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بخشي از واقعيت هاي پنهان در دل آمار مصرف   
2/5 برابري لوازم آرايش در ايران 

زشتيياخودزشتپنداري؟!
يک: آمارها اغلب اوقات بسيار فراتراز عدد و رقم هستند و نشانه اي بر 
واقعيت هاي جاري و جهت حرکت هاي اجتماعي در جامعه هستند. 
آمار زاد و ولد،  آمار واردات کاالهاي لوکس، آمار جراحي هاي زيبايي 
و آمار مصرف لوازم آرايش و رتبه داري کش��ورمان در اين حوزه در 
تمام دنيا فراتر از يک عدد و رقم ساده است و حرف هاي زيادي براي 
گفتن دارد؛ اينکه فضاي اجتماعي چگونه و با چه ش��يبي حرکت 

مي کند. 
با مطالعه اين آم��ار و ارقام مي توان آينده کش��ور را پيش بيني و بر 

اساس آن برنامه ريزي کرد. 
دو: براي تحليلي منطقي تر بهتر است به سراغ آمار و ارقام اعالم شده 
از سوي نهادهاي معتبري همچون سازمان غذا و دارو برويم. مطابق 
آخرين آمار منتشر شده از سوي سازمان غذا و دارو ايراني ها هر ساله 
4/5 درصد از درآمد خود را براي خريد لوازم آرايش��ي و بهداشتي 
صرف مي کنند در حالي که در کل دنيا، اين رقم حدود 2/6درصد 

برآورد شده است. 
به گفته محمدرضا شانه ساز، ايراني ها با اين ميزان هزينه کرد براي 
خريد ساالنه لوازم آرايشي و بهداش��تي، 2/5 برابر ميانگين جهاني 
لوازم آرايشي مصرف مي کنند که از اين ميزان 35 درصد آن با توليد 

داخل تأمين مي شود و بقيه وارداتي است. 
جالب اينجاس��ت که س��هم قاچاق در حوزه محصوالت آرايشي و 
بهداشتي بسيار باالس��ت و رئيس س��ازمان غذا و دارو رقم ساالنه 
واردات قاچاق اين محصوالت را حدود 1/6ميلي��ارد دالر برآورده 
کرده در حالي که س��ال 96 از کل بازار لوازم آرايش��ي ايران، فقط 
12هزار و 680 قلم به صورت قانوني وارد کش��ور ش��ده و البته به 
دنبال اعمال ممنوعيت واردات، ميزان واردات قانوني لوازم آرايشي 

در سال 97، به 3 هزار و 350 قلم کاهش يافته است. 
س�ه: باز هم به س��راغ دنياي آمار برويم؛ آمار قاب��ل تأمل ديگري 
که همين روزهاي اخير اعالم ش��د.  آماري درباره مصرف گوش��ت 
در کش��ور بود. اين آمار را سرپرست دانش��گاه علوم پزشکي شهيد 
بهش��تي در هفتمين کنگره ملي پيش��گيري و درمان چاقي ارائه 
کرد و گفت: »ميزان مصرف گوش��ت در اي��ران 63 درصد پايين تر 
از ميانگين جهاني است.« مصرف لبنيات ايراني ها هم با رتبه هاي 
جهاني فاصله زيادي دارد. همين تغذيه نادرس��ت موجب ش��ده تا 
زنان و مردان ايراني چاق شوند و ش��يوع چاقي در زنان به مراتب از 
مردان بيشتر است. اين چاقي در کنار تبعاتي که براي سالمت دارد، 
وقتي آزاردهنده تر مي شود که با الگوي يک زن زيبا و پذيرفته شده 

از سوي جامعه تفاوت زيادي دارد. 
الگوي پذيرفته ش��ده از زن مقبول در جامعه ما از زمان جاگرفتن 
عروسک باربي در ميان اسباب بازي دختربچه ها و پيدا شدن سر و 
کله شبکه هاي ماهواره اي و بعدترها شبکه هاي اجتماعي اينترنتي، 
خيلي شبيه اين عروسک شده است؛  قد بلند،  چشمان آبي،  موهاي 
بور و لب ها و گونه هاي برجسته. چيزي که نمونه اش را زياد در کوچه 

