ـﺎن
ـﺞ زﻧـ
ـﺮ درد و رﻧـ
ـﺪﮔﯽ ﭘـ
زﻧـ
روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻦ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﻧﺎﻣۀ ﻣﺮدم« ،ﺷﻤﺎرۀ  ۷ ،۱۰۵۲ﺧﺮداد ﻣﺎه ۱۳۹۷
ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ زﯾﺮ ﺳﯿﻄﺮه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ دﭼﺎر ﭼﻨﺎن آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ آنﻫﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪٔ ددﻣﻨﺸﺎﻧﻪٔ ﻗﻮم
ﻣﻐﻮل ﺑﻪﺑﺎر آورد ﻣﯽﺗﻮان ﻫﻤﺴﺎن و ﻫﻢﻃﺮاز داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎ
ﺣﺪوﻣﺮز ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪٔ در
آﺳﺘﺎﻧﻪٔ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺻﺤﻨﻪٔ
روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻷﺧﺺ و وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺴﯽ وﺧﯿﻢ و ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ
اﺳﺖ.
زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺳﺎﮐﻦ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺸﻮر ،ﺧﻮاﻫﺎن آﻧﻨﺪ ﮐﻪ از ﭼﻨﺒﺮه
ﺳﻨﻦ ،ﻋﺎدات ،ﺧﺮاﻓﺎت ،رﺳﻮم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ذﻟﺖﺑﺎر و ﺗﺒﻌﯿﺾﮔﺮا رﻫﺎﯾﯽ
ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ارزشﻫﺎی واﻗﻌﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﺣﺬف ﻫﻤﻪٔ اﻣﺘﯿﺎزات ﺟﻨﺴﯽ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ آری زﻧﺎن
روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﯿﻬﻦ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣﺎناﻧﺪ .ﺗﻼش و ﻣﺴﺎﻋﯽ
اﯾﻦ زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺧﻮﯾﺶ از اﻋﻤﺎق اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽﻫﺎ،
ﺗﺒﻌﯿﺾﻫـﺎ و ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ در ﺟﺎﯾﮕـﺎه و ﻣﻨﺰﻟـﺖ اﻧﺴـﺎﻧﯽ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪٔ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ
وﺿﻌﯿـﺖ زﻧـﺎن روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﺟﻬـﺎن و ﻣﺒـﺎرزه ٔ آﻧـﺎن در رﻓـﻊ ﻣﺎﻧﻊﻫـﺎ و
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻘﺶ آﻧﺎن در ﺗﻮﺳﻌﻪٔ ﮐﺸﺎورزی و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آن،
ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ زﻧﺎن
روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﻘﺸﯽ اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ
دارﻧﺪ .در اﮐﺜﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ،زﻧﺎن ﻧﯿﺮوی ﻋﻤﺪه ٔ ﮐﺎر
ﮐﺸﺎورزی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐﯽ از آناﻧﺪ ﮐﻪ در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺣﺪود
 ۷۵در ﺻﺪ از ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﺸﺎورزی را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﻻﺗﯿﻦ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،زﻧﺎن در ﻣﻘﺎم ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﯾﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ
ﻣﻬﺎﺟﺮتﻫﺎی ﺑﺮونﻣﺮزی ﻣﺮدان ،ﺑﻪﻣﯿﺰان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی
ﺑﻪوﯾﮋه در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﺮزﺣﻤﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﺖ ،داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل
درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ -ﺧﺒﺮی ﻣﻬﺮﺧﺎﻧﻪ ،آﺑﺎنﻣﺎه “ :۱۳۷۴زﻧﺎن
روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺣﺪود  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ رﻗﻢ  ۱۴درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر و  ۴۹درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ

و ﻋﺸﺎﯾﺮی اﺳﺖ”.
ﺑﯿﻦ دو ﺳﺮﺷﻤﺎری در ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۳۸۵و ﺳﺎل  ،۱۳۹۰ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ و
ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدان اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و از  ۴۹.۲درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۸۵ﺑﻪ
 ۴۹.۴درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۰رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در
ﻣﻮرد ﻣﺮدان در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮدان ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل  ۱۳۹۰در  ۸اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ،ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
ﻣﺮدان ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮاﺳﺖ ،ﺑﻪاﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﺮدان ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻣﺎرﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آناﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺷﻤﺎل
اﯾﺮان در  ۶۰درﺻﺪ زراﻋﺖ ﺑﺮﻧﺞ ۸۰ ،درﺻﺪ ﭼﯿﺪن ﺑﺮگ ﭼﺎی ۹۰ ،درﺻﺪ ﮐﺸﺖ
و ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺒﺰی و ﺻﯿﻔﯽﺟﺎت ۵۰ ،درﺻﺪ زراﻋﺖ ﭘﻨﺒﻪ و داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﯽ،
 ۳۰درﺻﺪ اﻣﻮر ﺑﺮداﺷﺖ از ﺑﺎغﻫﺎ و  ۹۰درﺻﺪ ﻧﻮﻏﺎﻧﺪاری ﯾﺎ ﭘﺮورش ﮐﺮم
اﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری زﻧﺎن  ۲۰ﺗﺎ ۲۴
ﺳﺎﻟﻪٔ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ،ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ.
آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﻗﺘﺼﺎد دارﻧﺪ ]ﺳﺎﯾﺖ رادﯾﻮ زﻣﺎﻧﻪ ۲۳ ،ﻣﻬﺮﻣﺎه .[۱۳۹۶
ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ درﺻﺪِ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ،از ﻣﺮدان ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ
)ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲۳ﻣﻬﺮﻣﺎه( “روز ﺟﻬﺎﻧﯽ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ” ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪه
اﺳﺖ .زﻧﺎن ،ﮐﻪ ﯾﮏﭼﻬﺎرم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در اﻗﺘﺼﺎد
دﻧﯿﺎ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺪ ،در اﯾﺮان ﻫﻢ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﻬﻤﯽ ﻣﻬﻢ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر داﺷﺘﻪ و
دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ درﺻﺪ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﯾﻦ
زﻧﺎن ،در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﻮاع ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻫﻢ ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در  ۱۱۵ﮐﺸﻮر
ﺟﻬﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪرﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼﺷﯽ
ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ و داﻣﯽ ﺑﯿﺴﺖودو درﺻﺪ،
ﺻﻨﺎﯾﻊدﺳﺘﯽ ﻫﻔﺘﺎدوﭘﻨﺞ درﺻﺪ و در اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺖ ،داﺷﺖ و
ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ  ۴/۲۶ ،۲۴ ،۲۵درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻣﻮر
داﻣﺪاری ۲۳ ،درﺻﺪ ﭼﺮای داﻣﯽ ۴۲ ،درﺻﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از دام و  ۱۰۰درﺻﺪ
ﮐﻞ ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر را زﻧﺎن در روﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻘﺶ
زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻧﻘﺸﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﮑﺎر اﺳﺖ
]ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪٔ دﻫﯿﺎری ،ﺷﻤﺎره  .[۳۳ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎر آﻧﮑﻪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﮔﺴﺘﺮده
ﮐﻪ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ در اﻣﺮ ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ درآﻣﺪ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﺑﺮ

اﺳﺎس آﻣﺎر اراﺋﻪﺷﺪه از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻣﺪاد “ﺧﻤﯿﻨﯽ” ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن ۸۳۰
ﻫﺰار و  ۴۷۳ﻧﻔﺮ در ﻗﺎﻟﺐ  ۴۸۳ﻫﺰار و  ۸۹۷ﺧﺎﻧﻮار ،ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ زﻧﺎن
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ  ۶۲در ﺻﺪ اﯾﻦ زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﺑﺎﻻی  ۶۰ﺳﺎل ﺳﻦ دارﻧﺪ ]ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪٔ دﻫﯿﺎری ،ﺷﻤﺎره .[۳۳
ﺑﻨﺎ ﺑﻪﮔﻔﺘﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﻟﻪ ﺻﻔﺮزاده -ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮ -در
ﮔﻔﺖوﮔﻮی اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ ۱۰ ،اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه “ :۱۳۹۲زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ( ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ
درآﻣﺪی را ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آنﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺮای
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺰد ﻧﺪارﻧﺪ و از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺎر
آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﺧﺎﻧﻪداریﺷﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎرﻫﺎ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻗﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﻓﻨﺪ ،ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل آﻧﺎن ﺑﻪﻓﺮوش ﻣﯽرود ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪﻋﻨﻮان دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ آﻧﺎن
ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد” .
