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  !خواننده محترم 

ونت در برابر زنان از جانب نھاد ھای بین المللی از جملھ سـازمان کارزار جھانی مبارزه علیھ خشـ

  2004در ھـشـتم مارچ   Amnesty International) امنیـسـتی انترنیشـنل ( ملل و عـفـو بي الملل 

آیا او را دیـده اید؟  " کتابی با عـنوان بدیـن مناسـبت. رسـمًا آغاز شـد و قـرار شـد کھ دو سـال ادامھ یابد

 Ingridو   Daan Bronkhorstبھ قلم دو نویسـینده ) بخش ھلـند ( از طرف امنیسـتی انترنیشـنل " 

Vledder انتشـار یافـتھ اسـت کھ پیشـگفتار آن، توسـط خانم ایریـنھ خان  )Irene Khan  ( دبیرکل

ھ بھ سـمت دبیر کل خانم ایرینھ خان نخسـتین زنی اسـت ک.  نگارش یافـتھ اسـت سـازمان عـفو بین الملل

  .سـازمان عـفـو بین الملل بـرگزیـده شـده اسـت

خشـونت در برابر زنان براسـاس پـژوھـش ھای کھ در حـوزه جامعھ شـناسی صورت گرفـتھ، پدیده 

ای اسـت جھانگیـر کھ در میان ھـمھ الیھ ھای اجتماعی دیده میشـود و بـر پـایـھ سـنـد چھارمیـن کنفـرانس 

خشـونت جـسـم و روان زنان را می آزارد و آزادی آنھا را تحـدید می ") 1997(ــردر وین حقـوق بـش

درسـت بھ ھمین دلیل اسـت کھ سـازمان ھـای ". کند و مردان در اعمـال خـشـونت نقـش اصـلی را دارند 

 زنــان اختصاص  را بـرای مبـارزه عـلیـھ خـشـونـت در بـرابـر2005 و2004بـیـن الـمـللی سـال ھــــای 

  . دادنـد

 بھ ترجمھ پیشـگفتار کتاب می پـردازد و در  "نی" نگارنده این سـطور در شـماره حاضر ماھـنامھ 

  .شـماره ھای بعـدی بھ ترجمھ بخش ھایی دیگر آن خواھـد پـرداخت

  از کتاب : پیشـگفـتار

   

  "آیا او را دیده اید؟ " 

   

  سـتی انترنیشـنـلایـرینھ خان، دبیر کل امنی: نویسـنده

می اندیشـم، در اندیشـھ ام چھره ھای زنانی جان زماني کھ من در باره خشونت در برابر زنان 

برخی از این قصھ ھا چنان . میگیرند کھ زمانی آنان را مالقات نموده، بھ قصھ ھای آنان گوش داده ام



گر چنان اثـر گذارند کھ نمی توان دردناک و تکان دھـنده اند کھ نمی توان آنرا بازگو نمود و برخی دی

  .آنـرا از خـاطـر زدود

من میدانم کھ برای ایجاد دگرگونی در این عرصھ باید بھ وضع قوانین وپیمانھا ھمراه با سـیاسـت و  

ولی از نظر من در مبارزه علیھ . پراتیکی کھ ایجاد کننده ارزشـھا و نورم ھای جدید باشـد، دسـت زد

    .ـش تعـیین کننده را با ابراز جسـارت، پشـتکار و اعـتقاد شـان بھ عھـده دارنــدخشـونت زنان خود نق

 در زندان  2003من بخاطر میاورم دختر شـانزده سـالھ افغانی را بھ اسـم جمیلھ کھ من اورا در جون 

 و یا بخاطر  زندان از زنانی کھ بھ اتھام بدکاره گٍی، فرار از ھمسـر ظالم. زنان در کابل مالقات نمودم

 سـال داشـت از منزل 15زمانی کھ جمیلھ ھـنوز . ازدواج با مرد دلخواه در بند کشـیده شـده بودند، ُپـر بود

زمانی ھم کھ . پـدری فـرار داده شـده و بعـدا ھم تحت فـشـار قـرار گرفـتھ، تا بھ ازدواج تن در دھـد

وی اکنون بوسـیلھ پـولیـس بھ جرم آنکھ .  بودمقاومت نموده شـکنجھ شـده ومورد تجاوز قـرار گرفـتھ

  .ھمین شــوھــر را رھــا کــرده و فـرار کـرده بـود، بـازداشــت ودر زنــدان بسـر می بــرد

جمیلھ بھ من گفت خیلی می خواھـد نزد پـدر و مادرش برگردد ولی می ترسـید، زیرا فکر می کرد 

 2003در . ده پدر ناموس خانواده را لکھ دار نموده اسـتپدرش او را خواھـد کشـت زیرا وی بھ عـقـی

ولی چھار نفـر آنان بالفاصلھ پس .  نفر از این زنان را از زندان رھا کرد20رئیس جمھور کرزی 

قـربانیان قـتـل ھای بھ اصطالح . ازآزادی از زندان توسـط اعضای خانواده ھایشـان بھ قـتـل رسـیدند

  .فاصلھ ناپـدید شـدنــدناموسی و سـایرین نیز بال

.  سـالھ زبان فرانسـوی را مالقات نمودم28در گوما جمھوری دموکراتیک کانگو من فرانسـین معـلم 

 گروپھای مسـلح نخسـت مورد حملھ سـپس تجاوز قـرار گرفـتھ بود بدون آنکھ این افراد ءوی بوسـیلھ

نگھ داری میشـد کھ طی این سـالیان وی درمنزل و محلی . مورد کوچکترین بازخواسـتی قرار گیرند

از آن زمان بھ بعد شـوھــر فرانسـین از . جنگ بارھا دسـت بھ دسـت گروپھای مختلف مسـلح گشـتھ بود

دختر ده سـالھ وی از او . زندگی کردن با وی سـر باز زده بود زیرا وی زن بدکاره وبدنام محسـوب میشـد

 فرانسـین میترسـید ایـدز را بھ سـایرین منتقل نموده باشـد با  ـد مرد؟پـرسـیده بود کھ آیا وی از ایـدز خواھ

  . ھراس از ایـن مطلـب بـھ تحقـیـق نسـبت مرض تن نـداده بـود

زمان دیدار از گوما و بونیا در کانگوی شـرقی من ده ھا دختر و زن جوان را برخوردم کھ آنان با علم 

جوانترین آنان دختر کوچکی بود کھ . اوز قرار گرفتھ بودندآگاھی از اسـتراتیـژي ھای جنگی مورد تج

یکی از آنان بھ من . آنان از راه ھای دور برای دیـدار و صحبت با من آمده بودند.  داشـتچھار سـال

 تا تو داسـتان ما را برای دیگران  ما می خواھیم بھ تو بگویم کھ در اینجا بر ما چھ گذشـتھ اسـت؟: گفت

  .  درنتیجھ در آینده جلو چنین حوادث دردناک گرفـتھ شـده بتوانـدبازگو نمایی و



 بھ مناسـبت آغاز کمپاین امنیسـتی انترنیشـنل در برابر پامال شـدن حقوق بشـر 2002در ماه اکتوبر 

در روسـیھ، ژورنالیسـتی بھ من قصھ میکرد در شـامی کھ وی بھ منزل برمي گشـتھ، متوجھ می شـود در 

وی بھ نزدیک ترین مرکز پلیس مراجعھ کرده مسـئلھ را بھ . ردی زنی را لت وکوب میکندفاصلھ دور م

و پس لحظاتی خونسـرد برمیگردد و . مامور پلیس بھ سـمت آدرس داده شـده میرود. اطالع میرسـاند

  . "ایـن زن خـودش بــود. آن مرد زن دیگری را لـت وکـوب نمی کـرد. پرابلمی نیسـت: " اظھار میدارد

من نمی دانم این داسـتان واقعأ اتفاق افتاده اسـت یا خیر ولی این را بطور دقـیق می دانم کھ در روسـیھ 

 زن در نتیجھ خشـونت شـوھـران شـان و یا مردانی کھ با ایشـان زندگی می کنند، 14000سـاالنھ بیـش از 

  . زندگی را از دسـت میدھـنــد

 کھ در بریتانیا در ھـر دو دقیقھ زنی کھ با خشـونت وتشـدد تھدید گردیده بھ این را بھ یقـیـن می توانم بگویم

در ایاالت متـحـده امـریکا از ھـر سـھ زن . مراکز کمکھای اجتماعی برای کمک عاجل زنگ می زند

 مـورد 25.000در فرانسـھ بر اسـاس تخمین سـاالنھ . یکی آن مورد تھـدیـد جـنسی قـرار گـرفـتـھ اسـت

  .  مورد آن رسـمًا گزارش و ثبت میگردد8.000اوز جـنسی بـھ وقـوع می پــیـونـدد کھ فقط تجـ

این ھمھ خشـونت چھ عواملی می تواند داشـتھ باشـد؟ در بسـیاری از کشـورھا قوانین، سـیاسـت و 

یاسی، پراتیک چنان در برابر زنان تعبیض آمیز اند کھ در نتیجھ آن از برابری زنان در عرصھ ھای سـ

بسـیاری از این حکومات . اجتماعی و اقتصادی با مردان بھ طور کامل و یک دسـت جلو گرفتھ میشـود

چنان سـر خود را در ریگ فرو می برند و چشـم خود را می بنددند کھ در نتیجھ اشـکال گوناگون 

وامع نقـش سـنتی از در بسـیاری از ج. خشـونت علیھ زنان بدون کوچکترین مجازاتی بھ وقوع می پـیـوندد

  .قـبل تعیین شــده برای زنان، توجیھ کننده سـلطھ مردان بر زنان اســت

در برخی دیگر ازاین جوامع رھـبران مذھـبی توسـط فرمانھا، سـنن و روشـھایی را متداول میسـازند 

کسـتان بنام ناموس زنی در پا. تا بوسـیلھ آن زنان را تحت فـرمان نگھ داشـتھ و بھ آنان تعبیض روا دارند

بھ قـتـل می رسـد، زن دیگری در ایرلند حق تولد و تکـثـر را بخاطـر مذھـب از دسـت میـدھــد، و آن 

  .دیگــری در کـشـور مـالی بخـاطـر عـدم مـراعـات عـنعـنات معـیـوب میگــردد

و زنان نگون .  اسـتدر بسـیاری از نقاط جھان فـقـر زنان را زندانی دایره شـیطانی خشـونت سـاختھ

بخت فرودسـت چنان بی پـناه در معرض اشـکال مختلف خشـونت قرار گرفتھ اند، کھ قادر نیسـتند تا در 

  .برابر جنایات، در برابر دولتھا، در برابر خطرات در محالت کار و خشـونت خانگی از خود دفاع کنند

راز میدارند در عین حال از افزایش نسـبت بدین جھت کسـانی کھ از خشـونت در برابر زنان تشـویش اب

 در 50 در صد مجموع سـاعات کار جھانی و  66زنان . فـقـر در میان زنان نیـز ابراز تشـویش مینمایند



صد تمام محصوالت مواد غـذایی جھان را تولید می کنند ولی در عوض یک در صد درآمد در سـطح 

  .  یک در صد تمام سـرمایھ جھانی می باشــندجھان بھ آنان تعـلق میگیرد و مالک کمتر از

 قبل ازھمھ از قدرتھای جابرانھ و ذھنیتھای قبال شـکل گرفتھ، از ناتوانیھا،  خشـونت در برابر زنان

 وبیش از ھمھ با کمبود و عدم  .عدم کیفر خواھی وحق بھ جانب نبودن در مورد زنان آب می خورد

 جدی را در مورد متوقف سـاختن خشـونت در برابر زنان نما موجودیت سـیاسـتی کھ خواھـش یا آرزوی

 با وصف تمام آالم و مایوسـیتھای  چھ اقداماتی در این زمینھ صورت میگیرد؟. یندگی کند، تشـدید میگرد

  :کھ خشـونت باخود ھمراه دارد، طی ده سـال گذشـتھ دو انکشـاف امیدوارگننده، قابل دید اســت

در . ه ھای کھ زنان خود را تجھـیـز و سـازماندھی نموده اند، مربوط میشـودبھ شـیو: انکشـاف اول

قـدم اول در این زمینھ از سـعی و تالش خود زنان باید ممنون بود کھ دیگر اجازه داده نمی شـود کھ 

در نظر بگیرید خانم . پـرخاشـگری و خشـونت مانند گذشـتھ در خفا وبطور مخفیانھ، انجام بپـذیـرد

 را در بنگلھ دیش، زمانی کھ در آنجا اندیشـھ کھ آموزش حقوق برای زن مناسـب نیسـت، انھ چودریسـلط

  . حکومت میکرد

خانم چودری مبارزه در برابر رسـوم و اختناق رھـبران مذھبی را با کمک دادگاه ومحاکم پیشـبرد و 

  .ان اســتوی اکنون یکی از مدافعان نیرومند حقوق بشـری زنان در جھ. برنده شـد

 در نظر گرفتھ اند، در نظرمجسـم  پروژه آموزش حقوق بشـر در سـنیگال را کھ زنان برای روسـتاھا

در این پـروژه زنان، مردان و رھـبران مذھـبی و قـبـائـل بـایـد مشـترکًا درک کنند و بیاموزند کھ . نمائید

بر تمام منطقھ پـیـروز گـردیـد و سـر از حقوق بشـر برای آنان چھ مفھومی دارد؟ این پـروژه برق آسـا 

  . انسـان پایان اندیشـھ تحقـیرزن را شـعـار می دادنـد80.000جـشـنواره ای بـدر کـرد کـھ در آن 

مربوط میشـود بھ این مطلب کھ تشـدد وخشـونت بھ حیث یک پرابلم حقوق بشـری : انکشـاف دوم

کرد کھ خشـونت نھ یک امر خصوصٍی، بلکھ بھ حیث یک این امر بھ این مسـئلھ کمک . شـناسـایی گردید

مسـالھ اي دارای اھمیت برای ھمگان کھ باید دولتھا و مراجع مسـئول بھ آن توجھ مبذول بدارند، شـناختھ 

آن تجاوز شـد و این موضوع بھ امر انکشـاف نورم ھا وپـراتیک بین المللی منجر کردید کھ در تحت 

و تصادمات مسـلحانھ بھ حیث جنایت جنگی و جنایت علیھ بشـریت شـناختھ جنسی در زمان در گیـریھا 

 و قبل از ھمھ وظایف دقیق دولتھا در مورد گسـترش و دفاع از منشـور ھای بین المللی در مورد شـد

و در عـیـن حـال ایـن مطلـب مـوجـب انکشـاف مکانیـزمی . حقوق بشـری زنان مشـخص تـر گـردیـد

تھـا بـر اسـاس آن راه طی شـده را کـھ از آن جوابـده می باشـند، مورد بـررسی قـرار داده گـردیـد کھ دول

  .بـتـوانـنـــد

بـرای .  بسـیـاری از مردم جنبھ عملی بخـود بگـیـرد تغـیـیـرات واقعی در زندگی: حاال نیاز اسـت کھ

کارزار پـایـان ) انترنیشـنل امنیستی( لـل رســیـدن بــھ ایـن ھــدف اســت کــھ ســازمـان عـفـو بـیـن المـ



ما در جریان این کارزار رھـبران، سـازمانھا و . دادن بـھ خشـونت عـلیـھ زنان را بـرپـا داشـتـھ اسـت

: افـراد جـداگانـھ را مخاطب قـرار داده از آنان می طلبیم تـا در این امـر ھـمگام شــونـد و یـاری رســانـنـد

منشـور جھانی حقوق بشـر کھ در آن حقـوق ھـمـھ یکـســان در نـظـر گـرفـتـھ شــده اسـت،  کـھ تـا ایـن

  .برای زنان بـھ واقعـیت مبـدل گــردد

  "پایان پیشـگفـتار" 

  قسـمت دوم

  خشونت در برابر زنان

  

در حرفھای : با حقایق تکان دھـنده حاوی از خشـونت در مورد زنان در ھمھ جا میتوان برخورد

شـاھدان در برابر دادگاه بین المللی برای یوگوسـالویا، در گزارش ھا درمورد زندانیان ایاالت متحده 

امریکا تا جمھوری دموکراتیک کانگو، در پرونده ھای پناھجویان مبتال بھ تشـویش ھای روانی، در 

ر گزارش ھای گزارش ھای دادگاه ھا در ھلند، در خبرھای دریافت شـده از کمپ ھای پناھجویان، د

  .کمیسـیون ھای سـازمان ملل و قبل از ھمھ در گزارش ھای سـازمان ھای حقوق بشـر

ــ امنیسـتی انترنیشـنل در زیر جمع بسـت از گزارش ھای باال را در تکرار شـونده ترین اشـکال 0

  :خشـونت در برابر زنان ارایھ می دارد

) بویژه خشـونت از نقطھ نظر جنسـیت ( شـونت  خ  زنان بھ پیمانھ ای بزرگ قربانیان درجھ اول

.ھنگام بازداشـت، یا زمان بازرسی در ادارات و پسـت ھای پلیس و زندان ھا انــد

.تجاوز جنسی بر زنان معموال بطور آگاھانھ یک بخشی از اسـتراتیژی جنگی را تشـکیل میدھــد

اعات احکام در باره جامھ و تن پـوش و یا  بخاطر عدم مر  زنان بھ وسـیلھ دولت ھا و یا اجتماع

.روابط جنسی بشـدت مجازات میشـوند

دختران جوان و زنان کھ متھم بھ لکھ دار نمودن نام یا ناموس خانواده اند، مورد سـتم و آزار 

صدمھ ای فزیکی می بینند، معیوب می شـوند و یا بھ قـتـل میرســند،. جسـمی قـرار می گیرند

. ھ دو میلیون دختر جوان ختنھ میگردندسـاالن



تجارت انسـان کھ درآ ن میان قاچاق زنان . انسـان اند) ترافیک و قاچاق ( زنان قربانیان تجارت 

پس از قاچاق مواد مخدر و سـالح از عمده ترین منابع تامین کننده درآمد بزرگ جنایات سـازمان داده 

.شـده بین المللی بھ شـمار میرود

عده غیر قابل شـمار زنان در سراسر جھان از تمام طبقات، سـران عقاید مذھبی متفاوت و متعلق بھ 

.نـژاد ھای مختلف، متحمل درد و رنج خشـونت مردان خانواده و ھمسـران خویش اند

زیرا با تاسـف بیشـترین موارد . در اکثر موارد خشـونت علیھ زنان بدون مجازات باقی می مانند

.ونت یا جدی تلقی نمی شـوند و یا اینکھ طبیعی پنداشـتھ میشـوندخشـ

خشـونت خانوادگی، (  اعمال میگردد دولت ھا و اجتماع، خانوادهخشـونت در برابر زنان بوسـیلھ 

در تمام این موقعیت . اجتماعی و رسمی با مجوز قانون و ظابطھ ھا کھ توسـط دولت ھا تحمیل میگردند 

 این وضعـیت ونت بطور مسـتقیم در برابر زنان انجام میگیرد و اجازه داده میشـود بلکھھا نھ اینکھ خشـ

خود در شـکل دادن و تقویت سـیسـتماتیک جو تبعـیض آمیز ایکھ خشـونت در برابر زنان در آن جوانھ 

  .زده و رشـد می کند، میگردد

  :خشـونت در برابر زنان در اشـکال متنوع زیرین تبارز می نمایــد

(  قتل  :در برابر زنان در خانواده بھ اشـکال زیرین خشـونت بر می خوریم (*) :خشـونت خانوادگی

؛ خشـونت فزیکی کھ در اشـکال خشـونت ) و نوعیت کودک  از جملھ بخاطر جھیزیھ، بارداری نامشروع

ال تھدید جنسـی و تجاوز ظاھر میگردد؛ خشـونت بھ ھدف جریحھ دار نمودن احسـاسـات زن در اشـک

کردن و بی ارزش و بی مقدار جلوه دادن زن؛ مانع شـدن از دسـت یابی بھ غـذا و مراقبت ھای بھداشـتی؛ 

ایجاد موانع در برابر زن در دستیابی بھ آموزش، کار؛ اعمال فشـار تا سـرحد محروم سـاختن از دسـت 

بدین جھت برخی اشـکال . ـونت اسـتدر این جا تکیھ بر عام ترین اشـکال خش. ( یابی بھ کودکان و غیره

بیشـتر در کشـور ھای اسـالمی با سـاختار عقب مانده اجتماعی دیده می شـود، در این جا مورد بحث قرار 

  . ).م. نگرفتھ اسـت

 در برابر زنان در اشـکال سـوزانیدن زنان پس فوت شـوھران؛ قتل ھای ناموسی؛ :خشـونت اجتماعی

 پیشـگویی و فال بینی دارند؛ ھمراه با خشـونت جنسی و سـایر اشـکال سـوزانیدن زنانی کھ قدرت

چنانکھ ختنھ دختران خورد سـال؛ خرید و . خشـونت کھ جامعھ آنرا مجاز میشـمارد، تبارز می نماید

فروش زنان؛ وادار سـاختن زنان بھ تن فروشی؛ ایجاد فضای ترس و خوف در عرصھ کار و موارد 

  .وان نام بــردبیشـمار دیگر را می ت



این نمود خشـونت بیشـتر در اشـکال خنثی سـازی و سـقط : خشـونت در برابر زنان از جانب دولت ھا

بر مبانی مذھب، ( جنین اجباری؛ اغماز خشـونت گروه ھای مردم و اشـخاص در برابر سـایرین 

شـامل ( ودی دیگر گروه ھا کھ منجر بھ ناب) م . ایدیولوژی ھای سـیاسی و برتری گرایانھ ملی و قبیلوی

 کھ یکی از تجاوز جنسی  میگردد، توسـط دولتھا؛ شـکنجھ و تعذیب زنان در زندان ھا بھ) مردان و زنان 

این بیرحمانھ ترین و تحقیر آمیزترین . فجیع ترین اشـکال خشـونت بھ حسـاب مي رود، می انجامد

  .دولتی بھ شـمار میرود برخورد مقامات

ر زنان در وضعـیت جنگی و برخوردھای مسـلحانھ باید در یک کتھ گوری جداگانھ خشـونت در براب

در زمان جنگ و برخورد ھای مسـلحانھ تجاوز و خشـونت ھای جنسی علیھ . مورد بررسی قرار گیرد

یعـنی .  مخالف مدنظر اســت ءزنان معموال بھ ھدف تحدید و تخویف وھم صدمھ زدن و مجازات دسـتھ

  .راتیژی جنگی طرف ھای در گیر بھ حسـاب می آییدبخشی از اسـت

در این میان . از تجاوز جنسی معموال بھ حیث وسـیلھ بھ منظور تصفیھ ھای قومی کار گرفتھ میشـود

در عین برخورد ھای مسـلحانھ از باردار سـاختن اجباری و وادار سـاختن بھ تن فروشی اجباری بھ حیث 

  .بر گروه ھای مخالف کار گرفتھ میشـودوسـیلھ برای پیش برد جنگ در برا

 کنونی را شـھروندان غیر مسـلح ءھشـتاد و پنج درصد قربانیان درگیریھا و رویاروئی ھای مسـلحانھ

در نتیجھ جنگ ھا عده ای بي شـمار مردم سـر . کھ زنان بخش اعظم آنرا تشـکیل میدھـند، می سـازند

در میان این بیجا شـدگان و پناھجویان ھشـتاد در صد .  خویش را در سراسر جھان ترک می گویند زمین

زنان پناھجو با ترک محل و روسـتای خویش آسـیب پذیرترین گروه را می . را زنان تشـکیل می دھند

چنین نتیجھ ای را تحقیق و مطالعھ در مورد یک کمپ پناھجویان در تانزانیا کھ بیسـت و شـش در . سـازند

  .اکن در آن می سـازند، تجربھ کرده اندصد آنرا زنان بورندی سـ

 مارچ را بھ عنوان روز جھانی زنان بھ رسـمیت شـناخت و اعالم 8 روز 1978جامعھ ملل در 

  .  اعالم گردیده بـود1910این روز خیلی قـبـل در یک کنفرانس زنان در کوپنھاگ در سـال . داشـت

بعدًا توجھ  ھ جای مرکزی را احراز نموده بود در آغاز شـعار حق رای برای زنان در این روز پـیوسـت

بدین نحو مسالھ خشـونت . بیشـتر بھ سـایر اشـکال نابرابری در برابر زنان و نتایج آن معطوف گردیده

  .علیھ زنان بیش از پیش در راس اجندای مبارزات زنان قرار گرفت

در . دیگر انتخاب گردید" روز " بھ منظور بذل توجھ بیشـتر بھ مبارزه علیھ خشـونت در برابر زنان 

 نوامبر را بھ عنوان روز 25 امریکای التین و کارابین روز    جلسـھ فمنیسـت ھای حوزه1981سـال 

این روز برای ارزش گذاری بھ خاطره ای خواھران . مبارزه علیھ خشـونت در برابر زنان اعالم داشـت

در جمھوری دومنیکین بھ  Trujilloنیتی  بوسـیلھ گروه ام1960کھ در سـال  Mirabal  میرابال



روز جھانی  نوامبر را 25 تاریخ 1999و جامعھ ملل در سـال . ھالکت رسـیده بودند، مسمی گردید

  . مسمی نمودزنان متوقف نمودن خشـونت در برابر

بھ تعریف زیر در این مورد " رفع خشـونت در برابر زنان "  ملل متحد در مورد 1993در اعالمیھ 

  :میخوریمبر 

 بھ صدمات جسمی، جنسی و یا  استوار بوده و منتج) جنسـیت " ( جندر " ھر عمل خشن کھ بر 

بھ عالوه تھدید وسـیلھ اعمال خشـونت آمیز، فشـار یا ظاھرًا . روانی کھ موجب درد و رنج زنان گردد

اقع می شـود، خشـونت اختیاری ولی در واقع با سلب آزادی و اختیار زن ولو در خفا و یا در مال عام و

  .نام دارد

  ادامھ دارد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جھیزیھ بر اسـاس قانون ممنوع اسـت ولی در اکثر دھات 1961با آنکھ در سـرزمین ھند از سـال (*) 

این امر بھ داماد .  جھیزیھ عروس کافی نباشـد، می توانسـتند عروس را بکشـنداگر بھ نظر خانواده داماد

  .اجازه می داد تا از جھیزیھ جدید بھره مند شـود

باردار داري ھای نا مشـروع کھ در اکثر موارد ناخواستھ و در نتیجھ تجاوز مردان دیگر بر زنان 

  .ر دار میگـرددتحمیل میگردد، موجب قتل دختران جوان و ھم زنان شـوھـ

در حالیکھ خانواده منتظر پسـر ھسـتند، موجب قتل زن ) در اکثر موارد تولد دختر ( نوعیت کودک 

  .میگـردد

  ادامھ دارد

   

  قسمت سوم

  زنان و مردان 

   

ولی در بسـیاری .  آغاز می گردندمرد و زنشـر تاکید بر تسـاوی دو جنس ھای حقوق بھمھ اعالمیھ

  . تسـاوی برای زنان بھ امر روزمره و حقیقت زندگی تبدیل نگردیده اسـتاز کشورھا تا اکنون



بر اسـاس بسـیاری از گزارش . در شـماری از کشـور ھا زنان تا ھنوز از حق رای برخوردار نیسـتند

ختنھ کردن، ر نا مناسـب و ناجور کھ بطور گسـترده بر زنان اثر می گذارد مانند جامعھ ملل رفتا ھا

  . موضوعاتی اند کھ شـدیدًا بھ چشم می خورندسـاختن زنان بھ تن فروشی تجاوز جنسی و وادار

در این میان آگاھی داشـتیم کھ . قسـمًا آگاھی ھای پخش شـد  ده سـال قبلقتل ھای ناموسیدر مورد 

ایاتی در ھلند نیز بوقوع می پیوندد و دولت ھلند ھم با قوت الزم در برابر آن بھ عمل متقابل می چنین جن

 برای اولین بار بھ میان آمد کھ در آن محاکمھ بین المللی برای روندادر گذشـتھ نھ چندان دور . پردازد

ولی . ی گرفت قضاوت صورت متجاوز دسـتھ جمعی جنسی بر زنانبرای اولین بار باید در مورد 

روشـن اسـت کھ سـالیان زیادی را در بر خواھد گرفت تا در بسـیاری از کشـور ھا تضمین ھای بھ میان 

  . تا زنان بتوانند در موارد تجاوز جنسی اقامھ دعوا کنند آید

   

کھ در ھلندی غالبا بدون برگردان از زبان التین مورد ) / جنسـیت ( یا )  Genderجندر ( واژه 

اده قرار میگیرد، بھ معنی تفاوت ھای اسـت کھ آنرا زندگی اجتماعی ایجاد کرده، یا بھ میان آورده اسـتف

 را میان زنان و مردان تفاوت ھای بیولوژیکیبطور خالص ) جنس (  یا Geslacht واژه./ اسـت

زنانھ  کتیپی تمام ایده ھایدر عین حال بھ ) gender(مشـخص می سـازد، در حالیکھ جندر یا جنسـیت 

 میان زنان و  "تقسـیم کار بر اسـاس نقـش " برای نمونھ تقسـیم جنسـیتی کار یا .  اشـاره داردو مردانھ

مردان حکم بر این می نماید کھ مردان در بیرون از منزل بھ کار پرداختھ و مسؤلیت تأمین اقتصادی 

ی مانده و از کودکان و شـوھر مواظبت خانواده را بھ عھده داشـتھ باشـند و در حالیکھ زنان در منزل باق

  .بھ عمل بیاورند

این تصویر نشـان میدھد در جامعھ ایکھ در آن بھ معنی واقعی کلمھ تقسـیم کار بر اساس جنسـیت یا 

Genderrollen   برای سـتم و آزار جسمی باز میگردد اسـتوار باشـد، زمینھ.  

، از )زنان( در مورد کاندیدا ھا  "یلھ پسـت عروس بوسـ" سـفارش ھایکھ شـرکت ھای : یک نمونھ

آنان در رابطھ بھ مشـخصھ ھای جسـمی این . طریق پسـت در فلیپین ارایھ میدھند، پیام خیلی روشـن دارند

 حرف میزنند، تعریف میکنند و حتما اضافھ میکنند کھ آنان ھزینھ در باره کاال ھایخانم ھا مانند آنکھ 

 و در عقب درھای بسـتھ   ی کھ بدین ترتیب بھ بازار عرضھ میشـوند، در انزوازنان. زیادی بر نمی دارند

 نگاه کرده و  ابزار شـخصیمردان بھ آنان بھ مثابھ ای .  قرار میگیرندخشـونت نگھ داشـتھ شـده و مورد

 نازل تر در موقف حقوقیاکثریت شان غالبأ با .  میدانند مقصرآنان را بخاطر این سـرنوشـت حقیر،



آنان در چنین حالتی حتا اگر مورد ستم و آزار بدنی نیز قرار گیرند، بھ . ور جدید مواجھ میگردندکش

  .سھولت بھ پلیس مراجعھ نکرده و گزارش از برخورد غیر انسانی در برابر خویش را نمیدھند

   

  دیده میشـود و درمیان زنان و مردانبرخی اوقات تفاوتھای نقض حقوق بشـری در زمینھ ای  

در حاالتی کھ افراد مجبورند کشـور شـان را : بطور نمونھ. برخی حاالت این تفاوتھا بھ مالحظھ نیم رسـند

ترک بگویند بھ دلیل آنکھ تھدید برای زندگی آنان وجود دارد و یا ھم اکنون آنان مورد تعقیب قرار دارند و 

ن زنان و مردان در سـراسـر جھان بھ  متصور نیسـت، تفاوتی میا  یا دیگر امکانی دیگر برای حیات آنان

ھرچھ اعمال ). با آنکھ تعداد زنان در میان بی جا شـده گان داخلی ھمواره بیشـتر اسـت . ( نظر نیم رسـد

قربانیان  خشـونت آمیز توده ھای بزرگتر از مردم را در بر میگیرد، تفاوت در ترکیب زن و یا مرد بودن 

     .آن، کمتر دیده میشـود

بیشـتر مدنظر باشـد بطور مثال از میان بردن یا محو مخالفین   "تعقیب سـیاسی " ی کھ در جای

اطالعات امنیستی انترنیشنل می رسـاند کھ مردان بیشتر بھ . سـیاسی اکثریت را مردان تشکیل میدھند

نوز اعمال لحاظ مسـایل عقیده و وجدان، مورد پیگرد قرار میگیرند و یا در کشـورھای کھ حکم اعدام تا ھ

در . میگردد، رقم زنان در میان آنانی کھ محکوم بھ اعدام گردیده اند، ھمواره کوچکتر از مردان اسـت

 تنھا ده نفر زن اعدام شـده اسـت کھ بھ تناسـب  2002-1976ایاالت متحده آمریکا در میان سـالھای 

  . در صد را می سـازد1،2مجموع اعدام شـوندگان رقم 

.  مورد سـایر اشـکال خشـونت و جبر باشـد معموال تناسـب درسـت بر عکس اسـتولی اگر حرف در

 در عمل بھ کار برده می مذھب، سنت و سـیاسـتدر بسـیاری از کشور ھا پراکتیک سـخت گیرانھ از 

در یک بخش بزرگی از جھان برای مردان .  اثر می گذارد تا بھ مردانشـدید تر بر زنانشـود، کھ خیلی 

با آنکھ ھمواره امکان آزادی رای میسـر نیسـت ( ی از انحاء حق رای دھی تضمین گردیده اسـت بھ نحو

ولی در برابر آن تا ھنوز کشـورھای زیادی وجود دارند در شـرق میانھ کھ حق زنان برای شـرکت در ). 

