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  ٢٠١۶ فبروری ٠٩
  

  ؟کند چرا خشونت عليه زنان، صلح جھانی را تھديد می

١ 

در بخش اول . با شيب تند است) فرضيه(کند؟ بايد اعتراف کنم، که اين يک تيز  ی را تھديد میآيا خشونت صلح جھان

  .افغانستان خواھم پرداختۀ اين مقاله خواھم کوشيد، که اين تيز خود را اثبات کنم، در قسمت دوم مقاله به  معضل

اين . ی يک سيلی يا لگد در حريم خانوادهيعن. کند  گرچه در اوايل اين کلمه چندان مھم جلوه نمی–خشونت خانوادگی 

 من يقين دارم، که اشتراک کنندگان اين کنفرانس با من -اما با آنھم.  ناگوار داشته باشدۀتواند آنقدر نتيج عمل ھرگز نمی

  .ھمنظر اند، که خشونت خانوادگی يکی از رايج ترين نوع خشونت ھاست

به اين معنی، که خشونت تازه ای در . شود اعث تکرار خشونت میرساند، و ب اين نوع خشونت به انسانھا آسيب می

  .شود و اين ذخيره اتمام ناپذير است َخشونت باز ھم از نو تدارک ديده می. قبال  خود دارد

 میی  در يکی از کمپاين ھای چندين ساله اش، جھت قطع خشونت عليه زنان، اشاره به آمار٢٠٠٨ملل متحد در سال 

 از ی آن است، که از سه زن يکی آن در جھان به اشکال مختلف مورد خشونت ھای جسمی ويا نوعۀندکند، که نشان دھ

 که عضويت ملل متحد را دارند، خشونت خانوادگی ھمچنان یدر نصف ممالک. گيرد خشونت ھای جنسی قرار می

  .شود به زنش جرم نيست و پيگرد قانونی نمی تجاوز جنسی از جانب شوھر

 نام ه سی علمی انستيتوت امريکائی بريک بر:  استباال خشونت خانوادگی برای اجتماع خيلی ۀمخارج يا ھزين

American Institute on Domestic Violence   نتيجه گيری ميکند، که به اثر خشونت عليه افراد، اين افراد

زار محل کار و پيشه وری  برای  ھ٣٢ که با اين ھشت ميليون روز،  –ساالنه ھشت ميليون روز از کار باز می مانند 

  .توان تدارک ديده شود افراد جامعه  می
 مستقيم يا غير مستقيم ۀدھد، که مخارج يا ھزين  نشر شد، نشان می٢٠٠۴يک برسی علمی ديگر در بريتانيا که در سال 

  . پوند برای  فی نفر است۴۴٠خشونت خانوادگی ساالنه 

 نابرابری حقوقی بين زن و مرد عامل  ٢٠٠۵در سال " زمان بھداشت جھانیسا"نظر به يک ھمه پرسی جھانی از جانب 

 .شود ُاصلی خشونت ھای خانوادگيست، که در نتيجه منجر به بيماری ھای مزمن جسمی و روانی می
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 ديش، تايلند،ه ايتوپيا، ناميبيا، تنزانيا، بنگل سازمان بھداشت جھانی درين ھمه پرسی در کشور ھای  برازيل، پيرو،

  . انجام داده ھزار زن مصاحب٢۴جاپان، ساموا و سربيا مونتينگرو با 

ديش، ايتوپيا، پيرو و تانزانيا گفتند، که در ظرف يک سال ه صد زنان در بنگلدر  ٧١ الی ۵٠بين :  اين ھمه پرسیۀنتيج

صد را در  ٢٠نتر از يئ در جاپان اين ھمه پرسی آمار پافقط. گذشته مورد خشونت جسمی و تجاوز جنسی قرار گرفته اند

نه از پوليس، نه از خانه ھای امن و نه  از . ی کمک طلب نمی کننداکثريت قربانيان از ھيچ مرجع. ادد نشان می

