
  توسل به واژه فمينيست 
واژه  فمينيست )Féministe( اصطالحي است 
كه براي نخستين بار در كنفرانس بين المللي زنان 
)سال 1892( در پاريس اس��تفاده و توسط يكي 
از نظريه پردازان فرانس��وي به نام »شارل فوريه« 
تبيين ش��د. اين واژه در اصل فرانس��وي است و 
ريش��ه آن Feminine به معناي م��اده، زنانه، 
مؤنث و نيز Female به معناي جنس ماده، مؤنث 

و زن است. 
فمينيس��م به معناي مجموع��ه اي از ايدئولوژي، 
تفكرات، جهت گيري ها و اس��تراتژي هاي خاص 
است كه در پي بسط و توس��عه جنبش هاي زنان 
به منظ��ور احقاق حق��وق اين جمعيت انس��اني 
است. فمينيست ها اس��تراتژي محوري خود را بر 
مبناي برابري زن و مرد، جلوگيري از ظلم و ستم 
عليه زنان و توليد قواعد فرامليتي به منظور ايجاد 
اتحاد بين زنان قرار دادند كه با هنجارشكني هاي 
خاصي چ�ون خلعيت والي�ت و س�رپرستي مرد 
ب�ر خان�واده، ازدواج همجنس گرايان زن، اشتغال 
زنان در تمامي سطوح شغلي و نكوهش نقش هاي 
همس��ري و مادري زنان هم��راه بود. ب��ه اعتقاد 
فمينيس��ت ها احس��اس برتري مردان مربوط به 
»نقش هاي جنسيتي« اس��ت و مفهوم جنسيت 
منش��أ تبعيض عليه زنان است، لذا درصدد تغيير 
هوي��ت زن برآمدند تا مثاًل با رش��د عواملي چون 
آگاهي، ايجاد اعتمادبه نفس و تشكيل هويت هاي 
موجود براي آنان، پارادايم اجتماعي را فراهم كنند 
كه به زعم خويش، بستر مناس��بي براي آزادي و 

برابري زنان با مردان در تمامي سطوح بود. 
  بالي خشونت عليه زنان در فرانسه

اما حاال و در قرن بيس��ت ويكم نه تنها از تفاسير 
چنين واژه هايي در يك كش��ور اروپايي مش��هور 
به حقوق بش��ر خبري نيس��ت بلكه »خش��ونت 
عليه زنان« يك بال و آفت ش��ده است تا جايي كه 
حتي رئيس جمهور اين كشور با صراحت اعتراف 
مي كند اين كش��ور نتوانس��ته اس��ت از خانم ها 

محافظت كند. 
گفته مي شود در فرانس��ه آمار باالي زناني كه به 
دس��ت ش��ريك زندگي فعلي يا قبلي شان كشته 

مي شوند، به مرز بحران رسيده است. 
1۶ تيرماه بود كه در صدر خبرها نوشتند، زني در 
حومه پاريس به دست دوست پسرش كشته شد و 
به اين ترتيب آمار زنان قرباني خشونت زناشويي 
از ابتداي سال 2۰19 ميالدي تاكنون به ۷۴ نفر 
رس��يد. وضعيت كشته ش��دن زنان در فرانسه به 
قدري نگران كننده شده اس��ت كه رسانه ها مدام 
درباره آن مي نويس��ند و گروه هاي مدافع حقوق 
زنان نيز كارزارهايي ب��راي مبارزه با اين پديده به 

راه انداخته اند. 
به دنبال اين مهم بود كه گروهي از افراد خانواده 
و نزديكان زنان قرباني و نيز گروه هايي از مدافعان 
حقوق زنان كه شمارش��ان به ح��دود 2هزار نفر 
مي رس��يد، براي اعتراض به خشونت هاي مرگبار 
عليه زنان در ميدان رپوبليك )جمهوري( پاريس 

تجمع كردند. امانوئل مك��رون در واكنش به اين 
معضل كشورش در توييتر خود نوشت: »خانم ها، 
جمهوري فرانسه نمی داند چگونه از شما محافظت 

كند.«
  مواضع مسئوالن فرانسوي 

رئيس جمهور فرانس��ه با نام ب��ردن از برخي زنان 
قرباني خش��ونت خانگ��ي در فرانس��ه ادامه داد: 
»اسامي شما آشناست. شما دوست، مادر، خواهر 
يا دختر ما هستيد. ما از خش��ونتي كه جان شما 
را گرفت بيزاري��م و علي��ه آن به پ��ا مي خيزيم.  
جمهوری فرانس��ه بايد همه كس��انی را كه امروز 
در معرض خطر هستند، محافظت كند. وزير امور 
خارجه مارلين ش��ياپا اقدامات جديدی را اعالم 