  .انتخابات در آن جا بھ تاخیر انداختھ مي شـود

ز تحت جابرانھ ترین سـلطھ قرار دارند و بر اسـاس آن بر آنان در بسـیاری از کشـور ھا زنان تا ھنو 

.  بی رحمانھ ختنھ و سـایر اشـکال صدمھ زدن و ناقص کردن ارگان ھای زنانھ تحمیل می گردد  عمل

بھ کار گرفتھ میشـوند یا وادار ) Seks) slaafزنان تا ھنوز در بسـیاری از جوامع بھ مثابھ کنیز جنسی 

حو زنان بطور طبیعی از کار، تحصیل و تامینات صحی برای زمان کوتاه تری نسـبت بدین ن. مي شـوند

  .برخوردار می گردند بھ مردان 



 مانند ھر کمپاین دیگر یک ،"خشـونت عیھ زنان را متوقف سـازید " امنیستی انتر نیشنل در کمپاین 

بھ مسـألھ مرکزی توجھ جلب و آن اینکھ بھ خشـونت در برابر زنان بھ مثا. انتخاب را در نظر دارد

در برابر مردان بھ حیث ) جنسی ( ولی این مسـألھ بدین معنی نیسـت کھ اذعان شـود کھ خشـونت . گردد

این مسـألھ در یکی از پالن ھای عمل امنیستی انترنیشنل . یک پروبلم، از اھمیت کمتری برخوردار اسـت

 تحقیق کمتری ھم در این زمینھ تا حال صورت گرفتھ در واقع باید گفت کھ. حتمًا برجسـتھ خواھد گردید

  . اسـت

، در تحقیق خویش این موضوع )انسـان شـناس ( ، یک انتروپولوگ Carole Hardyکارلوھاردی 

 چگونھ خشـونت جنسی در برابر مردان قبل از ھمھ مردان زندانی در زندان ھای را آشـکار میسـازد کھ

افظان و زندانبانان صورت می گیرد و از این تجاوز بھ حیث وسـیلھ ایاالت متحده آمریکا بوسـیلھ مح

بر اسـاس مطالعھ ایکھ در .  خبر چینی و کسـب اطالعات در میان زندانیان اسـتفاده میشـود فشار برای

در صد زندانیان با زور   22 در ایاالت نیبراسـکای ایاالت متحده انجام یافتھ، گفتھ مي شـود 1994سـال 

در ایاالت متحده آمریکا خشـونت جنسی در برابر . فشـار بھ معاملھ جنسی وادار گردیده اندو تحت 

  . اسـت و کسی از آن حرفی بھ میان نمی آورد تابو مردان قبل از ھمھ یک

نقض حقوق بشـری زنان و از آن میان خشـونت در برابر آنان بھ مثابھ جرقھ آتشی اسـت کھ بر 

و زن جایگاھی در زندگی خانوادگی و . اثر بزرگ و شـعاعی وارد مینمایدتمام ارکان زندگی بشـری 

مردان و ھم ). تاکید از مترجم اسـت ( . ، ھمھ را در بر می گیرد"او " اجتماعی دارد کھ ھر گونھ اثر بر 

ان زنان می توانند ناقضین حقوق بشـری باشـند چنانکھ مردان و زنان بازھم می توانند در این میان قربانی

پدر نیز بھ سـان یک مادر اگر دخترش مورد تجاوز  . باشـند و یکسـان متحمل درد و عذاب گردند

  .سـربازان قرار گیرد، رنج خواھد کشـید

زنان تنھا قربانیان نیسـتند و مردان تنھا عاملین جنایات پنداشـتھ نیم : باید بھ این حقیقت اذعان کرد کھ

  . شـوند

را فرا می خواند تا این کمپاین را در  زنان و مردان ھواداران خود اعم ازامنیستی انترنیشنل تمام 

  .برابر بی حقوقی و خشونت علیھ زنان پیش ببرند

این امر دارا ی اھمیت فوق العاده اسـت کھ دقیقًا مردان نیز در کارزار مبارزه علیھ خشـونت در 

  .برابر زنان شـرکت نمایند

  ادامھ دارد              

   



  قسمت چھارم

  نـابـرابـری

در ســراســر جـھان تا اکـنون تـفاوت ھای نھـایت بزرگ میـان موقـف اجتماعی زنان و مـردان وجـود 

ر نـابـرابـری تناسـب نیـرو مــیان زنان و بـیانگـبلکھاین نـابـرابری یـک مسـالھ تصادفی نیـسـت. دارد

اگر مسـالھ را در کلیت .  در واقع بـھ موقـف اقتصادی نابرابر زنان بـا مـردان بر می گرددومـردان اسـت 

آن در نظر بگیریم، دیـده مـی شـود کھ بـھ ھـر پیـمانھ جـامعھ فقـیر تر اسـت، نـابـرابـری میان زنان و 

  . آن، بزرگ تر می کردد تـناسـب  مـردان بھ

در بسـیاری از کشـور ھـای رو بـھ انکشـاف، زنان سـھم بزرگی را در کشـاورزی بـھ عـھده دارند، 

در ھـلند زنان با مـردان بطور . در حالیکھ آنان چنـین سـھمی را از درآمد بھ دسـت آمده، دریافت نمی کنند

اداره ولی در سـلسـلھ مراتب و رده ھای باالیییکسـان از امکان آموزش و پرورش برخوردارند اند، 

 در صد تمام اســتادان موسـسـات تعلیمات عالی را زنان 7فقط . سـھم آنان اندک و ناچـیز اسـتاجتماعی،

، )وغیره   KLM, Ahold, Philipsچون؛( در ھیـچ یـک از شـرکـت ھـای فراملیتی . تشـکیل مـی دھند

 در صد 77در ھلند درآمد میانگـین زنان در سـاعت . بری آن حضور ندارندزنان در رده ھـای باالیی رھـ

، )کمتر از چھل سـاعت در ھفتھ ( زیـرا آنان غالبًا بـھ کارھای نیم روزه . درآمد مـردان را می سـازد

  . در صد درآمـد مـردان36بطور میانگیـن : مشـغول اند، از این رو درآمـد آنان کمتر از مـردان اسـت

در این زمینھ ھیچ . ابـرابـری اقتصادی بـھ ذات خود چیز دیگری غیر از نقض حقوق بشـر نیسـتنـ

 آموزش،  نورم بین المللی وجود ندارد کھ برابری درآمـد یا حقوق را بین افراد کھ بطور جدی از نـگاه

تنظیم کند، در توانایی و تشـبثات خصوصی و یا ابتکارات فردی و سـایر مشـخصات از ھم متمایز اند، 

 و تاکید تبـعیـض میان انسـان ھا را بھ طور جدی منع قرار داده اسـتحالیکھ اعالمیھ جھانی حقوق بشـر 

حوال و اوضاع بایسـتی چانس ھا و امکانات مسـاوی و برابر داشـتھ باشـند    ھمھ افراد در ھمھ ا: دارد کھ

انند آشـکار نمایند و موقعیت برابر اقتصادی را تا توانایی و مھارت ھا و سـایر مشـخصات خویش را بتو

از این رو اسـت کھ اعالمیھ جھانی حقوق بشـر حق مسـاوی در برابر کار . بھ دسـت آورده بتوانند

، یعنی اینکھ انسـان ھا باید از حقوق مسـاوی در حوزه تعلیم و تربیت، کار و مسـاوی را مطرح می نماید

 از بـھ طور متداوم و حسـاب شـدهاگـر زنان . وردار و بـھره مـند باشـندموقعیت ھا و امکانات الزم برخ

پیش ) در دوره حکومت مجاھدین و سـپس طالبان ( حق آموزش محروم می گردند چنانکھ در افغانسـتان 

  .آمد، در آن صورت از نقض روشـن حقوق بشـر حرف بھ میان می آید



منـشـور جھانی محو . ـقوق بشـر را تشـکیل می دھدجـلوگیری از تبـعیـض ھسـتھ مرکزی فھم از ح

، رنگ پوسـت، زبان، عقیده و مذھب، )نسـب ( اصل تبعیـض، تبعیض میان انسـان ھا را بر زمینھ ھای 

  . محکوم می کنـدجنس، منشـا و موقعیت اجتماعی

 ر پایھ عدم را بحق و آزادیبا وسـواس و دقت ) سـازمان عفو بین الملل ( امنیسـتی انترنیشـنل 

اسـاس یا بـھ عنوان  تبـعیـض در چھارچوب کار امنیسـتی انترنیشـنل .  مورد توجھ قرار میدھدتبـعیـض

بھ طور مثال .  برای تضـعیقات و یا سـایر اشـکال فشـار و تعـقیب در مورد زنان پنـداشـتھ می شـودزمینھ

اسـتھ و مقاومت می نمایند، در نتیجھ زندانی زمانی زنان بـھ مبارزه در برابر کدام مانع و یا قانون برخ

بر . می گردند، یا مورد ضرب و شـتم قرار میگیرند، در اینجا تبـعیـض بـھ شـیوه معیـن نقـش ایفا می کند

 بیـرون راندن پیوسـتـھ ابزار یا وسـیلھ در چارچوب کار امنیسـتی انترنیشـنل بـھ مثابـھ  تبـعیـضعالوه

بطور نمونھ زنان اکثرا شـانس .  ارزیابی میشـوداجتماعی ـ اقتصادیآزادی زنان از عرصھ حقوق و 

 برای پیشـرفت بعدی را بھ دسـت مي آورند امکانات و کار، آموزش و تر بیتاندک برخورداری از حق 

  .و حتی بسـیار پیش میاید کھ از ھیچ امکان در زمینھ باال برخوردار نیسـتند

 اگر حرفی از آن در چنان خشـونت در زندگی خصوصی آنانم خشونت علیھ زنان در مجموع و ھ

 مثابـھ یکی از اشـکال جدی نقض حقوق بشـریمیان باشـد، در چارچوب کار امنیسـتی انترنیشـنل بـھ 

امنیسـتی . مورد توجھ قرار میگیرد کھ دولت ھا در برابر آن بھ اندازه کافی توجھ مبذول نداشـتھ اند

زیرا نھ تنھا .  نمایند محافظترد تا دولت ھا زنان و دختران را در برابر تبـعیـضانرنیشـنل تقاضا می دا

حراسـت و سـپس  نکنند، بلکھ در عین حال نقضوظیفھ و مسؤولیت دولت ھا اسـت کھ حقوق بشـر را 

 تبـعیـض راه و اجازه می دھد،  زمانی کھ حکومتی بھ مسـالھ.  آن وظیفھ آنان، پنداشـتھ میشـودتوسـعھ

قرباني اسـتفاده ناجایز از قدرت، خشـونت و شـرایطی بھ میان می آیـد کھ در تحت آن امکان دارد انسـان 

روش  و یک سـیسـتیم حقوقی غیر وابسـتھحکومات بایسـتی با اسـتفاده از یک .  گرددشـکنجھ واقع

  .  در برابر تبـعیـض مقابلھ نمایند قضائی عادالنھ

 اقلیت ھای کوچک ملی و الیھ ھا، )اتنیکی ( گروه ھـای کوچک قومی زنان چنانکھ اگر آنھا بـھ 

دانشـمندان برای روشـن تر . منسـوب باشـند، آسـیب پذیر تر اند و بیشـتر مورد تبـعیـض قرار میگیرند

 Intersectionele“شـدن بھتر مسـالھ تبـعیـض در برابر زنان، از شـیوه معـین تجـزیھ و تحلیـل

analyse”بر اسـاس این شـیوه در نظر گرفتھ میشـود کھ ھر فرد . اسـتفاده مي نمایندلبد شـنـاسـی یا کا

ھم " اسـت، " زن " یک فرد بھ طور مثال یک زن در عین حال کھ : مشـخصات ھویتی متعددی دارد

در این میان متوجھ می شـویم کھ . تعلـق دارد" گروه کوچک ملی " نیز اسـت و بھ یک " جنس گرا 

" دسـتھ بندی ھا " ـان ھا می توانند از لحاظ مشـخصات ھویتی بھ کتھ کوری ھا و یا شـماری از انس



در تغـییر بوده و بعضا وابسـتھ بھ زمان و " دسـتھ بندی ھا " در عین زمان بسـا کھ این . منسـوب باشـند

" بر پایھ یکی از این برای درک سـیسـتماتیک تبـعیـض نباید بطور سـرسـری داوری را صرفا . مکان اند

ھمھ زنان سـیاه پـوسـت در ایاالت : " بطور مثال اگر ادعا شـود کھ. گذاشـت" دسـتھ بندی ھای ھویتی 

کوندولیزا رایس زیرا موجودیت خانم . ، ادعای نادرسـتی اسـت"متحـده آمریکا عقب افتاده اند 

Condoleesa Rice دیگری را خالف ادعای باال ثابت در مقام مشـاور امنیتی رئیس جمھور بوش چیز 

  . می سـازد

در . پـوست در ایاالت متـحده آمریکا بیشـتر معروض بھ خطر تبـعیـض اسـت در واقع یک زن سـیا 

 چھ چھ اندازه دارایی، شـدت این خطر مربوط اسـت بھ اینکھ این زن سـیاه پـوسـت دارای  عین حال

 و از این شـمار گذشـتھ و موقعیت اجتماعیرای چھ  داجنسی، سـمتگیری، چھ نوع تحصیالتسـطح 

  . مشـخـصات می باشـد

و " ھم جنس گراھا " و یا " زنان " امنیسـتی انترنیشـنل ھیـچ گـاه اکشـن ھای خـود را صرفا بھ خاطر 

بلکھ این سـازمان اکشـن . در مفھوم عام، مبـھم و گنگ آن برپا نمی کنـد" ھمسـران شـکنجھ دیـده " یا 

ای خویش را برای کتھ گوری ھا و افرادی مشـخص دارای ھویت روشـن سـازمان دھی می نماید کھ ھ

امنیسـتی در این میان البتھ بھ .  آنان پیش آمده باشـد و یا متصور باشـدنقض حقوق بشـری در مورد

 آنان ھویت زیرا. خطرات ویژه ای کھ کتھ گوری ھای معین زنان را تھدید می نماید، توجھ نشـان میدھد

بدین جھت .  مورد تھدید واقع میشـوند یا قرار میگیرند  "ھویت معین " معین دارند و بھ لحاظ داشـتن این 

" قاچاق زنان " بطور مثال برای قربانیان . اسـت کھ اکشـن برای دفاع و نجات آنان باید پیش برده شـود

کـشـتار " می گردند، و یا قربانیان  " ت خانکیخشـون"  زنان قربانیان ترکیھزمانی کھ در  کوسـوا، یا در

، و یا زمانی کینیازنان اقلیت سـتم کش سـومالیایی در  یا دفاع ازمیکسـیکو، و در " کارگران در فابریک 

 مصاب روندا در دفاع از حقوق خویش برخاسـتھ اند، و یا زنانی کھ در جریان جنگ در عراقیکھ زنان 

  ...د و یا سـایر مواردگردیده ان HIV یا  ایدزبـھ

خشـونت علیھ زنان یک رابط غیر قابل تردید با نـابـرابـری و عدم مسـاوات میان دو جنس زن و مرد 

خود پی "خشـونت : منشـور سـازمان ملل متحد در باره رفع خشـونت علیھ زنان تصریح میدارد کھ. دارد

خشـونت در برابر زنان یکی از با اھمیت ترین " و " آمد نـابـرابـری تاریخی میان زنان و مـردان اسـت 

اجتماعی اسـت کھ بھ وسـیلھ آن زنان در موضع تحت تسـلط و رھبری مرد با زور رانده  میکانیزم

   ". میشـود میشـود یا قرار داده



ھمھ . در این میان مسـایل بسـیاری وجود دارد کھ مي توان بھ آن برای اثبات خشـونت اسـتناد نمود

از ھم نشـان میدھـد کھ نـابـرابـری میان زنان و مـردان کم یا بیش نتیجھ مسـلم و پی آمد طبعیی اینھا ب

  .تبـعیـض علیھ زنان اسـت

: منشـور سـازمان ملل در مورد رفع خشـونت علیھ زنان، بر این اصل اسـاسی تاکید میدارد کھ 

زیـرا تمام اشـکال خـشـونت . لقی گرددزنان نباید بـھ عنوان یک امر یا پروبلم شـخصی ت خشـونت علیھ

باآنکھ خیـلی ھا خـصوصی بـھ نظر می رسـند، مانند خشـونت خانکی، آنھم در واقع دارای یک زمینھ یا 

این مسـالھ بھ عـھده حکومت ھا اسـت تا جلو خشـونت را بگیرند و . اسـاس پیشـین اجتماعی می باشـد

  .انونی قرار دھندمرتکبین آنرا مورد پیگرد و بازخواسـت ق

*          *          *  

تبـعیـض بر مبنای  فقر؛ موضوعات با اھمیتی از جملھ   در چھار عنوان آتیھ در باره:یاداشت

 HIVعنعنات؛ تحدید حق معاشـرت جنسی و توالد و تکثر و انتشـار و پخش ایدز و  و اعتقادات مذھبی

  .خشـونت صحبت خواھد شـدامل اسـاسی  و در عین حال عو زمینھ مھمبـھ مثابـھ چھار 

   

بخش پنجم

  زنـان و فـقر

   

 بطور جدی بھ حاشـیھ جامعھ Globalisering  "1"  اثرات نامطلوب جھـانی شـدن ءزنـان در نتیجھ

ھا دشـوار و حتا نا ممکن اسـت کھ بتوانند  برند خیلی برای زنـان کھ در فـقر بسـر می. شــونـد رانده می

 گیرند برھانند و جای امنی بیابند و  یر بار شـرایطی کھ در آن مورد ضرب و شـتم قرار میخود را از ز

در نھایت در برابر ارگانھای قضایی از حق داوری عادالنھ برخوردار شـوند و مورد داوری سـالم قرار 

طور جدی بطور کل فـقر و بـیسـوادی چانس و امکان مبارزه را در جھت تحـوالت در زندگی ب . گیرند

  .سـازد ممکن می  نابرابر و حتا نا

نظر از درآمـد اقتصادی و خاسـتگاه اجتماعی متفاوت آنـھا، بطور کل معـروض بھ  زنـان صرف

. گیرند  خویش قرار می و روانی بوسـیلھ ھمسـران و نزدیکان تبـعیـض و خشـونت جسـمی، جنسـی



برند،  زنـانی را کھ در زیر خط فـقر بسـر می وضعیت (WHO) ھای سـازمان بھداشـت جھـانی  گزارش

 در صد ٧٠بر اسـاس آمـار سـازمان ملل . کند ، بسـیار منفی ارزیابی می )با نورم ھای معمول فـقر ( 

 بھره اند،  تنھا زنـان از حقوق اقتصای خویش بی نھ. دھـد فـقـیر ترین افـراد جھـان را، زنـان تشـکیل می 

مالکیت متعلق بھ پدر و شـوھر شـمرده شـده و آنـھم مالکیتی کھ پدر و شـوھر بلکھ زنـان خود اکثرا 

  .حق خرید و فروش و تبادلھ آنان را دارند

نبود اسـتقالل اقتصادی، عدم برخـورداری از حق مالکیت شـخصی، دسـترسی نداشـتن بھ سـرپناه 

گردند کھ زنـان   اند کھ مانع آن می یھمھ فاکـتور ھا... مسـتقل و در نھایت ترس از دسـت دادن کودکان، 

  .  نماید، نجات دھند خود را از خطر خشـونت کھ پیوسـتھ آنھا را در زندگی خانوادگی و اجتماعی تھدید می

قربانیان خشـونت متعلق بھ فرو دسـتان نسـبت بھ قربانیان برخاسـتھ از خانواده ھای ثروتمند جامعھ 

این امر وقتی وضع ناھنجار تر و تبـعیـض آمیز تر را بھ خود می کیرد و  کمتر مورد توجھ قرار می 

. ھای اقلیت ملی و اتنیکی و یا دارای پوسـت تیره باشـند گیرد، کھ اگر این زنـان متعلق بھ گروه 

 خـشـونت عـلـیھ زنـان در زمان کـوتاھی پس از اولـین ءگزارشـگر ویژه سـازمان ملل متحد در بـاره

کھ او در جریان تھیھ این گزارش بھ این :  نـویسـد می١٩٩۴اتیک در افـریقـای جـنوبی درانتخـابات دموکر

 Pretoria بطور کل در نواحی سـفید پوسـت در پریتوریاتجاوز جنسـیخورد کھ قربانیان  مسـألھ بر می 

   نسـبورگ یوھا نزدیکAlexandra الکسـاندرادر مقایسـھ با نواحی فقیر نشـین سـیاه پوسـت در قریھ  

Johannesburg  نند بھ دفتر پلیس  توا گروه اولی می . بھ شـیوه دیگری مورد بررسی قرار میگیرندکامال

آنان امکان دسـترسی بھ مراکز کمک رسـانی مخصوص بھ زنـان را دارند کھ قربانیان . مراجعھ نمایند

 اطالع الکسـاندراابل قربانیان از ناحیھ در حالیکھ در مق. نند با آرامش جریان حادثھ را بازگو کنند توا می 

پیمانھ خشـونت . دھی در مورد حادثھ تجاوز را باید در برابر جمعیت کثیر در دفاتر پلیس انجام دھند

 -  ٢٠٠١آمار رسـمی در سـال : جنسـی در برابر زنـان و دختران در آفریقای جنوبی خیلی بزرگ اسـت

بھ سـخن دیگر بطور . دھد ش برای انجام آن را نشـان می  مورد تجاوز و تال۵۴٠٠٠ رقم بیش  ٢٠٠٢

  .افتد  اتفاق می  مورد تجاوز جنسـی در افریقای جنوبی در روز١۵٠میانگین 

نشـین در افریقای جنوبی اکثرًا ناکافی و با  پـوسـت  ھای سـیـاه  ھا و محلھ تامینات بھداشـتی در روسـتا

 تواند،   ، تأخیر در مداوای قربانی میHIVید گسـترده ویروس با درنظر داشـت تھد. موانع ھمراه اسـت

).  در صد تمام باشـندگان افریقای جنوبی بھ این ویروس مبتال اند ٢٠. ( خطر جدی را متوجھ او بسـازد

. کنند ھا اسـت کھ در برابر این مصیبت در آفریقای جنوبی مبارزه می  ھا و فعالین زیادی سـال سـازمان

 بازسـازی بدسـت آورده اند کھ در نھایت آنـھا ءھای مھمی از دولت در زمینھ ھای اخیر کمک ـالآنـھا در س

در این میان . نسـت تا ارایھ کمک بھ قربانیان تجاوز جنسـی و مداوای آنان را بھبود بخشـند خواھند توا



مورد تجاوز ( بھ زنـان کز مداوا و کمک رسـانی ھای جنسـی، مرا سـتفاده  دادگاه ویژه در رابطھ سـوء ا

. دارند) عدلیھ ( ھا  بھ میان آمده اسـت، کھ این مراکز ھمکاری نزدیکی با پلیس و دادرس) قرار گرفتـھ 

اما تا اکنون گزارشـگر سـازمان ملل نتوانسـتھ اسـت این امر را بررسی دو باره نماید کھ آیا ھمھ این 

  ا نھ؟تدابیر بھ درسـتی در عمل پیاده شـده اسـت و ی

گردد کھ آنـھا در برابر دسـتمزد ناچیز در شـرایط خیلی نامطلوب از   بر زنـان باعث آن می  فـقرفشـار

دختران خدمتگار در اکثر کشـور ھای جھـان .  دھنددایمی تھدید جنسـی و خشـونت تن بھ کارجملھ خطر 

 شـرایط اجباری و تقریبًا کـنیزی کنند، بسـا اوقات در  ھای طوالنی کار می  در برابر مزد ناچیز سـاعت

کـنند در برابر  زنـانی کھ جـسـارت می . دھـد گونھ حمایتی را وعده نمی قانون ھیچ . پردازند بھ کار می 

آمیز دسـت بھ سـازماندھی اعتراض بزنند، حقوق آنان محدود شـده و تھدید بھ قرار  این وضع تبـعیـض

  . گردند عـیقات می گرفتن در تحت وضع خطرناک، فشـار و تض

 ( maquilasکنند، توسـط صاحبان  ھای کارگری را تقاضا می   زنـانی کھ عضویت اتحادیھر گواتماالد

 ربوده maquilasاند، از  کارانی کھ آنـھا اجیر کرده و یا بوسـیلھ جنایت ) ھا  محالت کار و کار خانھ

کارمندان امنیتی  بعضًا ھمکاری کاران جنایت ین  ا. گیرند میشـوند، مورد تجاوز ضرب و شـتم قرار می 

تر را در تحت شـرایط خطرناک  کارگران این موسـسـات باید روزھای طوالنی . کنند را نیز کسـب می 

آنـھا . ھای قفل شـده فابریک کار کنند بسـا کھ آنان وادار سـاختھ میشـوند تا در عقب دروازه . کار کنند

  .ھا قرار دارند ھا یا بازرس ت جنسـی و آزار باشـیھمواره در جو تھدید و مزاحم

 آمدھای  شـان، یکی از پی ءدر نتیجھ فـقر و تنگدسـتی از خانھ و کاشـانھ رانده شـدن بیش از پیش زنـان

شــونـد کھ زادگاه خود را ترک کنند و بھ  آنـھا مجبور می .  اسـت)جھـانی شـدن ( گلوبالیزرینگ 

 ھای امنیسـتی انترنیشـنل  یافـت. بپردازند و بھ اسـتقبال خطرات زیادی بروندجسـتجوی کار بھ مھاجرت 

 Ciudad در حومھ شـھرک  زن٣٧٠ کھ در طی یک ده اخیر بیش از دھد مکسـیکو نشـان می در 

 Juarez ) تا ١١این زنـان کھ از . اند  نزدیک مرز تکزاس ایاالت متحده آمریکا، کشـتھ شـده )مکسـیکو 

اند، سـپس مورد شـکنجھ و تـجاوز قرار گرفتھ و در نھایت بھ  شـده   داشـتند، نخسـت اختطاف  سـال٢٨

گونھ اقدام در زمینھ بررسی و تحقیق جنایت و پیگرد و بازداشـت  مقامات دولتی بھ ھیچ . اند قتل رسـیده

زیرا آنان زنـان فـقیر . مقامات، این زنـان را کامال بھ دسـت فراموشـی سـپردند. کاران دسـت نزد جنایت 

 Ciudad   Juarez این زنـان بھ شـھرک.گذاری سـیاسی نداشـتند گونھ اثر و فرودسـت بودند کھ ھیچ 

ھای مونتاژ در سـاحات سـرحدی  کارخانھ . ھای مونتاژ آنجا کار جسـتجو کنند آمده بودند تا در کارخانھ 

اند، کھ از کار ارزان کارگران   این جھت جا بجا شـدهمتحده آمریکا بیشـتر بھ میان مکسـیکو و ایاالت 

  .مند گردند مکسـیکویی و شـرایط خوب مالیات بھره 



ھای کھ  ھای خویش از نظر انداختھ شـده وھم بوسـیلھ دولت عمومًا از جانب دولتمزدور زنـان مھاجر 

عربسـتان سـعودی موکدًا از ھر مزدور زنـان، در .  ارزش تلقی میشـوند کنند، بی در آن اقامت اختیار می 

قانون کار در این کشـور در برگیرینده موادی اسـت کھ تامینات خوبی  با آنکھ .بھره اند نوع حمایتی بی 

ھای والدی، غیر مجاز  از جملھ پرداخت حقوق در جریان مرخصی( کند،  بینی می  برای زنـان پیش

مزدور ). متیازاتی برای زنـان در دوران کھنسـالی گی و یا ا شـمردن اخراج از کار در دوران حاملھ 

 سـاعت کار در ٢٠ تا ١٨آنـھا بھ :  بھ کارمندان امنیسـتی انترنیشـنل ابراز داشـتھ اند کھزنـان مھاجر

بند و اکثرًا آنـھا در جریان کار  ھا بخـوا شـونـد، مجبورند در گوشـھ و کنار داالن  روز، وادار سـاختھ می 

 قادر باشـد،مزدور زنی مھاجر در حاالت خیلی نادر اگر . گیرند ده و مورد تجاوز قرار می لت و کوب شـ

شـتھ شـده و بھ مسـخره گرفتھ میشـود و یا توسـط کار فرمایان  شـکایتی بھ پلیس ارایھ دارد، آنھم نادیده انگا

 بھ جزا دھند و یا ی انجام نمی مقامات کارگری در برابر چنین شـکایاتی یا کار. گردد  می دگی تردید بھ سـا

ھای فقیر و فرودسـت جھـان بھ عنوان  شـماری از کشـور زنـان بی . پردازند میدادن خود این زنـان 

تا . طور مجاز و یا بدون مجوز قانونی بھ کار مشـغول اند  در کشـور ھای اروپایی بھ یا مزدورکارگر 

جامعھ ضد بردگی ای  ولی بھ عقیده. ـیق آنـھا در دسـت نیسـت الزم آگاھی در زمینھ رقم دقءھنوز بھ اندازه

)Anti-Slavernij Society   (کشـی از این زنـان در شـرایط  ای رقم سـوء اسـتفاده و بھره  در زمینھ

این .  مورد در سـال در میان باشـد از صدھا و یا ھم ھزارانتواند سـخن مشـابھ بھ شـرایط بردگی، می 

 با جامعھ ضد بردگی.  آیند می فلیپین، سـریالنکا، نیجیریا و سـومالی ھمھ از کشـورھایزنـان بیش از 

دارد کھ کار فرمایان غالبا مصارف   سـری از موارد مسـتند در این زمینھ، اظھار می  اشـاره بھ یک

.  نمایند ان منفی می را بر اسـاس منابع غیر قابل اعتماد از جملھ دفتر ھای کاریابی، از مزد این زنـ   میانجی

حقوق آنان بھ ایشـان درسـت پرداختھ . کنند ویزه اقامت را از دسـت آنان بدر کرده و اکثرًا ھم تمدید نمی 

بدترین شـرایط کار را زنـانی دارند کھ در وابسـتھ . گردند شـود و بھ سـرعت از کار اخراج می  می  نھ 

برند،  طور طوالنی در سـایر کشـورھا بسـر می  کھ بھ و ھم با خانواده ھای ) expats )"2" گی با  

 دھنده از  قبل از ھمھ پاریس، روم و لندن کھ با داسـتانـھای تکان. نمایند مزدوری خانگی را تحمل می 

زیرا این . ھای دیپلومات ھا اند، معروف اند  گاران خانواده  عربی و افریقایی کھ خدمتمزدور زنـان 

. اند  رتب و حسـاب شـده مورد آزار و اذیت جسـمی و تحقیر روانی آنان قرار گرفتھ بطور ممزدور زنـان 

   

   

  »»»ادامھ دارد 

   



  زنان

HIV  ایدز و 
 

    

زمانی کھ بیش از ھفت سـال نداشـت مورد سـؤ اسـتـفاده جنسی از طرف ) تعار نام مسـ ( سـیبونگلیی

او بھ . وی بھ خالھ اش شـکایت برد ولی او کاری را در این زمینھ انجام نداد. شـوھر خالھ اش قرار گـرفـت

وز این مرد اما سـیبونگلیی بار دیگر مورد تجا. فرار از خانھ دسـت زد و نزد فرد متـنفـذ روحانی پناه برد

.  مصاب بھ یک بیماری واگیر گردید2000قرار گرفت و در نتیجھ تماس ھـای تحمیلی پیھم او در جنوری 

انـتقال داد در آنجـا او مراقبت بھداشـتی دریافت داشـت ولی از " محل نگھداری " پلیس او را بھ یک 

 بالغ خانواده و موافقت وی، این مورد آزمایش قرار نگـرفـت، زیرا نسـبت عدم حضور یک فرد HIVنگاه

 بھ دادگاه کشـانیده شـدند و سـیبونگلیی چشـم در 2003دو مرد متجاوز در جون . گرفتآزمایش انجام نمی

چشـم با کسـانی کھ بھ وی تجاوز نموده بودند، در دادگاه در بسـتھ در مورد این جنایت شـھـادت داد، اما 

 بھ Swaziland)(ی از ده ھـا قربانی خشـونت جنسـی در سـیوازیلند سـیبونگلیی یک. مردان رھـا گردیدند

از تمام .  در این سـرزمین کھ بھ طور گسـترده پخش گردیده اسـت، بیداد می کندHIV ایـدز و . شـمار میرود

 HIV در صد آنان مصاب بھ ٣۶زنـان باردار کھ بھ مراکز مراقبت از زنـان باردار مراجعھ می نماید، 

  .ھسـتند

مصاب اند، با شـتاب سـرسـام آوری رشـد می HIV وایـدز در میان زنـان آفریقایی شـمار کسـانی کھ بھ 

 از سـوی دیگر ھر روز  و خشـونت از یک سـو، فقر و فرودسـتیHIV/ایدزاثرات دوجانبھ میان . نماید

 HIVو سـرایت سـریع ایـدز و فقر برای انتشـار  در واقعیت. نسـبت بھ روز گذشـتھ بیشـتر آشـکار می گردد

آخرین احصایھ سـازمان . بھ عنوان بیماری واگیر بسـتر مسـاعد و پیش شـرط مناسـب شـناختھ شـده اسـت

شـش   ١٩ ـ ١۵کھ در آفریقا، دختران جوان بین سـنین :  میرسـاندUNAIDSھـای کمک رسـانی ملل متحد 

سـن و سـال ھیچ .  را دارند HIV  / شـدن بھ ایـدزز پسـران ھم سـن خویش، امکان مصاب بار بیش تر ا

در حالیکھ در بسـیاری از جوامع بھ زنـان . گونھ مصؤنیتی را برای زنـان در برابر خشـونت در قبال ندارد

مسـن کھ از آگاھی و تجربھ برخوردار اند، احترام می گذارند بھ آنان منزلت بلند تر و آزادی بیشـترقایل می 

 از موج افزایشی یابنده حمالت بر بیوه زنـان اطالع می دھند و زمبابوی بسـیاری در کشـور منابع. گردند

  . متھم می کنندHIV  وایـدزھمچنین آنھا را در امر انتشـار 

نمود و بھ  منتشـر ٢٠٠٣امنیسـتی انترنیشـنل بیانیھ ای را در رابطھ بھ روز جھـانی ایـدز در اول دسـامبر 

تاکید    HIV در مورد بیماری ایـدز و ویروس ـتیابی بھ آگاھی و اطالعات با اعتبارحق ھر فرد برای دس

زیرا کسـانی کھ از میان فرودسـت ترین الیھ ھای . این اطالعات از اھمیت ویژه ای برخوردار اسـت. کرد



 زنـان کھ اجتماعی برخاسـتھ اند، خطر بزرگ مصاب شـدن بھ این آفت، آنان را تھدید می کند و قبل از ھمھ

امنیسـتی انترنیشـنل از تمام حکومات می طلبد تا در .از امکان بھ دسـت آوردن اطالعات الزم بی بھره اند

پردازند بھ  بھ مبارزه می   HIVجریان سـیاسـت گذاری و تدوین قوانین چنانکھ در برابر انتشـار ایـدز و 

 و HIV/ دیشـھ مبارزه موازی و ھمزمان با ایـدزاگر ان. نیز میدان عمل ندھند) میان زن و مرد ( تبعیض 

   .تبعیض کنار زده شـود، میلیونھـا انسـان را خطر نابودی، تھدید خواھد نمود

زنـان و دختران بیشـترین قربانیان تجاوز جنسـی اند و آنھا را بھ عالوه از خطر باردار شـدن، خطر 

این ھم آشـکار شـده .  می کند    ، تھدید)گیر مقاربتی و ستایر بیماری ھـای وا(  وایـدز HIVمصاب شـدن بھ 

خطر مصاب  ، HIV سـاعت معروض شـدن بھ ویروس 72اسـت کھ اثر دارو ھـای پیش گیری کننده حتا بعد 

ولی فقط عده انگشـت شـمار زنـان در کشـور ھای فـقیر این ادویھ را بھ دسـت آورده . شـدن را کاھش می دھد

گزارش .  محافظت نمی نمایدSeropositieve زن را از معروض شـدن در برابر ویروس ازدواج. می توانند

ھای متعدد اشـاره بھ این امر دارند کھ زنـانی کھ در فقر بسـر می برند، و آنانیکھ شـوھر، پدر و مادر را در 

امین بخور و نمیر اثر مرض ایـدز از دسـت داده اند، در وضعیتی قرار میگیرند کھ برای زنده ماندن و یا ت

آسـیب پذیر می    HIVاجبارًا بھ تن فروشی کشـانیده می شـوند و بھ این ترتیب در برابر خطر ویروس 

    .شـوند

جنسی  زنـان بطور سـیسـتماتیک مورد تجاوز  زمانی کھ تبعیض نژادی در رونـدا بیداد میکرد،1994در

ولی شـمار اندکی از .  گردیدندHIV/  مصاب بھ ایـدزواقع می شـدند و بدین ترتیب شـمار بیشـماری از آنان

آنھا توانسـتند بھ ادویھ ضروری دسـت یابند و سـایرین بوسـیلھ خانواده ھـای شـان از خانھ ھـای شـان رانده 

بھ ھمان پیمانھ ایکھ وضع صحی آنان بھ وخامت . شـده و یا از دسـت یافتن بھ دارو بی نصیب گردانیده شـدند

 بارھـا اعالم داشـت کھ قصد دارد تا بھ رونداحکومت . ع و امکانات اقتصادی آنان نیز تھ کشـیدگرایید وض

ولی تا کنون، حدود نھ سـال پس از آن سـالھـا، آشـکار گردید کھ این وعده ھـا جز . آنھـا غرامت بپردازد

  .حرفھـای میان تھی چیزی بیش نبودند

آخیرین پژوھش .  بدسـت می آورندHIV /ایـدزمردان در باره زنـان آگاھی و اطالعات کمتری نسـبت بھ 

 کشـور رو بھ انکشـاف نشـان میدھد کھ مردان نسـبت بھ زنان اگاھی بیشـتر در باره ٢٣در این زمینھ در 

در اوضاع و احوال کنونی با در نظرداشـت کمبود منابع مالی و ادویھ ھمراه با . بیماری ھا مقاربتی دارند

 در صد از بیماران آلوده بھ ویروس ایـدز ادویھ 5  ـواری ھا در شـبکھ خدمات بھداشـتی تنھاموجودیت دش

  .مناسـب بھ دسـت مي آورند

مصاب ھسـتند نھ در باره بیماری و نھ در باره    HIV/ بھ ویروس ایـدزمتاسـفانھ بسـیاری از کسـانیکھ 

خیرًا شـرکت ھـای فــراملـیـتی تـولـیـــد ادویـــھ نــوع  ا.اثرگذاری دارو ھـای الزم بر آن آگاھی چندانی ندارند

را انکشـاف داده اند ولی بھای بلند دارو ھـای با " antiretrovirusmedicijnen"جدید داروی ضد ویروس 



چندی قبل در این زمینھ . مارک ھـای شـناختھ شـده برای مردمان فرودسـت جھـان غیر قابل پرداخت اسـت

ـازمان ھـای بین المللی تجارت در باره توازن میان حق شـرکتھـای انکشـاف دھنده ادویھ از  بین سبحث جدی

 30، پیش آمد، کھ نتیجھ آن در )برای زنده ماندن ( یک سـو و حق دسـتیابی افراد فرودسـت از سـوی دیگر 

. تًا سـاده تر سـاخت امکان دسـت یابی بھ دارو ھـای دارای مارک ھـای شـناختھ شـده را نسـب2003اگسـت 

موقف کشـور ھـای نادار مصرف کننده و سـازمانھای مربوط آن در رابطھ بھ بھای دارو ھـا کھ بھ طور 

  .نسـبی تا اکنون بلند اسـت، انتقاد آمیز می باشـد

برخی از کشـور ھـا با کنار گذاشـتن قواعد شـرکتھای دارو سـازی بھ امر انکشـاف ذخایر خود در گام 

 در آغاز  برازیلبطور مثال کشـور.  بھ تولید دارو ھای بدون مارک ھای تجارتی توجھ نمودندنخسـت

این کشـور بھ توسـعھ فابریک ھـای . دسـت یازیدبا یک کمپاین پیش گیری کننده و تداوی  1990سـالھـای 

بر اسـاس . نموددولتی تولید دارو ھای با بھای قابل پرداخت ولی بدون مارک تجارتی برای ایـدز آغاز 

 ۶٠٠٠٠بیش از   ٢٠٠٠ تا ١٩٩۴ در نتیجھ این اقدام از سـال HIV/ ایـدزاطالعات موسـسـھ ملی پـژوھـش 

 واقعھ بسـتر شـدن در شـفاخانھ جلو گـرفـتھ شـده ٣۵٨٠٠٠ حادثھ مرگ و ٩٠٠٠٠واقعھ انتشـار ایـدز، و 

     .اسـت

   قسمت ھفتم

  خشونت و حق تداوم نسل

   

حق تداوم نسـل و مناسـبات زن و شـوھری براسـاس گزارش ھای سـازمان بھداشـت جھانی و زیر عنوان، 

اھمیت بزرگ حقوقی نھ تنھا برای زنان، بلکھ برای تمام  مفاھیمی دارایسـایر سـازمان ھای بین المللی، 

  . خانواده بشـری، مورد بحث قرار می گیرند

کھ حقوق یک فرد را در این رینده آن حقوقی میگردد حقوق مربوط بھ مناسـبات زن و شـوھری در برگی

  .در جامعھ حمایت می کند  در برابر زور، تبعیض و خشـونت حوزه

  :مھمترین نکات آن شـامل مسـایل زیرین اسـت

 آزادی در انتخاب ھمسـر و شـریک زندگی.  