که زنان مورد خشونت جسمی يا تجاوز جنسی قرار گيرند، در تمام کشور ھای  دنيا  خطر اين. مؤسسات غير دولتی

مند خشونت عليه زنان کمتر نيست، اما زنان درين کشور ھا ازنگاه اقتصادی در کشور ھای ثروت.  يکسان استًاتقريب

  . از روابط  خشونتبار خانوادگین است، برای جدائی و بيرون رفتیردان وابسته اند و اين خود چانسکمتر به م

، يا نظاره گر که در دوران کودکی و جوانی لت و کوب شده اند، يا به ايشان تجاوز جنسی صورت گرفته است دخترانی

کند و در   در روان شان رشد می" نفرت از خود"بوده اند، به مرور زمان يک نوع لت و کوب مادر شان توسط  پدر 

شوند، يا معتاد به  بعضی اين دختران به بيماری بی اشتھائی و بيماری الغری دچار می. مانند قيد می" زندان قربانی"

را جريحه  زنند و بدن شان می" تخريب خودی"عضی ازين دختران دست  به ھمچنان ب. دارو ھای مسکن و خواب آور

ِکه اين دختران با مردان   احتمال اين"کريستوف فايفر"نام ه ی بح يک پژوھشگر جناۀنظر به  تجرب. سازند دار می
  .که در کودکی مورد خشونت قرار نگرفته اند، ، شش مرتبه بيشتر است خشن ازدواج کنند، از دخترانی

که در کودکی خشونت را تجربه کرده اند و صدمه ھای روانی ديده  ِدھد، که اکثر دخترانی ِپژوھش ھای متعدد نشان می

 بيماری بی کنند، يا به استفاده میوءل و مواد مخدر سحشوند، بيشتر از الک اند، در دوران نو جوانی زودتر حامله می

  .کنند دکشی میالخره خواشوند و ب  میءاشتھائی و الغری مبتال

ّشوند، معموال مايل اند،   عکس زنان، زمانی که بزرگ میهکه در دوران کودکی خشونت را تجربه کرده اند، بی پسران

 وبه خاطر  حيث قربانی پنھان کرده باشنده که گذشتۀ خود را ب   برای اين-خودشان ازخشونت عليه ديگران استفاده کنند 

  .نندک  که ازين ناحيه احساس مییشرم

رسد، مردانی که در طفوليت خود قربانی خشونت بوده   در افريقای جنوبی به اين نتيجه مییسی ھای علمی متعددربر

اند، يا  نظاره گر خشونت عليه ديگران بوده اند، به مقايسه با مردانی که خشونت رادر کودکی تجربه نکرده اند، بيشتر 

عکس زنان، اين نفرت ه اما ب. باشند" نفرت خودی" که اين مردان نيز  دچار امکان دارد. مايل به استفاده از خشونت اند

کنند، اما مردان  برند، به اين معنی که، زن ھا خودشان را تخريب می را عليه خود نه، بلکه عليه ديگران به کار می

يا ؤدر حالت نيمه بيھوشی ر و  شوند شوند، يا به مواد مخدر معتاد می ليست میحبسياری ازين مردان الک.  ران راديگ

برای نجات خودش از کابوس خشونت، به خشونت عليه  ديگران . کنند را باالی ديگران تجربه می ھای خشن شان

  .توصل می جويد

ی نظر به موقيعت اجتماعی ئالبته بين مردانی که در دوران کودکی مورد خشونت خانوادگی قرار گرفته اند، تفاوت ھا

را   خشم  شانًاردانی که از نظر اقتصادی فقيرتر اند و در قشر پائين اجتماعی قرار دارند،  اکثرم. شان  وجود دارد

توانند، با  ، اما مردانی که در رده ھای باالئی قدرت قرار دارند، می.ريزند باالی زن و اطفال شان بيرون می"  فقط"

