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 9 پیشگفتار

امروز،  به  تا  شد  منتشر  اطلس  این  اول  چاپ  که   1986 از 
پیشرفت های قابل مالحظه ای در وضعیت زنان روی داده است. 
در  دختران،  و  زنان  آموزش  و  سوادآموزی  وضعیت  در  هببود 
صدر موفقیت های جهاین این حیطه قرار دارد. زنان جز در تعداد 
انگشت مشاری از کشورها، توانسته اند در مبارزه برای کسب حق 
رأی و حق تصدی مشاغل دولیت پریوز شوند. بیشتر دولت های 
جهان معاهدات مربوط به حقوق زنان را امضاء کرده اند. امهیت 

چننی دستاوردهایی نباید دست کم گرفته شود. 
اما روی هم رفته، فهرست موفقیت ها به طرز ناامیدکننده ای کوتاه 
است. طی دهه گذشته در گوشه کنار جهان بسیاری از زنان، شاهد 
کاهش قطعی کیفیت زندگی خود بوده اند. پیشرفت ها در یک نقطه 
لزومًا قابل انتقال به نقاط دیگر نیست: ما مهچنان در یک دنیای تقسیم 
شده به سرمی برمی. وجه جهاین ساز اقتصاد نوین جهاین، به صورت 
ارزان قیمت  کار منعطف کارگران  بازار  از  بر هبره کشی  گسترده ای 
استوار است؛ مشارکت زنان در این اقتصاد نوین جهاین را منی توان 
ندار  تلقی کرد. شکاف میان  دارا و  از پیشرفت  نشانه ای یب شائبه 
افزایش یافته است و در مقایسه با یک دهه ی گذشته، امروزه زنان 
و مردان بیشتری وجود دارند که در فقر شدید زندگی می کنند. زنان 
در مهه جا، مهچنان فقریترین فقرا هستند. در سراسر دنیا سیاست  های 
»تعدیل ساختاری« که از سوی کشورهای ثرومتند مهاهنگ و حتمیل 

به ورطه ی  حبران های  از دیگری  می شوند، کشورها را یکی پس 
این شرایط، زنان هستند که  برده اند.در  اقتصادی و اجتماعی فرو 
هزینه ی مدیریت عواقب وضعیت های بد اقتصادی را می پردازند. 
جنگ کشورهای خمتلفی را ویران کرده است؛ در افغانستان، عراق، 
کنگو، سودان، چچن )و بسیاری از کشورهای دیگر( میلیون ها نفر 
حتت رژمی های خوفناک مسلح و در شرایط دردناک زندگی می کنند. 
در این جنگ ها زنان فشارهای سنگیین را متحمل می شوند. از مجله 
جتاوزهای گروهی وحشتناک، از بنی رفنت حقوق شان و انتظار مداوم 
تامنی معیشت خانواده ها و خانوارها، آن هم در میانه ی هرج و مرج 
حاصل از جنگ. در کشورهای سوسیالیسیت سابق، زنان برای گذار 
به اقتصاد بازار و جامعه ی آزاد، هبایی خاص و سنگنی را پرداخت 
می کنند: این گذار در مهه جا با خود آمارهای سرسام آوری از خشونت 
و هبره کشی جنسی، افزایش شدید بیکاری زنان، قطع ناگهاین محایت 
دولیت در زمینه های سالمت، نگهداری کودکان و هتیه ی مسکن، و 
حیت منایندگی کمتر زنان در میان خنبگان اقتصادی و سیاسی نوپدید 
- در مقایسه با آنچه در رژمی های گذشته وجود داشت- به مهراه 
می آورد. در سراسر جهان بنیادگرایی مذهیب و رواج جمدد تعصبات 
حمافظه کارانه، حقوق زنان را در گستره ی وسیعی از حکومت ها و به 
شیوه های بسیار متنوع هتدید می کند. میلیون ها زن در سراسر جهان، 

در زندگی روزمره خود تفاوت اندکی با اموال منقول دارند.

