی سال های اخیر تحقیقات زیادی درباره وضعیت 
زنان در جهان شده است. پژوهش ها نشان می دهد که 
آمریکا بر خالف ادعاهای دولتمردان این کشور در مورد 
رعایت حقوق زنان وضعیت وخیمی دارد. شاید به خاطر 
همین باشد که سوزان فالودی نویسنده و روزنامه نگار 
آمریکایی خطاب به زنــان آمریکایی می گوید: »اکنون 
شــما آزاد و برابر هســتید ولی هیچ وقــت بدبخت تر 
از ایــن نبوده اید«. تحقیقات انجام شــده در مؤسســه 
تامسون رویترز در سال 2018 در بین 193 کشور عضو 
ســازمان ملل نشان می دهد که در زمینه شاخص هایی 
مثل» مراقبت های بهداشتی، منابع اقتصادی، شیوه های 
سنتی، سوءاستفاده جنسی و غیرجنسی و قاچاق انسان« 
10 کشورهند، افغانســتان، سوریه، سومالی، عربستان 
سعودی، پاکستان، کنگو، یمن، نیجریه و آمریکا بدترین 
وضعیت را دارند. رویترز در همین گزارش درباره وضعیت 
زنان در آمریکا می نویســد:» آمریکا تنها کشور غربی در 

بین 10 کشور است«.
 در این میان خشونت علیه زنان در آمریکا وضعیت 
وخیم تری دارد با یک نگاه اجمالی به گزارش های منتشر 
شده در داخل آمریکا به خوبی می توان به این نتیجه رسید 
که این کشور آمار باالیی در اعمال خشونت های خانگی 
علیه زنان دارد. نخستین بار در اوایل دهه 19۷0 بود که 
موضوع خشونت علیه زنان به عنوان یک چالش و معضل 
جدی در آمریکا مطرح شد و سازمان های حقوق بشری 
نسبت به آن حساس شدند. از آن زمان تا به امروز بسیاری 
از زنان و مدافعان حقوق آنها تالش کرده اند تا ابعاد تازه ای 
از خشونت علیه این قشر از جامعه را افشا کنند. مؤسسات 
حقوق بشری در آمریکا فاش کرده اند ساالنه حداقل یک 
میلیون زن در این کشور تجربه ارعاب را داشته اند. همین 
پژوهش در بخش دیگری از نتایج تحقیقات خود آورده 
اســت که حداقل نیمی از زنان آمریکا تجربه ای تلخ در 
دوران زندگی خود از اعمال خشــونت یا تجاوز و آزار و 
اذیت جنسی در ذهن دارند. این آمار در زمان کودکی هم 
بسیار قابل تأمل است. بسیاری از زنان در سن خردسالی 
و کودکی خود یا از ســوی خانــواده یا در محیط های 
اجتماعی تجربه  خشونت یا تجاوز داشته اند. زنان حتی 
در محیط های کاری هم به رغم انجام کارهای یکســان 
و ســاعت های یکسان کاری با شــرایط مشابه با مردان 
از حقوق پایین تری برخوردارنــد. زنان در جایگاه های 
شغلی در جامعه آمریکا با نگاهی یکسان با مردان دیده 
نمی شــوند و همواره به عنوان نیروی کار دسته دوم به 
آنها دیده می شود و حقوق و مزایایی به مراتب کمتر از 

مردان دریافت می کنند.
نتایج به دســت آمده از نظرسنجی ها در آمریکا نیز 
نشــان می  دهد، بیش از 60 درصد زنان در این کشــور 
مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند. بر اساس آمار و 
و ارقام به دست آمده از سوی دانشگاه »کویین پییاک«، 
که مسئول این بررسی بوده: »زنان کارمند در حالی در 
محل کار مورد آزار جنســی قرار می گیرند، که مردان 
هم از این معضل در امان نیســتند.« با استناد به نتایج 
به دست آمده، 20 درصد مردان نیز در محل کار مورد 
آزار و اذیت جنســی قرار گرفته انــد. 88 درصد مردان 
و 89 درصــد زنان آمریکایی از آزار و اذیت جنســی به 
عنــوان »مهم ترین معضل اجتماعی جامعه آمریکا« نام 
برده اند. موسسه »گالوپ« نیز با انتشار نتایج نظرسنجی 
خود در این زمینه می نویســد: »درصد زنان و دختران 
آمریکایی که نسبت به امنیت جنسی در این کشور ابراز 
نگرانی کرده اند رو به افزایش است و در حال حاضر 34 
درصد از آنان نگران امنیت جنســی خود هستند.« بر 
اساس همین نظرســنجی درصد دختران و زنان جوان 
آمریکایی بیشتر از سایر رده های سنی از این نظر احساس 
ناامنــی می کنند و نزدیک به 50 درصــد از این گروه 
گفته اند که گهگاه دچار نگرانی و احســاس عدم امنیت 
در این زمینه می شوند. »پایگاه لیست های شگفت انگیز«، 
لیستی تحت عنوان 10 کشــوری که دارای بیشترین 
آمار آزار و اذیت جنســی هستند را منتشر کرده که در 
آن به ترتیب آفریقای جنوبی ، سوئد و آمریکا بیشترین 
میزان تجاوز در جهان را طی سال 201۷ داشته اند. در 
آمریکا حتی زنان قهرمان ورزشکار نیز در امان نبوده اند. 
خبرگزاری آسوشیتدپرس، در این باره گزارش می دهد 
پزشک ســابق تیم ژیمناستیک المپیک زنان آمریکا از 
ســوی قاضی زن دادگاهی در شهر » لنسینگ « ایالت 
میشــیگان به 1۷5 سال حبس محکوم شد.پرونده این 
پزشک متجاوز به بزرگ ترین پرونده آزارجنسی کودکان و 
نوجوانان در تاریخ آمریکا لقب یافته است و دست کم 150 
نفر- قربانی آزار جنسی این پزشک بوده اند. گفتنی است 
این پزشک پیشتر در پرونده ای دیگر بابت »پورنوگرافی« 
از دختران ورزشکار به 60 سال حبس محکوم شده است. 
از این مجرم بیش از 30 هزار عکس و فیلم از آزار جنسی 
دختران کم سن و سال ورزشکار کشف شده است. او در 
بسیاری موارد از صحنه های آزار جنسی دختران ورزشکار 