  . را راضی سازند ی يا در اردو خود شان خود در مراکز قدرت مانند سياست، اقتصاد جھانۀخشم تخريب کنند

داند، که   پدرساالری را يک ثالوث سه گانه میۀ جامعه شناس کانادائی ،  جامعMichael Kaufman" َميشايل کوفمن"

رفتار و روش بيرحمانه و خشن را . ُمرکب است از خشونت عليه زنان، خشونت عليه مردان ديگر و خشونت عليه خود

  پدرساالر يکی از امتيازات و حقوق خود، برای رسيدن به ھدف يا برای دستيابی به قدرت، میۀامعاکثر مرد ھا در ج
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تنھا برای اين ه کند، زيرا غذای شام را به وقت مناسب آماده نساخته، اين ن اگر يک مرد زنش را لت و کوب می. دانند

ه او ايمان دارد، که سرزنش زنش يکی از حقوق نيست، که بار ديگر اين  سھل انگاری از جانب زنش تکرار نشود، بلک

 پدرساالری  مرد ھا را عقيده براين ۀفلھذا تنھا تفاوت جسمی باعت خشونت نمی شود، بلکه در جامع.  و امتيازات اوست

  .باشد است، که استفاده از خشونت يکی از حقوق مردان می

او را نمی پذيرفت، يا مقابل او خاموشی اختيار نمی کرد، اگر اجتماع  مقابل عمل خشونت آميز  مرد  مدارا نمی کرد و 

يااز نگاه سنتی و مذھبی وغيره عمل خشونت آميز او را تعبير نمی کرد،  ھرگز اين مرد مايل نمی بود، که به خشونت 

  .عليه ديگران ادامه بدھد

شود و  ک عمل قھرمانانه تلقی می يًاُشود، که کنش خشونت آميز عليه مردان ديگر اکثر يادآور می" َميشايل کوفمن"

گيرد؛ در بازی ھای سپورت، در جنگ ھا ، در فلم و در  قھرمان از جانب ديگران مورد تحسين و ستايش قرار می

 به حيث يکی ازخواص انسانی در رابطه ًو عمال" ذاتی " زۀحيث يک غريه ازين طريق عمل خشونت آميز ب. ادبيات

به اين . ا ازين طريق اختالفات بين فرد و جامعه را يا اختالفات بين ملت ھا را حل کردشود، ت ھای اجتماعی پذيرفته می

  . شود دليل خشونت خانوادگی در درازمدت خطری برای صلح جھانی محسوب می

 که مردان را به یھمين ابزار يا امکانات:  "بيند می" تناقض در قدرت مردانه" يک نوع " َميشايل کوفمن"در عين زمان 

زيرا عمل زورگوئی مانند .  ترس، انزوا، زجر و سختی برای خود ما مردان استایرساند، بزرگترين منش درت میق

 ھای مردانگی خيلی مشکل و تلقين و باور به ارزش.  کند ست، که ترس و فاصله را با ديگران ايجاد میا یزره پوش

 از ترس اين.  ھوشياری ازين ارزش ھا نگھبانی کنيمصورت افراطی، با زيرکی وه که ب  ناممکن است، جز اينًتقريبا

، اءرامی ھای روانی مانند ترس، انزوآخصوص مردان جوان دچار ناه که به قدر کافی مرد يا  مردانه نباشيم، ب

  .شود درين حالت روانی،  خشونت به يک ميکانيزم خنثی کننده مبدل می." شوند عصبانيت، تنفر از خود و خشونت می

  ".خشونت يکی از راه ھای چاره ايست، جھت نگھداشتن توازن و استقرار مردانگی: " نويسد می" َکوفمنميشايل "

از کودکان، زنان، : گيرند   از انسانھای ضعيفتر از خود  قربانی میًحاظ  مجرمان و خالف کاران معموالاز ھمين ل

 از زندگی  ای اند، که در مرحلنی جواناًرمان عمومااين مج. يا پناھندگان ھمجنسگرايان، اقليت ھای مذھبی يا اجتماعی 

