
3 سالمت در جهان

اعتراض زنان ژاپنی به کارفرمایانی که آنها را وادار می کنند از بین بچه دار شدن و کار کردن، یکی را انتخاب کنند

فرزندآوری یا اشتغال؟ مساله این است!
 از هر 3 زن ژاپني شاغل 
2 نفر وقتي مادر مي شوند 
مي کشند.  دست  کار  از 
نبود  بچه ها،  به  رسيدگي 
از  تبعيض ها  وجود  و  شغلي  دورنماي 
جمله داليل متعدد انصراف و کناره گيري 
از محيط کار است. اين موضوع، کشور را 
در موقعيت نگران کننده اي فرو برده. با پير 
شدن جمعيت، مجمع الجزاير ژاپن نزديک 
به 6/4 ميليون نفر از شاغالن خود را تا سال 

2٠2٥ ميالدی از دست خواهد داد.

به نظر مي رسد امروز زنان ژاپني هنوز هم بايد 
بين اشتغال و مادر شدن يکي را انتخاب کنند. 
در ژاپن زني که مادر مي شود، شانس کمي 
دارد که مسووليتي در محيط کار برعهده اش 
گذاشته شود چون روساي شرکت ها عقيده 
دارند فکر و ذکر زن ها زيادي متوجه مسائلي 

است که در خانه اتفاق مي افتد.
ژاپن،  نخست وزير  آبه،  شينزو  آقاي  دولت 
يکي  موضوع  اين  به  رسيدگي  کرده  تاييد 
ماه  در  وی  بود.  خواهد  اولويت هايش  از 
مارس ٢٠١٤ميالدی،  شورايي براي ارتقای 
در  نيز  اين  از  قبل  کرد.  ايجاد  زنان  شغلي 
اقدام  بيانيه اي  طی  آوريل٢٠١٣ميالدی،  ماه 
مي درخشند  آن  در  زنان  که  برای جامعه اي 
را به تصويب رساند و جرياني تحت عنوان 

»افزايش اشتغال زنان« را با هدف رسيدن به 
حضور ٣٠درصد زنان در مشاغل پرمسووليت 

تا سال ٢٠٢٠ ميالدی راه انداخت.
در سال ٢٠١١ ميالدی، دانشگاه ويژه زنان توکيو 
نظرسنجي ای ميان 5 هزار نفر از دانشجويان 
باعث  عاملي  چه  شود  متوجه  تا  داد  انجام 
مي شود.  کار  از  آنها  کناره گيري  و  انصراف 
خانم Osawa Machiko رئيس دانشگاه 
چنين شرح مي دهد: »اولين دليل و باال تر از 
ساير گزينه ها کمبود دورنماي شغلي عنوان 
شده. آنهايي که بلندپرواز ترند جزو اولين هايي 
هستند که کناره گيري مي کنند.« موضوع بعدي 
با ٣٢درصد آرا، تربيت بچه هاست که با کمبود 
جا در مهدکودک ها دشوار و پيچيده شده و 
٣٨درصد مساله پرستاري از والدين سالخورده 

است که بيشتر برعهده زنان است.«
 اين وضعيت تبعيض هاي آشکاري را به نمايش 
مي گذارد که نتيجه آن قرار گرفتن ژاپن در رده 
١٠٤ از بين ١٤٢ کشور در رتبه بندي مجمع 
جهاني اقتصاد در زمينه برابري حقوق زن و مرد 
است. زنان که محدود به انجام وظايف خرد 
و کم مسووليت هستند، مي دانند با شايستگي 
و قابليت هاي برابر، يک مرد هميشه جلوتر 
از يک زن قرار مي گيرد و اين مساله برايشان 

تلخ و ناگوار است. 
جامعه شناسي  متخصص  کازو،  مئتا  خانم 
دانشگاه  در  رفتاري  بررسي هاي  و  تاريخي 

اوزاکا، آشکارا عنوان مي کند:»جامعه ژاپن دچار 
و  احترام  کمبود  و  تحقير  مشکل ساختاري 
توجه به زنان است. ارتقای کار زنان با وجود 
اينکه موضوع سياست هاي رسمي است، زنان 
را به سختي به عنوان بازيگران تمام و کمال 
در عرصه اشتغال به حساب مي آورد. درصد 
قرارداد هاي موقت در حال افزايش است. فقر 
زنان مشکلی واقعي است، همين طور موضوع 

آزار و اذيت زنان.
سال هاست که اين خانم جامعه شناس از حقوق 
ميالدی،   ١٩٨٩ سال  در  مي کند.  دفاع  زنان 
از  يکي  از  که  کرد  حمايت  زني  کارمند  از 
همکاران مرد خود به دليل ناسزاگويي، اهانت 
و پخش شايعات در مورد زندگي خصوصي 
و روابط جنسي اش، شکايت کرده بود. اين 
اولين مورد آزار و اذيت جنسي بود که علنا 

در ژاپن مطرح و راي حقوقي در مورد آن 
صادر شد. در جريان اين دعواي حقوقي لغت 
سکوهارا )آزار و اذيت جنسي( عنوان شد. 

