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زنان و کودکان عامل بر انگيختن جنگھا نيستند اما ھدف خشونت ھا در منازعات ھستند .اکثريت قربانيان و آوارگان را تشکيل می
دھند .در شرايط عادی خشونت در جوامع عليه کودکان و زنان به واسطه نقايص قانونی يا فرھنگی وجود دارد .اما در زمان جنگ ھا
اين خشونت چندين برابر می شود.
روسو در کتاب قرار دادھای اجتماعی می نويسد» :جنگ به ھيچ وجه رابطه انسان با انسان نيست رابطه دولت ھاست که در آن افراد
انسان تنھا بر حسب تصادف و اجبار دشمن يکديگر می شوند«.
بر اساس يافته ھای سازمان ملل شاخص مشارکت زنان در امر صلح بيانگر شدت آسيب ھای جنگ بر آنھاست.
از ھر  ١١فعال صلح  ٨نفر زن ھستند .از ھر بيانيه صلح که منتشر می شود بيشترين امضا متعلق به زنان است.
زمان حضور پزشکان در جنگھا بيشترين نياز به پزشکان زن گزارش می شود .علت آن اينست که پس از مجروحين نظامی زنان
بواسطه بيشترين خشونت )تجاوز( پر تعدادترين بيماران را تشکيل می دھند.
به آمار سازمان ملل نگاه کنيم:
•

بين  ٢۵٠٠٠٠-۵٠٠٠٠٠زن ودختر در سال  ١٩٩۴در جريان جنگ رواندا مورد تجاوز و آزار و اذيت قرار گرفتند

•

بين  ٢٠٠٠٠-۵٠٠٠٠در سال  ١٩٩٠در جريان جنگ بوسنی و ھرزگوين مورد تجاوز قرار گرفتند .

•

بين  ۵٠٠٠٠-۶۴٠٠٠در طول جنگ ھای داخلی سيرالئون مورد آزار جنسی قرار گرفتند

•

در سودان بطور متوسط ھر روز  ۴٠مورد تجاوز وحشيانه جنسی به زنان گزارش شده است .در اين کشور آمار زنان و

کودکانی که مورد آزار جنسی بوده اند تنھا در يک دھه  ٢٠٠٠٠٠مورد گزارش شده است .
•

در جنگ جھانی دوم  ١٢٠٠٠٠٠زن ربوده شدند و مورد آزار قرار گرفتند و تعداد زيادی مفقود شدند .

•

در جريان جنگ کره ھر زن مجبور بوده است روزانه به  ٣٠سرباز ژاپنی خدمات جنسی ارائه کند

متاسفانه تجاوز جنسی به زنان به عنوان يک روش و تاکتيک نظامی برای ارعاب مردم کاربرد داشته است .اين تاکتيک؛ ھراس و
عدم امنيت در خصوصی ترين زوايای زندگی فرد را ديکته می کند.
زنان در جنگ

•

بيش از  ٣٠٠موافقت نامه برای  ۴۵جنگ در  ٢٠سال گذشته منعقد شده است در آنھا  ١٨بار خشونت عليه زنان توسط

سربازان اشاره شده است .
در جريان جنگ يو گسالوی  ١٨بند در خصوص عدم آزار کودکان و زنان افزوده شد .خشونت عليه زنان اثری ماندگار از منظر
بھداشتی و روانی و حتی اقتصادی بر زندگی آنان دارد.
آثر جنگ بر مردان و زنان متفاوت است حتی اگر بخشی از زنان تجربه ھو لناک تجاوزھای مکرر در امان مانده باشند ادامه زندگی
بدون ھمراه و در شرائط جنگی مصائب و مرارت فراوانی برای نگھداری و تامين معيشت و بھداشت و امنيت کودکان را به عھده
دارند.
در اين شرايط دشوار برای تامين معيشت برخی برای انجام خدمات نظامی داوطلب می شوند.
ھمواره به واسطه تعداد نابرابر زنان ومردان در واحدھای نظامی با خطر تجاوز از سوی ھمکارانشان روبرو ھستند
•