را ثابت ساخته  که مردانگی شان برای اين.  قرار دارند، که ھويت فردی و اجتماعی شان خيلی متزلزل و نامطمئن است

به يک "  تو قربانی "ۀدر حال حاضر خطاب کلم. کنند محکوم می" نامردی" باشند، ديگران  را با زور و خشونت به

  .لمان تبديل شده استاع دشنام نمونه بين جوانان در نو

 سختگير پدرساالر، کودکان پسر از ابتدای دوران ۀيادآوری نمی کند، اينست، که در جامع" َميشايل کوفمن"چيزی را که 

ايسه با  را نصيب اند، به مقی را دارا اند، که آزادی بيشتری اند، که مقام بلندتری"جنس بھتر"موزند، که  آکودکی می

  .خواھران شان، و می آموزند، زمانی که بزرگ شوند، حتی باالی مادران خود نيز دستور صادر کرده می توانند

اين تجربه در دوران .  مردساالراستۀ مقام و منزلت انسانھا درجامعۀن کننديتمايز و تفاوت جنسی بين زن و مرد تعي

شود، که بعد ھا به حيث نمونه   ھا و ھمچنين زن ھا جايگزين میمرد) ضمير ناخودآگاه(کودکی آنقدر در تحت شعوری 

  .گيرد ن کننده در روابط اجتماعی شان مورد استفاده قرار میيو فورمول تعي

از ھمين لحاظ جوامع مردساالر، برای تثبيت ھويت و اختالفات ناشی از مقام و منزلت و تساوی جنسيتی، بيشتر در 

طور مصنوعی در عمق اجتماع ه يرا اين تفاوت جنسی و برتری طلبی جنسيتی بز. گيرند معرض خشونت قرار می

از نگاه آماری ثابت شده است، که برخورد ھای مسلحانه . شود اجتماعی نيز انتقال داده می تزريق شده، و به ديگر امور

  با  ه ای به مقايسه با جامعافتد،  ھای پدرساالر بيشتر اتفاق میۀبه خاطر اختالفات قومی، مذھبی و اجتماعی در جامع
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سرانجام  خشونت از جانب مرد ھا عليه زنان صلح را در کشور ھای مردساالر در معرض خطر .  تساوی جنسيتی

  .دھد قرار می

در   Washingtoner International Food Policy Research Instituteدر ضمن قرار مطالعات انستيتوت 

 که در آن   یبينند، به مقايسه به جوامع  فقر و گرسنگی زجر میۀن ھا بيشتر از ناحي مردساالر انساًاکشور ھای شديد

  :   نويسد   می Suresh Babu سورش بابو"رئيس و پروھشگر اين انستيتوت . تساوی جنسيتی مستقر است

  : شود ر می دو مثال را از افريقا يادآووی". يست برای حل مشکالت گرسنگی ناشی از فقرتساوی جنسيتی کليد" 

 در صد زنان باسواد اند، به مقايسه با ١٣ است؛ درين کشور فقط باال شاخص يا فھرست گرسنگی خيلی چاددر کشور 

  . درصد مردان۴١

 و تفاوت جنسيتی کمتر وجود دارد، شرايط   سال بايد به مکتب بروند١٠ کودکان ۀکه ھم  در حالیبوتسوانادر کشور 

در آن  که موکراتيک کانگوجمھوری د  مردساالرًااما در کشور ِ شدي.   بھتر است چاد کشورزندگی انسانھا در مقايسه با

 مواد غذائی زنان ۀگرچه اکثريت توليد کنند. کند سالھا جنگ جريان دارد، بدترين و شديد ترين گرسنگی تاخت و تاز می

  . مالکيت زمين را ندارندۀاند، اما زنان درين کشور اجاز

 ملل متحد در بخش خشونت عليه زنان ۀُ  جامعه شناس ترکی، گزارشگر ويژYakin Ertuerk" رتورکياکين اي"خانم 

