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  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 
 Human rights بشر حقوق

  
  ی ثابتدهيفر:  ازري وتکثترجمه

  ٢٠١١ جوالی ٢٠

 

   و زنانجنگ
  ست؟ي نی ازمبارزه طبقاتیبخش ،ی صلِح جھانیِ  برقراری تالش براايآ

  

 جنگ آورده ۀ است که در باریفي تعرني تریقي و حقنيباتري زنيا! گري دی اوهيه ش است اما باستي ادامه سجنگ

 ھا کوشش دي تھدني اۀبھان. مي قرار دارامريکا جنگ از طرف یدھايھا است که ما در کابوس تھد ماه. شده است

 از اي که آمي ندارني به ایما کار.  استی اه بمب ھستۀي تھی به فن آوریابي دست ی براراني در ای اسالمیجمھور

 که مخارج مي پردازی منيما به ا.  نهاي را داراست ی حقني چنیگري ھر کشور داي ی اسالمی جمھورینظر اصول

 خواھد گرفت و نه زي را نی آتی نسل ھاباني وحشتناک که نه فقط نسل حاضر بلکه گری سالح کشتار جمعني اديتول

 ھا ارديلي خواھد شد و سر به مزي موجودات نري ساستي و زستيز طي محبي و تخری نابوداعثتنھا انسان بلکه ب
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 نخواھد یشمالوريای  کاي راني فقط خاص انيا.  مردم شودی بھتر برای زندگکي نيمأ صرف تدي بازند یدالر م

 ی نمیکس.  کردشيزماھا را آ  مادر بمبامريکا ،ی سونامۀ درست دوھفته قبل از فاجعد،ياورياگر به خاطر ب. بود

 ري تاکنون از تاثزي نیکس. زند ی کار مني دست به اامريکا خطرناک است که ھست پس چرا ی اگر بمب اتمديوگ

 انجام یقي باره تحقني نگفت و در ایزي چیطي و محی دردناک انسانۀ و آن فاجعی سونامجادي آن بمب در اشيآزما

 خود را ی اتمدي برنامه جدامريکا ھفته گذشته  دریدر حال. دي نرسوم عمی آن به آگاھۀجي اگر گرفت نتاينگرفت و 

 ی در فقر زندگامريکا تيجمع% ٢٠ حدود یعني نفر ونيلي م۴٠ به کياعالم کرده است که بنا بر مدارک موثق نزد

 و محرومند ی بھداشتی ھامهي فقر از بلي ھا نفر به دلونيليم.  از آن ھا در فقر مفرط ھستندونيلي م١۶ و کنند یم

 مقاله بودجه جنگ نياساس ھمه ب. کنند ی مافتي درهيري خود را از مراکز خۀ روزانی ھا نفر غذاونيلي طور منيھم

  کار و ر،ي فقونيلي م۴٠ ني ای براستي بای که میونيلي ب١٠٠.  دالر برآورد شده بودونيلي ب١٠٠ در عراق امريکا

 ی که بنا بر آمارھاراني در ااي.  کردمی هي وآموزش تھدرسه کودکان و جوانان شان میمسکن و بھداشت و برا

 ٨٠ شدند و لي فقر خانواده مجبور به ترک تحصلي ھزار کودک و نوجوان به دل۶٠٠ از شي در سال گذشته بیدولت

 ی براافتهي دالر پول اختصاص اردھايليم.  کنندی می خط فقر زندگري زیاري  خط فقر و بسکيدر صد مردم نزد

 ،ی رسمکاري بونيلي م٧ از شي بیکار برا.  شدی مناني ای صرف بھبود زندگستيا بیمو  دي با،یتم اساتيسأت

 فقر اصال لي که به دلیونيلي آن سه می و باالخص برالي ھمه کودکان در سن تحصی برایليمدرسه و امکانات تحص

 انسان با آن کم و  ھاونيلي و چرا مرد که چرا ھمواره جنگ و خطر جنگ وجود دانياما ا.  اندافتهيبه مدرسه راه ن

