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 به دلیل برداشت های بی رویه، کاهش بارندگی و خشکسالی، دریاچه طاق بستان نیز در حال خشک شدن است،  در حالی که در  سالیان گذشته چشمه های این دریاچه همواره تأمین کننده آب شهر کرمانشاه بوده است.
عکس: یحیی بیابادی ، مهر

شبکه خوانى

 همچنان به روسیه آنتی بیوتیک 
صادر می کنیم؟

چند هفته ای اســت که ایران درگیر مشــکالت ناشــی از کمبود 
دارو است و مســئوالن وزارت بهداشت و کمیسیون دارو وعده های 
متعددی برای حل مشــکل دارو داده اند اما همچنان ســؤال بدون 
جــواب ماند یا آن قدر تعداد جواب هــا متعدد بود که امکان تحلیل 
یا فهمیدن جواب درســت و علت این مســائل برای مردم و بیماران 
مشکل بود. ســؤال اول اینکه آیا این مشکل پیش بینی نشده بود؟ و 
سؤال دوم اینکه اگر پیش بینی شده بود چرا برای حل آن زودتر اقدام 

نشده است؟
دستورات  متعدد

در این مدت تمام مســئوالن بلندپایه کشــوری نیز به این مسئله 
ورود کردند به طوری که به گزارش ایرنا و به نقل از مرکز رسانه قوه 
قضائیه؛ رئیس قوه قضائیه با اشــاره به مســئله پیش آمده در حوزه 
دارو در کشور به مســئوالن ذی ربط قضائی دستور داد در امر کنترل 
بازار از هر راهی که ممکن اســت به دولت کمک و مساعدت کنند و 
چنانچه افرادی سودجو و نفوذی در حوزه دارو وجود دارند، اقدامات 

مقتضی قانونی و قضائی را در قبال آنها به عمل آورند.
در این میان البته بقیه دســت اندرکاران دارو نیز خبرهایی در حل 
این مسئله داده اند اما تا اجرائی شــدن این وعده ها زمان زیادی باید 
منتظر ماند مثال ایسنا خبر داده که از آذرماه ظرفیت تولید روزانه سرم 
در یــک کارخانه به ۱۳۰ هزار واحد می رســد. این ظرفیت به تدریج 
افزایش یافته و تا تابســتان ســال آینده، مجموع تولید ما به شــش 

میلیون واحد سرم در ماه خواهد رسید.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت بهداشت گفت: «اطمینان داریم با 
افزایش ظرفیت داخلی تولید آنتی بیوتیک و ورود محموله پشتیبان 
جدید، بازار این محصول حداکثر تا پایان آبان به نقطه اشباع خواهد 

رسید».
یــا وزیر بهداشــت از راه انــدازی خطــوط جدید تولید ســرم و 
آنتی بیوتیک خبر داد و گفت: «با اقدامات صورت گرفته برای کاهش 
ارزش افزوده گمرکی مواد اولیه دارویی از ۹ به یک درصد و همچنین 
مصوبات جدید شــورای پول و اعتبار برای تولیدکنندگان دارو، تولید 
دارو و ســرم افزایش می یابد. در کنار آن بــا واردات مقادیری از این 
اقالم ظرف یکی دو هفته آینده نیاز بازار به آنتی بیوتیک به طور کامل 
رفع می شود». وزیر البته وعده پایان سال را داده و گفته است: «خط 
جدید سرم ســازی دارو پخش با استفاده از فناوری جدید و همچنین 
خطوط سرم ســازی جدید در تبریز، اهواز و گلپایگان تا پایان ســال با 
هدف اشــباع بازار داخلی از ســرم و حضــور در بازارهای صادراتی 

راه اندازی می شود».
شــاید باور نکنید اما کمبود شیشــه هم به عنوان یکی از دالیل 
کمبود آنتی بیوتیک اعالم شده است. نایب رئیس انجمن داروسازان 
ایــران در رابطه بــا کمبودها در حوزه آنتی بیوتیک های شــربتی نیز 
گفت: «برخی از تولیدکنندگان در تأمین شیشــه این شــربت ها دچار 
مشــکل شــده اند. من هنوز دلیلی برای این موضــوع پیدا نکرده ام. 
برخی می گویند که دلیل این موضوع افزایش قیمت شیشه ها بوده و 
برخی هم گفته اند که دلیل کاهش تولید، قطعی برق بوده که تولید 
آنها پایین آمده است. با این حال به دلیل اینکه عمده داروهای مورد 
استفاده کودکان به صورت شربت است در بازار با کمبود مواجه شده 
است. اما در داروهایی که به صورت شیاف برای کودکان وجود دارد 

