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پيش گفتار

در ايران با شنيدن کلمه روستا بالفاصله محلی بدون آب و برق و با خانه های خشتی و گلی در نظر مجسم می شود گويی که کمبود و محروميت 
مشخصه وطبيعی يک روستا است.  

بار سنگين اين زندگی طاقت فرسا طبعا بر دوش زنان و دختران است چرا که بايد در حاليکه به هيچکدام از نيازهای خاص آنان پاسخی داده نمی 
شود، به نيازهای خانواده خود پاسخ گويند.

زندگی زنان روستايی ايران با هيچکدام از شاخص های زندگی انسانی مطابقت ندارد چه رسد به استانداردهای بين المللی. زنان روستايی انسانهای 
فراموش شده ای  محسوب می شوند که از اوليه ترين نيازهای زندگی شرافتمندانه محروم هستند. 

زهرا فرجی  مديرکل امور زنان و خانواده استانداری استان مرکزی وضعيت زنان روستايی را در يک کالم نابسامان توصيف کرد و اذعان کرد که 
اين زنان هيچ گونه امکاناتی در اختيار ندارند. وی گفت:  بحث اشتغال زنان و دختران روستايی در هيچ برنامه ای تعريف نشده است. ۱ 

اين اعتراف اگرچه دردناک است اما بيانگر همه واقعيت نيست. از يک يکسو شفافيتی در وضعيت زنان روستای وجود ندارد و از طرف ديگر 
وضعيت زنان ايرانی بطور عام اسفناک است چرا که حقوق آنها در قانون برسميت شناخته نشده  و بخاطر جنسيتشان مورد تبعيض قرار می گيرند. 
طبق ماده ۱۲۱۰ قانون اساسی، سن بلوغ برای دختر ۹ سال قمری است و طبق ماده ۱۰۴۱ ازدواج دختر بچه ها قبل از ۱۳سالگی با اجازه ولی مجاز 

است. بر اساس ماده ۱۱۰۵ رياست خانواده خصيصه شوهر است.
طبق ماده ۱۱۱۷ ، شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند.

طبق مواد ۱۱۲۳ و ۱۱۲۴ مرد می تواند زن خود را حتی بدليل بيماری طالق دهد. در حاليکه طبق قانون مدنی برای درخواست طالق با پيچيدگی 
های فراوان مواجهند.

مثالهای معدود قيد شده در باال بيانگر نقض حقوق اوليه زنان در ايران بطور عام است. طبيعتا وضعيت زنان روستايی بسا وخيم تر است چرا که آنها 
بايد با فقر و محروميت مطلق نيز دست و پنجه نرم کنند. 

اطالعات اين گزارش از ميان اندک گزارشاتی که در رسانه های حکومتی منعکس شده جمع آوری شده است. 
الزم به ذکر است که اکثر مشکالتی که برای يک يا دو روستا قيد شده، برای همه روستاهای ايران وجود دار و تفاوت ها کمی است.  

پاورقی ها  :

۱- سايت حکومتی سالمت نيوز– ۲۵مهر۱۳۹۵ 
http://www. salamatnews.com/news/١٩٥٣٧٢
    

از انتشارات کميسيون زنان شورای ملی مقاومت ايران – اسفند ۱۳۹۶
حق طبع و انتشار محفوظ و متعلق به کميسيون زنان شورای ملی مقاومت ايران می باشد. 
چاپ و انتشار اين گزارش و يا بخش هايی از آن با اجازه قبلی و يا ذکر منبع مجاز است.

women.ncr-iran.org
facebook: NCRI Women’s Committee

twitter: @womenncri
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۱. دسترسی به زير ساخت ها

در كشوري ثروتمند با منابع طبيعي مانند ايران بسياري از مردم روستايي 
به آب دسترسي ندارند؛ حتي آبي كه توسط تانكر يا از طريق چاه 

بدست مي  آيد. 

عدم دسترسی به آب
يکی از بزرگترين معضالت زنان روستايی در زمينه زير ساخت ها عدم 
دسترسی به آب سالم و کافی است. برای بررسی اين موضوع کمی بر 
روستاهای چابهار۱ تمرکز می کنيم. چابهار يک شهر از استان محروم 

سيستان و بلوچستان است که در واقع تنها شهر بندر اقيانوسی ايران می 
باشد. وضعيت مردم ۴۴ روستای اين شهر در محروميت از آب دريغ 

انگيز است.
اين روستاها اساسا از آب لوله کشی محرومند. آب آنها با تانکر های 

مستهلکی تامين می شود که آبی غير بهداشتی و ناسالم را آنهم با تاخير 
زياد و حجم بسيار کم به آنها می رساند.

آبی که به روستا می رسد در يک منبع فلزی و دبه های پالستيکی 
نگهداری می شود. منبع نگهداری آب غير بهداشتی است و آب 

نوشيدنی مردم معموال زرد رنگ است. بچه های روستا معموال مريض 

هستند. در موردی روستاييان متوجه شدند که دهان کودکان سبز شده 
است. پس از بررسی ها مشخص شد که علت اين موضوع وجود جلبک 

های بسيار زياد در منبع آب روستا بوده است. 
مردم بدليل کمبود شديد آب، گودالهايی حفر کرده اند که آب باران 

را در خود جمع می کند و منبع ذخيره آب روستا محسوب می شود. 
اين گودالها که هوتگ ناميده می شود منبع رشد پشه و مگس است و 

در عين حال برای شست و شوی بدن، ظروف و لباس استفاده می شوند. 
مواقعی که آب هوتگ تازه است يا آب تانکر نرسيده است مردم از 

همين آب برای نوشيدن هم استفاده می کنند. 
دختران ۱۰-۱۱ ساله  مسئول انتقال آب از هوتگ به خانه ها هستند. اين 
کار با قابلمه های بزرگ انجام می شود که اين دخترکان روی سر خود 

حمل می کنند. 
در سال ۱۳۹۰ يک سد در اين منطقه بر رودخانه «کاجو» ايجاد شد. قرار 

بود با ايجاد اين سد مشکل آب چند روستا حل شود اما هيچ سيستمی 
برای انتقال آب ايجاد نشد. لذا آب پشت سد می ماند و تبخير می شود 

اما روستاها تشنه  می مانند.
برای هر فرد در اين روستاها، سهميه ۱۵ ليتر آب در روز در نظر گرفته 

شده، که اساسا جوابگوی نياز مردم نيست.  نگاهی به سرانه مصرف 
آب در مقياس های بين المللی جاي هيچ توضيحي برای ما نمی گذارد. 

کمترين سرانه مصرف آب در دنيا متعلق به کشور مالزی است که 
روزانه ۹۰ ليتر برای هر نفر می باشد. حال آنکه سرانه مصرف آب در 

کشورها به ۲۴۰ ليتر هم می رسد. کشاورزی و دامداری اين منطقه 
بخاطر کمبود آب بطور كلي رو به نابودی است.

وضعيت آب در روستاهای سراسر ايران مشابه است. عليرضا ابراهيمی، 
دبير مجمع نمايندگان گلستان در مجلس اعتراف کردکه در استان 

گلستان۲ که در مجاورت دريای خزر وجود دارد، بيش از ۱۰۰ روستا با 
تانکر آبرسانی می شود و روستائيان از حداقل خدمات عمومی محرومند.

عدم دسترسی مردم به آب آشاميدنی مورد نياز روستاهای جالران۳ در 
نزديکی مرز افغانستان،  روستای کالشور۴ در استان خراسان شمالی، 

روستای کافتر۵ درشهرستان اقليد و روستای گندم بر۶ در کاشمر نيز به 
رسانه های رژيم راه يافته است.

محروميت از برق 
انگشت شمار نمونه هايی که مقامات و رسانه های حکومتی به  نبود برق 

اشاره کرده اند مربوط به قولهای بی پايه است که مقامات به روستاييان 
داده اند اما عمل نکرده اند. روستای کافتر۷ در شهرستان اقليد و روستای 

جالران۸ در نزديکی مرز افغانستان که تنها يک ساعت از برق برخورداند 
دو نمونه از اين روستاها هستند.

محل سکونت
به گفته عليرضا ابراهيمی روستاهای استان گلستان نيز در وضعيت 

مدارس و خانه های بهداشت با مشکالت جدی روبرو هستند. 
در استان گلستان۹، ۷۰ درصد روستای «چشمه لی»۰۱ ناايمن است. 

فرونشست زمين و ايجاد حفره های عميق و خطر رانش زمين، اين روستا 
را کال ناايمن کرده است. با اين حال خانه ها خشتی و غير مقاوم بوده و 

هيچگونه امکان دولتی برای حل مسکن اين روستاييان وجود ندارد. 

جاده مواصالتی 
روستاهای ايران همچنين با مشکل راههاي مواصالتي روبرو هستند. برای 

رسيدن به بسياری از روستاها هيچ جاده ساخته شده يی وجود ندارد. 
مسير رسيدن به بسياری از اين روستاها ناهموار و صعب العبور است 
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و با کوچکترين بارش باران و برف کامال بسته می شود. اين روستاها 
هيچگونه وسيله نقليه عمومی نيز ندارند.

روستای ”مور زرد زياليی“۱۱ در بويراحمد با جمعيت ۷۷۳ نفر يکی از 
روستاهای فاقد راه ارتباطی مناسب است. اخيرا يک خانم که با افزايش 
فشار خون مواجه شده بود، به خاطر باران که باعث مسدود شدن جاده 

روستا شده بود، به مرکز درمانی نرسيد و جان باخت. 

بهداشت
 مشکالت بهداشتی در روستاها بيداد می کند. در روستای جالران۲۱ 

خبری از حمام و سرويس بهداشتی نيست. خانواده ها خودشان با 
گذاشتن تعدادی کلوخ بر روی يکديگر، سرويس بهداشتی صحرايی به 
راه انداخته اند.  حمام رفتن هر بار منوط می شود به آمدن تانکر. اگر هوا 
خوب باشد و آبی که به روستا می آيد، کمی مازاد بر نيازهای اوليه افراد 

مانند آشاميدن باشد، حمام رفتن تعدادی از سکنه ميسر می شود. اين 
اتفاق معموال ماهی يک بار هم نمی افتد و فاصله حمام رفتن اهالی از ۳ 

ماه هم عبور می کند.
رژيم ايران نه تنها مسائل لجستيکی مردم روستا را حل نمی کند بلکه 
با انجام پروژه های ضد مردمی شرايط بهداشتی را برای آنها غير قابل 

تحمل تر نيز می کند. 
در آبان ماه ۱۳۹۶  مردم روستاهای رامسر۳۱ که عمده آنان را زنان تشکيل 

می دادند برای چند روز متوالی در اعتراض به احداث تصفيه خانه فاضالب 
شهری در منطقه مسکونی خود در مقابل فرمانداری اين شهر تجمع کردند. 

اما فرمانداری تنها به قول دادن اکتفا نمود و به کار خود ادامه داد. 

برخورداری از زمين
حکومت ايران حتی از چپاول دارايی های بسيار محدود مردم روستايی 
نيز فروگذار نمی کند و در صورت اعتراض نيز دست به سرکوب آنها 
می زند. در روز ۱۴آذر۱۳۹۶، نيروی انتظامی جهت مصادره زمين های 
کشاورزی روستای جليزی عليا۴۱ به نفع يک سازمان وابسته به ارتش به 
اين روستا حمله کرده و در واکنش به مقاومت اهالی، اقدام به ضرب و 

شتم معترضين کرده و تعدادی را مجروح نمودند. در نهايت الاقل ۴ زن 
روستايی را دستگير کرده و با خود بردند.

وضعيت کلی روستاها ۳ ماه پس از وقوع زلزله
رژيم ايران هنوز هيچکدام از نيازهای اساسی مردم زلزله زده را حل 

نکرده است. خالصه ای از يک گزارش خبرگزاری حکومتی ايلنا برای 
فهم نسبی وضعيت کافی است.۵۱

يک زلزله زده می گويد:  همه چيز مثل روزهای اول بعد از وقوع زلزله 
است؛ کودکان دچار سوءتغذيه شده اند، نبود سرويس بهداشتی بطور 

خاص برای زنان و افراد ناتوان، وضعيت را به شدت برای آنها بحرانی 

کرده است. کودکان طی مدت ۳ ماه بطور متوسط تنها ۴ مرتبه توانسته 
اند به حمام بروند. يک حمام برای ۱۰ خانوار يافت می شود و هر ۵ 

خانوار از يک سرويس بهداشتی استفاده می کنند.
وضعيت بهداشتی بحرانی شده است. شپش به وفور در سر افراد يافت 
می شود؛ خانه های بهداشت و بيمارستان ها دارويی برای مبارزه با آن 

نمی دهند.
زنان با مشکالت عفونی مواجهند. مشکالت عديده بهداشت و درمان 
گريبانگير زنان باردار است و سرماخوردگی های سخت، کودکان و 

همه اهالی را درگير کرده است. بيماری مردم مزمن شده و هر چند 
روز يکبار جان يک کودک يا زن را می گيرد. يک نمونه دردناک 

مرگ سارينا بود. حال سارينا در نيمه های شب به شدت وخيم و منجر 
به بيهوشي او شد. با وجود جاده خراب منطقه، سارينا به سختی به 

بيمارستان منتقل شد؛ اما در بيمارستان به دليل نبود امکانات و پزشک 
متخصص وی در دستان پدرش جان سپرد.

هنوز حدود نيمی از مردم کانکس برای زندگی ندارند.
با بی آبی وخشکسالي كنوني محصول کشاورزی هم در کار نيست.