 آن رھبر پاسخ اي ني ایري گمي شود آن را با اشتباه تصمی نمرند؟ي فقژهي که به وی شوند مردمی ساقط می از ھستشيب

 شود جنگ و یو باالخص نم.  پاسخ دادی آن جناح و به سادگاي ني شود جنگ را با جنگ طلب بودن اینم. داد

 ھا، فقر و فاقه ضي حاکم، تمام تبعی ھای نابسامانی تمامۀشير.  داد با زنان پاسخمردان زيعواقب آن را با ست

 مناسبات سلطه و استثمار است یعني مناسبات نيا.  حاکم برجوامع قائم استتي در جھان، در مناسبات مالکیارديليم

ان آن را توده تاو. شود ی منداختهھا راه ا  جنگشود؛ ی به کار گرفته مانهي وحشی حفظ و تداوم آن روش ھایکه برا

 را – نامم ی من آن را تجارت م– في تجارت کثني اما سود اپردازند ی کارگر جھان و مردم زحمتکش میھا

 نيري نرفته است که کنسرن شادماني.  که حتما کنسرن اسلحه باشدستيالزم ن. زنند ی مبي به جم،ي عظیکنسرن ھا

 که یمقاله ا.  منافع خود کشتار کردیانداخت و چگونه برا در جھان به راه ني خونیچه کودتاھا"  فروتتديوناي" 

 ري درگی در باره عواقب جنگ در کشورھای ارزشمنداري اطالعات بسی حاودي رو دارشيترجمه آن را در پ

.  دادميتعمافراد ۀ  آن را در باره ھمشود ی زنان و کودکان است که البته نمژهي به ویرنظامي مردم غیدرجنگ برا

 که با آن به یدي خطا در دنيالبته ا. رود ی جنگ به خطا می چرائليسفانه در تحلأ متدي دديگونه که خواھاما ھمان 

 بلکه ی دارهي سرماستمي مناسبات سیعني حاکم ستمي با سۀ که جنگ را نه در رابطیديد.  نگرد وجود داردیجنگ م

 یھا  اما جنگھا کماکان ادامه دارند و جنگ نوشته شده است٢٠٠٣ چمقاله در مار. نگرد ی میستيني فمدگاهيبا د

  .شوند ی آغاز میديجد

                                                                                            ی ثابتدهي فر٢٠٠٧چمار

  

  * و زنانجنگ
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 آنھا، زنان و انيدر م. اشندب ی تلفات جنگ مدرن را دارا منيشتري که در جنگ دخالت ندارند، بیانيرنظاميغ

  . جنگ قرار دارنددي شدیھا بيدختران به طور عمد ھدف آس

  

  یرنظاميمرگ زنان غ 

ھا در  بمبھا و اسلحه.  بودنداني نظامريشدند، غ  که در جنگ کشته یکسانۀ ابندي شي درصد افزاستم،ي قرن بی طدر

در . کنند ی و دچار نقص عضو مکشند ی م،یام نظري را ھم چون مردان غی نظامري زنان غ،ی نظامیھايريدرگ

 لي تشکانيرنظامي مردند، غميرمستقي غاي ميقي را که در اثر جنگ به طور مستی ، نه نفر از ھر ده نفر١٩٩٠ ۀدھ

  ۀ نشان دھندستمي قرن بیھا  زنان و کودکان در جنگژهي و به وانيرنظامي غري مرگ و مزاني مشيافزا. دادند یم

   . جنگ استیھا کي و تاکتیولوژ در تکنراتييتغ

 بمباران کردن ھا را ،ی نظامیستراتژ.  را گرفته استیداني می جنگ نظامی جا،ئی ھوای سطح باالیکي تکنجنگ

 یھا ستمي و سی مراکز صنعتھا، مارستاني منابع آب، بھا، روگاهي نلي از قبیرنظامي غیھا اني بنبي تخریبرا

