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  م- ر  صوفيا ،:، تدوين وپژوهشتهيه  
   

 ، زندگي دولتداري وصلحزن
 }به بهانه هشت مارچ روزبين المللي زنان{

 

 که بود؟ مرى رابينسون  
 

  
 

جمهور آشورش بوده و  فراتر ازيك رئيس جمهور مرى رابينسون شناخته شده ترين زن ايرلندى است آه هم رئيس
رابينسون در . ملل متحد انتخاب شد هم بعدها به سمت مهم ترى يعنى آميسرى آميسارياى حقوق بشر سازمان

از حقوق بشر احساس مى آرد، اولين رئيس جمهورى بود آه به  آه در سطح بين المللى در دفاعچارچوب تعهداتى 
 قتلگاه رواندا رفت آه بسيارى از انسانهاى بى پناه جان خود را در درگيرى هاى نژادى سرزمين جنگزده سومالى و

او در بازديد هاى . داده بودند ز دستاز دست داده بودند و يا بسيارى از آنان در اثر جنگ، زندگى و خانه خود را ا
پيگير مسائل زنانى بود آه در اثر جنگ آسيب هاى بيشترى ديده  خود از اين دو آشور جنگزده آفريقايى به طور ويژه

 گسترده اى در جنگ هاى قبايل هوتو و توتسى در جنوب آفريقا مورد اذيت و آزار و تعرض زنان به طور. بودند
صدد آاهش آالم زنان و  رابينسون اولين رئيس دولتى بود آه تالش آرد با سفر به منطقه درقرار گرفته بودند و 

منطقه جنگ و پناه گرفتن در مناطق امن تر  آودآانى بر آيد آه در دسته هاى بزرگ دهها هزار نفرى درصدد ترك
در قبال آوارگان و پناهجويان اروپايى بود آه احساس آرد وظيفه اى  به واقع او تنها رئيس جمهور. برآمده بودند

سومالى نيز  در آشور آشوب زده. بايد با حضور مستقيم در اردوگاههاى آوارگان به آنها آمك آند جنوب آفريقا دارد و
آشتار دسته جمعى شده بود، حضور  دچار ناامنى، هرج و مرج و» محمدزيادباره«آه بعد از سقوط دولت ديكتاتورى 

 .درصدد جلب توجه جهانيان به دردها و رنج هاى خويش بودند دهاى هزاران آواره اى بود آهرابينسون، از معدود امي
مسؤوالن سازمان ملل نشان داد  حضور در رواندا و سومالى، بعدها چهره اى از رئيس جمهور ايرلند را به جهانيان و

هنگامى آه .  را برعهده بگيردپناهندگان سازمان ملل آه چنين فردى مى تواند مسؤوليت خطير آميسارياى عالى
سمت رياست جمهورى ايرلند پذيرفت، مفهوم حقوق آودآان، زنان، حق زندگى و  رابينسون اين مسؤوليت را با ترك

جهان  عنوان مهمترين بخش هاى در معرض نقض حقوق آوارگان و پناهندگان و زندانيان در سراسر حق غذا را به
 طع آار بزرگ ديگرى را در سرلوحه اقدامات و وظايف خود قرار داد و آناو در همين مق. مورد توجه قرارداد

مسؤوليت آيفرى سران  با فشار و پيگيرى مرى رابينسون بحث. توسعه حقوق بين الملل در حوزه حقوق بشر بود
 قرار گرفت به گونه اى آه پيگيرى اين دولت ها در قبال نقض حقوق بشر مورد توجه اعضاى سازمان ملل متحد

در  دادگاه بررسى جنايات جنگى در رواندا شد و آسانى آه در قتل عام حدود نيم ميليون نفر بحث منجربه تشكيل
همين الگو و در چارچوب محاآمه  جنگ رواندا دخالت داشتند، به پاى ميز محاآمه آشانده شدند و بعدها با استفاده از

ارى از مسؤوالن و فرماندهان جنگ هاى بالكان، بويژه بسي و بازخواست متهمان مشكوك به جنايات جنگى، تعداد
شدند و هنوز اين دو دادگاه بى سابقه به فعاليت خود براى به پاى ميز محاآمه  جنگ بوسنى، احضار و بازداشت

 مديريت مرى . دهند تمامى آسانى آه در نقض حقوق بشر در رواندا و بالكان دخالت داشته اند، ادامه مى آشاندن
آرد تا دستور آارهاى اين آميساريا را به سمت جهان واقعى و  ن در آميسارياى عالى پناهندگان، او تالشرابينسو

جاهايى آه خأل استانداردهاى حقوق بشر، مانعى بر سر . آنجا نقض مى شود، هدايت آند مكان هايى آه حقوق بشر در
شارآت مستقيم نهادهاى مدنى در توسعه حقوق او م. دستيابى انسان ها به حقوق طبيعى شان به شمار مى رفت راه

سرلوحه آار خود قرار داد و در سراسر جهان، بويژه در آشورهاى در حال  بشر و دفاع از حقوق انسان ها را در
هاى  ها و نهادهاى مدنى خارج از حيطه حكومت ها به عنوان يكى از بهترين مكانيزم NGO گسترش توسعه از ايده
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او نهادهاى مدنى را ابزارى براى نظاره رفتار حكومت ها در حوزه . مايت و پشتيبانى آرددفاع از حقوق بشر ح
خشونت  و اين نهادهاى مدنى را تشويق مى آرد آه با استفاده از شيوه هاى مسالمت آميز و غير حقوق بشر مى دانست

توصيه مى آرد آه رفتار حقوق  راو به نهادهاى مذآو. بار در صدد نقد حكومت ها در حوزه حقوق بشر گام بردارند
وى تالش آرد اين نگرش را تغيير دهد آه  . تطبيق دهند بشرى حكومت ها را با اصول و قواعد حقوق بين المللى

مرى رابينسون معتقد بود آه پروسه اى تدريجى و . آلمات به دست مى آيد حقوق بشر در آشورها با تغيير واژه ها و
او به آشورهاى غربى گوشزد مى آرد آه حقوق . و جلوگيرى از نقض آن الزم استحقوق بشر  طوالنى در احقاق

بشر آمده است، فقط حقوق افراد در حوزه آزادى بيان، اطالعات، انتخابات  بشر، آنگونه آه در اعالميه جهانى حقوق
حقوق  ترى ازهاى حقوق سياسى نيست، بلكه در آشورهاى در حال توسعه توجه به بخش هاى مهم  و ديگر حوزه

بنيادى و اساسى و حتى فورى  بشر، نظير حق بهداشت و ساير حقوق فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى وجود دارد آه
او معتقد بود آه در مجموع، . امنيتى ناديده گرفته مى شود - به شمار مى رود و به سادگى در جريان تحوالت سياسى

اما در برخى جوامع نيازى وجود دارد مبنى بر اين آه به  جدا آرد،نمى توان ابعاد مختلف حقوق بشر را از يكديگر 
جدى تر و فورى تر مبذول شود، گرچه درنهايت، جدا آردن و تفكيك حقوق بشر به  بخش هايى از حقوق بشر توجه

جدايى و  سياسى، مدنى از يك سو و حقوق بشر اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ممكن نيست و هرگز چنين حقوق بشر
 .فكيكى مدنظر اعالميه حقوق بشر نبوده استت

از يك طرف برخى برداشت . گرفتار رقابت هاى سياسى شرق و غرب در دوران جنگ سرد شد اعالميه حقوق بشر
حقوق سياسى  راديكال از سوى آشورهاى غربى از مفهوم حقوق بشر صورت مى گرفت آه اين مفهوم را به هاى

فرهنگى، اجتماعى و بويژه اقتصادى  دنى محدود مى آرد و توجه آمترى به حقوقنظير انتخابات و حقوق سياسى و م
و از طرف ديگر، در  .شغل و بهداشت ناديده گرفته مى شد مى شد و مسائلى نظير حق برخوردارى از غذاى مناسب،

عهد نشان مى حوزه عدالت اجتماعى و اقتصادى مت بلوك سوسياليست ها در حالى آه آنها خود را به حقوق بشر در
به اعتقاد رابينسون جوامعى . ناديده گرفته مى شد و حتى نقض مى گرديد دادند، در عمل حقوق سياسى و مدنى افراد

خود هستند، ناگزيرند آه به ساير حوزه هاى حقوق آنها،  آه در پى دستيابى به حقوق سياسى و مدنى براى شهروندان
جوامعى نيز آه در صدد آسب حقوق اقتصادى و پيشرفت در تأمين . دتوجه آنن نظير حقوق اقتصادى شهروندان هم

مسلم شهروندان خود  نيازمنديهاى اقتصادى مردم خود هستند، نمى توانند اين فرايند را بدون توجه به حقوق حقوق و
تگى وابس«در واقع رابينسون مفهوم . آورند در حوزه آزادى بيان، مطبوعات و مشارآت و رقابت سياسى به دست

يك مفهوم » توسعه«صراحت اعالم آرد آه حقوق بشر همانند  را مطرح آرد و به» متقابل در حوزه هاى حقوق بشر
نمى توان بدون توسعه اقتصادى از توسعه سياسى در يك جامعه سخن گفت و توسعه  همه جانبه است و همانگونه آه

حكمفرما است  مفهوم حقوق بشر نيز چنين وضعيتىاست، در ... متشكل از رشد سياسى، اجتماعى، اقتصادى و امرى
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نمى توان  و بدون رعايت جنبه هاى مختلف حقوق بشر در حوزه هاى سياسى، مدنى،

رابينسون، برخى جوامع در تحليل وابستگى متقابل جنبه هاى  از ديدگاه. از رعايت آامل حقوق بشر سخن گفت
اعالميه حقوق بشر وجود دارد، دچار آج فهمى شده اند وگرنه ماهيت و محتواى   ماهيتمختلف حقوق بشر آه در

ندارد، همانگونه  جهانى حقوق بشر به هيچ يك از جنبه هاى حقوق بشر توجه ويژه ترى نسبت به ساير اجزا اعالميه
يت او حقوق بشر به يك مسأله هدا تحت .   شمارد آه هيچ يك از جنبه هاى حقوق بشر را آم اهميت و پايين دستى نمى

او به صراحت در دفاع از . هاى سازمان ملل تبديل گرديد جهانى تبديل شد و به يك دپارتمان فعال در زيرمجموعه
خطر قرار خواهد داد، عليه شبه نظاميان آلمبيا و  حقوق بشر و درحالى آه مى دانست آه جان خود را در معرض

شورشيان مسلح در زيمبابوه و عليه آسانيكه آشتارهاى خونين الجزاير را  ليهنقض فاحش حقوق بشر توسط آنها، ع
آامبوجى را نتيجه بى توجهى  سازماندهى و اجرا مى آردند، موضعگيرى مى آرد و آواره شدن هزاران زن و آودك

در مورد مانع او همچنين با به چالش طلبيدن اقدامات اياالت متحده . طرفين درگير به اصول حقوق بشر مى دانست
بوش را  تشكيل دادگاه بين المللى رسيدگى به جنايات جنگى، با واشنگتن وارد درگيرى شد و دولت تراشى بر سر راه

در زندان گوانتانامو بدون رعايت  به دليل نقض حقوق بشر در زمان جنگ افغانستان و زندانى آردن دهها اسير جنگى
معتقد بود آه در اسارت نگه داشتن تعداد بسيارى از اسيران جنگ  او.  داداصول حقوق بشر مورد انتقاد و حمله قرار