پاورقی ها:

۱- سايت حکومتی سالمت نيوز – ۳۰مهر۱۳۹۶ 
http://www.salamatnews.com/news/٢٢٨٠٨٥

۲- خبرگزاری حکومتی تسنيم – ۷دی۱۳۹۶ 
https://www.tasnimnews.com/fa/news/١٦١٣٨٩٢/٠٧/١٠/١٣٩٦

۳- سايت حکومتی رجا نيوز – ۱۹تير۱۳۹۶ 
http://www.rajanews.com/news/٢٧٣١٠٩/

۴- سايت برترين ها – ۷شهريور۱۳۹۶ 
http://www.bartarinha.ir/fa/news/٥٩٠٦٤٣

۵- خبرگزاری حکومتی تسنيم – ۹۲ آذر ۶۹۳۱ 
https://www.tasnimnews.com/fa/news/١٦٠٥٩٢٦/٢٩/٠٩/١٣٩٦

۶- سايت حکومتی کاشمری – ۷بهمن۶۹۳۱ 
http://www.kashmari.ir/١١/١٣٩٦/٪D٪٨B٪٣D٪٨A٪٧DB
٨٪C٪D٪-٩٪٨٧D٪٨B٪٣D٪٩٪٨٦DA٪AF٪DB٨٪C٪D-٩٪٨٦
٪D٪٩٪٨٥D٪٨AD٪D٪٨B٪١D٪٩٪٨٨D٪٩٪٨٥DB٨٪C٪D٨
٪AA-٪D٪٨A٪٨D٪٨B٪-١D٪٨B٪١D٪٩٪٨٨D٪٨B٪٣D-٪٨
AA٪D٪٨A٪٧DB٨٪C-٪DA٪AF٪D٪٩٪٨٦D٪٨AF٪D٪٩٪٨٥E٢٪٨٠٪٨
C٪D٪٨A٪٨D٪٨B١.html/

۷- خبرگزاری حکومتی تسنيم – ۲۹آذر ۹۶۳۱ 
https://www.tasnimnews.com/fa/news/١٦٠٥٩٢٦/٢٩/٠٩/١٣٩٦

۸-سايت حکومتی رجا نيوز – ۱۹تير۹۶۳۱ 
http://www.rajanews.com/news/٢٧٣١٠٩/

۹- سايت حكومتي تسنيم- ۷ دی ۹۶۳۱ 
https:// www.tasnimnews.com/fa/
news/١٦١٣٨٩٢/٠٧/١٠/١٣٩٦/

۰۱- سايت حکومتی شعار سال – ۶بهمن۹۶۳۱ 
http://shoaresal.ir/fa/news/١٠٦٥٣٨

۱۱- خبرگزاری حکومتی ايرنا – ۸آبان۹۶۳۱ 
http://www.irna.ir/fa/News/٨٢٧١٣١٥٨

۲۱- خبرگزاري حكومتي رجانيوز- ٢٠تير ۹۶۳۱ 
http://www. rajanews.com/news/٢٧٣١٠٩

۳۱- سايت کميسيون زنان شورای ملی مقاومت –۱۷نوامبر۷۱۰۲ 
http://www.women.ncr-iran.org/iran-women-
news/-٤٥٠٤iran-women-s-protest-in-ramsar-continues

۴۱- سايت کميسيون زنان شورای ملی مقاومت –۱۲دسامبر۷۱۰۲ 
http://www.women.ncr-iran.org/iran-women-
news/-٤٥٦٩iran-women-arrested-in-jelizi-village-
transferred-to-ilam-prison

۵۱- خبرگزاري حكومتي ايلنا – ۱۵ بهمن ۹۶۳۱ 
https://www.ilnanews.com/fa/tiny/news٥٨٩٥٤٦- 
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۳. دسترسی به بهداشت و درمان۲. امنيت غذايی و تغذيه

کارگروه حقوق مجمع عمومی ملل متحد بر حق برخورداری از غذای 
کافی برای همه افراد بعنوان حق حياتی ياد می کند و دولت ها را مسئول 

ايجاد محيط های دوستانه، توانمند و باتجربه می داند که مردم بتوانند 
نيازهای رژيم غذايی و تغذيه خود را برآورده کنند.۱  در اين راستا، 

بکارگيری سياست های اطمينان بخش برای برخورداری زنان از حق 
زمين، آب و منابع طبيعی برای امنيت و حاکميت غذايی نيز از وظايف 

دولت ها است.
تأمين امنيت غذايی خانواده از مشغله های کاری زنان است که به  عنوان 
نيمی از نيروی انسانی مولد در روستاها، با کمترين امکانات زندگی می 

کنند. 

روستاها بدون هيچ امنيت غذايی
مردم بسياری از روستاهای ايران در زير مينيمم های انسانی روزگار می 

گذرانند. حسين آباد۲روستايی در دل کوير است.
 غذای اصلی مردم اين روستا يونجه است. طوفان خشکسالی تمام اين 

منطقه را درنورديده و فقر، قامت مردمانش را خميده کرده است. قنات 
های اين ده حدود ۲۰سال است که خشک شده است اما به آنها پمپ 
برای کشاورزی نمی دهند و می گويند شما سند زمين هايتان را نداريد. 

در حاليکه اين زمين ها بصورت ميراثی از نسل های خيلی گذشته به آنها 
تعلق داشته است.

مردم اين روستا آب آشاميدنی ندارند و از اندک آبی که برای کشت و 
کار به آنها می رسد در کنار کپرهايشان چند صد متر مربع يونجه کاشته 

اند. مقداری از يونجه های کاشته شده را برای حيوانات و مقداری را هم 
برای مصرف خود کنار می گذارند. بسياری از دامها هم متعلق به ارباب 

هاست که نزد اهالی روستا نگهداری می شوند.

کاهش شديد جمعيت روستايی
به گفته متخصص سالمت عمومی جمعيت روستايی ايران بشدت کاهش 

يافته است. وی می گويد: “در حال حاضر توليد غذا در روستاها بسيار 
کم شده و از آن حمايت نمي شود. ممکن است بگويند شاليکاری در 
منطقه ای آب می برد و اين کار در منطقه ای ممنوع شود، اما با توجه به 

اينکه راه ديگری جلوی پای کشاورز گذاشته نشده است، آنها زمين های 
خود را می فروشند و به جای آن هم شغلی برايشان ايجاد نمی شود تا 

درآمد جايگزينی داشته باشند. اين روند باعث  فقر مردم منطقه می شود. 
همه روستاييان نمی توانند به راحتی از شهر غذا تهيه کنند؛ به همين 

دليل امنيت غذايی۳  در روستاها به خطر می افتد و اين چرخه ادامه پيدا 
می کند. اين مشکالت باعث جابجايی و تغيير اقليم روستاييان می شود.”
وی می افزايد: “يکی از داليل کاهش توليد مواد غذايی در روستاها، 

نبود مديريت آب و خاک در کشور است. يکی از نمودهای عدم 
مديريت سالم، قاچاق خاک مناطق حاصلخيز است.۴

در حال حاضر ۴۰ هزار۵  روستای ايران خالی از سکنه شده اند.      
در ازای نابودی هر هکتار زمين کشاورزی امنيت غذايی ٢۰ نفر در ايران 
به خطر افتاده و هم اکنون دانش آموختگان رشته کشاورزی باالترين نرخ 

بيکاری را در کشور دارا هستند.”
افزايش جمعيت شهرنشين کشور باعث شده که دروازه های ايران به 

روی واردات مواد غذايی بيش  از پيش گشوده شده و حجم قابل توجهی 
از درآمدهای نفتی کشور نيز صرف واردات مواد غذايی شود.جمعيت 

روستايی ايران در سال ۱۳۳۵ بيش از ۶۸ درصد جمعيت کل کشور 
را تشکيل می داد، درحالی که امروز بيش از ۷۱ درصد جمعيت کل 
کشور را شهرنشينان تشکيل می دهند و جمعيت روستايی به زير ۳۰ 

درصد سقوط کرده است. با اين  حال، در اين فاصله جمعيت ۴ برابر 
افزايش يافته بی آنکه کمترين تناسبی ميان افزايش جمعيت شهری و 

توانايی کشور برای توليد مواد غذايی و کشاورزی وجود داشته باشد.

پاورقی ها:

-۱
 http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/
attachments/ sections/csw/٦٢/egm/expert٢٠٪group٢٠٪
report_revised_final. pdf?la=en&vs=٢٢٥٢

۲-سايت حکومتی عصر ايران – ۱بهمن۱۳۹۶ 
http://www.asriran.com/fa/news/٥٨٧٦٨٧

۳- خبرگزاری حکومتی ايسنا – ۲۴مهر۱۳۹۶ 
https://www.isna.ir/news/٩٦٠٧٢٣١٣٠٣٢

۴- خبرگزاری حکومتی ايسنا – ۲۴مهر۱۳۹۶ 
https://www.isna.ir/news/٩٦٠٧٢٣١٣٠٣٢

۵- سايت معماری – ۳آذر۱۳۹۵ 
http://memari.online/١٠٦١٢

کارگروه حقوق ملل متحد از دولت های عضو خواسته است تا حق 
برخوداری از آب، غذا و باالترين استانداردهای قابل دسترس بهداشت 

را برای زنان روستايی برسميت شناخته و به آنها متعهد باشند.۱ 
اما بهداشت و درمان زنان ساکن روستاهای ايران مانند همه شرايط 

زندگی آنها با فاصله بسيار زيادي از استانداردهای بين المللی وخيم 
است. متأسفانه اين مسائل نيز آنقدر از ديد مسئولين حکومتی بی اهميت 

است که حتی به ندرت به مطبوعات راه پيدا می کند. با اين وجود در 
کنار هم گذاشتن موضوعات انگشت شماری که از ميان اخبار رسانه ها 

بدست می آيد تصوير دهشتناکی را می دهد.

نبود مراکز درمانی کافی در روستاها
روستاهای ايران عمدتا از مراکز درمانی و پزشک محروم هستند. اين 
وضعيت جان زنان روستايی را که در محيط غير ايمن و غير بهداشتی 

روستا زندگی می کنند در معرض خطر دائمی قرار داده است. پريچهر 
سلطانی دبير کارگروه زنان روستايی و عشاير و مناطق محروم می 

گويد: “در حال حاضر زنان روستايی و عشاير دسترسی کمی به پزشکان 
متخصص و دندانپزشکان دارند. هنوز بسياری از زنان روستايی و عشاير 

بيمار تا رسيدن به يک مرکز درمانی جان می سپارند.”۲

مردم مسير روستای “حسن آباد” تا اولين جاده ای که ماشينی از آن عبور 
کند را با شتر تردد می کنند. چندی پيش يکی از اهالی ده قلبش درد 

گرفت و تا بتوانند وی را به شهر برسانند فوت کرد.۳ 
در ديماه گذشته بالل اسکندری سرپرست بخشداری فيروز در اردبيل از 
مرگ يک زن بيمار در روستای سنی نشين هشين۴  خبر داد که بدليل در 

دسترس نبودن يک مرکز درمانی در روستا و خرابی جاده ها جان خود 
را از دست داد.

موسی الرضا ثروتی عضو کميسيون اجتماعی مجلس رژيم گفت: “در 
حال حاضر در هر ٣ الی ٤ روستا۵  تنها يک مرکز درمانی وجود دارد و 
اغلب روستاييان برای دريافت خدمات درمانی با مشکل مواجه هستند.” 
قاسم ميرزايی نيکو ، نماينده مردم شهرستان های دماوند و فيروزکوه در 
مجلس رژيم۶  گفت: “روستاهای منطقه با مشکالت بهداشتی و درمانی 

مواجه هستند.”
دهستان چاهک۷  با ٨ هزار نفر جمعيت حتی از يک مرکز درمانی دائم 

نيز محروم است. تنها امکان پزشکی اين روستاها يک پزشک سرباز 
است که از صبح تا ساعت ۱۲ظهر برای ويزيت به روستا می آيد. وی در 
اين زمانبندی تنها ١٥ بيمار را ويزيت می کند، در حالی که ٥٠ تا ٦٠ بيمار 

روزانه برای معالجه مراجعه می کنند. در ساعات ديگر روز مردم هيچ 
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دسترسی به پزشک و امدادگر ندارند و بيماران اورژانس در بسياری 
موارد هرگز به بيمارستان نمی رسند. فاصله آخرين روستای اين دهستان 

تا مرکز شهرستان حدود ٦٠ کيلومتر است.
روستای ارميان۸  از شاهرود با مشکالت اساسی بهداشتی و پزشکی 
مواجه است. پزشک تنها بطور نامنظم ماهی يکبار به اين روستا می 

آيد. گاها ٤ يا ٥ماه می گذرد و هيچ پزشکی به روستا سر نزده است. 
روستاييان مجبورند تنها برای رفت و آمد به دکتر حداقل ١٠٠هزار 

تومان هزينه کنند. 

مرگ و مير نوزادان و مادران روستايی
در شرايطی که دسترسی کلی مردم روستاها به پزشک را دريافتيم 

وضعيت موضوعات پزشکی خاص زنان روشن است. به گفته علي اكبر 
سياري، معاون وزير بهداشت «مرگ و مير نوزادان در ايران پنج برابر 

کشور های توسعه يافته است». ساالنه ١٥هزار نوزاد۹  و حدود ۳۰۰ مادر 
حين وضع حمل جان خود را از دست می دهند.۱۰ 

ايرج خسرونيا، رئيس انجمن متخصصان داخلی نيز روشن می سازد که 
بخش قابل توجهی از مرگ و مير نوزادان در مناطق محروم و روستاهای 

ايران۱۱  اتفاق می افتد چرا که در اين مناطق مراکز بهداشت و درمان به 
ندرت يافت می شود. 