 یري درگ،عالوهه ب.  انجام داد١٩٩١ در عراق در سال ۀ متحداالتي  که ایار ھمان کرد؛يگ ی در خدمت م،یارتباط

 کشتن، تجاوز، ترور و ی را براانيرنظامي غ،ی نظامیھا  ندارند و جنگندهیني معی جنگداني در کشورھا مگري د،ھا

  .دھند ی ھدف قرار مشان، ی کردن از محل زندگرونيبه زور ب

 به حذف کامل مي در کشورھا و تصمھا یري درگیريف، جھان شاھد شتاب گ طرني دوم به ای زمان جنگ جھاناز

 پل پوت، مي کامبوج در رژی داخلیھا یري در درگان،يھودي هي ھا علیناز" ئیراه حل نھا. "مردم  بوده است

 به مردان، زنان و کودکان.  شده استته در روآندا و کردھا در عراق به کار گرفسي توتس،یوگسالويمسلمانان در 

 ی قرار می خود  مورد استثمار جنسی زنان، به خاطر  تعلقات قومنيعالوه برا.   ھستندی کشتار جمعی قربانیتساو

 نفر در ونيلي مکي حدود ١٩٩۴ روآندا، در سال ی مرکزیقايفرادر کشور . شوند ی و شکنجه و کشته مرنديگ

 ۴۵ تا ۴٠ قيبه طور دق.  کشته شدندخ،ي تاریمع کشتار جني ترعي سه ماھه؛ در سرۀر دوکي در ی قومی ھایريدرگ

 و تجاوز قرار ی جنسۀ ھزار زن و دختر مورد شکنج۵٠٠ از شي و بدادند؛ ی ملي کشته ھا را زنان تشکنيدرصد ا

 شدند، مورد زولهي که زنده مانده بودند از طرف جامعه ای زنان و دخترانني ازیاريبعد از جنگ بس. گرفته بودند

  .دندي گردمي تسلیرفتند و طرد شدند و در اثر آن به مرگ اجتماعسوء ظن قرار گ

  

  ی شکنجه واستثمار جنستجاوز،

خود را به عنوان اسلحه   که مردان آلتی است در زمانی شوک روحلي زنان، تحمی جنگ برایھمتا ی ببي آسکي

 تجاوز به عنف یھا  کمپ،یظام نیھا فاحشه خانه. رنديگ یکار مه بعليه آنھا  خوار کردن، تجاوز و شکنجه، یبرا

 که به  تجاوز ی فرھنگد، ھستنی با فرھنگ جنگ که به آن متک،ی خودفروشیسکس براۀ ابنديو تجارت رشد 

 زنان ی براژهي و به طور وديآ ی که به دنبال جنگ می و اقتصادی انھدام اجتماعراثي و با مدھد، یمردانه مجوز م

 ۀ دربارري اخقاتي در جنگ، تا تحقیاگرچه که تجاوز و استثمار جنس. شوند ی مهيو کودکان نابود کننده است، تغذ

طور ه  در روآندا، بی سابق و زنان توتسیوگسالوي در یري درگی مسلمان در طنتجاوزات مربوط به قتل عام زنا

 یمقامات باال که کند ی فاش محياکنون تار.  نام گرفته بودندی جنگاتي مستند نشدند و شقاوت ھا و جناکيستماتيس

 داده تي رسمو مجوز ،ی مردان نظامۀلي زنان منطقه به وسی اشغال گر، ھمواره  به استثمار جنسی و نظامیجنگ

 یبرا"  حياستراحت و تفر" را تحت عنوان ی نظامی جنگ،  فاحشه خانه ھایھا ھا در ھمه طرف دولت. اند
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 فاحشه خانه ی قانونستمي سکي که ني اۀ محرمانرشيبا پذ.  نھادند، ھمساز کردند و ھموار نمودنداديسربازان شان، بن

 هي را در ارتش، محدود خواھد کرد و به سربازان در روحی مقاربتی ھایماري مردانه، بی شامل تجاوز جنسیا