عکس و فیلم می گرفته است.
خشونت علیه زنان در  هالیوود

آمار خشــونت و تعرض به زنان در  هالیوود بســیار 
وحشــتناک تر است. طی ســال های اخیر گزارش های 
متعددی در این زمینه منتشر شده که به جنبش » من 
هم منتهی شده است« تحقیقات نشان می دهد که 94 
درصد زنان مشغول در سینمای هالیوود تجاوز و تعرض 
جنسی را تجربه کرده اند. رقم 94 درصدی تجاوز و تعرض 
جنسی در  هالیوود شامل تمام مصادیق این معضل بزرگ 
سینمای آمریکا است. طبق تحقیقاتی که از سوی »مرکز 
تحقیقات ملی تجاوز جنســی« در همکاری با »ائتالف 
خالق« بیشــترین مصادیق آزار و تجاوز جنسی شامل 
تجاوز، لمس و سخنان رکیک و جوک های زشت در محل 
فعالیت های سینمایی در  هالیوود بسیار شایع است و زنان 
از این اوضاع بســیار آزرده خاطر بوده و احساس ناامنی 
می کنند. در این تحقیق همچنین به سن این تجاوزها  
اشاره شــده و زنان زیر 30 سال بیشترین موارد آزار و 
تجاوز را داشته اند و زنان باالتر از این سن نیز بیشتر در 
هتل ها با اســتفاده از زور و پیشنهاد ارتقاء سطح کاری 
مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند. تجاوز کنندگان هم در 
این تحقیق لحاظ شده اند به این ترتیب که 29 درصد از 
آنها مدیران کمپانی ها و کارگردانان و تهیه کنندگان، 24 
درصد همبازی ها و همکاران و 20 درصد سوپروایزرها و 

مدیران ارشد بوده اند.
 چنان که گفته شــد ســونامی رســوایی جنسی 
در هالیوود به قدری گسترده است که طی سال های اخیر 
کمپینی تحت عنوان »من هم« شکل گرفته است. اصل 
ماجرا از شکایت بیش از 40 زن از »هاروی واینستین« 
تهیه کننده نامدار  هالیوود، شروع شد. با گسترده تر شدن 
این کمپین در ادامه گزارش های زیادی در مورد بازیگران، 
کارگردانان، تهیه کننــدگان  هالیوود، مجریان  و  حتی 
سیاستمداران آمریکایی منتشر شد که همگی از جرج 
بوش پدر و بیل کلینتون گرفته تا سناتورها رسوایی های 
متعدد جنسی داشــته اند!  طبل این رسوایی حتی به 
کنگره آمریکا نیز رسید. خبرگزاری آسوشیتدپرس در 
همین زمینه در همان زمان گزارش داد » چند نماینده 
زن فعلی و سابق کنگره آمریکا به این خبرگزاری گفته اند 
که در زمان خدمت در مجلس نمایندگان آمریکا مورد 
اذیت و آزار جنســی از ســوی همکاران مرد خود قرار 
گرفته اند.« بعد از افشــای این رســوایی ها بسیار از این 
افــراد عذرخواهی کرده، برخی نیز از ســمت های خود 

برکنار شده یا استعفا کرده اند.
 در ادامه سونامی رسوایی در میان مقامات آمریکا، 
به کاخ ســفید رسید و دامن ترامپ رئیس جمهور سابق 
آمریکا را نیز گرفت. در ابتدا یک هنرپیشــه فیلم های 
مســتهجن در آمریکا ترامپ را متهم کرد که وی را به 
یک رابطه جنسی ســه نفره دعوت کرده است. پس از 

اشاره
جایگاه زن در اســالم و غرب این روزها بار دیگر با طرح مسئله »حجاب« در اسالم به موضوع اخبار، گزارش ها و مقاالت 
رسانه های غربی تبدیل شده است. پرسش اصلی که در این میان مطرح می باشد این است که آیا اروپا و آمریکا که مدعی رعایت 
حقوق زنان و خواهان آزادی نوع پوشش زنان ایرانی هستند خود حقوق زنان را رعایت می کنند؟ غربی ها در حالی این روزها 
داعیه دار حقوق زن در جهان شده اند و ریاکارانه بر طبل آزادی زنان در جهان می کوبند که در داخل کشورهای خود بدیهی ترین 