خواهد كرد.
مكرون با معرفي وبس��ايت وزارت كشور فرانسه و 
اعالم يك ش��ماره تلفن براي اعالم خشونت هاي 
خانگي از شهروندان كش��ورش خواست تا موارد 

آزار و خشونت عليه زنان را گزارش دهند. 
از سوي ديگر مارلين ش��ياپا، وزير مشاور در امور 
برابري زنان و مردان فرانس��ه از برگزاري نشستي 

براي بررسي موضوع خشونت عليه زنان در ماه هاي 
آينده خبر داد. 

روزنام��ه لوموند در ش��ماره دوش��نبه 1۷ تير با 
انتشار تحليلي از وضعيت خشونت هاي خانگي در 
فرانسه نوش��ت: »به طور ميانگين هر سه روز يك 
زن به دست شريك زندگي فعلي يا سابقش كشته 
مي شود.« به نوش��ته اين روزنامه شمار كلي اين 

قربانيان در هر سال به 1۴۰ نفر مي رسد. 
تحليلگر لوموند ب��ا بيان اينكه بيش��ترين موارد 
زن ُكش��ي هنگام ترك زندگي مش��ترك از سوي 
زن يا پس از آن روي مي دهد، مي نويسد: »از سال 
2۰1۷ كه هشتگ »مي تو« )من هم همين طور( 
و »خودت را ل��و بده« در دفاع از حق��وق زنان در 
فرانس��ه به راه افتاد، آمار چنين خش��ونت هايي 
بيشتر شده است.« لورن دوفوشه، خبرنگار لوموند 
با استناد به آمار منتشر شده در صفحه فيس بوكي 
كنشگران عليه زن كشي مي نويس��د: »آمار زنان 
كشته شده در ش��ش ماهه اول س��ال 2۰19 در 
حالي افزايش يافته كه در سال 2۰18 در همين 

بازه زماني ۶۴ نفر بوده است.« 

  وعده رئيس جمهور 
اين در حالي است كه يكي از داليل پيروزي مكرون 
در انتخابات رياست جمهوري گذشته وعده »پايان 
دادن به خشونت عليه زنان« بود، اما با رشد شديد 
خشونت هاي مرگبار عليه زنان، فعاالن حقوق زنان 
خواس��تار دخالت دولت و پايان دادن به اين »قتل 

عام« شدند. 
اطالعات جمع آوري شده توسط يك گروه حمايت 
از زنان نش��ان مي ده��د بيش از ۷۴ زن در س��ال 
گذشته توس��ط همسر يا ش��ريك زندگي خود در 
فرانسه كشته شده اند. در س��ال 2۰1۷، 13۰ زن 
توسط همسر يا شريك زندگي خود كشته شدند. 
اين آمار نس��بت به 123 زن كش��ته شده در سال 

2۰1۶ افزايش نشان مي دهد. 
جولي گاي��ت، بازيگ��ر و فع��ال حقوق زن��ان كه 
پيش��ينه اي جنجالي در ارتباط با فرانس��وا اوالند 
رئيس جمهور سابق فرانسه دارد، در اين باره گفت: 
»ما بايد آگاهي را در خصوص خشونت خانگي باال 
ببريم. در غير اين ص��ورت حركت رو به عقب خود 
را آغاز كرده ايم و ش��اهد مرگ زنان بيش��تري در 

خشونت هاي خانگي خواهيم بود.« 
همچنين مارلين ش��ياپا، وزير برابري جنس��يتي 
در فرانس��ه نيز با حمايت از اي��ن تظاهرات گفت: 
»اقدامات زيادي براي پايان دادن به خشونت عليه 
زنان الزم است.« شياپا در توييتي اعالم كرد: »من 
با قربانيان خشونت خانگي ابراز همدردي مي كنم و 

همچنان از اين جنبش حمايت خواهم كرد.« 
برخي فعاالن گروه بش��ر، اقدام��ات دولت را براي 
كاهش كشتار و خشونت هاي خانگي زنان شكست 
خورده عن��وان مي كنند. فعاالن حق��وق زنان در 
پيشنهاداتي خواس��تار س��رپناه هاي بيشتر براي 
زنان و تعلي��ق حكم سرپرس��تي ك��ودكان براي 
مردان محكوم به قتل خانگي تا پايان دوره محاكمه 