  . جنگ، کمک خواھد نمودیگرفتن برا

 را در یان، گزارشو نجات کودک ( UNHCR )  پناھندگانی سازمان ملل برای عالونيسي کم٢٠٠٢ بروری فدر

 منتشر رالئون،ي و سايبري در گوئنا، لی غربیقايفرا از کودکان پناھنده ی سوء استفاده جنسی به ادعایدگي رسۀبار

 ۀليوسه  ساله، ب١٨ تا ١٣ ني سنني دختران به زن، مرد و کودک پناھنده، آشکارنمود ک١۵٠٠ آنھا با ۀمصاحب. کرد

 ني و بی ملیردولتي غیھا  مردان در استخدام سازمانني ازیاريبس.  دند شی میمردان کمک کننده  اسثمار جنس

 ی فرھنگی از مردان حافظ صلح سازمان ملل و رھبران انجمن ھانيو ھم چن UN و سازمان ملل ( NGOs ) یالملل

از سکس  عي شایاخاذۀ  در بارناي از گوئی را زننيا"  خواربارلوي ککي ی ، سکس در ازاگفتند یآن ھا م. "بودند

 کنند، ی و خدمات  سوء استفاده مئی مواد غداعي خود در توزی قدرتتي که از موقعی غذا توسط کارگران کمکیبرا

 کردن شکشيپ "ی برادختر اي خواھر، ھمسر و کيبدون :  کرد ی ماني مرد مصاحبه شونده بکي. کرد یگزارش م

 و آموزش تي و تربمي، چادر، دارو، وام، تعلدست آوردن روغنه  شود در بینم" اوھا . یج. به کارگران ان

  . موفق شد،ی بندهي سھمیھا مھارت، و کارت

 کمک کننده و حافظان صلح، و فقر و یروھاي نی و قدرت نسبی توانگرني دختران، با تفاوت بیاستثمار جنس

  .شود ی مهي است ، تغذمي عظاريھا، که اغلب بس  پناھندگان در کمپیازمندين

  

  ني با متي و مجروحمرگ

 و در ی ھا به طور عمد در مزارع کشاورزنيھا، م  که در آنئی جاھایعني ،ی زراعستي و زی جوامع کشاورزدر

 یکارگذار. بردن مزارع شان،ني کشتن و از بقي دادن مردم ازطری گرسنگی منابع آب و بازارھا، براريطول مس

 ضد نفر و مھمات منفجر نشده، ني مونيلي م١٠٠ از شيمشخصا ب. شدند، زنان و کودکان جزو تلفات متعارف ھستند

ساالنه از .  کشور جھان وجود دارد٩٠ ی مرزھاکيھا و نزد ھا، چراگاه به طور متفرق و نامعلوم در مزارع، جاده

 مجروح اي شده اند، کشته دهي نامني، که م" در حرکت کندی انھدام جمعیاسلحه ھا "ني ھزار نفر، با ا٢٠ ھزار تا ١۵

 ارتش ۀلي به وسنير پاکستان، ھزارھا مودر باج.  ھستندانيرنظامي گزارش شده، غانيقربان%  ٧٠ از شيب. وندش یم

زنان و .  شده اندختهي افغانستان، پخش شده اند، رهي جنگ شان علیدر طکه  در مرز پاکستان افغانستان یشورو

 یھا تي  و انجام دادن فعالیز مزارع کشاوراني عبور از مه،ي تغذی براواناتيدختران به خاطر به چرا بردن ح

 در جوامع ني مۀ در باری دادن فصلیاکنون آگاھ. دھند ی ملي را تشکني مني و مجروحانيقربان%  ٣۵ شان، ۀروزان

 آموزش به زنان و ی شود و به آن ھا برای پسران و مردان انجام می در مساجد و مدارس برایئ لهيمحافظه کار قب

   .ود شی اعتماد مدختران در خانه

 از مناطق یاريدر بس.  دھند ی ملي ازکشاورزان را نسبت به مردان تشکیتر درصد بزرگقايفرا و اي در آسزنان