بين  بازداشتگاه گوانتانامو، امرى خالف حقوق بشر است و جلوگيرى آمريكا از حضور سازمانهاى افغانستان در
ر در نقض اقدامى سنگين ت المللى مدافع حقوق بشر براى بررسى وضعيت زندانيان بازداشتى در گوانتانامو، خود

اقدامى عليه  رابينسون درحالى آه حوادث  سپامبر و حمله به برج هاى تجارت جهانى را . حقوق بشر تلقى مى شود
بشريت تلقى مى آرد و آن را محكوم مى آرد، معتقد بود آه حوادث سپتامبر نمى تواند بهانه اى براى نقض حقوق 

  مبارزه با تروريسم آه خود اقدامى غير قابل قبول عليه حقوق بشراعتقاد رابينسون، به. بشر توسط آمريكايى ها باشد
او . مصاديق آن هستند است، نمى تواند بهانه نقض حقوق بشر توسط آسانى باشد آه درصدد مبارزه با تروريسم و

دفمند و آشورها و گروههايى آه ه تصريح مى آرد آه آمريكا به بهانه مبارزه با تروريسم، به طور سازمان يافته به
به نظر . از آنها حمايت مالى، تسليحاتى و سياسى مى آند سازمان يافته حقوق بشر را نقض مى آنند، آمك مى آند و

 مصاديق اين امر، حمايتهاى آمريكا از دولت پاآستان به رهبرى ژنرال مشرف بود آه در مى رسد يكى از مهم ترين
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او در اجالس جهانى  .مورد انتقاد جامعه جهانى قرار داشتمورد نقض حقوق زندانيان سياسى و احزاب سياسى، 
ضد  مبارزه با تبعيض نژادى آه در آفريقاى جنوبى برگزار شد، انتقادات خود را در مورد ناهمخوانى برخى اقدامات

او در اين آنفرانس مسأله . تروريستى با مبانى حقوق بشر مطرح آرد و اجالس را به شدت تحت تأثير قرار داد
قرار داد و آن، جايگاه اقليتهاى قومى و مذهبى در  يدى را نيز در معرض توجه شرآت آنندگان اجالس جهانىجد

وى به طور مشخص به اوضاع . حقوق اين دسته از اقليتها توسط حكومتها بود مفاهيم حقوق بشر و ضرورت رعايت
تا به نقض   امنيت سازمان ملل تقاضا آرداو همچنين از شوراى. هند و فلسطين تحت اشغال اشاره آرد اقليتها در

بيشترى نشان دهد و رفتار اين  حقوق اقليت چچن تبار در فدراسيون روسيه و نيز رفتار دولت چين در تبت توجه
اآنون مرى رابينسون اگرچه در مديريت آميسارياى عالى حقوق بشر قرار . دولتها در قبال اقليتها را محكوم آند

درصدد دفاع از  او اآنون مدير مؤسسه اى است آه. يك فعال بين المللى در حوزه حقوق بشر استهمچنان  ندارد، اما
حقوق بشر به عنوان يك مفهوم ناقص  وى همچنان نگران است آه. حقوق اقليتهاى نژادى در روند جهانى شدن است

ر همايشى آه از سوى آالج رابينسون اخيرًا د. شمرده شود در جهان مطرح شود و زوايايى از آن آم اهميت تر
برگزار شد، به عنوان يك پژوهشگر و » به مثابه جامعه شناسى عمومى حقوق بشر«بوستون آمريكا و تحت عنوان 

حقوق  حكومتها را به رعايت تمامى جوانب حقوق بشر دعوت آرد و گفت آه حكومتها نه تنها بايد فعال حقوق بشر،
 .حمايت آنندبشر را رعايت آنند، بلكه بايد از آن 

 

 صلح پيام آور
 

  
 

آفريقايى و دوازدهمين زن دنياست آه اين جايزه بين المللى را آه طى  وانگارى ماتايى برنده جايزه صلح نخستين زن
جايزه نوبل اهدا شد قاره آفريقا از اين  آه نخستين بار. اعطاى آن مى گذرد به دست مى آورد بيش از يك قرن از

 و محيط زيستاين زن آفريقايى يكى از فعالترين زنان قاره آفريقا در بخش حقوق بشر . جايزه بى نصيب مانده بود
وانگارى بى نهايت تحصيلكرده، بى نهايت «. فعاليت او در اين دو رشته يكى از داليل جدايى همسرش است. است

اينها داليلى است آه همسر برنده » .موفق، بى نهايت سمج و غيرقابل آنترول است قوى، بى نهايت فعال، بى نهايت
فعاليت بى دريغ در  فته مسئوالن نوبل ماتايى به واسطه سال هابه گ. به واسطه آن از وى جدا شده است صلح نوبل

اين نخستين بارى نيست آه . امر دموآراسى و توسعه صلح جايزه بيش ازيك ميليون دالرى را از آن خود آردهاست
محيط پيش از اين نيز وى توانست جايزه اى از برنامه . سبب آارهايش، جايزه بين المللى دريافت مى آند ماتايى به

ماتايى . اى گلى پنج اتاقه بزرگ شد وى در خانه. ماتايى در نايروبى آنيا متولد شد . زيست سازمان ملل دريافت آند
پدر وانگارى، . تمام اطراف و داخل آن گياهان متنوع آاشته است خانه دوران آودآى اش را همچنان نگه داشته و در

ماتايى خانه دوران آودآى اش را همچنان نگه .  پنج اتاقه بزرگ شداى گلى بود وى در خانه موآتا وانجوگو آشاورز
 .بود  پدر وانگارى، موآتا وانجوگو آشاورز. تمام اطراف و داخل آن گياهان متنوع آاشته است داشته و در

 در ١٩٦٤او در سال . است وى در زمينه تحصيالت عالى نيز اولين زن آفريقايى است آه مدرك دآترا آسب آرده
پس از آسب مدرك در همين . به آمريكا رفت ته علم بيولوژيك فارغ التحصيل شد و سپس براى ادامه تحصيلرش

 فعاليت وى در شاخه محيط زيست.  داد به آنيا بازگشت و تحصيالتش را تا اخذ مدرك دآترا در اين رشته ادامه رشته
 و در همين دوران تصميم گرفت سازمان به زمانى باز مى گردد آه او در حياط خانه اش تعدادى درخت آاشت

 سازمانى آه تنها زنان در آن عضويت داشتند و هدف از تاسيس آن بيابان زدايى و قحطى .آمربند سبز را تاسيس آند
به اعتقاد وى در ازاى استفاده از چوب هر درخت براى سوخت بايد درخت . آنيا آاشت وىميليون درخت در. بود

انسان به واسطه  بع مهم آنترول آلودگى هوا يعنى درختان، و همچنين يكى از منابع تغذيهآاشته شود تا من ديگرى
خداوند از دوشنبه تا جمعه گياهان . است اين يك حرآت الهى: او در خصوص فعاليتش مى گويد. مصرف از بين نرود

ى نخست آغاز به آار آمربند ماتايى با يادآورى سال ها. انسان را را در سطح جهان خلق مى آند و روز شنبه نيز
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 توضيح اين موضوع آه زنان مى توانند. آردن اين سازمان روزها و ساعت ها وقتم را گرفت فعال«: سبز مى گويد
در عين حال به  بدون استفاده از تكنولوژى و يا صرف هزينه هاى گزاف از محيط زيست خود نگهدارى آنند و

سبب مبارزه اش براى حفظ درختان و محيط  وى بارها به» .سيار سختى بوداقتصاد خود و خانواده آمك آنند، آار ب
اصلى آنيا  او به عنوان برجسته ترين مخالف ساخت آسمان خراش در پارك. زيست بازداشت شد و به زندان افتاد

آرپ مويى جمله رييس جمهور دانيل  اين موضوع سبب شد تا مخالفان ماتايى عليه وى فعال شوند؛ از آن. شناخته شد
در . تالش دست برنداشت و توانست اين پروژه را متوقف آند اما ماتايى از. بود آه در مورد وى بسيار بدگويى آرد

شدت ضرب و جرح به حدى بود آه . ديگر پليس مداخله آرد و وى به شدت مضروب شد مخالفت با اجراى يك برنامه
سخت گيرى هاى دولت دستگير و  زاتش همزمان با افزايشدر خالل مبار. روز در بيهوشى به سر برد او تا چند
انعكاس اين مسئله از سراسر جهان در خواست آمك  همراهان و طرفداران وى در شمال آاليفرنيا با. زندانى شد

او در اين مدت در عرصه . خارجى دولت آنيا مجبور شد وى را آزاد آند آردند و در نهايت به سبب فشارهاى
ماتايى به . شده يك نظرسنجى نشان داد آه مردم آنيا او را شايسته پست رياست جمهورى مى دانند سياست نيز وارد

آارشناسان معتقدند ماتايى جهانى فكر مى آند اما فعاليت داخلى . عنوان وزير محيط زيست در آابينه آنيا معرفى شد
است  وى معتقد. دود سه دهه مبارزه آردايجاد تغيير در سيستم و رسيدن به اهداف مدنظرش در ح او براى. دارد

ضمن آنكه فعال بودن زنان به  فعاليت زنان در امر محيط زيست آارى است آه در ضمير ناخودآگاه آنان نهفته است و
فرهنگ آفريقايى براى زنان تعريف نشده و با اين آار  آنها احساس استقالل و اعتماد به نفس مى دهد؛ چيزى آه در

فعاليت : گويد در مورد فعاليتش در زمينه حقوق بشر مىي و. تعريف مى شود راى زنان آفريقايىجايگاه جديدى ب
به اينكه مانند بقيه اساتيد سر آالس ها  با توجه. حقوق بشر را از زمانى آغاز آردم آه در دانشگاه تدريس مى آردم

ين واسطه تصميم گرفتم راهى بيابم تا اين ديد آمتر از ديگران بود و به ا حاضر مى شدم تنها به دليل زن بودن، حقوقم
نتوانست تالش و  اين مسئله زمانى برايم جدى تر شد آه همسرم نيز آه فعاليت پارلمانى داشت. تغيير دهم و نظر را

مادرى هستم تنها با سه فرزند و بايد براى نجات  اين زمان متوجه شدم. فعاليت هاى مرا پذيرا باشد و از من جدا شد
ماتايى با راه اندازى سازمان آمربند سبز توانست نه تنها در . شرايطى تالش آنم گى خود و زنان ديگر با چنينزند

درختان و گياهان مختلف  او مى گويد زنان با آاشت. زيست آه در بخش حقوق بشر نيز فعاليت هايى انجام دهد محيط
در حال حاضر در اين . محصوالت در آمدزايى آنند و رسيدگى به آنها، پس از باردهى گياه مى توانند با فروش

فعاليت هستند و اين سازمان با آموزش آودآان اين آشور توانسته آنها را نيز ترغيب   آنيايى مشغولنسازمان هزارا
در  من. اين پول بسيار زياد است: وى در مصاحبه اى در خصوص نحوه خرج جايزه نوبل گفت. درختكارى آند به

سازمان، امنيت غذايى، حمايت  اين مقدار پول نداشته ام، اما در نظر دارم آه اين مبلغ را براى توسعهزندگى هرگز 
اعالم سازمان ملل تنها دو درصد آنيا پوشش جنگلى دارد و  براساس. از جنگل ها و توسعه فرهنگى آفريقا هزينه آنم

ادامه آن قحطى  خشكسالى و در. ادى زندگى آننددر صورتى آه اين رقم به هشتادبرسد مردم مى توانند در شرايط ع
از داليل ايجاد جنگ ها و آشمكش ها  … قحطى، خشكسالى، آاهش منابع طبيعى و: او مى گويد. آاهش پيدا مى آند

