صاحب امتیاز و مدیرمسئول:
داود باقری
جانشین مدیرمسئول :فریبا آباقری
زیر نظر شورای سردبیری
سردبیر :مهرداد حجتی
دبیر اجرایی :زهره هدایتی
سیاست فردا
هم�کاران :مهس��ا امرآب��ادی ،امی��ن
معصومی ،ناهید مولوی ،اعظم ویسمه
جهان فردا
دبیر :نزهت امیرآبادیان

همکاران:زین��ب جعف��ری ،مرتض��ی
سمیاری ،سارا فیروز ،زهره قلیپور
فاروق نجم الدین
اقتصاد فردا
دبیر :مریم میرزایی
همکاران :مهناز اعتدالی ،سارا حامدی
محمدرضا رافع،مسعود زارع ،علی محسنی
مردم فردا
دبیر :سعید برآبادی
هم�کاران :حمی��د ابراهی��مزاده،

جواد حیدریان ،سعیده علیپور ،سارا غضنفری
فرهنگ فردا
دبیر :پژمان موسوی
مشاور سینمایی :پرویز جاهد
همکاران :سحر آزاد ،سما بابایی
آرزو شهبازی ،زینب کاظمخواه
حمیدرضا محمدی ،شکوه مقیمی
تصویر فردا
دبیر عکس :روشن نوروزی
همکاران :علیرضا گودرزی ،پریسا هاجری

آنالین ،مدیا و شبکههای اجتماعی
سهام بورقانی ،ابوذر معتمدی
بخش فنیوهنری
مدیر هنری :علیرضا میرزامصطفی
مدیر انفورماتیک :حمید صداقت
سرپرست فنی :محسن گلدوست
صفحهآرایی :حمید عینیخراسانی
حمیدرضا سراجی ،مهدی فراهانی
مرضیه کیانی مروست
حروفچینی :زهرا خوشنیت
فاطمه محمدی ،آیدا نوروزی
ویراستاری :زهرا رهبرنیا ،عاطفه میرزا،
سمیرا یحیایی
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خبر کوتاه

حمایت اروپا از تصمیمات
مادرید در برابر کاتالونیا
دونالد تاسک ،رئیس ش��ورای اروپا از اعالم
برکناری دولت منطقهای کاتالونیا و انحالل
پارلمان ای��ن منطقه حمایت کرد .تاس��ک
گفت :این رأی اس��تقالل هیچ چیز را تغییر
ن��داد و اتحادیه اروپا تنها ب��ا دولت مرکزی
اسپانیا تعامل خواهد کرد .به گزارش ایسنا،
دولت مادرید س��اعاتی بع��د از آنکه دولت
کاتالونیا در پارلمان محلی اقدام به اعالم یک
جانبه استقالل از این کشور کرد ،تصمیم به
برکناری دولت و مقامهای منطقه کاتالونیا و
همچنین انحالل پارلمان این منطقه گرفت.
ماریانو راخوی ،نخس��توزیر اسپانیا در یک
سخنرانی تلویزیونی اعالم کرد :ما معتقدیم
اکنون ضروری است که به صدای شهروندان
کاتالونی��ا ،البته صدای هم��ه آنها گوش فرا
دهیم تا آنها بتوانند درباره آینده خود تصمیم
بگیرند تا هیچ کس نتواند به نمایندگی از آنها
در خارج از مرزهای قانون اقدام کند.