حقوق زنان را نقض می کنند و این نقض حقوق در مورد زنان مســلمانی که به موجب شــرع اسالم موظف و مکلف به حجاب 
هستند؛ بسیار وخیم تر است. غربی ها در حالی برای نوع پوشش زنان ایرانی تعیین تکلیف می کنند و بر طبل آزادی پوشش 
می کوبند که خود بدیهی ترین حقوق زنان مسلمان در غرب را منکر می شوند. در این گزارش نگاهی می اندازیم به خشونتی که 
در اروپا و آمریکا علیه زنان اعمال می شود و همچنین فشاری که زنان مسلمان در غرب درباره حجاب خود متحمل می شوند.
سرویس بین الملل کیهان

آن گزارش دیگری نیز مبنی بر پرداخت حق الســکوت 
از ســوی وکیل رئیس جمهوری آمریکا به »اســتفانی 
کلیفورد« یکی دیگر از هنرپیشــه های فیلم های پورنو 
منتشر شد. پرداخت حق السکوت به »استفانی کلیفورد« 
اگر چه از سوی کاخ سفید تکذیب شد اما این تنها آغاز 
ماجرا بود چرا که در ادامه دیلی میل به نقل از »اســتیو 
بنن« استراتژیست سابق کاخ سفید اعالم کرد که وکیل 
دونالد ترامپ نه به یک زن که به 100 زن حق السکوت 
داده تا آنها ماجرای روابط خود با ترامپ را افشــا نکنند. 
روزنامه وال استریت ژورنال نیز خبر داده بود که وکیل 
ترامپ به استفانی کلیفورد 130 هزار دالر حق السکوت 
داده تا ماجرای روابط خود با ترامپ را افشا نکند. پیش 
از این نیز 13 زن با متهم کردن ترامپ به فساد اخالقی 
از وی شــکایت کرده بودند اما هر یک از این شکایت ها 

به گونه ای مختومه شد.
صنعت بردگی جنسی در آمریکا

از ســوی دیگر بیشترین تعداد زنان زندانی در دنیا، 
 در زندان های آمریکا محبوس هســتند؛ در حال حاضر 
2 میلیون و 100 هزار زن تحت نظارت سیستم عدالت 
کیفــری در آمریکا زندگی می کنند؛ زنان اکنون بخش 
بزرگی از جمعیت زندانها را نســبت به گذشته تشکیل 
می دهند و تعداد آنها در زندان 8 برابر بیشــتر از سال 
1980 اســت. بســیاری از این زنان از لحــاظ مالی و 
شــرایطی خانوادگی در شرایط مناسبی به سر نمی برند؛ 
این در حالی اســت که زنان زندانــی آمریکایی، مورد 
طعمه و اهداف جنسی دیگران به شرط آزادی از زندان 
قرار می گیرند.دادگاه فدرال آمریکا در گزارشی توضیح 
می دهد که »صنعت بردگی جنسی« در آمریکا سالیانه 
به طور میانگین  9.5میلیارد دالر برای قاچاقچیان زنان 
درآمد دارد؛ قاچاقچیان جنســی در آمریکا با گذاشتن 
وثیقه و آزادی زنان موردنظر خود، آنان را برای »بردگی 

جنسی« می فروشند! 
 بر اساس گزارش »گاردین« زنان در زندان های سراسر 
آمریکا توسط قاچاقچیان جنسی که با آزادی آنها مجبور 
به روسپیگری می شوند، جذب می شوند؛ قاچاقچیان از 
وب سایتهای دولتی برای به دست آوردن اطالعات شخصی 
از جمله عکس، استفاده می کنند تا قربانیان احتمالی را در 
حالی که هنوز پشت میله های زندان هستند،  شناسایی 
کنند. خریداران با استفاده از اطالعات شخصی زندانیان، 
سوژه های خود را که منتظر دادگاهشان هستند، انتخاب 
می کنند؛ با ارسال نامه با محتوای زندگی عاطفی، زنان 
زندانی را تطمیع می کنند؛ بعد از ارسال نامه برای آزادی 
این دســته از زنان وثیقه می گذارند؛  وثیقه ها به صورت 
آن الین یا به صورت اوراق قرضه گذاشــته می شوند؛ بعد 
از آزادی به زنان گفته می شود که باید به عنوان روسپی 
فعالیت کنند و در صورت عدم پذیرش به زندان بازگردانده 
می شوند!»دایان چیچو« دادستان سابق اورالندو در ایالت 
فلوریدا، در مورد خریداری زنان زندانی می گوید: »بعضی 
اوقات زنان زندانی آزاد شده اند و نمی دانند چه کسی آنها 
را آزاد کرده اســت یا چرا؛ آنها از زندان بیرون می آیند 
و کســی در انتظار آنان است؛ این افراد با توضیح اینکه 
»من شــما را آزاد کرده ام و اکنون مدیون من هستید«، 
زنان زندانی را به عنوان برده جنسی به فروش می رساند!«
یکــی دیگر از کاربری هایی که زنــان زندانی برای 
قاچاقچیان دارند، جابه  جایی مواد مخدر است؛ صاحبان 
زنان عالوه بر بردگی جنسی، زنان را وادار به خرید مواد 
مخدر و جابه جایی آن می کنند. بررسی های انجام شده 
در سال 2018، نشان می دهد که 91 درصد زنان زندانی 
در آمریکا عالوه بر بردگی جنسی به جابه جایی مواد مخدر 