شده اند. 
  داليل اوج گيري آمار 

اين آمار وحش��تناك خش��ونت عليه زنان در مهد 
حقوق بشر در حالي اس��ت كه امثال اين كشورها 
اس��الم را به عنوان ديني ضد زن معرفي مي كنند. 
حال آنكه جايگاه ن��ازل زنان در فرانس��ه به دليل 
بي توجهي دستگاه قضايي فرانسه بوده كه موجب 
رشد ش��رم آور خش��ونت عليه زنان در اين كشور 

شده است. 
در سال 2۰11 بيشترين آمارها از آسيب و خشونت 
عليه زنان در اتحاديه اروپا عليه اين كشور ثبت شده 
است. آمارهاي اينچنيني و ساير آمارهاي دردآوري 
از اين دست، مؤيد خشونت فزاينده در اين سرزمين 
است. اين امر بيش از هر چيز از محدوديت و عدم 
آزادي بيان و فروكاست ارزش هاي مذهبي در اين 
جامعه نش��ئت مي گيرد. خش��ونت عليه زنان، در 
حد اعالي خود يعني قت��ل و ماحصل حذف نقش 
مهاركننده مذهب در وقوع جرائم در جامعه است. 
چه بس��ا دولت فرانس��ه براي برون رفت از بحران 
كنوني ناگزير از رسميت بخشيدن به آزادي بيان و 

آزادي مذهب در اين كشور باشد. 
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فرصت هاي شغلي فارغ التحصيالن حقوق بسيار زياد است كه البته وكالت 
يكي از آنهاست، اما چرخه معيوب جذب وكيل با انحصارطلبي باعث شده 
است مانع جدي س��ر راه اش��تغال جوانان در اين عرصه باشد. آنهايي كه 
قرباني انحصارطلبي ش��دند؛ كس��اني كه با اميد و آرزوهاي زياد و تالش 
زيادتر، در بين رشته هاي علوم انساني موفق به تحصيل در رشته حقوق 
شدند تا در يكي از كارهاي مرتبط با همين رشته مشغول به فعاليت شوند. 
به راستي فرق فارغ التحصيالن رشته حقوق با ساير فارغ التحصيالن مانند 
پزشكان و مهندس��ان چيس��ت كه آنها بعد از فارغ التحصيلي در صورت 
توانايي مب��ادرت به افتتاح مطب ي��ا دفاتر كار مهندس��ي مي كنند ولي 
دانش آموختگان حقوق بايد براي كاري كه شغل محسوب مي شود، مجدداً 
از سد آزمون وكالت با اعمال سهميه بگذرند؟! اين سد سازي انحصارطلبانه 
بر اشتغال جوانان در حالي اس��ت كه محدوديت در جذب وكيل مغاير با 
سياست هاي برنامه سوم توسعه ابالغي مقام معظم رهبري در باب اشتغال 

است و نظر شوراي نگهبان هم بر  رفع همين انحصارگرايي است. 
اهميت اشتغال بر هيچ كس پوشيده نيست. به استناد قانون اساسي اشتغال 
و انتخاب آزادانه شغل و شرايط اش��تغال حق هر فرد ايراني است، اما در 
برخي موارد ديگر انحصارطلبي و قوانين خودساخته باعث مي شود حق 
دسترسي به شغل نيز مطلق باقي نماند. هرچند  يكي از لوازم حق اشتغال، 
تعيين آزادانه چگونگي اشتغال است اما تا وقتي اين ممنوعيت ها به صورت 

خاص و موردي باشد، اساس حق اشتغال زير سؤال مي رود. 
موضوع بيكاري دانش آموختگان حقوق هم فضاي مجازي و حقيقي را به 
خود اختصاص داده است. اين فارغ التحصيالن معتقدند كانون هاي وكال با 
انحصار در پذيرش وكيل باعث شده است عالوه بر اينكه دانش آموختگان 
حقوق از ورود به حرفه وكالت منع شوند، مردم هم از داشتن وكيل محروم 
گردند و در نتيجه اين محدوديت باعث به وج��ود آمدن حق الوكاله هاي 
نجومي شده اس��ت. از طرف ديگر كانون وكال مدعي اس��ت بازار وكالت 
جوابگوي پذيرش وكيل نيس��ت و  وكالي فعلي بيكار هستند، اما آمارها 
حاكي از آن است كه 9۰ درصد پرونده هاي متش��كله در مراجع قضايي 
بدون حضور وكيل رس��يدگي مي ش��ود و عل��ت عدم مراجع��ه مردم به 
وكالي دادگستري گران بودن حق الزحمه آنان است، ضمن اينكه ايجاد 
محدوديت سر ايجاد شغل به بهانه اشباع بودن بازار هم بر خالف قوانين 
الزم االجراي كشورمان اس��ت، اما كانون هاي وكال كه بايد مهم ترين نهاد 
در پاسداشت قانون باش��ند، به اين مواد قانوني كه در عمل به ضرر منافع 