پیشگفتار اول
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گسترده  ظلم  و  زنان  از  کشیدن  بردگی  با  مرتبط  سامانه های 
نسبت به آنان، از مجله و از مهه مهمتر در زمینه قاچاق جنسی، 

در حال شکوفا شدن هستند. 
در  به صورت خودجوش  زنان  که  اینجاست  نکته ی دردناک 
پیشرفت های اجتماعی گسترده سهیم منی شوند: مد دریا که باید 
مهه ی قایق ها را باال بربد الزامًا چننی منی کند، مگر آنکه عزمی در 
این زمینه وجود داشته باشد. فعاالن حقوق زنان مهواره هشدار 
داده اند که نباید قوت گرفنت وضعیت زنان را دائمی تصور کرد: 
این دستاوردها شکننده، برگشت پذیر و مهواره حتت فشار هستند. 
در  اما  است.  نبوده  درست  و  به جا  حاال  اندازه  به  هیچ وقت 
آرامش  هنوز  زنان  علیه  ظلم  بگوییم  می توانیم  حالت  هبترین 
کاخ ها و ساختارهای قدرت - از پاکستان تا آمریکا و از روسیه 
نزده است. در  بر هم  تا سریالئون-را به شکل قابل مالحظه ای 
تعداد   2008 سال  در  که  می دهد  نشان  شواهد  حالت،  بدترین 
قابل توجهی از حکومت ها علنًا مصمم بوده اند تا پیشرفت های 

به دست آمده در زمینه ی استقالل زنان را به عقب بازگردانند. 
و  متنوع تر  قوی تر،  زنان  حقوق  مدافعان  سازماندهی  امروزه 
از  زنان  و یب خربی  انزوا  است.  دیگری  زمان  هر  از  ماهرانه تر 
فعاالن  شده.  برده  بنی  از  آن ها  جهاین  شبکه ی  توسط  مهدیگر، 
در  مطرح  و چشم اندازهای  مباحث  از  در مهه جا،  زنان  حقوق 
از  آگاه تر  بسیار  از حمیط خود  و حمدوده های خارج  فرهنگ ها 
موفقیت آمیزی  به شکل  فمنیسیت  تشکیالت جهاین  قبل هستند. 
در حال بازتعریف حقوق بشر است، با این هدف که دستورکاری 

گسترده در زمینه ی »حقوق زنان« در منت آن بگنجاند. 
نیاز  مدین ای  و  حکومیت  رهربان  به  ما   ،21 قرن  به  ورود  با 
دارمی که برای اجیاد تعهدات خلل ناپذیر واقعی-و نه شعاری- در 

زمینه ی عدالت اجتماعی برای زنان، بر این بنیادها بیافزایند. 
به عنوان یک مدافع حقوق زنان، معتقدم دسترسی به چشم انداز 
بنی املللی و تطبیقی می تواند حتلیل فعالیت های اجتماعی را غین تر 
با  اجتناب ناپذیری  به شکل  مقیاس جهاین،  در  کار  کند. هرچند 
مقداری تأمیم هم مهراه خواهد شد، که مشکل آفرین است.نکته ای 
که اگر به آن رسیدگی نشود به راسیت به تضعیف وضعیت زنان 
می اجنامد. دنیای زنان براساس تشابه ها و تفاوت ها تعریف می شود. 
زنان در مهه جا در نگهداری و پرورش کودکان، سر و سامان و 

اداره کردن خانواده ها و در جلوگریی از بارداری مسؤولیت اصلی 
را بر عهده دارند و در این امور با هم مشترک اند. آن ها هم چننی 
با  اجتماعی،  دیگر حقوق  و  زنان  برای کسب حقوق  مبارزه  در 
زنان دیگر نقاط جهان سهیم اند. آن ها چه فقری و چه غین از جتاوز، 
عوارض هبداشیت ناشی از سقط جننی های غریقانوین و حتقری ناشی 
از پورنوگرایف رنج می برند. با این وجود، اگر طی سه دهه ی گذشته 
این  باشیم،  آموخته   زنان  حقوق  از  محایت  جنبش  از  نکته  یک 
است که مهگاین سازی جهاین نباید به منظور پوششی برای نادیده 
گرفنت تفاوت های آشکار میان زنان  کشورها و مناطق خمتلف مورد 
استفاده قرار گرید. در مناطقی نابرابری هایی آشکار در ثروت و 
دسترسی به فرصت ها دیده می شود.آن تفاوت های زنان سپس بر 
اثر نشانگرهای اجتماعی مثل: نژاد، قومیت، سن و حیت وابستگی 

مذهیب، تغیری جهت می دهند و تشدید می شوند.
به عنوان یک جغرایف دان، راهی برای اجیاد تعادل میان اقتضائات 
این شباهت ها و تفاوت ها پیدا کرده ام: ترسیم نقشه، اگر به هبترین 
شکل اجنام بگرید، می تواند به صورت هم زمان هر دو جنبه را 
روشن کند. ترسیم نقشه ابزاری قدرمتند است که نه تنها آنچه را 
که در حال وقوع است به منایش درمی آورد، بلکه مکان رخداد 
را هم مشخص می کند. روی نقشه الگوهایی به منایش در می آیند 
که هیچ وقت در جدول های آماری یا حیت در توصیف ها آشکار 
منی شود. شباهت ها و تفاوت  ها، و پیوستگی ها و تضادهای میان 
زنان سراسر جهان شاید به هبترین وجه - به معنای واقعی کلمه-