 زراعت کردن ئی دچار نقص عضو شوند، توانایوقت. ھاست  با آنئی مواد غذادي تولتيولؤمس% ٨٠ از شي بقايفرا

 ابانھاي تا در خکنند ی ولشان مکنند، ی را رھا مھاشان اغلب آن ران و ھمسدھند یشان را از دست مۀ  خانوادهيو تغذ

 ٢٣۶ نفر از ھر کي که در آن جا هي کامبوجیھا نيحدود نصف زم. رندي قرار بگی مورد استثمار جنساي کنند ئیگدا

. ه است استفادرقابلي انسان غۀ زراعت و استفادی براني قطع عضو شده است، زمنينفر به خاطر مجروح شدن با م
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 ی زنان و کودکانرند،يم ی و مشوند ی می زخمني که توسط انفجار می ازکسانی درصد بزرگی که حتاستمحتمل 

 و واناتي و آوردن آب، مراقبت از حزمي ھی جمع آوریعني زمان صلح، یستي زی ھاتيخواھند بود که به فعال

  . گردندیزراعت کردن، برم

  

   شدن از جنگوهيب

 یھا وهي از بیاريبس.  ھستندوهي از آنان بیاري که بسشوند ی می سرپرستیارھا توسط زنانخانو% ٣۵ کامبوج در

در .  روآورندی، مجبور شدند به خودفروشء بقای به عنوان ستراتژکنند، یجوان که کودکان خود را در فقر بزرگ م

 شوند، یندوستان فرستاده م ھیھا  فاحشه خانهه که دختران از آن جا بئی نپال و بنگالدش، جالي از قبیمناطق

 و مخصوصا در خطر وارد شوند ی مدهي کشرونيشان، از مدرسه ب  کمک به مادرانی ھا اغلب براوهيدختران ب

   . قرار دارندءشدن به فحشا

 تي اکثر،ی و سومالکي کوسووو، موزامبن،ي و ھرزگوی آنگوال، بوسنی جنگ، کشورھادي موج جدی کشورھادر

 ني بزرگتراي مادران، مادر بزرگھا ۀلي به وس منحصراً ئیکودکان روآندا%  ٧٠.  ھستندوهي ب،زنان بزرگ سال

 شدگان جنگ وهي از بیبعض. تند خانوار ھس۵٨.۵٠٠دختران در روآندا سرپرست . شوند ی میکودک دختر نگھدار

 خانه به آنھا ريدر تعم منسوب مرد نداشته اند که چي آنھا ھراي کنند، زی می پناھندگان در انزوا زندگیھا در کمپ

 یھا  که از کمپیاري بسی ھاوهي شدند، بدي ناپدايردند رد مُ  ھزار مَ ١٠ ناي که تخمئیدر کوسووو جا. کمک کند

 به ینداشتند ومحتاج شدند و از نظر اجتماعی  سازمان مدافعچي و ھی اجتماعیتي حماۀشبک چيپناھندگان برگشتند، ھ

  . رانده شدندهيحاش

 ی در حال توسعه،  در مستند کردن بی که آمار خانوار در کشورھاسازد یزمان ملل آشکار م  سایھا یبررس

  یعني خانمان ھستند، ی را که بئیھا   و آنورزد ی خانوار، قصور مۀ مجموعني  در درون اوهي و فقر زنان بیعدالت

 شود، به دهي شان شنیرد که صدا وجود دای کمل ھستند و احتماتي ھوی اند و بامدهي را که به حساب نئیھا وهيب

  . کندیطور کامل فراموش م

 و ري شده اند؛ پوهي ب،ی نظامی ھایري که به خاطر درگئی، آن ھا"ھا وهي بنيرتريفق: "  سازمان مللیري گجهينت

   . ھستندی و پناه جوئی درونئیجاه  پناھگاه و غذا در جابی کوچک،  برای وبا بچه ھافيضع

  

    جنگاني جوپناه

 جنگ در اواخر عتي و طباسيمق.  زنان و کودکان ھستند،ی داخلی جھان و افراد پناه جواني درصد پناه جوادھشت