مشغول بودند.
خشونت علیه زنان در انگلیس

در انگلیس نیز خشونت علیه زنان مثل آمریکا روندی 
تصاعدی را طی می کند. خشونت علیه زنان در انگلیس 
در حالی بحرانی شده که نهاد های مسئول بخشی از این 
چرخه معیوب هستند. با وجود اعتراض های شدید و مکرر 
به خشــونت علیه زنان و رشد سریع پدیده زن کشی در 
انگلیس، این بحران همچنان قربانی می گیرد. براساس 
بررســی یک گروه فعال در زمینه خشوت علیه زنان در 
انگلیس، دست کم 140 زن در سال 2021 در انگلیس 

قربانی زن کشی شدند.
 در عین حال، براساس اعالم دفتر آمار ملی، شمار 
تجاوز های ثبت شده در انگلیس تا پایان سپتامبر 2021 
)شهریور 1400( نســبت به مدت مشابه در سال قبل 
12 درصد افزایش داشــت. تجاوز و خشونت علیه زنان 
در بــازه زمانی مذکور رکــورد زد و به رقم 1۷0 هزار و 

9۷3 مورد رسید.
 بســیاری از زنان انگلیســی قربانی خشونت و 
تجاوز می گویند که احساس می کند از سوی سیستم 
حقوقــی به حــال خود رها شــده اند. ضمن این که 
بررسی های جدید نشان می دهد که نقص های جدی 
در رســیدگی به پرونده های این افــراد وجود دارد. 
براساس گزارش های رسمی، قربانیان خشونت و تجاوز 
در انگلیس به طور مداوم و سیستماتیک در سیستم 
عدالت کیفری شکست خورده اند. این گزارش ها نشان 
می دهند که از زمان گزارش یک پرونده به پلیس تا 
آغاز محاکمه در دادگاه تقریبا ۷06 روز طول می کشد.

در انگلیــس طرحی به دولت ارائه شــده تا برای 
محافظت از زنانی که شــب ها پیــاده در خیابان تردد 
می کنند از پهپاد اســتفاده شــود. بسیاری از زنانی که 
از حملــه مهاجمان بیم دارند می توانند با اســتفاده از 
یک اپلیکیشــن موبایل، پهپادی را فرا بخوانند. رشــد 
حمالت علیه زنان سبب شده گروهی از افسران سابق 
پلیس و کارشناسان اداره هوانوردی شهری، این پروژه 
را پیشــنهاد کنند تا زنان برای تردد در انگلیس امنیت 

کافی را داشته باشند. ماه هاست که نهاد های مدنی مدافع 
حقوق زنان، از افزایش خشونت علیه دختران و زنانی که 
به تنهایی در معابر لندن، به ویژه پس از تاریک شــدن 
هوا تردد می کنند، ابراز نگرانی کرده اند. در پی افزایش 
حمــالت به زنان و دختران یکی از نمایندگان پارلمان 
انگلیس خواســته بود طرحی به تصویب برسد که گذر 
مردان در ســاعات شب در برخی محالت ممنوع شود 
که واکنش های گســترده ای در پی داشت. نهاد ناظر بر 
عملیات پلیس، آتش نشانی و خدمات امدادی در انگلیس 
هشدار داده اگر »اقدامات فوری و جدی« درباره خشونت 
علیه زنان این کشور صورت نگیرد، همه گیری خشونت 
تشدید می شود. در گزارش این نهاد از مسئوالن شورای 
شهر، مدارس، بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی و همه 
بخش های دادگستری خواسته شده است تا با همکاری 
یکدیگر، برای جلوگیری یا کاهش همه گیری خشونت 
علیه زنان در این کشور چاره ای بیندیشند؛ زیرا پلیس، به 
تنهایی قادر به رفع این مشکل نیست. روزنامه گاردین نیز 
 به نقل از گزارش موسسه »کرایم سروی« نوشته است:

» برآورد می شــود در 12 ماهــه منتهی به ماه مارس 
2020 میالدی، 1.6 میلیون اقدام خشــونت آمیز علیه 
دختران و زنان انگلیس انجام شــده باشد. این موسسه 
اعالم کرد در 12 ماه یاد شــده، 153 هزار و 136 مورد 
تجاوز جنسی و دیگر آزار های جنسی ثبت شد که 84 
درصد از قربانیان این سوءاستفاده های جنسی، دختران 

و زنان بودند.« از ســوی دیگــر فضای آنالین وضعیت 
نگران کننــده ای را در انگلیس فراهم می کنند چرا که 
در آن مردان تشــویق می شوند زنان را تحقیر کنند و 
در پشــت ناشناس بودن دســته های آنالین، اقدامات 
خشــونت آمیزی را انجام دهند. نتایج یک نظرسنجی 
در انگلیس نشان می دهد که 66 درصد از دختران 16 
تا 18 ساله در مدرســه خود هدف آزار جنسی بوده و 
یا شاهد آن بوده اند. بنابر مطالعات انجام شده، از هر 5 

زن زندانی در اســکاتلند و انگلیس 4 نفر سابقه آسیب 
دیدگی شــدید از ناحیه سر را به دلیل خشونت خانگی 
دارد. در این مطالعات که بر روی یک چهارم زنان زندانی 
در اسکاتلند انجام شده است، 89 درصد شرکت کنندگان 
نسبت به تجربه صدمات مکرر ناشی از خشونت خانگی 
اذعان کرده اند. بر اســاس این گزارش، بیش از نیمی از 
زنان زندانی )54 درصد( بررسی شده در این مطالعات 
در کودکی مورد سوءاســتفاده جنسی و 46 درصد آنها 
در بزرگسالی مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته اند. 