فرشته سربازی، عضو انجمن زنان و مامايی ضمن اشاره به خطر ازدواج 
و بارداری دختر بچه ها که بيشتر در جوامع روستايی و فقير۱۲  و فاقد 
تحصيالت ديده می شود تاکيد کرد که مادران زير ۱۹ سال به علت 
داشتن بارداری پرخطر نياز به مراجعات بيشتری به پزشک دارند در 

حاليکه چنين امکانی برای اين زنان جوان وجود ندارد. 

محيط غير بهداشتی و آب آلوده
توسعه نيافتگی روستاهای ايران و بخصوص نبود آب سالم بر مشکالت 

درمانی مردم می افزايد. در مرداد ماه سال ۹۶، حسن نوری معاون 
عمليات اورژانس از بيمار شدن ۱۷۰ شهروند دهستان ديناران از 

شهرستان اردل استان چهار محال و بختياری۱۳  بدليل استفاده از آب 
آلوده خبر داد که حال ۱۰ نفر به وخامت رسيده بود. اين حادثه به دليل 

فقدان مواد ضدعفونی کننده و پودر پرکلرين در مجتمع آبرسانی رخ 
داده بود. 

عدم دسترسی به درمان و سوانح
سانحه ديدن زنان در ايران با وجود قوانين و فرهنگ زن ستيزانه موجود 

زجر چندين برابری را برای فرد بدنبال دارد.  برای برآورد وضعيت 
زنان سانحه ديده در روستا شايد کافی باشد به داستان آتش سوزی يک 

مدرسه دخترانه در روستای کردی شين آباد نگاه کنيم که سالها است 
استثنائا بدليل پيگيری خانواده ها و وکيل آنها بارها به رسانه ها راه پيدا 

کرده است.
روز ۱۵ آذرماه سال ۱۳۹۱، آتش گرفتن بخاری نفتی يک مدرسه 
ابتدايی در روستای شين آباد شهرستان پيرانشهر،۱۴ موجب سوختن 

٣۷ دانش آموز دختر گرديد. اين دختر بچه ها دچار درجات مختلف 
سوختگی از ١٠ تا ۶٠ درصد شدند.

مدتی پس از وقوع آتش سوزی در اين مدرسه سيران يگانه و ساريا 
رسول زاده، دو نفر از دانش آموزان بر اثر شدت جراحت های وارده جان 

خود را از دست دادند. درمان مابقی کودکان هنوز با گذشت پنج سال 
و با وجود همه وعده و وعبدهايی که برای درمان آنها از طرف مقامات 

داده شد با اشکال روبرو است.
وکيل اين دختران در يک نامه سرگشاده به روحانی، رئيس جمهور 

ماليان، نوشت که اين دختران ۵ سال است به دليل «بی مسئوليتی 
مقامات وقت آموزش و پرورش» درد و رنج بسياری را تحمل کرده اند. 
با اين همه، طبق قوانين زن ستيزانه حاکم بر ايران، ديه آنها به دليل دختر 

بودنشان نصف محسوب شده است. 
حسين احمدی در نامه خود نوشت: “واقعيت مسئله اين است که دولت 

در قبال اين دختران وفق اصول قانون اساسی دارای مسوليت مطلق است 
و ملزم و مکلف بر اتخاذ تمامی راهکارهای مناسب برای احقاق حقوق 

آنان و درمان آن ها ولو در بيمارستان های خارج از کشور می باشد. 

دولت بايد با اتخاذ راهکارهای مناسب مانع تکرار حوادث مشابه شود.”
در آذرماه ۱۳۹۶ يک زلزله مرگبار مناطق کردنشين غرب ايران را 

لرزاند. مقامات رژيم ايران با ناکارآمدی در امور اورژانس و سياست 
های ضد مردمی خود باعث مرگ هزاران نفر شدند. اما متاسفانه مرگ 

اين قربانيان فقط توسط زلزله و آوار ناشی از آن نبود. طبق اخبار رسيده 
از اين مناطق، دست کم ۵ کودک و يک دختر معلول ۱۷ ساله تابحال 
از سرما و عدم دسترسی به درمان جان خود را از دست داده اند و اين 

روند همچنان ادامه دارد. ۱۵ 

پاورقی ها:

 -۱
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/
attachments/ sections/csw/٦٢/egm/expert٢٠٪group٢٠٪
report_revised_final. pdf?la=en&vs=٢٢٥٢

۲- خبرگزاری حکومتی ايسنا – ۱۳مهر۱۳۹۵ 
https://www.isna.ir/news/٩٥٠٧١٣٠٧٨٥٢

۳- سايت حکومتی عصر ايران -۱بهمن۱۳۹۶
 http://www.asriran.com/fa/news/٥٨٧٦٨٧

۴- خبرگزاری حکومتی ايرنا -۵دی۱۳۹۵ 
http://www.irna.ir/fa/News/٨٢٣٦١٠٢٨

https://www.mehrnews. ۱۳۸۵۵- خبرگزاری حکومتی مهر -۱۱دی
٤٢٨٨٠٦/com/news

http://tehran.farsnews. ۱۳۹۶۶- خبرگزاری حکومتی فارس -۱۲بهمن
١٣٩٦١١١٢٠٠١٤٦٣/com/news

۷- سايت حکومتی همشهری استانی-٣٠ مهر۱۳۹۶
  http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Yazd/Cont
ents/٪D٪٩٪٨٥D٪٨B٪٤DA٪A٪٩D٪٩٪٨٤D٪٨A٪٧D٪٨AA-٪D٪٨A
F٪D٪٨B٪١D٪٩٪٨٥D٪٨A٪٧D٪٩٪٨٦DB٨٪C-٪C٪٢AB٪DA٪٨٦٪D
٪٨A٪٧D٪٩٪٨٧DA٪A٪٩C٪٢BB?magazineid 

۸- سايت حکومتی دانا -١٩بهمن۱۳۹۳ 
http://www.dana.ir/news/٢٣٦٥٢٤.html

۹- سايت حکومتی تابناک -١۴بهمن۱۳۹۵
http://www.tabnak.ir/fa/news/٦٦٢٧٩٢

۱۰- سايت حکومتی عصرايران -١بهمن۱۳۹۶ 
http://www.asriran.com/fa/news/٥٨٧٦٨٧

۱۱- سايت حکومتی تابناک -١۴بهمن۱۳۹۵
 http://www.tabnak.ir/fa/news/٦٦٢٧٩٢

۱۲- خبرگزاری حکومتی ايلنا -۷شهريور۱۳۹۶ 
https://www.ilnanews.com/fa/tiny/news٥٢٨٩٦٥-

۱۳-سايت حکومتی جام جم -۷شهريور۱۳۹۶
 http://jamejamonline.ir/online/٢٩٧٤٣١٥٥٤٦٦٨٢١٥٥٧٣٥ 

۱۴- سايت کميسيون زنان شورای ملی مقاومت-۱۹آذر۱۳۹۶
 http://www.women.ncr-iran.org/fa/اخبار-زنان/٣٦٦١ 

۱۵-دويچه وله-۲۷ژانوايه۲۰۱۸ 
 http://p.dw.com/p/٢rcxH

برخی از دخترانی که در آتش سوزی يک مدرسه در شين آباد واقع در 
استان آذربايجان غربی سوختند.

سارينا، دو ساله، و محمد در ميان کودکانی بودند که به دليل سرمای 
شديد و فقدان مراقبت های پزشکی در مناطق زلزله زده جان خود را از 

دست دادند. 
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۴. دسترسی به تحصيالت

بيانيه عام کميسيون منع تبعيض عليه زنان در مورد زنان روستايی 
از تمامی کشورهای عضو و سازمان ملل متحد را به اتخاذ اقدامات 

سيستماتيک جهت افزايش آگاهی زنان روستايی درباره حدود 
حقوقشان دعوت نموده است تا از اين طريق به مبارزه با سنت ها، کليشه 

ها، قوانين و شيوه های عرفی تبعيض آميز بپردازند.١  اما آنچه که در 
روستاهای ايران شاهد آن هستيم محروميت زنان روستايی حتی از اوليه 

ترين امکانات تحصيلی است.

ترک تحصيل عموم دختران بعد از مقطع ابتدايی
در روستاهای کردستان و بسياری ديگر از مناطق ايران، بيش از ٩٨ 

درصد دختران٢  بعد از پايان دوره ابتدايی ترک تحصيل می کنند و 
بدون هيچ برنامه و فعاليت حرفه ای و هنری در خانه می مانند.

بسياری از خانواده های روستايی بدليل ناتوانی مالی برای تامين نيازهای 
مدرسه فرزندانشان، دختران را از مدرسه خارج می کنند.٣

دختران روستايی از سنين کودکی بجای پرداختن به تحصيل تبديل به 
کارگران بدون دستمزد شده و انجام کارهای خانواده روستای خود را 

بعهده می گيرند. چرا که سنتا بيشتر کارهای روستا توسط زنان انجام می 
شود.

چوپانی، آوردن هيزم از راههای دور٤ ، آوردن ظروف سنگين آب  و 
کارهای خانه از جمله اموری است که دختران بايد از سنين کودکی 

بجای درس خواندن به آنها مشغول شوند تا از اين طريق به درآمد 
خانواده کمک کنند. سرنوشت بسياری از زنان نيز از سالهای کودکی با 

کلفتی و کارگری رقم می خورد.
عموم روستاهای ايران تنها يک مدرسه دارند که پسرها و دخترها در 

کنار هم تا کالس ششم درس ميخوانند. 
مدرسه راهنمايی به باال در اکثر روستاها وجود ندارد. خانواده ها بخاطر 

دوری، مسير های ناهموار سنگالخ و رودخانه و  خطرات احتمالی و 
همچنين بدليل سرما و گرما و ناتوانی در پرداخت بهای وسيله نقليه 

نمی توانند ريسک  ادامه تحصيل دختران خود را بپذيرند بخصوص 
که مدارس دورافتاده احتمالی هم، مختلط است و خوابگاهی هم برای 

دختران وجود ندارد.
سرنوشت بسياری از دختران دانش آموز در استانهای کردستان، 

خوزستان، خراسان ، آذربايجان غربی، هرمزگان، سيستان و بلوچستان و 
کهگيلويه و بوير احمد اين چنين است. 

ازدواج زودهنگام
 ازدواج زودهنگام٦  دختران يکی ديگر از داليلی است که دختران به 

بهانه٧  آن از تحصيل محروم می شوند.٨ حدود ۵۰ درصد ترک تحصيل 
دختران دانش آموز در مناطق مرزی به دليل ازدواج ٩ است.

ازدواج دختر بچه ها موضوعی است که رسما در قوانين حکومت 

آخوندی نهادينه شده است. طبق ماده ١٢١٠ قانون مدني رژيم سن بلوغ 
برای دختر ۹ سال قمری و برای پسر ۱۵ سال است. عالوه بر آن در 

ماده١٠٤١ ازدواج همين قانون دختر بچه ها قبل از ۱۳سالگی با اجازه 
ولی مجاز است.

شرايط تحصيل دختران در روستاها
البته شرايط دخترانی که به مدرسه می روند نيز بدليل نبود امکانات 

طاقت فرساست. ١٠
اغلب روستاها با کمبود آب، برق و گاز مواجهند و نور و سرمايش و 

گرمايش مدرسه تأمين نيست. 
کالس های درس در ساختمانهای نيم ساخته١١ ، مخروبه، کانکس يا 
حتی چادر١٢  و کپر برگزار می شود و دانش آموزان سطوح مختلف 

در کالسهای چند پايه درس می خوانند. خيلی از روستاهای ايران هيچ 
سقفی بعنوان مدرسه ندارند و کودکان در محيط باز و در ميان گرد و 

خاک درس می خوانند.
مدارس سرويس بهداشتی مناسب ندارند و کودکان به آب آشاميدنی 

دسترسی ندارند.

ميز و نيمکت يا اصال وجود ندارد و يا عموما خراب و مستهلک هستند .
روز پنجشنبه ۲۴ فروردين١٣٩٦، ريزش گچ سقف کالس درسي در 
شهرستان سيريک، يک دانش آموز دختر را از ناحيه چشم مصدوم و 

راهی بيمارستان کرد. شهرستان سيريك در استان هرمزگان، در جنوب 
ايران واقع شده است. ۱۳

هرچند رژيم ايران در زمينه آمار بسيار فريبکارانه رفتار می کند بازهم 
بيان بعضی آمار ارائه شده در رسانه های رسمی به فهم وخامت امر 

کمک می  کند.   
علی باقرزاده رئيس سازمان نهضت سوادآموزی تعداد افراد بيسواد مطلق 

در ايران را ٨ ميليون و ٧٩٠ اعالم کرد. 
طبق گفته وی، «٦٣ درصد بی سوادان را زنان تشکيل می دهند.۱۴ 

وی آمار کل زنان بی سواد مطلق را ۱ ميليون و ٦٨٢ هزار نفر در گروه 
سنی ١٠ تا ٤٩ سال عنوان نمود. وی افزود:  چهار و دو درصد جمعيت 

١٠ تا ٤٩ سال زنان شهری و ١٣ درصد جمعيت زنان روستايی بی 
سواد مطلق اند. پيش از اين مقامات حکومتی آمار کودکان بازمانده از 
تحصيل را ٣,٢ ميليون اعالم کرده بودند. با احتساب اينکه ۶۰درصد از 

اين کودکان دختر هستند، حداقل ١,٩ميليون دختر بی سواد ۱۵ بازمانده از 
تحصيل وجود دارد. 