 ئیجاه چنان که ضربات جاب.  منتج شده است،یري از مردم فرار کننده از درگیا  سابقهی به شمار بستم،يقرن ب

   . بود،یري تر ازخود درگديشد از حاالت، ی در بعض،ی به بھداشت عموم١٩٩٠ ۀمردم توسط جنگ در دھ

 با سهي در مقا،ی پناھندگیھا  مبنا، مشخص شده است که زنان و دختران در کمپتي وجود کمبود اطالعات جنسبا

 توسط انسان، در معرض خطر تجاوز، استثمار یماري از خطر آلوده شدن توسط منابع آب و بشيمردان و پسران، ب

 نيمأ تیزنان و دختران برا.  دارندر قراني چند برابردرمعرض خطر م از موارد به طوریاري و در بسیجنس

 کردن اصطبل زي غذا، سوخت، خوراک دام ، آوردن آب و تمهي دارند، که شامل تھتيولؤ خانوار مسی اساسیازھاين

ستفاده  از طرف مردان، مورد سوء ای به آسان،یري از درگی ناشیابي کمطي خاطر در محنيآن ھا به ا.  استلهيو طو

 دختران و زنان توسط حافظان صلح سازمان ملل و ی استثمار جنسۀ در باردي جدی ھایرگءافشا.  رنديگ یقرار م
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 ی المللني بسيلو و نقل و انتقال زنان و دختران توسط پی غربیقايفرا ی پناھندگیھا - کمک کننده در کمپیروھاين

 زنان یري پذبي آسژهي را و به وسيلو و پی کمکیروھاي حافظان صلح و نی غارتگر،یدر مناطق تحت کنترل بوسن

  . به طور موثق روشن کرده است،یکيز فتي و امنی زندگهي اولطيو دختران پناھنده را در رابطه با غذا، شرا

ندرت با ه  که بني اليبه دل ) یطي و محی ضربات اجتماعريمانند اطالعات در باره سا( ري خام مرگ و منرخ

 از چند سند مربوط به کمپ یکيدر .  داردی زنان و دختران را پنھان مئیجاه ست، ضربت جاب ھماھنگ اتيجنس

 ري دو برابر ، و نرخ مرگ و مران نسبت به پس، سالکي دختران کمتر از ريپناھندگان در بنگالدش، نرخ مرگ و م

 که ی پناھنده روآندینواده ھا خاگر،يدر موارد د.  برابر است٣.۵ سال و زنان نسبت به مردان،  ۵ یدختران باال

 از ر،ي زئی در کمپ شرقشوند ی می که توسط مردان سرپرستئی نسبت به آن ھاشوند، ی میتوسط زنان سرپرست

 دھند که زنان و ی مجهي نتیاري مبنا، بستي جنسزي رغم وجود اطالعات ناچیلع. تر در رنجندشي  بهيسوء تغذ

 که به مردان و پسران در ی پناھندگی در کمپ ھای غذائطي و شرایھداشت خدمات بستميدختران پناھنده، به خاطر س

زنان مجرد . تند نسبت به مردان و پسران ھسئی باالري نرخ مرگ و می دارادھد، ی مازيبرابر زنان و دختران امت

 ،یئ غذا و خدمات داروی ، در صف آخر برای پناھندگیھا  ھا و کودکان دختر در کمپوهيسرپرست خانوار، ب

 ی جنسی آن ھا مطمئنا با اخاذ،ی و برابرتيبدون حما.  شودني تضمیتي جنسی که تساوني مگر ارند،ي گیقرار م

  . غذا و دارو مواجه اندیبرا

 شوند، ی متي که از دور ھداصورت گرفته است ئی با اسلحه ھاکم،ي و ستي و آغاز قرن بستمي اواخر قرن بجنگ

 ھا، ني میحت.  دھندی می گواھاني  و از مرگ و صدمات قراباندھند یشش م را پواني که جنگجوئیاز فاصله ھا