  . بود

 Political Economy of Women's Human:  تحت عنوان ٢٠٠٩در گزارشی در  سال "  ايرتورک"خانم 

Rights  را در تمام دنيا فقير تر ساخته اين شکل اقتصاد جھانی، زنان . کند از جھانی سازی بازار آزاد سخت انتقاد می

را ازبين ببرد، بايد " خشونت شخصی"اگر جامعه می خواھد . و آنان را بيشتر تسليم ساختار ھای خشونت نموده است

  .عليه سه عنصر کليدی خشونت مبارزه کند

د، و بدين وسيله سھم  عليه تقسيمات کار از نگاه جنسيتی، که کار بدون مزد را در منزل باالی زنان تحميل می کناول،

  .دارد زنان را در اجتماع بيرون از منزل بازمی

بدين وسيله زنان را مجبور به کار ھای پائين دست با مزد . ی را تخريب می کنده ئ اقتصاد جھانی، اقتصاد منطقدوم،

ی به شرکت ھای ليت ھای دولتی و اجتماعومی شود، مسؤ" مؤنث يا زنانه" جنسی می سازد، فقر ۀاستفادوءناچيز و س

 سوی سنت ھا و ساختار ھای پدرساالری و بنيادگرائی سوق میه  زنان را ب،ھردو عنصر. خصوصی واگذار می شود

  .دھد

 ۀسازد، افراد مجرم در عرص  اقتصاد جنگ ھای مسلحانه، خشونت را به يک امر عادی در جامعه مبدل میسوم، 

 به شرکت ًت دولتی و اجتماعی اغلباکشور ھای بعد از جنگ خدمادر . سياسی و خانوادگی  پيگرد قانونی نمی شوند

يک مثال برجسته اقتصاد جنگی کشور . شود، که اين خود دولت ھا را ضعيف می سازد ھای خصوصی سپرده می

  .افغانستان است

و حقوق از اين لحاظ  مطالبه می کند، که نبايد حقوق سياسی بشر را از حقوق اجتماعی " ياکين ايرتورک"خانم 

طور مثال به پناھندگان بايد حق داده شود، که يک سرپناه مناسب داشته باشند، بايد در ه ب. اقتصادی انسانھا جدا ساخت

ھمچنان حقوق شان در دسترسی به صحت عامه، . نيت زنان از حمالت جنسی تضمين شودصون  ماکمپ ھای مھاجر

زمين و ميراث، دسترسی به مواد غذائی و آب آشاميدنی بايد دست آوردن مالکيت شخصی مانند ه فراگرفتن تعليم، ب

  .تضمين شود

  . دارده ای ھموار ساختن نشيب قدرت بين زن ومرد باالی کميت يا مقدار خشونت در جامعه تأثير خارق العا
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 تحقيق  "ۀ که دو پژوھشگر امريکائی در رشت١٩٩٢ الی ١٩۶٠ کشور بين سالھای ١۵٩ در يک تحليل آماری در 

  :  ، دريافتندMarc A. Boyer" مارک بوير" و ھمکارش Mary Caprioli" ماری کاپريولی" انجام دادند " اختالفات

 زياد زنان در صددری که تعداد زنان در پارلمان آن کشور بيشتر باشد، به زنان حق انتخابات داده شده باشد، ئکشور ھا

نوزادان پائين تر باشد، اين کشور ھا به ھمان اندازه  در سياست ی با معاش مناسب مصروف باشند و آمار تولد ئکار ھا

 درين پژوھش -  اين قدرت بزرگ جھانی -البته کشور امريکا . کنند خارجی خود ھدف ھای صلح جويانه را تعقيب می

  .علمی يک مقام استثنائی را دارا می باشد

 زن ۀی که  کمتر نمايندئبه اين معنی، کشور ھا. بير کرد معکوس نيز تعًتوان ظاھرا را می" کاپريولی" نتيجه گيری خانم