انحصارگرايانه شان است وقعي نمي نهند. 
  مغايرت هاي قانوني 

محدوديت در جذب وكيل س��بب ش��د قانونگذار در راستاي فرمايشات 
رهبر معظم انقالب جهت اش��تغالزايي در قانون برنامه س��وم توس��عه با 
تصويب ماده 18۷ به قوه قضائيه اجازه جذب مش��اوران حقوقي را بدهد، 
اما وكالي معترض كه اين قانون را مغاير منافع خود مي دانستند از طريق 
نمايندگان مجلس درصدد حذف آن بر آمدند اما شوراي نگهبان با حذف 
قانون مذكور مخالفت نمود و اعالم داش��ت محدودي��ت در جذب وكيل 
مغاير با سياست هاي برنامه سوم توس��عه ابالغي مقام معظم رهبري در 

باب اشتغال است.
شوراي نگهبان طرح اصالحي را مغاير با ش��رع و قانون دانسته است و در 
اين راستا با اس��تناد به فصل اول سياس��ت هاي كلي برنامه سوم توسعه 
مي نويسد: محدوديت در پذيرش مشاوران با بند ۶ فصل اول از سياست ها 
و رهنمودهاي برنامه سوم توسعه كه از طرف رهبري تعيين شده، مخالف 

است. 
بند ۶ از فص��ل اول به فراهم آوردن زمينه هاي اش��تغال بيش��تر با ايجاد 
انگيزه هاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايه گذاري، كارآفريني و توسعه 

فعاليت هاي اشتغالزا در جهت كاهش بيكاري تأكيد دارد. 
با توجه به ابالغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي و سياست هاي 
كلي اشتغال از سوي رهبر معظم انقالب كه محدوديت در اشتغال جوانان 
در مش��اغل آزاد مانند وكالت را منع كرده اس��ت، مش��خص نيست چرا 

كانون هاي وكال همچنان بر انحصار در جذب وكيل پافشاري مي كنند. 
  تأكيدات رهبري 

موضوع اشتغال يكي از مواردي است كه هميشه مورد توجه رهبر معظم 
انقالب بوده اس��ت و بارها به مس��ئوالن نظام تأكيد داشته اند به فكر رفع 
بيكاري جوانان اين كشور باشيد. در اين زمينه مي توان به ديدار رئيس و 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي )9۵/3/1۶( اشاره كرد كه بيان كردند: 
»اين خجالت و شرمندگي نظام از بيكاري جوان، از خجالت خود آن جوان 
در داخل خانه بيشتر است؛ اين را ش��ما بدانيد. بنده خودم وقتي به فكر 
اين جوان بيكار مي افتم ]ش��رمنده مي ش��وم [. در بعضي از شهرستان ها 
بيكاري باالست. البته ما نرخ يا به اصطالح درصد بيكاري را  مقداري معين 
مي كنيم؛ حاال  12درصد يا 1۰ درصد - همين كه حاال گفته مي شود- لكن 
اين ميانگين است. وقتي انس��ان اين را مي بيند شرمنده مي شود،يعني 
ش��رمندگي بنده  حقير از مالحظه  اين آم��ار و مطالعه  اي��ن حقيقت، از 
شرمندگي آن جواني كه بيكار مي رود خانه و دستش چيزي نيست، كمتر 

نيست، بلكه بيشتر است؛ اين را بايد برطرف كنيم.« 

رئيس جمهورفرانسه: »خانم ها! جمهوری فرانسه نمی داند چگونه از شما محافظت كند«

برخی از فعاالن گروه بشر اقدامات دولت 
برای كاهش كش�تار و خش�ونت های 
خانگی زنان را شکست خورده عنوان 
می كنند.فع�االن حق�وق زن�ان در 
پيش�نهاداتی  خواستار س�رپناه های 
بيش�تر ب�رای زن�ان و  تعلي�ق حکم 
سرپرستی كودكان برای مردان محکوم 
به قتل خانگی تا پاي�ان دوره محاكمه 