 آزادی در بھ دنیا آوردن کودک و زمان آن .  

 بھداشـتی در این عرصھحق بر خورداری از مراقبت ھای  .  

 حق کسـب آگاھی ھای الزم در زمینھ.  



از آنجائیکھ دختری در برابر : در بسـیاری از کشـور ھا مناسـبات زن و شـوھری را چنین تفسـیر می کنند

 برای تمام دوران زندگی در "بلی"  را گفتھ اسـت، از این رو این "بلی"شـوھر در مراسـم عقد نکاح کلمھ 

در حالیکھ مناسـبات سـالم زن و شـوھری بر پایھ رضا و رغبت . ناسـبات زن و شـوھری اعتبار داردحوزه م

ھر دو جانب در زندگی آنان اسـتوار اسـت و در غیر آن پای اجبار و تشـدد بھ میان می آید کھ خود نقض 

  . حـقوق انسـانی اسـت

 دخترکان بھ اجبار شـوھر دادن پراتیک درد آور متاسـفانھ در یک عده کشـورھا از آن جملھ در افغانسـتان

بھ این مسـالھ از نگاه سـیسـتیم حقوقی بھ مثابھ .  بطور گسـترده معمول اسـتخورد سـالو ازدواج دختران 

مادر : واقعھ ای را مثال مي آوریم.  نمی شـود یک امری کھ بایسـتی مورد مجازات قرار گیرد، برخورد

 ھشــت سـالھ وی ء سـالھ ای کھ با اجبار با نواسـھ۴٨ نماید تا درمورد مرد بزرگی بھ قاضی مراجعھ می

اگر ھم . ازدواج نموده، پیگرد قانونی تقاضا کند ولی دادگاه از عکس العمل نشـان دادن در زمینھ ابأ می ورزد

ا ھای دیگری  در برابر ازدواج اجباری بھ مخالفت بر خیزند، در مقابل آنان بھ جز دختران در افغانسـتان

در زندان   ٢٠٠٣سـازمان عفو بین الملل با شـماری از زنان و دختران جوان در سـال . تھدید میشـوند

وقتیکھ آنھا از ازدواج اجباری سـر باز زدند، تحت فشـار قرار گرفتند و تھدید بھ : آنھا گفتند کھ. مصاحبھ کرد

لیکھ اسـاس قانونی برای تھدید و زندانی کردن آنھا در حا. زندانی شـدن بوسـیلھ خانواده ھای خویش شـدند

او را :  سـالھ ای حکایت از این می کند کھ١۴پژوھش سـازمان عفو بین الملل در مورد دختر . وجود ندارد

او در خانھ ی این مرد .  سـال بیشـتر نداشـت بھ اجبار بھ نکاح مردی در می آورند١٣خانواده اش در حالیکھ 

ار قرار میگیرد و سـرانجام تحمل را از دسـت داده و از خانھ فرار می کند و در نتیجھ این مورد اذیت و آز

  . عمل بھ سـھ سـال حبس محکوم می شـود

در تعداد زیادی از کشـور ھا زنان و دختران، پس از آنکھ آنھا اجبارًا بھ وسـیلھ خانواده ھای شـان بھ 

ازدواج اجباری خود در واقعیت . اذیت جسـمی قرار می گیرندشـوھر داده می شـوند، عمومًا مورد آزار و 

 مناسـبات اجباری زن  .برای ازدواج توافق دو فرد آزاد و بالغ ضرورت اسـت. حقوق بشـر اسـت نقض یک

اگر زنان در برابر این نوع ازدواج ھا دسـت . و شـوھری خود در واقع یک شـکل از تجاوز بھ حسـاب می آید

  . دشـواری ھای زیادی را متحمل شـوند  د، بایسـتیبھ مقاومت بزنن

ازدوج ھای اجباری نھ تنھا ریشـھ در سـنن و عنعنات فرسـوده و کھنھ دارند در عین حال از عقب ماندگی، 

در عمل دیده می شـود کھ خانواده ھا برای ازدواج ھای پر . فقر و فرودسـتی خانواده ھا نیز منشـاء میگیرند

 تا کمر زیر بار وام خم می شـوند، در حالیکھ خانواده ھای تھیدسـت بھ پول نیاز   جھزیھءمصرف و برای تھیھ

  .شـوھر دادن دخترکان خورد سـال ریشـھ در فقر و فرودسـتی خانواده ھا دارد. دارند



حق تداوم نسـل یا بھ عباره دیگر حق توالد و تکثر شـامل ھمھ ای آن حقوقی می گردد کھ افراد را در 

 نظم در بھ دنیا آوردن کودک حفاظت می  و خشـونت در زمینھ تدوام نسـل و ایحاد ر اجبار، تبعیضبراب

  :مھمترین حقوق تداوم نسـل برای زنان عبارت اند از. نماید

  زن بتواند کھ بطور آزادانھ و مسـؤالنھ در باره تعداد کودکان و فاصلھ زمانی بھ دنیا آوردن آنھا تصمیم

  . بگیرد

 رخورداری از دانسـتنی ھای کھ زن را قادر بھ برنامھ ریزی درسـت در امر بھ دنیا آوردن کودک حق ب

  .بسـازد

 طفل داریءحق برخورداری از مراقبت ھای بھداشـتی و اجتماعی در زمینھ .  

 و یکی از پی آمدھای وحشـتناک آن کشـتن نقض حق تداوم نسـل قبل از ھمھ نقض حقوق بشـر اسـت

در این . ر کشـور ھایی اسـت کھ در آنھا سـقط جنین ممکن نیسـت و یا غیر مجاز دانسـتھ میشـودنوزادان د

ور چین و ھـند بطاین عمل بویژه در . کشـورھا قبل از ھمھ نوزادان دختر قربانی این سـیاسـت می گردند

 : ١٠٠نان و مردان  تناسـب میان ز )Unicef(در چین بر اسـاس اطالعات یونیسـف . وسـیع دیده می شـود

 در بطن مادر  بسـیاری از اوقات در صورت بھ مشـاھده رسـیدن نشـانھ ھای دختر بودن نوزاد.  اسـت١١۶

بال فاصلھ او را از بین می برند و در شـھرداری دختر  با تولد نوزاد  دسـت بھ سـقط جنین می زنند و یا اینکھ

  .ھا نام او را ثبت نمی کنند

ـازمان ملل متحد حق زن را در امر تصمیم گیری تعداد کودکان و ھم اینکھ کودکان در  منشـور س١۶ماده 

 ولی در سـراسـر جھان تا ھنوز ھم مشـاھده .یند، معین میسـازد کدام فاصلھ ای زمانی از یک دیگر بھ دنیا بیآ

 میلیون بارداری ١٩٠از . میشـود کھ از ھر شـش زن یک نفر آن یک بارداری ناخواسـتھ را متحمل می شـود

 میلیون آن در کشـورھای روی می دھد کھ در ٢١تنھا .  میلیون آن بھ سـقط جنین می انجامد۵١در یک سـال 

  .آنـھا سـقط جنین جواز قانونی ندارند

 بی شـماری کھ روی ھم انباشـتھ شـده اند، وجود دارد کھ نشـان میدھد چرا بھ این  در این زمینھ دالیل

در این جا یقینًا عدم دسـترسی بھ آگاھی ھای الزم و اطالعات . ور ناخواسـتھ حمل برمیدارندپیمانھ زنان بط

  .کافی در مورد جلوگیری از باردار شـدن ناخواسـتھ نقش برجسـتھ دارد

 میلیون زن امکان دسـترسی بھ شـبکھ ھای بھداشـتی ٣۵٠گمان بر اینسـت کھ در سـراسـر جھان در حدود 

بھ عالوه در این جاھا زنان امکان .  را کھ آنھا ضرورت دارند، ندارند "مھ ریزی خانوادگی برنا" و ھمچنین 

انتخاب آزادانھ ازدواج را ندارند و ھمچنین فشـار و خشـونت ھم از درون و ھم از بیرون دایره ازدواج در 

  . این سـاحھ اعمال می گردد



جمھوری چین تحت فشـار قرار می گیرند تا بھ در برخی از کشـور ھا زنان از جانب دولت ھا از جملھ 

سـازمان عفو بین الملل سـقط جنین اجباری را بھ مثابھ نقض حقوق . سـقط جنین یا خنثی سـازی تن دھند

  .بشـر توصیف می نماید

سـازمان عفو بین الملل ھیچ گونھ موضع گیری خاصی در رابط بھ این سـوال کھ آیا زنان حق دارند تا بھ 

  سـقط جنین ھیچ تاکیدی از جانب مراجعء بھ عالوه در زمینھ و خویش پایان دھند یا نھ، نداردبارداری

در : ولی کارشـناسـان سـازمان ملل بیش از پیش از این نظر دفاع می کنند. حقوقی بین المللی وجود ندارد

تی بطور مطمین و دقیق مجاز دانسـتھ میشـود، باید از نگاه بھداشـ قانون    جایی کھ سـقط جنین براسـاس

  . صورت پذیرد

کتسـینا در شـھرک . واقعات زندانی شـدن زنان در نتیجھ انجام عمل سـقط جنین، خیلی زیاد پیش می آید 

، ھر ھفت زنی کھ در بخش زنانھ این زندان در بند قرار دارند، جرم ھمھ آنان بھ نیـجریھ  واقع در شـمال

یکی از آنان بھ جزای اعدام محکوم گردیده اسـت؛ وی متھم بھ . ط می گیردنحوی از انحاء بھ سـقط جنین ارتبا

دو تن از آن میان متھم بھ یاری رسـاندن . بھ دیگران نیز اتھامات مشـابھ نسـبت داده شـده اسـت. قتل می باشـد

لی در مورد آنان در ھیچ یک از موارد باال جریان قضایی شـناختھ شـده و عادالنھ بین المل. بھ اجرای سـقط اند

  . مراعات نگردیده اسـت

" سـازمان عفو بین الملل، از حقوق زنان و دختران برای دسـتیابی بھ آگاھی ھای الزم و دقیق در باره 

در یک عده . و وسـایل پیشـگیری کننده و محافظھ وی در این زمینھ حمایت میکند" برنامھ ریزی خانوادگی 

، بنابر سـیاسـت دولت "برنامھ ریزی خانوادگی " ن اطالعات در باره از کشـورھا شـبکھ بھ دسـت آورد

رئیس جمھور .  امریکا تمویل می گردید  دولت آمریکا، محدود شـده اسـت، چون قبًال این شـبکھ ھا توسـط

 فوند کمک ھای موسـسـات آمریکایی را در رابطھ با ھمکاری ھای بین المللی ٢٠٠١جورج بوش در جنوری 

(USAID) سـازمانھای کھ کمک ھای بین المللی دولت . محدود سـاخت" برنامھ ریزی خانواده " در حوزه

حتی در حاالت قانونی ( آمریکا را بھ دسـت مي آوردند، پس از آن مجاز نبودند کھ آنرا بھ منظور سـقط جنین 

یا بھ بخاطر برگزاری ، یا برای متقاعد سـاختن قانون گذاران برای وارد کردن تعدیالت در قوانین و )

یک پژوھش نشـان می دھد کھ در پی تصمیم جدید .  بھ کار ببرند گردھمآیي ھای آگاھی دھنده بھ زنان،

" برنامھ ریزی خانواده "  دروازه ھای کلنیک ھای ایتوپیا، زامبیا، کینیا و رومانیاامریکا در کشـورھای 

و زنان کاھش یافت و یکی از پی آمد ھای دیگر آن این بسـتھ شـد و عرضھ خدمات بھداشـتی برای خانواده ھا 

  .  را با دشـواری ھای بیشـتر مواجھ نمودIV Hبود کھ این کاھش پیش گیری از بیماری ایدز و 

  ادامھ دارد

   



  :زنان

  فرھنگ، مذھب و سنت 

 در عمل کم و ھا مبنی بر پایان بخشـیدن بھ آن ایم کھ خشـونت علیھ زنا ن برغم ادعای حکومت ما شـاھد آن

ای  چنانکھ ھر روز خشـونت علیھ زنان در حومھ. پیوندد   بھ وقوع می یا بیش بدون مجازات در قلمرو آنھا

 در کشـورھای آمریکای التین کھ متاثر از فرھنگ مرد سـاالر ای عنعنھ پسـند ترکیھ و یا پاریس، در جامعھ

  .افتد اند، اتفاق می

رفتھ میشـود تا بر رفتار و کردار زنان در عمل تسـلط داشـتھ، و در ظاھر  بکار گ خشـونت غالبًا برای آن

آنھا در . زن را بیمھ کرده و از حرمت خانواده و جامعھ حراسـت نمایند" نجابت " خواھند کھ  امر گویا آنھا می

ا در حوزه بسـیاری از جوامع زیر نام دفاع از نجابت و حرمت زنان قوانین و مقررات زیادی محدود کننده ر

ھا بھ مقابلھ بر  زنانی کھ در برابر این محدودیت. نمایند  آزادی فعالیت زنان و حتی لباس پوشـیدن آنھا وضع می

ھای سـنتی و مذھبی درباره آبرو  خشـونتی کھ از آیدهشـود  اکثرًا دیده می. خیزند معموال مجازات میشـوند می

  . پی دارد وحشـتناکی در مي گیرد، نتایج و عزت منشـاء

 زمانی کھ مدرسـھ ٢٠٠٢ مارچ ١١ در عربسـتان سـعودی" مکھ " پانزده دوشـیزه یک مدرسـھ در شـھر 

ماموران متعـصب پلیس مانع از آن . ھای دیگر زخم برداشـتند  دادند و ده  در آتش جان،شـان آتش گرفت

ر نداشـتند و ھمچنین کسـانی از میان  را ترک کنند چونکھ آنان چادر بسـ گردیدند کھ این دوشـیزگان مدرسـھ

. کھ آنھا را ھمراھی نمایند روند، حضور نداشـتند مردان خانواده آنھا کھ برای شـان محرم بھ حسـاب می

مزید برآن ھمین ماموران پلیس مانع عملیھ نجات این دوشـیزگان بھ وسـیلھ ماموران آتش نشـانی نیز 

  . ت بدھندنجا خواسـتند آنھا را  گردیدند کھ می

توسـط دو نفر از  Colombiaکشـور    Santanderای از باشـندگان شـھر سـالھ دختر شـش

از این امر آگاھی یافتند،   زمانی گروپ شـبھ نظامیان منطقھ .  مورد تجاوز قرار گرفت١٩٩٧ھمسـایگانش در 

ک وحشـتـزده کھ ھنوز از بیم افتد، در برابر چشـمان این دختر آنھا برای آنکھ دیگر چنین چیزی اتفاق نھ

این دخترک برای مدت مدیدی جسـارت حرف . لرزید این دو مرد را بھ قتل رسـانیدند خود مي حادثھ قبلی بھ

  .پنداشـت او خود را در زمینھ قتل این دو نفر گنھکار می. بود   زدن را از دسـت داده



زنان بدون  موعظھ خویش ء خاتمھ در الجزیرهHassi Massaoudای در شـھرک  امام مسـجد ناحیھ

ھا  ھای چھل تن از این زن  شـب بعدی در حدود سـھ صد مرد بھ خانھ.خطاب نمودشـوھر را زنان بد کاره 

 بنابر دالئل مختلف از  در حالیکھ براسـاس اطالعات در باره زندگی آنھا این زنان قبًال. برند حملھ می

منازل این زنان تاراج ) ٢٠٠١جوالی ( کارانھ ن رویداد جنایت در جریان آ.شـوھران خود جدا شـده بودند

ل قوی کھ ھمھ این زنان  بھ احتما. تش زده شـدند و یا جسـم آنھا با چاقو دریده شـد آ گردید و بسـیاری از آنھا 

  .قرار گرفتھ بودنـد مورد تجاوز فردی و گروھی و ضرب و شـتم 

 چھل تن از این مردان بھ اتھام .عمال خشـونت آمیز انکار نمودامام مسـجد از تحریک این افراد بھ این ا

 ده تن آنھا را ٢٠٠٢ولی دادگاه عالی الجزایره در جون . ھای جنسی زندانی گردیدند دزدی، تجاوز و مزاحمت

حکوم نھایتًا بھ سـھ سـال زندان مقانونی و دزدی  اجتماع غیرداشـتن  آزاد نموده و سـایر افراد را بھ اتھام برپا

   .کرد

رحمی، تحقیر  زنان در برخی کشـورھا بھ خاطر عدم مراعات مقررات در باره جامھ و تن پوش مورد بی

در کشـورھای مانند ایران و عربسـتان سـعودی مقررات در باره . و جزا ھای غیر انسـانی قرار میگیرند

 بعضی از کشـورھا از جملھ کلمبیا ھای مسـلح در گروه. جامھ و تن پوش بوسـیلھ پلیس ویژه کنترل میگردد

  . یش بگذارند  بھ نمابرای زنان"  مناسـب "کنند تا کارآیی قدرت خویش را با تـثبـیت لباس  سـعی می

آنھا حق . زنان در سـودان مکلف اند کھ نھ تنھا لباس تیره بپوشـند بلکھ این لباس سـراپای آنھا را بپوشـاند

 اسـتفاده کنند و یا آرایش نمایند و در غیر آن بر اسـاس قانون جزای سـال ندارند کھ از خوش بوئی و زیورات

  .سـودان بھ جزا محکوم می شـوند ١٩٩١

شـبکھ زنان کھ در تحت قوانین اسـالمی ای   کھ بوسـیلھ٢٠٠٢المللی در  در جریان برگزاری کنفرانس بین

" ی آفریقایی و آسـیایی در مورد زنان از کشـورھا شـماری . ، بر گذار گردیده بودبرند بسـر مي

بھ . سـر کنند، حرف زدند  کھ در این اواخر زنان مجبور سـاختھ مي شـوند تا آنرا بیشـتر بھ  "وی چادرعنعـنھ

ھا و  رفتھ اسـت ولی در این اواخر دولت امر سـنتی در جوامع آنان بھ حسـاب نمی" چادر" ای آنھا  عقیده

  .آورند تا آن را بسـر کنند ای بنیادگرائی بھ آنان قشـار می یابندهمؤسـسـات مذھبی تحت موج رشـد 

 با ،)سـکوالریزم  ( ھا کھ روند جدایی دین و دولت در برخی از کشـور. آید جریان عکس آن نیز پیش می

شـوند تا   نامیده میشـوند، مشـخص می گردد، زنان مجاز دانسـتھ نمی"مدرنـیتھ " اجرای کارکرد ھای کھ 

بھ ھمین جھت اسـت . ھای سـنتی خویش را بھ تن نمایند و ھویت مذھبی و سـیاسی خویش را تبارز دھند لباس

ھا و ادارات دولتی  ھا، مکتب در دانشـگاه" چادر بسـر کردن" کھ یک دسـتھ زنان مسـلمان در ترکیھ برای 

  .تالش می کنند



انگیزند،  ردن شـان، خشـونت جنسی را بر میتن ک ای لباس بھ  در این اواخر این ایده کھ زنان با شـیوه

  .بطور گسـترده اشـاعھ داده شـده اسـت و یا بھ عنوان ایده پذیرفتھ شـده درآمده اسـت

.  زنان را از پوشـیدن لباس تنگ و دامن کوتاه منع کرد ٢٠٠٣بطور مثال حکومت تانزانیا در سـال 

 تواند تحت کنترل قرار گیرد کھ  زمانی میایدزو پخش مرض  ادعا نمودند کھ اشـاعھ لسـالم  داراسـیاسـیون در

  .ھای کوتاه را کنار بگذارند ھای چسـپان و شـلوار زنان پوشـیدن لباس

 بیش از ٢٠٠٢ در سـال ایاالت پنجاببر اسـاس گزارش کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر پاکسـتان تنھا در 

قتل آنھا بوسـیلھ شـوھران یا . از دسـت داده اند زندگی خویش را ھای ناموسی قتل ء در نتیجھ  زن٢٧٠

 در ٢٠٠٢ - ١٩٩٠ بین سـالھای  زن١٨۴۴بر اسـاس گزارشـھای پلیس . برادران شـان انجام یافتھ اسـت

 بھ قتل )ننگ " ( ناموس" غرب پاکسـتان بھ وسـیلھ پدران یا برادران خویش بھ نام  ل ایاالت مرزی شـما

ھای تحمیلی و یا بھ لحاظ اینکھ آنان خود شـوھر خویش را  نان در برابر ازدواجبعضی از این ز. رسـیده اند

ای زنان و دختران جوانی کھ حرکات  انتخاب نموده بودند، و یا حتی در بسـیاری موارد برای نیم نگاه دزدانھ

  . شـان زیر کنترول جدی قرار دارد، بھ قتل رسـیده بودند

 بکار گرفتھ  ای برای اجرای خشـونت علیھ زنان ت بھ مثابھ بھانھدر بعضی موارد فرھنگ، آداب و غیر

: " نویسـد کھ نماید، می  پژوھش می در پاکسـتان" قتل ھای ناموسی  "  کھ در موردنفیسـھ شـاه،. میشـود

ل  ولی جوامع سـنتی بھ آن روا. داری ھای ناموس کنندگان نورم  نقض ھای ناموسی مجازاتی اسـت برای قتل

 بلکھ ناموس یا ننگ قبیلھدیگر نباید دسـت بھ قتل این افراد زد بھ لحاظ پایمال کردن :  داده اسـتدیگری

  ."بھ شـخص گویا متضرر شـده، باید پرداختھ شـودغرامت 

اگر این عمل بھ وسـیلھ کارمندان دولتی . آید تجاوز جنسی یک شـکل از شـکنجھ جسـمی بھ حسـاب می

حتا در چنین موارد نھ تنھا . گیرند ھا مورد تعقیب قرار می  آن، کمتر توسـط حکومتانجام یافتھ باشـد یا غیر

شـود و در بسـیاری حاالت بدون  گزارش از تجاوز داده نمی شـود بلکھ برچسـپ سـنگین بھ آن زده می

ـود اما برغم اینکھ در آفریقای جنوبی رقم بزرگی در مورد تجاوز جنسی گزارش می ش. ماند  مجازات باقی می

 ٢۵٠٠٠نسـھ از  در فرا. پنجـم رقم تجاوز پیش آمده اسـت این رقم بر اسـاس پیش بینی پلیس یک بر سی و 

  . مورد آن بھ پلیس گزارش داده میشـود٨٠٠٠مورد تجاوز در سـال، صرف در 

 بر حقانیت منطق سـیاسی خویش یک ھای از ھم متفاوت کھ  میان پیروان عقاید و فرھنگبرخوردھا

در . نماید در این میان زنان را خطر بیشـتر تھدید می.  ھمراه اسـتبا خشـونت، معموًال فشـاری دارند انبھ پاج

 تصمیم ھای متعصب ھندو در ھمکاری با گروه" بھاراتیا جناتا پارتی " حزب حاکم  ھند ایالت گجرات

مسـلمان را کھ در زنان و دختران ا رقم ھ بعضی. میگیرند تا اقلیت مسـلمان این ایالت را مورد حملھ قرار دھند

بسـیاری .  تن تخمین می نمایند٢۵٠ قرار گرفتند، بیش از ای تجاوز گروه مورد برابر دیدگان ھمھاین میان در 



آنھائیکھ زنده . ...  زده شـدند زنده، زنده آتشتنھا مورد تجاوز قرار گرفتند بلکھ آنھا بعد از تجاوز از آنھا نھ 

شـده  ولی آنھا چنان خود را تحقیر با آنکھ شـاھدان زیادی آماده بودند در زمینھ شـھادت بدھند،مانده بودند 

بعد ھا در یک . کردند کھ حاضر نشـدند تا رسـمًا شـکایت بسـپارند کھ بر آنان چھ گذشـتھ اسـت احسـاس می

در :" ـاره شـده اسـت کھ در زمینھ چنین اشCitizen’n Initiativeنام  پژوھشی سـازمان ھندی بھ  پیام

   ".مرکزی جنگ و بدن آنھا میدان سـالخی اسـت گجرات زنان ھدف

 بیسـت سـال  ؟ در طیآید کھ تا چھ حد آزادی عقیده می تواند وجود داشـتھ باشـد پرسـشی بھ میان می

د تا جلو توسـعھ اتـنیکی در بسـیاری از نقاط جھان سـعی می نماین  پرسـتانھ، مذھبی و  ھای سـنت اخیر جنبش

  .ھای سـنتی ھموار نمایند حقوق بشـر را سـد نموده و راه را برای سـلطھ دو باره اندیشـھ

 در ل اسـت کھ لوا مینھخانم نیجریائی بھ نام آطرز تفکر بنیادگرایانھ یکی از شـناختھ شـده ترین قربانیان 

در مورد آمینھ باید حکم اعدام بھ وسـیلھ . ه بودسی سـالگی طفلی بدنیا آورد در حالیکھ او رسـمًا ازدواج نکرد

ھای حقوق  شـماری بزرگی از سـازمان. العاده نشـان داد العمل فوق جھان عکس. سـنگسـار اعالم میگردید

کمپاینی را پیش برد کھ در آن تقاضای کتبی دو  ٢٠٠٢امنیسـتی انترنیشـنل در ژوئن بشـر و مدنی از جملھ

 ٢۵در نتیجھ در . کنندگان و امضاء آنھا جمع آوری گردید شـرکت ی یسـت نام ھامیلیون نفر ھمراه با ل

با اعالم .  چھار تن از قاضیان حکم خویش را در مورد سـنگسـار آمینھ دو باره پس گرفتند٢٠٠٣سـبتامبر 

  . آزادی آمینھ، خطر بنیادگرائی در فیصلھ ھای محاکم نیجریا تا حد امکان کمتر گردید

ی بھانھ قرار  نتر نیشـنل بھ این باور اسـت کھ فرھنگ، سـنت و عقیده ھیچگاه نباید بمثابھامنیسـتی ا

  .شـھ دار بسـارند المللی حقوق بشـر را خد ھا بین گیرند تا نورم

ھای ملل متحد در باره  ھای مذھبی عیسـوی در ایاالت متحده آمریکا در برابر پیمانھا و منشـور سـازمان

نمایند زیرا آنھا بھ این باور اند کھ این دو منشـور حقوق بشـر حاکمیت ملی و آزادی  ابلھ میزنان و کودکان مق

این . کند را مطرح می" اجندای تندرو فمینسـتی " سـازد و یک  فردی را در خانواده بھ خطر مواجھ می

 جملھ واتیکان و اعضای از" ھا و  آنھا از دولت. المللی بھ نتایجی نیز دسـت یافتند ھا در عرصھ بین تقابل

در زمینھ جلوگیری از گسـترش جنبش برابری میان مردان و زنان و قوت " سـازمان کنفرانس اسـالمی 

  . نگرفتن دو منشـور جھانی، پشـتیبانی می نمایند

  "کمیسـیون سـازمان ملل متحد در زمینھ موقف زنان " برای اولین بار کارشـناسـان ھنگام تدویر اجالس

یک شـاھد عینی .  قادر نگردیدند بھ فیصلھ واحدی در جھت منع خشـونت علیھ زنان برسـند ٢٠٠٣رچ در ما

  :از این جلسـھ چنین حکایت می کند



نیم سـاعت بھ اختتام اجالس کھ پانزده روز طول کشـیده بود، باقی مانده بود کھ نماینده باصالحیت دولت 

نده مصر و سـودان اعتراض دولت خویش را در برابر ماده پنجم ابراز ایران از جا بلند شـد و با پشـتیبانی نمای

دولت ھا باید خشـونت علیھ زنان را محکوم نموده و نباید ھیچ رسـم، : " در این ماده آمده بود کھ. داشـت

ب ھاي مناسـ دولتھا باید با اسـتفاده از تمام شـیوه. سـنت یا مالحظات مذھبي بھانھ برای حذف خشـونت شـود

  ".و بدون تاخیر یک سـیاسـت حذف خشـونت علیھ زنان را تا پایان آن دنبال کنند

درسـت ده سـال تمام روی ھمین ماده کار صورت گرفتھ بود و فرمول بندی کھ در ماده فوق بھ میان آمده 

ًال توافق بدین ترتیب فرمول پایان دادن بھ خشـونت علیھ زنان کھ در باره آن قب. بود نتیجھ یک سـازش بود

  . حاصل شـده بود بھ یک بارگی از روی میز جاروب شـد

  قسـمت نھم

  :زنان 

  برخوردھای مسلحانھ

    

المللی تا  شد کھ تجاوز جـنسی بر زنـان در جریان برخوردھای مسلحانھ از منظر قوانین بین اکثرًا ادعا می

المللی در  مر بود، زمانی کھ دادگاه بینبا در نظر داشـت این ا. ھنوز مورد قضاوت روشـن قرار نگرفتھ اسـت

 گروھی از زنان ھمراه با یک دسـتھ زنانی کھ خود مورد تجاوز ،برگزار بود) سـابق ( مورد یوگوسلوایا 

تجـاوز جـنسی بر زنـان در جریان " قرار گرفتھ بودند، در برابر آن بھ تظاھرات پرداخـتند و تقاضا داشـتند تا 

را در  تجاوز جـنسی قانون،بھ رغم اینکھ.  شـودعنوان جنایت جنگی شـناختھبھ " برخوردھای مسـلحانھ 

کوچکترین تریدی را ) ١٩۴٩(نامھ ژنو  ھای قبل بھ عنوان جنایت شـناختھ بود و در این زمینھ موافقت سـال

ردھای رحمی، ظـلم، تحقـیر و برخو شکال شـکنجھ، بیانامھ ھمھ  ماده سـوم این موافقت: گذارد باقی نمی

  . غیرانسانی را غیر مجاز دانسـتھ اسـت

 توجھ اندکی  جنایتی مانند تجـاوز جـنسی در جریان تصادمات مسـلحانھ،ءز خیلی قبل در باره در عمل ا

وی در جریان جنگ جھانی دوم بھ وسـیلھ  صورت کتلھ بھ رغم اینکھ تجاوز جنسی بھ . گردید مبذول می

  . انجام پذیرفتھ بود) ١٩٧١(دیش  ھا بر بنگلھ و بھ وسـیلھ پاکسـتانی ) ١٩۴۵( ھا بر آلمان نازی  روس



ھـای نود قرن بیسـتم  ھا برای یوگوسـالویا و روندا در سـال این تربیونال: ولی باید بھ خاطر داشـت کھ

بود کھ برای بار نخسـت شـکایات در باره تجاوز جـنسی در جریان تصادمات مسـلحانھ را در یک دادگاه 

ن بھ عنوان  ر آ المللی مورد بحث قرار داده و چند مورد مشـخص این جنایت در جریان کا ق جِزائی بینحقو

المللی   شـده، دادگاه جزائی بین ھـای پذیرفتھ عالوه بر اسـاس اصل بھ. جنایت جنگی بررسی و اعالم گردید

ت جنگی اعالم داشـت کھ ایجاب تجاوز جـنسی در جریان برخوردھای مسـلحانھ را با تاکید بھ عنوان جنای

  .نماید تصمیم قانونی را می

آمده اسـت، خیلی دشـوار و  تـثبیت نمودن این کھ بھ چھ تعداد تجاوز در جریان برخوردھای مسـلحانھ پیش