سازمان ملل :تعداد
کشتههای روهینجایی
احتماال بسیار باال باشد
سازمان ملل افشا کرد ،تعداد تلفات عملیات
پاکسازی صورت گرفته توسط ارتش میانمار
علیه مسلمانان روهینجایی ممکن است به
شدت باال باشد .به نوشته روزنامه واشنگتن
پست ،مقامهای حقوق بشری سازمان ملل
که از اردوگاهه��ای آوارگان روهینجایی در
بنگالدش بازدید کردهاند ،میگویند :عملیات
ارتش میانمار در غرب این کشور اقدامی در
نقض گسترده حقوق بشر بوده که باعث شده
تا صدها ه��زار تن از این منطق��ه بگریزند و
به بنگالدش بروند .از س��وی دیگر به نوشته
گاردین مقامهای تنظیم خانواده بنگالدش
با ارائه طرح عقیمس��ازی داوطلبانه از دولت
خواس��تند تا وازکتومی و توبکتومی را برای
م��ردان و زنانی که در منطق��ه کوکسبازار
مستقر هستند ،به اجرا دربیاورد .این منطقه
میزبان یک میلیون مهاجر از اقلیت مسلمان
روهینجایی اس��ت و پیش��تر تالشها برای
کنترل زاد و ولد در کمپهای پرجمعیت آن
ناکام مانده است.

گـــــــزارش

مرکز حقوق بشر بحرین اعالم کرد ،پنج زن
فعال بحرین��ی در اعتراض ب��ه بدرفتاری با
آنها در زندان و ایجاد موانع شیش��های برای
ممانعت از ارتباط آنها ب��ا مالقاتکنندگان
اعتصاب غذا کردند .همچنین در یک حمله
به اتوبوس حامل نیروه��ای پلیس تعدادی
پلیس کش��ته و زخمی ش��دند .به گزارش
ایسنا ،به نقل از روزنامه القدس العربی ،این
فعاالن زندانی خواهان توقف بدرفتاری با آنها
از سوی زندانبانان و برداشتن موانع شیشهای
در مالقاتها ش��دند .در ماه آوریل پارلمان
بحرین موافقت ک��رد که دادگاههای نظامی
به محاکمه غیرنظامیان مته��م به اقدامات
«تروریس��تی» بپردازند .این در حالی است
که قانون این کشور معنای واژه «تروریسم»
را به شکل شفاف توضیح نمیدهد.

استیو بنن:
ترکیه بزرگترین تهدید
علیه آمریکاست
استراتژیست ارشد کاخ سفید و مشاور سابق
ترامپ تأکید کرد که ترکیه بزرگترین خطری
است که آمریکا را تهدید میکند .به گزارش
ایسنا ،اس��تیو بنن که چندی پیش بهدلیل
اظه��ارات جنجال��ی درباره کره ش��مالی و
اختالف نظر با دونالد ترامپ ،رئیسجمهور
آمری��کا ،برکنار ش��ده ب��ود ،در گفتوگو با
روزنامه فرامنطقهای الشرق االوسط همان
اظهارات را تکرار و تأکید کرد :راهکار نظامی
برای بحران کره ش��مالی وج��ود ندارد .وی
در عی��ن حال گف��ت که ترکی��ه بزرگترین
خطری اس��ت که آمری��کا را تهدید میکند
و «خطرناکتر از ایران اس��ت ».بنن افزود:
ما به خوبی ب��ه رخدادهای کنونی ترکیه در
س��ایه حکومت رجب طیب اردوغان توجه
نمیکنیم .این مسئلهای است که تمام وقت
توجه مرا به خود اختصاص داده است.
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سایه «روس گیت» بر سر آمریکا

چه کسی با روسها تبانی کرد؟
به این واژه واکنش نشان داد و گفت «روس گیت
آشی اس��ت که حزب دموکرات پخته است ،آنها
میخواهند شکس��ت را گردن ترام��پ بیاندازند
ولی نمی دانند آمریکا را تضعیف میکنند ».البته
اس��تعفای مایكل فلین ،مشاور سابق امنیت ملی
كاخ سفید به اتهام همكاری با روسها در اولین ماه
ریاستجمهوری ترامپ شروعی برای روس گیت
ب��ود .جیمز کالیپر مدیر س��ابق اطالعات آمریکا
هم گفته بود«سرگئی کیس��لیاک سفیر روسیه
در آمریکا بیشتر از آنکه یک دیپلمات باشد ،یک
جاسوس بوده اس��ت.روسها به صورت ژنتیکی
دوست دارند در هر انتخاباتی مداخله کنند!»