وی همچنين آمار کم سواد ها را ١٠ميليون نفر۱۶  اعالم نموده و کم سواد 
را افرادی تعريف کرد که تنها در سطح ابتدايی درس خوانده باشند. 
علی باقرزاده از جمله تاکيد کرد که“در حال حاضر آموزش الزامی 

نيست و قانونی برای اجبار آموزش در دوره ابتدايی نداريم” و اعتراف 
کرد که “٥٣  درصد داليل ترک تحصيل ۱۷ افراد و خارج شدن از 

مدرسه، اقتصادی است.” 
بر اساس آمار منتشر شده بهمن ١٣٩٦ حدود ١٢٠ دختر و پسر تنها در 

استان سيستان و بلوچستان از تحصيل محروم شده اند. ۱۸
در آبانماه سال جاری همه دانش آموزان دختر منطقه «زياليی»۱۹ 

شهرستان بويراحمد به دليل نبود مدرسه مجزا و نداشتن هزينه اياب و 
ذهاب مجبور به ترک تحصيل شدند. 

نتيجه گيری 
عليرغم شوق زياد زنان و دختران ايرانی برای تحصيل و تالش برای 

آينده ای که سزاوارش هستند، تحصيالت آنها از طرف رژيم ايران با 
موانع متعدد روبرو است. زنان روستايي با تبعيض بيشتري كه ناشي از فقر 

ميباشد روبرو هستند. 
زنان روستايی در ايران بصورت سيستماتيک از تحصيل محروم می 

شوند. شمار قابل توجهی از دختران روستايی هرگز امکان تحصيل پيدا 
نمی کنند و بقيه که به مدارس راه می يابند، عموما بعد از طی دوره 

ابتدايی از مدرسه بيرون کشيده می شوند. با اين وجود هيچ منع قانونی 
برای محروم کردن دختران روستايی از تحصيل وجود ندارد. رژيم 

حاکم طبعا هيچ اهميتی به تحصيل زنان روستايی نمی دهد. اين مقامات 
بجای حل مشکالت برآمده از فقر و امکانات سعی می کنند موضوع را 

فرهنگی جلوه داده و خانواده ها را مقصر جلوه دهند.
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۵. ازدواج دختر بچه ها و فروش دخترها

پاورقی ها:
-۱

http://www.ohchr.org/documents/HRBodies/CEDAW/ 
Statements/StatementRuralWomen.pdf 

۲- خبرگزاری حکومتی ايرنا - ۶دی
۱۳۹۵ http://www.irna.ir/fa/News/٨٢٣٦٢٤٨٨

۳- خبرگزاری حکومتی ايرنا - ۶دی۱۳۹۵ 
http://www.irna.ir/fa/News/٨٢٣٦٢٤٨٨

۴- خبرگزاری حکومتی فارس – ۲۲شهريور۱۳۹۶
 http://www.farsnews.com/newstext.
php?nn=١٣٩٦٠٦٢٢٠٠٠٥٣٦ 

۵- سايت آسو – ۱۳دی۱۳۹۶
 https://bit.ly/٢GGbpys

۶- خبرگزاری حکومتی فارس – ۱۶آبان۱۳۹۶
 https://www.mehrnews.com/news/٤١٢٧٧٤٩

۷- خبرگزاری حکومتی ميزان – ۷بهمن۱۳۹۶ 
http://www.mizanonline.ir/fa/news/٣٩٠٧٢٧/

۸- سايت حکومتی شعار سال –۴مهر۱۳۹۶ 
http://shoaresal.ir/fa/news/٨٢٣٧٦

۹- سايت آسو – ۱۳دی۱۳۹۶ 
 https://bit.ly/٢GGbpys

۱۰- خبرگزاری حکومتی فارس – ۱۶آبان۱۳۹۶
https://www.mehrnews.com/news/٤١٢٧٧٤٩

۱۱- سايت حکومتی دانا –۱۲آبان۱۳۹۶
 http://www.dana.ir/news/١٢٢٨٠٥٤.html 

۱۲- سايت آسو – ۱۳دی۱۳۹۶ 
  https://bit.ly/٢GGbpys

۱۳- سايت حکومتی تابناک –۲۶فروردين۱۳۹۶  
 http://tabnak.ir/fa/news/٦٨٤٩٢٣

۱۴- سايت معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوری –۴دی۱۳۹۶ 
 http://women.gov.ir/fa/news/٨٠٢٠ 

  ۱۵- سايت معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوری –۴دی۱۳۹۶
http://women.gov.ir/fa/news/٨٠٢٠

۱۶- خبرگزاری حکومتی فارس – ٣٠دی۱۳۹۶ 
 http://www.farsnews.com/١٣٩٦١٠٣٠٠٠٠١٦٢

۱۷- خبرگزاری حکومتی فارس – ٣٠دی۱۳۹۶
 http://www.farsnews.com/١٣٩٦١٠٣٠٠٠٠١٦٢

۱۸- خبرگزاری حکومتی ايسنا – ۳بهمن۱۳۹۶ 
 https://www.isna.ir/photo/٩٦١١٠٣٠١٥٨٠

۱۹- سايت حکومتی تی نيوز –۲۱آبان۱۳۹۶
 https://tnews.ir/news/c٥fb٩٨٥٦٣٠٥٢.htm

شورای حقوق بشر ملل متحد دولت ها را موظف ساخته است تا با 
ايجاد يک چارچوب قانونی ملی در راستای استانداردهای بين المللی 

حقوق بشر، از جمله با تنظيم سن قانونی، مانع ازدواج زودرس و اجباری 
دختران و زنان شوند.  حال آنکه قوانين مدنی و قضايی رژيم ايران رسما 

سن ازدواج دختران را ۱۳ سال قرار داده و پدر و قاضی حق دارند که 
حتی زير اين سن نيز دختران را مجبور به ازدواج کنند ۱

در برخی مناطق کشور دختران تحت عنوان ازدواج  فروخته شده۲  و 
مورد معامله قرار می گيرند. اين اعتراف در آذرماه ۱۳۹۶ توسط پروانه 

سلحشوری، رئيس فراکسيون زنان مجلس رژيم انجام شده است.

خالصه آماری از ازدواج دختر بچه ها در ايران
در ۱۶مهر۱۳۹۶، ناهيد خداکرمی،۳ عضو شورای شهر تهران در توييتی 
فاش ساخت که طی سال گذشته ۳۷هزار کودک زير ۱۳سال ازدواج 

کرده اند که ۱۷۹ نفر از اين تعداد، دختران زير ۱۰سال بوده اند.
پيش از اين نيز، شهال اعزازی مدير بخش مطالعات زنان انجمن جامعه 

شناسی ايران اعالم کرده بود که تعداد ازدواج کودکان در حال افزايش 
است.۴ و خبر داد که آمار ازدواج کودکان در ايران در سال ۹۵،  نسبت 
به سال قبل ۱۰هزار نفر افزايش داشته است. او همچنين به افزايش مطلقه 

های ۱۰ تا ۱۸ ساله اشاره نموده بود.
در سمينار «ازدواج کودکان» که در آذرماه ۱۳۹۵ برگزار شد، از ازدواج 

۴۳۰۰۰ دختر بچه ۱۰ تا ۱۵ ساله۵  در آن سال در ايران خبر داده شد که 
٢٠٠٠ تن از آنها بيوه شده اند. اين به اين معنی است که آمار وحشتناک 

ارائه شده توسط اين عضو شورای شهر تهران  نيز خود يک فريبکاری 
است. 

براساس آمارهای منتشر شده توسط معاونت امور زنان و خانواده رياست 
جمهوری رژيم، آمار ازدواج کودکان زير ۱۰ سال در سالهای اخير به 
ترتيب زير بوده است. سال ۹۰، ۲۲۰ کودک؛ سال ۹۱ ، ۱۸۷ کودک؛ 

سال ۹۲،  ۲۰۱ کودک؛ سال ۹۳ ، ۱۷۶ کودک و در سال ۹۴ ، ۱۷۹ 
کودک زير ۱۰ سال مجبور به ازدواج شده اند.

بنا به اعتراف ماهرخ بلوری مديرکل امور بانوان و خانواده استانداری 
زنجان ١,٤٨٥ دختر زير ۱۴ سال۶  تنها در استان زنجان و تنها طی سال 

١٣٩٥ مجبور به ازدواج شده اند که ۴۷ نفر آنها تا االن طالق گرفته اند.
يک مقام رسمی ديگر اعالم کرده است که تنها در استان آذربايجان 
شرقی در سال ۹۵ بيش از ٤١٠٠ دختر ۱۰-۱۵ ساله مجبور به ازدواج 

شده اند . ۷
بر اساس پژوهش های انجام شده بيشترين نرخ ازدواج زودهنگام به 

ترتيب در استان های خراسان   رضوی، آذربايجان  شرقی، خوزستان، 
سيستان  و  بلوچستان، آذربايجان  غربی، اصفهان و هرمزگان به ثبت 

رسيده است.
صرف نظر از فريبکاری های مقامات و رسانه های حکومتی در ارائه 
آمار، بسياری از ازدواج ها بخصوص در مورد ازدواج های زير سن 

قانونی و بخصوص در روستاها که سيستم های اداری مناسبی نيز ندارند 
اصال به ثبت نمی رسند تا بخواهند در آمار محسوب و اعالم شوند.

نتايج دردناک
طيبه سياوشي نماينده مجلس در مردادماه سال ۹۶ اعالم کرد: “در حال 

حاضر دستكم ٢هزار كودك در ايران با تكرر سقط جنين مواجه هستند۸   
و به زودي تبديل به بيوه هاي جوان خواهند شد. اين کودکان زمانی که 

ازدواج می کنند بالفاصله بعد از يک سال باردار می شوند و چون بدن 
آنها آمادگی های الزم را ندارد، سقط جنين می کنند. کودکانی که با ۱۳ 

يا ۱۴ سال، هم بيوه بوده و هم سرپرست خانوار محسوب مي شوند.”
وی افزود: “برخی از اين بچه ها ناچار شده اند با مردانی ازدواج کنند 

که حتی در برخی فاصله سنی به ۳۰ سال هم می رسد. متاسفانه اين 
وضعيت دختران ايرانی را از نظر شخصيتی نابود می کند و آنها را 

بسمت خشونتی سوق می دهد که در نهايت هستی آنها را برای هميشه 
می سوزاند.”

نتيجه گيری
ازدواج دختر بچه ها در ايران يکی از ثمرات اجتناب ناپذير ايدئولوژی 
زن ستيزانه يی است که سياست و قوانين رژيم حاکم، برآن استوار شده 

است. طبق فرهنگ آخوندی، زن نه يک انسان مستقل دارای حقوق، 
بلکه انسانی است دست دوم در تملک و در خدمت مرد.  همين طرز 

فکر به روشنی در قوانين اين رژيم نهادينه است. سن ازدواج دختران ۱۳ 
سال تعريف شده و با اين حال دست پدر و قاضی برای مجبور کردن 

دختران به ازدواج حتی زير اين سن باز گذاشته شده است. ازدواج 
اجباری برای انتقال دختر به خانه ای که رياستش رسما و قانونا به عهده 

مرد است و اولين وظيفه زن نيز تمکين از شوهر در همه امور است. 
هرچند اشخاصی ساده سازانه تالش می کنند طرحی را  برای افزايش 
سن ازدواج  در مجلس رژيم به تصويب برسانند اما مقامات سياسی و 

مذهبی مخالفت مي كنند.
پروانه سلحشوری، رئيس فراکسيون زنان در مجلس در اين رابطه می 

گويد: “مجلس حتی اگر قانونی را عليه ازدواج کودکان تصويب کند،۹ 
به علت مشروعيتی که اين نوع ازدواج ها از نظر احکام شرعی دارد، 

هيچ اقدامی برای رفع معضل ناشی از آن امکانپذير نيست.”
وی پيشتر نيز فاش ساخته بود که حتی مقامات زن۱۰  در اين رژيم هم با 

کاهش سن قانونی ازدواج مخالفت می کنند.
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۶. خشونت بر مبنای جنسيت

سازمان ملل متحد کشورهای عضو را متعهد نموده است تا از تهديد 
و آزار و اذيت زنان روستايی خودداری کرده و از آنها می خواهد 

سياست هايی را در جهت حفاظت از شرافت و حقوق بشرآن ها در برابر 
حمالت از سوی طرفهای دولتی و غير دولتی طراحی و اعمال کنند.

۱ اين در حالی است که در ايران امروز زن ستيزی امری نهادينه است 

(نهادينه كردن زن ستيزی در قوانين رژيم مالهاي حاکم بر ايران) و 
رژيم حاکم هيچکدام از کنوانسيون های منع خشونت عليه زنان از 

جمله CEDAW ۲ را هنوز امضا نکرده است. همچنين، ٢٥ سال بعد از 
برنامه عمل پکن رژيم ايران در مسير عکس همه اهداف اين برنامه عمل 
کرده است. در چنين وضعيتی واضح است که خشونت عليه زنان بطور 
عام و خشونت عليه زنان روستايی بطور خاص کامال رايج است. زنان 

روستايی در محيط های ايزوله و قبيله يی و عشيره يی و بدون معلومات 
و امکانات ارتباطی و بدون هيچ ارگان حمايتی زندگی می کنند که 

بهانه هايی است برای اينکه هرگز نامی از آنها و آنچه بر سرنوشتشان می 
رود بگوش نرسد.