و خيابان مي بينيم !
چه�ار: جراحي ه��اي زيباي��ي و گراي��ش ب��ه داروه��اي الغري 
پرمتقاضي ترين مسيري است که اغلب اوقات براي رسيدن به اندام 
ايده آل از سوي زنان و گاهي هم مردان پيگيري مي شود. همچنان 
که خانم هاي ايراني و حاال حتي مردان به گونه اي افراطي به لوازم 
آرايشي وابسته اند و اين مس��ئله ما را در حوزه مصرف لوازم آرايش 
و عمل هاي جراحي زيبايي رکورددار کرده اس��ت. بخش��ي از اين 
ماجرا به کاهش اعتماد به نفس زنان ايراني باز مي گردد و حاال اين 
کمبود اعتماد به نفس به مردان هم تسري پيدا کرده است. بحران 
» خود زشت پنداري«  از يک سو زنان کشورمان را به شکلي افراطي 
درگير استفاده از لوازم آرايش و جراحي هاي زيبايي کرده و سبک 
زندگي نامناسب از سوي ديگر بس��ياري از زنان و مردان ايراني را 

چاق کرده است. 
هر چند راه حل اغلب زنان و مردان ما ب��راي رفع معضل چاقي هم 
راه حل هاي ديکته شده نظام ليبرالي و بازارمحور است؛  استفاده از 
داروهاي الغري يا دس��تگاه هاي الغري ب��راي چرخش چرخ هاي 

صنعت مصرف و تغيير سبک زندگي. 
 انتهاي اين ماجرا اما خيلي وقت ها اعتياد به مواد مخدر متان فتامين 
يا همان شيشه است که پايه اصلي بس��ياري از داروهاي الغري را 

تشکيل مي دهد. 
پنج: زنان و دختران ايراني نس��ل جديد حاال خيلي فرق کرده اند. 
نسل هاي جديد شايد از آشپزخانه ش��ان کمتر بوي قرمه سبزي به 
مشام برس��د و خيلي وقت ها ترجيح بدهند قرمه سبزي شان را هم 
در کنار غذاهاي فست فودي آماده تهيه کنند. مطابق آمار و ارقام، 
 مادران نسل جديد شايد از برخي نيازهايشان چشم بپوشند،  راضي 
شوند گوشت يا شير کمتري نسبت به متوسط آمار جهاني مصرف 
کنند اما حاضر نيستند از مصرف لوازم آرايش و برخي جراحي هاي 
زيبايي همچون کوچک کردن بيني صرفنظ��ر کنند و 4/5درصد 

درآمد خانوار براي چنين مصارفي مي رود.
 بچه هاي نسل جديد اگر بيني شان بزرگ باشد بيشتر از نسل هاي 
قبل اعتماد به نفسشان را از دست مي دهند زيرا وقتي به صورت مادر 
يا حتي پدرشان نگاه مي کنند آثار جراحي هاي زيبايي را در چهره 
آنها مي بينند و تصورشان درباره زيبايي مي شود همان استانداردي 
که در چه��ره مربيان خود يعني م��ادر و پدر مي بينن��د. بچه هاي 
نسل جديد شايد با مشاهده بيني عمل کرده، لب هاي پروتز شده، 
چشم هاي لنز گذاشته مادرش��ان و موهاي بور مادرشان را با چهره 
خودشان مقايسه مي کنند دچار بحران هويت  شوند. دختربچه هاي 
نسل جديد خيلي وقت ها پيش از آنکه خودشان را بشناسند با الک 
و رژلب آشنا مي شوند، بي آنکه بدانند مواد شيميايي موجود در اين 

لوازم آرايشي مي تواند حتي آنها را دچار ناباروري کند. 
شش:  دنياي آمار و ارقام دنيايي پر از حرف و پيچيدگي هاي ظريفي 
اس��ت که عبور بي توجه از کنار آن مي تواند جامعه را به ش��رايطي 
دچار کند ک��ه ام��روز در آن گرفتاريم؛  ش��رايطي همچون رکورد 
2/5 برابري مصرف لوازم آرايش در ايران. عددي که نشان مي دهد 
جامعه ايراني تا چه اندازه مصرفگرا ش��ده و زن��ان ايراني که زماني 
شاهرگ اقتصاد خانواده را در دست داشتند و هنوز هم اين نقش را 
دارند، چگونه 4/5درصد از درآمد ساالنه خانوار را صرف خريد لوازم 

آرايش مي کنند. 

