
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  

  بھرام رحمانی
 ٢٠١٩ مارچ ٠٩ 
  

 !ھای آزاده خجسته باد  انسانۀ روز جھانی زن، بر ھمچھشت مار
  تـنيا قفس اس دۀگر تو آزاد نباشی ھم      تــنه ھمين غمکده، ای مرغک زيبا قفس اس

  ا قفس استين تابه ثريھر كجا ھست، زم      تـتا پر و بال تو و راه تماشا بسته اس

  تــھمه جا در نظر مردم دانا قفس اس      ی داردئمرواــتا كه نادان به جھان حك

  »فريدون مشيری«

 
 

فقط شش کشور جھان حقوق «:  جھانداری جھان درباره برابری زن و مرد در ترين نھادھای سرمايه اقرار يکی از مھم

  !»کنند برابر زن و مرد را تضمين می

ھا زنان و مردان حقوق برابر در  دھد تنھا شش کشور جھان ھستند که در آن ترين گزارش بانک جھانی، نشان می تازه

  .محيط کاری دارند

ھا معموال در  زمان آن ارند و ھماين در حالی است که آمارھا نشان می دھد زنان وضعيت دشوارتری برای کاريابی د

سان  ھمين عوامل در کاھش حقوق و عدم پيشرفت يک.  اصلی فرزندان و خانواده ھستندمسؤولبسياری از کشورھا 

ھا را محيط کار دور نگاه  ھا آن ھا و ماه تواند ھفته چنين مسائلی چون بارداری می ھم.  دارندتأثيرمردان و زنان در کار 

 .موارد باعث شده است تا زنان کار خود را از دست بدھنددارد و در برخی 

 قانون و اصالحيه جديد ٢٧۴تر از  اند بيش  کشور جھان سعی کرده١٣١در اين گزارش می خوانيم که در ده سال اخير، 

دالتی ع اند آمار بی بسياری از کشورھا موفق شده. را در جھت بھبود وضعيت حقوق زنان در محيط کار به اجرا بگذارند

 .و عدم برابری در محيط کار را ميان مردان و زنان را کاھش بدھند
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 .شود نيمی از حقوق زنان در خاورميانه در برابر مردان ناديده گرفته می

شود که تنھا سه چھارم از جمعيت زنان در کره خاکی دارای حق برابر با مردان  چنان در ميانگين جھانی مشاھده می ھم

 .را دارند

 .رميانه و شمال آفريقا، زنان نيمی از حقوق مردان را ھم ندارنددر خاو

سوی جھان برابر ميان مردان و زنان  تواند زمينه عدالت و پيشرفت به ر ساختار قوانين نمیئيگفته بانک جھانی، تنھا تغ به

 حق و حقوق و چنان ريشه اصلی مشکالت، سنت و تفکراتی است که در بسياری از مناطق جھان ھم. را فراھم کند

 .گيرد استقالل انسانی زنان را ناديده می

دھد که تنھا شش کشور دنيا   کشور جھان، نشان می١٨٧تحقيقات بانک جھانی درباره تساوی حقوق زن و مرد در 

 قرار گرفته و ايران در ٣١آلمان در رتبه . اند صورت قانونی حقوق برابر را برای زنان و مردان تضمين کرده به

 .ھای آخر رتبه

صورت قانونی برای زنان حقوقی  سوئد، بلژيک، دانمارک، فرانسه، لتونی و لوکزامبورگ شش کشوری ھستند که به

المللی بازسازی و توسعه که بخشی از بانک جھانی است،  در تحقيقات جديد بانک بين. اند برابر با مردان را تضمين کرده

 .ر اين تحقيق موفق به دريافت رتبه کامل قبولی شدند دئیشود که فقط اين شش کشور اروپا گفته می

 .نام دارد» يک دھه اصالحات :٢٠١٩زنان، اقتصاد و قانون سال «تحقيقات ياد شده 

ھای  زمينه المللی بازسازی و توسعه، در مقدمه اين گزارش، تحقيقاتی پس کريستالينا جورجيوا، مدير موقت بانک بين