فقط از طریق نقشه برداری از وضعیت زندگی آن ها، نشان داده 
شود. امیدوارم این اطلس مهان طور که سؤاالت زیادی را به ذهن 

متبادر می کند، پاسخ های بسیاری را هم در خود داشته باشد. 
یا حیت  کامل  آن ها  بدون  اطلس  این  که  بسیاری هستند  افراد 
آغاز منی شد.مثل مهیشه، به صورت ویژه مدیون سینتیا انلو1 هستم 
و از او تشکر می کنم، کسی که پیوسته حتت تأثری درک حتلیل اش، 
سخاومتندی عقالین اش، فهم شگفت انگیزش از وضعیت زنان سراسر 
بدون  منی کنم  فکر  می گریم.  قرار  یب تکلفش  شوخ طبعی  و  جهان 

تشویق ومحایت مستمر او، اجنام این پروژه هرگز ممکن می شد. 
در این ویرایش از کتاب، من از محایت گروهی از دانشجویان 
و مهکاراین کارآزموده و کوشا برخوردار بودم که دستیاری های 
عبدالعلی2،  سهیال  آوردند.از  فراهم  برامی  فوق العاده ای  پژوهشی 
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ویلکرسون6  مایکل  و  امشیت5  کریستینا  فو4،  میبل  فرمین3،  امی 
امکانات  تأمنی  برای محایت مایل و  از کاجل هانتر7  سپاسگذارم. 
موردنیاز این پژوهش قدرداین می کنم. ادای تشکر ویژه نسبت به 
آین اولسون8، نویسنده و پدیدآورنده مهکار در چاپ خنست این 

کتاب نیز از ضروریات است. 
در »مرییاد«، کاندیدا لیسی9، ایزابل لوئیس10، کورین پرملن11 و 
الیزابت وایز12 بار دیگر با خلق یک شاهکار مهه جانبه،باین به مثر 
نشسنت این پروژه شدند. هرگز نشد که از روشن بیین و بلندنظری 
فوق العاده آن ها هبت زده نشوم. از جانت کینگ13 و مارتنی مک 
ما  به  که  کار،  مراحل  آخرین  در  کمک هایشان  برای  دوناگ14 
این امکان را داد تا اطلس را تقریبًا در زمان تعینی شده به پایان 
برسانیم، بسیار سپاسگزارم! دمل برای دوسیت و اهلام خبشی های آن 
بنویک15 بنیانگذار انتشارات مرییاد تنگ می شود. بدون مهراهی 
ویراست  به  اطلس، هرگز  این  پیشنی  ویرایش های  او در مسری 
چهارم آن منی رسیدم. مرییاد به عنوان یک انتشارایت کوچک و 
ایده های جسورانه و خالقانه  برای شکوفایی  مستقل، فضایی را 
اجیاد می کند که مهه ی ما از این عزم آنان و ایستادگی هبره مند 
می شومی. از باب بنویک16 مدیر مرییاد، برای دوسیت مداوم و نیز 
دلسوزی های پیوسته اش نسبت به پروژه ی اطلس ها سپاسگزارم. 
از خانواده ام، به ویژه مادرم »جوان« به خاطرمحایت، خوش قلیب 
گیلدا  اقوامم  به  دارم.  پایان ناپذیر  تشکری  شوخ طبعی اش  و 
بروکمن17 و جودی واچز18 بسیار مدیومن و از آن ها ممنومن، چرا که 
از راه های یب مشار زندگی ام را پربار کرده اند و دنیامی را گسترش 

داده اند. حفظ حیات این اطلس مرهون تالش شبکه ی گسترده ای 
از دوستان بود، به ویژه مایلم قدرداین کنم از: جویل آبراهام19، 
مادلنی  مونا دوموش22،  بلومن21،  مارگارت  برنشتاین20،  آلیسون 
درکسلر23، گلن الدر24، تس اوینگ25، اج گراف26، جنی نادل27، 
امی لنگ28، وندی الترل29، لویس رایس30، وندی روزن31، رابرت 
شریفتر32، الن سیپل33 و لورا زمیرمان34، از اهلام خبشی و تشویق 
بسیاری از دوستان و مهکارامن در مرکز واژگان جدید35، کمیته ی 
چشم اندازهای جغرافیایی زنان، دانشگاه های ورمونت، یورک و 