و مانند شربت نیاز به شیشه ندارند هم دچار کمبود شده ایم».
صادرات به روسیه؟

در خبری که ســاعت ۱۵:۵۳ دقیقــه روز ۲۳ آبان از ورود هیئت 
بزرگ بازرگانی روسیه به تهران منتشر شد، آمده است: هیئت روسی 
عالقه منــدی خــود را به واردات مــواد غذایی همچون خشــکبار، 
خوراک ماهی و میگو، محصوالت پتروشــیمی مانند پلی اســتایرن، 
مصالح ســاختمانی مانند کاشی، سیمان و سنگ، واردات دارو مانند 
آنتی بیوتیک هــا و ویتامین ها و داروهای اســتروئیدی بانداژ، لبنیات 
مانند خامه یخی، واردات فرش ماشــینی، واردات صنایع پالستیکی 
مانند ورق فویل، نوار پلیمرهای ونیل کلریدی، پلی استال ها، رزین ها، 
رنگ های پالستیکی و پایه آب، واردات تجهیزات پزشکی مصرفی و 
سرمایه ای و ماشــین آالت صنعتی (های تک) در صورت وجود توان 

صادراتی ایران اعالم کرده است.
در ایــن زمینه پنج روز پیش علی رضا پیمان پاک رئیس ســازمان 
توســعه تجارت به دیده بان ایران گفته بود: «طبــق آمارها واردات 
دارو و تجهیزات پزشــکی روسیه در ســال ۲۰ میلیارد دالر است. با 
خروج شرکت های غربی از این کشور به علت تحریم ها، بازار مناسبی 
پیش روی شــرکت های ایرانی قرار گرفته که می توان از آن بهره برد. 
کار از چند ماه پیش آغاز شــده و اکنون توافقات خوبی درخصوص 
صادرات داروها انجام شــده است. برای رفع مشکالت حمل ونقل و 
گمرکی صادرات دارو و تجهیزات پزشکی می توان از ظرفیت کریدور 

سبز استفاده کرد».

رســانه های اصلی کشــور به یــک خانه تکانی اساســی و 
فوری نیاز دارنــد. بی اعتمادی مخاطب و زوال اعتبار، شــرایط 
احتضارگونــه پدیــد آورده؛ چنان که عنان کار از دســت در رفته 
و کشــور، در یک جنــگ رســانه ای تمام عیار، در برابر دشــمن 
قرار گرفته اســت. رســانه های بــزرگ که وظیفه دفــاع دارند، 
ناکار شــده اند و اندک رســانه های مســتقل، به دلیــل انگ ها، 
محدودیت ها و تضییقات فراوان، امکان نقش آفرینی مؤثر خود 
را از دســت داده اند. من حدود دو ماه اســت هر روز رسانه های 
رســمی و نیمه رسمی کشــور را رصد می کنم. محتوای جریان 
اصلی  رسانه ای، چنان شبیه هم شده که مرور یکی، مخاطب را 
از دیدن مابقی بی نیاز می کند. خبرگزاری های صداوسیما، ایرنا، 
فارس، تسنیم، ایســنا، مهر و چند سایت خبری همسوی دیگر، 
حتی بــه خود زحمت نمی دهند برای جــذب مخاطبان جوان 
خشــمگین، اندک تغییری در جریان خبــری و محتوای تولیدی 
خود داشته باشد. آنها خوراک خبری بخش بزرگی از مطبوعات 
غیرمســتقل را فراهم می کنند. انــگار همه از روی هم خبرها و 