خانم ھلن بند يکت در کتاب خود با عنوان سرباز تنھا حقايق ديگری از خشونت عليه زنان را باز گو می کند .او می گويد

تعداد زنان آمريکايی که از سال  ٢٠٠٣در عراق کشته شدند چندين برابر تاريخ ھمه جنگ ھای آمريکاست !
 ٢٠۶٠٠٠سرباز زن در خاورميانه خدمت می کردند که تنھا در يک سال  ۶٠٠زخمی و معلول و  ١٠۴کشته داشته اند.
از طرفی از ھر  ١٠سرباز يک نفر زن است در درجه نخست از تنھايی و انزوای اين زنان و عدم اعتماد به ھمکاران مرد به دليل
رفتارھای نا خوشايند با انھا مواجه بوده اند
از يک جامعه آماری  ۴٠زن سرباز  ٢٨نفر با تھديد يا خشونت جنسی توسط ھمکارانشان روبرو شده اند
اين عدم امنيت در واحد ھای نظامی  ٧١٪گزارش شده است.
•

کانتل ھنبری سرباز آمريکايی در جنگ عراق می گويد من از اينکه با اين مردان ھمسفره بودم بيشتر می ترسيدم تا از

گلوله ھايی که بطرفم شليک می شد .
اشاره ای قوانين جنگ درباره زنان
تا کنون پروتکل ھای متعددی حاکم بر شرايط جنگی تصويب گرديده است و تنھا در پروتکل الحاقی کنوانسيون ھای ژنو مصوب
 ١٩۴٩و  ١٩٧٧بخش چھارم در ماده  ٧۶به نفع کودکان و زنان مواردی ذکر شده است که نکات برجسته آن به ترتيب زير است:
•

بر تفکيک زنان و مردان اسير و عدم اعمال خشونت بر زنان در طول بازداشت تاکيد شده است

•

توجه پزشکی به زنان بار دار و کودکان خرد سال را ذکر کرده است

•

تحميل ھر گونه کار اجباری بر زنان در اردوگاه ھا منع کرده است

•

ھمين طور تجاوز به زنان را به عنوان جنايت جنگی شناخته است

•

نھايتا در ھمه موارد اعمال مجازات مرگ برای زنان ممنوع است .

متاسفانه آثار جنگ فراتراز اين موارد است اين آمارھا بر پايه مواردی است که گزارش شده است
•

مھمترين مسئله جنگ برای فعالين برابری طلب زنان است که در شرايط جنگی به انزوا رانده می شوند يا کشته می شوند

)در عراق بطور وسيعی فعالين زنان توسط گروھای افراطی کشته يا مفقود شده اند(
• بارداری ھای ناخواسته و اجباری زنان از ديگر معظالت جنگ ھاست که صد البته سرنوشت کودک حاصل از تجاوز به مراتب تلخ
تر است .
•

حتی زمانی که جنگھا بطور رسمی خاتمه يافته تلقی می شوند معظالت آن پايان نمی گيرد نابرابری فرصت ھای شغلی پر

رنگ تر می شوند
•

آثار ميليون ھا مين کوچک در  ۶۴کشور جھان ھنوز وجود دارد ھمه روزه کودکان و زنان را معلول می سازد يا ازبين می