 با دستمزد بلند، کمتر دسترسی دارند و تولد یخابات داده نشده، زنان به مشاغلدر پارلمان دارند، به  زنان حق در انت

  .گيرد نوزادان بيشتر است، بيشتر جنگ ھای مسلحانه ازھمين کشور ھا سرچشمه می

به ھمان اندازه که خشونت داخلی در يک کشور رايج است، به ھمان : يجه گيری عمومی رسيدتوان به يک نت  فلھذا می

ين لحاظ خشونت عليه زنان، اطفال ااز. اندازه در سياست ھای خارجی اين کشور ھا دير يا زود خشونت نمايان می شود

  . کند و مرد ھای ديگر سرانجام صلح جھانی را تھديد می

 تأثيرات Erik Melander & Margit Bussmann" مارگريت بوسمن"و " ايريک ميلندر"پژوھش ھای آماری جديد 

لمان، ا گرايف ولدپروفيسو در شھر " بوسمن"خانم . زنان را باالی صلح داخلی کشور ھا  چندين مرتبه تأئيد کرده اند

 داخلی کشور ھا  دريافت، که صلح٢٠٠٠ الی ١٩٨۵ کشور جھان بين سالھای ١١٠توسط تحليل ھای آماری در 

ھمچنان سھم زنان در اقتصاد و بازار کار و . شود بيشتربه تناسب حضور نمايندگان  زن در سياست آن کشور تأمين می

  . کند دسترسی زنان به خدمات صحی و تعليم، صلح داخلی را درين کشور ھا  تثبيت می

  .شود ی میسموکرا پيشرفت اقتصادی  و دتر، توسعه ونظر به پژوھش باال،  تساوی جنسيتی باعث حکومتداری بھ

 چرا عدالت اجتماعی برای ھمه بھتر –صحت خوشبختی ست "   تحت عنوان ی در کتابیتوسط  آمارگيری ھای متعدد

دھند، که در   نشان میKat Pickett, Richard Wikinson"ريچارد ويلکنزون" و" کات پيکت"پژوھشگران " است

   وجود داشته باشد، خشونت کاھش می- تساوی اقتصادی و تساوی جنسيتی – تساوی  که بيشتر بين انسانھایجوامع 

  . دارند و دارای سالمت جسمی بھتر اندیکنند، زندگی خوشبخت تر ابد، ساکنان آن طوالنی تر عمر میي

، مريض شود، انسانھا خشن تر، عصبانی تر، بدبخت تر   که نابرابری به زور و جبر تحميل مییعکس در جوامع ه ب

  . اند-ُ پرخوری برای رفع عصبانيت –و حتی چاق افراطی 

 تساوی کنند، که از سالھای متمادی به اين طرف گوشزد می)  اقتصادۀدر رشت( ن  زن اپژوھشگران علمی و سياستمدار

  . برای  پيشرفت اقتصادی و آسايش ملت ھاستیاجتماعی بين انسانھا کليد

 US-Zeitschrift  امريکائی به نامۀدر جريدIsobel Coleman  "بل کولمنايزو" نامه پروفيسور امريکائی ب

Foreign Affairs مدنی و در حکومتداری، ۀسھمگيری فعال زنان درسکتور ھای اقتصادی، در جامع: " نويسد می 

  : دھد وی ادامه می. " خصوص در کشور ھای توسعه نيافته، خيلی مھم استه برای پشرفت اقتصادی، ب

تولد نوزادان و مرگ و مير نوزادان را بايد کاھش داد، صحت .  يکی از بھترين راه ھاستًز باالی زنان اغلباتمرک" 

عامه، دسترسی به مواد غذائی و تعليم را بايد بھتر ساخت، از سرايت بيماری ايدز بايد جلوگيری کرد، ارگان ھای محلی 

از پائين به "موکراسی دالخره يک سيستم ااری کرد، و بذبايد بنيانگی کرده بتوانند، ئقوی را، که برای ابقای خود کار ھا