کالرک و مهچننی کاجل هانتر، تشکر و قدرداین می کنم. 
افراد بسیاری با تأمنی نقشه ها و اطالعات خاص مهکاری کردند و 
مایلم به ویژه تشکر کنم از جین بارت36، لوری منینگ37، مؤسسه ی 
در  مهروترا39  آپارنا  داوسون38،  مریلنی  زنان  آموزش  و  پژوهش 

سازمان ملل و سوفیا هویر40 )در مؤسسه ی( علوم و فنون جهاین41.
ورای این قدرداین های ویژه، دین اجتماعی و فکری خود را 
نسبت به مدافعان یب مشار حقوق زنان که بیشتر آن ها یب نام و نشان 
هستند، نادیده منی گریم. افرادی که برای سالیان دراز و اغلب با 
داشتند  تأکید  که  بودند  کساین  تنها  بسیار،  هزینه های  پرداخت 
پرسش در مورد جایگاهی که زنان در آن قرار دارند، از امهیت 
زنان سراسر  بدون محایت گروهی جنبش  های  برخوردار است. 
جهان و تالش های راه گشای گروهی  اندک و پی گری، من نه از 
اعتماد به نفس و نه از دانش و آگاهی کایف برای به اجنام رساندن 

این اطلس برخوردار نبودم. 
جوین سیگر - کمربیج، ماساچوست 

1.  Cynthia Enlae
2.  Sohaila Abdul Ali
3.  AmyFreeman
4.  Mabel Fu
5.  Kristina Schmidt
6.   Michael miklerson
7.  Hunter College
8.  Annie Olson
9.  Candida lacey
10.  lsabelle lewis
11.  v Corinne Pearlman
12.  v Elizabettn wyse 
13.  Jannet King
14.  Martine McDonagh

15.  Anne Benewick
16.  Bob Benemick
17.  Gilda Brackman
18.  Judy wachs
19.  Julie Abrahan
20. Alison Bernszein
21. Margaretv Blumann
22. Mona Damash
23. Madeline Drexler
24. Glen Elder
25. Tessn Ewing
26. Ej Graff
27. Jane Knodell
28. Amy lang

29. wendy luttrel
30. louisn Rice  
31. wendy Rosen
32. Robart shreestern
33. Ellen sippel
34. laura Zimmerman
35. The Center for New words
36. Jenny Barrett
37. lory manning
38. Marilynn Dawson
39. Aparna Mehrotra
40. Sophia Huyer
41. Women in Global Science and 

Technology

پانوشت ها:
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پیشگفتار دوم

مسایل زنان در جهان و به ویژه در ایران مهواره موضوعی مناقشه 
برانگیز و پر تنش بوده است. به ویژه زماین که مسایل زنان بدون 
توجه به ویژگی های بومی جامعه ایران و تنها به تقلید و تبعیت از 
روندها و رویکردها در جوامع دیگر به خصوص جامعه غریب  مورد 
توجه قرار گرید، می تواند جمموعه ای از سوء تفامهات و خطاها را 
ایران  به دنبال داشته باشد. فرایند شکل گریی مطالبات زنانه در 
ضمن آنکه در اغلب موارد با مطالبات عمومی برای دموکراسی و 
عدالت هم راستا بوده، در عنی حال به شکلی انکارناپذیر روندی 
روبه رشد داشته و از ارتقای کیفی و کمی برخوردار بوده است. این 
مطالبات اغلب در قالب جنبش اجتماعی زنان مورد مطالعه و حبث 
قرار گرفته اند. جنبش زنان در ردیف جنبش های اجتماعی جدید 
قرار داده می شود که دیدگاه های متنوع و متفاویت درباره آن وجود 
دارد. آلن تورن یک جنبش اجتماعی را با سه مولفه تعریف می کند:
- "هویت "یعین چیسیت جنبش و گروه اجتماعی که منایندگی می کند،

- "دمشن" یا آنچه جنبش علیه آن مبارزه می کند و
- "هدف" یعین آنچه جنبش در چشم انداز و افق تارخیی خود 