مرتضی سیمیاری

دو شلیک پی در پی به نشانه خوشآمدگویی در
روز  ۱۸اکتبر  ،۱۸۶۷س��کوت را در بندر س��یتکا
شکست.یکصدسربازروسو ۲۵۰سربازآمریکایی
شانه به شانه یکدیگر در برابر کاخ فرمانداری صف
کش��یده بودند .هنگامی که پرچم روسیه پایین
کشیده میشد در میانه راه به میله پرچم گیر کرد.
به همین دلیل یک س��رباز روس برای آزادکردن
پرچم خود را از میله باال کشید .سرباز پرچم را آزاد
کرد؛ اما در همان لحظه باد شدیدی وزید و پرچم
روسیه را مستقیما به سوی سرنیزههای سربازان
روس��یه انداخت .نفس در سینه حاضران حبس
شد و پرنسس «ماریا ماکسوتووا» ،همسر آخرین
فرماندار روس آالسکا تقریبا غش کرد؛ زیرا از نظر
افراد حاضر ،این مسئله میتوانست نشانهای از یک
طالع نحس باش��د.از همان زمان روسها همواره
فکر میکردند که آمریکاییها یک معامله شیرین
کردهاند آالس��کا را خریدهاند و بهجایش مقداری
ناچیز پول به روسها داهاند،از آن سال به بعد سایه
ش��وم و نحسی بر سرش��ان افتاده است،رابطه دو
کشورسرشارازرقابتاست،جنگسردبینآمریکا
و شوروی داغ بود و حتی وقتی شوروی فرو پاشیده
شد ماهعسل رابطه بین دو کشور دوامی نداشت.
هرازچند گاهی دیپلماتها و نمایندگان در دو سو
به خاطر جاسوسی یا برقراری رابطه های خاص از
کشورمقابلاخراجمیشونداماصحنهرقابتزمانی
بهم خورد که در آخرین انتخابات ریاستجمهوری
آمریکا اوبام��ا دیپلمات ه��ای روس��ی را اخراج
میکند ام��ا پوتین در پاس��خ میگوی��د منتظر
اس��ت ببیند ترامپ در برابر روسیه چه واکنشی
خواهد داش��ت .فردای آن روز نیوی��ورک تایمز
نوشت «ترامپ متهم است،ش��بح روسها باالی
س��ر ماس��ت» همان روز یک واژه جدی��د به نام
«روس گیت» وارد ادبیات سیاس��ی آمریکا شد و
ماجرا این بود که ادعایی مطرح شد که روسها با
خانواده ترامپ و اعضای ستاد او به قصد مداخله در
انتخابات آمریکا ارتباط داشته اند،حتی کلینتون
انتشار ایمیل هایش را هم کار روسها میدانست،
جان برنان رییس سیا اولین فردی بود که نسبت

هیالری تبانی کرد

درس��ت در روزی که رابرت مولر دادس��تان ویژه
بررسی پرونده دخالت روسیه در انتخابات آمریکا
از آغاز رس��یدگی به پرونده عضو س��ابق س��تاد
انتخاباتی ترامپ خبر داد ،رئیسجمهور آمریکا در
یک توییت عجیب که همراه با یک فایل ویدوئی
منتشر ش��ده ادعا کرد که رقیب انتخاباتیاش با
روسها در ارتباط بوده است ،ترامپ نوشته است
«چه اتفاقی افتاده،کلینتون با روسها در ارتباط
بود،و حاال با صرف هزینه سنگین معلوم شده هیچ
تبانینکردهام»نیکیهیلی چهرهنزدیکبه ترامپ
در حالی که در کنار مادلین آلبرایت نشس��ته بود
درباره دخالت روسها در انتخابات آمریکا میگوید
اگر آنها در انتخابات ما دخالت کرده باشند این یک
جنگاست،آنهاروبهرویدموکراسیقرارگرفتهاند
و بای��د در برابر آنها قرار گرفت .از زمانی که ترامپ
به قدرت رس��یده اس��ت ،میتوان رابطه آمریکا و
روسیه را روی یک تابع سینوسی نصب کرد،کنگره
روسها را تحریم میکند و فردای همان روز ترامپ
میگوی��د رابطه ضعیف با روس��یه ب��رای آمریکا
خطرناک اس��ت،او از کنگره انتقاد میکند ،و در
آخرین جلسهاش با پوتین در هامبورگ نزدیک به
توگو
دو ساعت و نیم پشت درهای بسته با هم گف 
میکنند .سایه روسها این روزها باالی سر آمریکا
قرار دارد؛ هر چند که همه در آمریکا میدانند که
دخالت روس��یه در انتخابات ریاستجمهوری و
انتخابات ایالتی تاثیری نداشته است.
زوم