کبري فرشچي 

| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره  5806 |  1441 ربيع الثان��ی   5  |  1398 آذر   11 9دوش��نبه  88498440سرويس اجتماعي

تصوير واقعي زندگي زنان اروپايي با تصوير 
ذهني بسياري از ما درباره اين زنان زمين تا 
آس��مان فرق دارد. زنان در دل تمدن غرب 
همچون دوران جاهليت در موج خش��ونت 
دست و پا مي زنند. ايتاليا،  آلمان و بسياري 
ديگر از کش��ورهاي اروپايي صحن��ه آزار و 
خشونت عليه زنان اس��ت اما در ميان اين 
کشورها فرانس��ه مهد تمدن اروپا در صدر 
خش��ونت هاي خانگي عليه زنان قرار دارد ؛ 
 کشور خاستگاه جريان فمينيسم و جايي که 
براي اجراي هر چه بهتر » برابري جنسيتي« 
 حتي وزير برابري جنس��يتي دارند اما انگار 
گنجاندن وزير برابري جنسيتي در کابينه نه 
فقط تأثيري در بهبود وضعيت زنان و نجات 
آنها از خشونت هاي س��نگين نداشته که با 
تمام مانور نمايشي اي که براي برقراري اين 
برابري صورت مي گيرد،  اين کشور در بين 
کشورهاي اروپايي در صدر خشونت خانگي 
عليه زنان ايس��تاده تا بنا ب��ه تعبير امانوئل 
مکرون،  فرانسه بابت خش��ونت عليه زنان 

شرمگين باشد. 
  هر 3 روز يک زن به قتل مي رسد!

طبق آمار وزارت کشور فرانسه، هر سه روز، 
يک زن در اين کشور قرباني خشونت خانگي 
مي ش��ود و از ابتداي س��ال ميالدي جاري 
تاکنون بيش از يکصد زن فرانسوي در همين 

ارتباط جان باخته اند. 
زنان فرانس��وي خس��ته از قتل و خشونت 
سعي مي کنند با راهپيمايي و راه انداختن 
پويش هايي توجه دولت و فعاالن اجتماعي 
را به اين امر معطوف کنند. پويش »نه يکي 
ديگر« هم يک از اين پويش هاست که چندي 
پيش در اقدامي نمادين صدها زن در پاريس 
روي زمين به حالت مرده دراز کش��يدند تا 
توجه   همگاني را به خش��ونت خانگي عليه 
زنان جلب کنند. هر ي��ک از معترضان نام 
يکي از قربانيان خشونت خانگي را در دست 
داش��تند و يک به يک روي زمين افتادند و 
سپس بلند  شدند و فرياد کشيدند: »نه يکي 
ديگر«. ام��ا اين اقدامات فايده اي نداش��ته 

است. 
در اواي��ل ماه ژوئي��ه به دنبال انتش��ار آمار 
تعداد زناني که در فرانسه به دست همسران 
کنوني يا س��ابق خود به قتل رسيده بودند، 
رئيس جمهور فرانس��ه در توئيت��ي از زنان 
فرانس��وي عذرخواه��ي ک��رد. »امانوئ��ل 
مکرون« رئيس جمهور فرانس��ه با انتش��ار 
اسامي اين زنان در صفحه فيس  بوک خود 
نوشت: »خانم ها من از شما عذر مي خواهم. 
جمهوري فرانسه نتوانست به خوبي از شما 

محافظت کند.«
اين در حالي اس��ت که وي با وعده » پايان 
دادن به خشونت عليه زنان« به رقابت هاي 
انتخاباتي وارد شد و برگ برنده پيروزي اش 
در انتخابات نيز همين بود. اما با رشد شديد 
خش��ونت هاي مرگبار عليه زن��ان، فعاالن 

حقوق زنان خواستار دخالت دولت و پايان 
دادن به آنچه »قتل عام« خواندند، شدند. 