و تالش در نگهدارى از آن اين مشكل را حل آرد و  در آشورهاى مختلف است و مى توان با حفظ محيط زيست
وزير محيط زيست آنيا پس از دريافت جايزه خود، فعاليتش را از سر . آورد  را به ارمغاندنيايى با آرامش و صلح

توليد آيسه هاى  اقدامى جديد در تالش است تا با ارتباط با آشورهاى آفريقاى شرقى راهى براى آاهش گرفته و در
بايد به مردم بياموزيم آه از : درابطه مى گوي وى در اين. پالستيكى آه سبب آلودگى محيط زيست مى شود، پيدا آند

. مانند آيسه هاى آاغذى يا پارچه اى ارائه شود تا محيط زيست سالم بماند آيسه پالستيك استفاده نكنند و جايگزينى
آار چندان  درخت در صورتى آه امكان حفاظت و مراقبت از آنها در مقابل آلودگى هاى مختلف نباشد، آاشت گياه و
 وى درروز. صلح را نيز به ارمغان آورد نها با آموزش هاى ساده مى توان نه تنها فضاى سبز آهاما ت. مناسبى نيست

آشورهاى مختلف دنيا  اهداى جايزه به فعاالن محيط زيست به افراد و مسئوالن: جهانى حقوق بشر در اسلو گفت
دليل بيشتر : يعى و صلح گفتارتباط منابع طب وى با تاآيد بر. اهميت حفاظت از محيط زيست را گوشزد مى آند

آه سبب مى شود براى يافتن اين . دنيا شده، آاهش منابع طبيعى است آشمكش ها و نزاع ها آه منجر به ناامنى در
در مراسم اهداى جوايز نوبل خانواده سلطنتى نروژ و دختر سناتور رابرت . جان يكديگر بيفتند منابع مردم جهان به

محل اهداى  اين مراسم هزاران نفر از طرفداران و دوستداران محيط زيست در بيروندر . حضور داشتند آندى نيز
 .جوايز جمع شده بودند
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 زنان وحاکميت 
 

    
 

 ٢٠٠٤ تا ١٩٠٦ -ر زنان رئيس جمهو
  ( 1962-1893 ) وحباتارين ينجما

نقش رئيس آشور را هنگام  معاون اول رئيس هيأت رئيسة آشور مغولستان بود و, ينجما بيوة قهرمان ملي سوحباتار
اگر در نظر بگيريم آه اين .  به عهده داشت١٩٥٤ژوئيه7  تا١٩٥٣خالي بودن اين موضع از بيست و سوم سپتامبر 

     به استثناي , وي اولين حاآم سياسي زن در تاريخ معاصر مي باشد, است اي جايگاه واقعي حكومتيموضع دار
 .ملكه ها

  )١٩٧٢ـ١٩٨١(سانگ چينگلينگ
جانشين او در , چيانگ آاي شك و زن برادر ارتشبد, بنيانگزار جمهوري چين, سانگ چينگلينگ بيوة دآتر سن ياتسن
 هيچ رئيس ١٩٧٢فوريه٢٤ تا ١٩٦٨اآتبر٣١از  .مي باشد) يوان آن زمانتا(سمت رئيس جمهور جمهوري چين 

در آن زمان .  خالي ماند١٩٧٢رسوايي ليو شوآي در انقالب فرهنگي تا  آشوري اعالم نشده بود و اين مقام پس از
 سانگ در بستر مرگش عضو حزب آمونيست شد و در. چينگلينگ معاونين رئيس جمهور بودند دانگ بيوو و سانگ

 .برگزيده شد جمهوري خلق چين» رئيس جمهور افتخاري«به عنوان , آمي قبل از درگذشت خود, ١٩٨٠سال
  )-١٩٣١(مارتينز دپرن ) ايزابل(ماريا استال 

 با خوان ١٩٦١در سال وي.  به عنوان رئيس جمهور آرژانتين خدمت آرد١٩٧٦مارس٢٤ تا ١٩٧٤ژوئيه١او از 
بالفاصله پس از . رئيس جمهور بود ١٩٧٤ -١٩٧٣ و ١٩٥٥-١٩٤٦ره هاي دومينگو پرن ازدواج آرد آه در دو

 معاون رئيس ١٩٧٣در سال» پرن-پرن«انتخاباتي  ماريا جايگزين او شد چون او از زمان پيروزي, مرگ وي
وي . ژوئن ايفا آند٢٩پرن او را مجبور آرد آه نقش رئيس جمهور را از  ناتواني, درواقع. جمهور و رئيس سنا بود

عزل  او هم چنين اولين زني بود آه در يك آودتاي نظامي. زن هم در آمريكا و هم در جهان بود ولين رئيس جمهورا
  .شد

  )-١٩٢٦(ليديا گيلر تجادا 
 .آودتاي نظامي عزل شد او در يك.  رئيس جمهور سرپرست بليوي بود١٩٨٠ژوئيه١٨ تا ١٩٧٩نوامبر ١٧وي از 

  )-١٩٣٠(ويگديس فينبوگادتير 
وي اولين رئيس : است  رئيس جمهور ايسلند بود و در چند موضوع اولين نفر١٩٩٦ اوت١ تا ١٩٨٠اوت١ از وي

 استعفا ١٩٩٦مردم انتخاب شد و وقتي آه در سال اولين زني بود آه به طور مستقيم توسط, جمهور زن در اروپا بود
ي هم چنين بزرگترين زن بين همة رهبران و. آشور زن در دنيا را داشت او بيشترين زمان خدمت براي رئيس, داد

 .بود غيرسلطنتي اروپا
  )١٩٥٣(ماريا ليا پديني آنجليني 
 .)اآتبر١تا  آوريل١از ( بود ١٩٨١آشور سن مارينو در ) رئيس آشور و دولت(او سروان نايب السلطنه

  )٢٠٠٢-١٩٢٣(آگاتا باربارا 
پس از ويگديس  و دومين رئيس جمهور زن اروپاا. ١٩٨٧فوريه١٥ تا ١٩٨٢فوريه١٥رئيس جمهور مالتا از 

 .فينبوگادتير بود
  )-١٩٣٧(آارمن پريرا 

 .مردم اين آشور بود  رئيس جمهور موقت گينة بيسائو در مقام رئيس مجلس ملي١٩٨٤مه١٦ تا ١٩٨٤مه١٤وي از 
  )-١٩٣٣(آآينو ) آري(آرازن 

آآينو مي باشد آه در  آآينو بيوة بنيگنو.  رئيس جمهور فيليپين بود١٩٩٢ژوئن٣٠ تا ١٩٨٦فوريه٢٥وي از 
 .آآينو اولين رئيس جمهور زن آسيا بود.  ترور شد١٩٨٣سال

  )-١٩٤٣(ارتا پاسكال ترويلوت 
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او .  خدمت آرد١٩٩١فوريه7  تا١٩٩٠مارس١٣بانو ارتا پاسمال ترويلت به عنوان رئيس جمهور موقت هائيتي از 
نخست وزير دومينيكا , زن پس از يوجينا چارلز ومين رهبر سياهپوستآمريكا و د) قاره(سومين رئيس جمهور زن 

 .در اين قاره بود
  )-١٩٤٦(سابين برگمن پوحل 

از به هم پيوستن آن   و آخرين رئيس آشور قبل١٩٩٠وي رئيس ولكسكامر در جمهوري دموآراتيك آلمان در سال
او تنها . ١٩٩٠اآتبر٢آوريل تا ٥يعني از , اميدانج ماه به طول٦دورة رياست او پس از سوگند خوردن . آشور بود

 .آمونيست سابق بود رئيس آشور زن در اروپاي شرقي
  )-١٩٢٩(ويولتا باريوس د چامورو 

جوآين چامورو مي باشد آه  او بيوه پدرو. رئيس جمهور نيكاراگوئه بود١٩٩٧ژانويه ١٠ تا ١٩٩٠آوريل٢٥وي از 
 . ترور شد١٩٧٨در سال 
  )-١٩٤٤(رابينسون  مري

سه ماه قبل از اتمام   رئيس جمهور ايرلند بود و به طور غيرمنتظره١٩٩٧سپتامبر١٢ تا ١٩٩٠سامبر د3  وي از
آميسارياي عالي حقوق بشر ملل متحد تا  او پس از آن به عنوان. دورة رياست جمهوري خود استعفا داد

 . خدمت آرد٢٠٠٢سپتامبر١٢
  پاتريسيا بوسيگناني

 .مارينو بود سن) رئيس آشور و دولت(سروان نايب السلطنه ) اآتبر١آوريل تا ١ز ا (١٩٩٣وي در سال
  )-١٩٥٢(سيلوي آينيگي 

 . رئيس جمهور موقت بروندي بود١٩٩٤فوريه٥ تا ١٩٩٣اآتبر٢٧وي از 
  )– ١٩٤٥(چاندريكا آوماراتونگا 

نخست وزير بود تا  ر سمتاوت د١٩ رئيس جمهور سريالنكا بوده است و پيش از آن از ١٩٩٤نوامبر١٤وي از 
بندرانايكي مي باشد آه سه دور نخست وزير  او فرزند خانم سيريماوو. زماني آه سوگند رياست جمهوري را خورد

سريالنكا اولين جمهوري در دنيا بود آه دو . دوره اش درگذشت  در آخرين٢٠٠٠و در سال, سريالنكا بوده است
هر دو سمت با انتخابات دموآراتيك پر , افزون بر اين. ت زنان بودندهمزمان در دس باالترين سمتهاي مجريه اش

سيريماوو آه  پدر چاندريكا و همسر. چاندريكا، مادرش را به عنوان نخست وزير منصوب آرد, ١٩٩٤در سال .شدند
وشت چاندريكا هم دچار همين سرن همسر. ترور شد,  هنگامي آه او نخست وزير بود١٩٥٩سولومن نام داشت در سال

 . ترور شد١٩٨٨شد و در سال
  ) -١٩٣٩(روت پري 

مري (از زن ديگري  او اولين زن در تاريخ است آه پس.  رئيس جمهور ايرلند بوده است١٩٩٧نوامبر١١وي از 
 .روي آار آمده است) رابينسون

  )-١٩٥٦(روساليا آرتئاگا سرانو 
 .ور بود رئيس جمهور سرپرست زودگذر اآواد١٩٩٧ فوريه ١١ تا ٩وي از 

 )-١٩٥١(مري مك آليس 
مري (از زن ديگري  او اولين زن در تاريخ است آه پس.  رئيس جمهور ايرلند بوده است١٩٩٧نوامبر١١وي از 
 .روي آار آمده است) رابينسون

  )-١٩٢٠(ژانت ژيگن 
 ١٩٩٧امبردس٢٢مارس تا 17 او هم چنين از.  رئيس جمهور گايانا بود١٩٩٩ اوت ١١ تا ١٩٩٧دسامبر ١٩وي از 

وي ششمين زن در قارة آمريكا در مقام رئيس  .چدي ژيگن روي آار آمد, او پس از فوت همسرش. نخست وزير بود
اولي (نقش نخست وزير را هم ايفا آرده بود , افزون بر رياست جمهوري جمهور بود و دومين زن در دنيا بود آه

 ).آوماراتونگا از سريالنكا بود چاندريكا
  )– ١٩٤٠(روت درايفوس 

بسيار طوالني از رهبران  او اولين رئيس آشور زن در سوئيس به عنوان رئيس آنفدراسيون پس از يك ليست بسيار
 . خدمت آند٢٠٠٠ژانويه١ تا ١٩٩٩ژانويه1 درايفوس توسط مجلس فدرال انتخاب شد آه در دوره. مرد بود