 .ھا را توضيح داده است داده

گيرند و اينکه اين  کند که صحبت بر سر تصميمات اقتصادی است که زنان در جريان زندگی شغلی خود می  میتأکيدو ا

 .شوند  واقع می قوانين تأثيرتصميمات چگونه تحت 

ھای بزرگی  دھند که در دھه گذشته پيشرفت آوری شده در تحقيقات از يک طرف نشان می ھای جمع گفته جورجيوا داده به

ھا وضعيت ديگری از زنان را  از طرف ديگر اين داده .موضوع برابری جنسيتی بين زن و مرد حاصل شده استدر 

 تأسيسيا  بسياری از قوانين دست و پاگير ھنوز ھم مانع رفتن زنان به سر کار ھستند دھند که کنند و نشان می ترسيم می

 .کنند ھا توسط زنان را دشوار می شرکت

دھد که ھنوز قوانين بسياری از   کشور نشان می١٨٧المللی بازسازی و توسعه درباره قوانين  تحقيقات بانک بين

ھای گوناگون اجتماعی به صورت قانونی تضمين  اند برابری زن و مرد را در عرصه  ھم نتوانستهئیکشورھای اروپا

 .اگوئه قرار گرفته است مانند پرو، مجارستان و پارئی پس از کشورھا٣١برای مثال آلمان در رتبه . کنند

اين  وجود داشته  که برای اين تحقيقئیيکی از معيارھا. اند  معيار داشته٣۵خود،  تحقيق گران برای انجام پژوھش

يکی ديگر از معيارھای . درباره محل زندگی خود تصميم بگيرند يا خير توانند آزادانه که آيا زنان مثل مردان می بوده

 .محيط کار زنان قوانين عليه آزار و اذيت جنسی وضع شده است يا خيربوده که آيا در  مھم اين

توانند طالق بگيرند و دوباره ازدواج کنند يا  اند اين بوده که آيا زنان می معيار ديگری که محققان بانک جھانی داشته

ن نيز در اين تحقيق  چون گشودن حساب بانکی برای زنان و يکسان بودن سن بازنشستگی مردان و زنائیمعيارھا. خير

 .مطرح بوده است

 .وضعيت زنان فرانسوی بھتر بوده است

ترين رشد را در عرصه برابری   سال گذشته بزرگ١٠المللی بازسازی و توسعه، فرانسه در  گزارش بانک بين طبق

 .حقوق زن و مرد داشته است
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و » زار و اذيت جنسی در محل کارقانون مجازات برای آ«، »قانون خشونت خانگی«در اين کشور قوانينی چون 

 .اند شده اجرا» قانون مربوط به مرخصی والدين«چنين  ھم

 .در تحقيقات بانک جھانی، عربستان سعودی بعد از امارات متحده عربی، سودان و ايران قرار گرفته است

سازی  ز موضع جھانیھا، ھمواره ا ھای بانک جھانی و صندوق بين المللی پول به دولت شايان ذکر است که توصيه

ويژه زنان و کودکان کارگر  تر نيروی کار به داری، کسب سود، استثمار ھر چه بيش اقتصادی، حفظ نظم موجود سرمايه

  .است

اجرای «: ن گزارش خود اعالم كرديتر پاكستان در تازه» دياكشن ا«ردولتی يبرای نمونه، چند سال پيش سازمان غ

ادی بر كار زنان در يات منفی زتأثيرالمللی پول،  نياز سوی بانك جھانی و صندوق بسازی اقتصادی  ھای جھانی استيس

گزارش فارس،  به» .رود شمار می ر بهيھای اخ  عامل اصلی استثمار زنان طی سالمسألهن يكشورھای مختلف داشته و ا

: د، افزوديس سازمان اكشن ائيل ريتارا سھين خبر به نقل از خانم سيآباد، ضمن اعالم ا روزنامه داون چاپ اسالم

ت ھستند و يع مختلف پاكستان مشغول به فعاليط كاری در صناين شرايتر اری از زنان پاكستانی ھم اكنون در سختيبس«