 که آنھا شوند ی متي ھدای توسط آنانشوند، ی کارگذاشته مانيرنظامي عبور غري که در مسیستي سادی ھایاسباب باز

 جنگ بدن زنان داني مردان با زنان در مئیاروي پخش کرده اند و روی آنھا را به طور دستاي کاشته اند یرا ھوائ

 فرھنگ ی را برامتي قني زنان و دختران باالتربرند، ی جنگ رنج می که از شوک روحیاز جمع ھمه کسان. ھستند

 دادن به سن، تي بدون اھم– کند ی مزي انسانھا، تجھضي کشتن بدون تبعی که مردان را براازند پردی ميینظام

 گاهي زنان و دختران دور و بر پاهي مردان علیھجوم جنس ی تحمل براۀني و آن خط قرنط،ی مدنتي و وضعتيجنس

 محافظ صلح و مناطق یروھاي تحت کنترل نیري درگی و در پست ھای نظامیھا یري درگی در ط،ی نظامیھا

  .یاشغال

  

  خرهؤم

 -ی منافع اجتماعگر،ي مداوم با ھم دمي و تحر١٩٩١ متحده در عراق در سال االتي اۀ شدتي ھدای ھوائجنگ

 ني، را از ب)راني سرکوبگر و جنگ عراق با اميبا وجود رژ (١٩٨٠ شده در عراق در طول دھه جادي ایاقتصاد

 از مادران یاريبس. افتي شي زنان و طالق افزاهي علیخشونت خانگ.  کردجادي زنان ای براارکالنيموانع  بس. برد

 متوسل یشان، به خود فروشۀ  خانوادهي تغذ زنده ماندن وی شده از تلفات جنگ، برادستي  اغلب تھی ھاوهيتنھا و ب

  و ازدواج زود رس دختران نابالغ افتي کاھش عراق ۀ دختران و زنان در جامعاني سواد و آموزش مليتحص. شدند

  .افتي اتي حدي دوباره تجدئیدر مناطق روستا

 امريکا حملهر اثر  دنندي بی ترحاصل از جنگ را در شرف وقوع ممي  رنج و مرگ عظھا یني بشي از پیاريبس

 خدمات ستمي شد، سخي حالت درتارني تردي بر شھرھا، به شدیآتشبار. ١٩٩١ در جيعراق نسبت به جنگ خلرب

.  ھزار نفر شد۵٠٠ از شي بمرگ محو، و سبب ی آب، برق و پزشکه،ي تغذی ھاستمي سب،ي تخری و اجتماعیداروئ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 تي که اکثرئیدر عراق، جا. جا و پناھنده شدنده  نفر جابونيلي دو مني تخمکي بمباران ھا و بعد ازآن،  به یدر ط

  متحده، توسط زنان و کودکاناالتي شده توسط ای جنگ رھبرمتي قني سال ھستند، باالتر١۵ سن ريشھروندان ز

 شده یزي جنگ برنامه ری که مخارج خانگئی جایعني متحده ، االتيدر ا.  شدھد پرداخت خواشان، یشان و با زندگ

 نيھم چن. پردازند ی از قبل مشان، ی آن را با زندگی شان بھای و بچه ھاري دالر باشد، زنان فقونيلي ب١٠٠ه است ک

 اکثرا محتاج ھستند، که ئی آنھای برای بھداشتۀمي خانه، غذا، آموزش و بی کمک براالت،يدر سطح فدرال و سطوح ا

  .قطع  و حذف شده است

 اگر با یحت(  عراقهي متحده علاالتي ای کننده به رھبریريجنگ جلوگ کي ، "عادالنه" جنگ ی ھاپي پرنسھمه

   .کنند ی است که جنگ برپا می از طرف کسانیخي اشتباه تارکي است و رعادالنهيغ)   باشدتي امنیاجازه شورا

   :منبع
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  . دانشگاه بوستون استطي استاد بھداشت محنسي ھايسي مقاله خانم پاترۀسندينو
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