در آذرماه ۱۳۹۶، پروانه سلحشوری رئيس فراکسيون زنان مجلس 
اعتراف کرد که در حال حاضر خشونت خانگی عليه زنان در جامعه 

بيداد می کند و کمتر به اين موضوع توجه می شود. 
وی در ادامه اعترافهای فوق با اشاره به زن ستيزی نهادينه شده در قوانين 

رژيم می افزايد: “در مورد زنان اگر کوچکترين خطا را انجام دهند، 
برای آنها مشکل ساز است و عليه آنها خشونت هايی به وجود می آيد 

اما اگر مردی بزرگترين خطا را داشته باشد هيچ نوع خشونتی بر او وارد 
نمی شود.”

پروانه مافی نماينده سابق مجلس نيز ضمن تاکيد بر وجود قوانين نابرابر 
و تاکيد بر اجازه همسر در بزنگاههای مهم در شمار داليل مهم ترويج 

خشونت عليه زنان می افزايد: “بخش قابل توجهی از زنان، نمی دانند 
خشونت های روا شده عليه شان را  به کجا گزارش کنند و به سبب 

محدوديت های سنتی و فرهنگی تمايلی به مطرح کردن ندارند. آنها 
خشونت را به عنوان بخشی از زندگی بغرنج خود پذيرفته اند و تحمل 

می کنند.”  وی می افزايد: “ترويج نقش مادری و همسری برای زنان در 
رسانه ها و کتب آموزشی نيز عمال زنان را از منابع اقتدار دور نگه می دارد. 

هنگامی که در جامعه  عرصه آموزش، اشتغال، قدرت و تصميم گيری 
بيشتر به روی مردان گشوده است، بديهی است که  اعمال خشونت و سلطه 

در  جامعه و خانواده به عنوان خردترين اجتماع ظهور و بروز پيدا می کند.»۳  
مرتضی عندليب ، سرپرست اداره مطالعات اجتماعی معاونت اجتماعی و 

پيشگيری از وقوع جرم در قوه قضائيه خشونت جنسی، روانی، کالمی، منزوی 
کردن زنان، القاء ترس، زيرسوال بردن توانمندی، فشار آوردن برای انتخاب 
لباس و پوشش، مسخره کردن و تحقير زنان در جامعه، کنترل سخن گفتن، 

خشونت اقتصادی و محدود کردن زنان در مسائل مالی و انکار مالکيت را از 
خشونتهای رايج عليه زنان در ايران دانست.۴ 

 البته مسائل زنان بخصوص زنان روستايی به ندرت به رسانه ها راه می يابد اما 
معدود نمونه های راه يافته به مطبوعات تصويرکوچکی است از يک فاجعه 

بزرگ.

ضرب و شتم و آسيب رسانی توسط همسر
رايج ترين نوع خشونت عليه زنان پس از خشونت هايی که مستقيما 
توسط نهادهای حکومتی انجام می شود زورگويی و ضرب و شتم 

توسط همسر است که البته با تکيه بر قانون حاکم که رياست خانواده را 
وظيفه ذاتی مردان می داند به راحتی در جريان است.

فاطمه جاويدان، پزشک خانواده که در مناطق روستای بورنگ در 
بيرجند۵  کار می کند بعضی نمونه ها را اينچنين بازگو می کند: “طحال 
يکی از زنان به دليل کتک خوردن از شوهرش، پاره شده بود. اين زن 
به بيمارستان اعزام شد و طحالش را برداشتند، اما در نهايت حاضر نشد 
بگويد که شوهرش مقصر بوده و تمام تالشش را کرد که اين موضوع 

پنهان بماند. در نمونه يی ديگر، يک زن جوان و بسيار زيبا به بهانه 
مريضی فرزندش به مرکز آمده بود. اين زن گفت که شوهرش او را در 

خانه حبس می کند، مدام او را تحقير می کند و به شدت بدبين است. اين 
موارد را با شبکه و مسئول سالمت روان در ميان گذاشتم اما گفتند اين 

موضوع در حيطه اختياراتشان نيست. حتی اورژانس اجتماعی هم کمکی 
در اين زمينه نکرد! ای زن در مطب من بغضش ترکيد و همانند سايه 

تيره ای از بيمارستان بيرون رفت.”
اين پزشک می افزايد: “خشونت رفتاری، جسمی و جنسی در روستاها 

که فضای مردساالرانه تری نسبت به شهرها دارند بيشتر است. اين در 
حالی است که از خدماتی مانند اورژانس اجتماعی، حضور مددکار و 

مشاور و … در مناطق محروم خبری نيست.

قتل های خانوادگی
در تيرماه سال ۱۳۹۶، يك دختر نوجوان به دليل تن ندادن به ازدواج 

اجباري، از طرف برادر خود هدف شليك قرار گفت و جان باخت. وي 
نرگس علی شجاعی، ١٧ساله، اهل يكي از روستاهاي بهبهان (شهری 

در جنوب غربی ايران) بود. اين دختر جوان در پی فشار خانواده برای 
ازدواج اجباري با پسردايی خود دست به خودکشی زد. اما ساعاتی بعد 
در حالی که از خودکشی نجات يافته بود به دست برادر خود با شليک 

مستقيم سه گلوله به قتل رسيد.
در بهمن ۱۳۹۶يک مرد به بهانه رابطه نامشروع برادرزاده اش دست به 

قتل عام همه افراد خانواده برادرش زد. ۶ 

اسيدپاشی
در تيرماه ۱۳۹۶، محدثه، ٣٢ساله، از اهالي روستای «پشت بستام» در 

شهرستان شاهرود که پيشتر هدف اسيدپاشی قرار گرفته بود بعد از ۲۰ 
روز تحمل درد در بيمارستان جان سپرد. اسيدپاشی توسط شوهر خواهر 

قربانی انجام شده بود که با ازدواج وی مخالف بوده است.۷  

آمار موجود
آمارهای ديگر نشان می دهد ۱۳ هزار و ۳۷۰ مورد همسرآزاری۸  در 

سال گذشته به اورژانس اجتماعی گزارش شده است که حدود ۲۰۰۰ 
مورد از اين تعداد، به مراکز مداخله در بحران مراجعه کرده بودند.

در ۴ ماه اول سال جاری اسامی ۱۲۱۵۹ زن۹  به عنوان قربانيان خشونت 
توسط پزشکی قانونی ثبت شده است.

در همين مدت ۲۵۵ زن تنها در استان کهگيلويه و بويراحمد۱۰  جهت 
تشکيل پرونده با موضوع همسر آزاری به ادارات پزشکی قانونی مراجعه 

کرده اند. اين رقم در مدت مشابه سال گذشته تعداد ۲۳۷ مورد بوده 
است که ۱۲.۲۳ درصد افزايش نشان می دهد.

در همين حال، محسن ارشدزاده مديرکل بهزيستی آذربايجان شرقی از 
ثبت ۴۹۰ مورد همسر آزاری۱۱  در استان در شش ماهه ی اول سال جاری 

خبر داد.
اين در حالی است که به گفته سخنگوی کميسيون حقوقی و قضايی 
مجلس در آذرماه ۹۳ آمار منتشر شده در رسانه ها تنها «کمتر از ۳۵ 

درصد» ۱۲ از خشونت های خانگی است که گزارش می شود. به گفته 
محمد علی اسفنانی، بر اساس نتايج يک تحقيق، از ۱۸۰ مورد شکايت 

زنان عليه خشونت خانگی، ۱۲۸ مورد به داليل متعدد شکايتی نمی 
کنند.

پاورقی ها: 

 Preventing and eliminating child, early and forced -۱
 marriage, UN Human Rights Council document adopted

٢٦th at its
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۷. اشتغال و دستمزدها

بيانيه عام کميسيون منع تبعيض عليه زنان از تمامی کشورهای عضو و 
سازمان ملل متحد می خواهد که مروج اشتغال کامل و کار شايسته برای 

تمام زنان روستايی باشند.۱  
در توصيه های سند مجمع عمومی کارگروه حقوق ملل متحد نيز از 

کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده است که در تقسيم منابع پولی 
و کار بدون دستمزد زنان روستايی تجديد نظر کرده و از شرايط مناسب 
و مطلوب کار، از جمله عدم تبعيض، حقوق برابر برای كار برابر اطمينان 

حاصل کنند.۲  
حال آنکه بنا بر اعتراف معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوری 
رژيم ايران، زنان روستايی قشری هستند که در ميان جامعه زنان هم از 

مظلوميتی خاص برخوردارند؛ چرا که اين زنان کارهای متعدد و سخت 
را انجام می دهند. فعاليت هايی مانند کار در مزارع و کشاورزی در تمام 

مراحل آن؛ دامداری، رسيدن به امورات منزل و فرزندان و کارهايی 
چون صنايع دستی. اين زنان سهم اقتصادی- اجتماعی زيادی در کارها 

و توليدات هر روستايی دارند. 
اين معاونت سپس فقدان امنيت اجتماعی و اقتصادی و نداشتن آينده 

يی امن برای زنان روستايی هنگام بروز حوادثی از قبيل از کارافتادگی، 
بيوه شدن، طالق، بيماری، سالخوردگی و از طرفی ديگر نبود سيستم 

های حمايتی الزم در نظام تأمين اجتماعی را برشمرده و می افزايد: 
“هيچ سندی در کشور برای رسيدگی به مسائل زنان روستايی با توجه به 

ويژگی هايی که اين قشر دارد وجود ندارد. ” ۳

زهرا فرجی  مديرکل امور زنان و خانواده استانداری استان مرکزی۴ 
نيز گفت: “بحث اشتغال زنان و دختران روستايی تعريف شده نيست و 

عليرغم اينکه اين افراد مشغول فعاليت هستند، اما در

 هيچ برنامه ای اشتغال آنان ديده نشده و کامالً سازمان نيافته است.” 
فروغ السادات بنی هاشم، مديرکل دفتر توسعه۵  فعاليت های کشاورزی 

زنان روستايی و عشايری وزارت جهاد کشاورزی نيز می گويد: “در 
مورد زنان شاغل روستايی و عشايری آمار دقيقی وجود ندارد. ٥ ميليون 

زن ١٨ تا ٦٢ ساله در ايران وجود دارند که به طور بالقوه آماده کار و 
درصد بسياری شان هم در واقع در بازار کار مشارکت دارند. معموال 

آمارها بر اساس تعداد مالکان واحدهای توليدی برآورد می شود و چون 
خانم ها مالک واحدهای توليدی نيستند در آمار رسمی وارد نمی شوند. 

تا االن هيچ آمارگيری دقيقی از مشاغل خانگی و فعاليت های زنان 
روستايی انجام نشده است.” 

سهم زنان در کشاورزی
آمار رسمی و واقعی از زنانی که در بخش کشاورزی کار می کنند 
وجود ندارد، آنان با وجود داشتن فعاليت های غيررسمی در بخش 

کشاورزی هيچگونه درآمد مستقيمی دريافت نمی کنند و خود را خانه 
دار می پندارند.۶

زنان شاليکار بيش از ٦٠ درصد کاشت و برداشت برنج را انجام می 

پاورقی ها:

-۱
 http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/
attachments/ sections/csw/٦٢/egm/expert٢٠٪group٢٠٪
report_revised_final. pdf?la=en&vs=٢٢٥٢

 -۲
 http://women.ncr-iran.org/documents/-٢٣٣٦why-the-
iranianregime-does-not-join-the-cedaw

۳- خبرگزاري حكومتي مهر- ٤ آذر ١٣٩٦
 https://www.mehrnews.com/news/٤١٥٤٥٧

۴- خبرگزاري حكومتي مهر- ٧ آذر ١٣٩٦
https://www.mehrnews.com/news/٤١٥٧٣٣٧

۵- سايت حکومتی دوستان – ۳دی۱۳۹۵  
https://bit.ly/٢IzY٠h٠ 

۶- سايت حکومتی رکنا – ۲۵بهمن۱۳۹۵ 
https://bit.ly/٢s٤٣iGt

۷- روزنامه حكومتي ايران- ٢٠تير ١٣٩٦  
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/
BlockPrint/١٩٠٧٨١

۸- خبرگزاری حکومتی مهر – ۴آذر۱۳۹۶ 
https://www.mehrnews.com/news/٤١٥٤٢٩٨

۹- خبرگزاری حکومتی مهر – ۱مهر۱۳۹۶  
http://www.mehrnews.com/news/٤٠٩٥٠٠٩

۱۰- خبرگزاری حکومتی تسنيم – ۳۰مرداد۱۳۹۶ 
https://www.tasnimnews.com/fa/
news/١٤٩٧٦٩٠/٣٠/٠٥/١٣٩٦/

 ۱۱- خبرگزاری حکومتی ايسنا –۴دی۱۳۹۶ 
https://www.isna.ir/news/٩٦١٠٠٤٠١٦٩٢

۱۲- سايت حکومتی مهرخانه – ۴آذر۱۳۹۳   
http://mehrkhane.com/fa/news/١٣٧١٢

۱۳- خبرگزاری حکومتی ايسنا – ۴ دی۱۳۹۶  
https://www.isna.ir/news/٩٦١٠٠٤٠١٧٠٦

۱۴- سايت حکومتی آفتاب – ۵دی۱۳۹۶ 
http://aftabnews.ir/fa/news/٤٩٨١٨٣

۱۵- سايت خبرگزاري حكومتي ايسنا – ۶ دي ١٣٩٦  
https://www.isna.ir/news/٩٦١٠٠٦٠٣٣٧٦

۱۶- سايت حکومتی ايکانا – ۸شهريور۱۳۹۶ 
http://www.icana.ir/Fa/News/٣٤٦٦٣٩/

۱۷- سايت حکومتی آفتاب – ۷آذر۱۳۹۳  
http://aftabnews.ir/fa/news/٢٧٣٢٩٠

وضعيت اليحه «منع خشونت عليه زنان»
زنان ايران تالش بسياری کرده اند تا مسئله خشونت گسترده عليه زنان را 
اول در قوانين تصحيح کنند. آنها از طريق مقامات حامی زنان اليحه يی 

را مطرح کرده اند اما كماكان بررسي نشده است. 
ليال ارشد، فعال حقوق زنان از لوايحی گله کرد که ١٠ سال است بدون 
بررسی در دستور مجلس باقی مانده اند و از اليحه حمايت از کودکان و 

منع خشونت عليه زنان نام برد.۱۳
روز دوم شهريور ۹۶ ذبيح اهللا خدائيان، معاون حقوقی قوه قضائيه، همسو 

با امام جمعه ها و مقامات مذهبی، مخالفت خود را با اليحه مبارزه با 
خشونت عليه زنان اعالم کرد. 