شده اند

روزنام�ه لوموند در ش�ماره دوش�نبه 
۱۷ تير با انتش�ار تحليل�ی از وضعيت 
خشونت های خانگی در فرانسه نوشت 
كه به طور ميانگين هر سه روز يک زن به 
دست شريک زندگی فعلی يا سابقش 
كشته می شود. به نوش�ته اين روزنامه 
ش�مار كلی اين قربانيان در هر سال به 

۱۴۰ نفر می رسد

مکرون با معرفی وبسايت وزارت كشور 
فرانسه و اعالم يک شماره تلفن برای 
اعالم خشونت های خانگی از شهروندان 
كش�ورش خواس�ت ت�ا م�وارد آزار و 

خشونت عليه زنان را گزارش دهند

گندم زماني
   گزارش

محمدصدرا  جاويد 

 در فرانسه
 هر سه روز

 يک  زن
  توسط همسر 

يا شريک 
 جنسی اش

 به قتل می رسد 

قتلعام
مهدفمينيست !زنان در

محدوديت در جذب وكيل مغاير با 
سياست هاي  عالی  اشتغال

شوراي نگهبان به استناد اسناد باالدستي 
ايجاد محدوديت در پذيرش وكيل را رد كرده است

  انفساخ شركت مدني به واسطه فوت يکي از شركا
ش��ركت مدني، به لحاظ جايز بودن آن با فوت يكي از طرفين منفس��خ 

مي   گردد. 
  مطالبه مهريه از طريق واحد اجراي ثبت

 امكان اقدام از طريق واحد اجراي ثبت در مطالبه مهريه،يك امتياز اضافي 
براي زوجه اس��ت و صرف مطالبه مهريه از طريق مذكور )بدون دريافت 

مهريه( مانع از رسيدگي در دادگاه نيست. 
  تعهدات مشتري در تسهيالت مشاركتي 

در تسهيالت مشاركتي، مش��تري پذيرفته كه سهم الش��ركه بانك را به 
قيمت تمام ش��ده خريداري كند و در صورت پايين بودن قيمت فروش 
از قيمت تمام ش��ده، مابه التفاوت را از اموال خود مجاناً به بانك بپردازد.  
اين امر تابع قاع��ده اقدام بوده و با توجه به اصل صح��ت و لزوم قراردادها 
الزم الوفاست. عوامل مؤثر در شكس��ت احتمالي طرح ها از جمله مسائل 
اقتصادي، نوسانات ارزي و... خارج از اراده و اختيار بانك است و دليل موجه 

محسوب نمي شود. 
  مزاياي پايان كار و حق سنوات 

مطاب��ق آراي 13۴۷، 13۴8 و 13۴9 م��ورخ 9۵/12/1۷ هيئت عمومي 
ديوان عدالت اداري بند هاي ۴ و ۵ دستورالعمل شماره 1۷ روابط كار ابطال 
گرديد و مطابق احكام مزبور، به كارگراني كه ترك كار مي نمايند، اعم از 
آنكه داراي قرارداد كار دائم يا قرارداد كار مدت موقت باشند، مزاياي پايان 

كار يا حق  سنوات تعلق مي گيرد. 
  دادگاه صالح براي رسيدگي به جرائم اينترنتي

مطابق مواد 3۰ و 31 قانون جرائم رايانه اي مصوب سال 1388، قوه قضائيه 
موظف است به تناسب ضرورت، شعبه يا شعبي از دادسراها، دادگاه هاي 
عمومي و انقالب، نظامي و تجديدنظر را براي رسيدگي به جرائم رايانه اي 
اختصاص دهد. قضات دادسراها و دادگاه هاي مذكور بايد از ميان قضاتي 
كه آشنايي الزم به  امور مربوط به رايانه دارند، انتخاب شوند. همچنين در 
صورت بروز اختالف در صالحيت، حل اختالف مطابق مقررات قانون آيين  

دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني خواهد بود. 