تحلیل ها را کپی کرده باشند، خالقیتی دیده نمی شود.
بســیار عصبانی هســتند که چطور دو، ســه شــبکه خبری 
فارســی زبان خارجی توانســته اند نبض حــوادث و عنان افکار 
عمومی را در دســت بگیرند و شوربختانه به جای اصالح خود، 
در تالش انــد آنها را نزد مخاطب بی اعتبــار کنند. یک خبرنگار 
صدا وســیما با شــعف اعالم کرده خبر دروغ برای بی بی ســی 
فرســتاده و آن شــبکه هم پخش کرده اســت. یک خبرگزاری، 
آمارهایی عجیب و غریب از تعداد اخبار دروغ شبکه های دشمن 
داده که متأســفانه فاقد اعتبار علمی اســت. البته این اقدامات 
باعث نشــده که مخاطِب رفته بازگردد و نیم نگاهی هم به این 
مجموعه رسانه ای ُپرخرج   بیندازد. ایراد کار عزیزان بسیار ساده 
اســت: آنها به جای خبر و تحلیل درســت، محتوای منســوخ 
پروپاگاندا تولید می کنند؛ هم مسئوالن را دچار اشتباه محاسباتی 
می کنند و هم مخاطبان را به بیرون می تارانند. انگار ۵۰ ســال 
پیش اســت که مخاطب چشم و گوش بسته باشــد و هر آنچه 

رسانه می گوید، باورکند.
جنگ روایت ها، بهانه ای شده است که این شکست ها  توجیه 
شــود. جنــگ روایت ها جایی مصــداق دارد که هــر دو طرف، 

اصول پایه حرفه ای را رعایت  کنند و مخاطب محور باشــند؛ نه 
اینکه داستان ســرایی کنند و با واقعیت دستکاری شده به جنگ 
حریــف بروند. روایت بایــد مبتنی بر واقعیت باشــد، مخاطب 
اعتمــاد کنــد و بپذیرد. شــبکه های خبری بی بی ســی، صدای 
آمریکا، ایران اینترنشنال و من وتو که جریان خبری کامال آشکاری 
علیه نظام جمهوری اســالمی دارند، اصول حرفه ای  را عموما 
رعایت می کنند، اما خط خبــری و اولویت گذاری و گزینش گری 
اخبارشــان، مبتنی بر تقابل با نظام اســالمی اســت. آنها دفتر 
خبری و خبرنــگار در داخل ندارند، اما با اســتفاده حرفه ای از 
شبکه شــهروند-خبرنگاران و شبکه کارشناســان و تحلیگران، 
قاپ مخاطب را ربوده اند و رسانه های بزرگ ما، با داشتن صدها 

دفتر خبری و هزاران خبرنگار، مخاطب را باخته اند.
مــن برای اصالح امور چند نکته کلیدی را متذکر می شــوم. 
نکته نخســت، در دنیای جدید، رســانه نقش اول و اساسی را 
ایفا می کند. خوشــبختانه نظام ما متوجه این اهمیت شــده و 
ســرمایه گذاری خوبی کرده است، اما اشــکال کار در اینجاست 
که اجازه فعالیت حرفه ای و کارآمد به آنها نداده و این رسانه ها 
به بوق تبلیغاتی تبدیل شده اند. نظام سرمایه داری غرب بخش 
مهمــی از قدرت و موقعیت خــود را از صنعت رســانه یافته 
اســت. یک مثال روشن آن رسانه ســینما در هالیوود است که 
غرب توانسته با هژمونی حاصله، توجه افکار عمومی جهان را 
در دست بگیرد. رسانه های بزرگ خبری، شبکه های تلویزیونی، 
خبرگزاری ها و روزنامه ها، تکیه گاه مطمئن نظام ســرمایه داری 

برای سلطه و پیشرفت بوده اند.
نکتــه دوم، نحــوه اداره رسانه هاســت. در خبرگزاری ها و 
روزنامه ها، افراد حرفه ای فعال هستند و کارشان را در چارچوب 
اصول روزنامه نگاری پیش می برند، اما سیاست گذاری و تعیین 
خط مشی کلی را سیاست مداران و اندیشکده ها انجام می دهند. 
در دنیای امروز، اصوال تلویزیون و روزنامه دولتی معنایی ندارد. 
نقش آفرینی نهادهای غیرمرتبــط، به هر دلیل و منطقی، مضر 
اســت و رسانه را از مخاطب دور می  کند.  چرا ما چنین در میانه 
میدان رسانه، خیمه زده ایم و البته حاصل کارمان هم خسارت 