بایگانی پرونده ترامپ در کنار کندی
داود هرمیداس باوند

کارشناس روابط بینالملل

اعتصاب غذای
 ۵زن فعال بحرینی

10000 Rials

سازمان بازرگانی و توسعه بازاریابی
رئیس سازمان :دکتر داریوش عباسی
مع�اون بازرگانی و توس�عه بازاریابی:
حمیدرضا صفایی
کارشناس�ان :مـجتـب��ی مـعیـنف��ر،
سیاوش عباسی
چاپخانه :جامجم
توزیع :نشرگستر امروز
نش�انی :خیاب��ان کریمخ��ان ،خیاب��ان
عضدی شمالی ،کوچه صدر ،پالک 11
تلفن021-88890207:

روز گذشته مشخص شد که قرار است بخش دیگری از پرونده ترور کندی منتشر شود ،اما
هر چه بیشتر ابعاد پروندهاش منتشر میش��ود ابهامات آن کمتر نمیشود .درباره پرونده
رابطه روسها با دونالد ترامپ هم همین اتفاق روی خواهد داد ،هر روز بخش بیش��تری از
پروندهاش در دسترس قرار خواهد گرفت؛ اما غبارها کنار نخواهد رفت .ترامپ چون سابقه
سیاسی نداشته است و بیش��تر او را بهعنوان یک کارآفرین و سرمایهگذار میشناختهاند،
برای ورود به انتخابات چارهای نداش��ت جز اینکه تن به خواسته البیهای مختلف بدهد،
برای همین احتمال اینکه او وارد بازی روسها شده باشد زیاد است .وقتی مایکل فلین از کار
برکنار شد او درخواست مصونیت سیاسی درباره پرونده روس گیت داد ،این نشان میداد که
او نمیخواهد از سوی دادگستری آمریکا مورد پیگیری حقوقی قرار بگیرد .او حاال متهم به
اعمال نفوذ در انتخابات است .وقتی کندی ترور شد پرونده او را منتشر نکردند .آمریکاییها
اعتقاد داش��تند که توجه کندی به حقوق بشر در آمریکا باعث شده یک شکاف بزرگ بین
لیبرالها و راست افراطی ایجاد شود ،لذا پرونده قطور برای حفظ منافع ملی آمریکا به بایگانی
فرستاده شد .در این پرونده هم ممکن است هر آنچه که دادستانی آمریکا به آن دست یابد به
بایگانی سپرده شود؛ زیرا اگر روسها در انتخابات آمریکا دخالت کرده باشند ،بدین مفهوم
است که روسها به ساختار هژمونی آمریکا ضربه وارد کردهاند .اگر پیگیری قضائی صورت
گیرد و ترامپ مجبور شود که از کار خود استعفا دهد ،اعتبار آمریکاییها زیر سؤال خواهد
رفت ،پس مصلحت آن است که همه چیز مختومه شود.