  )– ١٩٦٠( -روزا زفراني
وي اولين رئيس . بود سن مارينو) رئيس آشور و دولت( نايب السلطنه  سروان١٩٩٩اآتبر١ آوريل تا ١وي از 

توسط پارلمان لتويا انتخاب شد براي  ١٩٩٩ژوئن١٧او در . جمهور زن در آشورهاي اروپاي شرقي ـ مرآزي بود
 .ژوئيه شروع شد٨ساله آه ٤يك ترم 

  )– ١٩٣٧(ويرا وايك فريبرگا 
توسط پارلمان لتويا  ١٩٩٩ژوئن١٧او در . اي شرقي ـ مرآزي بودوي اولين رئيس جمهور زن در آشورهاي اروپ

 .ژوئيه شروع شد٨ساله آه ٤انتخاب شد براي يك ترم 
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  )-١٩٤٦(ميريا اليسا مس آاسو دآرياس 
در اين سمت خدمت  2004  سوگند ياد آرد و تا١٩٩٩ سپتامبر ١وي اولين رئيس جمهور زن پاناما مي باشد آه در 

 . فوت آرد١٩٨٨باشد آه در سال  ئيس جمهور سابق آرنولفو آرياس مادريد مياو بيوة ر. مي آند
  ) -١٩٤٣(تارجا آارينا هالونن 

 . به پايان مي رسد٢٠٠٦سال  شروع شد و در٢٠٠٠مارس ١دوره او . وي اولين رئيس جمهور زن فنالند مي باشد
  )-١٩٥٢(ماريا دومنيكا ميچلوتي 

زن در اين مقام از سال  او ششمين.  سروان نايب السلطنه سن مارينو بود٢٠٠٠ اآتبر ١ تا ٢٠٠٠ آوريل ١وي از 
 . مي باشد١٩٨١

  )-١٩٤٧(ماريا گلوريا ماآاپاگال آرويو 
ديوسدادو ماآاپاگال بوده  او دختر رئيس جمهور فوت شده.  رئيس جمهور فيليپين بوده است٢٠٠١ ژانويه ٢٠وي از 

 .مي باشدو دومين رئيس جمهور زن در اين آشور 
  )-١٩٤٧(مگاواتي سوآارنوپتري 

 .اندونزي بوده است  رئيس جمهور٢٠٠١ ژوئيه ٢٣از , وي آه دختر رئيس جمهور فوت شده سوآارنو مي باشد
  )-١٩٥٩(والريا سياواتا 

هفتمين زن در اين سمت از  او.  سروان نايب السلطنه سن مارينوبوده است٢٠٠٤ آوريل ١ تا ٢٠٠٣ اآتبر ١وي از 
 . مي باشد١٩٨١ال س

 ) -١٩٦٤(نينو بوردژانادزي 
  . رئيس جمهور موقت جورجيا بود٢٠٠٤ ژانويه ٢٥ تا ٢٠٠٣ نوامبر ٢٣وي از 

 

 عليه تبعيض نژادى مبارزه
 

 
 

جهان است آه در سال  زن سياهپوست آمريكايى از معروفترين خوانندگان موسيقى جازمعاصرنينا سيمون خواننده 
نه فقط به دليل قدرت صداى فوق العاده و نواختن  شهرت او ;nbsp . گذشته در سن هفتاد سالگي در فرانسه در گذشت

. مصرفى در آمريكا محسوب مى شدخستگى ناپذير عليه تبعيض نژادى و زندگى  زيباى پيانو بود، بلكه او از مبارزان
يونيس ويمن آه بعدها نام مستعار نينا سيمون . نينا سيمون داوطلبانه مهاجرت از زادگاهش را برگزيد به همين جهت

 يعنى ١٩٣٣فرزند ششم از مجموع هفت فرزند يك خانواده سياهپوست در سال  را براى خود انتخاب آرد، به عنوان
اما او . بردند خانواده اش در وضعيت مالى بسيار بدى بسر مى. مالى در آمريكا متولد شدآارولينا ش  سال پيش در٧١

حمايت معلم موسيقى اش توانست آموزش  با آمك مالى و. استعداد و عالقه اش را به موسيقى خيلى زود نشان داد
سريع در مدرسه موسيقى جوليت چهار سالگى آغاز آرده بود، خيلى  او آه نواختن پيانو را از. موسيقى را پيش ببرد

به منظور آمك مالى به خانواده، يونيس . و به فراگيرى تئورى و آار عملى موسيقى پرداخت در نيويورك پذيرفته شد
صاحب اين بار از او . پيانو در يك بار ايرلندى در آتالنتيك سيتى پرداخت ساله بود، به نواختن٢١آه در اين زمان 

باشد تا بتواند  بدون اينكه او فرصتى براى تأمل داشته. ه نواختن پيانو، آواز نيز بخواندبايد به همرا خواست آه
از اين زمان او نام مستعار نينا . نيز شروع آرد آرزويش را درباره نواختن آالسيك پيانو دنبال آند، آواز خواندن را

يمون زيگنو، را براى خود انتخاب هنرپيشه فرانسوى مورد عالقه اش، س به معنى آوچك، و سيمون، نام آوچك
آهنگسازى و نوشتن ترانه هاى  خيلى زود او استعدادش را در زمينه نواختن پيانو، آواز خوانى و همينطور. آرد

از . شهرت رسيد و در فستيوال موسيقى جاز شرآت آرد به I love you Porgy با خواندن ترانه. مختلف نشان داد
بلووز، ترانه هاى مردمى، ترانه هاى سياهپوستان و همينطور ترانه هايى براى اپرا  ، وابتدا خواندن ترانه هاى جاز

از آواى لطيف، از  تنوع صدايى او در يك ترانه، برخى اوقات از بكار گيرى صداى بم تا استفاده. دنبال آرد را
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 ب در يك آليسا در شهرچهار آودك سياهپوست بر اثر انفجار بم١٩٦٣زمانى آه در سال . ويژگى هاى آار اوست
تلخ، شكايتى درباره شرايط  اين ترانه. را نوشت Goddam Mississippi بيرمنگام آشته شدند، او ترانه اى به نام

نژادپرستانه اى آه او خود به عنوان يك زن سياهپوست  تحقير و آزار. بسيار سخت زندگى سياهپوستان در آمريكاست
هاى بعدى اش آه بنام آنسرت نينا سيمون منتشر شد، او از احساسات انسانى، از  در ترانه. بارها تجربه آرده بود

اين ترانه تلخ، شكايتى درباره شرايط بسيار . را نوشت. تنفر، ترس، دوستى، تنهايى و مرگ سخن مى گويد عشق،
 ن سياهپوست بارهاتحقير و آزار نژادپرستانه اى آه او خود به عنوان يك ز. آمريكاست سخت زندگى سياهپوستان در

احساسات انسانى، از عشق،  در ترانه هاى بعدى اش آه بنام آنسرت نينا سيمون منتشر شد، او از. تجربه آرده بود
خداى عشق مرده «بعد از مرگ مارتين لوتر آينگ او ترانه   . تنفر، ترس، دوستى، تنهايى و مرگ سخن مى گويد

 به giffted and black ترانه معروف او به نام. زندانيان را اجرا آردهاى بچه سياه و  سپس ترانه. را نوشت» است
در اآثر . خوانى آرد او بسيارى از ترانه هاى قديمى را نيز دوباره. نام سرود سياهپوستان آمريكامعروف شد

ى مصرفى و بار فشار زندگ«نينا سيمون سعى آرد خود را از  .اجراهايش خود او نواختن پيانو را نيز به عهده داشت
 آمريكا١٩٧٤به همين جهت در سال . آه او را پيوسته مى آزرد، برهاند» در جامعه آمريكا تحمل رفتار نژادپرستانه

او در زندگى . فرانسه رفت را ترك آرد وبه باربادوس در مجموع جزاير آارائيب و سپس به ليبريا، سويس، هلند و
ترانه هاى نينا سيمون در فيلم هاى زيادى نيز  .قى و آواز ادامه دادبعد از مهاجرت داوطلبانه اش نيز به آار موسي

در اين سال ترانه . ز روى يكى از آنسرت هايش در لندن فيلمى تهيه شد1984 در سال. مورد استفاده قرار گرفته اند
 هايش را به ترانه. او را به شهرت دوباره جهانى رساند My Baby Just Cares For Me جديدش به نام اول آلبوم

را اجرا  alone again مرگ پدرش ترانه به مناسبت١٩٨٨در سال . زبان هاى مختلف مى سرود و اجرا مى آرد
 .آرد

اين ترانه به نام هاى . سرود ساله بود، ترانه روح سياه من را به عنوان زندگينامه اش٥٦ نينا آه ١٩٨٩در سال 
ترانه هاى فرانسوى او به ويژه . زن تنها را منتشر آرد الگى آلبومس٦٠در . مختلفى در زبان هاى گوناگون ترجمه شد

در سال . شهرت جهانى يافت و خوانندگان جوان و جديد را به خود جذب آرد «عشق واقعى موجود نيست«آلبوم 
فستيوال جاز فرانسه در شهر نيس   سال داشت در نقطه اوج زندگي هنرمندانه خود در٦٤نينا سيمون آه ١٩٩٧
آشورهاى مختلف از جمله يونان و يا ايرلند و غيره به همراه  در بسيارى از آنسرت هاى بعدى اش در.  آرد شرآت

او آه در زندگيش، فعاليت هنرى . و با هم ترانه هاى دو صدايى را اجرا مى آردند دخترش به روى صحنه مى رفت
 بعنوان ميهمان ويژه در جشن تولد ١٩٩٨ال آرده بود، درس را با عالقه مندى و شرآت در مبارزات سياسى دنبال

 . مبارز آفريقاي جنوبي شرآت آرد هشتاد سالگي نلسون ماندال
در آوريل . دريافت آرده بود نينا سيمون به همراه جوايز زياد در زندگى هنرى اش، دآتراى افتخارى موسيقى را نيز

بنا به خواست او . والنى در جنوب فرانسه درگذشتدنبال بيمارى ط به. سال دو هزار و سه او آه هفتاد سال داشت 
 نام او به عنوان يكى از بزرگترين خوانندگان و سرايندگان حكايت. مختلف آفريقا بخش شد خاآستر جسدش در مناطق
 .زمان ما، باقى خواهد ماند

 

 زنان درهند 
 

  
 

وسط بسياری از ت که ساليان درازی. زن به عنوان نيمی از جامعه بشری از حق و حقوق انسانی برخوردار است
داريم و بسياری از سردمداران حکومتی داعيه  و امروز که در قرن بيست و يکم قرار. جوامع ناديده انگاشته شده بود

از . شود که اين حق اوليه و انسانی وی مورد غفلت قرار گرفته است دفاع از حقوق زن را دارند همچنان ديده می
 ود سابقه طوالنی تمدن ، چشم پوشی و بی توجهی به حقوق اين قشر ازهند است که با وج جمله اين جوامع کشور

  .جامعه به راحتی قابل مشاهده است
واقعيت  با اين وجود همان گونه که مشهود است،. کشور هندوستان، بايد به زن احترام گذاشته شود طبق اصول سنتی