برد .
يک سازمان مستقل به نام )آزادی زنان عراق(می گويد  ١۵٪زنان عراقی که بر اثر جنگ بيوه شده اند.
از ناچاری به فحشا يا ازدواج ھای موقت مکرر رو آورده اند.
اين سازمان از مفقود شدن  ۴٠٠٠زن عراقی که از سال  ٢٠٠٣گزارش کرده است و  ٢٠٪از آنھا دختران زير  ١٨سال بوده اند.
بر اساس گزارش وزارت امور زنان عراق دست کم ٣۵٠ھزار زن عراقی در باندھای قاچاقچيان انسان گرفتار شده اند .ابو احمد
دخترش لينا را برای بردگی جنسی به باند قاچاق شيدا فروخته است و استدالل می کند برای معيشت خانواده ناچار به اين کار شده،
سليم عضو سخنگوی سازمان زنان عراق می گويد در ازای فروش کودکش تنھا کمتر از ۵٠٠دالر بدست آورده است .اين باند قاچاق
انسان با گسيل دخترکان خريداری شده به کشورھای ھمسايه می پردازد.
نوال السامرايی وزير دولت در امور زنان عراق در اعتراض به حضور پررنگ باندھای قاچاق زنان در جامعه و عدم برخورد
قانونی و حل معضل معيشت خانوار از سمت خود استعفا داده است.
آمار ديگری که وضعيت بعد از خاتمه جنگ را تصوير می کند:
عراق سال ٢٠١١
 ۵٧٫۵٪مردم قادر به خواندن ونوشتن نيستند.
 ٧٠٪جمعيت قادر به تامين حداقل معيشت برای خانواده نيستند
 ۵١٪جمعيت برای دريافت خدمات پزشکی مراجعه نمی کنند
 ۵٠٪جمعيت از دسترسی به آب سالم و برق محرومند

کوزوو
 ٣٧٪در فقر مطلق و  ١۵٪در خط فقر زندگی می کنند
 % ۴۵٫٢مردان و  % ۶٢٫٨زنان شغلی ندارند که زنان طعمه ھای خوبی برای باندھای قاچاق انسان ھستند.
 ٨٠٪مواد مصرفی غذايی مردم از خارج وارد می شود.
افغانستان سال ٢٠٠٨
بررسی آماری در يک جامعه ای متشکل از  ۴٧٠٠زن افغان  % ٨٢٫٢خشونت و تجاوز جنسی از طرف بستگان و فاميل گزارش
شد.
تنھا  ١٪دختران جامعه شھری به مدرسه می روند % ٧٩زنان قادر به خواندن و نوشتن نيستند
متوسط دستمزد روزانه زنان افغانی شاغل تنھا  ۴٨سنت در روز است.
زنان افغانی بطور متوسط  ٧بچه بدنيا می اورند
يک مادر از ھر  ۶٢نفر ھنگام تولد بچه می ميرد) .در برخی مناطق اين نسبت يک به ھشت است)
بوسينی
 ٣٣٪بيمارستان ھا  ۴٠٪خانه ھای غير نظاميان  ۵٠٪مدارس بر اثر بمباران ناتو از تخريب شده است.
 % ٣٢٫٩زنان فاقد ھر گونه شغلی ھستند و برای ادامه زندگی در باندھای قاچاق زنان گرفتار شده اند.
سودان
در طول جنگ چھار ساله طال  ٢ميليون زن مورد تجاوز قرار گرفتند  ۴ميليون آواره شدند و  ٧٠٠٠٠٠در پناھگاھای موقت )
چادر( ساکن شده اند.
 ٩۶٪مردم قادر به خواندن و نوشتن نيستند  ٩٩٪به آب سالم يا برق دسترسی ندارند
 ٩٠٪مردم روزانه با در آمد کمتر از يک دالر زندگی می کنند.
 ٧٨٪مردم يک يا چند نفر از بستگان نزديک خود را از دست داده اند.
بر اساس گزارش ساالنه آمريکا در سال  ٢٠٠۵حدود  ٨٠٠٠٠٠ -۶٠٠٠٠٠زن از کشور ھای جنگ زده به خارج از مرزھا قاچاق
شده است که به کشور ھای اروپايی آمريکا و ساير کشورھا فرستاده شده اند.
آمريکا به خاطر قوانين سخت گيرانه مھاجرتی تنھا حضور  ١٧٠٠٠زن را گزارش کرده است که از ھيچ حمايت قانونی برخوردار
نمی باشند.

بررسی آمار باال نشان می دھد که در جنگ بر اثر تخريب زير ساختھا و عدم امکان آموزش ،تعداد بيکاران زنان فزونی می گيرد و
برای اداره خود به ناچار در دام قاچاقچيان انسان می افتند.
محقق  :شھال فروزانفر
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