همه پرسی استقالل دولت کردستان به شکست انجامید

طراح :ناجی بناجی

پاورقی

در گرگ و میش عقل سلیم آمریکایی ،قسمت اول
ترجمه :زهره قلیپور

به جای اینکه دونالد ترامپ را حاصل ش��یوه فکری و کیفیت دموکراس��ی خود بدانیم ،ترجیح
میدهیم او را دیوانه و استثنایی بپنداریم .اما راستش ،به شیوههایی که هرگز به ذهنم نمیرسید،
ظهور او کام ً
ال قابل پیشبینی بود ،چرا که وی چون آینهای تمامنما روح و اندیشه ما را منعکس
میکرد.زمانیکه کارزار اخیر انتخاباتی برای ریاس��تجمهوری ب��ه راه افتاد ،یک تهیهکننده
تلویزیونی از من خواست تا ضمن حضور در یکی از شبکههای داخلی ،وضعیت روانی ترامپ را
تحلیل کنم و از موضع روانپزشکی حاالت او را تشریح نمایم .شاید کار بامزهای از آب درمیآمد.
من و ترامپ با فاصله زمانی اندکی متولد شدهایم و کودکی هر دوی ما در کوئینز  -حومه منهتن-
گذشته ،گرچه چند مایل از هم فاصله داشتیم .گاهوبیگاه ماجراهای او را دنبال میکردم و شاهد
عالقه مستمر او به حضور در رسانهها بودم ،بدبیاریها و خودسرانگی مداومش توجهم را جلب
میکرد ،ولی نظر مساعدی به او نداشتم.
امامجبوربودمدعوتمبه تلویزیونراردکنم.اوالهیچمدرکینداشتمکه ثابتکندترامپاختالل
روانی دارد ،حتی اگر چنین مدرکی در دس��تم بود ،مؤسسه روانپزشکی آمریکا این اختیار را
داشت که مانع هر اظهار عقیدهای درباره وضعیت روانی شخصیتهای سیاسی شود .خاستگاه
این ممانعت ،به سال  1964برمیگردد؛ در آن زمان روانپزشکان لیبرال،
انگ ناجوانمردانهای به بری گلدوات��ر( ،)Barry Goldwaterنامزد
جمهوریخواه و راستگرای افراطی وارد کرده بودند ،آنها «تشخیص
طبی» خود را به عموم مردم اعالم کردند و اظهار داشتند ممکن است
ناهنجاری روانی گلدواتر تا حدی تش��دید شود که جنگ هستهای راه
بیندازد و ازاینرو قابل اعتماد نیس��ت .آنها حق نداش��تند از اعتبارات
حرفهایشانبهرهبگیرند تا تعارضسیاسیخودباگلدواتررابهموضوعی
پزشکی تبدیل کنند .به همین ترتیب من هم تمایلی نداشتم مخالفت
سیاسی و بیعالقگی شخصی خود به ترامپ را از خالل درشتگوییهای
روانپزش��کی مط��رح کنم .در ع��وض ،وقتی به ش��وخی گفتم عقیده
غیرتخصصی و عامیانهام این است که ترامپ یک خنگ بیسروپاست،
تهیهکننده برنامه بالفاصله پاسخ داد این حرف اص ً
ال تازگی ندارد چون
همه این را میدانند .خندهام گرفت و حرفش را پذیرفتم .اما بعدا ًمعلوم
که شد که هر دو سخت در اشتباه بودیم.
هم��ه (و احتماالً خود ترامپ) در کمال ناباوری دیدیم ،مقام ریاس��ت
جمهوری ایاالت متحده از آن او شد .پهلوانپنبه الفزن و خودستایی
که خیلی بیشتر بهش میآید مجری یک برنامه زنده تلویزیونی یا مجلسگردان برنامههای
تبلیغاتی باشد ،به خودیخود صالحیت الزم برای تصاحب کرسی یک مقام ارشد در آمریکا
را از دس��ت میدهد .ترامپ به همان ش��یوه یکه خودش چنین رجزخوانی میکرد که «اگر
رئیسجمهور شود از هرکسی غیر از آبراهام لینکلن ،بیشتر شایسته جایگاه یک رئیسجمهور