غير مسئول در نظر گرفته می   به عنوان فردیزن از بدو تولد تا لحظه مرگ. در اکثر مواقع، کامال متفاوت است
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خود مانند پدر، همسر و اگر بيوه باشد پسرش به اثبات  شود و نمی تواند موجوديت خود را در ميان مردان خانواده
نهادی؟ در  دخترم چرا به اين دنيا قدم« :ترانه های مردمی هند شعری با اين مضمون وجود دارد  در ميان .برساند

امروزه نيز » ...آبها به جای دوری بروی حال به کنار دريا برو شايد در آنجا با.رزوی من تولد يک پسر بودحالی که آ
هند جز معدود کشورهايی است که جمعيت مردان آن نسبت به . نيست تولد يک دختر، برای مردم اين کشور خوشايند

 به محض. اشی از تعداد باالی سقط جنين استاين تفاوت چشمگير ن.  مرد١٠٠٠در قبال   زن٩٢٧. زنان بيشتر است
 ٥٠٠٠معتقدند که پرداخت  آنها. اينکه زنان متوجه می شوند که دختری در شکم خود دارند، آن را از بين می برند

برای کاهش اين امر، در . جهيزيه به صرفه تر است  روپيه برای تهيه٥٠٠،٠٠٠روپيه برای سقط جنين از پرداخت 
چنانچه فرزند مورد نظر دختر باشد، آن را به يتيم . جنسيت جنين ممنوع است بعضی از استانهای اين کشور تعيين

پدران خود را برگزار  تنها فرزند ذکور می تواند در اين کشور مراسم تدفين. سپارند يا آن را می فروشند خانه ها می
  .باشند به همين دليل خانواده ها ترجيح می دهند فرزند ذکور داشته. دکنن

زنی . درصد از جمعيت زنان کشور را تشکيل می دهند ٥٠ ميزان زنان باسواد در هندوستان بسيار کم است و تقريبا 
 اکثر موارد در. دانشگاه از شانس بيشتری نسبت به زنان روستايی برخوردار است شهری طبقه مرفه برای رفتن به

تحصيالت کافی  نبود. مدرسه رفتن آنها ترجيح می دهند اصول زندگی و آيين همسر داری را ياد بگيرند به جای
در شهرهای کوچک، زنان به صنايع . باشند موجب می شود تعداد کمی از زنان در خارج از خانه نيز مشغول به کار

البته اکثر انجمن ها چون انجمن زنان سعی دارند که از .  استمردان دستی مشغولند و حقوقشان تقريبا نصف دستمزد
زنان  از حقوقی برابر با مردان برخوردار شوند و همين شرايط شامل شهر نيز می شود که در آن آنها حمايت کنند تا

، قانون اساسی هند. بکارند حتی بعضی ازآنان در سمت های سياسی حساس مشغول. از آزادی بيشتری برخوردارند
نموده است، اما مسئله اين است که آيا در تمام نقاط هند  قانونی برای برابری زن و مرد به ويژه در زمينه حقوق تدوين

  شود؟ اين گونه قوانين اجرا می
کنند و اکثر ازدواج ها از قبل مشخص شده اند و دختران در روز   در هندوستان دختران در سنين پايين ازدواج می

جهيزيه در  در ابتدا. بعد از اين روز، زن به خانواده شوهر تعلق دارد. آينده خود را می بينند  همسرانمراسم بار اول
 ١٩٦١از سال . متفاوت و قبايل مرسوم شد با اين حال کم کم در تمام طبقات. ميان طبقات مرفه هندوستان رايج بود

ما با وجود چنين قوانينی هنوز در ميان ا. اعالم شده است جهيزيه به طور رسمی از طرف دولت هند ممنوع
خانواده شوهر جهيزيه عروس کافی نباشد می توانند عروس را بکشند و اين امر اجازه  روستاهای هند، اگر به نظر

  .را به داماد می دهد و دوباره از جهيزيه بهره مند می شود مجدد
بيوه و مطلقه  اکثر زنان.  را به آنان داده است يک زن ساده نيست هر چند که قانون اساسی اين حق  در هند طالق

هيچ گونه کمک اجتماعی برای آنان . آيند دوباره ازدواج نمی کنند چون از ديد افراد جامعه آنان مطرود به شمار می
به همين دليل است . شود، خانواده زن از او حمايتی نخواهند داشت اگر روند طالق نيز با مشکل روبرو. وجود ندارد

  .هندوستان بسيار پايين است ه نرخ طالق درک
زنان عليرغم ميل شان . از دست می دهد و به او هيچ ارثی نمی رسد  با مرگ شوهر، زن موقعيت اجتماعی خود را

آورد، به  به موجب سنت های ديرينه جامعه هندوستان، زن بيوه بدبختی با خود می. کشيده می شوند به گدايی و فحشاء
روستاها، زنان با مراسم تدفين شوهرانشان  در بسياری از. ست که از خانواده و اجتماع رانده می شودهمين دليل ا

بر اساس قانون در صورت انجام اين . طرف دولت ممنوع شده است هر چند اين سنت نيز از. سوزانده می شوند
 هند با آن روبرو می شوند، دولت با همه مشکالت و مصائبی که زنان. محروم می شود عمل، خانواده شوهر از ارث

که مبارزه تا ابد ادامه  اما واضح است. انجمن ها پس از استقالل برای بهبود شرايط زنان اين کشور تالش می کنند و
 .خواهد داشت

 

 خشونتي جنسي  
فاده از تجاوزات جنسی، خشونت های خانگی و است جنبش زنان در هند، در اوائل دهه هشتاد، کمپين هايی را عليه

 گروهای کوچک ١٩٧٧-١٩٨٠سالهای قبل از آن در دوره بسيار مهم سالهای  در. سکس در تبليغات به راه انداخت
آباد،  زنان، بررسی پرونده های مختلفی از تجاوزات سنتی و مرگ مرموز زنان خانه داردر حيدر فعاالن حقوق

 دسته بندی های کار صنعتی و جنبش مکش با افراد قبيلهتوده زنان فقير در کش. مدرس بمبئی و دهلی به عهده گرفتند
Dalit مقابله می کرد و محروميتهای اجتماعی و خشونت نيروهای  که با تنفر از جنس زن در ميان افراد جامعه
, نت.سازمانی و نظام مند از خشو,اين دست تجربه های شخصی . گرفتار شده بودند نظامی و شبه نظامی,پليس 

. قرار دهند  در امور زنان را وادار کرد که مبحث خشونت عليه زنان رادر سر فصلهای سياسی خودفعال گروههای
فرهنگی مختلف و در بين زنانی از  _ همزمان با راه اندازی کمپين های سازمان دهی شده توسط گروهای اجتماعی

ی موثر کردن اين کمپين ها و تاکتيکهای به روز برا, طبقات اقتصادی متفاوت و با جهت گيری سياسی گوناگون
ايجاد فضای مناسب برای زنان در جهت به وجود آوردن عدالت جنسيتی  همچنين استراتژی طوالنی مدت برای

 .شد درنظام موجود ايجاد
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کمپين هايی توسط گروههای مختلف زنان با  در آن سالها. دهه هشتاد را می توان دهه فرهنگ کمپين در هند ناميد
 که در -آنها يک شبکه انقالبی برای مبارزه با قدرت های قوی قومی همه.رز فکرهای مختلف ايجاد شدالويت ها و ط

 خشونت عليه زنان تبديل به موضوعي داغ در بين گروه. دولت و جامعه مدنی ايجاد کردند - زندگی آنها نقش داشت
فصل تازه ا ی رادر ) نفر ٥٠٠٠نزديک به (تعداد زياد زندانيان سياسی زن . های سياسی و فعاالن ليبرال شده بود 

به روشن ساختن تجاوزات جنسی صورت  سازمان های طرفدار دموکرا سی شروع. مورد خشونت جنسيتی گشود
گزارشات مفصل که . در دهلی، لود هيانا و حيدر آباد کردند گرفته عليه زنان فقير و بی پناه توسط نيروهای پليس

منجر  ان اين سازمانها در شهرهای بمبئی، دهلی، حيدر آباد و کلکته تهيه شده بودندبازرس توسط اطالعات دست اول
گروههای نو ظهور زنان . شد به پتيشن ها و مخالفت افکار عمومی با خشونت بر عليه زنان توسط نيروهای قدرتمند

روشن کردن خشونت عليه زنان اين گروه ها را به عدم  ازتجارب اين سازمانها بسيار بهره مند شدند ولی در کنار آن
موضوع خشونت خانگی شکاف بزرگی را بين . پايين و کارگر متهم ساختند توسط مردان طبقه پايين و کاست های

 که از قبول آن بعنوان يک موضوع اجتماعی سرباز می(که مردان در راس قدرت آنها بودند گروهای ترقی خواهی
خواه فرياد صلح سر می  وقتی گروههای ترقی. ايجادکرد"  سياسی استامر شخصی( و گروههای زنان با شعار)زدند

 ".است شروع صلح از خانه"دادند گروههای زنان فرياد می کشيدند
 خشونت های نظام مند

بندی مطالعات و گردهم آوردن  جمع.شفافيت در نگرش، الزمه کمپين های عليه تجاوزات سيستماتيک است
 : آورده شده است  گروهای کوچک در ادامهيادداشتهای مختلف و نتايج بحث

اول اهميت قرار داشت وخسارت هر  برای فعاالن ليبرال در گروهای آزادی طلب مدنی، حرمت هر فرد در درجه
 .جبران می شد فردی که مورد تجاوز قرار می گرفت بايد بر طبق قانون

و راه حل برخورد مستقيم با شکل  کردهسازمانهای دموکراسی طلب ديدگاههای گروهای تند چپ گرا را منعکس 
 .موجودرا ارائه دادند

 .دانستند گروهای مذهبی و افراطی، تجاوز جنسی را با پاکدامنی مغاير
آن را ابزاری برای نابودی، ترساندن و  گروهای فمينيست، تجاوز جنسی را ناشی از فرمانبرداری زنان دانسته و

 .تحقير زنان به شمار می آورند
گاه بر اساس اصول خود کمپين را برگزار   مورد، نمايندگان اين چهار ديدگاه گاه با يکديگر متحد شده وبسته به
نمايندگان دولت مثل پليس، قانون گذاران و سيستم قضايی وجود داشت ولی گذشت  در ابتدا بيزاری از گفتگو با. کردند

موجود و  رفته راهی جز فعال کردن سيستم قضايیداد که برای احقاق حقوق زنان مورد تجاوز قرار گ زمان نشان
 .همکاری با پليس ، دادگاه و سيستم پزشکی قانونی وجود ندارد

فعاالن زنان را وادار کرد تا به حوزه نشر  برپايی کمپين ها در فضايی که حقوق قانونی زنان ناديده گرفته می شد،
رفتند ولی مطبوعات محلی زبان از موضوع استفاده اين را پذي مطبوعات انگليسی زبان خيلی زود. وارد شوند

کمپين ها در روزنامه ها، هفته نامه ها، راديو و تلويزيون محيط را برای گروههای  مطرح شدن. احساسی آردند
آزردن قربانيان  برای مبارزه با تمايل زشت. مساعد کرد و نقش قاطعی را در آموزش افکار عمومی داشت زنان

اقدام به برگزاری نمايشگاه پوستر، ) مردان زنان و( گرفته گروهای فعال زنان و فعاالن منفردمورد تجاوز قرار
استفاده ازرسانه های محلی و برنامه های فرهنگی باعث . موزيکال کردند نمايش اساليد، تئاتر خيابانی و نمايشهای