مدل حقوقي خشونت پرور 
گفته مي شود سيستم حقوقي فرانسه به ش��دت كند، پيچيده و گران قيمت 
است، اگر چه در پرونده هاي طالق غيردوستانه )غيرتوافقي( كمك هاي حقوقي 
ممكن اس��ت،اما در اغلب موارد پيش از دريافت اين كمك ها از آنجا كه بدون 
حضور وكيل ورود به روند رس��يدگي پرونده و حتي طرح شكايت عليه مجرم 
ممكن نيست، معموالً زماني بيش از يك ماه س��پري مي شود و قرباني مجبور 

است اين زمان را در كنار مجرم بگذراند. 
به عالوه سيستم حقوقي اين كشور به نحوي است كه به نظر مي رسد بيش از 
آنكه از قرباني خشونت خانگي حمايت كند، عامل خشونت زا را تحت حمايت 
خود قرار مي دهد. در آمار منتشر شده در ميانه سال هاي 2۰1۰ تا 2۰12 تعداد 
۵۴۰ هزار خشونت خانگي در فرانسه گزارش شده كه از اين ميان تنها 1۰هزار 

و ۶۵ مورد در دادگاه رسيدگي شده است. 
اين امر ريشه در فرهنگ فرانسه دارد؛ اگر چه ادعا مي شود نظام حقوقي فرانسه 
اصل حق برابر ميان زن و مرد را پذيرفته اس��ت، اما در حقيقت زنان فرانسوي 
در سال 19۴۴ توانستند حق رأي را براي خود كسب كنند، اما به عنوان نمونه 
در حال حاضر بانك هاي فرانس��وي در افتتاح حساب هاي مشترك تنها يك 
كارت اعتباري آن هم به نام مرد صادر مي كنند، به همين جهت زنان بايد 
براي دريافت كارت اعتباري هزينه اي جداگانه بپردازند. به عالوه در اين 
كشور زنان در مواردي يك پنجم همكاران مرد خود دستمزد دريافت 

مي كنند و اين امري رايج است. 
آمار منتش��ره از س��وي منابع دولتي فرانسه در س��ال 2۰13 نشان 
مي دهد وضعيت خش��ونت عليه زنان آن هم به شكل ضرب و شتم 
و قتل بسيار باالس��ت، به طوري كه بالغ بر 19/۶ درصد از قتل هاي 
صورت گرفته در نتيجه خشونت خانگي بوده است. اگر چه گزارش ها 
حاكي از آن است كه ۷۵ درصد از اين جرائم تحت تأثير مصرف الكل 
و مواد مخدر صورت گرفته است، اما به نظر مي رسد فرهنگ عمومي 
فرانسه شرايطي را فراهم ساخته است كه در آن خشونت عليه زنان 

به عنوان امري طبيعي و معمول قلمداد شود. 
اين آمار تكان دهنده و دهشتناك، به انضمام فشارهاي بين المللي دولت 
فرانسه را بر آن داشته تا براي مقابله با اين وضعيت تدابيري بينديشد. اين 
كشور براي مبارزه با وضعيت خشونت عليه زنان براي سال هاي 2۰1۴ تا 

2۰1۶ بودجه اي به مبلغ ۶۶ ميليون يورو اختصاص داده است. 

بحران زن ُكشي در فرانسه به اوج خود رسيده است. 
آمارها حكايت از اين دارد كه »در فرانسه، هر سه روز 
يك  زن، توسط همسر يا شريك جنسي اش به قتل 
مي رسد.« رئيس جمهور اين كشور در واكنش به تظاهرات هفته هاي اخير 
زناني كه قرباني اين خشونت هستند، در توييتر نوشت: »خانم ها، جمهوري 
فرانسه نتوانست از شما محافظت كند.« اين در حالي است كه يكي از داليل 
پيروزي امانوئل مكرون در انتخابات رياست جمهوري گذشته وعده »پايان 
دادن به خشونت عليه زنان« بود. حاال با رشد شديد خشونت هاي مرگبار 
عليه زنان، فعاالن حقوق زنان خواستار دخالت دولت و پايان دادن به اين 
»قتل عام« هستند. فارغ از تعجب، اين همه ناامني در مهد فمينيست اين 
روزها فرانسه را تبديل به كشوري عليه فمينيست كرده است.  در ميان 
كشورهايي كه با نظام فكري Huma Rights اداره مي شوند؛ فرانسه به 

عنوان مهد آزادي و دموكراسي نقش بسزايي در شكل گيري اعالميه 
بشر پرچمدار حقوق  را  و خود  است  داشته  بشر   جهاني حقوق 

)Droit de lhomme( مي داند. 