از ســوی دیگر تحقیقات جدید نشــان می دهد بحران 
ویــروس کرونا و تعطیلی هــا در انگلیس باعث افزایش 
شدید خشونت خانگی علیه زنان شده است. به گزارش 
گاردین، سه چهارم قربانیان خشونت های خانگی گفته اند 
که میزان خشــونت در زمان بحران کرونا و تعطیلی ها 
افزایش یافته و فرار از این خشونت ها برایشان سخت تر 
شده است. آمار های منتشر شده از سوی پلیس انگلیس 
نشان می دهد که در هر 30 ثانیه یک بار برای گزارش 
خشــونت خانگی با پلیس تماس گرفته می شود. نرخ 
خشونت خانگی در دوران قرنطینه در کشور های اروپایی 
و آمریکا در حال افزایش است؛ چرا که قربانیان این پدیده 
ناچارند با متجاوزان در یک فضای محدود که عمدتا خانه 

است، وقت خود را بگذرانند.
 به نوشته روزنامه گاردین، درصد ناچیزی از ده ها 
هزار مورد گزارش  شــده از خشونت های فیزیکی و 
جنسی علیه زنان در انگلیس، اسکاتلند و ولز تاکنون، 
به صدور حکم منجر شده است. وبالگ زنان روزنامه 
گاردین نیز می نویسد: »شنیدن اینکه نیمی از زنان 
ما به نوعی از خشونت فیزیکی یا تجاوز جنسی رنج 
می برند، برای ما که به سیاست نهادینه  شده تبعیض 
جنسیتی غرب عادت کرده ایم، این قبیل اخبار روزمره 

فاجعه بار چندان تعجب آور نیست. «

غرب علیه حجاب
 در اروپــا و آمریکا علی رغم ادعاها در مورد آزادی 
زنان در نوع انتخاب پوشش اما گزارش ها نشان می دهد 
که روز به روز فشارها علیه زنان مسلمان محجبه بیشتر 
و بیشــتر می شود. دادگاه عالی اتحادیه اروپا حکم کرده 
کارفرمایــان می توانند در برخی مــوارد، کارکنان زن 
مســلمان را از پوشیدن حجاب اسالمی منع کنند. رأی 
این دادگاه بعد از شــکایت 2 زن مسلمان در آلمان که 
گفته بودند به دلیل پوشیدن حجاب اسالمی از کار اخراج 
شده اند صادر شــده است. یکی از این زن ها، سرپرست 
کودکان دارای نیازهای ویژه در مرکزی در  هامبورگ بود، 
زن دیگر، به عنوان حسابدار در یک داروخانه زنجیره ای 
فعالیت می کرد. روزنامه ایندیپندنت نوشته هیچ یک از 
این دو زن، هنگام شــروع به کار حجاب نداشــتند، اما 
بعداً تصمیم گرفتنــد که با حجاب در محل کار حاضر 
شوند.اســناد دادگاه نشــان می دهد کارفرمایان به این 
دو زن گفته اند که پوشــیدن حجاب جایز نیست و اگر 
می خواهند کارشان را ادامه دهند باید بدون حجاب به 

محل کار بیایند.
»دیوان دادگستری اروپا« که عالی ترین مرجع قضایی 
رسیدگی به مسائل مربوط به اتحادیه اروپا است بایستی 
میان دو گزاره حکم صادر می کرد: آیا اقدام کارفرمایان 
مصداق نقــض آزادی های مذهبی این دو کارپذیر بوده 
یا اینکه آنها بر حســب آزادی  خود برای اداره کســب 

و کارشــان، مجاز به تعلیق همکاری با این دو کارپذیر 
بوده اند. پاســخ دیوان دادگستری این بوده که چنان که 
کارفرمایان تشخیص دهند که منع حجاب برای »حفظ 
بی طرفی«!! در برابر مشتری ها الزم است مجاز به اعمال 
چنین ممنوعیت هایی هستند. رأی دادگاه اتحادیه اروپا 
بخشــی از اقدامات اسالم ســتیزانه در قاره سبز است. 
روزنامه ایندیپندنت گزارش داد حزب »امانوئل ماکرون«، 
رئیس جمهور فرانســه نیز سال گذشته از کاندید شدن 
یک زن مسلمان در یک انتخابات محلی به دلیل حجاب 
جلوگیری کرده بــود روزنامه ایندیپندنت گزارش داده 
بود این زن از یک عکس با حجاب اسالمی روی یکی از 

اعالمیه های تبلیغات خود استفاده کرده بود.
پژوهش های جدید همچنین از تبعیض علیه زنان 