برای رسیدن به آن تالش می کند.
شکست  یا  موفقیت  در  کننده ای  تعینی  نقش  هدف  انتخاب 
جنبش ها دارد. برای انتخاب هدف مناسب، فعاالن جنبش باید 
ارزیایب روشن و واقع بینانه ای از وضعیت موجود داشته باشند.
آرمان رهایی از تبعیض، نابرابری و خشونت اگرچه مهواره در 
زنان   جنبش  مجله  از  ایران  اجتماعی  جنبش های  اهداف  صدر 
چشم انداز  که  هستند  آن  از  کلی تر  مفاهیم  این  اما  داشته  قرار 
روشین برای جنبش ها ترسیم کنند. اتفاقا مهنی اهبام در مفاهیم 
مورد اشاره موجب شده تا در مقاطعی جنبش زنان دیدگاه دقیق 
و شفایف نسبت به اهداف خود نداشته باشد. طی دهه های پس از 
انقالب با وجود گسترش حضور زنان در جامعه و موفقیت های 
برای  بسیاری  و حمدودیت های  موانع  در حتصیالت،  آنان  متعدد 

این  در  است.  داشته  وجود  زنان  عادالنه  و  برابر  حقوق  کسب 
اشتغال،  و  کار  و  کسب  بازار  در  نابرابری ها  از  زنان  سال ها 
تصمیم گریی و مشارکت سیاسی- اجتماعی، فرصت ها و تسلط 
نظام حقوقی مرد ساالرانه رنج برده اند و به مهنی دلیل مطالبات 
گسترده ای برای خروج از وضعیت تبعیض آمیز داشته اند که فاقد 
قرار  تعارض  در  اجتماعی  واقعیت  با  گاه  و  بوده  اولویت بندی 
داشته است. در این میان دیدگاه های لیربال که عمدتا در میان 
زنان خنبه طبقات متوسط و برخوردار طرفداراین داشته توانسته 
از موضعی ایدئولوژیک برخی مطالبات لیربال را در راس اهداف 
جنبش زنان قرار دهد که مانع از دیده شدن مظامل نسبت به عموم 
زنان به ویژه زنان در گروه های اجتماعی فرودست و نابرخوردار 
شده است. به نظر می رسد این نقطه ضعف تا حد زیادی حاصل 
در  ناکامی  و  زنان  دقیق وضعیت  و  در  شناخت علمی  ناتواین 
تبینی دقیق مشکالت زنان در ایران بوده است. کتاب حاضر - در 
کنار ده ها کتاب و مطالعه دیگر در خصوص وضعیت زنان- گامی 
است به سوی کاهش نقطعه ضعف مورد اشاره و حل نسیب آن. 

شناخت وضعیت جهاین زنان آن هم به شکل کپسولیزه و در 
قالب نقشه های متعدد، ابتکاری بود تا انگیزه الزم را برای ترمجه 
در  زنان  وضعیت  شاخص های  ارائه  اما  کند.  فراهم  کتاب  این 
جهان وقیت با معادل مهان شاخص ها در ایران مهراه شود درک 
و شناخت جامع تری از وضعیت زنان در ایران و جهان به دست 
و جهان  ایران  در  زنان  مسایل  با  آشنایی  برای  اگرچه  می دهد. 
می توان به مسایل و موضوعایت فراتر از 5 خبش و 40 موضوع 
مندرج در کتاب اشاره کرد اما برای خوانندگان عالقمند به مسایل 
زنان که مایلند تصویری امجایل اما نقادانه از وضعیت زنان داشته 
باشند، مطالعه کتاب حاضر می تواند بسیار مفید و راهگشا باشد. 
سعید مدین قهفرخی )مؤلف خبش ایران(
 سید مهدی خدایی )مترجم( - تابستان 1395
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دولت ها علیه تبعیض 1

حرکت مستمر برای پیوسنت به دیگر کشورها 
کشورهایی که اخریًا CEDAW را امضا کرده اند، ژانویه 2008 

عمان)2006(

برونئی)2006(

مونته نگرو)2006(

موناکو )2006(

جزایرمارشال)2006(

امارات متحده عریب )2004(

 کریابایت5 )2004(
سوازیلند )2004(

میکرونزی)2004(

اکثر دولت های جهان، بر روی کاغذ، به رعایت برابری کامل زنان 
متعهد شده اند. 