محض بوده است؟
نکته ســوم، «زمان اقدام» اســت. وقتی در دهه ۷۰، بحث 
شــبکه های ماهواره ای مطرح شد، کارشناســان دلسوز توصیه 
کردند صدا و سیما را ملی کنند و اجازه تأسیس شبکه تلویزیونی 
و ایســتگاه رادیویی به مردم بدهند. گوش شــنوایی نبود و مثل 
امــروز که همه تــوان دولت بر صیانت و قطــع ارتباط مردم با 
بیرون استوار شــده است، قانون ممنوعیت ماهواره به تصویب 

رســید و نیروها به پشــت بام های مردم گسیل شــدند و نتیجه 
کار از پیــش معلوم بود. اگر نگران هســتیم که رســانه ها را از 
انحصار خارج کنیم، دســت اغیار خواهد افتاد، اشتباه کرده ایم. 
در صورتی که همان زمان، رســانه ها را ملــی و به نظارت اکتفا 
می کردیم، اکنون شرایط بسیار بهتری داشتیم. اگر آن زمان حرف 
کارشناسان را گوش می کردیم، امروز مرجعیت خبری کشور در 

بیرون مرزها نبود و کیان کشور به خطر نمی افتاد.
نکته چهارم، برخی رســانه ها خود را فراتر از بقیه، داعیه دار 
و متولــی بخش رســانه می دانند و به زعم خــود هدایت گری 
می کننــد. آنها خــود را در جایگاه ســخنگویی برخی مقامات 
گذاشــته اند و چون تکذیب نشــده، در افکار عمومی همین جا 
افتاده است. شــاید دلیل تمرکز سمت و سوی شعار  دانشجویان 
و جوانان بر برخی مســئوالن  عملکرد این رســانه ها باشــد که 
سیئات شــان به حســاب مســئوالن امر گذاشته می شــود. در 
کشورها، نهادهایی مراقب برندینگ مقامات خود هستند و اجازه 
نمی دهند رسانه ای بتواند در افکار عمومی چنین تصوری ایجاد 
کند. آزادســازی و استقالل رســانه ها، این ایراد مهم را برطرف 
می  کند. جمع بندی بحث من این اســت که برای گذار از شرایط 
فعلی، الزم اســت خانه تکانی جدی و اساســی در رسانه های 
بزرگ کشور داشته باشــیم؛ آنها را به مدار حرفه ای برگردانیم، 
به رسانه های مســتقل میدان دهیم و استقالل رسانه ها را ارج 
نهیم. ما در طول زمان، نیروهای مستقل مطبوعات را رنجاندیم، 
بی کارشان کردیم و راندیم و دودستی تحویل رسانه های حریف 
دادیم و امروز می نالیم که از ماســت که بر ماست. باید قدردان 
روزنامه نگاران مستقل باشیم، دلجویی کنیم، فضای فعالیت در 
اختیارشــان بگذاریم، انگ نزنیم و در برابر انتقادهایشان پذیرا و 

بردبار باشیم.
برخی تصور می کنند استقالل رسانه ها موجب نفوذ دشمن و 
تهدید موجودیت نظام می شود. این تصور اشتباهی است. البته 
درســت است که اگر ما به رسانه های مستقل میدان می دادیم، 
شــاهد تشــکیل چنین مجلس ضعیف، حداقلی نبودیم که در 
بزنگاه های خطرناک، توان آرام کردن مردم را نداشته باشد؛ چون 
نسبتی با افکار عمومی ندارد. بله اگر رسانه های آزاد میدان دار 

بودند، امکان تشکیل چنین دولتی فراهم نمی شد.  
واقعیت این است که اگر رسانه های آزاد و مستقل میدان دار 
باشــند و در چارچوب اهداف اصولی نظــام، فعالیت حرفه ای 
کنند، نظام اســالمی قوی و با پشتوانه واقعی مردمی، در مسیر 
درســت توســعه و پیشــرفت حرکت می کند. اکنون هم برای 

خانه تکانی دیر نشده است.

زوال اعتبار، مرگ رسانه

آشوب - آکیرا کوروساوا - ۱۹۸۵
ایشی مونجی (تاتسویا ناکادای): زندگی یعنی دردسر

مرگ یعنی آرامش، آدم زنده باید با شجاعت به سمت دردسر بره
فراموش نکن انسان در حال گریه کردن به دنیا میاد

و وقتی به اندازه کافی گریه کرد، از دنیا میره.