جنسی   و از بين بردن تابوی تجاوزنمايش بعنوان ابزاری برای رساندن پيام. بخش تر باشند شد کمپين ها اثر
مديومهای صوتی تصويری در اولويت  تئاتر خياابانی و. تجاوزات خانگی و اخالقيات جنسی بسيار موثر شناخته شد

برای   روزه در سطح ملی برای آموزش فعاالن زنان١٥ ، يک کارگاه ١٩٨٢در سال. گروهای زنان قرار گرفتند
بر عليه تجاوز و خشونت عليه  در جنبش زنان هند آوازها.  کمپين ها برگزار شدايجاد جلوه های صوتی تصويری در

آواز خواندن و اجرای ,ابتکار خود را در هنگام سرودن  زنان. زنان باعث فعال شدن بسياری از زنان در کمپين شد
 .نسل مادران و مادر بزرگهای خود کشف کردند نمايش و رقصيدن برای زنانی از

با همسايگان و يا در محيط کار و جامعه  ايی برگزاری کمپين موثر ترين ابزار تجربيات مشترک افراددر دوره ابتد
باعث شد تا زنان احساس نا توانی بعد از چنين تجربه هايی را به  اين امر. در زمينه مورد تجاوز قرار گرفتن بود

 قرار گرفتن در کالس، جامعه، محل کار، قوماحساس مشترک که بعد از مورد آزار و تجاوز  اين. فراموشی بسپارند
 .شد و طايفه در همه زنان ايجاد می شد به عاملی برای نزديکی و مبارزه متحدانه تبديل

امور اجتماعی استقبال نمی شد اما از نظر  در ابتدا از ايده مشاوره با يک کارشناس نظير روانکاو و يا کارشناس
تجربه مشترک مورد آزار و تجاوز قرار گرفتن در يک محيط مبتنی بر  ن ازفعاالن امور زنان وقتی دو يا چند ز

 در نتيجه بدون رضايت اشخاص هيچ اطالعاتی. توانند تصميمی برای نحوه مقابله بگيرند اعتماد صحبت کنند می
 .بود نبايد منتشر می شد و ايده برای مبارزه جمعی و کمپين سياسی بايد خواست خود زنان می

. تجاوز و آزار زنان مورد بحث قرار گرفت  در هند برگزار شد، موضوع٨٠کنفرانس ملی زنان که در دهه در چهار 
وقتی زنان فقير در . های مختلف مبارزه با آزار جنسی قرار گرفتند زنان حاشيه نشين و قبيله نشين در جريان روش
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زنان  را مجبور کردند که برهنه رژه برود،برداری جنسی صاحبکار خود مبارزه می کردند و او  راجستان با بهره
 Dhulia زنان قبيله نشين در .حاشيه نشين اوتار پرادش در حال مبارزه با کتک خوردن زنان از شوهران مست بودند

 Karnataka خانگی شکستند و زنان بی خانمان خمره های مشروب را برای جلوگيری از خشونت Uttarakhandو
   . ليس زنجيره انسانی تشکيل دادندونيرو های پ ر اعتراض به تجاوزاتليس دودر مقابل اداره پ

های زنان در يافتند که شرح اتفاقات  گروه. شرح دادن جزئيات يک تجاوز روش غير موثری برای انتقال پيام است
 خانگی و تجاوزات تبهکارانه، آواز خواندن در مورد تجاوزات بصورت داستانی، سرودن شعر در مورد يک قتل و يا

 Ramayana بطور مثال شرح جزئيات تجاوز در. می تواند توجه مخاطب را جلب کند يا نمايش عکس بسيار بيشتر
و سمينارها نمايش  توسط نقاشان مادهوبانی در قالب يک سری پوسترروی پارچه که در کنفرانسها Mahabharatو

يلمهايی مستند از سقط جنين نوزادان دختر،عروس ف. داده می شود، در غالب چنين فعاليت هايی قرار می گيرند
احساسات بخش زيادي از دانش آموزان، ) سوزاندن زن همراه جنازه شوهر(ساتی سوزی، تهاجمات جنسی،

 .برانگيخت روزنامه نگاران، معلمان، کارشناسان قضايی، افراد پليس و کليه افراد جامعه را دانشجويان،
احساسی و همچنين مبارزه طلبانه – ه های جنبش زنان بعنوان ادبيات شاعرانهموارد منتشر شده جزوات و بياني

موارد . خود را به زبان محلی و يک زبان وابسته منتشر می کنند گروه های زنان حاشيه نشين نشريات.شناخته شده اند
يات موضوعی نشر.بوده و شعارهايی که خواست گروه را مطرح می کنند، متمايزند ايجاد کمپين بصورت واضح

نوزادان دختر،  قوانين تجاوز، ساتی، خشونت خانگی ، کنفرانس ملی خشونت جنسی، سقط جنين انتخابی مانند
صورت گرفته برای آموزش های  روشهای مختلف جلوگيری از حاملگی و گزارشات مختلف مستند از خشونتهای

 آموزشی، مجله ها و تهيه فيلم و ساير کارگاه های مطالب بيشتری برای تهيه مطالب. عمومی بسيار موثرند
ومطالب بسيار محدودی در مورد خشونت جنسيتی وجود دارند،  کتاب. محصوالت سمعی و بصری الزم است

توسط سازمان های غير دولتی فعاالن حقوق بشر و گروههای زنان در زبانهای انگليسی  بنابراين جزوات منتشرشده
کارشناسانه ای در مورد  اين بسيار ناراحت کننده است که هيچ مطلب. ر مفيدندهندی برای افراد تازه وارد بسيا و

سوء استفاده جنسی از بچه ها و همچنين . نيست خشونت جنسی از يک روانپزشک و يا مددکار اجتماعی در دسترس
 .نگرفته اين بخش هستند پورنوگرافی از مباحث مورد بررسی قرار

افراد شاغل در رسانه صوتی و  روه های زنان مبارز عليه خشونت جنسی ودر حقيقت يک خالء ارتباطی بين گ
استفاده ابزاری از زنان برای مقاصد اقتصادی در رسانه  گروه های زنان نگرانيهايی بابت. تصويری وجود داشت

 دارند با خبرنگاران و فيلمسازها سعی. کليشه ای خود را از خشونت جنسيتی دارند و کارکنان رسانه ديدگاه.دارند
دهند که باعث می  زاويه دوربين ، صحنه های کمدی سکسی و عناوين احساسی قربانی خشونت را مبتذل نشان تغيير

 .دهند شود فعاالن حقوق زنان در همکاری با آنان احتياط و وسواس نشان
مورد لباس و قيافه ظاهر بدليل توضيحات در  چندين کمپين بر عليه نازل کردن جايگاه زن در تلويزيون و روزنامه ها

صحبت با اصحاب رسانه از طريق ارسال نامه به سردبيران روزنامه های  .قربانيان تجاوز جنسی برگزار شد... و 
از پيشنهادات  سخنرانی ها و از طريق بحث های يانلی به ايجاد فضای اعتماد کمک کرد و البته بسياری ملی از طريق

خبرنگاران زن هم باعث سريعتر شدن  افزايش هرروزه فيلمسازان و!شته رد شدندجنبش زنان در غالب قوانين نانو
در روزنامه ها و مجالت و همچنين شرکت در برنامه های  بسياری از فعاالن حقوق زنانبا نوشتن. اين روند است

 ای خود را برایگروههای زنان برنامه اوليه و مطالب دوره. اختالف پايان دادهاند تلويزيونی و راديويی به اين
 .دستيابی به يک پارچگی به زبانهای محلی منتشر کرده اند

آنها .کردن رقبا تبديل شده است برای گروههای سياسی بحث در مورد حقوق زنان به غرولندی موثر برای ساکت
نيزاين برای گروه مخالف .خود را وارد زنجيره کردند وقتی در يافتند که اين موضوع برای زنان هندی جدی است

توسط رسانه ها که  Maya Tyagiدر زمان افشا گری ماجرای. گروه حاکم شد يک ابزار قانونی برای بد نام کردن
سياسی از   مورد تجاوز قرار گرفته بودکمپين ملی عليه تجاوزنشان داد که گروه های١٩٨٠در سال در ايستگاه پليس

گروههای زنان در پونا .در انتخابات بود   برای برگزيده شدن آنهاقوانين مربوط به زنان آگاه نيستند و اين تبليغی سوء
موارد سو رفتار با زنان تحريم )از پارلمان گرفته تا شورای روستا(انتخابات و بنگلور اصرار داشتند که در کليه

اتحاد .بندنيا عليه اينچنين کانديدا هايی در بنگلور باعث شد هيچ کدام به کرسی خود دست Vimochana کمپين.شود
گروههای .نيز در خواستهايی مشابه داشتند (ماهراشترا(و کميته هماهنگی زنان ليبرال ) دهلی(زنان و سياستمداران

در مانيفست خود آوردند ولی در عمل رفتار متناقض داشتند مثال  سياسی مبحث تجاوزات جنسی و مخالفت با آن را
همه احزاب تنها . داوطلبانه حمايت کرد) زن با جنازه شوهرسوزاندن (ارساتی Bharatiya Janata رهبران حزب

گيری در مجلس به تصويب  مرد ممنوعيت تعيين جنسيت نوزاد قبل از تولد تفاهم داشتند که آن هم در هنگام رای در
 .نرسيد

نت مفاهيم ارزشهای اساسی انواع خشو برای شروع يک کمپين موثر بايد روی چهارچوب و مطالبی که بطور شفاف
از جمله ايجاد , کنون به اقدامهای پيشگيرانه بهای زيادی داده اند گروه های زنان تا.جنسيتی را می سازد تمرکز کرد

بازسازی  پيگيری پرونده های حقوقی و کمک به زنان برای, برای قربانيان خشونتهای جنسيتی ساختارهای حمايتی
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به ريشه های فرهنگی خشونت عليه زنان  که اينها کافی نيست و بايدولی فعاالن زنان به اين باور رسيده اند .زندگيشان
سکسواليته زنان که .و ساختارهای موجود منجر به خشونت است چيزی که بايد تغيير کند سيستم ارزشگذاری.پرداخت

  به تفکرتوان به کنترل گرفتن خود را دارد و نيز اين توان را دارد تا مردان را وادار در اجتماع ساخته می شود
" ، "زن حق دارد"، "بد زن_زن خوب"برابری بين زن و مرد نياز به بازسازی دوباره مفاهيمی چون .دوباره می کند

اين مفاهيم بايد در فضايی که مردان در آن . دارد ، از طريق گفتگوی شفاف را" زنان امروز انتظارات زيادی دارند
 .دگذاشته شو حالت تدافعی به خود نگيرند به بحث

در فرهنگهای .ای ملی و جهانی نياز است برای مواجهه با کليه ابعاد خشونت عليه زنان کار شبکه ای در سطح منطقه
ما بايد نسبت ميان خشونتهای عليه جنسيت را با . دارد مختلف کنترل های قومی روی جنسيت زنانه وجود

در هر . کنيم را شناسايی, م با آنها کار شبکه ای انجام دهيم تا بتوانيم نيروهايی که متواني ايدئولوژيهای مختلف پيدا کنيم
يک شوهر بسيار .تاکتيکی خود را پيدا می کند بخش از جامعه با توجه به عقايد ضد و نقيض ، جنبش زنان راه حل

هر بسيار دلسوز شود که تمام تالش خودر برای احقاق حق دختر يا خوا متعصب متواند تبديل به يک پدر و ی برادر
تحقق  نسل جوانتر مردان که در زمان جنبش زنان بزرگ شده اند به طرف افق .گرفته خود بکند مورد خشونت قرار