میشود ...حاال بهراستی خیلی شایسته ریاستجمهوری شده؟» اما ترامپ هرگز نمیتواند
چیزی باش��د مگر ترامپ .ما همهرقم رئیسجمهور داش��تهایم؛ رئیسجمهورهای س��فیه،
رئیسجمهوره��ای دمدم��ی ،رئیسجمهورهای دروغگ��و ،رئیسجمهوره��ای ناآزموده،
رئیسجمهورهای خودشیفته ،رئیسجمهورهای پرخاشگر ،رئیسجمهورهای مبتال به توهم
توطئه و رئیسجمهورهای پیشبینیناپذیر ،اما هرگز چنین رئیسجمهوری به خود ندیدهایم
که تا این اندازه واجد انواع خصایل شرمآور باشد و البته پیشتر هیچیک از نهادهای دموکراسی تا
این حد آسیبپذیر نشده بود که دستخوش تهاجم یک فرد مستبد شود .ترامپ چنان وحشتی
در دل مردم به پا کرد که ناگهان  6رمان سیاهنمای کالسیک در فهرست پرفروشترینهای
آمازون قرار گرفتند؛  1984و مزرعه حیوانات اثر جرج اورول ،دنیای نو اثر هاکسلی ،سرگذشت
ندیمه اثرمارگرت آوتوود ،ناممکن اثر سینکلر لوییس و فارنهایت 451اثر ری برادبری .سالمت
روانی ترامپ (و البته فقدان آن) از موضوعاتی است که به کرات در اینترنت موضوع جستوجو
بوده ،بارها و بارها در تلویزیون ،مجالت ،روزنامهها و مضحکتر از همه در برنامه Saturday
 Night Liveمورد اشاره قرار گرفته است .همچنین کهنهکارهای سیاسی ،سیاستمداران
و طنزپردازان در آن بهاصطالح لغتنامه روانپزشکی موسوم به راهنمای تشخیصی و آماری
اختالالت روانی غور کرده و همگی متفقالقول ش��دهاند که ترامپ به اختالل خودشیفتگی
مبتالست .زمان زیادی نگذش��ت که شمار زیادی از روانشناس��ان و روانپزشکان (برحسب
عالقهای که در تمایالت ملی آنها ریش��ه داشت) به میدان پا گذاشتند تا
محدودیتهای اظهارنظر درباره سالمت روان مقامات سیاسی را از میان
بردارند .اغلب آنان از سر وطندوستی اعالم کردند الزم است در این مورد
خاص ،دادخواست قضایی صورت گیرد .در یک مورد ،بیش از پنجاه هزار
امضا جمع شد که در آن چنین آمده بود« :ما امضاکنندگان که متخصصین
سالمتروانهستیم،برمبنایصالحیتحرفهایخودمعتقدیمکهدونالد
ترامپ نشانههای جدی یک بیماری روانی را از خود بروز میدهد و این خود
ثابت میکند وی به لحاظ روانشناختی از انجام وظایف ریاست جمهوری
ایاالت متحده عاجز است .لذا با نهایت احترام خواستاریم طبق بند چهارم
از ماده 25اُم قانون اساسی ،وی از مقام خود عزل شود».
من معیارهای تش��خیص اختالل خودش��یفتگی را گردآوری کردهام که
نخستینبار در ویراست سوم راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی
درج شده و هنوز هم میتوان در ویراست پنجم –که آخرین ویرایش کتاب
است-آنرایافت.تشخیصهایغیرحرفهایصورتگرفتهدرموردوضعیت
ترامپ ،همگی یک اشکال اساسی دارند .همه آنها بهدرستی بر این موضوع
واقف هس��تند که ویژگیهای معرف این اختالل با رفتارهای ترامپ وفاق
کامل دارند (خودبزرگبینی نخوتآمیز ،مباهات ،احساس خاصبودگی ،لزوم وقتگذرانی با
قشر ممتاز ،نیاز مداوم به تحسین سایرین ،حقبهجانب بودن ،رشک بردن ،و خودبینی) .اما این
متخصصین از یک نکته غافل هس��تند و آن اینکه گرچه ترامپ در خودشیفتگی یکهتاز است
اما لزوماً بیمار روانی نیست.