ماکرون با معرفي وب س��ايت وزارت کشور 
فرانسه و اعالم يک شماره تلفن براي اعالم 
خشونت هاي خانگي از شهروندان کشورش 
خواست تا موارد آزار و خشونت عليه زنان را 

گزارش دهند. 
به جز تلفن اعالم شده براي زنان که شامل 
يک س��امانه ويژه هش��داردهنده اس��ت، 
وزير دادگستري فرانسه پيش��نهاد داده از 
پابندهاي الکتريکي ردياب بيشتر استفاده 
ش��ود. اين پابندها به پ��اي متهمان مردي 
بسته مي شود که احتمال دارد به خانه زن يا 
شريک زندگي قبلي خود رفته و او را کتک 
بزنند اما انگار چنين تدابيري اثربخش نبوده 
اس��ت. گواه اين ادعا هم گ��زارش روزنامه 
لوموند درباره دو زني است که با وجود تالش 
براي تماس با اين سامانه در نهايت به قتل 

رسيده اند. 
روزنامه لوموند مي نويسد که در سال 2018 
سامانه تلفني ويژه زنان در معرض خشونت 
دس��ت کم در دو مورد جدي، عمل نکرده 
اس��ت. در يکي از اين دو مورد زني که مورد 
حمله شوهر سابقش قرار گرفته، نتوانسته 
با مرکز تماس بگيرد و در مورد ديگر زني با 
مرکز تماس گرفته و نيروهاي پليس خيلي 
دير به محل جرم رسيدند. هر دو زن در اين 
دو حادثه جداگانه بر اثر شدت ضربات وارد 
شده به بدنشان جان خود را از دست دادند. 
  باالتري�ن ميزان خش�ونت خانگي 

عليه زنان در اروپا
به گزارش دويچه وله اخيراً نيز دولت فرانسه 
از اقدامات جديد خود براي مقابله با خشونت 
خانگي، از جمله تعهد توقيف سالح گرم از 
همسران متجاوز، ايجاد هزار پناهگاه جديد 

و آموزش بهتر پليس خبر داد. 
دهها هزار نفر از معترضان فرانسه را به دليل 
داشتن باالترين ميزان خشونت خانگي عليه 
زنان در اروپا محکوم کردند. امسال بيش از 
100 زن توسط يک شريک فعلي يا پيشين 

کشته شده اند. 
درست چند روز قبل از اعالم دولت اقدامات 
جديد براي مقابله با اين موضوع معترضان به 
خشونت خانگي، در پايتخت فرانسه و چند 

شهر ديگر راهپيمايي کردند. 
زنان فرانس��وي مي گويند: » ما در فرهنگي 
زندگي مي کنيم که بهانه اي براي متجاوزان 
مي تراشد.« در نظرسنجي اتحاديه اروپا در 
س��ال 2014 از 42هزار زن در 28 کش��ور 
عضو، 26درصد از پاسخ دهندگان فرانسوي 
گفتند که از 15 س��الگي، از نظر جسمي يا 
جنسي مورد سوء اس��تفاده توسط شريک 
زندگي قرار گرفته اند. اين آمار در رتبه ششم 

در بين کشورهاي اتحاديه اروپا قرار دارد. 
بيتريس دونارد، 54 ساله از فعاالن اجتماعي با 
اشاره به اينکه قتل ها معموالً هنگام جدا شدن 

زوج صورت مي گيرد، مي گويد: » هر زني که 
با او صحبت مي کني��د -مي توانيد از مادر يا 
خواهر خود بپرس��يد - داستاني از خشونت 

جنسي دارد و اين بايد متوقف شود.«
ورن دوفوشه، خبرنگار لوموند با استناد به آمار 

همرسان شده در صفحه فيس بوکي کنشگران 
عليه زن کشي مي نويس��د: » آمار زنان کشته 
شده در شش ماهه اول سال 2019 در حالي 
افزايش يافته که در سال 2018 در همين بازه 

زماني 64 نفر بوده است.«

بر اس��اس برآورده��ا، ب��راي جلوگيري از 
خش��ونت عليه زنان يک ميليارد يورو نياز 
است و اين در حالي است که مارلن شياپا، 
وزير مشاور در امور برابري جنسيتي فرانسه 
اعالم کرده اس��ت »صن��دوق ويژه« فقط 
يک ميليون يورو براي انجمن هاي ميداني 