 جسـارت بیان آشـکار نمایند و قربانیان نیز اکثرًا کـاران سـکوت و انکار می جنایات زیرا. حتا ناممکن اسـت

در جریان . گردد بھ ھمین لحاظ اسـت کھ دسـت یافتن بھ ارقام واقعی در این زمینھ دشـوار می. ندارندآن را 

ر در  بر اسـاس تخمین تعداد زنانی کھ مورد تجاوز قرار گرفتھ اند بین ده تا پنجاه ھزابوسـنیا ھـای  جنگ

 یان رویدادھای نظامی درآخرین گزارش امنیسـتی انترنیشـنل از خشـونت جنسی در جر. نوسـان اسـت

بوسـنیا و ھای نود در   در سـال جنگ.دھد خبر می... جمھوری دموکراتیک کنگو و ، افغانسـتان، کوسـوو

 کھ در برابر زنان در جریان حوادث جنگی یبار خشـونت وانگیز نفرت توجھ بسـیاری را نسـبت حوادث روندا

قتل، تجاوز و بھ کارگیری سـایر اشـکال آزار و اذیت . ودبخود جلب نمدر این دو کشـور اتفاق افتاده بود، 

شـد تا روحیھ دشـمن را درھم شـکنند بلکھ بھ این  کار گرفتھ می سـیسـتماتیک جنسی بھ پیمانھ وسـیع نھ تنھا بھ

جمعی، صدمھ   در روندا تجاوز دسـتھ.کلمھ محو و نابود نمایندمنظور نیز بود کھ آنان را بھ مفھوم واقعی 

در ) ل وادار سـاختن زنـان مربـوط بھ قبـیلھ توتسی بھ برھنھ رژه رفـتن  بـھ طور مثا(  و تحقیر جنسی زدن

  . خیلی پیش آمده اسـت١٩٩۴در سـال ) نسـل کشی ( جریان جـنوســید 

ھای اقلیت ملی را در  شـمار کشـتار و تجاوز بر زنان مربوط بھ گروه الملل موارد بی بین سـازمان عفو

ھای امنیتی انجام شـده بود،   کھ بھ وسـیلھ گروهبرما کشـور  میانمرن برخوردھای دراز مدت در منطقھجریا

ن مورد تجاوز   بھ وسـیلھ دو تن از سـربازا١٩٩٧ سـالھ در اکتوبر سـال ٢٨یک خانم   پانگ نانگ. افشـا نمود

وع را بھ کپیتان آنان خواھد گفت یکی دارد کھ این موض زمانی او بھ این سـربازان اظھار می. گیرد قرار می

بعدًا شـوھر خواھر اش او . کند کوبد او را بھ مرگ تھدید می  وی میءاز این سـربازان با لگد محکمی بھ سـینھ

میرد زیرا قادر بھ پرداخت پول عمل   می١٩٩٨را برای معالجھ بھ تایلند می برد او در آنجا در جنوری 

  . جراحی نیسـت

 اشـکال خشـونت جنسی در برابر زنان و دختران جوان یکی از مشـخصات برخوردھای تجاوز و سـایر

تایلر  چارلس زمانی کھ رئیس جمھور٢٠٠٣در اگوست .  بود الیبریامسـلحانھ چھارده سـالھ در کشـور

Charles   Tylorز نمود، زنـان و دختران فراوانی مورد تجاو  حکومت را واگذاشـتھ و کشـور را ترک می



ترین  جوان. و شـکنجھ نظامیان وابسـتھ بھ دولت، جنگجویان اپوزیسـیون مسـلح و لشـکر قومی واقع شـدند

  .قربانی در این میان ھنوز ھشـت سـال نداشـت

نف بھ لحاظ جنایتی کھ در جریان   برای اولین بار یک نظامی روسی، کلونل یوری بوودا٢٠٠١در سـال 

 یوری ٢٠٠١ مارچ ٢٦در .  مرتکب شـده بود، مورد محکمھ قرار گرفتنچچـیبرخورد ھای مسـلحانھ در 

رحمانھ ای از منزل بیرون کرده و با خود بھ   را بھ شـکل بیچیدا کونگچوابوودانف دختر ھژده سـالھ بھ اسـم 

پدر . سـتان اش خفھ کرده و با سـھ نفر از زیردسـتانش او را در جنگل زیر خاک کردند اش برد او را با د خیمھ

زمانی کلونل بھ منزل وی حملھ نمود، مسـت بود و بھ مجرد دیدن دخترش، : دختر در دادگاه اظھار داشـت کھ

از نتیجھ کالبد شـکافی واضح شـد کھ دخترک سـاعت قبل از مرگ مورد تجاوز واقع . او را زیر نظر گرفت

می نمودند کھ متھم جنایت را در جریان نف اسـتدالل  وکالی بوودا. بودانف بھ قتل اعتراف نمود. شـده بود

 بوودانف را در برابر قتل ٢٠٠٢ انجام داده اسـت و یک دادگاه نظامی در "روحی زودگذر حملھ "   یک

 ٢٠٠٣ جوالی ٢۵در . وکیل مدافع برای داد خواھی بھ دادگاه عالی مراجعھ نمود. غیرمسـؤل اعالم داشـت

  .وم شـناختھ شـد و بھ ده سـال زندان محکوم گردیدبوودانف بخاطر قتل و اخـتفاف دخترک محک

ھـای مسلح در جریان برخوردھای مسلحانھ از تجاوز و اشـکال دگر خشونت جنسی بھ عنوان  گروه

  در.گیرند بخشی از استراتیژی جنگی بھ منظور کاشتن تخم ھراس و وحشت در مان مردم، کار می

 آگاھانھ مردم را کارزار ناقـص سـازیھای اپوزسـیون مسـلح  وه سـالھ گر در جریان برخوردھای دهلیون  سیرا

 آنان با اجبار مردم را وا میداشـتند کھ یا تن بھ قطع یک عضو بدن شـان بدھند یا بپذیرند .در عمـل گذاشـتند

 کشی جنسی بھ طور  اختطاف، تجاوز و بھره. حکاکی یا خالکوبی گردد RUFکھ روی صورت شـان حروف 

ھـای واگیر  شـمار زیاد از این قربانیان بھ بیماری. پیمانھ بزرگ در عمل گذاشـتھ شـد یک و بھ سـیسـتمات

این زنان و دختران جوان امکان سـقط  برای. سـتھ باردار گردیـدنـد  دوچار شـدند و گروه کثیری از آنان ناخوا

برابر بھ حقوق یکسـالھ ( $ ١٠٠واز لحاظ ھزینھ آن نیزکھ در حدود . لیون، وجود نداشـت جنین در سـیرا

  . شـد برای آنان غیر قابل پرداخت بود ، می)بیشـترین باشـندگان سـیرالیون 

 دختران را  یاغیان خانھ بھ خانھ گشـتھ و  Freetown بر ١٩٩٩در جریان حملھ غافلگیرانھ در جنوری 

ع نمی شـدند، بار بار مورد تجاوز آنانیکھ مورد انتخاب واق. کردند آوری می برای رھبران انـتخاب و جمع 

در   Cline Twonای   جنوری باز ھم یکی از این یاغیان بھ ناحیھ8بھ تاریخ . شـدند افراد گروه واقع می

حملھ نموده و دسـتور داد تا تمام زنانی کھ تا ھنوز باکره اند، خود شـان را معرفی  Freetown شـرق

آنان مجبور بودند تا . نانھ این گروه یاغی مورد آزمایش قرار گرفتندسـپس اینھا بوسـیلھ ھمکار ز. بدارند

بدون شـک چیز دیگری انتظار آنان را در . ھـای پسـین خود شـان را بھ این رھبر بھ نوبت معرفی بدارند شـب

  .کشـید، بجز از تجاوز و سـوِء اسـتفاده جنسی این میان نمی



سـازند   این نیروھای جنگی را حتی در خطوط مقدم جبھھ میدر بسـیاری از کشـورھا زنان خود بخشی از

  :گوید او در این مورد می. کار وادار گردید  زمانی کھ او ھـفده سـال داشـت، بھ اینمارگریت اکایو در یوگندا

 مصروف کار بودم کھ در برابر مان   من با مادرم در باغچھ سـبزی١٩٩٢ یک روز آفتابی در جوالی "

بعد . آنان مرا با زور با خودشـان بردند، مادرم نتوانسـت جلو آنان را بگیرد. ـربازان سـبز شـدندبھ یکبارگی س

ھا  پسـر بچھ.  آوردند کھ در آن کودکان زیادی وجود داشـت پیمایی، آنان مرا بھ اردوگاه از یک روز تمام راه 

تی در غیر آن مورد ضرب و شـتم قرار داشـ تو بایسـتی گوش شـنوا می. محکم بھ ریسـمان بسـتھ شـده بودند

  . جنگند، معرفی کردند آنھا خود را برای ما بھ عنوان یاغیانی کھ در برابر حکومت می. می گرفتی

سـاختند تا ھمراه با جنگجویان بھ حملھ بھ دھاتی کھ مردم آن نشـانیی محِل بود و باش  ما را وادار می

شـدند وما ھمھ چیز را بھ حیث  ھا بھ آتش کشـانده می کلبھ. سـت بزنیمیاغیان را بھ حکومت اطالع داده بودند، د

آوردند و اطفال کوچک را  کشـتند و جوانان را با خودشـان می سـاالن را می کھن. آوردیم غنیمت با خودمان می

د بردگان ما بھ مانن. دزدیدند  سـاالران کودکان و نو جوانان را می  در ھمھ جا جنگ. جا رھا می کردند ھمان

کودکانی کھ چنین وضع را تحمل . کردیم گاه غذایی دریافت نمی عمومًا ماھیچ. اموال را بھ دوش می کشـیدیم

  . گرفتند دخترکان مورد تجاوز قرار می. شـد توانسـتند با شـلیک مرمی بھ زندگی شـان خاتمھ داده می نمی

اگر از . من بھ یک افسـر تسـلیم داده شـدم. یمآموزش واقعی ما زمانی آغاز گردید کھ بھ سـودان وارد شـد

ر تالش می کردند، بدون تامل  کودکانی کھ برای فرا. شـدم رابط جنسی با وی اباء می ورزیدم، کشـتھ می

از ابتدا بھ ما گفتھ می شـد کھ تو زمانی توانستی . کردند کشـتار این افراد را بھ ما تحمیل می. شـدند کشـتھ می

چنان کھ بھ دزدی، آتش  ھم. ما بھ این کار وادار می گردیدیم.  قتل برسانی، بالغ بھ حساب میآییانسـانی را بھ

  . گردیدیم ھای مردم و اختطاف وادار می زدن کلبھ

در یک . ای سـاختیم تا فرار کنیم باری من با چھار دختر دیگر نقشـھ. اجازه صحبت کردن با ھم را نداشـتیم

گفتـند در صورتی کھ فرار  ھمیشـھ بھ ما می. یک از یاغیان ھمراه ما نـرفتند م، ھیچ شـام کھ باید آب میاوردی

ما خود کودکانی را کھ سـعی در فرار می نمودند، . افتیم ما را خواھند کشـت نمایم و بدسـت سـربازان دولتی بھ

.  دیگر من دسـت بھ فرار زدمبا دوی. دو تن از دخترگان جسـارت نکردند کھ با ما بیایند. رسـانیدیم بھ قتل می

. ولی ما خود را پنھان کردیم. شـوند می دیدیم کھ یاغیان در تعقیب ما اند و بھ ما نزدیک می. از دریا گذشـتیم

سـربازان حکومتی ما را بھ مرکز پناھندگی آوردند جایی کھ من اکنون در آن . رسـیدیمیوگندا بالخره بھ 

  ."کنم زندکی می

   



سـھ ھزار . باشـند  جنگ نھ تنھا قربانیان خشـونت ھسـتند بلکھ بعضًا عامل جنایت نیز میزنـان در جریان

زن در میان ھمھ افرادی کھ اکنون در روندا زندانی ھسـتند و متھم بھ سـھم گیری در اعمال نژادپرسـتانھ در 

یل درگیر در حوادث  افراد مربوط بھ یکی از قبا Tutsi`s 800000 و کشـتار  روندا در  ١٩٩۴سـالھـای 

زنان اکثرًا زیر آتش . بـیشـترین آنھا زنان جوان و صاحب فرزندان خورد سـال اند. می باشـند، وجود دارد

سـالح بوسـیلھ گروه ھـای مسـلح تھدید و اختطاف گردیده و سـپس بھ مثابھ سـرباز وادار بھ ھمرایی در جنگ 

ولی . آمده اسـت لیون غالبًا پیش این نمونھ در سـیرا. اند ھ شـده و یا وادار بھ انجام سـایر کارھای زشـت سـاخت

ببرھـای تامیل در در میان . نیز دیده شـده کھ زنان خود بھ خواسـت خود بھ گروه ھـای مسـلح پیوسـتھ اند

  . معروف اند"ھای آزادی  پرنده"  زنان جنگجوی جوان فراوان وجود دارند کھ بھ نام سـیریالنکھ

این موضوع را در .  مجرد تقلیل یافتن تشـنج جنگ و برخوردھـای نظامی، پایان نمی یابدخشـونت بھ

 بھ وسـیلھ سـربازانی امریکایی ــ کھ از میدان خشـونت خانوادگی ایالت متحده آمریکا کھ بیشـترین ءتجربھ

 بھ روز قبل شـکل جدی این مسـألھ ھر روز نسـبت. توان مشـاھده نمود گیرد، می گردند ــ انجام می جنگ برمی

خشـونت : " دھد کھ پژوھشی کھ در این زمینھ توسـط ارتش آمریکا انجام شـده نشـان می. گیرد تری بھ خود می

ھای عادی سـھ بار بیشـتر دیده  ھای سـربازان نسـبت بھ خانواده در برابر ھمسـر در خانواده" سـنگین یا شـدید 

  . شـود می

اند  کشـورھای کھ برخوردھای مسـلحانھ را از سـر گذشـتانده" : دھد ع میسـازمان بھداشـت جھان اطال

ھا در  ھا در آن جاھا پایان یافتھ باشـد، میزان خشـونت در میان مردمان آن سـرزمین بھ رغم آن کھ دشـمنی

" ماعی بیشـترین دالیل برای آن در این امر نھفتھ اسـت کھ خشـونت از لحاظ اجت. سـطح بلند باقی می ماند

تلقی می شـود و بھ این جھت ھم کھ ھنوز اسـلحھ حالل مشـکالت بوده و یا سـایھ و " امر پذیرفتھ شـده 

تحقیقی در ایرلند شـمالی آشکار سـاخت کھ با حضور بیشـتر و یا دسـتیابی . روان تفنک ھنوز حکومت میکند

  کال خطرناکتری بھ خود گرفتھ اسـت تر بھ سـالح، دایره خشـونت خانوادگی در برابر زنـان، اشـ سـھل

المللی صلح دیده می   خشـونت در برابر زنان در چارچوب فعالیت نیروھای بینءاخیرًا میالن رشـد یابنده

متحد برای این نیروھا  و ایجاد رھبری عبوری سـازمان ملل   KFORپس از تاسـیس نیروھـای صلح. شـود

UNMIKشـوند در آنجا  بھ کوسـوو قاچاق می حظھ رسـید کھ زنـانبھ مال ،کوسـوو در ١٩٩٩ در جوالی در

شـوند و بیشـترین  این زنـان بیشـتر از ملداویا، اوکراین و بلغاریا بھ آن جا آورده می. گردند وادار بھ فحشـا می

رغم آنکھ این تجارت در مدت زمان کوتاھی پس از  بھ . آنھا از طریق صربسـتان بھ آن جا قاچاق میگردند

رغم آن محالتی کھ زنان قاچاق شـده در  بھ مثابھ پروبلم شـناختھ شـد، ولی بھ یوني ماک گزینی نیروھـای جا

  .  توسـعھ یافتھ اسـت٢٠٠٣ محل در ٢٠٠آن جا وادار بھ تن فروشی می گردند، تا 



 نیایبوسـسـازمان حقوق بشـر بطور قانع کننده مسـؤلیت پلیس محلی را در تجارت دختران و زنـان بھ 

ای محالتی کھ زنـان و   بھ مثابھ صاحبان باشـگاه ھا و افراد خریده شـده و یا اسـتخدام شـدهپس از جنگ

پلیس محلی نیز در کنار سـایر . جا کشـانیده و آنان را سـخت در چنگال گرفتھ اند، نشـان داد دختران را بدان

ھـای نابھنگام  ھای بدنام را از تـفتیش ن این خانھاشـکال ھمکاری با این شـبکھ با دریافت پول و رشـوت مالکا

ھـای کنترل کننده و پلیس ملل  گیری افراد دسـتھ این گزارش در عن حال سـھم. دھند پلیس در آگاھی قرارمی

 را در امر تجارت زنان بھ مثابھ مشتری، در امر خرد زنان و نقش انکارکنندکان صلح ناتو متحد و نیروھای

  .افشـا شـدن در نتیجھ گزارشـدھی را بھ عھده دارندحقایق در جریان 

نیروھـای صلح مرتکب خشـونت در برابر زنـان در کشـورھا و جوامعی گردیده اند کھ دفاع از آنان را بھ 

 مصروف خدمت بود با  در سـومالیا١٩٩٣درچنانکھ یک افسـر از دسـتھ پراشـوت بلجیم کھ . عھده داشـتند 

ھـای گروه پراشـوت، محبت و  ان سـومالیایی مثابھ ھدیھ سـالگرد بھ یکی از قوماندانتقدیم کردن دختر نوجو

این دختر جوان وادار سـاختھ شـد تا در این محفل برھنھ . اخالص خود را بھ قوماندان خویش ابراز داشـت

یک دادگاه  ١٩٩٨در سـال . برقصد و ھم تن بھ رابط جنسی با دو نفر از پراشـوتیسـت ھـای بلجیمی بدھد

 ماه آن توام با کار اجباری، پرداخت جریمھ و اخراج از   ماه حبس نمود کھ شـش١٢نظامی بلجیم این فرد را 

   .اردو بود

 سـومالیاھـای نظامی ایتالیایی در زمانی کھ بھ عنوان نیروھـای حافظ صلح در کشـور   بھ عالوه دسـتھ

 ١٩٩۴ -١٩٩٣ر زنـان سـومالیایی در بین سـالھای جابجا شـده بودند، مرتکب خشـونت جنسی در براب

جمعی، مزاحمت  دولتی شـواھد کافی در این زمینھ در چندین مورد تجاوزدسـتھ یک کمیسـیون . گردیده اند

  .نسـت بدسـت آورد جنسی، دزدی توام با خشـونت را توا

  :بخش دھم

   

  زنـان و

  خـشونـت خـانـگی

   



ھای ھشـتاد بھ بعد  واز خوان شـناخـتھ شـده آمریکایی کھ از سـال، آ)Tracy Chapman(تراسی چاپمن 

وی در یکی از . الملل اجراء کرده اسـت ھای متعـددی بھ نفع سـازمان عفو بین  کنسـرت،رسـد شـھرت می

  :سـرآید  ، چنین می١٩٨٨ھای   در سـال"در عـقب دیوار" سـرودھای شـناختھ شـده اش بھ نام 

  یادھـا را شـنیدمامشـب باز ھم من فر

  ھای وحشـیانھ را در عقب دیوار داد کشـیدن

  باز یک شـب پر از کابوس برای من

  صدا زدن بیھوده اسـت

  ؟...ھا پلیس

  رسـند آنان ھمواره دیر می

  گویند کھ آیند و می زمانی آنان می

  چیزی از آنان سـاختھ نیسـت

  ھای خـانگی  در باره مشـکل

  .میان مرد و زنـش

  شـوند  ن از آنـجا دور میزمانی آنا

  اشـک از چشـمان زن بیرون میزند

  امشـب باز ھم من فریادھـا را شـنیدم

  شـدم  زمانی آرامش برقرار بود من خفھ می

  خیال کردم کھ در خواب می بیـینم

  زمانی آمبوالنس را دیدم 

  :گوید و شـنیدم کھ پلیس می



  من اینجا برای آرامش و نظم آمده ام" 

   اینـجا را ترک کنید؟می توانـید

  ."ما ھم بھ اسـتراحت نیاز داریم

   

  .شـماری از خشـونت خانگی کھ بر زنان می گذرد، حکایت می کند شـواھد بی

دانـم در آن شـب بر من چھ گذشـت کھ مرا  مـن واقـعًا نـمی: "دارد خانم انگلیسی بنام لورینھ اظھار می

را کھ بھ روشـنی تا ھنوز بیاد میاورم، آن خون خودم بود کھ من اما چیزی .  بھ پلیس زنگ بزنم  واداشـت تا

خانم لورینھ قبل از آنکھ بھ کسی در مورد خشـونـتـی کھ بروی ". آن را می دیدم ومی خواسـتم آنرا جلو بگیرم

گردید، سـخن گفتھ باشـد در جریان ھشـت سـال بطور پـیھم بھ وسـیلھ ھمسـر خویش مورد ضرب و  تحمیل می

این مرد فرار نکردم؟ من  پـرسـند برای چھ من از چنگ افراد از من می: " گوید او می. گرفت م قرار می شـت

من تا . کرد آورد، درعمل نیز پیاده می باید اذھان نمایم کھ ھمسـرم ھمھ اشـکال تھدیدھـای را کھ بھ زبان می

رسی کھ باید بیاموزی کھ   نظر می  بھ اینتو در این چـنین فـضای بھ تـدریج . ترسـیدم سـرحد مرگ از او می

 تو خود را بھ آن توافق  .شـود با این زندگی بسـازی و بعـد این شـیوه بھ روش معـمول زندگی تو بدل می

گذرد، از  نی و در نھایت تو تمام این مسـائل را کھ بر تو می میدھی وخود را سـزاوار چنین زندگی میدا

  ." داری دیگران پنھان می

ثریت زنان در سـراسـر جھان در زندگی روزمره شـان بطور حتم گاھی خشـونت را در درون خـانواده اک

 و مطالعات قابل اعتماد کھ با پیمانھ بزرگ در رابطھ با تجربھ این کشـورھا صورت  پژوھـش. تجربھ کرده اند

ن از جانب یکی از افراد  درصد زنان بھ شـھادت خودشـا۵٠ -١٠سـازد کھ حدود  گرفتھ اسـت، آشـکار می

ھمچنین . اند مورد اذیت و آزار جسـمی واقع شـده) و دیگران... ھمسـر، پدر، برادر(نزدیک خانواده 

 در صد ھمھ زنان در جریان زندگی خویش ١٢ -١٠ل نشـان می دھـند کھ بین  ھای ملی در عین حا پژوھش

  . شـوھر قبلی خویش را تجربھ کرده اندسـعی برای تجاوز از طرف افراد نزدیک خانواده بھ شـمول 

الملل کارزار علیھ اذیت و آزار جسـمی زنان در داخل خانواده را، بھ خصوص زمانی  سـازمان عفو بین

ھا وظیفھ نظارت  حکومت. برد نمایند، بھ پیش می ھا در مبارزه با خشـونت خانگی ناتوان عمل می کھ حکومت

نین ونظم مؤثر آنھا اتخاذ نمایند تا در میان انسـانھا از بروز  تی قوابایس: دارند کھرا بھ نوعیوبررسـی

  .خشـونت بتوانند جلو گیرند ویا در مورد قضاوت عادالنھ نمایند



ز  خود زنان ا. مانده اسـت  ابھام باقی ء درباره خشـونت خانگی علیھ زنان، ھمواره در پرده آمار واقعی

زیرا در گام نخسـت با سـرزنـش، سـپس با : ـند واز آن ترس دارنـدکش دادن گزارش در باره آن خـجالت می

ھای گوناگون   بھ عالوه در تعریف خشـونت و شـکل.گردند جھ می در نھایت با خشـونت مجدد موا ناباوری و

ھای بزرگی در کشـورھای مختلف بھ میان آمده اسـت و از جھت دیگر در بسـیاری از این  آن، تفاوت

ز  ھای عملی برای مبارزه مؤثر و کنترول شـونده در برابر خشـونت علیھ زنان و جلوگیری اکشـورھا راه 

ند شـمار واقعی  بھ عالوه کمبود سـیسـتم تحقیقی کھ بتوا. توسـعھ بعدی آن تا ھنوز نتوانسـتھ در عمل پیاده شـود

ھای خویش را در  کھ مسـؤلیتخشـونت خانگی را آشـکار سـاختھ و بھ خانواده ھـا و جـوامـع امکان آن را 

  . زمینھ بشـناسـند، کامال محسـوس اسـت

 در صد زنان گاھی قربانی یکی از اشـکال خشـونت از جانب ھمسـر و یا شـوھر ٢٠در ھـلند در حدود 

ن ازنوع   در صد آنان بطور حتم قربانی خشـونت سـطحی گرفتھ تا اشـکال شــدیـدتـر آ١١قبلی واقع شـده اند؛ 

ھا و  در ایـن زمینھ ادعـای کھ این رقم در میان زنان مھاجـر از آن میان تـرک.  و ضربھ زدن، بوده اندلگـد

شـود کھ رقم نصف و یا ھم ممکن بیشـترزنان را در خانـھ  گفتھ می. ھا خیلی بلند اسـت، وجود دارد مـراکشی

 زمینھ این موضوع را کھ زنان ولی پژوھش در. دھند ، زنان مھاجر تشـکیل می"پناه گزینی مؤقت" ھای

فن (  تحـقیقی کھ بھ وسـیلھ  .نمایید تائید نمی" سـفـید پوسـت" مھاجر بیشـتر قربانی باشـند بھ تناسـب زنان 

ھا انجام شـده اسـت اشـکار میسـازد کھ  ھا و آنتیل ھا، سـورینامی ھا، مراکشی در باره ترک) ١٩٩٩یک در  دا

در  قربانی خشـونت د سـوال قرار گرفتند، از میان مردان وزنان، یک بار در صد از کسـانی کھ مور٢۴

تحقیق کنندگان عقیده دارند کھ در این زمینھ احتمال پنھان کاری متصور اسـت زیرا . درون خانواده بوده اند

 تا در ـودش تابـو پنداشـتھ میھـای اجتماعی بزرگـترین  تا ھنوز بطوریـقـین خشـونت خانگی در میان این الیھ

شـود و چھ چیزی نھ، ھم  و یا مرز اینکھ چھ چیزی نزد آنان خشـونت پـنداشـتھ می" سـفیـد" ھای  میان ھلـندی

این ھم ممکن اسـت پیش آمده باشـد کھ قربانیان خشـونت خانگی جسـارت ابراز و . باید در نظر گرفتھ شـود

 اند و یا آنان خشـونت خانگی را چنان کھ درپرسـش ھای افشـاه این حقیقت را در برابر تحقیق کنندگان نداشـتھ

ولی این امر غیر قابل تردید اسـت کھ خشـونت در میان تمام . تحقیق کنندگان ارائھ گردیده، تجربھ نکرده بودند

یقـین برای عده کثیری از زنان سـیاه، پناھندگان و مھاجران بیان حوادثی کھ . آید الیھ ھای اجتماعی پیش می

کنند تا بھ پلیس شـکایت نمایند زیرا از واکنش  آنان جسـارت نمی. گذرانند، خیلی دشـوار اسـت سـر میاز 

ز میان  تحمل بکن ویا ترا ا یا خشـونت بیشـتر را: شـود بھ او گفتھ می. س اند ا محیط اطراف و خودی در ھر

  .اندازیم جمع خود دور می

        پنجاه تحقیق انجام شـده در سـراسـر جھان اسـت، دیده بر اسـاس پژوھش کھ جمع بسـتی از 

شـود کھ از ھرسـھ زن یکی ضرب و شـتم شـده و بھ اجبار بھ معاملھ جنسی وادار گردیده و یا بھ شـیوه  می

غالبًا این اذیت و آزار جسـمی بھ وسـیلھ یکی . گیرد دیگری مورد آزار جسـمی در جریان زندگی خود قرار می

  .گیرد دیک خانواده او و یا یک فرد آشـنا صورت میاز افراد نز



        ترین دلیل مرگ  دارد کھ خشـونت خانگی یکی از با اھمیت شـورای اتحادیھ اروپایی تائید می

دھد کھ بیشـتر از مرض سـرطان و   سـال را تشـکیل می۴۴ تا ١۴  ومعیوبیت را برای زنان بین سـنین

  .گردد ن خویش منتھی میحوادث ترافیکی بھ مرگ قربایا

         ،در صد قربانیان خشـونت خانگی را بر اسـاس مشـخصات سـال ٨۵در ایاالت متحده آمریکا 

  ).سـال  مرد در جریان یک ١٢٠٠٠٠٠ زن و ۶٧١٠٠٠. (دھند ، زنان تشـکیل می١٩٩٩

         یا نزدیکان شـان  زن بدسـت شـوھران و١۴٠٠٠ تخمین نمود کھ ١٩٩٩حکومت روسـیھ در سـال 

  .رسـند در سـال بھ قتل می

         سـازمان صحی جھانWHO در صد قربانیان را کھ توسـط مردان شـان بھ ٧٠ اعالم داشـت کھ 

  .دھند قتل رسـیده اند، زنان تشـکیل می

         تا مردان، و شـوند  بار بیشـتر مورد اذیت و آزار جنسی واقع می٧دولت کانادا تائید نمود کھ زنان 

  . بیشـتر آسـیب پذیرتراند تبھ زنان سـھ مرا

        مسـؤلیت یک در صد آزار جسـمی ) زن قبلی(دھد کھ ھمسـر قبلی  یک تحقـیق در اتریش نشـان می

    . در صد اذیت و آزار جسـمی در برابر زنان را بھ عھده دارند٣٣مسـولیت ) شـوھر قبلی( در برابر مردان و

   

 اطالعات داده شـده بھ وسـیلھ دفتر مرکزی احصایھ ھلند در باره ارقام بدسـت آمده از آمار دادگاه براسـاس

 ثپت گردیده اسـت کھ  "ھمسـرکشی"  واقعھ ۴٧۴ در مجموع ٢٠٠١ -١٩٩٢ھا در این کشـور در مدت زمان 

 بھ وسـیلھ شـوھران  در صد این جنایات٣٠.  در صد آن بوسـیلھ زنان انجام گردیده اسـت١٠در آن میان 

جنس گرایی داشـتھ، و در سـایر موارد رابط عاشـقانھ یا موجودیت حریف نقش   در صد آن انگیزه ھم٣قبلی، 

در ھر سـال بھ : اگر پیام اعداد در باال ذکر شـده را بھ عبارت دیگری بیان نمایم، باید بگویم کھ. داشـتھ اسـت

 تن را در ٣٠شـود در حالیکھ این رقم برای زنان  اش کشـتھ میتن مرد بدسـت خانم سـابقھ  5 طور اوسـط

  .دھد سـال تشـکیل می

 توجھ بیشـتر بھ زنان بایسـتی خشـونت خانگیبلم  در این جا مسـتدل باید نمود کھ چرا باید در رابط بھ پرا

سـیلی و مشـت از زمره لگد زدن وبا ( معطوف شـود؛ مردان بطور حتم کمتر قربانی تمام اشـکال خشـونت 

از شـھر ... وکیل مدافعانا ماری بوروخ ھوس خانم . شـوند خویش واقع می) زن(بھ وسـیلھ ھمسـر ) کوبیدن 



اسـت کھ اگر تنھا با زبان ارقام حرف زده شـود شـیما و نمونھ کامل ارائھ نگردیده   بھ این عقیده -دن بوش

  :نمایید وی چنین اسـتدالل می. اسـت

ی این امر را آشـکار نموده کھ خشـونت مرد در برابرخانمش از لحاظ ماھیت و یا ھای علم پژوھش"

مرد آن زمانی بھ قتل . طبعیت آن بھ مراتب شـدید تر وسـاختاری اسـت تا خشـونت خانم در برابر شـوھر

مل گیرد کھ این مرد را کھ از سـالیان متمادی از جانب وی متح نماید کھ زن تصمیم می  مبادرت می زنش

خصوص زمانی بھ قتل شـوھر اش مبادرت  ولی زن بھ. خشـونت، اذیت وتحقیر بوده اسـت، رھا نماید

ھا آشـکار می  از نتایج ھمھ پژوھش.  طور جدی باخطر مواجھ باشـند نماید کھ کودکان و یا خودش بھ می

 بھ این مفھوم  ین امر ابدًا ولی تذکر ا. ھا تفاوت دارند  کار از ھم خیلی گردد کھ آمار زنان و مردان جنایت

 بطور کامل اجرا   در مورد آنان لت نیسـت کھ بھ مردان قربانی در این میان توجھ مبذول نگردد و عدا

  ."نشـود

سـازد، زنانی کھ بیشـتر مورد خشـونت  ثابت می) ١٩٩٧فن دایک و سـایرین، ( یک تحقیق در ھلند 

ھای جسـمی دارند تا زنانی کھ بھ آن معروض  انھ بزرگتر آزردگیپیم جسـمی و جنسـی قرار گرفتھ باشـند، بھ 

گی  ھای ناموفق، شـکسـتھ شـده بیشـترمتحمل صدمات جسـمی از زمره زایمان زنان شـکنجھ .  بوده اند نھ

  .گردند ھا و یا جراحات دیگر می اسـتخوان

خوابی، وزن نا متناسـب،  رابلم بیاز زمره پ: آمدھای جسـمی بیشـتر غیر مسـتقیم دارد خشـونت در واقع پی

ھای از خشـونت بر رخسـار و یا جسـم  ھا و نشـانھ بھ نسـبت این زخممزید برآن زنان.سـر درد و ھیجانات

چنین . برند شـان خجالت کشـیده و از دید دیگران و از زندگی اجتماعی خود را کنار کشـیده و بھ انزوا پناه می

معموال دیده . در محیط نزدیک بھ خودشـان را بدین وسـیلھ از دسـت بدھندزنان ممکن شـانس ھای موجود

 شـده کھ احسـاس خشـم در نزد این زنان زمانی تبارز می کند کھ از نزد مرد کھ بوسـیلھ وی اذیت و آزار دیده

اوال امکان و دلیل بر چنین واکنشی شـاید این باشـد کھ زنان بنا بھ وضع ناگوار و ترس، . اند، دور شـده اند

بایسـتی . سـپس توانایی این را نداشـتھ اند کھ احسـاسـات خود را سـریعًا در ھمان زمان و بالفاصلھ بیان نمایند

زنان . از شـوھر و یا احیًا مردان دیگر فاصلھ می گرفتند تا جسـارت ابراز خشـم و نفرت خویش را پیدا نمایند

ھای کھ ممکن را بھ کار ببرند تا اثرات بازدارنده عکس العمل در شـکنجھ شـده سـعی دارند تا تمام شـیوه 

بسـیار دیده شـده اسـت کھ آنان در گام نخسـت در جریان حوادث گناه را . برابر خشـونت را از سـر دور نمایند

بھ گردن گرفتھ و بھ مالمت کردن خویش می پردازند و در نتیجھ انواع تصورات، آنان بھ تدریج شـکنجھ را 

مثال زیر . نمایند خشـونت را کوچک جلوه دھند عمومًا آنان سـعی می. گردانند برای خودشـان قابل تحمل می

در میان زنان " چیزی با اھمیتی نبود، چیزی کھ از ھم نپاشـیده و نریختھ " لب زمزمھ کردن این جملھ کھ 

اضافھ ( پناه بردن بھ اعتیاد . کند بھ این شـیوه وضع برای قربانی قابل تحمل جلوه مي. خیلی معمول اسـت