مخالفت مقامات مرد البته بديهی است اما زنانی که در اين رژيم به 
کرسی های مديريت سياسی تکيه زده اند در زن ستيزی کامال در 

جبهه مردان عمل می کنند. در ديماه ١٣٩٦، زهرا آيت اللهی۱۴، رئيس 
به اصطالح شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در مخالفت با اين اليحه 

نوشت: “اين اليحه همه خانواده ها را تهديد می کند و مردان را به 
وحشت می اندازد و خانه را به معرکه يی تبديل می کند برای فرار زنان از 

مسئوليت هايشان و خارج کردن مردان از جايگاه اصليشان که مديريت 
خانواده است.”

وی افزود:  “در اين اليحه به هيچ وجه رفتارهای خشونت آميزی که از 
سوی زن عليه مرد رخ می دهد، لحاظ نشده است…در يک کالم بايد 

بگوييم اليحه ای در حمايت از زنان روسپی است.” ۱۵
اين مخالفت ها در حالی است که فاطمه ذوالقدر عضو هيأت رئيسه 
فراکسيون زنان مجلس اعتراف کرده است که “در اين اليحه برای 

برخی خشونت ها هيچ تعريف قانونی وجود ندارد ۱۶ و مجازاتی هم برای 
آنها در نظر گرفته نشده است.”

نتيجه گيری
در سال ۹۳ شهيندخت موالوردی، معاون وقت روحانی در امور زنان 

و خانواده، خبر داد که ۳۲ جلد کتاب۱۷  حاوی نتايج طرح ملی بررسی 
اشکال خشونت خانگی عليه زنان در ايران «گم شده» و هيچ نسخه ای از 

آن «در وزارت کشور يا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پيدا نشده» 
است.

واضح است در فضايی که خشونت عليه زنان بطور عام مجالی برای 
پيگيری و مطرح شدن پيدا نمی کند خشونت عليه زنان روستايی کامال 
مسکوت خواهد ماند. زنانی که در محيط های ايزوله قبيله يی و عشيره 

يی و بدون معلومات و امکانات ارتباطی و بدون هيچ ارگان حمايتی 
هرگز نامی از آنها و آنچه بر سرنوشتشان می رود بگوش نخواهد رسيد.
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قاليبافی
قاليبافی نيز شغل ديگری است که زنان روستايی زيادی عمر خود را در 
آن صرف می کنند. «توران» اهل روستای «فردو» قم است؛ او قاليباف ۹ 
است سرانگشتانش سال ها است با ترک های ماندگاری مزين شده اند. 

يک تاجر پول دار ساکن آلمان فرش های توران را سفارش می دهد. 
فرش هايی که توران می بافد، تزيين خانه ثروتمندان اروپايی می شود. 
بافتن هر فرش شش تا ١٠ ماه بطور شبانه روزی وقتش را پر می کند اما 

نهايتا سهمی از آن نمی برد. شوهر توران از هر فرش ٢٠ ميليون تومان 
عايدی دارد. 

اغلب زنان اين روستا از جمله مادر توران از عوارض ناشی از قالی بافی 
رنج می برند تا اينکه ديگر توان گره زدن نداشته و استخوانبندی آنها 
بدليل ساعات طوالنی نشستن پشت دار قالی تغيير شکل دهد. آنها تا 

آخر عمر از درد مفاصل لگن رنج می برند. 
هيچ آينده ای برای اين زنان متصور نيست. هرچند که بار اقتصادی 

خانواده بر دوش آنها است اما حتی مالک خانه خود نيز نيستند و 
مالکيت همه چيز با شوهر است. عمده زنان قاليباف از حق بيمه هم 

محروم هستند.

کارهای سخت و زيان آور
زنان ايرانی بخصوص در روستاها برای تامين مخارج و حل مشکالت 

خود تن به کارهای سنگين و طاقت فرسا می دهند. خبرگزاری حکومتی 
ايسنا۱۰  در قالب گزارشی از تالش زنانی حکايت می کند که در غياب 

مردان برای روستای گل سرخ چهارمحال  و بختياری جاده ساخته اند. 
اين زنان هيچ دستمزدی برای کار سنگين ۱۲ ساعت در روز خود تا 

پايان ساخت اين جاده نگرفته اند. يکی از آنها می گويد: “ما دستمزد 
نمی خواستيم. اما اگر هم قرار بود دستمزدی به ما پرداخت شود، دقيقا 

يک دوم آقايان بود! خانم ها اين جا با ماهی ٤٠٠ هزار تومان کار را انجام 
می دهند که آقايان برای آن يک  ميليون تومان دريافت می کنند.”

کارشناس مسائل خانواده، زهرا کريمی در گفت و گو با گزارشگر ايرنا 
اظهار کرد: “کار بيشتر و مزد کمتر، روی آوردن به مشاغل آسيب زا و 
صدمات و خطرات جسمی حين فعاليت کشاورزی مهم ترين مشکلی 

است که در سال های اخير اشتغال بانوان را در برداشته است.” ۱۱ 

جمعبندی
در نظامی که نرخ مشارکت اقتصادی۱۲  زنان در کشور در بهترين حالت 

تنها ١٣ درصد است و زنان تحصيلكرده بسياری در شهرهای بزرگ 
بيکارند وضعيت زنان روستايی را شايد فقط بشود با عبارت فراموش 

شده توصيف نمود. 
رژيم ايران زنان روستايی را در واقع به سطح بردگانی تنزل داده است 

که مجبورند برای اولين مايحتاج زندگی خود و فرزندانشان در مشاغل 
سنگين و خانه همزمان و مستمر کارکنند و از تمامي حقوق نيز محروم 

باشند.

پاورقی ها: 

-۱ 
 http://www.ohchr.org/documents/HRBodies/CEDAW/ 
Statements/StatementRuralWomen.pdf

-۲
 http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/
attachments/ sections/csw/٦٢/egm/expert٢٠٪group٢٠٪
report_revised_final. pdf?la=en&vs=٢٢٥٢

۳- خبرگزاری حکومتی ايكانا–٢٦ مهر ١٣٩٥
  http://www. iscanews.ir/news/٦٨٦٧٢٨

۴- خبرگزاری حکومتی ايسنا– ۵بهمن۱۳۹۳ 
https://www.isna.ir/news/٩٣١١٠٥٠٢٢٢٤

  ۵- سايت معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوری ايران– ۳۰مهر۱۳۹۶
http://women.gov.ir/fa/news/٧٨٠٣

۶- باشگاه خبرنگاران حکومتی ايسکانيوز– ۲۶ مهر۱۳۹۵ 
 http://www.iscanews.ir/news/٦٨٦٧٢٨

۷- سايت حکومتی ايران واير– ۱۶ اکتبر۲۰۱۷ 
 https://iranwire.com/fa/features/٢٣٦٠٨

۸- خبرگزاری حکومتی ايرنا– ۲۳آبان۱۳۹۶
  http://www.irna.ir/fa/News/٨٢٧٣٠٠٤٤

۹- سايت حکومتی ايران واير– ۱۶ اکتبر۲۰۱۷ 
 https://iranwire.com/fa/features/٢٣٦٠٨

۱۰- خبرگزاری حکومتی ايسنا– ۴بهمن۱۳۹۶ 
 https://www.isna.ir/news/٩٦١١٠٤٠٢٣١٧

۱۱- خبرگزاری حکومتی ايرنا– ۲۳آبان۱۳۹۶
  http://www.irna.ir/fa/News/٨٢٧٣٠٠٤٤ 

۱۲- خبرگزاری حکومتی ايسنا– ۴بهمن۱۳۹۶ 
 https://www.isna.ir/news/٩٦١١٠٤٠٢٣١٧

دهند اما دستمزدشان ده هزار تومان از همتای مردشان کمتر است. 
يک کارگر فصلی زن در همه مراحل کشت و برداشت برنج سهيم است 

و در ساير فصل ها هم در مزارع ديگر مشغول به کار می شود. 
اکثر اين زنان از درد رماتيسم و آرتروز شب ها تا طلوع صبح به 

خودشان می نالند. صبح پای خود را با دستمال بسته و مجددا سر کار 
می روند. خيلی وقت ها صاحب شالی اجازه چکمه پوشيدن و استفاده از 

دستکش را به آنها نمی دهد.
بسياری از زنان از هفت سالگی بعنوان شاگرد، کار بی مزد در مزارع را 

بعنوان کار آموزی شروع می کنند و همه طول عمر حتی در ماه های 
آخر بارداری مجبور به کار هستند. 

دستان آنها در اثر وجين تاول زده يا کبود می شوند و بارها در طول عمر 
خود با قارچ پوستی و تب شاليزار دست و پنجه نرم می کنند. 

اين زنان نه از بيمه برخورداند و نه مالکيتی بر زمين دارند اما کار آنها به 
زمين محدود نمی شود. 

اين زنان در غير از ساعات کار در مزرعه مجبورند همه کارهای خانه 
را انجام دهند. رسيدگی به مرغ و خروس ها، کارهای خانه ، شستشوی 

رخت و لباس بچه ها، پخت غذای ناهار کارهايی است که هر روز صبح 
قبل از رفتن به سر کار بايد انجام دهند. بعد از برگشت از زمين نيز بايد 

نان بپزند، به احشام رسيدگی کنند و ساير کارهای خانواده.۷ 
فعاليت های کشاورزی و دامپروری از سوی زنان، دوشادوش مردان 

از قديم رايج بوده است اما هم اکنون مشکالت و سختی های زندگی 
در تامين مخارج در وضعيت فقر و رکود اقتصادی و همچنين به دليل 

بی سرپرست بودن يا بد سرپرست بودن منجر به کار بيشتر و مزد کمتر 
بانوان شده است.  مردها هم در کار برداشت محصول شرکت می کنند 

ولی صاحبان مزارع به خاطر اينکه زنان کار دو برابر مردان انجام می 
دهند و دستمزدی نصف مردان دريافت می کنند، رغبت بيشتری برای 

استفاده از کارگران زن دارند.
کار جمع آوری سيب زمينی۸  نيز بخشی از کار کشاورزی است که 

برای زنان سخت و طاقت فرساست ولی کارگر روزانه زن به ازای ٣٥٠ 
هزار ريال دستمزد بين ٥٠ تا ٧٠ گونی محصول سيب زمينی جمع آوری 

می کند.
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۸. حاشيه نشينی

بسياری از روستاييان ايران بدليل نداشتن شغل و حرفه و وضعيت 
نامناسب اقتصادی به اميد زندگی بهتر به شهرها رو می آورند اما از آنجا 
که هيچ سرمايه  و پشتوانه يي ندارند در بيرون دروازه های جامعه شهری 

باقی می مانند و تبديل به حاشيه نشين می شوند. اين افراد بخصوص 
زنان و کودکان در معرض خطرهايی چون اعتياد، کودک آزاری، 

بی سوادی، مشکالت بهداشتی و انواع بالهای اجتماعی قرار می گيرند. 
ارمغان حاشيه شهرها بطور خاص برای دختران مشکالتی چون آزار 

جنسی، تکدی گری و اعتياد می باشد. 
به گفته يک جامعه شناس، حاشيه نشينی۱  در بسياری از استان های ايران 

بسيار گسترده شده است. اختالف طبقاتی به قدری در جامعه افزايش 
يافته که  غذا و وسايل زندگی که يک فرد فقير می تواند در منابع زباله 

بعضی از مناطق شهری پيدا کند به مراتب بيش از چيزی است که در 
روستا ممکن است بدست بياورد.

يکی از معاونان رئيس جمهور، آمار حاشيه نشين های ايران را  ١١ 
ميليون ۲  نفر اعالم کرد و گفت اين آمار رو به افزايش است.  وی آمار 
اين جابجايی را ٧ درصد روستاييان تخمين زد و گفت، يکی از داليل 

اين مهاجرت ها اين است که درآمد در روستاها ٤٠ درصد کمتر از 
شهرهاست. 

اما يک فعال محيط زيست آمار حاشيه نشين ها در ايران را ١٨ ميليون۳  

نفر اعالم کرد و گفت، اين آمار در سال ٧٦ تنها ٦٠٠ هزار نفر بوده 
است يعنی اين آمار طی ۲۰ سال گذشته ٣٠ برابر افزايش داشته که باعث 

از بين رفتن ۳۴ هزار روستا در ايران شده است.
تنها در اطراف شهرستان چابهار۴  بيش از ۵۱ هزار حاشيه نشين روزگار 
می گذرانند. اين در حالی است که جمعيت کل اين شهر حدود ١٠٠ 

هزار۵  نفر است و به گفته فرماندار اين منطقه حاشيه نشينی باز هم 
سرطان وار رو به گسترش است. زنان و کودکان با کمترين امکانات 

بهداشتی، زيرساختی، آب آشاميدنی و فضای آموزشی اينجا زندگی می 
کنندکه بدترين نقطه ايران شناخته شده است.  