  ". ساختررا امکان پذي" باال
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 باروری و حاصل خيزی زنان را در تولد نوزادان کاھش و روی زمين ھای زراعتی ًسوادآموزی و تعليم دختران ظاھرا

اگر دختران سه سال بيشتر به مکتب بروند، : " دھد نشان می" کولمن"يکی از يافته ھای علمی خانم . سازد بيشتر می

  ". يميائیکتعليم زنان بارورتر است، از کود . ابد يتولد نوزادان به يک درجه کاھش می

دھد، اگر دختران يک سال بيشتر به مکتب بروند ، بھتر از آن است، که به اين  پژوھش ھای بانک جھانی نشان می

  .ائی توزيع کرديکشور ھا کود کيم

َالفرنس سمرز"ِاز رئيس اقتصاد بانک جھانی " انم کولمن" :کند میل نقل قو َ"Lawrence Summers "  " سرمايه

يست در کشور ھای جنوبی، که بيشترين مفاد را ئ دختران يکی از بھترين سرمايه گذاری ھاۀگذاری باالی تعليم و تربي

را بھتر تغذيه می کنند  ورند، اما نوزادان شان آنيا می به دیبه اين معنی، زنان تحصيلکرده نوزادان کمتر. ورد آبار می

خط (حلزونی  مثبت سرمايه گذاری باالی زنان مانند  . و در راه صحت،  تعليم و تربيه  بھتر از آنھا پرستاری می کنند

  ".برای اجتماع ست) يا جسم مارپيچ

 را که از ین می دھند، که زن ھا پوليتانيا نشاديش، برازيل، کانادا، ايتوپيا و بره تحقيقات علمی در کشور ھای بنگل

که مردان اين پول را برای  کنند، برای کودکان شان به مصرف می رسانند، در حالی داری ذخيره میه مصارف خان

 ٢٠ نوزادان مار زنده ماندن آاگر درآمد يا عايدات مادران  افزايش يابد، . ل و سگرت به مصرف می رسانندحخريد الک

  .، به مقايسه با عايدات پدران يابدفزايش میمرتبه ا

  .در ضمن تعليم دختران، کشور ھای فقير را زودتر از فقر نجات می دھد

  :کند  اينطور نتيجه گيری می٢٠٠٩در خزان سال ) پالن اتنرناشنل(نام ه يک گزارش سازمان کمک به اطفال ب

  . دھد فی نفر افزايش می %  ٠،٣   باال بردن حتی يک درصد تعليم دختران، دارائی ھای عامه را

دھد؛ اين يک  افزايش می% ٢٠ الی ١٠افزايش يک سال بيشتر تعليم دختران، درآمد و معاش دختران را بين : استدالل

 شان سرمايه گذاری ۀرا در خانواد  درصد عوايد شان٩٠زن ھا " و .   چرخش فقرۀقدم مھم است، برای شکستن دور

  ".را   در صد عايدات شان۴٠ الی ٣٠رد ھا فقط که م کنند، در حالی می

 Stiftung" بنياد نفوس جھان"  از Hinz Catherina"  کاترينا ينسھ" :کند  آمار ديگری  را ارائه می

Weltbevoelkerung   شود  تعليمی دختران نمودار میۀکاھش نوزادان در کشور ھای فقير بعد از ھفت سال دور .