زنان نه تنھا در پاكستان، بلكه در اكثر كشورھای جھان، . گونه دسترسی به امكانات بھداشتی و آموزشی ندارند چيھ

  » .ن به معنای استثمار زنان در جامعه كنونی استيكنند كه ا افت میياد در يرابر ساعات كار زار كم در بيھای بس حقوق

المللی پول و  نيج شده از سوی بانك جھانی ، صندوق بيھای ترو ستی و آموزهيتالياصول اقتصاد كاپ«: ح كرديوی تصر

  » .رود یشمار م رنج زنان جھان به سازمان تجارت جھانی، عامل اصلی استثمار دست

شت زنان يچ آثار مثبتی بر سطح معيسازی اقتصادی نه تنھا تا كنون ھ جھانی«: ادآور شديل، در ادامه يتارا سھيس

  .ادی كرده استيھا كمك ز رنج آن خصوص در كشورھای در حال توسعه نداشته است، بلكه به استثمار دست به

تر،   بانک جھانی، اقتصاد جھانی را در مسير نابرابری بيشھمراه سازمان تجارت جھانی و المللی پول، به صندوق بين

المللی پول و  ھای تعديل ساختاری صندوق بين سياست. زيست قرار داده است استثمار شديدتر نيروی کار و نابودی محيط 

و ھای غذا  ھای آموزش، بھداشت و درمان، حذف يارانه کردن کشورھا به قطع ھزينه بانک جھانی از طريق ملزم

ھای ملی و فريزکردن  ئیسازی دارا تر شدن صادرات، خصوصی ارزش کردن پول ملی برای ارزان ونقل، بی حمل

کردن  عنوان سفت چنين اقداماتی که به. کنند گيرنده حصول اطمينان می ھای کشورھای وام دستمزدھا از بازپرداخت بدھی

ھا را برای توسعه اقتصادھای داخلی نيرومند کاھش داده و  کشورئیکمربندھا شناخته شده است، فقر را افزايش و توانا

برداری   زيست را مورد بھره دھد کارگران اين کشورھا را استثمار کنند و محيط ھای چندمليتی اجازه می به شرکت

 المللی پول برای آرژانتين به کاھش حقوق پزشکان و تخريبی قرار دھند؛ برای مثال يک بسته وام اخير صندوق بين

المللی پول، نخبگان کشورھای  صندوق بين. کند اجتماعی را دنبال می تأمينھای  معلمان گره خورده و کاھش در پرداخت

گوتر کرده تا نسبت به مردم خود؛ در نتيجه در حال تحليل بردن روند  جنوب را در برابر نخبگان جھان اول پاسخ

  .دموکراتيک موجود است

ه در آن ھمه کشورھای عضو، رای برابر دارند، کشورھای ثروتمند برخالف يک سيستم دموکراتيک ک

شده از ھر کشور به   که با ميزان سھم پول پرداختهئیواسطه قدرت رأ المللی پول را به ھای صندوق بين گيری تصميم

ده و بو» ، يک رایدالريک «اساس  اين سيستمی بر. شود، تحت تسلط خود دارند  میتعيينالمللی پول  صندوق بين

قرارداشتن ميزان نامتناسبی از قدرت در . دار اين صندوق است ترين سھام  درصدی، بزرگ١٨متحده با يک سھم  اياالت

ھای کشورھای صنعتی در  گذاران و شرکت داران، سرمايه معنی آن بوده که منافع بانک دست کشورھای ثروتمند، به

  .صندوق، مقدم بر نيازھای اکثريت فقير جھان است
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گذاران خارجی از طريق  کنند برای جذب سرمايه بانک جھانی مرتبا به کشورھا توصيه می المللی پول و  دوق بينصن

اين صندوق با . جمعی و سرکوب دستمزدھا اقدام کنند تضعيف قوانين کارشان برای مثال، حذف قوانين مذاکرات دسته

ترين   امن و با ارزانئیھا ھای خود را به مکان رمايهکند تا س ھا را تشويق می ، شرکت»پذيری نيروی کار انعطاف«