فعال در اين زمينه اختصاص داده است. 
طرفداران حقوق زنان در فرانسه به دنبال آن 
هستند که »خشونت عليه زنان« و کشتن 
آنها به دس��ت مردان ش��ريک زندگي شان 
بايد به طور جداگانه جرم انگاري شود. بنا بر 
قانون فعلي فرانسه، کتک زدن و کشتن زنان 
مصداق عمل مجرمانه است. يعني ضرب و 
جرح و قتل فرد به صورت کلي جرم انگاشته 
مي شود و در اين مورد فرقي بين زن و مرد يا 
همسر و شريک زندگي و غيره وجود ندارد. 

در ماه هاي اخير دستگاه قضايي فرانسه در 
اين زمينه حساس تر شده و اکنون در حال 
انديش��يدن تدابيري به هدف سختگيري 
عليه مردان خشن و حمايت از زنان قرباني 

خشونت است. 
دويچه وله همچنين مي نويس��د: » هر روز 
در آلمان به طور متوس��ط شريک زندگي 
يک زن يا شريک زندگي سابق خود سعي 
در قت��ل او مي کند. تج��اوز، اجبار يا حتي 
فحشاي اجباري از مصاديق اين خشونت 
است. طبق آمار جديدي که در روز جهاني 
نه به خشونت عليه زنان منتشر شد، سال 
گذشته بيش از 114هزار زن مورد شکنجه 
توسط شريک زندگي يا ش��ريک زندگي 

سابق خود در آلمان قرار گرفتند. 
طبق آمار جديد، حداق��ل يک زن به طور 
متوسط هر ساعت به دست شريک زندگي 
خود در آلمان مجروح جس��مي مي شود. 
در مجموع، بيش از 114هزار زن در سال 
2018 قرباني خش��ونت خانگي، تهديد، 
ضرب و شتم يا اجبار توسط شرکا يا شرکاي 
سابق خود شدند. از ميان اين قربانيان، 122 

نفر کشته شدند؛ هر سه روز يک نفر. 
فرانسيس��کا گيفي، وزير خانواده آلمان به 
مناس��بت روز جهاني رفع خشونت عليه 
زنان درباره خش��ونت موج��ود عليه زنان 
آلماني گ��زارش داد. وي با اش��اره به آمار 
بيش از حد زنان��ي که همچنان در معرض 
خشونت توسط ش��ريک زندگي يا شريک 
زندگي س��ابق خود قرار دارند، گفت: » در 
س��ال 2018 هر س��اعت، يک زن به طور 
جدي زخمي شده است.« وي مي گويد: » 
ما بايد اطمينان حاصل کنيم که خشونت 
علي��ه زنان هر چه س��ريع تر به رس��ميت 
شناخته ش��ود و هرچه س��ريع تر به زنان 
کمک شود. خش��ونت عليه زنان همه ما را 

نگران مي کند.« 
اين آمار و ارقام در حالي ارائه مي ش��ود که 
تمايل به گ��زارش حوادث سوءاس��تفاده 
در بين زنان افزايش يافته اس��ت اما هنوز 

هم موارد غير قابل گزارش وجود دارد که 
نشان مي دهد تعداد قربانيان و بازماندگان 

خشونت خانگي بيشتر است. 
اوضاع به گونه اي است که فضاي کافي در 
پناهگاه ها وجود ن��دارد در حالي که زنان 
آسيب ديده از خش��ونت خانگي بايد حق 
دسترس��ي به پناهگاه هاي زنان را داشته 
باش��ند. بنا بر اعالم وزير دولت طي چهار 
س��ال آينده 30 ميليون يورو )33 ميليون 
دالر( براي افزاي��ش ظرفيت پناهگاه هاي 
زنان هزينه خواهد کرد. در حال حاضر فقط 

350 پناهگاه زن در آلمان وجود دارد. 
  زنان اروپايي غرق در خشونت 

سازمان ملل متحد مي گويد: حدود 87هزار  
زن و دختر در سال 2017 کشته شدند که 
بيش از نيمي از آنها توسط همسر، شريک 