به   4CEDAW زنان  علیه  تبعیض  اشکال  متامی  حمو  کنوانسیون 
در  و  تصویب  در سال 1979  متحد،  ملل  معاهده ی  عنوان یک 
1981 اجرایی شد. این کنوانسیون نتیجه ی سال ها سازماندهی زنان 
هم در سازمان ملل متحد و هم ده ها کشور در سراسر جهان بود. 
حرکت هنایی برای هتیه و تنظیم این معاهده در کنفرانس 1975 

زنان سازمان ملل متحد در مکزیک به اجنام رسید.
CEDAW خنستنی معاهده ی سازمان ملل متحد درباره ی وضعیت 

زنان نیست. پیش از آن چندین معاهده با موضوع حقوق ازدواج،حقوق 
سیاسی و نیز قاچاق، زمینه را برای تصویب CEDAW فراهم کردند، 

معاهدایت که در جای خود هنوز از امهیت برخوردارند. 
CEDAW جمموعه ای از استانداردها و اصول جهاین را پایه ریزی 

می کندکه قرار است به عنوان الگویی برای شکل دادن سیاست های 
ملی در جهت اهداف بلندمدت حمو تبعیض جنسییت، به کار گرفته 
شوند. دولت هایی که CEDAW را تصویب کرده اند، موظف به توسعه 
و اجرای سیاست ها و قوانیین در جهت رفع تبعیض علیه زنان در 

کشورهای خود هستند. 
 CEDAW عملی  تأثری  بنی املللی،  توافق نامه های  از  خیلی  مثل 
 CEDAW بسیاری  بوده است. دولت های  متفاوت و گوناگون  هم 
را به تصویب رسانده اند، یب آنکه تالش چنداین در جهت اجرای 
آن از خود نشان دهند. با این وجود CEDAW سکویی از انتظارات 
حداقلی را به وجود آورد که گروه های زنان می توانند با استفاده 
از آن، از دولت ها حساب کشی کنند و عمالً نیز دراین جهت مورد 

استفاده قرار می گرید.
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پرو
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CEDAW

کشورهای امضا کننده ی کنوانسیون حمو متام اشکال تبعیض آمیز علیه 
زنان، وضعیت تا ژانویه ی 2008 

185 کشور عضو این کنوانسیون هستند. فقط یک کشور )ایاالت متحده 
آمریکا( کنوانسیون را بدون تصویب به امضا رسانده، و این بدان معین است که 
عملکرد این کشور در چارچوب معاهده حمدود منی شود و به آن تقیدی ندارد.

کنوانسیون را امضا و تصویب کرده اند
امضا کرده، اما تصویب نکرده اند

نه امضا و نه تصویب کرده اند
سایرکشورها

پرتغال
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وضعیت زنان 2

طول عمر

میانگنی امید به زندگی زنان )2007( 

میانگنی جهاین:
زنان: 70 سال  
مردان: 66 سال

باالترین ها: 
زنان: ژاپن، هنگ کنگ - 86 سال 

مردان: هنگ کنگ - 80 سال، ژاپن - 79 سال 

پاینی ترین ها: 
زنان: بوتسوانا 33، سوازیلند 34

مردان: سوازیلند 33، بوتسوانا 35، لسوتو 35

86
هنگ کنگ

86
ژاپن 84

ایتالیا
84

فرانسه
84

سوئیس

83
سوئد

83
اسپانیا

83
نروژ

83
ایسلند

83
فنالند

83
استرالیا

83
کانادا

83
اتریش

83 سال و بیشتر:

45 سال وکمتر
42

40افغانستان
ماالوی

43
آنگوال

44
موزامبیک

33
بوتسوانا

34
سوازیلند

36
لسوتو

37
زمیباوه

37
زامبیا

45
مجهوری 
آفریقای 
مرکزی

طول عمر زنان در اکثر کشورها بیشتر از 
مردان است، اما در باال و پاینی این جدول 

شکاف جنسییت کاهش می یابد.

برای مقایسه ی وضعیت زنان در سطح جهان، هیچ راه آساین وجود 
ندارد. در واقع نگاه یک سویه به این قضیه، تالشی غریمنطقی است. 
کیفیت  و  کلی  که وضعیت  این وجود، شیوه های جالیب هست  با 

عمومی زندگی آن ها را تا حدودی روشن می کند. 
ما  به  چشم انداز  یک   )GDI( جنسییت6  توسعه ی  شاخص 
می دهد. این شاخص که توسط برنامه ی توسعه ی سازمان ملل 
بعد  سه  در  را  کشورها  دستاورد  میزان  است،  شده  هتیه  متحد 
ارزیایب  درآمد  و  زندگی  به  امید  سواد،  یعین:  انساین  توسعه ی 
جنسییت،  نابرابری های  براساس  سپس  نتایج  این  می کند. 
عنوان  به  هنایت  در   GDI ترتیب  این  به  می شوند.  وزن گذاری 
توسعه ی  زمینه وضعیت  در  به جنسیت  نسبت  معیاری حساس 