دیـالـوگ روز

چه خبر

 پذیرش اعاده دادرسی 
در پرونده جعفر  پناهی

ایســنا: وکیل مدافع جعفر پناهی 
-کارگردان سینما- از پذیرش اعاده 
دادرســی پرونده موکلش از سوی 

دیوان عالی کشور خبر داد.
صالح نیکبخت در این باره گفت: 
«دیوان عالی کشور درخواست اعاده 
دادرســی ما را در پرونــده پذیرفته 
اســت». وی در پاسخ به این ســؤال که با پذیرش اعاده دادرسی چه 
تغییری در پرونده ایجاد می شــود و آیــا احتمال آزادی جعفر پناهی 
وجــود دارد؟ گفت: «مــا اقدامات قانونــی را از طریق قضائی دنبال 
می کنیم». ستایشــی سخنگوی قوه قضائیه ۲۸ تیرماه سال جاری در 
نشســت خبری در پاســخ به آخرین وضعیت پرونده جعفر پناهی و 
اینکه اتهام او چیســت؟ گفت: «برای این فرد در سال ۸۹ دادنامه ای 
از ســوی شعبه ۲۶ دادگاه انقالب صادر شده بود که اتهام این فرد در 
پرونده مورد بحث اجتمــاع و تبانی علیه امنیت ملی بوده و به پنج 
سال حبس محکوم شده بود و از باب فعالیت تبلیغی علیه نظام هم 
یک ســال حبس گرفته بود که در مجموع شش سال حبس داشت. 
این دادنامه قطعی و الزم االجراســت». طبق گفته ستایشــی، جعفر 
پناهی ۲۰ تیر ماه ســال جاری برای تحمل کیفر حبس به بازداشتگاه 

اوین معرفی شده است.

هدفی که محقق نشد
بی بی سی: نشست اقلیمی سازمان ملل موسوم به COP۲۷ در 
مصر برپا ست، این کنفرانس هدف کلیدی جلوگیری از افزایش دما 
را مد نظر داشته اســت. قرار بود در این کنفرانس درباره تغییرات 
آب و هوایی که باعث افزایش دمای جهانی می شود تصمیم گیری 
شود و هدف از مذاکرات تغییرات آب و هوایی این است که میانگین 
افزایش دما به ۱.۵ درجه سانتی گراد محدود شود. اما در این روزها 
نگرانی برای تحقق نیافتن این هدف در حال افزایش است و وزیران 
و مذاکره کنندگان با مذاکرات فشرده ای طی این هفته در شرم الشیخ 
روبه رو هســتند. نمایندگان ارشــد حاضر در مصر نگران هستند تا 
از تالش هــا و اقدامات برای تحقق هــدف جلوگیری از گرمایش 
جهانی، عقب نشینی شود و به آن پیام سیاسی محکمی که قرار بود 
حاصل این اجالس باشد، دست پیدا نکنند. حتی به گفته سیمون 
استیل، رئیس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل، شواهد حاکی از 

آن است که مسائل حل نشده بسیاری وجود دارد.

پژوهشگر و مدرس علوم ارتباطات و رسانه
قادر باستانی

 ای بی ســی نیوز گزارشی را در هفته گذشته منتشر کرده و در آن به «فلسفه فرار» زنان چینی 
از کشورشــان به صورت گذرا پرداخته اســت. در این گزارش با چند زن تحصیل کرده چینی که 

کشورشان را ترک کرده اند و در مکانی دیگر از کره زمین مستقر شده اند، گفت وگو کرده است.
آزادی   از   زندان

ویکی  وی می گوید که وقتی از چین فرار کرد و به اســترالیا نقل مکان کرد، احساس آرامش 
زیادی کرد. او می گوید: «احساســم این بود که یک زندان را پشــت سر گذاشته ام» این زن چینی 
پس از فارغ التحصیلی از دانشــگاه در ملبورن هنگامی که در سال ۲۰۱۹ برای دیدار خانواده اش 
به چین بازگشته بود، به دلیل قرنطینه کرونا و بسته شدن مرزهای COVID در چین گیر افتاد. او 
گفت: «در زندگی ام هیچ چیزی جز کار و تحصیل وجود نداشت؛ با این حال انگار هیچ جای دیگر 
نمی توانم زندگی کنم». از نظر «وی» با وجود محدودیت های شدید چین برای همه گیری، آنچه 
بیش از همه او را اذیت می کرد، نگرش های زن ســتیزانه مردان است. او در توصیف این نگرش 
به  ای بی سی گفت: «بسیاری از مردانی که در چین با آنها برخورد کردم، از کوچک ترین نمادهای 
فمینیسم می ترسیدند. آنها دوست ندارند زنان نظرات خود را بیان کنند. برخی از آنها ذاتا خوب 
هســتند؛ اما به تدریج عالقه ام را برای به اشتراک گذاشتن افکارم با آنها از دست دادم». او بر این 