بــا حجاب در هلند و آلمان خبــر می دهد. نتایج یک 
تحقیق جدید نشان می دهد زنانی که با عکس محجبه 
برای شغل درخواســت می دهند بازخوردهای مثبت 
کمتــری از کارفرمایان دریافت می کنند. این پژوهش 
که نتایــج آن روز 9 جوالی)18 تیر 1401( در مجله 
 »European Sociological Review« علمی-پژوهشــی 
منتشر شده به بررسی »تبعات پوشیدن حجاب توسط 
زنان مســلمان به هنگام درخواست شغل در سه بازار 
بــزرگ اروپایی یعنی آلمان، هلند و اســپانیا پرداخته 
است« نویســندگان برای انجام این پژوهش، گروهی 
از شــرکت کنندگان خانم را انتخــاب کرده و برای هر 
یک از آنها دو درخواست شغلی، یکی با عکس محجبه 
و یکی با عکس بدون حجاب برای کارفرمایان ارســال 
می کردند.مشاغلی که رزومه داوطلبان برای آنها ارسال 
شــده مشاغل مختلفی از آرایشگری گرفته، تا دستیار 
فــروش، مســئول واحد پذیرش و نماینــده فروش را 
شامل می شــده است. همه این مشاغل، طبق توضیح 
نویسندگان مقاله، به درجه باالیی از تماس با مشتری 
نیاز دارند. نتیجه تحقیق در هلند تبعیض بیشــتری 
نسبت به دو کشور دیگر را نشان می داد. در این کشور 
تقریباً ۷0 درصد از متقاضیان که تصویر بدون حجاب 
ارسال کرده بودند از طرف صاحب کار بازخورد مثبتی 
دریافــت کردند و از آنها برای انجام مصاحبه و مراحل 
بعدی استخدام دعوت به عمل آمد. برای متقاضیانی که 
عکس با حجاب ارسال کرده بودند نرخ بازخورد مثبت 
تنها 35 درصد بود.نویسندگان مقاله خاطرنشان کرده اند: 
»مشاهده میزان باالی تبعیض در هلند، جایی که بافت 
فرهنگی به طور سنتی پذیرای جذب گروه های اقلیت 
مذهبی بوده است، شگفت آور است و نشان دهنده اثرات 
منفی سیاست های اخیر برای یکپارچه  سازی فرهنگی 
مهاجران بوده اســت.«در آلمان هم نتایج مشابهی به 
دســت آمد. در این کشور 53 درصد از زنان بی حجاب 
از کارفرمایــان بازخورد مثبت دریافت کردند در حالی 
که این رقم برای زنان محجبه 25 درصد بود. در اسپانیا، 
نتایج متفاوتی به دست آمد. در این کشور، حجاب عامل 
تبعیض میان زنان مسلمان نبود و تفاوت معناداری از 
لحاظ بازخوردهای مثبت میان زنان محجبه و بی حجاب 
یافت نشــد.این یافته ها، مکمل تحقیقاتی هستند که 
در گذشــته انجام شده اند و تبعیض های مختلف علیه 
زنان مسلمان در بازار کار را نشان داده اند. تحقیقی که 
سال 2019 در دانشــگاه کورنل انجام شده بود نشان 
داد در آلمان، نه فقط زنــان دارای حجاب، بلکه زنان 
دارای اسامی غیرآلمانی با تبعیض رو به رو هستند. این 
تحقیق نشــان داد میزان دعوت به مصاحبه برای یک 
متقاضی با اســم آلمانــی و عکس بدون حجاب 18.8 
درصد و برای همان متقاضی با اسم ترکیه ای و باز هم 
عکس بــدون حجاب 13.5 درصد بود. در این تحقیق 
مشخص شد پوشیدن روسری و داشتن اسم ترکیه ای 
باعث اعمال بیشترین تبعیض برای متقاضی می شد. تنها 
4.2 درصد از اســتخدام کنندگان در چنین شرایطی با 
متقاضی برای مصاحبه تماس می گرفتند. نویسندگان 
 European Sociological Review مقاله  جدید در ژورنال
خاطرنشان می کنند متقاضیان مسلمانی که لباس های 
مذهبی می پوشــند ممکن است در مصاحبه ای شغلی 
هم مورد تبعیض قرار بگیرند و این تبعیض ها حتی در 
مشــاغلی که به تماس مستقیم با مشتری نیاز ندارند 

هم اعمال می شوند.
 کشــور فرانســه نیر در حالی که بیشترین تعداد 
مســلمانان در قاره اروپا را دارد، اما طی ســالیان اخیر 
مقام های این کشور، قوانین متعددی علیه زنان مسلمان 
در این کشــور تصویب کرده و حضور و فعالیت آنها را با 
محدودیت مواجه کرده اند. تبعیض علیه زنان مسلمان در 
فرانسه شدیدتر است به طوری که در انتخابات ریاست 
جمهوری ســال جاری میــالدی »مارین لوپن« رقیب 
راســت افراطی ماکــرون طرحی ارائــه داده بود که بر 
اساس آن حجاب در کل فرانسه ممنوع می شد. کمپین 
حمایت از حجاب و مبارزه با اســالم هراسی در اروپا نیز 
که از سوی شورای اروپا به راه افتاده بود پس از اعتراض 
مقامات فرانسه به حالت تعلیق درآمد. در صفحه توئیتری 
این کمپین شــعارهایی از جمله »زیبایی در تنوع است 
همان طور که آزادی در حجاب اســت« و »تنوع را پاس 
بداریم و به حجاب احترام بگذاریم«  به چشم می خورد.با 
این حال از مقامات دولت فرانسه تا مخالفان راست گرای 
افراطی »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور این کشور، علیه 
این کمپین دست به اعتراض زدند. »مارین لوپن« رهبر 
حزب راست افراطی فرانسه مدعی شد این کمپین »مایه 