کشورها کاربرد پیدا می کند. 
بعد دیگر که از زاویه آن می توان به وضعیت کلی زنان نگاه کرد، 
شاخص شکاف جنسییتGGI( 7( است، که اخریًا توسط جممع جهاین 

اقتصاد 8 هتیه شده است. این شاخص، برابری نسیب میان مردان و 
زنان در دسترسی به منابع را بدون توجه به سطح عمومی توسعه، 

اندازه گریی می کند.
یکی از نکایت که هر دو شاخص به منایش می گذارد آن است که 
برابری جنسییت، تا حدی نتیجه ی تعهدات دولیت به سیاست ها و 

اصول برابری است. 
دو  هر  در  اسکاندیناوی  کشورهای  باالی  جایگاه  مثال،  برای 
برابری  کشورها  این  نیست!  تصادیف  امری  هیچ وجه  به  شاخص 
جنسییت و توامنندسازی زنان را به عنوان سیاست های ملی آشکار 

خود در پیش گرفته اند. 
امید به زندگی، نشانه ای غریقابل تقلیل از رفاه کلی است. در 
باالتری  به زندگی  امید  از  به نسبت مردان  اغلب کشورها، زنان 
برخوردارند. اما برای بسیاری از زنان - و مردان- جهان، زندگی 

کوتاه و سخت است. 

زنان در جهان و ایران16 



2005-07 )GDI، GGI( دو شاخص وضعیت زنان

ارزیابی وضعیت زنان

10 کشور برتر 
رده باال

10 کشور انتهایی  رده متوسط 
رده پاینی

شاخص 
توسعه جنسییت

شاخص شکاف 
جنسییت
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سر جای خود نشاندن 3

به عنوان یک مشاهده ی سیاسی وسیع، می توانیم بگوییم که زنان 
در مهه جا با حمدودیت های غریرمسی در زمینه های حضور عمومی، 
پوشش و رفتار خصوصی و عمومی مواجه هستند. اما در بسیاری 
از کشورها »سرجای خود نشاندن زنان« رویه ی غالب به حساب 
می آید. حمدودیت در پوشش و رفت و آمد، در تعداد تعجب آوری 
باورهای  ]گاهی[ ریشه در  که  امری  اعمال می شود،  از کشورها 
و  زنان  کنترل  برای  مردان  زمینه ی حق  در  رایج  پدرساالرانه ی 

ترکییب قدرمتند با تفاسری بنیادگرایانه مذهیب دارد.
در بسیاری از کشورها حقوق زنان از جانب بنیادگرایان مذهیب 
حتت فشار روزافزون قرار دارد. بنیادگراهای هندو در هند، مسیحی 
در آمریکا، کاتولیک رمی در کرواسی، اسالمی در اجلزایر، فقط 
بعضی از منونه های آن هستند. موج رو به افزایش بنیادگرایی در 
مهه جا مورد چالش و حبث قرار گرفته است. مدافعان حقوق زنان 
به ویژه در به چالش کشیدن مشروعیت ممنوعیت های بنیادگرایانه 
فعالیت  مذهیب،  متون  جایگزین  و  معتدل  تفسریهای  ارائه  نیز  و 

می کنند. 
نقض  از  حاکی  موارد  بسیاری  در  زنان،  بر  حمدودیت  اعمال 
حقوق بشر در ابعاد گسترده تر و نیز سرکوب سیاسی است. این 
حمدودیت ها در فضای اختناق گسترده ای که به شیوه های خمتلف 

زنان و مردان را حتت تأثری قرار می دهند، رشد می کنند. 

اعمال انزوا

جداسازی  آن ها  در  که  کشورهایی 
زنان عمل قابل قبویل شناخته می شود 

)اوایل2000( 
آمدهای  و  رفت  زمینه ی  در  زنان 
خود حمدود شده اند و اغلب به شدت 
داشته  نگه  مزنوی  خانه هایشان  در 
می شوند. در بسیاری از این کشورها، 
از  بعضی  میان  در  فقط  مزنوی سازی 
گروه های قومی و مذهیب رواج دارد. 

بنی  در  خصوصًا 
هوساها و فلوین ها

نیجر
اریتره مین

عمان

قطر

ایران
افغانستان

پاکستان

عربستان سعودیهندبنگالدش
امارات متحده عریب

نیجریه:
 عمدتًا در مشال

کامرون:
 عمدتًا در مشال

ارائه  با  می تواند  مرد  سوریه: 
کشور،  وزارت  به  درخواست 
خروج مهسر خود از این کشور 

را ممنوع کند.