, کارمندان اداری , قضات  , و صادقانه بگوييم که نيروهای پرتالش دولتی اعم از پليس.حقوق زنان جذب می شوند
حقوق زنان در پرونده های گوناگون با حمايت از  کارمندان پزشکی اجتماعی و روانشناسان از سازمانهای جنبش

آنان نقش مهمی در تربيت جنسيتی جامعه دارند روابط موثر و هدفمند با اين  بسياری از. کمپين ها پشتيبانی کردند
 .می شود کمپين ها با ايجاد تغييرات سريعتر در زندگی زنان با معناتر شوند نيروها باعث

زنان ، فعاالن زنان را واداشته تا  سياسی و مسائل مربوط به خشونت جنسيتی عليهمغايرت بين عالئق گروههای 
شعارهای مبارزان قديمی را امروزه نيروهای ميهن . کنند درباره شيوه های سنتی راه اندازی کمپين پرس و جو

کشی با استفاده از موضوع مهم ديگر گرو . زنان و گروههای اقليتی استفاده می کنند پرست برای کاهش خشونت عليه
انجمن های دفاع از حقوق زنان همواره با سياستی که باعث می شود مردان و .است "زنان آنها"و" زنان ما"عبارات
زنان اکثريت جامعه  در گذشته نيز.بدن زن برای حساب و کتاب در بين خود استفاده کنند ، مبارزه می کند زنان، از

در نهايت بايد . مفاهيم خواهری دوباره باز سازی شوند شايد بايد. عديل می کردندهمواره خشونت عليه زنان اقليت را ت
، خشونت عليه حقوق بشر است و بايد تمام زنان و مردانی که به عدالت ميان  گفت که خشونت جنسيتی عليه زنان

ی شدن کمپينهای عليه خشونت در دوران جهان. با آن مبارزه کنند, هر طبقه فرقه مذهب و نژاد عقيده دارند  انسانها از
 خشونت"اوج فعاليت های سازمان های زنان در سراسر جهان در کمپينی با شعار. کرده اند جنسيتی ابعاد جهانی پيدا

متحد درباره حقوق بشر  ، که در بخشی از منشور سازمان ملل" جنسيتی عليه زنان خشونت بر عليه حقوق بشر است
مرکز مطالعات جهانی و رهبری " را که توسط  گروههای زنان در هند اين کمپين..نيز آمده است، تجلی می يابد

هر کمپين محلی که ايجاد می شود محدوديتهای خاص خود را دارد و .کند آغاز شده است، بطور جدی دنبال می" زنان
سياسی   ها و گروههایرسانه, نشود به خاطر تاثير محدوديتهای قانونی و مقابله نيروهای دولتی  تا زمانی که جهانی

موضوع  جنبش زنان هند موفقيتهای بيشماری را از راه اندازی کمپينهايی با. تاثير گذاری کمتری خواهد داشت
و با رسانه الکترونيکی که به  در بسترچند فرهنگی که امروزه وجود دارد. خشونت عليه زنان در پرونده خود دارد

" منطقه ای عمل کن,جهانی فکر کن "کمپينهايی با اين ديدگاه   اندازیگوشه گوشه دهکده جهانی سرک می گشد راه
 .است که در گوشه و کنار جهان روی می دهد تنها پاسخ به خشونتهايی

 

 خشونت و زنان
 

  
 

شريك زندگى، برادر و يا  آتك و آزار جسمى زنان و دختران درخانه توسط همسرو يا. اشكال بروزخشونت گوناگونند
ايرادهاى دائمى و پايين آوردن اعتماد به نفس،  پدر خانواده، تحقير وفحاشى، بى توجهى و بى مهرى، گرفتن

آسب آموزش و ادامه تحصيل، آزاروتجاوز جنسى حتى در زندگى  خروج از خانه، ايجاد مانع درمحدوديت 
تهديد به قتل، شكنجه ، طرد از خانه و محل زندگى و ازدواج اجبارى از نمونه هاى  زناشويى، حاملگى اجبارى،
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امه هاى آشورهاى مختلف روزى نيست آه در روزن . خشونت به زنان در خانواده و محيط زندگى آنان است اعمال
روز بيست وپنجم نوامبر، برابر با پنجم آذر ماه، از . زنان به چشم نخورد جهان خبرى درباره اعمال خشونت بر

عليه زنان به  خشونت. ملل متحد روز بين المللى منع اعمال خشونت بر زنان و دختران نام گرفته است طرف سازمان
انسانهايى با درجات تحصيلى و شرايط  ده، در فرهنگ هاى گوناگون و درروابطاشكال مختلف، در جامعه و در خانوا
آتك و آزار جسمى زنان و دختران درخانه توسط همسرو يا شريك زندگى، برادر . اقتصادى متفاوت اعمال مى گردد

عتماد به نفس، ا خانواده، تحقير وفحاشى، بى توجهى و بى مهرى، گرفتن ايرادهاى دائمى و پايين آوردن و يا پدر
آزاروتجاوز جنسى حتى در زندگى  محدوديت خروج از خانه، ايجاد مانع در آسب آموزش و ادامه تحصيل،

از خانه و محل زندگى و ازدواج اجبارى از نمونه هاى  زناشويى، حاملگى اجبارى، تهديد به قتل، شكنجه ، طرد
بايد در نظر داشت آه در محيط اجتماع نيز به آرات  . و محيط زندگى آنان است اعمال خشونت به زنان در خانواده
به عنوان نمونه می توان از آن تجاوز، اجحاف و تحقير جنسى در . قرار مى گيرند زنان تحت فشار و اعمال خشونت

دليل داشتن رابطه  آار، عدم برابرى دردريافت حقوق، اجبار به پوشيدن تن پوشى خاص، دستگيرى و اعدام به محيط
بحث درباره عواقب و . غيره وغيره نام برد ثبت نشده، روسپيگرى اجبارى و خريد و فروش زنان و دختران،جنسى 

زنان و آودآان وتأثيرات برجاى مانده در زندگى شان، خود موضوع  نتايج روحى و روانى ناشى از انجام خشونت بر
 .بررسى ديگرى است

اجتماع و چه در محيط خانه  ارند آه مورد اين اجحافات چه درشايد اين سوال مطرح گردد آه مردانى نيز وجود د
آن در مورد زنان و مردان اعمال مى شود، اما در  خشونت در ابعاد وسيع. اين مسئله درست است. قرار مى گيرند

د سنتى ومذهبى در جهت دفاع از مردان عمل مى آنند و به همين جهت ما شاه اغلب موارد قوانين و قواعد اجتماعى،
براى نمونه در آشورآلمان بر . به اشكال نامبرده و در مقياس بسيار باالى آن بويژه درمورد زنان هستيم انجام خشونت

جسمى و سوء استفاده جنسى را در زندگى خود تجربه   درصد از زنان حداقل يكبار خشونت۴٠طبق آخرين آمار، 
در حدود . ندگى اش مورد سوء استفاده قرار گرفته استهمسر و يا شريك ز از هر چهار زن يكنفر توسط. آرده اند

آزار قرار  هزارزن ساليانه در اين آشور به دليل اينكه از طرف همسران خود مورد ضرب و شتم و و چهل و پنج
 .گرفته اند، به خانه هاى امن زنان پناه مى برند

فعاليت . مبارزه آرده و مى آنند قوق آنانهمزمان گروه ها وسازمان هاى مختلف زنان در اين آشور، براى احقاق ح
از جمله اين سازمان ها سازمان . آشور، گواهى بر اين مدعاست هاى جنبش نوين زنان آلمان از سى سال پيش در اين

امسال سازمان سرزمين زنان نقطه محورى . آن در شهر توبينگن آلمان قرار دارد سرزمين زنان است آه مرآز
انجام قتل هاى   مناسبت روز بين المللى منع اعمال خشونت بر زنان، بر مسئله جلوگيرى ازهاى خود را به فعاليت

زنانى متوجه سازد آه به نام حفظ آبرو و  اين سازمان مى خواهد توجه جهانيان را به قتل. ناموسى قرار داده است
متأسفانه تا بحال نيز در بسيارى . گيردبرادرشان و يا پدر خانواده انجام مى  حيثيت خانوادگى و اغلب توسط همسرو يا

بنا به گزارش  . دهند آشورهاى جهان قاتالن اين نوع جنايات بدون محاآمه و آزادانه به زندگى خود ادامه مى از
 آشور جهان ١۴دختر جوان در حدود  ۵٠٠٠سازمان جمعيت جهانى وابسته به سازمان ملل متحد ساالنه بيش از 

 .ندقربانى اين نوع قتل هست
ناموسى در اين آشور مختلف  خانم رعنا حسينى روزنامه نگار اردنى از ده سال پيش به بررسى مسئله قتل هاى

از بزرگترين روزنامه هاى اردن محسوب مى شود،  پرداخته و اين گزارشات را در روزنامه تايمز اردن، آه يكى
لى همچنان به آارخود ادامه داده و موجب بروز بحث به قتل تهديد شده، و او با وجود اينكه بارها. منتشرآرده است
اسالمى  او وقوع قتل هاى ناموسى را فقط در آشورهاى. مورد در سطح جامعه اردن گرديده است هاى جدى در اين

آشورها به نام ديگرى  شايد در بعضى از. به نظر من پديده قتل هاى ناموسى يك مسئله بين المللى است : نمى بيند
زيادى را از انجام چنين قتل هايى در آشورهاى  من گزارشات. د، مثال قتل به دليل شهوت ويا عالقه زيادخواند شو

در اردن اين نوع . هاى ناموسى مختص آشورهاى عربى و اسالمى نيست بنابر اين مسئله قتل. مختلف خوانده ام
 .هاى مسيحى نيز اتفاق مى افتند جنايات، در خانواده
زنان آلمان نيزبر اين عقيده   آه، مسئول پروژه مبارزه با قتل هاى ناموسى از سازمان سرزمينخانم ميريا بومه

عنوان نمونه از پاآستان، اردن و  ازآشورهايى آه در آنجا به آرات اين نوع جنايات اتفاق مى افتند، مي توان به: است
ى نمونه در برزيل و يا اآوادور نيز ما شاهد اين برا. اسالمى نيست اين مسئله فقط مربوط به آشورهاى. ترآيه نام برد
 .خورند در آلمان نيز نمونه چنين قتل هايى بخصوص در خانواده هاى مهاجران به چشم مى . هستيم نوع فجايع

 زنان لزوم گفتگوى عمومى درمورد اعمال خشونت درقبال
به شمار نميرود بلكه  ت ديگر سرنوشتچنين به نظر ميرسد آه در دنياى آنونى برابرى امرى است بديهى و جنسي

نگاهى  برابر براى زنان و مردان وجود دارد؟ اما آيا اينك حقيقتا فرصت هاى. پرسشى است در قبال هويت فردى
در طرز تفكر نوليبراليستى هزينه  مثال. گذرا به وضعيت موجود در اروپا اجازه گفتن آرى به اين پرسش را نميدهد

دررابطه با حقوق . پرداخت شود و بر عهده اجتماع نيست  آهنساالن و بچه ها بايد شخصاهاى مربوط به نيازهاى
 جهت برابريهاى اجتماعى بيشتر، باز خود آنها بايد به تنهايى بار تالش براى آسب زنان هم با وجود همه فراخوان ها
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 نان به چشم ميخورد يا قوانيندر عين حال، در جوامعى هم آه نرمش بيشترى درمورد ز. مساوات را به دوش آشند
جوامع مختلف نگاهى مى  به. مترقيانه ترى براى تامين حقوق زنان وضع شده ، بازآمار خشونت نسبت به زن باالست