  . دستمزدھا انتقال دھند

جای ايجاد  در قوانين کار به» پذيری انعطاف«طبق گزارش توسعه و تجارت سازمان ملل متحد، کارفرمايان از اين 

اده قانونی در قانون کار خود در ھائيتی به دولت گفته شد تا يک م. کنند انداختن کارگران استفاده می شغل، برای بيرون

  .  درصد، افزايش در حداقل دستمزد را اجباری کرده بود، حذف کند١٠را که در زمان تورم باالی 

زيرا مجبور به رقابت با نيروی کار ارزان . بينند المللی پول صدمه می ھای صندوق بين ، از سياستامريکاکارگران در 

جنوبی، اندونزی،  المللی پول در بحران مالی آسيا، کره وءمديريت صندوق بينس. شوند و استثمارشده ساير مناطق می

صندوق . شد» فقير جديد« ميليون ٢٠٠ور کرد که منجر به ايجاد  تايلند و کشورھای ديگر را در رکود عميقی غوطه

 در نتيجه، ھنگامی ».وجو کنند راه خروج از بحران خود را در صادرات جست«المللی پول به کشورھا توصيه کرد  بين

  . ھزار نفر از کارگران فوالد اخراج شدند١٢ انتقال داده شد، بيش از امريکاکه فوالد آسيا به وقور به 

در شرايطی . کند ھايشان را بسيار دشوارتر می  نيازھای اساسی خانوادهتأمينھای تعديل ساختاری، برای زنان،  سياست

المللی پول برای استفاده از خدمات عمومی افزايش  شده ازسوی صندوق بين يلدليل شھريه تحم ھای آموزش به که ھزينه

ھای  کنندگان از خدمات در درمانگاه ھای استفاده ھزينه. مانند ابد، دختران اولين کسانی ھستند که از مدارس باز میئيم

تر به آن نيازمند ھستند، غيرقابل دسترس کرده   بيشھای بھداشتی را برای کسانی که ھا، مراقبت عمومی و بيمارستان

ھر قدر . کند ھای زنان را دشوارتر می ر جھت کشاورزی به محصوالت صادراتی نيز تغذيه اعضای خانوادهئيتغ. است

کشی افزايش يافته  ھای بھره ھای کارگاه ھای کار به عقب برگشته و سوءاستفاده که مقررات دولت در ارتباط با محل

  .اند تری قرار گرفته ، زنان مورد استثمار بيشاست

برداری از منابع طبيعی در  آن، راه را برای بھره» نجات«ھای به اصطالح  المللی پول و بسته ھای صندوق بين وام

محيطی  ات زيستتأثيرالمللی پول،  صندوق بين. آور ھموار کرده است گيرنده در مقياسی عميقا شوک کشورھای وام

ھا نقشی  گذاری محيطی نيز در اين سياست ھای زيست  ھا و گروه خانه گيرد و وزارت دھی را در نظر نمی  وامھای سياست

رفتن منابع  ھا، منجر به ازبين آوردن ارز برای بازپرداخت وام دست تمرکز بر رشد صادرات در راستای به. ندارند

رفتن  عاج بر صادرات کاکائو، منجر به ازبين تکای ساحلطبيعی و ناپايدارکردن اين منابع شده؛ برای مثال، افزايش ا

  .ھای اين کشور شده است دوسوم جنگل

جنوبی، اندونزی، تايلند، برزيل و روسيه در  طور کره  و ھمين١٩٩٥ھای مالی مانند بحران مکزيک در سال  در بحران

ھای نجات   حال، طرح با اين. وارد شددھنده در آخرين راه چاره  عنوان قرض المللی پول به ، صندوق بين١٩٩٧سال 

تر شد و به  در عوض، بحران عميق. المللی پول در بحران مالی آسيا، بحران ھای اقتصادی را متوقف نکرد صندوق بين

ھا  اجرای آن.  فاسد بودندئیچون داروھا ھا ھم شده بر شرايط اين وام ھای اعمال سياست. تری توسعه يافت کشورھای بيش

جنوبی با افزايش  المللی پول در کره صندوق بين. برد ھا شده و در بلندمدت توسعه را تحليل می مدت سبب اخراج در کوتاه