باور است که «فرار از چین» به نفع او بوده است.
خرده فرهنگ

تمایل به فرار از چین به عنوان «فلســفه فرار یا فلســفه اجرا» شــناخته می شــود و این 
اصطالحی اســت که در طول همه گیری ابداع و رایج شده است.  دکتر «وانگ پان» کارشناس 
مسائل جنسیتی چین در دانشگاه نیو ساوت ولز، به  ای بی سی می گوید: «مسائل زیادی در چین 
وجود دارد که باعث نارضایتی زنان می شــود. کســانی که می خواهند در این زمینه صحبت 
کنند، از این عبارت رمزگذاری شــده استفاده می کنند؛ چرا که صحبت و بحث آشکار درباره آن 
در چین، شــرایطی بسیار حساس ایجاد می کند».  او در تشــریح این اصطالح گفت: «فلسفه 
[فرهنگ] فرار، خرده فرهنگی اســت که به دلیل نارضایتی از محیط [اجتماعی] رشد می کند. 

برخی از مردم با توجه به سیاست کووید در طول همه گیری، نسبت به آینده احساس بدبینی 
داشتند». ایده «فلسفه فرار» در ابتدا از نظر جنسیتی خنثی بود؛ یعنی هم مردان و هم زنان در 
قالب این خرده فرهنگ قرار می گرفتند؛ اما به تدریج نشانه های همبستگی آن با تجربیات زنان 
در چین قابل تحلیل شــد. اخیرا در یک نشست آنالین با موضوعیت «فمینیست ها در فلسفه 
مدیریت» به این موضوع پرداخته و سعی شده ریشه های اهمیت این نگرش برای زنان تحلیل 
و تبیین شــود. هرچند در این نشســت به راهنمایی زنان درمورد راه های ترک چین، ازجمله 
چگونگی دریافت مجوز کار یا تحصیل در خارج از کشــور نیز پرداخته شده بود. همچنین در 
ماه گذشــته، یک مقاله کوتاه به زبان چینی در یک پلتفرم که مطالب به راحتی در آن منتشــر 
می شــوند و در تایوان مستقر است، منتشر شد. این مقاله با عنوان «فلسفه فرار من» از سوی 
نویسنده ای بود که خود چین را ترک کرد. این زن با نام مستعار «اونونو» نوشت: «هر زنی مثل 
من، تا زمانی که عقل بقا داشــته باشد و مردساالری غریزه زنانه او را نبلعد، «فرار» را انتخاب 

خواهد کرد».
دسترسی به اطالعات ممنوع!

چیــن اطالعاتی درباره تعداد افرادی که کشــور را ترک می کنند یا آمار مهاجرت منتشــر 
نمی کنــد؛ امــا می توان روند رو به رشــد مهاجرت را در مواردی که مــردم به صورت آنالین 
جست وجو می کنند، ردیابی کرد. به طور نمونه در هشتم نوامبر کلمه «مهاجرت» ۳۳ میلیون 
بار جست وجو شده است؛ در حالی که همین کلمه در سال قبل یعنی ۲۰۲۱، هفت میلیون بار 
جست وجو شده بود.  این به آن معناست که محتوا و جست وجوهای بیشتری درباره مهاجرت 
در وی چت که ۱٫۲ میلیارد کاربر دارد، انجام می شود. همچنین براساس تحلیل داده های یک 
تحقیق می توان دریافت که بســیاری از زنان چینی هنگام تحصیل در استرالیا «تغییر عقیده 
می دهند».  هرچند از نظر دکتر وانگ «پیوند بین فلســفه فرار و فمینیســم «پیچیده» اســت؛ 
اما داده های مهاجرت منتشرشــده در کشورهایی مانند اســترالیا نشان می دهد زنان در حال 
ترک چین هســتند». بر اساس داده های اداره آمار استرالیا، تعداد زنان مهاجر چینی االصل در 
این کشــور بیشــتر از مردان است، ۵۵٫۶ درصد در مقایســه با ۴۴٫۴ درصد.  دکتر وانگ گفت: 
«مسلما تعداد زیادی از زنان به دنبال تحصیل یا کار یا زندگی در خارج از کشور هستند؛ اما ما 
هیچ اطالعاتی درباره آنها نداریم».  این محقق معتقد است که بسیاری از مردم برای مقاصد 