 .افكنيم
آمار دهشتناآى پيدا آرده  قاچاق و خريد و فروش زنان آشورهاى بلوك شرق سابق به اروپاى غربى: اروپاى شرقى

 .است
يكسوم زنان آلمانى متحمل خشونت  يجه يكى از جديد ترين تحقيقات دولتى بيانگر اينست آه بيش ازنت: اروپاى غربى

 .هاى جنسى يا بدنى در خانواده ميشوند
ها و موازين مذهبى به  پدر ساالرى بيداد ميكند و مدرنيسم بعنوان خطرى عليه سنت: آشورهاى شرقى و مذهبى 

هيچ حقوقـى نيستند و غالبا نيز از عرصه هاى  اى مذهبى دارند زنان واجددر اين آشورها آه دولته. شمار ميرود
 .ميشوند آموزشى و حرفه اندوزى دور نگاهداشته

تايلند سكس توريسم پديده اى  مثال در. زنان و آودآان قربانى هوسبازى هاى جهانگردان خارجـى اند: جنوب آسيا
با درآمدهاى بسيار نازل و مسخره مجبور به خدمتكارى يا  ن جواندر مالزى، فيليپين يا اندونزى هم زنا. رايج است

 خالصه دالل ها از وجود آنها در سراسر دنيا، سوءاستفاده هايى ميكنند آه دوران برده بطور. آارهاى پست ميشوند 
 .دارى و فروش آنيز را بخاطر مياورد

. آشورهاى آسيايى ناگوار است مريكاى جنوبى ياموقعيت زنان در مناطقى چون بالكان، آفريقا، آ: آشورهاى جنگزده
در اين حالت . اسير يا آشته ميشوند. مردان به جبهه ميروند .در جنگ هم اين آه زن باشى يا مرد، نقش بازى ميكند

آنها  .مرارت رسيدگي به بچه ها، مسن تر هاى فاميل يا بيماران دور و بر را به دوش آشند زنان مجبور ميشوند بار و
. ميشوند آه خشونت جنسى است وه بر تحمل سختى هاى تامين معاش، همزمان قربانى نوع ويژه اى از خشونتعال

بعد از . جنگها بطور متوالى و استراتژيك اعمال ميشود اين چيزى نيست آه به ندرت پيش آيد بلكه تجاوزبه زنان در
 زنان و دختران تابو به شما ميرود، سكوت پيشهتجربه تلخ تجاوز براى اآثريت مطلق  آنجا آه صحبت آردن در باره

فهرست . انتقال يابند ميكنند و اين خود باعث ميشود آه عوارض اين زخم هاى روحى و جسمى به نسل هاى بعد
اينها بخشى . خصوصى نيستند خشونت در قبال زنان طوالنى است اما چه جسمى، چه روحى يا جنسى باشند مواردى

  .بررسىشوند و باالخره بايست عوض شوند معاصرند آه بايست شناخته شوند، بايستاز واقعيت هاى دنياى 
 

 زنان در سومالی
 

  
 

 . خشونت، قطع اندام جنسی و فقر شديد در سومالی، کشور بی دولت آفريقايی، پيوند سختی با جنس زن خورده است
زن بودن در کشور بی دولت سومالی چيزی فراتر از بد اقبالی است، محکوم شدن به مرگی تدريجی، خشن و نامرئی 

 آن را عليه همسايه اش به ١٩٩١ دولت، که هر مرد يک سالح آتشين همراه دارد و از سال در اين کشور بی. است
اندام جنسی دخترهايی . کار می برد، صحبت از حقوق، مبارزه، اميد و زندگِی شايسته به مدينه ی فاضله می ماند

وابط جنسی پيش از ازدواج شان  ساله را مثله می کنند و لب های آن را می دوزند تا از ر١۶" فادومی حسين"مانند 
وقتی  .فادومی می گويد که خيلی درد دارد و هر روز درد دارد. جلوگيری کرده و بکارت شان را تضمين کنند

 مهم نيست که باشند و متعلق به چه قبيله ای زيرا اين يک رسم فراگير -دختران هشت يا نه ساله می شوند والدين شان 
بعضی از . هدايت می کنند، پزشکی قالبی که مسئول جراحی است) gudniin" (ودنينگ" آنها را به خانه ی -است

 ٣۶. پرستار است" نورو کرامال" .دختر بچه ها در اثر خونريزی يا عفونت حاصل از عدم رعايت بهداشت می ميرند
وقتی . هايی می بينمهر روز چيز. "مخالف قطع اندام جنسی زنان است. سال دارد و پنج تن از هفت فرزندش زنده اند

در به دنيا آوردن نوزادی کمک می کنم سعی می کنم مادر را متقاعد کنم که وقتی دخترش بزرگ شد اين عمل را بر 
بعضی ها گوش می دهند و به نظر می رسد که درک می کنند، اما بعضی ديگر عصبانی . روی دخترش انجام ندهد
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 ساله و ٢٢" اميره.""ت و هيچ کس نمی تواند خالف آن عمل کندمی شوند و می گويند که اين يک سنت مذهبی اس
پوست برنزه و صاف، قيافه ای ماليم، چشمان درشت سياه و براق و . بسيار زيباست، مانند اکثر زنان سوماليايی

 ٨اندام جنسی او را نيز در . پسر سوم اش در اثر سوء تغذيه ی شديد در بيمارستان به سر می برد. لبخندی محو
بر مادربزرگم و مادرم گذشته و من ) مساله(اين :" سالگی مثله کرده اند و او آن را مانند عملی طبيعی پذيرفته است

در آشپزخانه ی بيمارستان  ."اگر دختری هم داشته باشم اين کار را در مورد او انجام خواهم داد. نيز آن را گذرانده ام
.  قابلمه ی بزرگ خوراکی با برنج و لوبيا و سبزيجات درست می کنددر يک" حليمو. "بوی خوبی می آيد" گالکايو"

با مادر و خواهرش زندگی می کند و ترجيح می دهد که به کارش برسد تا به .  ساله است و ازدواج نکرده است٢۵
. روداگر ازدواج کنی بايد کارت را رها کنی، شوهرت يک بچه به تو می دهد و بعد طالق می گيرد و می . "يک مرد

مجرد بودنش را توضيح نمی دهد، مسئله ای که در سن او، در ) واقعی(حليمو دليل ." ترجيح می دهم تنها باشم
پاسخ مناسبی " نورو"شايد اين جمله از پرستار .  سال است، متداول نيست۴٧کشوری که شاخص اميد به زندگی 

يک هفته  ." مردی تو را برای ازدواج بپذيرداگر لب های عضو جنسی ات را ندوزند بسيار مشکل است که:" باشد
قبل از مراسم ازدواج، که پيشاپيش از سوی دو خانواده تعيين می شود، مرد شخصا وضعيت جنسی همسر آينده اش 

نباشد به اين معنی است که با مردان ديگری بوده است ) دوخته شده(را بررسی می کند، اگر اندام جنسی زن ُمهر شده 
نزد داکتر " گودنين"رد خواهد شد، اما اگر مورد قبول واقع شود زن بايد برای جراحی دوم مجددا به و در نتيجه ط

معموال يک هفته . اين لحظه ی خطرناک ديگری از نظر خونريزی و عفونت است:" پرستار توضيح می دهد. برود
روزهای اول نشستن . ودی نياز داردپيش از مراسم ازدواج انجام می شود چرا که بيمار به اين مدت زمان برای بهب

دختری " فادومی حسين" ."غير ممکن است، به سختی می شود راه رفت و دردهای بسيار شديدی را بايد تحمل کرد
در . به نظر خجالتی می آيد ، گويی در ترس بزرگ شده باشد. که اين رسم دردناک را پذيرفته نگاهی گريزان دارد

خواندن و نوشتن نمی . هرگز به مدرسه نرفته است.  و سه برادرش زندگی می کنديک اتاق کوچک با پدر و مادر
هرگز پايش را در سينما نگذاشته اما دلش می خواهد روزی . در خانه مسئول نظافت و کمک به مادرش است. داند

و برادرهايش گله از کتک های پدر ." پدرم اجازه نمی دهد چون می گويد بر خالف اسالم است. "يک فيلم هندی ببيند
روی بازوی .  ساله شده است١٨." شکری م" .می گويد که اين يکی ديگر از مشکالت زن سوماليايی است. می کند

زير يک درخت دندانهايم را تميز می کردم که او . " يک نظامی به او شليک کرده است. راستش اثر يک گلوله است
لباسم را از تنم در آورد و به . ما مرا گرفت و روی زمين انداختاز او خواهش کردم که بگذارد بروم، ا. سر رسيد

شکری توسط ماشينی که سرنشينان اش صدای شليک را ." وقتی فرار کردم، به طرفم شليک کرد. من تجاوز کرد
 مرد دستگير شده و من وقتی خوب شوم به خانه می روم، شوهرم قرار است با خانواده. "شنيده بودند نجات پيدا کرد

شکری که هيچ فرزند زنده ای ندارد، معتقد است که شوهرش ." ی آن مرد ديدار کند و برای حل مساله تصميم بگيرد
عالوه بر خشونت عمومی و فيزيکی و قطع اندام جنسی، خشونت سومی نيز  . بعد از گرفتن پول او را طالق می دهد

فقر :  ميليون نفر، را تحت تاثير خودش قرار می دهد٨وجود دارد که زنان و تقريبا تمام مردم سومالی، نزديک به 
 سال دارد و هرگز زير سقف يک خانه زندگی نکرده و شغلی ٩٠. يکی از قربانيان آن است" ُاديهو کبديل" .شديد

روی رختخوابی ساخته شده از لباس های دور ريز، . نداشته مگر فروش ُبنشن در بازار وقتی که جوان بوده است
امروز هيچ . سالگی که يتيم شده، تا کنون بی جا و مکان است١٠او از .  سرد شبهای گالکايو می خوابدروی شن های

همه چيز بستگی به لطف . غذايی نخورده و حتی شير، چای يا آب را هم که رژيم معمولش است ننوشيده است
ا به درون يک کلبه ی يک متر با وقفه حرف می زند، خاطراتش او ر. همسايگانش دارد که مانند خود او فقيرند

او موز و انبه .  تای آنها در فالکت زنده مانده اند۶ فرزند داشته که ١١. مربعی با سقفی از پالستيک نارنجی برده اند
معتقد است که ايجاد يک دولت به بهبود " کرامال"پرستار  .دوست دارد اما اينها يک لوکس ممنوعه، يک رويا، هستند

می شود قوانينی وضع کرد که از ما حمايت کنند، اما با وجود آن باز هم مشکل . "خواهد کردوضعيت زنان کمک 
اينجا يک کشور اسالمی است و هيچ قاعده و قانونی نمی تواند . خواهد بود چرا که سنت بسيار قوی تر از قانون است

 ."بر خالف آن عمل کند
 دسامبر، که توسط اياالت متحده به عنوان طالبان جديد، در ماه) UIC(پس از شکست اتحاديه دادگاههای اسالمی 

اکنون کشور جديد، رها از . شيطانی قلمداد شد، سومالی باز به دست اربابان جنگی افتاد که آن را ويران کردند
آنها که در جنگ پيروز : تروريستهای فرضی، بيش از اندازه به ديگر تجربه های بين المللی اخير شبيه شده است

 .د خيلی بهتر از آنهايی که رفتند به نظر نمی رسندشدن
  .آواي زنان ، زنان فاتحان فردا، زنستان وزن وزندگي : منابع قابل استفاده 
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