تحت اصالحات اقتصادی تحميلی . تر شد ھا و بيکاری بيش نرخ بھره، رکودی را سبب شده که منجر به ورشکستگی

 که در فقر شديد زندگی ئیھا ، شمار مکزيکی١٩٩٥اصطالح نجات پزو در سال  المللی پول، بعد از به صندوق بين

  . درصد کاھش يافت٢٠ درصد افزايش و ميانگين ملی حداقل دستمزد، ٥٠کردند، بيش از  می
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ھای مربوط به  چنين فعاليت ھای کارشناسان و محققان، اگر کار در خانه و برای خانواده و ھم طبق تخقيقات و بررسی

. گيرد نظر بگيريم؛ دوسوم کار انجام شده در مقياس جھانی، توسط زنان صورت میبازتوليد در اين عرصه را نيز در 

 درصد ٧٠. اند خود اختصاص داده  درصد دستمزدھا را به١٠اين در حالی است که زنان در مقياس جھانی، تنھا 

 درصد ٩٨/٠ان تنھا زن. دھند سواد در جھان را زنان تشکيل می فقيرترين اقشار مردم در جھان سوم و دوسوم افراد بی

  .ھای جھان را در تملک دارند ئیدارا

چرا که نيروی کار .  برخوردار استئیسزا  نيروی کار زنان در مقياس جھانی از اھميت به،داری برای اقتصاد سرمايه

 .زنان ارزان است

فته از سوی  درصد کار صورت گر٣٣تنھا به ازای . شود ترين بخش آن مجانی است و به رايگان عرضه می بزرگ

داری نظير بزرگ کردن فرزندان، مراقبت از  شود و مابقی در قالب کارھای مربوط به خانه زنان دستمزد پرداخت می

  .شود ھمسر و افراد پير و مريض خانواده يا کار در بخش کشاورزی به رايگان انجام می

کنند و يا  ر از ھمکاران مردشان، دستمزد میت ھا کم به آن. کنند زنان شاغل عمدتا در شرايطی سخت و دشواری کار می

 .گردند گونه حمايت اجتماعی برخوردار نيستند و يا از حمايت اجتماعی بسيار اندکی برخوردار می از ھيچ

 و بانک جھانی، نقشی مھم در روند  (IMF) المللی پول المللی نظير صندوق بين ھای مالی و اقتصادی بين سازمان

سازی  ھا را برای خصوصی  مقروض، آن  که از طريق دادن اعتبارات به کشورھای استعمار شدهچرا. استعماری دارند

در نتيجه اصالحاتی از اين دست، تعداد . دھند  تحت فشار قرار میئیھا و کاھش مزايای اجتماعی و امور زيربنا ئیدارا

شوند در شرايطی ناايمن  ب شده و مجبور میشان پرتا ھای سنتی ی کار و فعاليت توجھی از زنان به خارج از حوزه قابل

يا در مناطق آزاد تجاری در آسيا، . اند  درصد زنان کارگر در بخش غيررسمی شاغل٩۴برای مثال در ھند، . کار کنند

 ميليون ۵/۴انگيزی حاکم است حدود   رسد شرايط کاری حزن  می٧٠ھا به بيش از  ی التين و آفريقا که تعداد آنامريکا

 .  درصد آنان را زنان تشکيل می دھند٩٠کنند که  سراسر جھان در اين مناطق آزاد کار مینفر در 

کارمزدی در شرايطی وحشيانه، بدون ساعات کاری منظم، بدون حمايت قانونی، بدون ھيچ نوع پرداختی برای 

تری  نئيند دستمزدی بسيار پاکن کار گرفتن کودکان و زنان تالش می ھای بھداشتی و درمانی، به کاری، بدون بيمه اضافه

  .ھا پرداخت کنند به آن

ھای  خاطر تفرکات سنت مانده اقتصادی، نه تنھا در نقش زن کارگر، بلکه به  عالوه بر اين، زنان در کشورھای عقب