در شهر مشهد يک ميليون و ٢٠٠ هزار۶  نفر حاشيه نشين وجود دارد که 
اين جمعيت دو برابر جمعيت کشوری مانند فنالند است.

يک و نيم ميليون نفر۷  حاشيه نشين در شهر تهران و ۲و نيم ميليون در 
اين استان روزگار می گذرانند. بيشترين حاشيه نشينی در شهر تهران ۸ 
را می توان به منطقه ۱۶ پايتخت نسبت داد اما در استان تهران، مناطق 

حاشيه ای با نام پاکدشت، احمدآباد و قيامدشت، دارای بيشترين جمعيت 
حاشيه نشين هستند.

وضعيت زندگی حاشيه نشين ها
جمعی از حاشيه نشين های اطراف۹  تهران می گويند: “برق خونه هامون 

که دزديه از تير برق سر خيابون اصلی گرفتيم!! آب خوردن هم که می 
خريم. اينم که از وضع کوچه هامونه پر از لجن و آشغال و کثافت و 

موش. رفتيم به شهرداری گفتيم ميگن که شما جزو محدوده نيستيد!  نه 
حموم داريم نه درآمد درست و حسابی نه مدرسه ای نه درمانگاهی ... 

انگار اصال ما وجود نداريم. هيچ کسی هم نيست به وضعمون رسيدگی 
کنه!  بچه هامونو صبح ها ميان می برن برای گدايی و دست فروشی 

سر چهارراه ها! خودمونم اگه مواد فروشی نکنيم شب نون نداريم 
بخوريم… هيچ سوختی برای گرم کردن خانه ها نداريم نه گاز نه 

نفت!! ما اينجا بيخودی زنده ايم هر جا ميريم ميگن که شما حاشيه نشين 
هستيد شامل شما نميشه… اين حاشيه نشينی شده بهانه ای که زنده زنده 

بريم بميريم…” 
اين افراد ساختمانی برای زندگی ندارند و با هرچيز در دسترس برای 

خود سر پناهی ساخته اند.  خيلی از آنها بدليل نبود آب و بهداشت 
نامناسب دچار بيماری های عفونی و قارچ شده اند. دست و پای 

کودکان اين محل از بازی در خاک کثيف هميشه زخم است. کودکان 
از ابتدا شاهد استفاده از مواد مخدر توسط اطرافيان خود هستند.  

به گفته حاشيه نشين های چابهار١٠ ، از حدود ٤ سال قبل برای خريد 
انشعاب برق از اهالی روستای “کمب” هزينه دريافت شده اما تاکنون 
هيچ اقدامی صورت نگرفته است. ساکنان اين منطقه عليرغم نداشتن 

درآمد مجبورند آب را خريداری کرده و با تانکر به منطقه خود بياورند 
که البته هرگز نمی توانند آب به اندازه خانواده های پر جمعيت خود 

تهيه کنند. 
شرايط بهداشتی فاجعه بار است چرا که حاشيه نشينان کنار هم زندگی 

مي كنند و در برخی خانه ها ٤ يا ٥ خانواده هستند که موجب انتقال 
انواع بيماری ها می شود.

از مهاجرت تا کارتن خوابی
يک عضو شورای شهر تهران اعتراف می کند که سياست های غلط 

و عدم برنامه ريزی مناسب در پردازش مسائل روستاها و روستانشينان 
باعث مهاجرت۱۱  روستاييان به شهرهای بزرگ از جمله تهران می شود. 

وی می گويد: “بسياری از حاشيه نشين ها، کارتن خواب ها و افرادی 
که در سطح شهر تهران به تکدی گری می پردازند، در شهر و روستای 
اصلی خود، دارای زمين کشاورزی هستند اما به دليل بيکاری و نداشتن 

سرمايه راهی پايتخت شده و حاشيه نشين می شوند.”

اعتياد، تن فروشی و فروش نوزاد برای تأمين زندگی
به گفته عضو شورای۱۲  شهر تهران، کودکان کار، تکدی گری، کارتن 
خوابی و بسياری ديگر از آسيب های اجتماعی، از جمله تبعات معضل 

حاشيه نشينی هستند. معضل تولد نوزادان در ميان زنان کارتن خواب و 
حاشيه نشين بسيار پيچيده است.

به گفته يک جامعه شناس، تن فروشی۱۳  غالبًا در مناطقی بروز مي 
كند که فقر اقتصادی و فرهنگی بيشتر است اما کسانی که مشتری اين 
تن فروشان هستند در مناطق مرفه تر ساکن هستند چون امکانات و پول 

دارند. اين اختالفات طبقاتی آسيب هايی مانند تن فروشی را بازتوليد 
می کند. حتی اگر چند نفر از زنان يک محله  برای رفع نيازهای مالی، 
مبادرت به تن فروشی کرده باشند، ممکن است زنان ديگری را هم به 

سمت اين کار بکشاند. بخشی از خرده فروشی موادمخدر نيز در مناطق 
حاشيه ای توسط زنان انجام می گيرد چون اين زنان به لحاظ فرهنگی 

کامالً در اختيار شوهرشان هستند. از سوی ديگر، خودشان هم به تدريج 
به اين نتيجه می رسند که برای گذران زندگی نياز به پول دارند و به اين 

کار رو می آورند.
يک جامعه شناس ديگر می گويد: “ ٦٣ درصد زنانی که مورد خشونت 

۱۴ قرار می گيرند در مناطق حاشيه شهرها و در سکونتگاه های غيررسمی 

زندگی می کنند.”
يک عضو شواری شهر تهران ضمن اعتراف به  فروش نوزاد توسط 

زنان کارتن خواب گفت، برخی زنان با هدف کسب درآمد، باردار می 
شوند. بسياری از اين نوزادان و کودکان بعدا در جرايم مختلف مورد 

سوء استفاده قرار می گيرند. 

پاورقی ها: 

۱- سايت حکومتی مهرخانه – ۱۹آبان۱۳۹۵

 http://mehrkhane.com/fa/news/٢٩٦٤٠
۲- خبرگزاری حکومتی ايرنا– ۲۸دی۱۳۹۶ 

http://www.irna.ir/fa/News/٨٢٧٩٩٧٦٧
۳- خبرگزاری حکومتی ايرنا– ۲۶دی۱۳۹۶ 

 http://www.irna.ir/fa/News/٨٢٧٩٧٩٥٧
۴- خبرگزاری حکومتی تسنيم-٢٢آذر۱۳۹۶ 

  https://www.tasnimnews.com/fa/
news/١٥٩٩٦٦٤/٢٢/٠٩/١٣٩٦

۵- خبرگزاری حکومتی تسنيم-۱۷مرداد۱۳۹۶
  https://www.tasnimnews.com/fa/
news/١٤٨٥٠٣٩/١٧/٠٥/١٣٩٦

۶- سايت حکومتی مهرخانه – ۱۹مهر۱۳۹۵
 http://mehrkhane.com/fa/news/٢٩٦٤٠/

۷- سايت حکومتی سالمت نيوز – ۱۲آذر۱۳۹۶ 
  http://www.salamatnews.com/news/٢٣١٨٥٨

 ۸- باشگاه خبرنگاران جوان – ۱۱آذر۱۳۹۶
 http://www.yjc.ir/fa/news/٦٣٩٧٦٢٨

۹- باشگاه خبرنگاران جوان – ۱۱بهمن۱۳۹۶ 
http://www.yjc.ir/fa/news/٦٣٩٧٦٢٨

۱۰- خبرگزاری حکومتی تسنيم-٢٢آذر۱۳۹۶
 https://www.tasnimnews.com/fa/news/١٥٩٩٦٦٤/٢٢/٠٩/١٣٩٦

۱۱- سايت حکومتی شفاف – ۱۷مهر۱۳۹۶ 
http://www.shafaf.ir/fa/news/٤٤٣٣٧٣

۱۲- باشگاه خبرنگاران جوان – ۱۷مهر۱۳۹۶ 
http://www.yjc.ir/fa/news/٦٢٦٩٨٠٠

۱۳- سايت حکومتی مهرخانه – ۱۲آبان۱۳۹۶ 
http://mehrkhane.com/fa/news/٣٩٣٥٤

۱۴- سايت حکومتی شفاف – ۱۷مهر۱۳۹۶ 
http://www.shafaf.ir/fa/news/٤٤٣٣٧٣
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۹. فعاليت ها و موقعيت اجتماعی

گروه زنان سازمان ملل و صندوق بين المللی برای توسعه کشاورزی، 
سازمان غذا و کشاورزی و برنامه تغذيه جهانی در دستورات خود از 

دولت های عضو خواسته اند که با قوانين تبعيض آميز عليه زنان برخورد 
کرده و با بکارگيری راه کارهای مناسب اطمينان حاصل کنند که  زنان 

نسبت به حقوق و توانايی های خود آگاهی کامل داشته باشند. ۱
اما آنچه در ايران شاهد آن هستيم اساسا با اهداف سازمان ملل متحد غير 

قابل مقايسه است.
قوانين رژيم ايران ساختاری برای نقض حقوق زنان بطور عام:

قوانين رژيم ايران در موارد متعدد مانع استقالل و موقعيت برابر اجتماعی 
زنان شده است. طبق ماده ١١١٧ قانون مدنی شوهر مي تواند زن خود را 

از اشتغال منع كند.
زن ايرانی که حتی در زمينه اشتغال مشروط به اجازه شوهر است، در 
زمان فوت همسر منبع درآمد خود را نيز از دست می دهد. طبق ماده 

۹۴۶ قانون مدنی، يک زن دارای فرزند تنها يک هشتم از دارايی همسر 
خود را به ارث می برد. اگر اين مرد طبق قوانين تأييد شده نظام بيش از 

يک زن داشته باشد، همان يک هشتم، بين همه زنان او تقسيم خواهد 
شد. اگر مرد متوفی هيچ فرزندی نداشته باشد باز هم تنها يک چهارم 

اموالش به همسر يا همسرانش می رسد. اين در حالی است که اگر زنی 
فوت کند، در صورت نداشتن فرزند، شوهرش مالک تمام دارايی های 

او خواهد بود.

نقش زنان در توليدات روستايی ايران
آمار زنان روستايی و عشايری در ايران ۱۰ميليون نفر است. اين زنان 

در تمام مراحل توليد محصوالت کشاورزی و توليدات دامی و به طور 
کلی تمامی امور، دوشادوش مردان به فعاليت می پردازند و اوقات اندک 

فراغت شان را نيز صرف توليد صنايع دستی مانند گليم، قالی و ساير 
کارها و توليدات خانگی می کنند.

زنان روستايی توليد۲  بيش از ۷۰ درصد سبزی و صيفی جات، ۹۰ 
درصد از فعاليت های مربوط به نوغان داری و حدود ۷۰ درصد امور 

مربوط به کاشت و نشای برنج را بر عهده دارند. عالوه بر آن بيش از ۸۰ 

درصد فعاليت های مرتبط با دامپروری به ويژه دام سبک و طيور بومی و 
بيش از ۹۰ درصد فراوری زيتون به  صورت کارگاهی و خانگی به عهده 
زنان روستايی و عشايری است و بيش از ۸۰ درصد توليد صنايع دستی را 

زنان روستايی و عشايری انجام می دهند. 
زنان به صورت سنتی نقش اساسی در اقتصاد روستا۳  و خانوار ايفا 

کرده اند. در شمال ايران زنان در زمينه کشاورزی و کشت برنج و در 
برخی مناطق باغداری، بسزايی دارند. در مناطق مرکزی و در بخش 

توليدات زراعی، دامداری و صنايع دستی، زنان فعاليت های شاخصی 
دارند. يکی از مهم ترين بخش هايی که نقش زنان روستايی در آن 

به شدت زياد است، محيط زيست و گردشگری روستايی است که زنان 
به دليل توانايی ها در توليد صنايع دستی و ارتباط آن با حوزه گردشگری، 

مهارت بيشتری در جذب گردشگر دارند. 

مالکيت زنان روستايی
باوجود سهم بسيار بزرگ زنان در اقتصاد روستايی اما سهم مالکيت آنها 

بسيار ناچيز است. 
مدير گروه پژوهشی صنايع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی می 

گويد: “در ايران هيچ حساب اقتصادی۴  به تفکيک زن و مرد وجود 
ندارد؛ ازاين رو هيچ گاه آمارهای اقتصادی کشور به تفکيک زن و مرد 

نبوده است. همچنان هيچ آماری از گردش مالی اقتصاد روستا وجود 
ندارد.” 

فروغ السادات بنی هاشم، مديرکل دفتر توسعه فعاليت های کشاورزی 
زنان روستايی و عشايری وزارت جهاد کشاورزی نيز اعتراف می کند: 

“معموال آمارها بر اساس تعداد مالکان واحدهای توليدی  برآورد 
می شود و چون خانم ها مالک واحدهای توليدی۵  نيستند در آمار رسمی 

اسمی از آنها نيست و اشتغالشان هم به حساب نمی آيد.” 

بيگاری شبانه روزی
زنان روستايی نه تنها مالکيتی بر وسائل توليد ندارند بلکه در اکثر موارد 

دستمزدی هم دريافت نمی کنند. مديرکل دفتر امور زنان روستايی و 

عشايری، با تأييد بر اين نکته که بيشتر زنان روستايی حقوقی دريافت 
نمی کنند گفت: “ گروهی از خانم ها در مزارع ساير افراد کار می کنند؛ 

يعنی فعاليتشان خارج از مشاغل خانوادگی است اما معموال سطح 
دستمزدشان خيلی پايين تر از سطح دستمزد آقايان است.”