نگاه

نابرادری دو برادرخوانده؛ هالیوود و کاخ سفید
گروه بین الملل جامعه فردا :به گزارش خبرگزاریهای آسوشیتدپرس و ان.آر.پی دامنه واکنش به
اتهامات اخالقی هاروی وینستاین ،تهیهکننده سرشناس هالیوود ،به کاپیتولهای ایالتی آمریکا نیز
کشیده شده؛ اخیرا ًصدها حقوقدان ،نمایندگان پارلمانی و رایزن سیاسی موضوع تعدی اخالقی را در
رأس مناقشات خود قرار دادهاند.
نقطه شروع ماجرا از زمانی بود که چند بازیگر نامدار هالیوود نظیر آنجلینا جولی ،آشلی جاد ،گوئینت
پالترو و  ...مدعی ش��دند که قربانی تعدیهای این تهیهکننده بودهاند .این خبر بازتاب گستردهای در
رسانههای جمعی آمریکا داشت و به موضوع روز تبدیل شد .درحالحاضر سیاهه شکایتهایی که علیه
این تهیهکننده هالیوودی صورت گرفته از نام دهها زن پر ش��ده است و بازه زمانی ارتکاب آنها به چند
دهه کشیده میشود.
افش��اگری بازیگران هالیوود علیه تهیهکننده فیلمهایی چون «دارودسته نیویورکیها»« ،شکسپیر
عاشق»« ،بیل را بکش» ،کافی بود تا سکوت بزرگی شکسته شود و موجی از فریادهای دادخواهی زنانی
که خود را قربانی انحطاط اخالقی کارفرمایانشان میدانستند ،از خالل شبکههای اجتماعی به راه بیفتد.
این زنان عالوه بر همرس��انی تجربههای خود – از شوخی و تندزبانی کارفرمایان گرفته تا کنشهای
فیزیکی آنها -به راهاندازی پویشهای رسانهای مبادرت ورزیدند .همچنین در چندین ایالت امضاهایی
برای علنی ساختن خشونت و ارعاب علیه زنان جمعآوری شد که هدف از آنها بنا نهادن قوانینی در دفاع
از حقوق زنان بود ،تا جاییکه چندی پیش ،مجلس سنا بنگاهی حقوقی را مأمور رسیدگی شکایات این
زنان نمود .در یکی از این نامهها که شکایات عمومی زنان علیه کارفرمایان مرد را مطرح میکند ،چنین
آمده« :موارد تعدی به کارکنان زن ،در هر حرفه و شغلی دیده میشود .حتی میتوانید از تکتک زنانی
که در کاپیتولهای ایالتی مشغول بهکار هستند بپرسید تا دریابید این انحطاط در پیشههای سیاسی
نیز رواج دارد ».این در حالی اس��ت که در اغلب ایالتها قوانینی رسمی برای حقوق کارکنان دربرابر

تعدی کارفرمایان وجود دارد.
در پ��ی این اعتراضات ،زمزمههایی ب��رای لزوم ایجاد تغییر در چارچوبه��ای فرهنگی و تربیتی که
زمینهس��از رفتارهای منحط هستند به گوش میرسد .به گفته یکی از کارگزاران رسیدگی به حقوق
زنان «در اغلب موارد زنان و دختران به دلیل شرم و ترس ،از بازگویی تجارب تلخ خود در زمینه تعدی
اجتناب میکنند ،و از سوی دیگر مردان و پسران برای مواجهه محترمانه با جنس مخالف ،آموزش کافی
نمیبینند و از تأثیر رفتار خود بر جنس دیگر بیخبر هستند .این موارد دستبهدست هم میدهند و به
عادیسازی تبعیض و رواج آن در فرهنگ منجر میشوند» .سوزان فالودی ،پژوهشگر و نویسنده کتاب
«واکنش تند؛ نبرد خاموش علیه زنان آمریکایی» اذعان میدارد که خشونت مردان علیه زنان در محل
کار ،پیوند بیواسطهای با گرایشهای اجتماعی پیرامون نقشهای مردانه ،از جمله نقش اقتصادی و
مدیریتی آنه��ا دارد.ازاینرو عوامل مختلفی موجب پرهیز از بیان تجربههای تعدی ،و امتناع زنان در
طرح شکواییه علیه کارفرمایان متعدی مرد میشود؛ در اغلب موارد نگرانی و احساس شرم از تبدیل
شدن به موضوع گفتوگوی دیگران و همچنین ترس از دست رفتن موقعیت شغلی ،زنان را در قبال
تعرضات کارفرمایان به سکوت وامیدارد.
در همین راستا ،و به نقل از نیویورکپس��ت ،جرج کلونی بازیگر پرآوازه هالیوود در واکنش به پرونده
وینستاین ،ضمن تقبیح عملکرد او ،خواستار تجدیدنظر در فرهنگی شده که قربانیان انحراف اخالقی را
به سکوت وامیدارد؛ به باور وی کسانیکه در برابر این تعرضات انفعال نشان میدهند ،مسئول حوادث
مشابه بعدی هستند.
گرچهموضوعرسواییجنسیدرعرصهسیاستامرتازهاینیست؛ولیاتهاماتوینستاینوجنبشهای
شایع در فضای مجازی ،سیاس��ت حاکم را بهطور بیسابقهای تحتالشعاع قرار داده است .اما سؤالی
که مطرح میشود آن است که رسوایی وینستاین چه ویژگیهایی داشته که به افشای موارد پرشمار