در عین زمان بیمار شـدن و نالھ و شـکوه کردن . آید بسـیار پیش می) خوری، بکاربرد ادویھ، سـیگار و قھوه 



پرابلم نھ بھ شـیوه سـریع و روشـن بلکھ بھ شـیوه . ھای با اھمیتی ابراز واقعیت خشـونت اسـت نیز از راه

  .شـود ن می یا پوشـیده تر بیا "مصؤن"

در سـیسـتم حقوقی کشـور ھلند وسـایل کافی برای دنبال کردن متھم، تعقیب و سـپردن وی بھ قانون وجود 

بھ حسـاب ) از شـمار تجاوز، شـکنجھ، زدن وکشــتن (  در برابر زنان جرم  در این کشـور خشـونت. دارد

از اسـت شـان در جھتی باید سـیر نماید تا دارد کھ سـی ھا تقاضا می جامعھ حقوقی جھانی از دولت. آید می

 قرار  ای تعقیب و سـپس مورد مؤاخذه و برعالوه در زمینھ. گیری نمود خشـونت در برابر زنان بتوان جلو

خیلی مھم و بھ مورد خواھد بود اگر دراین سـیاسـت ھا در . بینی شـده باشـد گرفتن مرتکبین این اعمال پیش

  . مورد اعاده حقوق و حیثیت قربانیان توجھ گردد

 براسـاس ٢٠٠٠در سـال . ادن بھ خشـونت در برابر زنان، یک خواسـت سـیاسی اسـتدر ھلند پایان د

خشـونت در  جلو گیری و مبارزه با"  پژوھشی زیر عنوانھای کاری امور اجتماعی و فرصتھدایت وزارت 

این پژوھش سـیاسـت دولت ھلند را در جریان پانزده سـال اخیر در روشـنی  .انتشـار یافت"برابر زنان 

وظایفی کھ از منشـورھای سـازمان ملل در باره زنان، سـر چشـمھ گرفتھ اسـت، مورد بررسی و تحقیق قرار 

 سـیاسـت حکومت ھلند در مورد خشـونتیکی از نتیجھ گیری ھای با اھمیت آن در رابط بھ . داده اسـت

 خشـونت درار داد و ھم  این بود کھ این نوع خشـونت را در اجزای کوچکتر مورد مطالعھ و بحث قرخانگی

خشـونت در  در نظرداشـت با) مرد قبلی با( مناسـبات کامال فردی بھ خصوص خشـونت در مناسـبات قبلی 

 جلو گیری و مبارزه با "  سـپس در طرح پالن اقدامات.  توجھ کمتری را بھ خود معطوف داشـتمالء عام

 کومت ھلند اعتراف نمود کھ خشـونت خانگیح، ٢٠٠٢ -٢٠٠٠ھای   برای سـال"خشـونت در برابر زنان 

  . با این ترتیب با انجام وظایف در این عرصھ کارھای با اھمیتی انجام خواھد شـد. یک معضلھ اجتماعی اسـت

  بخـش یـازدھم

  ھای زنانھ ناقص کردن ارگان 

  تـرین اشـکال خشـونت یکی از شـنیع

   

   



 Female Genital ھای زنانھ ص سـازی انـدامناقکھ در انگلیسی بھ مفھوم ختـنھ کردن زنان، 

Mutilation (FGM)  یکی از اشکال گسـترده و سـیسـتماتیک و در عین حال خشـن ترین دھد،  معنی می

بر اسـاس گزارش سـازمان بھداشـت جھان . دختران جوان اسـت  نقض حقوق بشـری زنان وءشـیوه

WHO) ( سـاالنھ دو میلیون دختر خورد سـال)از لحاظ جنسی ناقص ) نفر در روز  ۵۵٠٠رمیانھ بطو

  . میلیون زن ودختر ختنھ شـده اند١٣۵در سـراسـر جھان . گردند می

ھیچگونھ  برای ختنھ کردن زنان. گیرد نجام می ختنھ کردن دختران عمومًا بین سـنین چھار تا ده سـالگی ا

ناقص کردن اندام ھای . شـود آن پنداشـتھ میدالیل بھداشـتی و حکم مذھبی وجود ندارد، تنھا سـنت، دلیل 

 کشـور در قاره افریقا، در برخی کشـورھای عربی از جملھ مصر، عمان، امارات متحده 28زنانھ در بیش از 

ھای اقلیت در آسـیا، و نزد مھاجران این مناطق کھ در جاھای دیگر مسـکن گزیده  عربی، در نزد برخی گروه

  . گردد اند، عملی می

نـند برای ابراز خشـونت علیھ زنان  توا ھای کھ در یک جامعھ از اعتبار برخوردار اسـت می  سـنتبعضًا

نقش شـریک بعضًا ھم زنان خود در عمل خشـونت بار در برابر زنان دیگر . زمینھ مناسـبی را بار آورند

ریزی  تواند بعضًا بھ خونیکی از این موارد عملیھ ختنھ در نزد زنان اسـت کھ می . کنند  را بازی میجرم

برخی اوقات این مسـئلھ . ھای زنانھ و بھ آزردگی روحی جدی نزد زنان بیانجامد شـدید، بھ التھابی شـدن اندام

در ھر صورت این امر در سـنین باال اثرات نامطلوب جسـمی . نجامیده اسـت بھ مرگ دخترگان خورد سـال ا

. داری محسـوس اسـت ام بھ دنیا آوردن کودک و در مناسـبات خانھگذارد کھ بیشـتر ھنگ جا می و روانی بھ 

آھنگی جسـمی و روحی را نزد زنان در یک  زنان در آفریقا و جاھای دیگر در برابر این عمل ــ کھ حق ھم

( با در نظر داشـت عمل ختنھ زنان در چھار کشور آفریقایی . کند ــ بھ مبارزه بر خاسـتھ اند جامعھ نقض می

امنیسـتی انترنیشـنل بھ این . کھ تصویر روشـنی ازاین مسـئلھ بدسـت می دھد) ، گامبیا، گانا و سنیگال بنین

یک بخش مقاومت در برابر از میان بردن این سـنت بھ شـبکھ افرادی کھ : گیری دسـت یافتھ اسـت کھ نتیجھ

تنھا  حذف ختنھ زنان نھ . گیرد باط میدھند و در این کارمنافع بزرگ مالی دارند، ارت این عملیھ را انجام می

  . کند گذاری می  شان را نیز ماین رسـاند بلکھ در عین حال موقف اجتماعی منابع مالی این زنان را صدمھ می

در یک تعداد از نواحی جھان کھ اسـالم دین . گونھ ارتباطی وجود ندارد میان ختنھ زنان و اسـالم ھیچ

 خبری نیسـت در حالیکھ در سـایر نواحی آفریقا کھ سـاکنان آن را پیروان حاکم اسـت، از این رسـم اصًال

این  جایگاه . رسـد دھد، بھ مشـاھده می  تشـکیل می)animisme)1مذاھب مختلف بھ شـمول عیسـویت و یا 

 فراعنھ مصر، چنان کھ برده ھای مرد، در عین زمان برده: گردد می  برقدیم، در زمان فراعنھ مصرسـنت بھ 

ای برای  بعدًا این امر بیشـتر بھ مثابھ وسـیلھ. نمودند  مالکیت ختنھ میءرا نیز بھ مثابھ نشـانھ) کنیز( ھای زن 

اگر در داخل خانھ میسـر نباشـد کھ زنان و دختران را از سـایرین . حفاظت از بکارت زن بکار گرفتھ شـد



طور حتم شـیوه ھای موثرتر دیگر برای محافظت شـود، بھ  سـوا نمایند، طوریکھ در زندگی کوچیان دیده می

  . شـود گرفتھ می و اثبات بکارت دختر بکار 

   

متولد کشـور سـومالی کھ نماینده ملل متحد، نویسـنده و فوتو مدل اسـت، ختنھ    Waris Ditrieخانم 

ھای افراطی و خیلی شـنیع بکار گرفتھ شـده بود کھ خودش در این  در مورد وی یکی از شـیوه. اسـت شـده

ی من در یک خانواده کوچی در سـومالی بزرگ زمان"  : ، می نگاردصحرای منباره در کتابـش بھ نام 

ھای روزمره  ما بھ حسـاب امروز و فردا و با اندیشـھ. شـد گاه درباره جھان بیرونی صحبت نمی شـدم، ھیچ می

ال عادی زندگی بود کھ ھریک مان آنر بدین شـکل از سـر  این ھمآن رو. و حیوانات خویش زندگی داشـتیم

از حقوق بشـر ما حرفی . ی کھ بزرگان ما نیز بھ خاطر داشـتند، چنین بوده اسـتتا زمان. گذشـتانده بودیم

من ھیچگاه از کسـی نشـنیده . العاده ھسـتم چون من از آن جا فرار کردم اسـثتثنی فوق من یک. نشـنیده بودیم

دواج با یک مرد برای اینکھ از ازچرا؟ . ولی من این کار را کردم. بودم کھ وی بھ این کار دسـت زده باشـد

این ھم یک بخش ھمان .بایسـتی تصاحب میکرد، فرار کرده باشـم  شـتر پیر کھ من را در برابر یک جفت

. من از یک خانواده با دوازده طفل بیرون شـده ام. زندگی بود کھ ما داشـتیم ولی من نتوانسـتم آن را بپذیرم

خاطر  حادثھ را طوریکھ دیروز روی داده باشـد، بھمن این .  ام کردند"ختنھ" سـال داشـتم زمانی من پنج

زنی کھ این عمل را انجام می داد . مادرم بھ من گفت کھ من باید دختر خوبی باشـم و تکان نخورم. آورم می

او ھمھ را برید و . ، بکار می بردقبلی را  تیغ ریش تراشـی کند با خون خشـک شـده روی آن از دختر یک



شـما دردی را کھ . ھمھ این کارھا بدون بی ھوشی صورت پذیرفت. وزن بھ ھم دوختجسـم من را با یک سـ

از جان من سـھ ماه خون جاری بود و من فقط آرزو داشـتم . توانید من آن زمان متحمل شـدم، تصور کرده نمی

واج کرده ام حاال من ازد. کننده یک خواھر و دو خواھرزاده من را کشـت زن ختنھ. ولی من زنده ماندم. بمیرم

لحاظ دردی کھ  بھ . نمایم توانم زندگی  گاه مانند خانمی کھ ختنھ نشـده اسـت، نمی اما من ھیچ. و یک کودک دارم

آن مصایبی کھ از سـر  من اکنون خجالت نمی کشـم در باره. شـماری در منزل باقی بمانم دارم باید روزھای بی

ھا ھنوز خیلی دشـوار اسـت در این مورد  برای بسـیاری از خانمدانم  ولی من می. گذشـتانده ام، صحبت نمایم

من معروف ھسـتم و با محیط ھای خیلی باز و آزاد . آنان چنین زندگیی کھ من دارم، ندارند. حرف بزنند

نماید کھ قربانی بعدی آنان  در ھر سـال بیش از دو میلیون دختر را این خطر تھدید می . معاشـرت دارم

آنان این دخترکان را باھر آلھ ایکھ در اختیار دارند . شـود  این عملیھ بدون بی ھوشی عملی می.خواھند بود

و یا ) لیوان ( یک قیچی، یک تیغ ریش تراشی، یک خنجر، یک پارچھ شـکسـتھ از گیالس : کنند ختنھ می

  ...ه می نمایند ھای شـان اسـتفاد اگر آنان چیزی برای این کار نداشـتھ باشـند از دندان. سـنک تیز

و این در مورد . شـود  کار گرفتھ می با تًاسـف اشـکال خیلی شـدید و افراطی آن در مورد اکثریت زنان بھ

این رویای من اسـت کھ روزی این عمل . شـود نامیده می  infibulatieاین عملیھ . من نیز اتفاق افتاد

  ." متوقف بسـازم وحشـتناک را بتوانم

برای آموزش حقوق بشـر را )  doorbraak( مان توسـان یک برنامھ آموزشی بنام سـاز در سـنیگال

 حقوق بشـر ءجا در باره انکشـاف داده اسـت کھ در آن مردان، زنان، بزرگان مذھبی و سـنتی قریھ باھم یک

حبت صورت لی جنس باید ص  تواءھای مختلف از زمره در باره  پرابلمءدر جلسـات بعدی در باره.  آموختند  می

 قریھ در یک مراسـم ١٠۵ نفر از ٨٠٠٠٠ در حدود ١٩٩٩ای اول، در نوامبر  پس از مرحلھ. گرفت می

  .رسـمی در باره یک عھدنامھ جمعی بھ موافقھ رسـیدند کھ در آن برای ختنھ زنان توقف را اعالم داشـتند

تانزانیا، توگو، سـودان، سـو، جیبوتی، سـاحل عاج، مصر،  گینی، گانا، بورگینھ فادرعین حال در 

ولی .بھ نحوی ناقص کردن جنسـی منع قرار داده شـده اسـتسـنیگال، جمھوری آفریقای جنوبی و ایتوپیا

تی نیز پیش بینی نھ گردیده  قانون کھ آیات آسـمانی نیسـت و بھ خصوص کھ در برابر انجام این عمل، مجازا

گذرد  دی از قابل مجازات بودنِ  ناقص کردن جنسی زنان می با آنکھ زمان زیاسـودانبطور مثال در . اسـت

 تنھا مصردر . گیرد ولی در عمل در بخش بزرگی از آن کشـور عمل ختنھ بھ شـیوه ای افراطی آن انجام می

 گانا و تنھا در. شـود  دوکتوران مجاز دانسـتھ میءدر صورت موجودیت دالیل صحی و بھ وسـیلھ

در کشـور . برندگان این عمل در دسـت اجرا قرار گرفت ت با محرکین و پیش روند مخالففاسـو بورگینھ

آفریقای جنوبی حکومت تدابیری در ضدیت با ناقص سـازی جنسی زنان در پیش گرفت ولی بدون در پیش 

خیلی  افراد بطور پنھانی، در شـب در مورد دخترکانگرفتن یک سـیسـتم کنترل، این زمینھ فراھم اسـت تا 

 نشـان داد کھ توسـان در سـنیگالدر حالیکھ برنامھ سـازمان غیر دولتی . ھ این کار مبادرت ورزندکوچک ب



مند جلو این  ھرگاه منع قانونی این عمل با آگاھی و ارایھ اطالعات الزم ھمراه گردد، می تواند بھ طور نیرو

  .عمل غیر انسـانی را بگیرد

د کھ قادر نیسـت تا پیمانھ و تعداد ختنھ زنان را در ابراز می دار   INDIسـازمان پژوھش صحت عامھ

 واضح شـده می تواند کھ در ھلند حدود CBSبر اسـاس ارقام دفتر مرکزی احصایھ . ھلند تثبیت بدارد

خصوص  بھ. نمایند  زن از کشـورھای کھ در آنان از گذشـتھ عمل ختنھ مجاز بوده اسـت، زندگی می٢٠٠٠٠

تا .  دختر بین سـنین یک تا چھارده سـالگی وجود دارد۴٠٠٠میان آنان در حدود در . سـومالی، گانا و مصر

بر اسـاس تخمین بین . نماید زمانی کھ در برابرآن تدابیر موثر اتخاذ نشـده، آنان را خطر ختنھ شـدن تھدید می

ارقام شـامل چنانکھ این . برد کھ تحت این عمل قرار داشـتھ اند ھشـت تا نھ ھزار زن در ھلند بسـر می

  . گردد احتمال کھ ارقام بلندتـر تثبیت گردند برند، نمی پناھندگان و افرادی کھ غیر قانونی در ھلند بسـر می

تصویر از وضعیت کشـور ھلند را در این زمینھ )  ,.Fokkema e.a ٢٠٠٠( INDIیک تحقیق در

در رابط بھ . بعد ممنوع اعالم گردیده اسـتبھ  ١٩٩٣ل  در ھلند تمام اشـکال ختنھ زنان از سـا. دھد نشـان می

آن تحت نظر دوکتوران مجاز شـمرده شـود یا نھ؟، بحث ھای زیادی انجام گردیده " مالیم " اینکھ یک شـکل 

تر یا سـبک تر آن عمدتًا بر این اسـتدالل اسـتوار بود کھ بھ این " مالیم " ایده برای پذیرفتن اشـکال . اسـت

ولی این . و بدین نحو اشـکال شـنیع آن از میان برداشـتھ شـده بتواند. تیف ارایھ گردد لترنا  اتوان یک وسـیلھ می

ختنھ زنان در ھر شـکل آن ھم کھ باشـد، قبل : بیشـتربا در نظر داشـت اینکھ. عمل درھمھ اشـکال آن رد گردید

لذا اشـکال مالیم تر . اھد داد، کارایی خود را از دسـت خو)سـنت( از ھمھ در تحت عملکرد فرھنگ مسـلط 

نین در ھلند  عالوه مجاز دانسـتن ختنھ برای زنان در مقابل تمام قوا بھ. تیف را نخواھد گرفت آن نیز جای الترنا

شـد کھ  ھای نادرسـتی بھ جامعھ داده می گرفت و در عین حال با پذیرش شـکل مالیم آن چنان زیگنال قرار می

اگر عمل ختنھ نیز در ھلند اتفاق . ه مجاز شـمردن سـایر اشـکال آن باز می نمودخود، راه برای بحث در بار

خانگی، کھ از عین کشـور آمده اند و یا در کشـور اصلی در زمان   ھـای  افتد این کار در خفا و توسـط دایھ بھ

. شـود  پنداشـتھ میمثابھ تنبیھ و شـکنجھ قابل مجازات ھر دو شـیوه در ھلند بھ. گیرد ھا، انجام می مرخصی

پدران و مادرانی کھ دخترشـان را بھ این شـیوه مورد عمل قرار داده اند، قابل مجازات اند در صورتی کھ 

  .دختران در زمینھ ھمکاری و شـرکت داشـتھ اند، نیز قابل مجازات اند

ھای زنانھ  انپالن کار توضیحی خویش در جھت جلوگیری از صدمھ زدن بھ ارگ امنیسـتی انترنیشـنل در

 مردم را از ناقص سـازی ءاین سـازمان تصمیم دارد تا عامھ.  بدین سـو قرار داده اسـت١٩٩۵را، از سـال 

در این . آمد ھای ختنھ و بھ عنوان یکی از اشـکال نقض حقوق بشـر، در آگاھی قرار دھد  زنان بھ مثابھ پی

در . نماید المللی ھمـکاری می ـطح محلی، ملی و بینھا در س زمینھ امنیسـتی انترنیشـنل با سـایر سـازمان

    .دھد المللی امنیسـتی انتر نیشـنل با ملل متحد در این زمینھ کار مشـترک انجام می سـطح بین



  بخش دوازدھم 

  کشی برده وار و تجارت زنان بھـره

. کھ بھ تاریخ پیوسـتھ امری ،ی اسـت متعلق بھ دوران گذشـتھا گـی پدیده ما، بـردهدر ذھن بسـیاری از 

وار تا ھنوز ھم بھ پیمانھ بزرگ وجود   کشی برده  دھد ک بھره  اطالع میILOدرحالیکھ سـازمان جھانی کار 

 دسـت کم از  Anti-Slavery Societyسـازمان غیر دولتی . کند دارد، ولی در این زمینھ آمار ارایھ نمی

  برند، سـخن بھ میان می بسـر) نوع بردگی ( ابسـتگی  انسـان کھ در شـرایط شـدید وبیسـت میلیونرقم 

 منتشـر  1999کھ در سـال ،Disposable Poeple در کتاب   Kavin Balseکارشـناس انگلیسی . آورد می

دارد کھ بردگی بھ چھ پیمانھ بزرگ در زندگی مدرن کنونی، احتماًال از نظر عددی  شـده اسـت، توضیح می

 بیسـت وھشـت میلیونبھ نظر وی این وضعیت در حدود .  سـایھ انداختھ اسـتز ھر زمان دیگر بیشـتر ا

  .کیرد انسـان را در برمی

  : گـویـد وی از دو نوع بردگی سـخـن می

شـناخت، اسـتوار بود و با  کھ بر پایھ مالکیت بر برده، کھ آنرا قانون بھ رسـمیت می" قـدیم"بردگی 

نظام بردگی، مناسـبات میان برده و . ھا متاع گـران بودند برده. ه بودھای تباری و نژادی نیز ھمرا نشـانھ

زد، یعنی اینکھ فرزندان   برده را برای زمان طوالنی، در بعضی حاالت ـ نسـل اندر نسـل ـ رقم می صاحب

  . برده نیز برده بھ دنـیا میامدند

 بلکھ براسـاس اسـناد قانونی برعکس برپایھ مالکیت رسـمی بر برده اسـتوار نبوده،" جـدید"بردگی 

تربوده  خیلی ارزان" جدید"بردگی نوع . بـندی شـده اسـت ھا، سـرھم ھا و وامداری نامھ دیگری از جملھ موافـقت

سـرپناه  دسـتان بی گیری از میان تھی سـرباز . نامھ سـر باز زنند نند از موافقت و صاحبان آنھا بھ آسـانی می توا

سـھل تر اسـت تا از میان مردمان دارای رنگ پوسـت معین و یا منسـوب  و  سـریع ترو بعضًا دور از وطن،

  .بھ یک گروه معـین اتنیکی

ما . لتیام آن، در درازی تمام عمر، ادامھ یابد رنج و سـیاه روزی ناشی از دوران بردگی و مبارزه برای ا

نی دوم در زندگی یک گروه بزرگ زنان شـاھد این امر دریکی از رویدادھای اسـفـبار در جریان جنگ جھا

سـراسـر کشـورھای جنوب شـرق  زن از  200.000براسـاس تخمین بیش از : جنوب شـرق آسـیا ھسـتیم

در جریان جنگ جھانی دوم بھ وسـیلھ ارتش پادشـاھی جاپان بھ اجبار وادار گردیده بودند تا در آسـیا 

 Troost Meisjes" این زنان در تاریخ بھ نام .  جا بھ جا شـوندگذارانی نظامیان، ھای بد نام برای خوش خانـھ

 زنانی بودند کھ برای خوشـگذارانی سـربازان و افسـران جاپانی در  آنان. معروف شـدند) دھنده  قوت قلب" ( 



و ھای ھشـتاد بود کھ آنھا آغاز بھ درخواسـت شـناسـایی  در اخیر سـال. محالت معین جا بھ جا کردیده بودند

اعتراف دولت جاپان بر این اعمال غیر انسـانی و خشـونت بار انجام شـده از جانب آن در جریان جنگ 

. بکشـند" خجالت " ای نداشـتند کھ از آنان  دراین زمان بیشـتر این زنان دیگر خانواده. جھانی دوم گردیدند

ن بود و بسـیاری از فعاالن ھای زنان در جھا لبتھ این درخواسـت مصادف با زمان اوج گیری جنبش ا

ھای زنان این موضوع را بھ مثابھ اسـتنادی در جھت اثـبات فشـارجنسـیتی بر زنان مورد بحث قرار  سـازمان

  . دادند

ای از یک سـازمان زنان در کوریا کھ، ضمن اعتراف   در واکنش در برابر نامھ1991حکومت جاپان در 

واھی از جانب دولت جاپان و ضرورت انجام یک پژوھش دقیق در بھ وقوع این رویداد، خواسـتار پـوزش خ

ای از زیر فشـار قرار گرفتن زنان کوریایی کھ گویا در آن زمان  کھ نشـانھ: زمینھ گردیده بود، اظھار داشـت

ز جانب دولت جاپان ضروری بھ  بنابراین ا. بکار وادار گردیده باشـند، وجود ندارد" زنان بدکاره " بھ مثابھ 

ز  این جواب دولت جاپان خشـم زنانی را کھ این حوادث را ا. رسـد تا پوزش خواھی صورت گیرد نظر نمی

فشـاء و بازگو نموده و بعضی  سـر گذشـتانده بودند، برانگیخت و آنان را برآن داشـت تا سـرگذشـت خویش را ا

  . ز آنھا رسـمًا شـکایاتی را مطرح بدارند ا

 کھ در جریان از زمره این زناناک سـوون از کوریای جنوبی برای اولین بار کیم ح 1991در اگـوسـت 

جنگ جھانی دوم با اجبار برای خوشـگذارانی سـربازان جاپانی از کشـورھای منطقھ در محالت مخصوص 

جاپان خود مایل بھ شـناخت واعتراف بھ .  ارایھ داشـتگواھی آشـکار در زمینھگرد آورده شـده بودند، 

برای اولین بار تغییر در .  اقدام نمود1992یت این زنان نبود و بھ این امر خیلی بعدتر در سـال موجود

البتھ نھ یک فوند .  نمایان گردید1994برخورد دولت جاپان نسـبت بھ این مسـئلھ در کتابھای درسی در سـال 

 یک 1998در سـال . دازنددولتی بلکھ یک فوند خصوصی اسـاس گذاشـتھ شـد تا بھ این زنان غرامات بپر

دادسـتان . ای سـھ زن کوریایی جنوبی، صادر نمود ای را در رابطھ بھ ادعا نامھ دادگاه ایاالتی جاپانی فیصلھ

 فیصلھ را رد نمود با این اسـتدالل کھ دولت جاپان مکلف بھ جبران خسـاره در برابر  کل در ھیروشـیما این

ت با پایان دادن رسمی بھ جنگ و با امضاء موافقت نامھ صلح پرداخت زیرا ھمھ خسـارا. این زنان نمی گردد

ای نمایندگان  طور انفرادی ھمھ بھ . سـایر محاکمات در این زمینھ موفقیت آمیز نبود. شـده حسـاب می شـد

تا کنون دولت جاپان حاضر نگردیده کھ از این امر،  دولت جاپان یکی بعد دیگری معذرت ابراز داشـتند ولی 

دولت جاپان ھیچگونھ مسـؤلیت قانونی را در این زمینھ بھ عھده نگرفت و ھم بھ . عذر خواھی رسمی نمایند

  .تعـقـیب این موضوع مبادرت نورزید

 تریبونال سـازمانھای غیر دولتی زنان در زمان رسـیدگی بھ جنایات جنگی در عرصھ بین 2001در سـال 

ن زمان دیگر در قید حیات نبود و دولت جاپان  کھ آھیری ھـتو، جاپان قیصر : المللی بھ این فیصلھ رسـیدند کھ

کمسـیون . نیدن این گروه زنان بھ بردگی جنسی را، در جریان جنگ دوم جھانی بھ عھده دارند مسـؤلیت کشـا



ل امنیسـتی انترنیشـن. ، نامید" تجاوز، تحت تسـلط درآوردن و صحھ گذاشـتن توسـط دولت "این سـیـسـتم را 

ای التیام بخش  ای جبران خسـاره فراھم آورد و در عمل تا اندازه در تالش اسـت تا موافقت جاپان را در زمینھ

  .این زنان شـده بتواند

 تن فروشی اجباری و داد و سـتد زنان برای معامالت جنسی و توریزم جنسی بھ طور آشـکار رو بھ

"  زن بھ وسـیلھ 500 000نھ بیش از  نماید کھ سـاال یسـازمان جھانی برای مھاجرین تخمین م. رشـد اسـت

  .گردند ، داخل اتحادیھ اروپا می"تـاجران زن 

ز حقوق زنان و  ییل موفق نیسـت، کھ ا  اطالع داد کھ حکومت اسـرا2000الملل در سـال  سـازمان عفو بین

شـوند،  اسـراییل آورده میھای اتحادشـوروی پیشـین بھ منظور تجارت جنسی بھ  ز جمھوری دخترانی کھ ا

داری   آورده شـده بود و در مکان مخصوصی نگھ ملداویایک شـاھد از زبان زنی کھ از. حمایت نماید

  :گردید، چنین حکایت می نماید می

از  ز یکی  ا. بردم و قصد داشـتم فرار کنم من در آن زمان از یک نوع ناراحتی روانی رنج می " 

و در " آنھـاسـت " ز و نیز یکی ا  او می تواند مرا کمک نماید؟ ولی معلوم شـد کھ امشـتریان پرسـیدم کھ آیا

در و پنجره ھا با میلھ ھا محکم بندی شـده و در ھمھ . نتیحھ بھ وسـیلھ مالک مورد لت و کوب قرار گرفتم

  . " من بھ جایی نمی توانسـتم فرار نمایم. جا شـب و روز محافـظین حضور داشـتند

در . دارند" ابزار یا وسـایل شـخصی "  از این دختران و زنان بھ مفھوم واقعی کلمھ شـباھت بھ بسـیاری

ر  لک زندگی شـان باشـند، زیر نظر قرا شـوند و آنان را بھ مانند آنکھ ما برابر ھزاران ُدالر خرید و فروش می

ھای شـان از آنھا  ناد سـفر و پاسـپورتاسـ. شـوند ھا، در عقب درھای بسـتھ نگھداری می در اپارتمان. دھند می

بھ طور یقین تعداد . بسـیاری ازاین زنان قربانی خشـونت و از آن جملھ تجاوز می گردند. شـود گرفتھ می

گاه بھ پنچھ  کاران کھ عامل این نوع نقض حقوق بشـر ھسـتند، از طرف حکومت اسـراییل ھیچ زیادی جنایات

  .شـوند قانون سـپرده نمی

.  اطالع داد2003الملل در باره تجارت اجباری زنان در صربیا و مونـتـنیگرو در جون  بین ان عفوسـازم

العاده مردم نیز قرار گرفتھ بود،   دادگاه ایکھ در رابطھ بھ بردگی جنسی بھ راه افتاده بود و مورد توجھ فوق

ایتخت مونتیگرو، پروسـھ جزایی را این امرزمانی اتفاق افتاد، کھ دادسـتان در پودگریکھ، پ. ناکام گردید

 و سـھ نفر دیگر کھ متھم بھ ھمکاری در امر بردگی جنسی بودند، خاتمھ یافتھ اعالم  معاون دادسـتاندربرابر

 سـالھ با دو کودک از کشـور ملداویا بود کھ بـیش از 28 ترین شـاھد در این دادگاه مادر با اھمیت. داشـت

وی با آثار فراوان وحشـتناک شـکنجھ . قع شـده بود شـیوه خشـونت جنسی وال قربانی زشـت ترین  سـھ سـا

توانسـت بدون تحمل درد  ھای داخلی کھ وی با داشـتن آنھا نمی از آن جملھ ھفت شـکسـتگی اسـتخوان، زخم

 ھا و دھان وی ھا برلب سـوختگی سـیگار بر بدن و زخم عالیم دسـتبند، جاھای . در جای خویش قرار گیرد



مـردان، قاضیان، پلیس و کارمندان مختلف اداری  در مونتینگرو سـیاسـت : او شـھادت داد کھ. شـد دیده می

ھای اروپای شـرقی بھ آنجا آورده  ز کشـور وی و سـایر زنانی را کھ سـرنوشـت مشـابھ بھ او داشـتند و ا

ند و ھمچنین آنھا را  داری نموده اشـده بودند، مورد داد و سـتد قرار داده و ھم مانند کنیز جنسی نگھ

  . اند شـکنجھ نموده و مورد تجاوز قرار داده

ھای جنسی و از سـوی دیگر مورد نظر  مونتـینگرو و کشـورھای بالکان از یکسـو گذرگاه داد و سـتد برده

زنان ( ربانیان  در صد ق60بیشـترین قربانیان از کشـورھای اروپای شـرقی، از جملھ . سـتند تاجران برده ھا، ا

بھ بسـیاری از این زنان . آید ز کشـورھای نادار اروپای شـرقی اسـت، می از ملداویا کھ یکی ا) مورد معاملھ 

شـوند؛ اکثر  شـود ولی بھ عوض آن ھا بھ بردگی جنسی کشـانیده می کار در کشـورھای اروپایی وعده داده می

قربانیان بار بار در نتیجھ . نی از ھم می پاشـند  فزیکی و رواآنان در نتیجھ تجاوز و خشـونت افراطی از لحاظ

گردند بلکھ در عین حال جا و منزل عوض کردن نیز جزء  خرید و فروش نھ تنھا دسـت بھ دسـت می

  .گردد سـرنوشـت اندوھناک آنان می

ای التین و آسـیا شـمال و مرکز آفریقا، آمریک( نکشـاف  جا شـدگان میان کشـورھای معین در حال ا موج بی

چیزی کھ در این میان بسـیار توجھ را بھ خود جلب . و کشـورھای مورد نظر در غرب جریان می یابد) 

کند، تعداد افزایش یابنده زنان و کودکان از کشـورھای اروپای شـرقی اسـت کھ بھ داخل اتحادیھ اروپا  می

شـورھا را در امر ازدیاد تجارت زنان و کودکان نقش سـریع سـقوط و بحران اقتصادی این ک. قاچاق میشـوند

. شـوند  زن و کودک بھ اروپای غربی قاچاق می120 000نظر بھ تخمین سـاالنھ در حدود. می توان دید

زیرا بسـیاری از این . شـود کنند بھ موطن اصلی آنان تبدیل می ن عبور می بسـیاری از این کشـورھای کھ از آ

ز  گیرند، قبل ا نامزد برای عضویت در اتحادیھ اروپا مورد خرید و فروش قرار میزنان از طریق کشـورھای 

 یا سـازی     میتود پراگندهقاچاقچیان زنان و کودکان از یک. گردند آنکھ داخل کشـورھای اتحادیھ اروپا 

ای قانونی از جملھ بعضًا آنان از راه ھ. گیرند تا قربانیان را بھ محالت جدید جاگزین سـازند جداسـازی کار می

" برای کودکان نیز از امکان و یا شـیوه . نمایند دفترھای کاریابی، توریسـتی، ازدواج و یا تفریح اسـتفاده می

المللی از   غالبًا برای عبور از سـرحدات بین.  کار گرفتھ می شـودAdoptieprocedures" طفل فرزندی 

نکھ دوران ویزه رسـمی قربانیان بھ پایان می رسـد، دیگر آنان از کنند و پس از آن آ اسـناد رسـمی اسـتفاده می

  .غالبًا از اسـناد جعلی اسـتفاده می کنندتاجران انسـان . گردند صحنھ زندگی رسـمی تاجران خویش ناپدید می

ھا،  تاجران برای دسـت یافتن بھ این گروه زنان بھ اعالنات کاریابی در روزنامھ ھا در پی رقاصھ

ھای  ھا و یا برای اسـتخدام مسـتقیم از میان کارکنان بارھا و کلوب ھا و مھمانداران ھوتل ای رسـتورانتھ خدمھ

برخی . آنان قسـمًا این زنان را از طریق ادارات ازدواج بھ سـوی خویش می کشـانند. شـبانھ تـشـبث می نمایند

ولی . فروشی در انتظار آنان اسـت  از جملھ تناوقات قربانیان تا حدی آگاھی دارند کھ چھ سـرنوشـتی در آینده

گی بایسـتی بھ این کار تن در  این زنان درک نمی کنند کھ آنان باید در تحت شـرایط مشـابھ بھ شـرایط بـرده



کھ نھ قادر خواھند بود از آن فرار نمایـند و نھ بھ سـوء اسـتفاده و اسـتثمار خویش پایان داده خواھند . دھند

شـود  ھای گوناگونی بھ کار گرفتھ می ھا و راه رسـند، شـیوه س ازآنکھ آنان بھ کشـور مورد نظر میپ. توانسـت

غالبًا . تا این زن بھ شـبکھ فحشـا کشـانیده شـده و محکم بھ آن تنیده شـوند کھ بعدًا نتوانـند خود را از آن برھانند

. گیرد ، صورت می)اه، اسـناد و ترانسـپورت مصارف ر(  شـان وام ھایسـت پرداخت دوباره  از آنان درخوا