مختلف به خارج از کشور می روند، نه برای اینکه از زندگی در چین احساس بدی دارند.

 خشونت های رو به افزایش
درباره چرایی شــکل گیری این احساس برخی شرایط سخت دوران همه گیری را یکی از دالیل 
آن برشــمردند؛ از جمله رویترز که در گزارشی تأکید کرده است با وجود پایان قرنطینه، این شرایط 
همچنان بر زندگی مردم چین تأثیر می گذارد. در این گزارش با جسیکا چو که در شانگهای زندگی 
می کند، گفت وگو شــده اســت. زنی که همچنان دوســت دارد چین را ترک کند و معتقد است: 
«زنان خیلی بیشــتر از مردان می خواهند «فرار کنند»، تا جایی که من می بینم، از هر ۱۰ نفری که 
می شناســم، یک نفر این خواسته را دارد». خانم چو چندین قرنطینه سخت را در شانگهای پشت 
ســر گذاشته و گفت که این سیاست های سخت گیرانه باعث ناراحتی او شده است؛ اما خانم چو 
اضافه کــرد که نارضایتی او از زندگی در چین، دالیل مهم دیگری دارد؛ از جمله زن بودن؛ آن هم 
زنی در اوایل سی ســالگی که به طور روزمره با قضاوت های ناعادالنه در محل کار مواجه اســت. 
او به رویترز گفت: «امســال ۳۱ ساله می شوم. هنگام استخدام مدام با این سؤال مواجه می شدم 
کــه آیا ازدواج خواهم کرد؟ آیا به زودی بچه دار می شــوم؟».این در حالی اســت که چین قانون 
تک فرزندی را لغو کرده؛ اما هنوز قوانین اعطای مرخصی والدین و قوانین ضد تبعیض را تصویب 
نکرده است. از نظر خانم چو «این تبعیض جنسیتی ظریف، در چین رایج است و مایه تأسف است 
که مردم آن قدر به آن عادت کرده اند». خانم چو همچنین به افزایش گزارش های خشونت علیه 
زنان در چین اشاره کرد.شاید یکی از دالیل افزایش خشونت، سیاست های سخت گیرانه زندگی در 
زمان قرنطینه بود که شرایط را برای زنان آسیب پذیر و در معرض خشونت خانگی، دشوارتر کرد.
مانند موارد مشــابه در کشور چین، به دســت آوردن اطالعات در این زمینه هم سخت است.
تنها نکته ای که درباره چین در تمام مدت همه گیری مشخص بود، این بود که جمعیت زیادی در 
قرنطینه زندگی می کردند؛ اما برخی پژوهشگران سعی کردند براساس داده هایی که در شبکه های 
اجتماعی منتشر می شد، بتوانند تحلیل هایی ارائه دهند. مجموعه ای از ویدئوهای تکان دهنده که 
نشان می داد زنان جوان چینی از سوی مردان مورد حمله قرار می گیرند، در این مدت منتشر شده 
بود. همین تصاویر بود که گفته های پکن درباره سیاست های حمایتگرانه از زنان را زیر سؤال برد. 
دکتر دیویس به  ای بی سی گفت که در طول تحقیقاتش در مدت همه گیری دریافته است که زنان 
چینی در زمان قرنطینه، پست های آنالین کمتری منتشر کردند. این نگرانی برای زنان دیگر وجود 
دارد که اگر خوش شانس هستند و «خشونت خانگی را تجربه نکرده اند»، چه کاری می توانند برای 

«زنان دیگر» انجام دهند. هرچند برای برخی از آنان «فرار» اولویت مهم تری است.

زنان

چرا زنان از چین فرار می کنند؟