زندگي يا خانواده خود به قتل رسيدند. 
طبق آمار و ارقامي که روز دوشنبه توسط 
 Eures مؤسس��ه تحقيق��ات ايتالياي��ي
منتش��ر ش��د، در ايتالي��ا 142 زن بر اثر 
خشونت خانگي کش��ته شدند که نسبت 
به سال قبل 0/7درصد رشد داشته است. 
آژانس ملي آمار ايتاليا اينستات دريافت 
که 538ه��زار زن قرباني سوءاس��تفاده 
جس��مي يا جنسي توسط ش��رکاي خود 
در پنج س��ال گذش��ته بودند. به گزارش 
خبرگزاري فرانس��ه، »روبرتو گوالتيري« 
وزير اقتصاد ايتاليا از پرداخت 12 ميليون 
يورو کمک به فرزندان زناني که توس��ط 
ش��ريک زندگي خود کشته شده اند، خبر 
داده اس��ت. وي در توئيتي نوشت: » اين 
مبلغ ب��راي کمک هزينه ه��اي تحصيلي، 
پزشکي و آموزش هاي حرفه اي اين افراد 

هزينه خواهد شد.«
   غرب همچنان وحشي 

طبق آم��ار اتحاديه اروپا، يک س��وم زنان 
اروپايي مورد سوءاس��تفاده جنسي يا آزار 
جس��مي قرار مي گيرن��د. بر اس��اس اين 
آمار10درصد از دختران قبل از 15 سالگي 
مورد تجاوز ق��رار مي گيرند. پ��س از 15 
س��الگي هم از هر 10 زن يک نفر خشونت 
جنسي را تجربه کرده است و از هر 20 زن، 
يک نفر مورد تجاوز جنسي قرار مي گيرد. 
يک پنجم زنان 15 س��اله به باال، زير نظر 
بودن را تجربه کرده ان��د. 22درصد از زنان 
آزار جس��مي يا جنسي از س��وي شريک 
زندگي شان را تجربه کرده اند و 43درصد 
از زنان توسط شريک زندگي شان مورد آزار 

روحي و رواني قرار گرفته اند. 
در بين کش��ورهاي اروپايي اسپانيا در پي 
سلس��له اقدامات قانوني و آموزشي که در 
س��ال 2004 آغاز کرد، ميزان خش��ونت 
خانگي خ��ود را کاه��ش داد. بر اس��اس 
آماره��اي جداگان��ه فرانس��ه، خش��ونت 
زناش��ويي 220 هزار زن فرانسوي را تحت 

تأثير قرار مي دهد. 

شرماروپاازخشونتبیپايانعلیهزنان
در شرايطی که کشور فرانسه از کنترل خشونت عليه زنان عاجز مانده سنای اين کشور اليحه ای عليه زنان مسلمان تصويب می کند!

طبق آمار اتحاديه اروپا، يک سوم زنان 
اروپايي مورد سوءاس�تفاده جنسي يا 
آزار جس�مي قرار مي گيرند. بر اساس 
اين آمار١٠درصد از دختران قبل از ١5 
س�الگي مورد تجاوز ق�رار مي گيرند. 
پس از ١5 س�الگي هم از هر ١٠ زن يک 
نفر خش�ونت جنس�ي را تجربه کرده 
است و از هر 2٠ زن، يک نفر مورد تجاوز 
جنسي قرار مي گيرد. يک پنجم زنان 
١5 ساله به باال، زير نظر بودن را تجربه 
کرده اند. 22درصد از زنان آزار جسمي 
يا جنسي از سوي شريک زندگي شان 
را تجربه کرده ان�د و ٤3درصد از زنان 
توسط شريک زندگي ش�ان مورد آزار 

روحي و رواني قرار گرفته اند

زنان پاريس�ي با تيپ خاص و پوشش شيک و جذابش�ان، خيابان شانزه ليزه 
و حتي فمينيسم فرانس�وي نمادي از تمدن اروپايي به ش�مار مي رود؛  زناني 
که در قلب اروپا و خاس�تگاه فمينيس�م زندگي مي کنند و ش�ايد تصور زنان 
برخي کش�ورهاي ديگ�ر درباره آنه�ا، زناني آزاد و خوش�بخت در کش�وري 