رسوایی و ناشایست« است.
دولت فرانســه نیز به این مسئله ورود کرده و اعالم 
کرد از شــورای اروپا درخواست کرده این کمپین را لغو 
کند زیرا  فرانسه یکی از 4۷ کشور عضو این شورا است 
که وظیفه محافظت از کنوانســیون حقوق بشــر را بر 
عهده دارد. دولت فرانســه در توجیه مخالفت با کمپین 
حجاب آن را مغایر حقوق بشر!! عنوان کرده بود. تیر ماه 
سال گذشته نیز »مجمع ملی« فرانسه طرح جنجالی ضد 
اسالمی را که دولت ماکرون برای حفظ بنیان های سکوالر 
فرانسه ضروری می داند به تصویب رساند. دولت فرانسه 

ادعــا می کند هدف این الیحه مبــارزه با »افراط گرایی 
اسالم گرایان« است، اما مسلمانان فرانسه می گویند این 
قانــون آزادی های مذهبی آنها را نقض کرده و آنها را به 
گونه ای غیرمنصفانه هدف قرار می دهد. بر اســاس این 
قانون که ۷0 بند دارد، دولت فرانســه این امکان را دارد 
تا مدارس مذهبی و عبادتگاه ها را تعطیل کرده و مانع از 
انجام سخنرانی هایی که به زعم دولت فرانسه افراط گرایانه 
است، شود. بر اســاس قانون جدید، زنانی که کودکان 
خود را در اردوهای مدرسه همراهی می کنند از داشتن 
حجاب منع می شوند. همچنین زنان با حجاب نمی توانند 
برای دیدن فرزندانشان وارد مدرسه یا مهدکودک شوند. 
همچنین زنان با حجاب، از مشارکت در هرگونه رویداد 
ورزشی که فدراسیون های ورزشی آن را برگزار می کنند 

منع خواهند شد تا بدین ترتیب فدراسیون ورزشی فوتبال 
فرانسه، تنها فدراسیون بین المللی باشد که زنان با حجاب 
را از مشارکت در رویداد ورزشی منع کرده باشد. پس از 
آنکه مجلس سنای فرانسه، قانون محدودیت حجاب در 
فرانسه را تصویب کرد، زنان با حجاب فرانسوی کارزاری 
را با نام »در حجابم دخالت نکنید« را به راه انداختند که 
زنان مســلمان برجسته ای از این کارزار حمایت کردند. 
»ابتهاج محمد« نخستین بانوی با حجاب المپیکی آمریکا 
و »ایلهان عمر« عضو مســلمان کنگره آمریکا از جمله 

حامیان این کارزار بودند.
این نخستین باری نیست که سیاستمداران فرانسه 
حقوق زنان مسلمان در این کشور را نقض می کنند. 
مــوارد دیگری نیــز در این زمینه وجود داشــته که 
برجســته ترین آنها عبارتند از:در حالی که فدراسیون 
بین المللی فوتبال، فیفا، از ســال 2014 به بازیکنان 
زن ایــن اجــازه را داده که با حجاب نیز به مســابقه 
بپردازند، اما فدراســیون فوتبال فرانسه که بازیکنان 
متعــدد با حجاب در لیگ های آن بازی می کنند طی 
ماه های گذشته به آنها ابالغ کرده که بین »اعتقاد« و 
»شور و اشتیاقشان« یکی را انتخاب کنند. این بازیکنان 
نیــز تصمیم به پایداری گرفتــه و تیمی با عنوان »با 

حجاب ها« تشکیل دادند.
در ماه می 2021 )اردیبهشــت 1400( دبیرکل 
حزب »جمهوری رو به جلو« )حزب وابسته به امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانسه( حمایت خود از»سارة 
زماحی« از زنانی که برای رقابت های انتخاباتی نامزد 
شده بود، برداشت. دلیل حذف حمایت از »زماحی«، 
پوشیدن حجاب در یکی از برنامه های انتخاباتی خود 
بوده اســت. پس از آن دبیرکل حــزب جمهوری رو 
به جلو، خواســتار تصویب قانونی شــد که طی آن از 
نامزد شــدن زنان با حجاب برای پست های کلیدی 