يک زن از روستای “کالت آبی” واقع در استان مازندران که دارای 
چهار فرزند می باشد می گويد: “به طور طبيعی من ساعت چهار از 
خواب بلند می شوم، به کارهای خانه رسيدگی می کنم، غذای مرغ 

و خروس ها و دام ها را می دهم. غذای ظهر را آماده می کنم و بعد به 
همراه همسرم سر زمين می روم. دوباره نزديکی ظهر به خانه برمی گردم، 

غذای بچه ها را می دهم و دوباره به زمين برمی گردم. بعدازظهرها به 
همراه ديگر خانم ها به باغ ميوه ها می رويم و محصوالت را می چينيم. در 
ميان اين کارها بايد حواسم به دوشيدن شير، درس بچه ها، نگهداری از 
مادرشوهرم که زمين گير شده هم باشد. هر روز وظيفه پختن نان را هم 

دارم و هفته ای دو بار هم نان را برای فروش می پزيم و من به تنهايی بايد 
حداقل ٥٠٠ نان بپزم. شب ها حدود ساعت هفت به خانه برمی گردم، شام 

را حاضر می کنم، چای همسرم را می دهم، خانه را مرتب می کنم و بعد 
از شام هم به کارهای خياطی می رسم.”

او برای همه اين کارها هيچ حقوقی ازکسی دريافت نمی کند۶ حتی 
دستمزد او برای کار روی زمين زراعتی و باغ ميوه ديگران نيز مستقيما به 

همسرش پرداخت می شود. 

ناديده گرفته حقوق زنان روستايی توسط دولت
مديرکل دفتر امور زنان روستايی و عشايری اعتراف می کند: “به 

موضوع زنان روستايی در برنامه ريزی ها و بودجه ريزی و حتی در ارائه 
خدمات مالی، ترويجی و آموزشی به صورت ويژه توجه نشده و مثال در 

برنامه پنجم توسعه به زنان روستايی به صورت ويژه توجه نشده است.۷  
زنان روستايی شايد از اين باب، فراموش شده باشند که به دليل بعد 

مسافت و نبود اطالع رسانی، دسترسی شان به منابع امکانات بسيار ضعيف 
است و وقتی امکانات به صورت کلی ديده می شود، آنها آخرين کسانی 

هستند که از اين امکانات استفاده می کنند.”

پاورقی ها: 

-۱
 http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/ 
attachments/sections/csw/٦٢/egm/ep١٠٪٢٠٪٢٠sabin٢٠٪
bieri. pdf?la=en&vs=٢٧٤٧ 

۲- سالمت نيوز – ۲۵مهر۱۳۹۵
  http://www.salamatnews.com/news/١٩٥٣٧٢

۳- سايت دانشگاه تهران – ۲۳مهر۱۳۹۶
  https://jwdp.ut.ac.ir/news?newsCode=٢١٠٤

۴- سايت دانشگاه تهران – ۲۳مهر۱۳۹۶
  https://jwdp.ut.ac.ir/news?newsCode=٢١٠٤

۵- سايت امور زنان و خانواده – ۳۰مهر۱۳۹۶ 
 http://women.gov.ir/fa/news/٧٨٠٣

۶- سالمت نيوز – ۲۵مهر۱۳۹۵
  http://www.salamatnews.com/news/١٩٥٣٧٢

۷- سالمت نيوز – ۲۵مهر۱۳۹۵
 http://www.salamatnews.com/news/١٩٥٣٧٢
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۱۱. دسترسی زنان روستايی به تکنولوژی اينترنت۱۰. شرکت زنان در تصميم گيری های سياسی

بيانيه عام کميسيون منع تبعيض عليه زنان از تمامی کشورهای عضو 
خواسته است شرکت زنان روستايی را در تمامی ابعاد برنامه ريزی و در 
تمامی سياست ها و برنامه های تأثيرگذار بر زندگی آنها شرکت داده و 
تضمين نمايند که آنها نمايندگانی در پارلمان و ادارات حکومتی داشته 

باشند.۱  

آمار حضور واقعی زنان در مواضع تصميم گيری سياسی
شرکت زنان در مديريت سياسی ايران بسيار ناچيز تر از آن است كه 

بخواهيم در آن ميان سهم جدايی هم برای زنان روستايی در نظر بگيريم. 
بيشترين صحنه يی که رژيم ايران در تبليغات خود روی آن سرمايه 

گذاری کرده است گسترش آمار زنان دهيار است. هرچند که طبق آمار 
اعالم شده توسط رسانه های حکومتی آمار زنان دهيار رو به افزايش 
است اما تعداد آنها کماکان خيلی کمتر از آن است که بتوانند تأثير 
عمده ای در سياست گذاری ها داشته باشند. تعداد دهياران زن در 

سراسر ايران ٢١٦٧ نفر اعالم شده است.۲  در حالی است که تعداد کل 
دهياران در ايران  ٣٣,٥٣٥ نفر می باشد. 

يعنی همه اين تبليغات گسترده برای برجسته کردن حضور ٦,٥ درصدی 
زنان در اداره روستاها است که در قياس با مردان اقليتی است که در 
سايه اکثريت قاطع و دائمی مردان جوالن عمل قابل توجهی ندارند.

عالوه بر اين انتخاب بسياری از اين زنان نيز در شرايط خاصی صورت 
گرفته است. به عنوان مثال فاطمه بلوکی، دهيار روستای «گلبوسفلی» 

و زهرا سعدآبادی، دهيار روستای «شهر کهنه»، از اولين دهياران بخش 
«ميان جلگه» هستند ۴ که هر دو بدليل مهاجرت مردان روستا و نبود حتی 

يک مرد تحصيل کرده در روستا انتخاب شده اند. 
حضور زنان در ساير سطوح مديريت سياسی نيز پيش از اين توسط 

کميسيون زنان  اعالم شده است. ۵
در مديريت شهرها و استانهای ايران از مجموع ۲۶۵۳پست موجود به 
عنوان استاندار، فرماندار، شهردار و بخشدار، تنها ۱٤ زن توانسته اند 

پست هايي را اشغال کنند. آمار به شرح زير است:

تعداد زنان استاندار: صفر از ۳۱ تعداد زنان فرماندار: ۴ نفر در ميان ۴۴۰ 
فرماندار يعنی چيزی معادل ۰/۹يکی از اين ۴ تن، مرجان ناز قليچی، 

فرماندار «بندر ترکمن» نيز در حادثه منا کشته شد که درصد فرمانداران 
زن را به ۰/۷ درصد کاهش داد.

تعداد زنان شهردار: ۴ نفردو تن از اين زنان، شهردار شهرهای کوچک 
«لولمان» در استان گيالن و «کالت» در استان سيستان بلوچستان را بعهده 

دارند که در فهرست شهرهای ايران شهرهايي بسيار كوچك هستند. 
تعداد زنان بخشدار در نظام جمهوری اسالمی: ۷ نفر در ميان ۱۰۳۴ نفر 

می باشد که ۲ نفر از آنها به سختی از زير تيغ تبعيض آخوندها عبور 
کرده اند.

سال گذشته استاندار خوزستان، عبدالحسن مقتدايی ۸ زن را به عنوان 
بخشدار اعالم کرد. اما چيزی نگذشت که اين انتصاب «در پی گاليه 

علما» تعليق شد و عمال تنها دو نفر از اين زنان در اين سمت به کار 
پرداختند. 

پاورقی ها: 

-۱
 http://www.ohchr.org/documents/HRBodies/CEDAW/ 
Statements/StatementRuralWomen.pdf

۲- خبرگزاری حکومتی ايرنا – ۲ارديبهشت۱۳۹۶ 
 http://www.irna.ir/fa/News/٨٢٥٠١٢٢٧

۳- ايرنا -۲ارديبهشت۱۳۹۶
  http://www.irna.ir/fa/News/٨٢٥٠١٢٢٧

۴- سايت معاونت امور زنان و خانواده – ۱۵مهر۱۳۹۶ 
http://women.gov.ir/fa/news/٧٧٤٥

۵- سايت کميسيون زنان شورای ملی مقاومت ايران – ۴تير۱۳۹۶ 
http://women.ncr-iran.org/fa/اسناد/٣١٥٩

بحث در مورد دسترسی به اينترنت برای زنان روستايی در ايران که 
حتی در دسترسی به آب و اوليه ترين نيازهای حياتی با مشکل مواجهند 
لوکس و غير ضروری می نمايد. اما اين حقيقت که زنان ايرانی عليرغم 

همه محدوديت های قانونی و اجتماعی، سهميه بندی های جنسيتی و 
دانشگاههای تک جنسيتی سالها است که بيش از نصف جمعيت ورودی 
ها و فارغ التحصيالن دانشگاهها را تشکيل می دهند شوق زنان ايرانی را 

برای پيشرفت به ثبت رسانده است. 
رژيم ايران مدعی است که به ۲۵هزار روستای ايران اينترنت با سرعت 

باال رسانده است آن هم در فاصله تنها يک سال. 
باقر اسماعيل زاده، بخشدار مرکزی شهرستان «انديکا» ۱ در اهواز در 

اوئل ماه جاري فاش ساخت ۱۴۸ روستای اين بخش حتی از تلفن ثابت 
محروم هستند. اين موضوع بارها سبب اعتراض ساکنان اين مناطق شده 
است. وی تأکيد کرد، تعداد روستاهايی که امکان دسترسی به اينترنت 

دارند انگشت شمار هستند. 
اما حتی اگر بخشی از اين ادعا واقعی باشد باز هم بايد به شکاف 

جنسيتی موجود در استفاده از اينترنت توجه كرد. هرچند که آمار زير 
نيز مانند همه آمارهای ارائه شده توسط جمهوری اسالمی قابل ترديد 

است.
آمار دسترسی زنان به اينترنت طبق گزارش معاونت امور زنان۲  و 

خانواده رياست جمهوری با تقسيم استانی نشان می دهد که در استان 
«سمنان» با باالترين ميزان استفاده از اينترنت، در ميان زنان ۱۵ تا ۵۴ 

ساله، ٣٨/٥٤ درصد کاربر اينترنت هستند.

اين آمار در  استانهای تهران و اصفهان که رتبه های بعدی را دارند به 
ترتيب ٣١/٩٣ و ٢٥/٨٤ مي باشد. پايين ترين آمار استفاده از اينترنت 

مربوط به استان سيستان و بلوچستان است که تنها ٤/٤٧ درصد از زنان 
از اينترنت استفاده می کنند. در ميان زنان ۱۵ تا ۵۴ ساله سيستان و 

بلوچستان تنها ١٠/٠١ درصد به کامپيوتر دسترسي دارند. اگر همين 
نسبت تفاوت بين استانهای ثروتمندتر با استان محروم سيستان و 

بلوچستان را شاخص بگيريم می توان تصور کرد که چه سهمی به زنان 
فقير روستايی خواهد رسيد. واضح است در ميان ٤درصد زنان استان 

سيستان و بلوچستان که کاربر اينترنت هستند نمی توان تعداد زيادی از 
زنان روستايی يافت.

پاورقی ها: 

۱- باشگاه خبرنگاران جوان – ۵بهمن۱۳۹۶ 
 http://www.yjc.ir/fa/news/٦٤١٣٥٩٨/

۲- سايت سرپوش – ۱۸مهر۱۳۹۶ 
 http://www.sarpoosh.com/digital-news/ictnews/
ictnews٩٦٠٧٠٤٠٠٥.html
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۱۲. نمونه های گويا

هرا قباديان ران، ۲۵ ساله Photos of rural ز
 women who carry the burden of life
 in underprivileged villages are more

زنان در يک روستای سيستان 

ديدن چهره زنان روستايی که بار اين محروميت را در تمام عمر خود 
بدوش می کشند می تواند از هر توضيحی گويا تر باشد. 

«زياليی» يک مجموعه روستايی از توابع بخش «مارگون» شهرستان 
بويراحمد در استان کهگيلويه و بويراحمد ايران است. 

قصه زندگی دخترهای اين روستا البته منحصر به فرد نيست و متأسفانه 

غم انگيزترين قصه هم نمی تواند باشد.
دخترهای اين روستاها زود بزرگ می شوند، حتی زودتر از 

شناسنامه هايشان. فصل مشترک مشکالتشان و گاليه هايشان، فقر است. 
همگی از سوءتغذيه رنج می برند. روستاهای آنها آب ندارد.  زن ها 

با دبه های ٤٠ ليتری می روند از چشمه آب می آورند. هر روز چندبار 
می روند و می آيند. قصه زندگی آنها، با کار شروع می شود. با بنه چينی، 
با جمع کردن هيزم، با چوپانی و باال و پايين رفتن مداوم در دل منطقه ای 
کوهستانی. اکثر آنها، وقتی ٧-٨ ساله می شوند راهی کوه می شوند برای 

جمع کردن هيزم. بار هيزم می آورند تا اجاق خانه هايشان روشن باشد. 
خانه هايی که سال هاست در حسرت رسيدن لوله های گاز، مانده  است. 

آرزويی که نسل به نسل جلو آمده و رسيده به بچه های نسل امروز. اين 
همه کار سنگين آنها را ضعيف و پير می کند. آن قدر که در سنين ٢٥ و 

٣٠ سالگي کامال پير می نمايند.

مينا نژدی، تنها  ٢٥ ساله دارد. مريم نژدی پور، ٢٥ سال 

زهرا قباديان ران، ٢٥ ساله مهتاب آبرون، ٢٨ ساله

کبری آتشگاه، ٣٠ ساله فرخنده اسالمی، ٢٠ ساله

زنان در يک روستای فقرزده در اردبيل
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women.ncr-iran.org
facebook: NCRI Women’s Committee

twitter: @womenncri