اسـناد و پول شـان از آنان گرفتھ می شـود و یا آنان بھ وسـیلھ اسـتثمار شـوندگان خویش معتاد بھ مواد مخدر 

  .گردند می

 اولین گزارش بھ وسـیلھ گزارشـگر ملی دولت ھلند در مورد تجارت انسـان درجھان 2002دربھار 

)Nederlandse       Nationale Rapporteur Mensenhandel “NRM”  (از این . بھ نشـر رسـید

 زن و کودک 2 000 000 - 700 000گزارش بر میآید کھ سـاالنھ در سـراسـر جھان بر اسـاس تخمین میان 

( گردند و بھ مثابھ برده   زن دسـت بھ دسـت می700 000 -500 000در اروپا در حدود . شـوند داد و سـتد می

آنان بھ تن فروشی اجباری با خدعھ و نیرنگ، با . گردند جنسی در این شـبکھ بھ کار وادار می) یز کن

ھای دوامدار، تھدید، خشـونت، انزوا، در بند نگھداشـتن و کنترول  انحصار، شـانـتاژ، با ایجاد مزاحمت

ازصحبت با آنان . ـتغال دارد زن بھ این کار اش 25000در کشـور ھلند در حدود . شـوند طوالنی کشـانیده می

اند و از آن جملھ نصف آنھا بھ این  ز آنھا در خورد سـالی آغاز بھ این کار نموده  در صد ا20آشـکار شـده کھ 

 دختر خورد سـال بھ این کار اشـتغال دارد 1500در لحظھ کنونی در حدود . کار زیر فشـار وادار گردیده اند

از این رو آنان قربانیان تجارت . ن بھ این کار بھ اجبار کشـانیده شـده اند آنا1150 تا 600کھ از آن میان 

  .انسـان اند

در ھلند بحث جدی بر مسـئلھ اعطای حق اقامت دایمی برای این زنان کھ قربانیان تحارت جنسی اند، در 

سـیالیسـت  در پارلمان ھلند حزب کار، حزب سـبزھای چپ و حزب سـو2003در نوامبر . جریان بوده اسـت

. حکومت در مورد تجارت انسـان در پارلمان ھلند نمودند" ضعیف و گذرای" برخورد انتقادی از سـیاسـت 

آنان بھ این عقیده بودند کھ قربانیان این تجارت، عمومًا زنان، با اعطای حق اقامت دایمی در کشـور ھلند، 

نیز تاکید بر نوعی حمایت از این کراسیحزب مردم برای آزادی و دمو. شـوند مورد حمایت قرار داده 

حزب دموکرات مسـیحی راه حل را در باقی ماندن آنان . قربانیان داشـت ولی نھ با اعطای حق اقامت دایمی

حزب دموکرات مسحیی و حزب مردم برای آزادی و دموکراسی، احزاب بر سـرقدرت در .( دید در ھلند نمی

  ) م . ھلند ھسـتند

 تن از زنانی کھ قربانی تجارت جنسی اند، صرف 3500دھد کھ از  زمینھ گزارش میگزارشـگر ملی در 

سـایرین بھ . پنج در صد آنان حاضر شـدند تا در مورد جریانی کھ برآنان گذشـتھ بود، رسـمًا شـکایت بسـپارند

لند سـعی برای حکومت ھ. قب مسـئلھ در ھلند و کشـور خود شـان، دسـت بھ این کار نزدند خاطر ترس از عوا 



دھد و نھ باقی ماندن  دریافت یک راه حل کھ در آن حمایت ازاین زنان مطرح باشـد، را مورد تایید قرار می

  .نماید زیرا نتایج آنرا برای قربانیان مفید ارزیابی نمی. آنان را در ھلند بھ مثابھ یک پاداش

مردان جوان بطور : شـوند  دام انداختھ می نیز بھ" Lover boys" در ھلند بھ عالوه دخـتران بھ وسـیلھ 

ھای تعلیمات  ، مکتب)کلپ ھای شـبانھ ( ھا  ھای اقامت موقت، دیسـکوتیک دقیق شـکار خویش را از خانھ

بسـیاری از این دختران در . آورند مخصوص از میان آسـیب پذیرترین دختران جوان بھ چنگ می

 "این .  شـان از ھم پاشـیده اسـت ھای ا بسـیاری اوقات خانوادهھای مواجھ اند و ی ھایشـان با دشـواری خانھ

Lover boys  "ز محیط ماحول  آنان این دخترکان را ا. نمایند با آنان با توجھ و اھدای تحایف برخورد می

 شـان منزوی نموده و سـپس از لحاظ عاطفی آنان را بھ خود وابسـتھ می سـازند و بعدًا این تاجران انسـان این

  .کشـانند می" فحاشی" دختران را بھ 

چیان انسـان  ین شـیوه بھ دام قاچاق بطور منظم بھ ا)  ama`s( بھ عالوه دختران خوردسـال پناھنده 

بعضی اوقات آنھا آگاھی دارند کھ بعدًا . شـوند بعضی از آنان در موطن اصلی شـان اسـتخدام می. افتند می

لی بھ ھیچ وجھ تصور نمی کنند کھ چنین بھره کشی وحشـتناکی در انتظار بایسـتی بھ تن فروشی بھ پردازند و

 بھ خانھ ھای بد “ Loverboys ”شـوند و بھ وسـیلھ  گروھی از آنھا از مراکز پناھندگی غایب می. آنھاسـت

 چینایی دختران.  این قربانیان را تشـکیل می دھندھا ھا و نایجریایی چینیقبل از ھمھ . شـوند نام کشـانیده می

شـوند تا قرضھ خویش  زیرا آنان مجبور سـاختھ می. شـوند لبًا ھنگام انتقال جانب غرب بھ فحشـًا وادار می غا

  چیان بپردازند را بھ قاچاق

  بخش سیزدھم

  زنان

  و پناھندگی

 ولی اگر بھ. ز ھم تفاوت چندانی ندارند تناسـب زنان و مردان در مجموع پناه جویان در سـراسـر جھان ا

مردان از لحاظ فزیکی . یابیم کھ زنان اکثریت را تشـکیل می دھند بی جاه شـدگان داخلی نگاه کنیم آنگاه در می

مـند   قوی تراند بدین جھت بھ سـھولت می توانند بھ غذا و پول دسـت یابند؛ آنان اکثرًا از آموزش بلند تر بھره 

نواده بھ خارج فرسـتاده می شـوند تا شـرایط خارج را نان بھ وسـیلھ خازمی گردند؛ آنان بیشـتر نسـبت بھ 

با در نظر . امتحان نمایند؛ آنان کمتر بھ تناسـب زنان در مورد کودکان تشـویش روزانھ را بھ دوش می کشـند

برای ) دور ( گاھی دریک کشـور  داشـت ھمھ این فاکتورھا مردان بیشـتر امکان بھ دسـت می آورند تا پناه 



ین مفھوم اسـت کھ زنان مجبورند در ھمان محل باقی بمانند و  این امر در عین حال بھ ا. ـتجو کندخانواده جس

معموال کمبود مواد غذایی و تامینات . دارا اسـتوضعیت را جایی کھ معموال از لحاظ موقعیت خویش بدترین 

ردان و یا با شـمار اندک در عین حال اگر زنان در نبود م. متفاوت در آن بھ طور جدی محسـوس می باشـد

مردان در اجتماع زندگی می کنند معموال مورد خشـونت و قربانی تشـدد جنسی، بھ طور نمونھ بوسـیلھ 

  . نگھبانان کمپ ھا یا سـربازان قرار می گیرند

زنان پناھنده نسـبت بھ مردان پناھنده در :  بھ این نظر اسـت کھUNHCRسـازمان پناھندگان ملل متحد 

بسـیاری از زنان در صورت تعقیب قانونی بھ فرار .  اشـکال محتلف سـوء اسـتفاده آسـیب پذیرتراندبرابر

لت آنان آن جو  شـوند و در این جریان آنان خویش و تبار خویش را از دسـت می دھند، در این حا متوصل می

تجاوز، اختطاف، . "  دھندمورد اعتماد را دیگر از دسـت می) اجتماعی ( حمایت کننده و آن محیط آشـنا 

خشـونت فزیکی، تشـدد جنسی و وادار سـاختن بھ تن فروشی اجباری و یا برای بدسـت آوردن مجوز 

ل و امداد غذایی یک دل شـوری واقعی و نگران کننده برای یک اکثریت بزرگ زنان پناھنده  قانونی، اموا

  ." اسـت

 در برگیرینده حقایق مایت از کودکان بریتانیا،شـعبھ ح ھمکاری با  UNHCR 2002ھای سـال  گزارش

رسـانی در   کارمندان کمک ءکشی زنان و کودکان بھ وسـیلھ  جنسـی و بھره ءدھنده سـوء استـفاده تکان

گر این امر اسـت  ھا حکایت گزارش.  بھ نشـر رسـیده اسـتسـیرالیون، لیبیریا و گینیھای پناھندگان در  کمپ

ل طوریکھ   در نیپا.  جنسـی از زنان توزیع نموده اندء غذایی را در برابر سـوء اسـتفادهھا مواد کھ کمک رسـان

 کـشی جنسی کمک رسـانان   مورد سـوء اسـتفاده و بھرهبھوتانیآشـکار شـده کم از کم در ده مورد پناھجویان 

  .جود داشـتھ اسـتدر میان قربانیان یک دختر بچھ ھفت سـالھ و یک زن معیوب نیز و. قرار گرفتھ اند

پیگرد قانونی یک زن معموًال .  زنان بھ سـھولت حق پناھنده گی را بدسـت نمی آورندUNHCRبھ عقیده  

شـکل خشـونت جنسی بھ خود می گیرد و در این رابطھ شـماِر کوچکی از زنان قادر اند، یا توانایی آن را در 

زنان و . ، صحبت نمایند)چھ مرد و چھ زن ( کننده  چنین تجارب با مامور تحقـیق ءخود دارند کھ در باره

دخترانی کھ تقاضای پناھندگی می نمایند، معموال با کمبود یا فقدان درک از شـرایطی کھ آنان را وادار بھ 

اش نموده اسـت و یا بھ عدم درک ھم شـیوه ھای کھ آنان در نتیجھ تجارب خویش بھ آنان  ترک سـرزمین

چنانکھ آنان اکثرًا زمانی تقاضای پناھندگی خویش را مطرح می نمایند، با . گردند رسیـده اند، مواجھ می

ز کشـورھا، پناھجویان در  در شـماری ا. گردند ھای غیرقابل باور اداری مواجھ می ناباوری و دشـواری

در آن کشـورھای ھم چنان . شـود د جنایت کار با آنان معاملھ می زندانھای معمولی زندانی شـده و بھ مثابھ افرا

شـوند، احتمًال کھ زندانی شـدن، یک اثر روحی  کھ آنان از سـایر زندانیان مجزا و تحت مراقبت قرار داده می

  . گردد گذارد و حوادث گذشـتھ، مانند شـکنجھ و آالم دیگر تداعی می ژرفی باالی آنھا بھ جا می



سـوء اسـتفاده را نزد زنان پناھجو و پناھنده در امنیسـتی انترنیشـنل و سـازمانھای حقوق بشـر مواردی از 

. بوده اسـت مملو از بیرحمی و اعمال غیر انسـانی و نا نجیبانھاند کھ  دوران زندان شـناسـایی و یا تثبیت کرده

کھ خود یک سـازمان آمریکایی اسـت، " ل پناھجو  کمیسـیون زنان برای زنان و دختران خوردسـا" 

(  درمرکز تحقیق و بازجویی مھاجرین را ھنگامی کھ در غل و زنجیر، در یک یی نداوگ اسـرگذشـت یک زن 

بھ نظر ماموران زندان : " ز پا درمی آمد، چنین بھ اطالع عامھ رسـانیده اند ا داشـتپنسـلوانیا، ، ایالت )یارک

را بدین " سـریع تیم واکنش " از پادر آمدن این زن پناھجو یک تالش برای خودکشی وا نمود شـد و آنان 

آنان . این تیم شـامل چھار مرد بود کھ سـھ تن آن لباس ھای مخصوص بھ تن داشـتند. منظور ارسـال داشـتند

ھای این زن را از تن اش در آوردند بدون آنکھ یک محافظ  مردان لباس. ھا را نیز با خود ھمراه داشـتند سـگ

. ھایش را از تن او بدر نکنند س از آنان خواسـت تا زیرپوشیلتما زن زندانی با ا. زن آنان را ھمراھی نماید

  ."ولی آنان توجھ نکرده، وی را برھنھ و پاھای باز روی تخت با دسـتان محکم بسـتند

کھ بوسـیلھ کمیتھ اجراییھ ملل متحد برای پناھندگان زن، " نتیجھ گیری " با در نظر داشـت این وضع 

 پناھجو را کھ با بیرحمی و رفتار غیر انسـانی بھ جرم نادیده انگاشـتن زنان:" صورت گرفتھ عبارت اسـت از

 سـختی باید با آنان رفتار شـود، سـر و کار داشـتھ اند، می توان بھ  برخی نورم ھای اجتماعی کھ بخاطر آن بھ

یت مواد با این ترتیب آنان تحت حما". قرار دارند» مورد تعقیب « مثابھ گروه معین اجتماعی شـناخت کھ 

شـود کھ سـازمانھای زنان سـعی می  وھم دیده می. گیرند موافقت نامھ ملل متحد در مورد پناھندگی قرار می

  .نمایند تا در موارد انفرادی از حقوق بین المللی برای دفاع از این زنان اسـتمداد جویند

گرد بھ خاطربھ سـر نکردن خانمی از کشـورعربسـتان سـعودی بر اسـاس این واقعیت کھ تحت فشـار و پی

ولی بھ وی پناھندگی اعطا . بورقھ در کشـور خویش قرار داشـت، از دولت کانادا تقاضای پناھندگی نمود

ولی تحت فشـار .  اسـاس برای پناھندگی قرار نمی گیردجنسزیرا در کانادا تعقیب قانونی بر مبنای . نگردید

 در کانادا اقامت دایمی دریافت دارد اما بھ وی صرفًا پناھندگی بر افکار عامھ دولت کانادا پذیرفت تا این خانم

از پا فشـاری ھای   بود کھ از یکسـو پس 1993فقط در سـال . ، اعطا کردند)بشـرخواھانھ ( اسـاس ھومنیزم 

ل ھا یا  ز سـوی دیگر موجودیت مثا فراوان کھ بوسـیلھ عامھ مردم روی قضیھ وی صورت گرفت و ا

ی مشـابھ، دولت کانادا را وادار نمود تا تغییرات در قانون پناھندگی خویش وارد نماید و مسـألھ ھا  پرونده

  . پذیرید بھ مثابھ اساس برای پناھندگی بھ، را Genderجنس یا  پیگرد درارتباط بھ

ھای تکمیلی در   با یک سـلسـلھ سـفارش2002 در سـال ھا کمسـیون مشـورتی قضایای خارجیدر ھلند 

ثبت و ارایھ دایمی مسـایل : ن میان ھای مربوط مراجعھ نمود از آ بط بھ مسـألھ پناھندگی زنان بھ ارگانرا

؛ خشـونت خانگی بھ مثابھ خشـونت )دادگسـتری( رت عدلیھ  مربوط بھ ختنھ زنان در گزارش سـاالنھ وزا

ربوطھ کشـور پناھجو در گیرد ولی صرف در حاالتیکھ مقامات م خصوصی اسـاس برای پناھندگی قرار نمی

مالحظھ برخورد نماید، در آن صورت بھ آن اجازه باید داد کھ پناھجو حق اقامت  زمینھ ھمچو مسـایل بدون 



ھای روانی جدی نزد  در صورت احتمال بروز ناراحتی. در ھلند را بر اسـاس بشـرخواھی بدسـت آورد

بھ . دھد  کسـب نماید تا دومین مصابھ را انجام بو آرامش متقاضی پناھندگی در اولین مصاحبھ، بایسـتی ا

سـاس بشـر خواھی  زنانی کھ قربانی تجارت زن اند، اعطای حق پناھندگی نھ بلکھ حق اقامت معمولی بر ا

  .کافی خوانده شـده اسـت

ھای امن در کشـورھای اصلی را، برای برگشـت دو باره زنان پناھجو  امنیسـتی انترنیشـنل موجودیت خانھ

داند تا  ، کافی نمی)ز جملھ بر اسـاس جنس  ن شـمار خشـونت و پیگرد قانونی ا بنابر دالیل مختلف از آ( کھ 

امنیسـتی انترنیشـنل بخش ھلند نامھ ای با در . زنان بدون سـنجش درسـت بھ کشـور شـان برگشـتانده شـوند

 از دولت ھلند نموده بود، بھ 2004 سـال لیون در  تقاضای پناھندگی خانمی کھ از سـیراءنظر داشـت انگیزه

( در حکم خویش وزارت عدلیھ : کھ در آن می خوانیم. اسـت ھا و ھمگرایی نگاشـتھ  وزیر امورخارجی

و سـوء اسـتفاده ) آدم ربایی (  در رابط بھ تقاضای پناھندگی قربانیان حوادث اختطاف ھلند) دادگسـتری 

نند  توا  اشـاره گردیده کھ در آن این زنان می سـیرالیون در مجدد یھمگرایجنسی در سـیرالیون بھ پروژه 

 در سـیرالیون بھ عقیده منابع گوناگون کمتر ھمگرایی مجددلیکھ پروژه  در حا. درخواسـت جدید مطرح نمایند

رسـتان در تمام کشـور صرف یک بیما. شـده اند، بنا یافتھ و امکانات دارد  زنانی کھ ربوده  در جھت نیازمندی

بھ زنان ربوده شـده در سـیرالیون بر اسـاس . شـناس صاحب صالحیت وجود دارد ن و یک دکتور روا

 متحمل شـدن رسـوایی تجاوز جنسـی کھ این زنان ءبھ عالوه: شـود ھای بدسـت آمده دو برچسـپ زده می آگاھی

در اعمال بیرحمانھ شـان، ھمکاری بدوش می کشـند، متھم می شـوند کھ آنان خود با رضایت خود، با یاغیان 

شـمار   بیءبھ عالوه از موارد انزوای اجتماعی زنان بھ مثابھ پیامد موضوع باال، زنان ربوده شـده. نموده اند

ز  آمیز پدر و مادر، شـوھر و اعضای خانواده خویش را ا  اعمال خشـونتء جنک و یا در نتیجھءدر نتیجھ

از میان این زنان گروه بزرگ آن بھ فحشـاء وادار سـاختھ شـده اند تا خود . دسـت داده اند، و تنھا شـده اند

امنیسـتی انترنیشـنل بھ این نظر اسـت کھ تقاضای پناھندگی زنان از . شـان را بھ اصطالح روی آب نگھ دارند

وز واقع شـده ھای داخلی ربوده شـده و یا مورد تجا لیون، کھ آنان اعتراف می دارند کھ در جریان جنگ سـیرا

در مورد آنان تصمیم نھایی اتخاذ نگردیده باشـد،  مراکز پناھندگی اند، و اگر در ابتدا بر اسـاس این درامھ در 

 سـاعت دیگر با 48 آنان در جریان ءدھنده و اکثرًا پیچیده رسـد کھ سـرگذشـت تکان بعدًا ناممکن بھ نظر می

  . سـالم قرار گیردتوجھ و دلسـوزی شـنیده شـده و مورد داوری 

لیون و موقعیت آسـیب پذیر آنان در صورت   سـیراء تلخ زنان ربوده شـدهءآزردگی جدی روانی و تجربھ

برگشـت بھ کشـورشـان کھ انتظار آنان را می کشـد، امنیسـتی انتر نیشـنل را بھ دفاع از حق آنان برای 

  .اعطای پناھندگی در کشـور ھای میزبان وامیدارد

  ردھمبخش چھا



  داوری

  عدم کیفرخواھی و

   

کـنندگان حقوق  کـنار گذاشـتن دادخواھی در برابر نقض" عدم کیفرخواھی، یک واژه معمول برای 

گاه مورد تحقیق قرار نگرفتھ و عاملین  آمیز در برابر زنان، ھیچ بیشـترین اعمال خشـونت. اسـت" بشـر 

ورد پیگرد و داوری قرار نخواھند گرفت، ھیچ زندانی گاه م آن جنایت خویش را با آگاھی از اینکھ ھیچ 

زمانی کھ خشـونت در میان چھار دیوار . دھند انجام می" مصؤنیت " در انتظار شـان نیسـت، از ایـنرو با 

زیرا در این حاالت خانواده، . شـود دھد، تـثبیت مجریان خشـونت دشـوار و پیچیده می می خانھ روی 

  .وضوع درگیر اندجامعھ و دولت ھمھ در م

شـود کھ این یک امر  دارند، گفتھ می خواھند از خشـونت پرده بر  معموال در برابر زنانی کھ می

در واقع . ماند خصوصی اسـت بدین ترتیب خشـونت خانگی و سـایر اشـکال آن بدون مجازات باقی می

زمانی کھ زنان بخواھند این . عمل بھ کیفر نرسـاندن خشـونت عامل اسـاسـی برای تدوام خشـونت اسـت

.گردند آمیز و توھین کننده روبرو می موضوع را بھ دادخواھی بکشـانند، اکثرًا با سـیسـتم حقوقی خصومت

شـمردن زنان، عدم اعتراف بھ حقوق مسـاوی زنان و سـرانجام زنان را  دار خوار برخورد عمیقًا ریشـھ

ثر از   داشـتھ و متأخانواده مجازات و داوریـتیم ملکیت شـخصی مردن شـمردن، ھمھ ریشـھ در سـیس

 در بسـیاری از تجاوزبھ این صورت . جریان تحقیق حوزه حقوق جزا و قواعد ارایھ شـواھد دارد

  .گردد  خانواده توضیح میآبروی در برابر جنایتیکشـورھا بھ عنوان 

بھ این اسـاس بوده کھ یک . دآی زده خیلی پیش می  بھ کیفر نرسـاندن امری اسـت کھ در نواحی جنگ

تعداد زیادی از زنان و دختران توسـط سـربازان روسـی در چـیچین کشـتھ یا مورد تجاوز قرار گرفتھ 

ھای کھ نیز انجام  تحقیق. گان حقوق بشـر بھ ندرت انجام گرفتھ اسـت اما تحقیق در مورد نقض کنند.اند

بھ عوض آنکھ عامالن . باشـد ھ تعقیب مسـئلھ بیانجامد، نمیگیرد عمومًا دقیق نبوده و حاوی نتایجی کھ ب می

ھا  بدین جھت اسـت کھ چچینی. شـوند شـناسـائی شـوند برعکس آنھا بھ وظایف جدید در چیچین گمارده می

اعتماد اند و کمتر باور دارند کھ شـکایت آنھا منتج بھ تعقیب موضوع  در برابر مقامات روسـی عمیقًا بی

 بھ ھمین جھت محتمل اسـت کھ قربانیان تجاوز جنسـی موضوع را افشـاء نکرده و شـکایت .خواھد گردید

مقامات . رود آبروئی بزرگی بھ حسـاب می ھا بی زیرا مورد تجاوز قرار گرفتن در اجتماع چچینی. نـنمایند



ا را زیرا این وضع آنھ. کیفرخواھی در چیچین خیلی راضی ھسـتند ز موجودیت یک جو عدم روسـی ا

  . بخشـد حمایت کرده و بھ آنھا جسـارت می

المللی در باره یوگوسـالویای سـابق در امر پیگرد  برغم تصامیم کاری و توانمندی کھ تریبونال بین

ھا را در  قانونی خشـونت جنسـی اتخاذ نمود، در کشـور بوسـنیا از اتخاذ و اجرای تدابیری کھ این فیصلھ

بوسـنیا با میراث بزرکی از مسـایل حل . رسـد اید، چیزی بھ نظر نمیمورد تجاوز جنسـی دنبال نم

ای در ارتباط با نقض حقوق بشـر و از آن جملھ شـمار بزرگی از جنایات در برابر زنان و دختران،  ناشـده

. سـت کھ صرف بخش خیلی کوچک آن مورد بررسی قرار گرفتھ اسـت از دوران جنگ داخلی روبرو ا

ھای بوسـنیا بطور کل اشـتباھات زیادی پیش آمد و  کاران جنگی در دادگاه  قانونی جنایتدر جریان تعقیب

. پس گرفتھ شـد، بسـیاری از قضایا موفقانھ انجام نیافت  ا ن زیر فضای خوف و زمانی کھ اظھارات شـاھدا

یا، یک بخش المللی برای یوگوسـالو ھای نھایی تربیونال بین در این میان، با در نظر داشـت فیصلھ

این شـیوه . کاران جنگی در جنب دادسـتانی کل ایجاد گردیده اسـت اختصاصی برای پیگرد قانونی جنایات

ز شـاھدان زنانھ و در نظرنگرفتن  بنابر دالیل گوناگون قبل از ھمھ بنابر کمبود توجھ و مواظبت ا

  .نیازمندی آنھا بھ یاری در این زمینھ، تا ھنوز ضعیف اسـت

طور   تجاوز و خشـونت جـنسی بھ پیمانھ بزرگ و بھ لـیون  سـیراوردھای مسـلحانھ دردر برخـ

نب جنگ عفـو اعالم داشـت  ھمھ جوا بھ ١٩٩٩در Lomeلومھ نامھ صلح  فقت موا. سـیسـتماتیک پیش آمد

ایت در رتکاب جن بھ ھمین لحاظ پیگرد قانونی بھ جھت ا. کھ بعدًا این عفو بھ مثابھ قانون پذیرفتھ شـد

سـیس یک دادگاه عالی را معین  متحد برای سـیرالیون تا ولی سـازمان ملل . جریان جنگ دیگر مجاز نبود

نمود کھ کسـانی کھ مسـئولیت بزرگ در امر جنایت در برابر بشـریت، جنایات جنگی و سـایر اشـکال 

ولی .  محکمھ قرار گیرندالمللی بشـری بھ عھده دارند، مورد نقض حقوق بشـر را در عرصھ حقوق بین

.  اتفاق افتاده اسـت، دارد١٩٩٦ نوامبر ٣٠ز تاریخ  این دادگاه تنھا حق نظارت بر جنایاتی را کھ پس ا

 ویژه ایجاد نکرده اسـت  عفو عمومی خود کدام پروبلمی را در زمینھ پیگرد قانونی مجرمان بوسـیلھ دادگاه

ای  دھنده تکان حسـوب میشـود، ھمھ آن رویدادھای نھایت ولی آنچھ بھ حیث مانع جدی در دادگاه آنھا م

     .اسـت آمده گان در دوران برخوردھای مسـلحانھ پیش اسـت کھ برای این زنان و دوشـیزه 

حتی . ھا و خالءھای در کادر قوانین کشـورھای مختلف، وجود دارد در این میان تا ھنوز شـگاف

ھا ھمھ  کنند، تعریف ک حیات بدون خشـونت برای زنان معین میزمانی کھ اسـاسـات قانونی را در مورد ی

گونھ مانع قانونی  ن ھیچ ھای کھ در آ ز عرصھ یکی ا. گیرد اشـکال خشـونت را در برابر زنان در بر نمی

نین  قوا. در مورد خشـونت جنسـی در آن موجود نیسـت، آن سـاحھ مکاتب و عرصھ کار اداری اسـت

بطور مثال قانون، خشـونت خانگی را . را منع می نماید نھ ھمھ اشـکال آن رابعضی اشـکال خشـونت 



نین در جھت نابودی خشـونت،  قوا. اندازد ممنوع قرار می دھد ولی تجاوز مرد بر زنش را از نظر می

نگی، ھمواره تأکید در مورد وصلت مجدد زن و شـوھر را اولویت می بخشـند تا دفاع  بویژه خشـونت خا

 مجاز ،"انتقام بخاطر آبرو" ز کشـورھا جنایات بر اسـاس گویا  در قوانین بسـیاری ا. بانی رااز قر

نمود کردن وضعیت  برای نرم سـاختن و قابل قبول وا" آبرو " شـود و یا بھ آن عنوان دفاع از  شـمرده می

نماید، باالتر از حقوق بھ این شـیوه حق خانواده کھ گویا بایسـتی از آبرو و عزتـش دفاع . را می دھند

 اگر مردی زن خودش و یا یک  لبنان،بر اسـاس قانون جزا درکشـور. ، قرار داده میشـود)زن ( فردی 

غیر قابل " عضو زنانھ خانواده را بھ قتل رسـانیده باشـد و قاتل بتواند نشـان دھد کھ قربانی رابط جنسی 

ز کشـورھا مانند برازیل،  در برخی ا. شـود معین مییش  داشـتھ اسـت، جزای کمتر برا" پذیرش اجتماعی 

لبنان و ترکیھ قوانینی وجود دارد کھ اگر متجاوز پس از تجاوز حاضر باشـد با دختر و یا زن ایکھ مورد 

  .شـود تجاوز قرار گرفتھ، ازدواج نماید، دیگربھ او جزا داده نمی

کھ سـیسـتم حقوقی را روی پا نگھ داشـتھ اند بھ  نبابان ھمھ کسـانی ھا، پلیس، زندا العموم قاضیان، مدعی

" شـود، می دانند و یا آنھا را بھ خاطر  طور عموم زنان را مسـؤل خـشـونتـی کھ بر آنھا روا داشـتھ می

در برخی موارد متھم . فکار عمومی، سـزاوار چنین مجازاتی می پندارند با روند جاری ا " عدم موافـقـت

بعضی اوقات . ھا و اتھامات متقابل قرار میدھند تا مجاب گردند یر باران پرسـشزنان شـاکی را طوری ز

دارند تا ثابت کرده  نام جلوه دادن زنان شـواھد درمانگر روانی ارایھ می برای غیرقابل اعـتبار سـاختن و بد

ھای الزم   نورم قرارگرفتھ اند یا نھ؟ در بعضی حاالت ناممکن اسـت تا"تجاوز " بتوانند کھ واقعًا مورد 

زیرا اکثرأ بھ لحاظ کمبود دوکتوران کھ در حومھ شـھر کار .  میسـر باشـد"مدرک مکمل " برای یک 

نمایند و قادر اند این تحقیق را انجام دھند و یا بھ نسـبت عدم توانایی قربانیان در پرداخت مصارف این  می

  . شـود ھا، این پروسـھ بھ جلو برده نمی تحقیق

ری از مناطق ایاالت متحده آمریکا قربانیان تجاوز جنسـی باید مصارف بیمارسـتان را خود در بسـیا

این امر بھ کثرت در ایاالت متحده آمریکا و سـایر کشـورھا پیش . بپردازند تا اسـناد آنان تکمیل گردد

وار و حتی در سـایر حاالت بطور مثال در جریان بر خوردھای مسـلحانھ برای قربانیان دشـ. آید می

در زمان کینیایی یک زن . ناممکن اسـت تا با سـرعت بھ دوکتور دسـتررسی پیدا نموده بتوانند

ادعا داشـت کھ مورد تجاوز واقع شـده اسـت، جریان آماده سـاختن  برخوردھای جنگی در این کشـور

وکتور خصوصی برده زمانی من نزد یک د: " اسـناد و شـواھد اثباتی را خودش این گونھ تعریف میدارد

شـدم او بھ من گفت کھ مجاز نبودم کھ تن خودم را شـسـت و شـو کنم، چون کھ بایسـتی بھ دکتور جنایی 

توانسـتم  با آنکھ سـاعت دو نیمھ شـب بود کھ این امر واقع شـده بود و من می. شـد گزارش داده می

ور نمی کردم کھ من مجبورم با این تن ولی من با. صرف فردا صبح زود شـکایت خویش را تسـلیم نمایم

 جنایی مراجعھ نمودم، یک صف طوالنی مراجعین  صبح فردا زمانی بھ پلیس. کثیف تا صبح باقی بمانم



ز من تقاضا دارد تا تجاوز را برای آنھا در برابر این  من با نا باوری می دیدم کھ وی ا. منتظر بودند

  ...".تمثیل نمایمای جمعیت بار دیگر باز گو نمایم و  ھمھ

ای پلیس و افراد  مباالت و خصمانھ ھای تھیدسـت جامعھ برخورد بی برای زنان برخاسـتھ از گروه

 برخاسـتھ ھای اکثریت جامعھ میان گروهشـود بویژه کھ مرتکبین جرم از  امنیتی خیلی عادی شـمرده می

جمعی پنج  قربانی تجاوز دسـتھ ١٩٩٨ر ماه سـپتامب در) ھندوسـتان ( پردیش  اوترادر رومافاطی . باشـند

اند  و تجاوز نموده  مردم بھ این عقیده بودند کھ مردان وابسـتھ بھ قشـر باالیی جامعھ بھ ا. مرد قرار گرفت

زمانی . ز یک قطعھ زمین، تنبیھ کرده باشـند خاطر عدم دسـت کشـیدن ا را بھ چندرا  رامتا او و شـوھرش 

در . تا در زمینھ شـکایتی بھ پلیس تقدیم نماید، پلیس از ثبت راپور اباء می ورزدگیرد   تصمیم میچندرا رام

تواند تحقیق صورت گیرد ولی اقدامی در زمینھ در دسـت  دھد کھ می کل در ناحیھ ھدایت می نھایت مفتش 

آورند سـتند زمین شـان را دوباره بھ دسـت  چند ماه بعد زمانی کھ آنان خوا. اجرا گرفتھ نخواھد شـد

با چوب مورد تجاوز قرار گرفت و روز بعد رومافاطی بوسـیلھ مردان با چوب و تبر لت و کوب شـدند و 

ھا فشـار وارد کردند، آنھا حاضر شـدند یک گزارش  زمانی فعاالن حقوق بشـر براین ارگان. در گذشـت

  . تھیھ نمایند ولی دادگاه در زمینھ بھ اقدامی دسـت نزد

اسـپانیا زمان جسـتجوی   بوستیلھ پلیس١٩٩۵ در اگوسـت  ریتا مارگریت روگیرو نام بھبرازیلیخانم 

ین مسـایل  گاه نتوانسـتند رابطھ او را با ا ھیچ. ھای بدنام زندانی گردید افراد غیر قانونی در یکی ازخانھ

شـواھد  یتبرغم موجود . مورد تجاوز قرار کرفتبیلباووی در زندان دفتر مرکزی پلیس . ثابت نمایند

زمانی کھ یک شـکایت . العموم از برخورد جزایی در برابر ماموران پلیس اباء ورزید طبی، مدعی

داد کھ وی مورد تجاوز و  ن دادگاه بھ شـواھدی کھ نشـان می رسـمی در زمینھ دریافت نمودند، پس آ

ید تا سـھ نفر مامور پلیس ولی بھ تعقیب آن دادگاه مجبور گرد. ضرب و شـتم قرارگرفتھ اسـت، توجھ نمود

 دادگاه عالی آزادی ١٩٩٩در . زاد سـازد چون آنان حاضر نگردیدند بر علیھ ھم دیگر شـھادت دھند را آ

 توضیح کرد زیرا یک محکمھ پایین تر این حقیقت آشـکار را تثبیت کرد "انگیز  نفرت" این سـھ نفر را 

 ماموران در ھمکاری با ولی. با یونیفرم قرار گرفتھ اسـتکھ ریتا زمانی در بند بود کھ مورد تجاوز افراد 

دادکاه عالی . موضوع شـھادت علیھ ھمکار شـان بود، اباء ورزند تا از ابراز حقیقت کھ ھم دروغ گفتند

 قربانی یک کارزار شـدید روگیرو ریتابعدًا . اعالم داشـت کھ راه دیگری بھ جز تایید فیصلھ قبلی ندارد