خودداری شود.
سیاســتمداران فرانسه و رســانه های این کشور 
حمالت گســترده ای را علیه »مریم بوجیتو« رئیس  
منتخب »اتحادیه ملی دانشجویان« در دانشگاه سوربون 
در سال 2018 ساماندهی کردند. حمالت علیه »مریم 
بوجیتو« پس از آن آغاز شد که با حجاب در تلویزیون 
فرانسه ظاهر شد. حتی برخی مریم را به دلیل لباس 
»وزین و سنگینی« که پوشیده بود، »غیر زن« توصیف 
کرده و انتخاب وی را هتک حرمت دانشگاه ها دانستند. 
پس از آن، مجله »شارلی ابدو« )مجله بدنام فرانسوی( 
نیز کاریکاتوری از »مریم بوجیتو«، با شکل و شمایل 
شبیه به میمون در مجله خود به چاپ رساند. مخالفت ها 
با »مریم بوجیتو« به این جا ختم نشــد. دو سال پس 
از این رویداد، اعضای کمیسیون پارلمان فرانسه برای 
تحقیــق درباره پیامدهای ویروس کرونا، از حضور در 
جلسه استماع نمایندگان جوانان به دلیل حضور مریم 
خودداری کردند. حتی »جرار کولمب« از وزرای کابینه 
فرانســه، به مریم بوجیتو برچســب جدایی طلب زد. 
»منیل ابتســام« از هنرمندان فرانسوی نیز در آوریل 
ســال 2018 )فروردین 9۷(مجبور به کناره گیری از 
مســابقات شــد. دلیل کناره گیری وی، واکنش های 
شــدید فرانسوی ها به حجاب وی بود.در سال 201۷ 
نیزمدیر یک شــرکت مشــاوره ای، یکی از کارمندان 
خود را اخراج کرد چون نمی خواست وی را با حجاب 
 ببیند. در ســال 2016، از ورود یک دختر 16 ســاله 
به مقطع دبیرســتان جلوگیری شد. دلیل ممانعت از 
حضور وی در مدرســه، دامن بلندی بود که پوشیده 
بود و مدیر مدرســه مدعی بود که دامن وی بر خالف 
قوانین مدارس دولتی بوده و نشانه ای دینی به شمار 
می آید. این در حالی است که در قوانین فرانسه هیچ 
محدودیتی درباره  دامن های بلند در مقطع دوم وجود 
ندارد. این حادثه فاش ساخت که در مدارس دیگر نیز 
رویداد مشــابهی اتفاق افتاده است. در پی آن، کارزار 
دیگری نیز با نام »من هر جور که مایل هستم دامنم 
را می پوشــم« به راه افتاد.در سال 2016 نیز»لورنس 
روسینول« وزیر خانواده،  کودکان و حقوق زنان فرانسه 
بــا حمله به زنان با حجاب، آنها را »دوســتار بردگی 
همانند سیاه پوستان آمریکایی« توصیف کرد. وی زنان 
با حجاب را نیز متهم کرد که با حجاب خود در تالش 
هستند تا فعالیت های اسالم سیاسی را به پیش ببرند.

پس از ممنوع شدن حجاب در دانشگاه های فرانسه در 
سال 2015، قانون دیگری در این کشور تصویب شد که 
طی آن، مربیان کودک در منازل یا مهدکودک ها نیز 
محدود شدند. در این قانون تاکید شده در صورتی که 
تاکید به خصوصی از سوی والدین کودک در قرارداد 
کار با این افراد وجود نداشته باشد، مربیان کودک نباید 
هیچ گونه عالمت های دینی آشکاری داشته باشند که 

منظور از آن، حجاب بوده است.
بر اســاس قانونی که در تاریــخ 15 مارس 2004 
)اسفند 1382( در فرانسه تصویب شده، از دانش آموزانی 
که نشانه های دینی آشکاری استفاده می کنند از حضور 
در مدارس عمومی جلوگیری خواهد شد. این قانون به 
طور گســترده، به جامعه مسلمانان فرانسه آسیب زد و 
سبب شد تا تعداد زیادی از دختران مسلمان که حجاب 
داشتند در سال نخســت که این قانون تصویب شد، از 
مــدارس باز بمانند. در آن ســال 150 دختر با حجاب 
مسلمان در پی این قانون تصمیم گرفتند که مدرسه را 
ترک کنند. کودکانی که طی این قانون به دلیل پوشش 
اســالمی از مدرسه طرد شــدند، با انگ انزوا از جامعه 
فرانسه مواجه شدند و هویت اسالمی آنها باعث محروم 
شدنشان از آموزش شد. در حال حاضر تنها 60 مدرسه 
اسالمی خصوصی در فرانسه وجود دارد حال آنکه 8 هزار 
مدرسه کاتولیک در این کشور هست. این در حالی است 
که فرانســه بیشترین تعداد مسلمانان در اروپا را دارد و 
بر اساس آمارها 4.۷ میلیون مسلمان در فرانسه زندگی 
می کننــد که ۷.5 درصد از کل جمعیت این کشــور را 
تشکیل می دهند. از سوی دیگر، مسلمانان فرانسه اغلب 
از طبقه فرودست این کشور به شمار می آیند و فرستادن 
کودکان و فرزندانشــان به مدارس خصوصی برای اکثر 
آنها تقریبا غیرممکن است. عالوه بر آن، فرانسه در سال 
2018 قانون دیگری را تصویب کرد که طی آن، مدیران 
و معلمان مدارس خصوصی باید تابعیت فرانسوی داشته 
 باشند. همچنین با توجه به قانون مقابله با جدایی طلبی، 
بسیاری از مدارس اسالمی در فرانسه با خطر بسته شدن 

مواجه هستند.
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