طبق گفته پليس،٢١هزار و٨٩ مورد آزار جنسي 
در سال ٢٠١٣ ميالدی گزارش شده؛ يعني ٢ 
برابر افزايش نسبت به سال ٢٠٠٢ ميالدی. 
بنابر ارزيابي سازمان غيردولتي ماتاهارا نت، 
يا  شدن  بچه دار  براي  برنامه  داشتن  به دليل 
داشتن فرزند خردسال از هر ٤ زن يکي در 
با  مي شود.  اذيت  و  آزار  قرباني  کار  محيط 
دارد،  وجود  زايمان  از  بعد  مرخصي  اينکه 
استفاده مي کنند  آن  از  تعداد کمي  در عمل 
)١٧درصد( چون از طرف روسا تحت فشار 
قرار مي گيرند. عبارت خاصي درست شده 

به نام ماتاهارا »آزار و اذيت مادران«
در سال ٢٠١٤ ميالدی، هنگامي که يک خانم 
٣٧ ساله ژاپني تصميم گرفت انجمني براي دفاع 
از زنان قرباني تاسيس کند؛ اين عبارت هم 
سر زبان ها افتاد. خود خانم اوزاکا، بنيانگذار 
ماتاهارا نت هم در دوران بارداري و با درد 
شکم، از طرف کارفرما مجبور به انجام ساعات 
استرس  بود. فشار ها و  اضافي روزانه شده 
جنين  سقط  هم  پشت سر  بار   ٢ شد  باعث 
کند. او توضيح مي دهد: »در ژاپن، زن هايي 
استفاده  زايمان  مرخصي  از  مي خواهند  که 
کنند، انگشت نماي کارفرما می شوند و مورد 
تمسخر همکاران قرار مي گيرند، تا جايي که 

بشکنند.« او بعد از سقط جنين دوم، استعفا 
داد و شکايت کرد. »خيلي غمگين بودم. از 
برخورد شرکت خشمگين و عصباني بودم. 
سعي  و  کرده  خطاب  دروغگو  را  من  آنها 
کردند مسائل را در دادگاه تحريف کنند، در 

صورتي که من قرباني بودم.«
متعدد  جلسات  در  خانم  اين  که  وقتي  از 
سخنراني عمومي شرکت مي کند، زنان زيادي 
که شرايط مشابه او را تجربه کرده اند، لب به 
سخن می گشايند. تا به حال ١٨٠ نفر شرح 
ماجرا و تجربه شخصي خود را در اختيار اين 
سازمان غيردولتي قرار داده اند که حاکي از 
برخورد و رفتار هاي برخي کارفرمايان بوده؛ 
دشنام گويي و سخنان توهين آميز، اخراج هاي 
ميان  رفتارها  اين   و...  ناحق  به  و  ناعادالنه 
کارمندان موقت بيشتر ديده مي شود )حدود 
برخي  در  همين طور  و  کارمندان(  از  نيمي 
مشاغل؛ پرستارها، مربيان امور تربيتي، بهياران، 
کارکنان دفتري. به گفته اين خانم جوان، اين 
تنها بخش قابل رويت اين کوه يخي است، ما 
هر روز مراجعان بيشتري مي پذيريم؛ از هر 
سن و از هر قسمت و بخش کاري. بيشتر آنها 
تصور نمي کنند قرباني آزار و اذيت شده اند. 
در اين کشور »نه گفتن« کار دشواري است 
و خيلي ها در سکوت تحمل می کنند و دم 

نمي زنند.
منبع: لوموند ديپلماتيک

۴ میلیون کودک عراقی به کمک نیاز دارند
يونيسف اعالم کرد کودکان عراقی نيمی از جمعيت ٢/6 ميليونی آوارگان را در اين کشور تشکيل 
به  می کنند.  مواجه  مانع  با  را  آنها  مشکالت  رفع  برای  تالش ها  مستمر  و خشونت های  می دهند 
نوشته روزنامه اليوم السابع مصر، پيتر هوکينز، نماينده عالی صندوق حمايت از کودکان سازمان 
درگيری ها  نتيجه  »در  داشت:  اظهار  بغداد  در  مطبوعاتی  کنفرانسی  در  عراق  در  )يونيسف(  ملل 
به کمک  در عراق  ميليون کودک   ٤ اکنون  فقر  و  اخير  در طول سال های  و عدم سرمايه گذاری 
نفر کودک  ميليون   ١/٣ در عراق حدود  آواره  ميليون   ٢/6 از  دارند.« طبق گزارش هوکينز،  نياز 
هستند.« هوکينز افزود:»يونيسف به کودکانی که در حال حاضر در اسارت داعش هستند، با ارائه 
يونيسف منبع:  بازگردند.«  خانواده هايشان  نزد  تا  می کند  کمک  قانونی  پشتيبانی های  و  حمايت ها 

رد پای ترامپ در تهدید به مرگ یک روانپزشک 
روان پزشکی که ماه گذشته ميالدی به قانونگذاران آمريکايی در کنگره درباره وضعيت روحی و روانی 
دونالد ترامپ هشدار داده بود، هزاران پيام تهديد به مرگ دريافت کرد که اغلب آنها از طريق توئيتر 
به دست وی رسيده است. دکتر بندی لی می گويد: »من نگرانم، چراکه روزانه هزاران پيام تهديدآميز 
دريافت می کنم.« نشريه پولتيکو اوايل ماه جاری ميالدی گزارش داده بود که دکتر لی در تاريخ 5 و 6 
دسامبر سال ٢٠١٧ ميالدی با قانونگذاران آمريکايی ديدار کرد تا آنها را از وضعيت روحی و روانی 
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا مطلع کند. گزارش شده دکتر لی که مجموعه ای از گواهی های 
مربوط به سالمت روانی رئيس جمهور آمريکا معروف به »پرونده خطرناک دونالد ترامپ« را بررسی 
کرده، به قانونگذاران هشدار داده که ترامپ از لحاظ روانی در حال فروپاشی است. منبع: نيوزويک
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