دیگری از تجارب آزار جنسی در میان زنان انجامیده؛ حالآنکه جامعه آمریکا در زمانی نه چندان دور
با رسوایی چهره مشهور دیگری مواجه شد و دم برنیاورد؛ مدت زیادی از افشاگریهای اخالقی علیه
دونالد ترامپ ،رئیسجمهور آمریکا ،نمیگذرد .پس چرا وینستاین مورد خشم عمومی قرار گرفت و از
همه مجامع هنری و سینمایی ،حتی از کمپانی شخصی خود طرد شد ،حال آنکه ترامپ همچنان در
عرصه سیاست عرض اندام میکند .ضمن اینکه هر دو شخص نامبرده وجوه مشترک متعددی دارند؛
دو مرد بانفوذ که از قدرت ،شهرت ،و ثروت خود برای استثمار جنسی زنان استفاده کرد ه یا میکنند.
شاید در نگاه نخست به نظر برسد این موضوع به تفاوتهای جاری میان واشنگتن و هالیوود برمیگردد،
یا فرض دیگر این که ش��اید هالیوود بیشتر از کاخ سفید در دلهای عموم جا دارد و مردم فساد اولی را
کمتر از آنچه در دومی میگذرد ،برمیتابند .اما تحلیلگران نظر دیگری دارند.
به نقل از خبرگزاری وکس وقتی سخنان ضبطشده ترامپ پیرامون تمایالت منحرف او منتشر شد،
عدهای از اعضای جمهوریخواه کنگره درباره او تجدیدنظر کردند .اما قاطبه سران این حزب به او وفادار
ماندند .دلیل آنها روشن بود :به ترامپ احتیاج داشتند ،به عبارتی از دسترفتن او به معنی روی کار آمدن
هیالری کلینتون بود .حالآنکه خلع وینستاین از مقام حرفهای ،تهدیدی برای قدرت اطرافیانش به بار
نمیآورد .به گفته جنیفر الولس ،از پژوهشگران مطالعات زنان ایاالت متحده «تنها جمهوریخواهان
کنگره نبودند که از لغزشهای ترامپ چشمپوشی کردند ،بلکه مردم نیز این بخشش را بر او روا داشتند.
این نشان میدهد وقتی پای منافع در میان باشد ،آنها حاضرند چنین انحرافاتی را نادیده بگیرند».
اما سؤالی که به تازگی مطرح شده آن است که آیا افشای چهره وینستاین و موج تازهای که به راه افتاده،
سببساز آن خواهد ش��د که رأیدهندگان ،اتهامات اخالقی نامزدهای انتخاباتی در عرصه سیاست
آمریکا را جدی بگیرند؟ آیا این رویداد بر سرنوش��ت سیاسی ترامپ اثرگذار خواهد بود ،تا جاییکه از
موانع پیروزی ترامپ در انتخابات بعدی ریاست جمهوری شود؟