چون ايران، زنان در اين جوامع نيز در معرض سرکوب سيستماتيک و تبعيض  مردساالرانه و مذھبی و ناسيوناليستی ھم

 .داوم قرار دارندم

ھای مرتجع که با استفاده از زور و با حمايت حاميان قدرتمند غربی و شرقی، خود را بر سر قدرت نگه  حکومت

آميز، زنان را به شکل مضاعفی مورد ستم   و قوانين تبعيضئیاند و ھمراه با مفاھيم اخالقی و مذھبی قرون وسطا داشته

ياری از کشورھا و نه فقط در ايران، افغانستان، عربستان، ترکيه، پاکستان، ھند، دھند، مطمئنا در بس و تبعيض قرار می

 مشارکت عمومی در امورات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی  ، به زنان اجازه... وئی و آسيائیکشورھای آفريقا

 انسانی و  داری از حقوق اوليهھا از امکان تحصيل و منابع آموزشی برخوردار نيستند و بدون برخور شود، آن داده نمی

 .دھند کننده ادامه می بار و خسته  سرنوشت خود، به زندگی مشقتتعيينبدون داشتن فرصتی برای 

 درصد برآورد شده ٣/١٤آمار مشارکت اقتصادی زنان در ايران، طبق آمار منتشر شده توسط يونيسف، چيزی در حدود 

طور دقيق  ھای اقتصادی خصوصی يا سنتی و خانوادگی به در بنگاهاست و در عين حال تخمين ميزان اين مشارکت 

   .ميسر نيست
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ھا در نيروی کار  دھند، نرخ شرکت آن ھا را تشکيل می التحصيالن دانشگاه  درصد فارغ۵٠با وجود اين که زنان بيش از 

اتب اقتصادی وجود دارد و گير در تمام مراحل سلسله مر  چشمئیھا عالوه بر اين، تفاوت.  درصد است١٣ يا ١٢فقط 

ھا  ھای مديريتی در بخش خصوصی در مقايسه با جمعيت آن رتبه دولتی و سمت ھای عالی ميزان حضور زنان در سمت

  .بسيار ناچيز است

قيد و شرط زنان و  المللی که نه تنھا آزادی و برابری بی مغايرت قوانين شريعت اسالمی در خصوص زنان با قوانين بين

پذيرد، بلکه ھرگونه انتقاد و اعتراض به اين قوانين غيرانساين به شدت از سوی حاکميت سرکوب   نمیمردان را

  . گردد می

آميز نيز از حقوق مسلم زنان است که در ايران جرم  حق برخورداری از قوانين برابر يا حتی اعتراض به قوانين تبعيض

  . ودش است و با برخوردھای شديد نيروھای امنيتی مواجه می

ھای  دھد بر روی انتخاب داند؛ اين به مرد اجازه می قوانين حکومت اسالمی ايران، مرد را سرپرست مطلق خانواده می

مثال مرد حق دارد تحت شرايط خاصی ھمسر خود را از اشتغال .  شديد داشته باشدکنترولاقتصادی و زندگی ھمسرش 

نامه کتبی شوھر   کارفرمايان برای استخدام زنان دريافت رضايتبه مشاغلی ويژه ممنوع نمايد و در عمل ھم بعضی از

طبق گزارشات و اظھارنظر برخی وکال، مردان مرتبا طی مراحل دادرسی طالق در . دانند ھا را الزم می يا نامزد آن

مناسب به کار اند و يا در مشاغلی نا ھا مشغول به کار شده کنند که بدون رضايت آن ھا ھمسران خود را متھم می دادگاه

   .اند پرداخته

   در يک کنفرانس در برتن وودز نيوھمپشاير ايجاد شد و در حال١٩٤٤المللی پول و بانک جھانی در سال  صندوق بين

المللی پول در اصل برای ترويج ھمکارھای اقتصادی  صندوق بين. سی است دی حاضر، مقر آن در شھر واشنگتن

ھا بتوانند با ساير کشورھا، برای  ای که آن گونه مدت به کشورھای عضو طراحی شد، به هھای کوتا المللی و ارائه وام بين