گرفتن  بترای  زنتان  قطـر: 
بته  رانندگتی  گواهینامته ی 
نیتاز دارنتد. اجتازه ی مهستر 

خانواده،  قانون  قرقیزستان: 
باردار  زن  که  زماین  در  طالق 
است یا کودک او زیر یک سال 

دارد را ممنوع کرده است.

برونئی: حمدودیت ها در زمینه ی 
از  شرایط  بعضی  در  پوشش 
برای دانش آموزان دختر،  مجله 

اعمال می شود.

عربستان سعودی: زنان اجازه ی 
دوچرخه سواری  یا  رانندگی 

ندارند.
مین: براساس قانون، زن باید از 
کند.  ]حمض[  اطاعت  مهسرش 
او باید در خانه ای که مهسرش 
تعینی کرده زندگی کند، وظایف 
زناشویی را به شکل کامل اجنام 
مهسر  اجازه ی  بدون  و  دهد 

خانه را ترک نکند.

زمینه ی  در  حمدودیت  مالزی: 
گروه های  برای  تنها  پوشش، 

معیین از زنان.
انتتتتتدونتزی

مالزی
برونئی

بنگالدش
هند

کشمری

پاکستان

قرقیزستان
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ایاالت متحده 
آمریکا

ونزوئال

ایاالت متحده آمریکا: جمالس 
ایالیت بنی 2001 تا 1995، 

تعداد 301 الحیه ی ضدسقط 
جننی را به تصویب رسانده اند. 

امروزه در 87% از نواحی 
آمریکا خدمات سقط جننی 

ارائه منی شود.

شهروندی  امکان  مصر: 
منتقل  مردان  طریق  از  فقط 
می شود. کودکاین که حاصل 
با  مصری  زنان  ازدواج 
مردان خارجی اند از مواهب 
شهروندی برخوردار نیستند.

سوازیلند: زنان متأهل از حلاظ 
حقوقی صغری حمسوب می شوند. 
قانون  طبق  که  آن هایی  هرچند 
مدین ازدواج می کنند، در صوریت 
از  پیش  موافقت نامه ی  در  که 
باشد،  شده  قید  ازدواج شان 
به  مربوط  حقوق  از  می توانند 

بزرگساالن برخوردار شوند.

گروه های  بعضی  در  اوگاندا: 
مردان  دارد  امکان  قومی، 
شده  فوت  برادران  بیوه های 
خود را به ارث برند. بعضی از 
 مردان گروه قومی کاراموجونگ
کشور  شرق  مشال  منطقه ی  در 
سنت  اساس  بر  مهچنان 
به زنان  با جتاوز  فرهنگی شان، 
خود  به مهسری  را  جمرد،آن ها 

درمی آورند.

نیجریه: افزایش فشار بنیادگرایی 
کشور.  مشال  در  مذهیب 
را  شدیدی  احکام  بنیادگراها 
تنبیه  مجله  از  می کنند؛  اعمال 
بدین شدید و قتل زنان هنگام 

روابط نامشروع جنسی.

کنگو:  دموکراتیک  مجهوری 
مراودات  اکثر  اجنام  برای  زنان 
قبول  مجله  از  روزمره  حقوقی 
شغل و باز کردن حساب بانکی، 

به اجازه ی مهسر نیاز دارند.

قیدی  جزا،  قانون  در  ونزوئال: 
اگر  اینکه  بر  مبین  دارد  وجود 
به  جتاوز  مورد  در  بالغ  مردی 
یک زن بالغ - که از قبل با او 
آشنایی داشته-گناهکار شناخته 
از  پیش  که  درصوریت  شود، 
با او ازدواج کند،  صدور حکم 

می تواند از جمازات جنات یابد.
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مین
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ایران
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 )اوایل دهه ی 2000( 
این  در  مردان  قدرت  اعمال  از  یا  کرده،  حمدود  را  زنان  مسافرت  و  آمد  و  رفت  دولت 
زمینه محایت می کند. بیشتر اوقات زنان برای مسافرت یا گرفن پاسپورت به اجازه ی یکی از 

خویشاوندان مذکر خود نیاز دارند. 
قواننی دولیت اصول اجباری پوشش را در مورد زنان اعمال می کند.

قواننی دولیت بر رفت و آمد و پوشش زنان حمدودیت هایی اعمال می کند.
هنجارهای فرهنگی، بنیادگرایی مذهیب یا فشار ملی گرایانه، حمدودیت های اجتماعی بر زنان 

را افزایش می دهد. 
در مورد محله به زنان به دلیل پوشش زننده یا نامناسب، گزارش هایی وجود دارد.

اعمال محدودیت بر زنان
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