 تعليمی ۀ سال دور١٠قل  اکه ال ورند، به تناسب به زنانی آ کشور ھا کودکان بيشتری به دنيا میزنان بيسواد در اکثر اين

 وی ادامه می. کند، که بھترين داروی ضد حاملگی تعليم دختران است نيز تأکيد می" ينسھ"اما خانم . را فراگرفته باشند

 پيشرفت دوامدار اقتصادی، کاھش فقر، تساوی يست برایتدائی تعليمی دختران کليدب اۀحتی فراگرفتن دور: " دھد

  ".ُجنسيتی و کندی در افزايش نفوس جھانی

 ثانوی تعليمی دختران در بسياری از  کشور ھای آسيائی، افريقائی، امريکای جنوبی و اروپای شرقی ۀمتأسفانه دور

 در صد دختران ودر ۶٩يا قرار گزارش سازمان ملل در بخش نفوس جھانی،  در کشور ھای جنوب آس. شود کمتر می

که اگر زنان  در حالی. تدائی تعليمی را فرا می گيرندب در صد دختران فقط  دوره ا۴٩کشور ھای حنوب صحرای افريقا 

ين کشور ھا کنترول و دسترسی مساويانه با مردان را باالی زمين و خدمات دولتی داشته باشند، عوايد زراعتی اين ادر

  .ابد يافزايش می درصد ٢٠کشور ھای فقير 

" آماراتيا سن"درک و فھم اين واقيعت را که، حقوق زن محور پيشرفت فردی و اجتماعی ملت ھاست، بايد مديون 

Amaratya Senدر سال . بود" زنان گمشده"اين دانشمند اقتصاد ھندی کاشف ميليون ھا .  جايزه نوبل باشيمۀ  برند  
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ُ را که بايد می مردند، زيرا زنده ماندن آنھا مھم نبود، زيرا کوچکترين ی مقالۀ علمی، آمار زنان و دختران  در١٩٩٠
  . ميليون زن درسطح جھانی تخمين زد١٠٠دستری به مواد غذائی، خدمات صحی و خدمات عامه نداشتند، به 

شور ک. کند  در صد تخمين می٧،۵را در سطح جھانی به " ُزنان گمشده"  آمار ٢٠٠٣سی علمی ديگر در سال ريک بر

ديش و ه ی ھند، بنگل، ھمچنان کشور ھا") ُزنان گمشده" در صد ٩،٣با ( سی قرار داشت رافغانستان در صدر اين بر

ه طرف باال   از جانب پژوھشگران  زن در سازمان ملل متحد اين ارقام راب٢٠٠۵سی ھای بعدی در سال ربر. چين

  .شوند حسوب میم" گمشده"  ميليون دختر و زن ٢٠٠ً تقريبا: تصحيح کردند

" قول و وعده برابری" وع به موضًيحااين گزارش صر( ، ٢٠٠۵در گزارش نفوس جھانی سازمان ملل متحد در سال  

سرمايه گذاری  "ۀ منع خشونت عليه زنان به مثابتعليم برای دختران و:" ، اينطور نوشته شده است) شده استاءاھد

منع خشونت : و . دور آرات مثبت را به بار میيی نسل ھای آينده تغياست، که بالفاصله، درازمدت و برا" ستراديژيک

دھد و  دھد، زندگی را نجات می ، تساوی جنسيتی فقر را کاھش می.... است برای از بين بردن فقریعليه زنان کليد

  ."بخشد صحت عامه را بھبود می

اما در جائی که از  .  و ھمچنان از اطفال–ابد  يفلھذا در کشوری که حقوق زنان تقويه شود، زندگی مرد ھا نيز بھبود می

برتری طلبی و دادن امتيازات به مردان مانع  . برتری خواھی مرد ھا حمايت می شود، به ضرر ھمه تمام می شود

  .پيشرفت تمام ملت می شود

اگر با آنھم، آب . شود ِتوان به آبشاری مقايسه کرد، که از آن آب ھای زياد سرازير می   امتياز دادن به مردان را می

 کشتی ھا را سرنگون خواھد کرد و سرنشينان ۀبيشتری به اين آبشار بريزيم، قدرت اين آبھا آنقدر زياد می شود، که ھم

  .نيز به ھدف خواھد رسيد" ی پيشرفتکشت"وضع زندگی زنان بھبود يابد، اما اگر . کشتی ھمه غرق خواھند شد

  داردادامه 

  

  

 