متمدن باش�د اما اين تنها بازنمايي رس�انه اي از واقعيت زندگي زنان در مهد 
تمدن غرب و جاي�گاه تولد جريان فمينيس�م اس�ت.  واقعي�ت زندگي زنان 
فرانس�ه را مي ت�وان در کالم رئيس جمه�ور اين کش�ور متوجه ش�د، وقتي 
آمار خش�ونت عليه زن�ان و حتي قتل آنان توس�ط ش�ريک زندگي ش�ان را 

» ش�رم فرانس�ه«  توصيف مي کند. اوض�اع در ديگر کش�ورهاي اروپايي هم 
بهتر از فرانس�ه نيس�ت. در آلمان هم س�اعتي نمي گ�ذرد مگ�ر اينکه يک 
زن توس�ط ش�ريک زندگي خود مصدوم ش�ود و پناهگاه هاي زنان فراري از 
خش�ونت ديگر ب�راي پذيرش تع�داد بيش�تري از پناهجوي زن ج�ا ندارند. 

ذرهبین

با تمام تالش هاي دنياي غرب براي پروژه 
اسالم هراسي اما در دنياي غرب گرايش 
فزاين��ده به دين اس��الم به  وج��ود آمده 
اس��ت به گونه اي که چالش جدي دول 
غربي شده است و به همين منظور براي 
مقابله با اين گرايش فزاينده تالش هاي 
متعددي را در قالب پروژه اسالم هراسي 
در پيش گرفته اند. قاب��ل تأمل تر از همه 
اينکه گرايش اروپايي ها به اسالم در ميان 
زنان بسيار بيش��تر از مردان است و يکي 
از اصلي ترين داليل اين گرايش موضوع 
حجاب است. بررسي هاي دفتر آمار ملي 
انگليس در س��ال 2018 نشان مي دهد 
شمار مسلمانان در برخي مناطق لندن 
به ح��دود نيمي از جمعي��ت آن مناطق 
مي رسد و در صورت تداوم روند افزايش 
شمار مسلمانان، اسالم در 10 سال آتي 
در اي��ن مناطق به دي��ن اکثريت تبديل 
خواهد شد. به گزارش خبرگزاري تلگراف، 
نرخ رشد جمعيت زنان مسلمان دو برابر 
مردان اس��ت؛ زنان اين کشور نسبت به 
مردان، اش��تياق فراواني براي مطالعه در 

مورد اسالم دارند. 
بس��ياري از زنان مس��لمان انگليسي در 
مصاحبه با رس��انه هاي اين کشور علت 
مس��لمان ش��دن خود را »امنيت« بيان 

مي کنند؛ زنان مسلمان اظهار مي دارند 
زماني که حجاب بر س��ر دارند نسبت به 
خشونت هاي جنسي و بي اخالقي ها در 
امان هس��تند. آنان حج��اب را ممانعتي 
ب��راي متعرضان مي دانند ک��ه از تعرض 

مصون بمانند. 
فرانسه بيشترين اقليت مسلمان در اروپا 
را دارد و برآوردها حاکي از آن اس��ت که 
5 ميليون از 67 ميليون نفر از کل جمعيت 
اين کشور را تش��کيل مي دهند. شايد به 
همين خاطر است که اين کشور در پيشبرد 
برنامه هاي اسالم هراسي و اسالم گريزي 
پيشرو بوده است. فرانسه اولين کشور در 
اروپا بود که در سال 2010، پوشيدن برقع 
و نقاب را در مکان ه��اي عمومي ممنوع 
اعالم کرد و در اوج اعتراضات به خشونت 
عليه زنان کمتر از يک ماه از تصويب اليحه 
ضدحجاب در مجلس س��ناي فرانس��ه 
مي گذرد؛  اليح��ه اي که ب��ه موجب آن 
مادران محجبه از همراهي فرزندانش��ان 
در فعاليت ها و تفريح��ات جانبي خارج 
از مدرسه منع ش��ده اند. محدوديت هاي 
اجتماعي براي زنان مسلمان در حالي روز 
به روز بيشتر مي شود که زنان غربي براي 
فرار از خشونت تنها يک مأمن دارند، آن 

هم اسالم است. 

 پناه آوردن زنان غربي به آغوش اسالم