  .ھا، تجارت کنند رسيدن به توازن تراز پرداخت

دليل  کشورھا در بحران مالی را که عمدتا به» نجات«المللی پول نقش  ، صندوق بين١٩٨٠از زمان بحران بدھی دھه 

ھای وام ضروری مرتبط با شرايط معين که اغلب به   جھانی بوده است، با بستهیئبازی پول در اقتصاد کازينو سفته

المللی پول، اکنون مانند يک وام جھانی عمل  صندوق بين. اند، برعھده گرفت ھای تعديل ساختاری ارجاع شده سياست

المللی  ھای بين  وام، کمکاين کشورھا برای دريافت. کند  کشور اعمال می٦٠کرده و اھرم عظيمی را بر اقتصاد بيش از 

بنابراين صندوق . شوند المللی پول می ھای صندوق بين ھای خود مجبور به پيروی از سياست و حتی کاھش يا لغو بدھی

گيرد که کشورھای بدھکار به چه ميزانی بتوانند منابع خود را بر آموزش، بھداشت و درمان و  المللی پول تصميم می بين

ات روی زمين است، با مؤسسالمللی پول، يکی از قدرتمندترين  صندوق بين.  صرف کنندزيست حفاظت از محيط 

 .کند دانند که اين مؤسسه چگونه کار می ھمه، ھنوز عده زيادی نمی اين

کند برابری زن و مردم تنھا در شش کشور جھان متحقق شده است بايد بداينم که وضع  ھنگامی که بانک جھانی اقرار می

  !از ادعاھای بانک جھانی استخيلی بدتر 

اند؛ از  ھايشان برخوردار بوده مندی تری برای رشد و پرورش توان ھای کم انه در طول تاريخ بشر، زنان از فرصتتأسفم

  . ھای گوناگون اجتماع است تر آنان در صحنه جمله داليل مشارکت کم

ی، اجتماعی و فرھنگی کل جامعه و خارج از توان جدا از اوضاع اقتصادی، سياس تبعيض کنونی عليه زنان را نمی

شمار نظم موجود سرمايه داری و  ھای بی عدالتی و تبعيض عليه زنان، يکی از نشانه بی. تر آن بررسی کرد زمينه بزرگ

 برای مشارکت ئیھا به ھمين دليل، ايجاد فرصت. بسامان جھان امروز است ستيز و نا ستيز و آزادی ھای زن حکومت
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 کافی نيست، بلکه زنان و مردان بايد دوشادوش ھم برای ساختن نظم ئیختارھای فعلی جھان، به تنھازنان در سا

اجتماعی نوين آزاد و برابر و عادالنه تالش کنند که بر پايه اصول معنوی و با ھدف برقراری برابری، عدالت، رفاه و 

  .صلح جمعی بنا شود

ای برابری ميان زنان و مردان انجام شده است، جامعه بشری ھنوز راه  که در سراسر جھان برئیھا با وجود تمام تالش

 . درازی برای به اجرا در آوردن اين اصل مھم انسانی و اجتماعی در پيش دارد

ھای اجتماع، از مشخصات يک جامعه برخوردار  برابری زنان و مردان و مشارکت کامل زنان ھر دو در تمامی عرصه

   . اجتماعی و رفاه استاز آزادی، برابری، عدالت

ھا، به   بر دوش زنان و مردان قرار گرفته و ضعف ھر يک از آن،طور برابرھای يک اجتماع به شکی نيست که ستون

ھا و رشد زنان،  ھا، ابتکارات، پيشرفت نابرابری ميان زنان و مردان نه تنھا مانع خالقيت. انجامد سستی کل جامعه می

بشر ھنگامی به آزادی، برابری، رفاه، سعادت، خوشبختی و صلح و آرامش . شود ع میبلکه مانع پيشرفت کل اجتما

ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و دفاعی اجتماع  ابد که زنان و مردان ھمگام با ھم در تمامی عرصهئيدست م

  .مشارکت فعال و برابر داشته باشند

  ٢٠١٩ چھشت مار - ١٣٧٩ ]حوت[جمعه ھفدھم اسفند

  