ﻣﺎﻫﺮخ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﭘﻮر ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﮐﻨﺸﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺶ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ“ :ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ دوﯾﺴﺖ
ﻫﺰار دﺧﺘﺮ از اداﻣﻪٔ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ”.ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن
دﺧﺘﺮان از آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﯾﯽ ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس درس و
ﻓﻘﺮ ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﺧﺘﺮان در روﺳﺘﺎﻫﺎی دوراﻓﺘﺎده ٔ
ﺳﯿﺴﺘﺎنوﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺗﺮک ﺗﺤﺼﯿﻞ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪٔ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪهای
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ زن روﺳﺘﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎ آنﮐﻪ ﺑﺎزوی ﮐﺎرﻧﺪ ،اﻣﺎ
ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ .در رژﯾﻢ “ﻓﻘﺎﻫﺘﯽ” زﻧﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮاﺑﺮ
آﻣﻮزش و ﻣﻬﺎرت ﻧﯿﺰ ﻋﻘﺐﺗﺮ از ﻣﺮدﻫﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ
رﻧﺞآور و ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﯿﻬﻦ ﺑﻪوﺿﻮح دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎه
ﻧﻔﺮتاﻧﮕﯿﺰ را ﺣﺘﯽ در زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪه
ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ
ﺿﺮﺑﺎت ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ و روان دﺧﺘﺮان وارد ﻣﯽآورد .ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ
و ﺷﯿﻮع ازدواج دﺧﺘﺮﻫﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﭼﻨﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﺧﻮدیﻫﺎی رژﯾﻢ وﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ دﻫﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎد ﮔﺸﺎدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط
ﺧﺎﻧﻢ “ﻓﺎﻃﻤﻪ ذواﻟﻘﺪر” ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﯿﺰ ﻧﺎﭼﺎر
ﺑﻪاذﻋﺎن آن ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ در ﻣﺬﻣﺖ آن در ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ
ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ۱۲ ،آذرﻣﺎه  ،۱۳۹۶ﺑﺮ زﺑﺎن آورده اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
“دﺧﺘﺮان ازدواجﮐﺮده در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﭼﻮن ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ را
ﻃﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﺎدران ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن
داده ﺑﯿﺸﺘـﺮ آنﻫـﺎ دﭼـﺎر ﻣﺸﮑﻼت روﺣـﯽ و اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧـﺪ ”.ﺧـﺎﻧﻢ

ذواﻟﻘﺪر ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ“ :در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮ ﻗﺒﻞ از  ۱۳ﺳﺎﻟﮕﯽ و
ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﻗﺒﻞ از  ۱۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اِذن وﻟﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﮔﺎه دارد
و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس دﺧﺘﺮان ﺑﺪون ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از  ۶ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ازدواج ﮐﻨﻨﺪ”.
رژﯾﻢ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ وﻻﯾﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن از اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﺿﺪ ﺑﺸﺮی
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد
زﯾﺮ  ۱۸ﺳﺎل ﮐﻮدک ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﮔﺰارش ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮه ﮐﻬﻨﺪل،
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎر ،در روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ۱۷ ،اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ،۱۳۹۳درﺑﺎره ٔ وﺿﻌﯿﺖ
دﺧﺘﺮان روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺸﻬﺪ )ﻧﺎم روﺳﺘﺎ ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ(
ﻣﻮردﻫﺎﯾﯽ از ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﭽﮕﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻋﻤﻖ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﻧﻬﺎﻻن ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﮔﻞﻫﺎی ﻧﺸﮑﻔﺘﻪ ﭘﺮﭘﺮ ﺷﺪه،
را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ“ :ﻃﺒﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ۱۸
ﻫﺰار دﺧﺘﺮ زﯾﺮ  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در
دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻋﻘﺪﻧﺎﻣﻪ ،ﺣﻖ ﻃﻼق ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﮐﺎر و
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮای زن وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮﭼﻪ ﺧﺒﺮی از ﻃﻼق ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻫﻤﻪٔ
زنﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ روزی ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﻃﻼق ﺑﮑﺸﺪ ،زن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ
ﻣﻬﺮﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد ”.اﯾﺸﺎن ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ،ﺑﺮای داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻌﺪاد
ازدواجﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮد .در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺳﺎﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ،ﺑﻪﻧﻘﻞ از ﺟﻬﺎن ﺻﻨﻌﺖ۱۲ ،
اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه  ،۱۳۹۷ﮔﺰارش ﮐﺮد“ :در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺣﺪود ۴۳
ﻫﺰار دﺧﺘﺮ زﯾﺮ  ۱۵ﺳﺎل ازدواج ﮐﺮدهاﻧﺪ ”.ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ و
اﻋﻼمﺷﺪه ،اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ رﺗﺒﻪٔ دوم ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن را در
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر دارد .در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ۳ ،ﺧﺮدادﻣﺎه ،۱۳۹۷
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ“ :در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن  ۱۰ﺗﺎ  ۱۴ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار
و  ۱۶۵ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ ”.در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ ازدواج ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﻨﺎن
زﯾﺎد و ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ادﺑﯿﺎت ﻓﻮﻟﮑﻠﻮرﯾﮏ آذریﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ ﺳﻮزﻧﺎک ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﻮای دلاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ ادﺑﯿﺎت رازﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻬﻔﺘﻪ و ﻧﺎﮔﻔﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاوان ﻣﻮج ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺗﻮدهﻫﺎی ﮐﺎر و
زﺣﻤﺖ ،ﯾﮑﯽﯾﮑﯽ ﮔﺸﻮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ رازﻫﺎ در ﺳﯿﻨﻪ ﻣﺎدران ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
درهﻫﺎﯾﯽ ﻣﻪآﻟﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،درﺧﺪﻣﺖ ﺑﯿﺪاری وﺟﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن راه ﺳﻌﺎدت را ﻫﻢﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﺑﻨﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻧﺎﻧﻮﺷﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ -ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات “ﻓﻘﻪ ﺳﻨﺘﯽ” در
دﻧﯿﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺘﻢ ،درد و رﻧﺞ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺧﻮرده -ﺑﺎ ﮐﻼﻣﯽ ﻫﻮش رﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﮐﻨﺪ.
در ﮔـﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎر اﯾﻠﻨـﺎ ۲۶ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣـﺎه  ،۹۷در زﻣﯿﻨـﻪ ﺻـﻨﻌﺖ

ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﯽ ،ﺑﻪﻧﻘﻞ از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻬﺮاﻣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﺮاﺳﺮی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮش دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ ،آﻣﺪه اﺳﺖ“ :اﮐﺜﺮ اﻋﻀﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ را
زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،و ﻫﯿﭻ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻧﺸﺪه ،و در
ﺣﻖ اﯾﻦﻫﺎ واﻗﻌﺎً ﺣﻖﮐﺸﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ”.او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
از ﺳﻮی اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ دﺳﺖ
ﻗﺎﻟﯽﺑﺎﻓﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ”.ﻋﻤﻖ ﺑﯽﺗﺪﺑﯿﺮی و ﻋﺪم اﺣﺴﺎس
ﻫﺮﻧﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﮐﺸﻮر را ﻣﯽﺗﻮان از ﻻﺑﻪﻻی ﺳﺨﻨﺎن
ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ رﺿﻮی ،ﻣﻌﺎون ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﻧﻬﺎد
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ،درک ﮐﺮد .ﺑﻪﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ،آﻗﺎی رﺿﻮی در
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺗﺮوﯾﺞ ﺑﻮم ﮔﺮدی در روﺳﺘﺎﻫﺎی ﮐﺎﺷﺎن و آران و
ﺑﯿﺪﮔﻞ ﮐﻪ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﮐﺎﺷﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ“ :اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دوﻟﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭼﺮاﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای
ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﺑﮏﺳﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ
روﺳﺘﺎﯾﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ ﺑﺎ اراده ،ﺧﻮدﺑﺎوری ،آﻣﻮزش و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺛﺮوت ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ”.در ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻔﻮس و ﻣﺴﮑﻦ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۵اﻓﺰون ﺑﺮ
 ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۳۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در  ۶۲ﻫﺰار و  ۲۸۴روﺳﺘﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :دوﻟﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ
را در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺸﮑﻼت آنﻫﺎ ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ” و از ﺳﻮﯾﯽ
دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ اﺑﺘﮑﺎر ،ﻣﻌﺎون اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر-
ﺑﻪﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،اواﺧﺮ اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه -ﺑﺪون ﻣﺮاﻋﺎت ﻫﺮﻧﻮع ﻣﻮازﯾﻦ
اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺎ ﺣﯿﻠﻪ و ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ“ :ﻃﯽ دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﯾﻬﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق
زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ!” ،ﭼﺎرهای ﺑﻪﺟﺰ ﻣﺒﺎرزه ٔ ﺑﯽاﻣﺎن ﺑﺮای
ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻇﻠﻢ و ﺟﻮر رژﯾﻢ ﻓﻘﺎﻫﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ
رژﯾﻢ ﺿﺪ ﻣﺮدﻣﯽ ﻫﯿﭻ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ زﻧﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺴﺖ.
زﻧﺎن ﻣﯿﻬﻦﻣﺎن اﯾﺮان ،در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزات ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪٔ اﺧﯿﺮ ﻣﺮدم
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺎی ﻣﺒﺎرزه را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﭘﯿﻤﻮدهاﻧﺪ و ﺗﻮان
ﺧﻮﯾﺶ را در ﮐﻮره ٔ ﻣﺒﺎرزات اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آزﻣﻮده و
ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ ،ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و ﻓﺮﻋﯽ ،ﭘﯿﺮوزی
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺧﻮد در اﺳﺎرت ارﺗﺠﺎع اﺳﺖ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آزادﮐﻨﻨﺪه ٔ زﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