 دو ١٩٩٩ مھ ٢٧ھا در  پس از یک تعداد دادگاه. ی ماموران پلیس و اتحادیھ آنان واقع شـدھای خبر رسـانھ

کاران از  نفر از ماموران پلیس شـھادت دادند کھ ریتا مورد تجاوز قرار گرفتھ اسـت و پس از آن، جنایت

سـناد، بازھم آزاد  در ظاھر امر بھ نسـبت کمبود ا٢٠٠٠ مارچ ٢٢اما آنھا در . اداره پلیس اخراج گردیدند

  شـدند 



زمانی کمی می گذرد کھ خشـونت در برابر زنان در شـرایط جنگ و برخوردھای مسـلحانھ با تاکید بھ 

، حقوق جزای  )١٩٩٨( نامھ روم  بر اسـاس موافقت. المللی شـناختھ شـده اسـت عنوان جنایت بین

دیده اسـت، تجاوز جنسـی، بردگی جنسـی، ، تنظیم گر)الھھ ( ھاگ   در شـھر دن٢٠٠٣المللی کھ در  بین

اجباری را جنایات جنگی دانسـت؛ و تاکید داشـت کھ این  سـازی فحشـاء اجباری، حمل اجباری، خنثی

  .رود جنایات در عین حال جنایت علیھ بشـریت بھ حسـاب می

المللی  یی بین ًا برای اولیـن بار یک دادگاه جزیوگوسـالویا و رونداالمـللی برای  در دادگـاه بین 

 دادگاه در مورد روندا، برای شـھردار ١٩٩٨ اکتوبر ٢در . موضوع تجاوز را مورد بررسی قرار داد

جنوسـید  در اولین تصمیم خویش تجاوز و خشـونت جنسـی را بھ عنوان Jean Paul Akayesuپیشـین، 

در برابر ) با دوام ( حبس عمری  اعالم نمود، بنابرین او بر اسـاس تصمیم باال سـھ بار یا نسـل کشـی

زنان روندایی در دادگاه اظھار داشـتند کھ شـھردار مداخلھ . جنوسـید و جنایت علیھ بشـریت، محکوم شـد

وی و کشـتار بھ وسـیلھ سـربازان گردد، با آنکھ وی این توانایی  ای کتلھ نکرد تا مانع تجاوز تکرار شـونده

و شـامل ھشـتاد سـال حبس برای تشـویق دیگران و در نتیجھ  ر باره اداوری دادگاه د. و قدرت را داشـت

  . گردید گیر سـاختن خشـونت و تجاوز جنسـی، نیز می ھمھ

این تصمیم دادگاه کھ در عین حال ویژه نیز بود، تثبت نمود کھ تجاوز و خشـونت جنسـی کھ براسـاس 

   . "دی کلی و یا قسـمی یک گروه معین را داردقصد نابو  آشـکارا و صریح "پیوندد  جنوسـید بھ وقوع می

Kroaat Anto Furundzija توسـط تربیونال یوگوسـالویا محکوم بھ ده ٢٠٠٠ بوسـنیایی در سـال 

 عین جزا را برای ١٩٩٨ سـالھ در سـال ٣١ Kroaat Anto Furundzija.سـال زندان شـناختھ شـد

و بھ حیث قوماندان واحد  ا. دریافت داشـتھ بودھمکاری در شـکنجھ، تجاوز و نقض حیثیت انسـانی 

سـتان خویش حاضر   زمان تجاوز بر یک زن مسـلمان بھ وسـیلھ یکی از زیر دHVO بوسـنیایی -ت  وا کر

 سـربازان یک واحد جنگی یک زن و مرد مسـلمان را برای بازجویی بھ یک خانھ ١٩٩٣در مھ . بود

برای آنکھ اطالعات در باره دشـمن کسـب نمایند یکی از .  آوردندبوسـنیا در  وتزتابسـتانی نزدیک منطقھ

این سـرباز وی را با کارد تھدید می کرد در . سـربازان زن را مجبور سـاخت تا برھنھ برای آنان برقصد

  . حالیکھ دیگران نگاه می کردند بار بار زن را مورد تجاوز قرار می داد

تصمیم در این مورد، بار دیگر تجاوز جنسـی را یک جنایت تربیونال برای یوگوسـالویا با اتخاذ 

جنگی اعالم داشـت و ھم در حالتی کھ حتا خود متھم انجام دھنده عمل تجاوز نباشـد، ولی مانع نگردد 

    .کھ این عمل توسـط افراد مادون انجام یابد

  بخش پانزدھم



   

  زنان و

  المللی داد خواھی بین 

داشـتند  المللی توجھ چندانی بھ مسئلھ حقوق بشری زنان ابراز نمی ی بینھای مدید مراکز دادخواھ مدت

دادخواھی و یا عدالت . اما امروز وضع در ملل مـتحد، اروپا و سـایر مناطق دگرگون گردیده اسـت

المللی اکنون بیشـتردر تعریف روشـن خویش بھ معنی دفاع از قربانیان و قبل از ھمھ پناھندگان و  بین

حقوق بشـری زنان با تاکید در نخسـتین اعالمیھ جھانی حقوق بشـر . شـود بھ کار گرفتھ مینپناھجویا

تذکار یافتھ اسـت، سـپس در دومین اعالمیھ در باره حقوق سـیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی 

در سـال .  حقوق زنان بھ مثابھ شـھروندان صراحت بخشـیده شـده اسـت١٩٦٦شـھروندان در سـال 

ز سـوق انسـان بھ  منع قرار دادن خرید و فروش مردمان فرودسـت و جلوگیری ا" ای در  اعالمیھ١٩٤٩

ھای زیادی سـپری شـد تا اعالمیھ ویژه در مورد حقوق زنان بھ  اما سـال. بھ تصویب رسـید" فحشـا

  .طورکامل تصویب گردد

ای مـنع کـامـل  ی زنـان ھـمانـا اعـالمـیھھـا در زمـینھ حـقـوق بشـر یکی از با اھمـیت تـرین اعـالمیھ

 بـھ تـصویـب رســیده ١٩٧٩تبعــیض و نابـرابـری در بـرابـر زنـان اسـت کـھ در سـال  تـمام اشـکال

در عرصھ . شـود میاعالمیھ حقوق زنان شـناختھ  ایـن اعــالمـیھ بـیشـتر بـھ مـثابھ ھــلنددر . اسـت

 The Convention on the Elimination of All Forms ofالمللی این اعالمیھ  بین

Discrimination against Women با نام مختصر (Discrimination aginst Women ) 

CEDAWشـود  یاد می .  

 درصد ٩٠ و بدین وسـیلھ   در پای این منشـور امضًا گذاشـتند٢٠٠٣ کشـور جھان تا پایان سـال ١٧۵

ھانی بھ آن موافـقت ابـراز داشـتھ اند و این یکی از منشـورھای با تمام کشـورھای عـضو جامعـھ جـ

ولی در داکھ، پایتخت بنگالدیش پیش از ھمھ دولت بھ . بیشـترین امضاء کنندگان در سـطح جھان اسـت

بسـیاری از کشـورھا در : باید گفت کھ. نع در راه تحقـق آن ایجاد کرد محدودیت و موا  ای بزرگ  پیمانھ

ابالغ داشـتند کھ آنان ماده ھای معین این منشـور را حاضر نیسـتند، صحھ بگذارند و این امر در عین حال 

    .واقع بی اعتبار کردن و میان تھی کردن منشـوررا در پی داشـت



دھی بر  ھم گزارش آن: شـناسـد اعالمیھ جھانی در باره حقوق زنان یک روش و یا شـیوه نظارت را می

گذاری،  در باره تدابیر قانون)  CEDAW -کمیتھ( ـور در ھر چھار سـال بھ کمیتھ  منش١٨اسـاس ماده 

متحد، برای در عمل پیاده کردن  ھای عضو ملل کننده و سـایر تصامیم کھ دولت حقوقی، رھبری

 با اھمیت ترین سـند تکمیلی در.  انجام داد٢٠٠١ھـلند این کار را در . ھای اعالمیھ انجام داده اند سـفارش

کمیتھ این پروتوکول بھ . باشـد  اسـت کھ انجام آن در عمل کامال داوطـلبانھ می١٩٩٩این زمینھ پروتوکول 

گـیری نموده و  سـازد تا در حوادث مشـخص موضع این امکان را میسـر میعلیھ زنان،  منع خشـونت

 بھ مثابھ ِسی و ٢٠٠٢ھـلند این پروتوکول را در . تفسـیر درسـت و دقـیقی از منشـور ارایھ دھـند

  .چھارمین کشـور مورد تایید قرار داد

ھا بـر اسـاس منـشـور منع تبعـیض عـلیھ زنان مـوظـف اند تا تـدابـیر جـلو گـیرنده  از آن جاییکھ دولـت

ھـدف از منشـورھای . اتخـاذ نمایند، جنایت کاران را بھ محکمھ بسـپارند و قربانیان را کمک نمایند

رفًا درک یا برداشـت مسـتقیم از آن یعنی جنبھ اثر گذاری آن بر قـانون گـذاری محـدود المللی ص بین

ھا تدابیری روی دسـت بگیرند تا زنان را  بلکھ ھدف از این منشـور بیشـتر این اسـت تا دولت. گردد نـمی

م تنھا کافی نخواھد برای آنکھ حقوق بشـر را دفاع کرده باشـی. بطور واقعیی مورد حمایت قرار داده باشـند

  . بلکھ بیشـتر از آن ضرورت اسـت تا انجام یابد. کھ صرفًا از قوانین حمایت و حـفاظت گردد

 نماید تا تبعیض در برابر  ھا ھمھ تدابیر الزم را بایسـتی اتخاذ دولت: " گوید  منشـور زنان می٧ماده 

اتخاذ تدابیر الزم در زبان ." گیردزنان در عرصھ سـیاسی و زندگی روزمره در آن کشـور منع قرار 

ھا موظف  دولت: اگر بھ نحو دیگر بیان کنیم. معنی می دھد" مواظبت الزم "  یا due diligence حقوقی

ھا  کمیتھ منع تبعیض علیھ زنان تاکید می دارد کھ دولت. اند کھ در حوزه منع تبعیض سـعی و تالش کنند

ت در زندگی خصوصی میان افراد گرفتھ شـود بلکھ علیھ آن مبارزه باید سـعی نمایند تا نھ تنھا جلو خشـون

ھا مسـئولیت دارند امکان را برای کسـانی کھ  دولت: این کمیتھ بھ این نظر اسـت کھ. نیز صورت گیرد

توانایی کافی در دفاع مناسـب و مواظبت الزم در جلوگیری از نقض حقوق انسـانی، تحقیق موارد 

  .ه و اعمال جزا بھ متھمان را ندارند، ارایھ دارندجنایات، جبران خسـار

در . ھای انکشـافی برای حقوق بشـری زنان را طرح نموده اسـت ملل متحد در عین حال پروگرام

ھای اسـاسی برای انکشـاف آتی  راھبرد"  در نایروبی سـندی زیر عنوان١٩٨۵متحد  کنفرانس ملل

 Basisstrategieen voor ontwikkeling van vrouwen)( Forword Looking"زنان

Strategies)  (کشـور جھان در پای این سـند امضا گذاشـتند١۵٠نمایندگان از . بھ تصویب رسـید  .

در این . پرنسـیپ ھا در واقع بھ قدر کافی مشـخص نبوده و از قدرت ھمنوایی الزم نیز بھره مند نیسـتند

ـونت واقع شـده اند، مفید اسـت کھ اگربطور جداگانھ مورد زنان کھ مورد خش: " سـند از جملھ آمده اسـت



در این میان باید یک ارگان ملی ایجاد شـود تا . ھای وسـیع تری دریافت دارند توجھ واقع شـوند و کمک

  ".در مورد پرابلم خشـونت در داخل خانواده و در جامعھ کاری انجام دھد

ای را در رابط بھ لغو تمام اشـکال  اعالمیھ اجالس عمومی سـازمان ملل ١٩٩٣در اخیر سـال 

  .خشـونت در برابر زنان بھ تصویب رسـانید

در این کنفرانس یک . متحد برای زنان برگذار گردید  در پکن چھارمین کنفرانس جھانی ملل١٩٩۵در 

در باره خشـونت در . برای زنان مطرح گردید" مسـاوات، انکشـاف و صلح " برنامھ عمل تحت عنوان 

تمام اشـکال خشـونت و بھ ویژه خشـونت جنسی چنان در تضاد : " شـود برابر زنان در این برنامھ گفتھ می

ھر . گیرد کھ بایسـتی در برابر آن مبارزه کرد و آن را منع قرار داد مقام واال و ارزشـھای انسـانی قرارمی

ان را صدمھ رسـانیده و یا موردی از فرھنگ، سـنت و یا عملکرد مدرن امروزی کھ حقوق بشـری زن

ھای جھت مبارزه در برابر  ھا باید بطور تأخیر ناپذیر برنامھ حکومت. نقض نماید بایسـتی منع قرار گیرد

خشـونت علیھ زنان را ھم در عرصھ اجتماعی و ھم در زندگی خصوصی زنان روی دسـت گیرند تا 

  .ص انجام یابد کھ تحمل گرددھا و ھم از جانب اشـخا نگذارند دیگرخشـونت بوسـیلھ دولت

  :ھای عضو فشـرده پروگرام فراخوانی سـازمان ملل برای کشـور

        پـشـتـیبانی جدی تر از اعالمیھ سـازمان ملل در باره زنان؛  

         و ھمگرایی دوباره " ھای امن  خانھ" تقویت آموزش تخصصی برای کمک رسـانان در سـاحھ

  برآمده از آن؛قربانیان خشونت با محیط 

         ؛)افراد حقوقی ( آماده سـاختن بیشـتر پلیس و داد رسـانان  

        وارد آوردن تغییرات در نصاب درسی در موسـسـات تعلیمی؛  

        جزا دادن بھ مرتکبین خشـونت در برابر زنان؛  

        کمیتھ ( المللی  اطالع دھی بھ مراجع بینCEDAW  ( متحد در زمینھ  مللو گزارشـگر آن

  خشـونت در برابر زنان؛

 آمدھای عوامل و پیمعیین گردیده اسـت تا در باره " دھنده مخصوص گزارش"متحد  از جانب ملل

دھنده  گزارش. بفرسـتد)  CEDAW( بھ کمیتھ مسـئول . در برابر زنان گزارش تھیھ نموده وخشـونت



باره خشـونت در برابر زنان از طریق مخصوص در عین حال موظف بھ جمع آوری اطالعات در 

ھای غیر دولتی بوده و او پیشـنھادھایی در سـطح ملی،  ھا، ماموران اختصاصی و سـازمان حکومت

  .المللی در امر جلوگیری از خشـونت و عوامل آنرا ارایھ می دارد منطقوی و بین

 کھ با آن علیھ خشـونت در برابر زنان المللی آمد دراین ردیف بھ میان آمدن میکانیزم بین  نھایی ترین ِپی

این اعالمیھ در . اسـتجنایات سـازمان یافتھ توان رزمید، میباشـد و آن اعالمیھ سـازمان ملل در باره  می

ھای جلوگیری و اتخاذ تدابیر جزایی  پروتوکول ضمیمھ شـامل راه"  تصویب گردید و دارای ٢٠٠٠سـال 

در این اعالمیھ و پروتوکول مربوط آن . باشـد می"  کودکان و زناندر برابر تاجران انسـان و بھ خصوص

منع بھره کشی از زنان بدکاره و یا سـایر اشـکال بھره کشی، کار : خوانیم در باره تجارت انسـان چنین می

  " .و خدمات اجباری، بردگی و کارھای مشـابھ آن و ھمچنین از میان بردن ارگانھای بدن انسـان

ھای بین کشـورھای امریکای التین راھای جلوگیری  ھای منطقوی ھم مانند موافقت نامھ موافقت نامھ

  "بلیم دو پار" نامھ کند چنانکھ موافقت واتخاذ تدابیر جزایی را در برابر خشـونت علیھ زنان جسـتجو می

Belem do Par اکید نامھ ت این موافقت.  برخی کشـورھای امریکای التین را بھ ھم نزدیک میسـازد

ھر زن حق برخورداری از چنان ضمانتی را دارد کھ نھ در مًال عام و نھ در زندگی : دارد کھ می

بر اسـاس این . ھا دراین میان تضمین کنندگان اند خصوصی مورد خشـونت قرار گیرد و دولت

د کنند کھ تا ھا موظف اند تا تمام اشـکال خشـونت در برابر زنان را منع نمایند و تعھ نامھ دولت موافقت

ھای جلو گیری شـده و مسـببین بھ عدالت سـپرده  ای را ترتیب می نمایند کھ در آن از چنین خشـونت برنامھ

  . شـوند می

پرونده وی در . یک زن برازیلی در نتیحھ سـالیان طوالنی شـکنجھ بوسـیلھ شـوھراش فلج گردید

" کمیسـیون بین آمریکایی" ٢٠٠١ در سـال . ھ اسـتدادگاه بعد از گذشـتن ھفده سـال ھنوز ھم پایان نیافت

روزی معینی را " دقت الزم " زنان پیشـنھاد نمود تا مقامات برازیلی موظف گردند تا با  در مورد حقوق

 بھ نظر کمیسـیون نامبرده  .برای بھ عدالت سـپردن و جزا دادن بھ مرتکبین خشـونت خانگی تعیین کنند

ر برابر خشـونت خانگی چنانکھ در قضیھ این خانم برازیلی ذکر آن رفت، بھ  دنمونھ عدم تعین مجازات

 ذکر Belem do Parنامھ  ھا طوریکھ در موافقت  ھای دولت ھیچ وجھ شـباھتی را با وظایف و مسـؤلیت

  . آن رفتھ اسـت، بھ ھم نمی رسـاند

ای  فیصلھ نامھ جداگانھ) احد قبًال سـازمان آفریقای و( اتحادیھ کشـورھای آفریقایی  ٢٠٠٣در جوالی 

در باره حقوق بشـری زنان در پروتوکول حقوق : را در مورد حقوق بشـری زنان تصویب نموده اسـت

سـازد  این پروتوکول کشـورھای عضو را موظف می. و مردمان منعـقـده بین کشـورھای آفریقایی بشـر



عوامل آنرا جسـتجو . ان را تحت فشـار قرار دھندتا ھمھ گونھ تدابیر اتخاذ نمایند تا خشـونت در برابر زن

نموده و مرتکبین آنرا جزًا دھند و مراقـبت صورت گیرد تا قربانیان آن جبران حقوقی کامل و جبران 

  .خسـاره جسـمی دریافت دارند

.  مدد می رسـاند اقتصادی-اجتماعیھمواره در جھت محدود سـاختن عقب ماندگی " تبعیض مثبت " 

ھای معین دارای موقعیت آسـیب پذیر و یا ضعیف مانند  پروسـھ برنامھ ھا را برای گروه بتمث تبعیض

شـانس ھای بیشـتری در زمینھ ھای کاریابی در بازار . ھا، روشـن و آشـکار می سـازد زنان و یا اقلیت

بت یا عمل گروھی مثدر کشـورھای اروپای غربی . کار و در آموزش و سـایر موارد فراھم می سـازد

قبل از ھمھ در مواردی تبارز می نماید کھ بطور مثال در یک طرح برای یک کار بھ تبعیض مثبت 

کاندیدھای دارای شـرایط مسـاوی ترجیعًا شـانس بھ زن و یا آن کسی کھ از اقلیت ھا برخاسـتھ باشـد، داده 

  . شـود

المللی آنرا مورد  م دادخواھی بینیگانھ شـکلی از تبعیضی اسـت کھ سـیسـتی در واقع" تبعیض مثبت " 

در ماده چھارم مربوط بھ منشـور سـازمان ملل در باره زنان چنین . دھد پشـتیبانی و تایید قرار می

 موقتی کھ بیشـتر متوجھ سـرعت بخشـیدن واقعی بھ پروسـھ مسـاوات میان ءتـدابیر ویژه: " خوانیم می

  ".گردد مردان و زنان باشـد، تبعیض تلقی نمی

احترام، دفاع و تکمیل " المللی موظف اند تا حقوق بشـر را  ھای بین ھا با در نظر داشـت نورم دولت

  ".نمایند

نمایند، مجاز  میتحت مسـئولیت دولتی عملھا، یا افرادی کھ  نمایندگان دولت": احترام گذاردن "
.از بھ کاربردن خشـونت در برابر زنان نیسـتند

نتوانند ھای از مردم وهھا بایسـتی تدابیری اتخاذ نمایند تا افراد و یا گر دولت": دفاع کردن  "
.حقوق بشـر را نقض نمایند

بخش ھا سـعی کنند تا قوانین و سـیاسـت کارآیی داشـتھ باشـند و آن دولت": تکمیل نمودن  "
.گرددـیاسـت کھ از این مشـخصھ عاری اسـت، تجدیدھایی از قوانین و س

  بخش شـانزدھم

  زنان



  حقوق نوشتھ

  و نا نوشتھ

   

، سـیسـتم حقوق )نوشـتھ( در بسـیاری از کشـورھا و جوامع در کنار سـیسـتم حقوق رسـمی  

ـا، مـتـنفـذین روسـتاھ. بھ عملکرد خویش ادامھ می دھد) نانوشـتھ ( موسـسـات عنعنوی و سـنتی 

موسـسـات حقوقی مذھبی، سـران عنعنوی ایل وعشـایر و بزرگان قوم، رھبری کنندگان سـیسـتم موازی 

بسـا اوقات سـیسـتم غیر رسـمی ولی با نفوذ . حقوقی عنعنوی در کنار سـیسـتم رسـمی حقوقی می باشـند

 سـیسـتم موازی حقوقی این. اجتماعی، با صالحیت واقعی کھ دولت بھ آنان داده اسـت، عمل می نمایند

اثر قوی خویش را بر نورم ھا و عمل کرد جاری در درون این جوامع بھ جا می گذارد و عمومًا این 

سـیسـتم در عمل بھ اسـتحکام پایھ ھای قدرت مردان بر زنان و مجاز شـمردن خشـونت علیھ آنان خدمت 

 بھ ھیچوجھ الترنتیف کاری برای سـیسـتم  بھ عقیده امنیسـتی انترنیشـنل این سـیسـتم موازی.نماید می

تواند زیرا در آن حق قربانیان بھ وجھ کامل با جبران خسـاره از یکطرف و  حقوق جزًا حسـاب شـده نمی

  .حقوق یک متھم در یک جریان صادقانھ از جانب دیگر اعاده شـده نمی تواند

سـیسـتم حقوقی رسـمی یا نوشـتھ جا می در بسـیاری موارد سـیسـتم نانوشـتھ حقوقی بھ راحتی در میان 

در اسـراییل این .  طالق و ازدواج ھر دو با ثبت دفتری وجود ندارنداسـراییلبطور مثال در کشـور . گیرد

برای آنکھ یک زن بتواند طالق .  انجام می یابدRabbijns hofنوع مسـایل توسـط مالی یھودی ھا در 

بعضی اوقات ھمین ارگان مذھبی بھ . افقت در دسـت داشـتھ باشـد مو رباین و یا شـوھرشبگیرد باید از

کـند تا باھم بھ نتیجھ برسـند ولو کھ زندگی مشـترک آنان واضعًا غیر ممکن نیز  زن و مرد توصیھ می

یعنی   agunotزنان یھودی کھ شـوھر شـان بھ دادن طالق بھ آنان بھ ھیچوجھ موافق نیسـتند بھ نام . باشـد

در واقعیت این بھ دان معنی اسـت کھ وی در بند ازدواج اسـت و در عمل . شـوند ده شـده یاد میدسـتبند ز

  .مجاز نیسـت تا بار دیگر برای خوشـبختی خویش یعنی زناشـویی جدید تالش نماید

برخی اضافات در قانون جاری بھ حسـاب شـریعت اسـالمی بھ نایجریا در برخی از شـھرھای شـمالی 

در این قانون جزای مرگ برای . این قوانـین در اسـاس برای مسـلمانان اعتبار دارد.  اسـتمیان آمده

مناسـبات میان مرد و زن خارج از ازدواج، پیش بینی شـده اسـت در حالیکھ قبال برای آن نھ جزای مرگ 



ن قضیھ تحت ماده جالب اینکھ اگر شـکایت کننده مسـلمان نباشـد، ای. بلکھ تنبھ بدنی پیش بینی شـده بود

  . جزای مرگ نیز قرار نگرفتھ و بھ زن و مرد نیز جزا داده نمی شـود

یکی از قضایای کھ توجھ جھان را بھ خود جلب نمود موضوع زنی بھ نام موختران بی بی، زن سی 

 ٢٠٠٢سـالھ قبیلھ گوجار در ایالت پنجاب پاکسـتان بود کھ یک دادگاه عشـیره ای در مورد وی در سـال 

این جزا برای وی بھ لحاظی صادر شـده بود کھ برادر جوان وی با . حکم تجاوز گروھی را صادر نمود

کھ در سـلسـلھ مراتب قبایل جای و مرتبت بلند داشـتھ اسـت، رابطھ ای " مسـوتی " دختری از قبیلھ

زمان . شـود  میپنداشـتھ" رابطھ ای غیر مجاز " این چنین از مرز خودی گذشـتن، . برقرار نموده بود

بعد تر زمانی . کردند اجرای حکم تجاوز گروھی صدھا نفر از مردمان قریھ بھ اجرای حکم نظارت می

بعدًا کھ ھمھ . روحانی محل با روزنامھ نگار در زمینھ صحبت می کرد، پلیس محلی داخل اقدام گردید

(  قبیلھ   ای خود سـاختھ سـھ مردبھانھ" رابطھ غیر مجاز " مسـایل آشـکار گردید، فھمیده شـد کھ جرم 

بوده کھ از افشـا شـدن واقعیت تجاوز جنسـی بر پسـر جوان یا برادر خانم موختران بی بی جلو ) مسوتی 

  .گیری نمایند

در این میان جوامع بیشـماری تا ھنوز وجود دارند کھ در آنـھا حقوق نانوشـتھ موازی با سـیسـتم 

 جمایکادر . نماید  گذاری و نیروی کافی در سـاحھ تحت اثر خویش، عمل میقانونی یا نوشـتھ شـده با اثر

بسـر می برند وجود گاریزون مرزھای آشـکاری در اطراف نواحی کھ گروه ھای تھدسـت شـھری بنام 

در بر اساس یک گزارش . دارد کھ در آنجا باندھای کھ با فرد اول رابطھ دارند، حکمروایی می کنند

 شـود، مجرمین شـود، قضایا مورد داوری قرار داده می ھا و دعواھایی پایان داده می گاریزون بھ جنگ

 از آن آگاھی و یا بھ آن جمایکابدون آنکھ حکومت شـوند  گیرند و جزا داده می مورد داوری قرارمی

آنان بھای گردند اکثرًا  ھای الت و اوباش محافظت می زنان فقیر توسـط ھمین دسـتھ. ارتباطی داشـتھ باشـد

: نماید  چنین ابراز میجمایکایکی از فعاالن حقوق زنان در . پردازند آن را با مناسـبات تحمیلی جنسی می

رسـد بوسـیلھ مردی  ھرگاه دختری بھ بلوغ می. کنند ھای کھ در شـھرھای بزرگ زندگی می درجمعیت" 

باندھا بھ زنانی کھ حاضر نیسـتند بھ این . شـود کھ تصمیم تصرف جسـمی وی را دارد، بھ دام انداختھ می

نمایند تا ثابت نمایند کھ این  عالمت دادن ھای آنھا برای تسـلیم شـدن توجھ نمایند، تجاوز گروھی می

  .دختران مالک جسـم خودشـان نیسـتند

کنند کھ اکثرًا درآن درنھ  ھای مذھبی صادر می رھبران محلی مذھبی فتواھـا و فرماندیـش  بنگلـھ در 

و یا شـالق زدن، سـنگسـار کردن و سـایر اشـکال تحقیر آمیز جزا دادن از جملھ تراشـیدن موی سـر، 

در این اواخر در روسـتاھا ھنگام گردھمآیی . شـود ضرب و شـتم و توھین کردن زنان در نظر گرفتھ می

 بنگلھ دادگاه عالی. کنند، فتوًاھا صادر کردند رھبران مذھبی در برابر زنانی کھ از خودشـان دفاع می



 کھ بوسـیلھ دو تن از معروف ترین دواران از جملھ ٢٠٠١ در یک تصمیم تاریخی در اول جنوری دیش

این حکم دادگاه . ، فتواھا ممنوع اعالم گردیدندبنگلھ دیشخانم ناضم آرا سـلطانھ نخسـتین داور زن در 

 در صدد وارد کردن دگرگونی مثبت اند عالی مورد حمایت سـازمانھای اجتماعی کھ با دولت مشـترکًا

نرای بر انداختن این حکم . ھای مذھبی مورد انتقاد قرار گرفت واقع شـد ولی در عین حال بھ وسـیلھ گروه

طوریکھ بعدًا شـنیده شـد در جریان آن یک مامور پلیس و ھفت . ت خشـونت آمیز راه انداختھ شـد مظاھرا

س دو شـکایتی کھ در   جنوری بر اسـا١٤فیصلھ دادگاه عالی در . دھا کشـتھ شـدن نفر از اسـالمیسـت

تا جوالی . زمینھ، دو گروپ مذھبیون محلی در مخالفت با تصمیم دادگاه عالی نگاشـتھ اند، بھ تعویق افتاد

  .  ھنوز این دو نشـسـت انجام نیافتھ بود٢٠٠٣

ھا و  ای سـیاسی بعضی از جمعیتبھ مثابھ پی آمد سـوءاسـتفاده مالی، کمبود وسـایل و فشـارھ

اجتماعات مردم در برخی از کشـورھا خواسـتھ اند تا سـیسـتم عنعنوی و یا نانوشـتھ را ایجاد کنند تا جای 

امنیسـتی انتر نیشـنل گزارشی تھیھ داشـتھ اسـت از . حقوق نوشـتھ شـده و یا میکانیزم رسـمی را بگیرد

ایر بھ چھ شـیوه ای دعوت شـده اند تا مسـایل مربوط بھ دعوا در اینکھ در پاکسـتان چگونھ شـورای عشـ

، و یا مسـایل مربوط بھ کشـتار افراد را مورد رسـیدگی )زن ( باره زمین، آب، مسـایل مربوط بھ ناموس 

ھدف آنان این نیسـت کھ بھ حقایقی دسـت یابند کھ در جامعھ نسـبت بھ آن آگاھی . و حل و فصل قرار دھند

شـورای . ارد، بلکھ از آنان خواسـتھ شـده اسـت تا ھم آھنکی و تفاھم اجتماعی را احیًا نمایندوجود د

این جبران خسـاره از یک . دھد عشـایر این کار را با پرداخت غرامات بوسـیلھ مرتکبین انجام می

یا آب در مورد دعوا در باره زمین . موضوع تا موضوع دیگر در نوع غرامات خویش تفاوت مینماید

بطور مثال با پرداخت پول حل و فصل می گردد و در برابر مسـئلھ ناموس و یا قتل را بعضًا با پول و ھم 

  .کنند دھی یک زن و یا دختر بھ جناح مخالف حل می اکثرًا با تسـلیم

در مورد حقوق " عدالت زمینی " یک شـکل از عدالت مردمی و یا ) روندا ( در محلھ گاکاکا 

این افراد صرف حق رسـیدگی بھ جنایتی . گردند، وجود دارد کھ از میان خود مردم انتخاب میشـھروندان 

این تا حدودی یک نوع بھ سـخن تـاجیکان واخوری میان قربانی . را کھ در ھمان منطقھ اتفاق افتاده، دارند

انھ را کھ در این کشـور بیشـتر ھدف ازآن این اسـت تا بھ تدریج وقایع نژادپـرسـت. باشـد و عامل جنایت می

اتفاق افتاده اسـت، دو باره اشـکار سـازد متھمان را بھ قانون بسـپارد و بھ قربانیان آرامش ببخشـد ونھایتًا 

 ٠٠٠بیشـتر از( با در نظر داشـت موضوعاتی کھ باید مورد رسـیدگی قرارگیرد . بھ مصالحھ بھ انجامد

احتماال ایجاد یک شـکل کالسـیک دادخـواھی شـاید ) سـتند  زندانی منتظر رسـیدگی بھ قضیھ شـان ھ١١۵

 قانون پرپایی دادگاه گاکاکا در ارتباط با این ٢٠٠١در جنوری . خیلی بھ درازا کشـیده و گران تمام شـود

و )  نفر ٢۵۵ ٠٠٠در حدود " ( دواران مورد اعتماد " کھ بھ ادامھ آن انتخاب .موضوعات اعالم داشـت



از ماه جون کار این دادگاھـا و گاکاکا آغاز . ھـا صورت خواھد گرفت ماده سـاختن پروندهآموزش آنان و آ

  . نتایج خیلی اندکی در گاکاکا در ارتباط بھ مسـایل رخداده ثبت گردیده اسـت٢٠٠٤ولی تا آغاز . گردید

گاه نمی تواند  سـیسـتم حقوقی کھ تنھا بھ منظور بازسـازی و یا بھبود در نظر گرفتھ شـده باشـد، ھیچ

آنان شـاید بتوانند یک امر تکمیلی برای . یک الترنتیف موثر و عادالنھ برای حقوق جزا شـمرده شـود

خطر در این . گاه قادر نخوھند بود کھ آنرا تعویض نمایند سـیسـتم حقوق جزا پنداشـتھ شـوند ولی ھیچ

ا روند جاگزینی سـیسـتم الترنتیف  سـیسـتم حقوق جزا در واقع ضعیف باشـد ب  اسـت کھ زمانی اگر

امنیسـتی انتر نیشـنل بھ این نظر اسـت . ، این سـیسـتم ضغیف تر گردد"بازسـازی کننده " حقوقی و یا 

  .کھ ھمھ پایمال کنندگان حقوق بشـر باید بھ قضاوت سـپرده شـوند

سـنن  بر مبنای ـنجمناطق متشھای زنان پیشـگام طرح جدید در زمینھ ایجاد راه حل برای  سـازمان

ھای  کھ بیشـتر در سـازمانھا  محیلھ پنچایاتھای زنان زیر نام  در ھندوسـتان گروه.  گردیدندفرھنگی

عنعنوی در جامعھ ریشـھ دارند، سـعی دارند تا برخوردھا را بدون ضرورت مداخلھ عدلی حل و فصل 

ھای ناکشـوده را باز  امال باز گرهدھند تا در فضای ک آنان بھ ھردو طرف فرصت و امکان می. بدارند

این کار را در موارد خشـونت خانگی نیز انجام . نموده و در باره تصمیم باھم بھ تبادل نظر بپردازند

این روند بھ وسـیلھ کمک رسـانان عدلی کھ پایھ کارشـان را بر عنعنات قدیم جامعھ گذاشـتـند . دھند می

ی گذشـتھ را با در نظر داشـت نیازھای قربانیان خشـونت و سـوء ولی آنان بھ موقع این اسـاسـات فرھنگ

 سـازمان توده ای شـبھ ایالت بنگال غربیدر . مایند رفتار کھ الزم باشـد، در شـرایط جدید تفسـیر می

را ماھانھ مورد  شـالیشـیز از ھفتاد تا ھشـتاد، )SMS( شـرماجي بی محیلھ سـمیتی برای زنان کارگر 

بیشـتر خودش را  SMS.  شـیوه حل و فصل دعوا در سـطح قریھ اسـتشـالیشـیز. دھد میبررسی قرار 

