اﻋﺘﺮاض زﻧﺎن ژاﭘﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ
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در ژاﭘﻦ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ اﻏﻠﺐ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪﺑﻠﻨﺪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ اﺟﺒﺎر ،ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﺻﺒﺮ ﺑﺴﯿﺎری از
زﻧﺎن ژاﭘﻨﯽ را ﺳﺮرﯾﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺴﺮنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ژاﭘﻨﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
زن ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﻤﺤﻞ ﮐﺎر ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮔﻠﻪ دارﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن اﯾﺸﯿﮑﺎوا ،ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺮوف ژاﭘﻨﯽ ﮐﻤﭙﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻫﺸﺘﮏ“ ﮐﻮﺗﻮ (” (KuTooﻋﻠﯿﻪ اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ راه
اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﯿﺶ از  ۰۲ﻫﺰار زن ژاﭘﻨﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻤﭙﯿﻦ او ﻃﻮﻣﺎری ﺧﻄﺎب ﺑﻪ دوﻟﺖ ژاﭘﻦ اﻣﻀﺎء ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻃﻮﻣﺎر از دوﻟﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه وﺿﻊ“ ﻣﻘﺮرات ﭘﻮﺷﯿﺪن ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ”را ﻣﻤﻨﻮع ﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺮراﺗﯽ
ﻣﺼﺪاق ﺗﺒﻌﯿﺾ و آزار زﻧﺎن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش دوﯾﭽﻪوﻟﻪ ،ﻃﻮﻣﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻣﺪاوم ﮐﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﺑﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ژاﭘﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺎن و اﻣﮑﺎن اﺟﺮای آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻋﺼﺮ اﯾﺮان

ﻣﺮگ  ۴۴ﮐﻮدک ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
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آﻣﺎرﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ژاﭘﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۱۰۲در ﻣﺠﻤﻮع  ۴۴ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان زﯾﺮ  ۸۱ﺳﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺎن ﺧﻮد را از
دﺳﺖ دادهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،۳۱۰۲ﻫﺸﺖ ﻣﻮرد اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدرﺷﺎن
ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ  ۲۲ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن دﺧﺘﺮ و  ۰۲ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﻮده و ﺟﻨﺴﯿﺖ دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﻫﺎی دوﻟﺘﯽِ ژاﭘﻦ ،ﻧﻮزادان زﯾﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ رﻗﻢ آن  ۴.۱۶درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ و ﮐﻮدﮐﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ در رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ژاﭘﻦ ﺗﺎﯾﻤﺰ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۵.۴۵درﺻﺪ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و  ۱.۴۳درﺻﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻤﭽﻮن
ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪن از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﺴﻨﺎ
ژاﭘﻦ از ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