با در نظر  .مصروف نموده اسـت  با ایفای نقش در جھت حل پروبلم ھای قربانیان خشـونت خانگی

بھ شـالیشـیز . خواھند بھ خشـونت پایان داده شـود ولی ازدواج آنان محفوظ بماند داشـت اینکھ زنان می

دھد تا در برابر ھمھ بطور آزاد شـکایت خویش را بدون خجالت بیان نمایند تا بھ یک راه  زنان امکان می

آنان بھ این عقیده ھسـتند کھ از سـیسـتم نوشـتھ یا سـیسـتم رسـمی عدلی در این زمینھ . حل دسـت یابند

  .کمتر و حتی ھیچ نمی توان انتظار داشـت

در . تواند پروبلم ھای دیگری را بھ میان آورد نتخاب نگردند خود میبعضًا اگر راه حلھا با دقت ا

را بھ مثابھ یک سـیسـتم ھمکاری در  CWCC مرکزبحران برای زنانھا یک  ، کمبودیایی کمبودیاکشـور

کھ در آن جا پلیس، رھبران جامعھ و فعاالن آموزش دیده در حاالت خشـونت . سـطح جامعھ، ایجاد کردند

گروه ھمکاری یکنوع موافقت نامھ میان آنان مطرح . نمایند  جانب مصالحھ میانجگری میخانگی بین دو

می کنند و موظبت می نمایند کھ عامل خشـونت خود را بر حرف توافق شـده، نکھ دارد و بھ این شـیوه



CWCC خاموشی خانھ و در تنھاییای خشـونت خانگی را کھ زنان درد آنرا در   معضلھتوانسـت 

شـدند، در برابر انظار مردم قرار داده و این امکان را بھ وجود آورد کھ این مسـألھ از یک   میمتحمل

ھای اجتماعی و ایجاد تغییرات در  گیری وگروه موضوع خصوصی بھ یک معضلھ عامھ کھ در آن سـھم

 CWCCولی در عین حال در بسـیاری از اجتماعاتی کھ . آن الزمی بھ نظر می آید، تبدیل گردد

بعضی از . آموزشـھای مشـابھ را در عمل گذاشـتھ اسـت، حوادث خشـونت خانکی افزایش یافتھ اسـت

بعضی از آنان از این امر شـکایت نموده اند کھ . مردان سـھم گیری زنان شـان را خوش آیند نیافتھ اند

زل بھ منزل رفتھ و  منCWCCزنان در خانھ نیسـتند کھ غذا را آماده بسـازند و این مسـئلھ کھ افراد 

ھـا سـھم بگیرند و بھ زنان شـان نیز این اجازه را  آیي سـازند کھ در این گردھم مردان را گویا وادار می

بدھند، مورد تایید بسـیاری از مردان تاھنوز قرار نگرفتھ اسـت و بسـیاری از آنان از این کھ در این 

م بھ کمک داوطلبان و پلیس در پیدا کردن راه بازھ CWCCولی . جلسـات سـھم گیرند، سـربازمیزنند

  .ھای برای دشـواری ھای در سـطح اجتماع ھسـتند حل

  بخش ھفدھم 

  فعـاالن حـقـوق زن

دھد کھ بسـیاری از مدافعان حقوق بشـر، از آن جملھ فعاالن حقوق   نشـان میانھروند زندگی روز

بھ ویژه آنھایی را کھ بھ گروه ھای نژادی . کند بشـر برخاسـتھ از میان زنان را بطورجدی خطر تھدید می

از یک سـو آنھا زن ھسـتند و از سـوی دیگر موضوعاتی را کھ آنھا . ھا نیز تعلق داشـتھ باشـند و اقـلیت

نظر فرھنگی، مذھبی و یا  زیرا آنھا از. بخشـد کشـند، خود این خطر را افزایش می جھت بحث پیش می

این .  ھسـتندم دیگری در رابط نقش و اثر گذاری زنان در زندگی اجتماعیمعیارھای اجتماعی خواھان نظ

  .رسـند گیرند و یا بھ قتل می امر برای آنھا دشـواری ایجاد نموده، بعضا مورد تجاوز قرار می

با تھدید مرگ، حملھ و تخویف در عمل یا فعالیت روزانھ ای گواتیماال فعاالن حقوق بشـر در کشـور 

ھای داخلی  بار و نانجیبانھ ایکھ در جریان جنگ بھ خصوص آنانیکھ برای وقایع نفرت. دخویش مواجھ ان

 انسـان بومی آن سـرزمین کشـتھ و نابود شـده اند، در ٢٠٠٠٠٠پیش آمده و در جریان آن دسـت کم 

تھدید نمایند، خطر ویژه  ھای بومی کار می ھم این افراد ھم آنھایی را کھ با گروه. جسـتجوی عدالت اند

 فبروری ۵یک فعال بومی بھ وسـیلھ حملھ کننده ناشـناس در جوونا ترینیداد رامیریزد ویگا . نماید می

این قتل با ماموریت این خانم کھ در شـبکھ .  در خانھ اش، مورد حملھ قرار گرفت و کشـتھ شـد٢٠٠٢

  .گیرد ط میبھبود بھداشـت زنان و رفع خشـونت در برابر آنان بکار مصروف بود، ارتبا



در سـراسـر جھان، صدھا سـازمان وجود دارد کھ خود را وقف دفاع از حقوق انسـانی زنان نموده 

المللی، سـازمان دیده بان حقوق بشـر و فدراسـیون  عفو بینالمللی مانند  از آن میان سـازمانھای بین. اند

ردی قربانیان و ھم چنان بھ طورکل فعالیتھای را در حھت دفاع از حقوق فالمللی برای حقوق بشـر  بین

بھ عالوه سـازمانھای با اھمیت بین دولتی از زمره . در جھت دفاع از حقوق بشـر بھ پیش می برند

کنند و نوآوریھای  کھ گزارشـھای معتبری ترتیب می، )  UNIFEMیونوفیم( متحد  سـازمان زنان ملل

 کھ مسـایل از زمره WHOان صحی جھان یا سـازم. دھد زیادی را در محالت مورد حمایت قرار می

. خشـونت خانگی و خشـونت جنسی را در برنامھ خویش برای مراقبت از بھداشـت زنان کنجانیده اسـت

ای را کھ در راسـتای برنامھ ھای آن علیھ خشـونت خانگی در برابر زنان ھم  پروژه نیزاتحادیھ اروپا

شـمار دیگری در محالت برای  ار این سـازمانھا، سـازمانھای بیدر کن. رسـاند نماید، یاری می مبارزه می

  . کنند زنان فعالیت می

گذاری شـد کھ تا علیھ خشـونت در برابر   پایھسـازمان امداد زنان ١٩٨٢ در سـال  مالیزیادر کشـور

عار و  آغاز بھ کار نمود و ھدف از این شـاز جسـم من دور باشسـازمان با شـعار . زنان مبارزه کند

اقدامات عملی در این راسـتا در گام نخسـت یاری و از آن زمره تھیھ سـرپناه برای زنان و کودکانی بود 

 سـازمان برنامھ کمکی ١٩٨۵در . رفت کھ آزار و اذیت جسـمی تھدیدی برای زندگی آنھا بھ شـمار می

را باید ترک نمایند، " موقت سـرپناھای "  کودکانی کھ  دیگری را انکشـاف بخشـید کھ در آن بھ آینده

اکنون این .  یک خانھ نگھداری روزانھ برای کودکان کشـوده شـد١٩٩٠در . توجھ مبذول گردیده بود

  .رسـاند سـازمان را یک اداره با کارمندان دایمی و عده زیادی افراد داوطلب کمک می

نگھداشـتھ شـده، بسـر ھای عقب  شـمار افراد گمراه و جمعیت کھ عده بیپاریس در حومھ شـھر 

. آید ھای خشـونت از آن جملھ تجاوز جنسی، در برابر زنان جوان خیلی پیش می برند عمومًا حادثھ می

ھای زنان در این محالت تحت  سـازمان.  اسـتابراز اسـتواری و جسـارتجواب زنان در برابر خشـونت 

مان دادند و بھ این وسـیلھ آنھا قربانیان  تظاھرات را سـاز"دیگر نھ بد کاره و نھ زیر دسـت " شـعار

  . خشـونت را تشـویق کردند تا از خود حرف بزنند و دفاع نمایند

رسـانی و تدابیر را برای زنان در برنامھ کارشـان در نظر  سـازمانھای محلی ھمھ اشـکال کمک

  : گرفتھ اند

    گردد؛ ر میتیلفون کمکی، کھ بھ وسـیلھ آن سـازماندھی کارھای زیر میسـ  

    پناه دادن بھ قربانیان؛  



    با زنان کھ مورد اذیت و آزار قرار گرفتھ اند؛) ای حرفھ(رسـانان پروفیشـنل  صحبت کمک  

    زیرا بسـیاری از زنان از مبادرت ورزیدن بھ این کار . کمک بھ ارایھ شـکایت رسـمی بھ پلیس

  ھراس دارند؛

     دھند؛ وکالی کھ رضا کارانھ این کار را انجام میارایھ کمک حقوقی، از طریق  

    ثبت حادثھ با در نظر داشـت شـواھد، و ارایھ آن بھ ارگانھای حکومتی؛  

    ھا؛ جر وبحث با مقامات تصمیم گیرنده در مورد قوانین و تدابیراختصاصی در این زمینھ  

    بان؛رسـانان و داوطل ھای کمک آموزش دادن بھ پلیس، بھ گروپ  

    متحد؛ المللی از آن جملھ گزارشـگر ملل ارایھ گزارش بھ مجامع بین  

     المللی گیری در شـبکھ سـازمانھای محلی و بین سـھم.  

گردند کھ  ، می)زندگی  زن، دختر، خواھر، شـریک( بعضًا زنان قربانی پیوندھای خانوادگی بھ مثابھ 

. شـمرده شـده و اعالم گردیده اند" خطرناک و یا نامطلوب " فراد ھا بھ عنوان ا این افراد بھ وسـیلھ دولت

گردند وحتا در نتیجھ تالش  در برخی حاالت این زنان مورد تھدید، شـکنجھ واقع شـده و زندانی می

آنھا را )زندگی  شـوھر، برادر، پدر، پسـر، و یا شـریک( یابی بھ افراد اصلی  مقامات دولتی برای دسـت

در جریان این حوادث بسـیاری اعضای خانواده ھای . رسـند دھند، بعضًا بھ قتل می رار میزیر فشـار ق

آنھا اقدامات را برای . گردند ھا بھ فعاالن بااھمیت حقوق بشـر مبدل می زندانیان در برخی از این کشـور

 زندانیان مراقبت بھ نمایند و از میبرند، با مقامات و ماموران حکومتی تبادل نظر می آزادی زندانیان پیش

ارجنتاینی کھ فرزندان و " مادران و زنان " از این زمره اند دو سـازمان با اھمیت. آورند عمل می

نابود و سـر بھ نیسـت شـده  ) ١٩٨٢ــ ١٩٧٦( گان نـزدیـک آنھــا بـدسـت رژیـم دیکـتاتورنظامی  وابســتھ

" سـر بھ نیسـت شـده " ان نیز در جسـتجوی فرزندان قابل دقت بیشـتر اینکھ عده زیادی از این مادر. اند

ھای از این  امروزه در دھھا کشـور کمیتھ.  نیز قربانی و یا سـر بھ نیسـت گردیده اند١٩٧٩خویش تا سـال 

ھا در دفاع از این قربانیان بوجود آمده اسـت کھ در ترکیب آنھا زنان بیشـترین  دسـت از میان افراد خانواده

  .دھند شـکیل میافراد را ت

، راه انداختھ "ملی زنان در برابر جنگ  حرکت"  نمایشـات اعتراضی از جانب کلمبیادر کشـور 

خواست آنھا پایان بخشـیدن بھ . ھزار زن سـھم گرفتھ اسـت شـده اسـت کھ در آنان بیش از بیسـت



پرخاش آنھا کھ . گذارد  انسـان نقطھ پایان می٣۵٠٠ھای اسـت کھ سـاالنھ بھ زندگی بیش از  برخورد

ھای  طنین انداز خیابان" ما دیگر فرزند پسـر بھ دنیا نخواھیم آورد تا بھ جنگ اعزام گردد : " گوید می

 فعاالن اتحادیھ صنفی ھشـت سـاعت از ایاالت دیگری سـفر مرسـدیزویرگاس ازخانم . بود میدلین شـھر

صلح : " ی میگوید کھ زنان خواسـتار این بودند کھو. کرده بود تا در این اعتراض از نزدیک سـھم بگیرد

ما بھ این منظور این جا حضور داریم تا صحبت در باره پایان جنگ، صلح راممکن . تامین گردد

  ".گرداند

 در اعتراض علیھ نفرت و خشـونت بھ "زنان سـیاه پوش " زنان از کشـورھای گوناگون زیرنام 

 در مورد ارتباط بھ عالوه آنان توجھ را. آواز را راه انداختھ اندآمد جنگ نمایش سـاکت و بی  مثابھ پی

. ، جلب نمودندمیان وجود خشـونت در جریان جنگ و برخوردھا و دوام آن پس از جنگ در برابر زنان

 گفتگو را میا ن زنان Centrum voor Vrouwen en Organisatie B`Tselem  یوروشـلمدر شـھر

کار نموده ولی بعدًا کار ھای شـان بھ وسـیلھ گروه آنان مسـتقالنھ.  می برداسـراییلی و فلسـطینی پیش

ھای ناشی از برخوردھای روزمره با آرامش با ھم  آنھا بھ رغم ناراحتی. گردد انسـجام با ھم توحید می

 بھ را" یک گروه با ابتکار، موثر و رھبری کننده واقعی زنان " دیگر در تماس و ھمکاری قرار دارند تا 

  . میان آورند

نقش زنان در سـرنگونی رژیم : " نویسـد کھ یک ژورنالیسـت در باره نقش زنان صربسـتان می

کھ . بھ این عقیده اسـت" زنان سـیاه پوش "  ازگروپ صلح سـتاسـا زجویچخانم " میلیسـویچ با اھمیت بود

ھا در دسـت  ھ تظاھرات زدند، پالکاتھای دولتی دسـت ب این زنان سـالھا در روی جاده ھا در برابر اداره

بھ سـوی آنان . کردند بدین وسـیلھ آنھا رژیم میلیسـویچ را با دشـواری مواجھ نمودنددعوت بھ صلح می

ولی ھر ھفتھ . گردیدند شـد، لت و کوب و زندانی می شـد، بھ روی آنان تف انداختھ می سـنگ پرتاب می

ما عدم رضاعیت خودمان را . " دادند یسـتادند و دسـت تکان میجا می ا گشـتند و آن آنان دوباره برمی

 سـتاسـا زجویچخانم " و آنرا بھ واقعییت نا فرمانی عامھ بدل نمودیم . تبدیل بھ عدم رضاعیت عامھ نمودیم

یکجا با بسـیاری از سـازمانھای زنان کھ در مناطق جنگ زده فعال بودند یک شـبکھ تماس : " گوید می

ما در عین حال فضا را برای ایجاد . ملیتاریزم در آن با ھم گره خورده بودند م کھ فمینیزم و آنتیایجاد کردی

  ".یک بدیل، و یا یک طرح برای صلح کھ از جانب زنان انکشـاف داده شـد بود، باز نمودیم

قوق المللی ح ھای غیر دولتی و مدافع زنان از این امکان برخوردارند تا منشـورھای بین سـازمان

تنھا خودآگاھی زنان و سـازمانھای آنھا را توسـعھ دھند بلکھ ھمزمان بھ آن در  بشـر را بکار گیرند نھ

چنانکھ انعکاس این مسـألھ را . ھا را تحت فشـار قرار دھند ھا و دولت جھت دفاع از حقوق زنان حکومت

یان در ارتباط بھ مسـایل مختلف با دادگاه قانون اسـاسی ترکیھ در این م: در موارد معین شـاھد بوده ایم



متحد در مورد زنان، فیصلھ نمود کھ روابط بیرون از ازدواج بیشـتر از این بھ  اشـاره بھ منشـور ملل

 در ارتباط با منشـور ٢٠٠٣در افغانسـتان قاضی محکمھ والیتی کابل در . شـود عنوان جنایت پنداشـتھ نمی

یابد کھ زنش با مرد  ان برگشـت دوباره بعد سـالیان طوالنی، در میمتحد در باره ادعای مردی کھ زم  ملل

این مرد از دادگاه تقاضا داشـت تا نھ تنھا زنش بھ . دیگری ازدواج نموده اسـت، طور دیگر فیصلھ نمود

وی برگردانیده شـود بلکھ عمل ازدواج وی با مرد دیگر، روابط خارج از دواج اعالم شـده و مورد تعقیب 

زن در عین حال بر اسـاس مشـوره کمسـیون حقوق بشـر طالق تقاضا نمود زیرا شـوھر . اده شـودقرار د

ولی در عین حال کھ یک . دادگاه حق را بھ جانب زن داد. اش سـالیان متمادی وی را تنھا رھا کرده بود

  .قاضی در محکمھ ابتدایی از بررسی پرونده وی سـرباز زده بود

ق بشـر در بعضی از کشـورھای جداگانھ در برابر اشـکال و فورم ھای فعاالن زن در حوزه حقو

ھا می توانند بھ  این تنبیھ. زنند معین تنبیھ و جزا بھ مثابھ وسـایل خشـونت علیھ زنان دسـت بھ مبارزه می

  ایتالیادر کشـور. طور نمونھ دسـتور برای محافظت، جریمھ، یا سـر بھ نیسـت کردن ازمنزل باشـد

دسـت، در صورت ضرورت، متناسـب  نیان تھی نند تقاضا برای پرداخت جرایم را بر قربا ھا می توا قاضی

امکان دارد تا از مجرمان بخواھند کھ گوسـتاریکا و کولمبیا در کشـور . نمایند بھ حقوق مجرم تعیین می

قربانیان خشـونت و اراگوی کولمبیا، السـالوادور، گواتیماال و پدر . برای معالجھ بھ دوکتورمراجعھ نمایند

چنین تدابیر محافظتی کھ .شـوند وسـیلھ منع قرار دادن معاشـرت میان آنان، محافظت می عامالن آن بھ

در گیرد نھ در تحت نظارت حکومات مرکزی، چنانکھ  بیشـتر تحت نظر ادارات محلی قدرت صورت می

.  رایج اسـت ھلندو از آن جملھاروپای غربی   و بسـیاری از کشـورھا درترکیھ، باربادوس، ایاالت متحده

 حکم می کند کھ مجرم باید منزل را ترک نماید تا قربانی ٢٠٠١از سـال آلمان یک قانون در کشـور 

عنصر جدید در این قانون این . مجبور نباشـد برای خویش در پناھگاه ھای موقت، سـرپناه جسـتجو نماید

 کھ ازدواج نموده اند و ھم کسـانی کھ باھم شـریک زندگی ھسـتند، اسـت کھ این حکم ھم در مورد کسـانی

  .صادق اسـت

. " شـوند بسـیاری از زنان بھ این عقیده ھسـتند کھ تنبیھ و جزا ھا با قوت کافی در عمل گذاشـتھ نمی

از در دوبلین کشـور ایرلند تعریف می نماید کھ یک دادگاه در مورد خانمی کھ " سـازمان کمک بھ زنان 

نماید کھ سـھ سـال نباید این مرد  حمالت گوناگون شـوھر اش جان بھ سـالمت بدر برده اسـت، فیصلھ می

ولی این مرد بھ اذیت کردن این خانم ادامھ داده وی و دوسـت اش را تھدید بھ مرگ . بھ زنش نزدیک شـود

در یکی از این . خلق کرده اسـتنموده، اتومبیل اش را صدمھ رسـانده و شـبانھ با تیلفون برایش مزاحمت 

پس از یک واقعھ جدید باز . گردد واقعات مرد دسـتگیر شـده و برای یک سـال بطور امتحانی زندانی مي

این بار با ضمانت پولی آزاد گردیده و . نماید شـود کھ بھ آن اعتراض می ھم وی دسـتگیر و زندانی می

ـر انجام در جریان یک دادگاه دیگر کھ برای جدایی آنان دایر س. یابد تا از کودکانش دیدار نماید اجازه می



شـده بود، قاضی از شـنیدن شـھادت یکی از افراد در مورد سـوء رفتار این مرد، بھ بھانھ این کھ شـھادت 

در نتیجھ مرد صالحیت سـرپرسـتی از کودکان را . فرد مورد نظر با موضوع ارتباط ندارد، سـر باز زد

  .دسـت آورد بھ

دھد  ھا نشـان می نتایج پژوھش. خشـونت در برابر زنان عام اسـت ولی غیر قابل جلوگیری نیسـت

پیوندد کھ در آن جاھا در برابر آن تبیھ و جزًا  خشـونت در برابر ھمسـر در جوامعی کمتر بھ وقوع می

  .دتوانند در آن جا پناه یابن تعیین گردیده و محالتی وجود دارند کھ قربانیان می

  بخش پایانی

  کارزارھای

   امنیستی انترنیشنل                     

   

برای ) الملل  عفو بین( در زیر بھ طور فشـرده اھدافی را کھ امنیسـتی انترنیشـنل 

  :کند، میاوریم تحقق آن تالش می

     اعم از : آزادی ھمھ زندانیان کھ بھ جرم دیگر اندیشی زندانی گردیده اند

ھ بھ خاطر اندیشـھ، رنگ، جنسـیت، خاسـتگاه نژادی، زبان و مذھب مردان و زنان ک

  آنانی کھ نھ از زور اسـتفاده کرده اند ونھ آنرا تبلیغ نموده اند؛. زندانی گردیده اند

      روند قابل اعتماد حقوقی در برابر تمام زندانیان سـیاسی با در نظر داشـت

ور اسـتفاده کرده اند و یا آن را تبلیغ کرده ا ھم برای ھمھ آنانی کھ از ز( زمان مناسـب 

  ؛)ند

     نیسـت  ھای بدون دادرسی و دادگاه، سـربھ ھا، اعدام پایان دادن بھ اعدام

  ھا بوسـیلھ مقامات و یا با تایید آنھا؛ ھا و شـکنجھ کردن

     مبارزه در برابر تبعیض در جھت برخورداری افراد از حقوق اجتماعی- 

  نھابھ طورنمونھ برخورداری زنان از آموزش و سـایر فرصت ھا؛اقتصادی آ



     ھا در جھت کاھش خشـونت در میان اشـخاص و گروه  برخورد موثر دولت

  ھای اجتماعی، از آن زمره خشـونت خانگی؛

الملل توجھ بیشـتر بھ موارد نقض حقوق بشـری  ھای نود سـده پیشـین، سـازمان عفو بین پس از سـال 

این شـبکھ بھ اضافھ ھلند . یابد این امر بیشـتر در شـبکھ فعالیت برای زنان انجام می.  مبذول داشـتزنان

لیا، ایاالت متحده آمریکا، دنمارک، آلمان، مکسـیکو، پاکسـتان و مراکش را در بر می  کشـورھای آسـترا

العاده را نیز   و کارزارھای فوقالملل بھ اضافھ ی کار با این شـبکھ، برنامھ عمل سـازمان عفو بین. گیرد

  .نماید در ارتباط بھ حقوق بشـری زنان راه اندازی می

، سـازمان عفو  )١٩٩۵( قبل ازبر گزاری کنفرانس چھارم سـازمان ملل برای زنان در پیکن 

در سـالھای نود عفو . ، برگزار نموده بود حقوق زنان، حقوق بشـر اسـتبا شـعاررا الملل کارزار  بین

ناقص  ( FGMبھ طور مثال در عرصھ . الملل فیصلھ نمود تا بھ فعالیتھای توضحي نیز دسـت بزند ینب

ھای کار را توسـعھ دادند و بھ عالوه بھ مسـایلی بیشـتری  بھ اضافھ آنکھ عرصھ). سـازی ارگانھای زنانھ 

ود از کنار آنھا رد شـده ای از راه رسـیدن روز موع ھا بھ بھانھ توجھ مبذول گردید کھ بھ وسـیلھ دولت

 امنیسـتی انترنیشـنل فیصلھ نمود تا بعد این بایسـتی علیھ ٢٠٠١در . بودند، از جملھ خشـونت خانگی

دسـت ،  آموزش ازآگاھانھ چنانکھ اگر بھ طور  اقتصادی-حقوق اجتماعاشـکال جدی تبعیض در عرصھ 

و داشـتن درآمد مسـتقل برای زنان  اریفرصت ھای ک فراھم نمودن  ،یابی بھ امکانات بھداشـت عامھ

  .، مبارزه را پیش ببردجلو گرفتھ شـود

الملل در سـالیان اخیر راه اندازی شـده اند در رابط بھ  ھای کھ از جانب سـازمان عفو بین کارزار 

در . نقض حقوق انسـانی زنان بھ طور مثال علیھ شـکنجھ وغیره، خصلت جھان شـمول داشـتھ اسـت

از برنامھ عمل توان  از آن جملھ می. اند ھم این برنامھ عمل متوجھ زنان در کشـور معیین بودهمواردی 

ھای ناموسی در پاکسـتان، تجارت زنان از کشـور روسـیھ بھ اسـراییل، برخورد با زنان در  علیھ قتل

عودی و ھای ایاالت متحده آمریکا، برخورد ھای نادرسـت با زنان در کشـور عربسـتان سـ زندان

  .خشـونت خانکی در روسـیھ، را نام گرفت

الملل برای مبارزه موثر علیھ خشـونت در برابر زنان معتقد اسـت کھ  ولی سـازمان عفو بین

ھا نھ تنھا  این دگرگونی. گردد بایسـتی تغییراتی در مسـایل، چھ در سـطح جھانی، منطقوی و ملی وارد 

چنان بایسـتی توسـط موسـسـات و افراد نیز در عمل گذاشـتھ  ھمھا بلکھ  ھا و سـازمان  دولت بوسـیلھ

ای دیگر از  المللی باید در عمل پیاده گردند، قوانین جدید پذیرفتھ شـده و عده منشـورھای بین. شـوند



ھا،  پیشـداوری. ھای محلی ایجاد گردند برای تقویت این تدابیر جھانی باید سـیسـتم. اعتبار بیرون گردند

  .نمایند، بایسـتی دگرگون گردند ھای ارزیابی و باور اجتماعی کھ خشـونت علیھ زنان را تغذیھ می شـیوه

ھای کھ ریشـھ در مسـایل  طلبد تا در پیشـداوری پروسـھ جلوگیری از خشـونت در برابر زنان می

بی و الملل موسـسـات مذھ سـازمان عفو بین. مذھبی، فرھنگی و اجتماعی دارند، تجدید نظر شـود

عنعنوی و موسـسـات غیر دولتی را فراه می خواند تا ھمھ آن نکاتی را کھ خشـونت در برابر زنان را 

  .نماید، راه ندھند تا بتوانند حقوق انسـانی زنان را احترام نموده باشـند تشـویق و تحمل می

، "زنان متوقف خشـونت در برابر " الملل یک سـری پیشـنھادھا را برای کمپاین سـازمان عفو بین

کھ درآن حرف در باره منع ھمھ اشـکال خشـونت در برابر زنان کھ بھ . بندی و ارایھ نموده اسـت فرمول

ھا و   متخاصم در برخوردھای مسـلحانھ میان ھم، گروه ھای ھا و ماموران آن، گروه وسـیلھ حکومت

  .یابد، می باشـد ھای مختلف و اشـخاص انفرادی، باید انجام  جمعیت

ای آنانی اسـت کھ  ھای ملی و متوجھ ھمھ المللی، دولت این دعوت و پیشـنھادھا متوجھ مجامع بین

این تدابیر . در منع و متوقف سـاختن خشـونت در برابر زنان می توانند نقش وسـھمی داشـتھ باشـند

بھ عالوه . تھ شـود علیھ زنان جلو گرفتبعیض در سـطح جھانیتواند نتایج بھ ببار آورد کھ از  زمانی می

تا بھ ویژه از آن فعاالن اعم از مردان و زنان حمایت صورت گیرد : انترنیشـنل دعوت می نماید امنیسـتی

  . کھ خشـونت در برابر زنان را با صراحت مطرح نموده و تالش دارند تا از وقوع آن جلو گیری نمایند

  :سـتاین پیشـنھادات در تحت چھار عنوان آتی خالصھ گردیده ا

   در باره خشـونت داوری       .1

      ھا بدون پرده پوشی ھمھ اشـکال خشـونت در برابر زنان را مورد داوری و بررسی  حکومت

ھای مردمی یا شـناختھ شـده اسـت کھ تصامیم  این بررسی نیز مسـؤولیت ویژه ای شـخصیت. قرار دھند

؛ صاحب نظران )البتھ کھ اگر بد نام نباشـند ( مذھبی آنان دارای اثر بخشی باشـد بھ طور نمونھ رھبران 

  ھای سـیاسی و یا سـازمانھای بزرگ اجتماعی نمایندگی نمایند؛ کھ از گروه

       وسـایل ارتباط جمعی خود در ارایھ خبر و شـکل بخشـیدن بھ حقایق مربوط بھ خشـونت در

  برابر زنان دارای مسـؤولیت ویژه ھسـتند؛ 

      ھا نھ تنھا خود مسـؤولیت دفاع زنان را در برابر خشـونت  ھای کشـورھا و سـازمان حکومت

دارند بلکھ با اسـتفاده از وسـایل متناسـب باید سـعی نمایند با داوری بر موارد مشـخص خشـونت در برابر 



نت در برابر بھ ویژه داوری بر اشـکال خشـو. ھای دیگر اثرگذارند المللی، بر دولت زنان در محافل بین

  پیوندد؛  ھای مسـلحانھ در مورد زنان بھ وقوع می زنان کھ در دوران جنگھا و برخورد

  جلوگیری از خشـونت       .2

      المللی اسـت  در زمینھ جلوگیری از خشـونت اولین نیاز، ایجاد یک سـیسـتم نیرومند حقوق بین

  . رابر زنان را بطور قاطع ممنوع اعالم داردبھ اضافھ منشـورھا واعالمیھ ھای کھ تا خشـونت در ب

      ھای را کھ خشـونت علیھ زنان را ممنوع و  ھا بایسـتی بدون قید و شـرط ھمھ اعالمیھ حکومت

از آن جملھ اعالمیھ ملل متحد در باره زنان و اسـاسـنامھ . دارند، قانونی بسـازند قابل مجازات اعالم می

  المللی؛ محکمھ جزاِء بین

       در قوانین ملی خشـونت و از آن جملھ تجاوز در دایره مناسـبات زناشـوھری و تجارت زنان

  باید قابل جزاء شـناختھ شـود؛

      کار برده شـود کھ مانع آن گردد کھ زنان  در جریان قانون گذاری نباید تفسـیرھای دشـوار بھ

  زنظر نمایند؛ آزادانھ و بطور کامل در شـھادت ابرا

      نمایند  ھای را کھ بھ منظور پیشـگری از خشـونت در برابر زنان تنظیم می ھا سـیاست حکومت

  ھای آن را تکمیل نمایند؛ بایسـتی بطور منظم ارزیابی نموده و در صورت ضرورت خاله

      ر وی با اعتبار و زنده را در اختیار داشـتھ باشـند کھ د ھا آمار احصایھ در عین حال حکومت

  قبل از ھمھ در زمینھ ای خشـونت خانگی؛. مواقع ضرورت بتوانند بھ آن مراجعھ نمایند

      ھا باید در مورد دادن آگاھی درزمینھ خشـونت در برابر زنان و بھ خصوص خشـونت  حکومت

ھا، سـازمانھا وغیره  ھای گروھی، مکتب خانگی و شـیوه ھای موثر پیشـگیری از آن از طریق رسـانھ

  ظایف خویش را انجام دھند؛و

  دنبال کردن خشـونت       .3

      طرفانھ  طورکامل و بی ھا باید تمام اتھامات در زمینھ خشـونت در برابر زنان را بھ حکومت

  مورد بررسـی و تحقیق قرار دھد؛



      نھ حقوق ھای الزم در زمی بھ زنانی کھ ادعا دارند کھ مورد خشـونت واقع شـده اند باید آگاھی

  آنھا و امکاناتی کھ آنھا بتوانند سـرگذشـت و یا جریان واقعھ را ابراز و یا بیان نمایند، ارایھ گردد؛

       اگر در این جریان حرف از خشـونت جنسـی در میان باشـد باید قربانی بھ وسـیلھ یک دکتر

  زن بالفاصلھ مورد بررسی قرار گیرد؛

      ایسـتی تعقیب قانونی در زمینھ صورت گیرد؛در صورت اثبات اتھام، ب  

      متھم باید در برابر دادکاه حضور یابد و مورد دادرسی عادالنھ قرار گیرد؛  

       داوران و سـایر محافضان حقوق عامھ )کارمندان داد گسـتری ( پلیس، ماموران عدلیھ ،

 خشـونت در برابر زنان را بطور دقیق بایسـتی بھ درسـتی آموزش دیده باشـند تا موضوعات مربوط بھ

  مورد تشـخیص قرار دھند؛

       آنھا بایسـتی در میان اداره عدلی از امکان دسـترسی داشـتن بھ افراد متخصص کھ خشـونت

  در برابر زنان بھ خصوص خشـونت جنسـی را مورد بررسی قرار بدھد، برخوردار باشـند؛

      ر زنان در زمان زندانی و دسـتگیر شـدن و باید بالفاصلھ مورد ھمھ اتھامات خشـونت در براب

  رسـیدگی کامل رسـمی و تعقیب عدلی قرار گیرد؛

  وسـایل و امکانات الزم را در اختیار داشـتن       .4

       بدون دشـواری ھای امن بھ کمک و خانھبرای زنانی کھ قربانی خشـونت ھسـتند دسـتررسی 

  یت بزرگ اسـت؛اضافی امر دارای اھم

      ھای امن داشـتھ باشـد و ھم  ھا بایسـتی امکانات خویش را برای ارایھ کمک و خانھ حکومت

  توانند موسـسـات خصوصی را در ارایھ این نوع امداد ھا یاری رسـانند؛ می

      پیش قربانیان حق در یافت جبران خسـاره را دارند، در این زمینھ باید در قانون مفردات آن 

  بینی گردد؛

       در زمان بازداشـت و زندانی سـاختن باید زنان مورد محافظت کامل در برابر خشـونت

    احتمالی از جانب ھمسـر زندانی خویش قرار گیرند؛



      ھا در واقع باید در مورد زنان پناھنده کھ ھم در کشـور خویش وھم در سـرزمینھای  حکومت

  بویژه آسـیب پذیر ھسـتند، تدابیر بیشـتری در نظر بگیرند؛دیگر در برابر خشـونت 

      ھنده، باید زمان کافی و اطمینان کامل در  گزین و پناه در جریان اسـتماع و یا مصاحبھ زنان پناه

ای خشـونت جنسـی در  زمینھ مھارت مسـلکی وجود داشـتھ باشـد کھ اگر بخصوص صحبت از تجربھ

  میان باشـد؛

  "آیا او را دیده اید؟ "  پایان کتاب            

در نگارش این اثر، نویسـندگان آن از منابع و ماخذ ھای زیادی بھره بردند کھ عمده ترین آنھا 

اسـت، خشـونت در برابر زنان را متوقف  این در دسـت ما" الملل از جملھ  ھای سـازمان عفو بین گزارش

  .باشـد  می )٢٠٠ ٤لندن" ( کنید

  

  

   

       

  

   


