
 آنان يو شاخصه ها ييزنان روستا ييشناسا -1

 

. دهند يل ميکشور را تشک ييت روستاياز جمع% 50ت کل کشور و ياز جمع% 20حدود  ييزنان روستا •
 ينده به خود اختصاص ميان را در انتخاب آييروستا يسبد آرا% 49ن زنان حدود يا يآمار يطبق داده ها

 .دهند
ان يموثر در م يغاتيتبل يت توجه به آنها و اتخاذ روشهاياهم ييروستا يدر سبد آرا يتين گروه جمعيوزن ا •

ت يل حاکمينشان داده است که به دل يآمار ين حال داده هايبا ا. دهد ينشان م ين گروه را به خوبيا
 ينداشته و در روز انتخابات تابع آرا ين زنان مطالبات مستقليا ييروستا يطهايفرهنگ مردساالر در مح

 . خانواده هستندمردان 
ن گروه به طور مستقل مورد خطاب يبرگزار شده پس از انقالب، ا يک از انتخاباتهايچ ياز آنجا که در ه •

دن يو بخشن گروه يو مخاطب قرار دادن ا يغاتيتبل يدر روشها يداها قرار نگرفته است، لذا نوآوريکاند
 .آنان داشته باشد يآرار ييدر تغ يير به سزايتواند تاث يممستقل به آنان  يتيهو

توان آنها را نسبت به  يشده ندارند، م يمطالبات سازمانده ين گروه برخالف زنان شهرياز آنجا که ا •
 يسپس با ارائه راهکارها. دياز مطالبات مستقل را به آنها بخش يزه برخورداريحقوقشان آگاه کرده و انگ

 . آنان تالش نمود يجذب آرا يرابرآورده کردن آن مطالبات ب يمورد نظر برا يدايکاند
، يکشاورز يد در روستا است که غالبا در عرصه هايند تولين زنان مشارکت آنها در فرآيا يژگين ويمهمتر •

 .رديگ يصورت م ييغذا يد فرآورده هايو تول يع دستيد صناي، توليدامپرور
ت يريپردازند و مد يز ميزن در خانواده ن ينقش سنت يفاي، به ايديتول ين زنان در کنار مشارکت در کارهايا •

 يدر خارج از فضا يو اجتماع ياقتصاد ياما در عرصه ها. نه ها در داخل خانه بر عهده آنان استيهز
 ييست که زنان روستاين در حاليا. ت مردان سرپرست خانوار قرار دارنديموميندارند و تحت ق يخانواده نقش

 . کنند يفا ميشت خانواده اين معيد و تاميشتر از مردان در توليموارد ب ياريبرابر و در بس يسهم

 

 ييزنان روستا يت هايت ها و محروميمحدود -2

 يبه خود اختصاص م"  ديمشارکت در تول"را   ييت زنان روستاين فعاليشتريدهد که ب ينشان م يآمار يداده ها
ب يآس .ن نقش زنان مترکز شوديد بر ايبامورد استفاده  يغاتيتبل يل ارائه مطالبات و راهکارهاين دليبه هم. دهد

( عهده دار هستند  يند تولين سهم را در فرآيشتريدهد که گرچه آنها ب ين زنان نشان ميا يت هايفعال يشناس
در  يافت هرگونه مزد و پاداشين حال از دري، با ا%)60افته ياسکان  ييو زنان روستا% 70: ريعشا ييزنان روستا

ت ها و ين راستا محدوديدر هم. رديگ يتا به مرد خانواده تعلق ميت آنان نهاين مشارکت محرومند و پاداش فعاليابرابر 
 : ن شرحنديد به اين زنان در امر توليا يت هايمحروم

 

  کار مستقل يرويد به عنوان نيافت مزد توليعدم در. 2-1

همسرانشان مشغول به کار باشند و چه به عنوان کارگران روزمزد در  يديتول ين مورد چه زنان در واحدهايدر ا
به  يت مستقل آنان دستمزد کارياز هو ييگر به کار گرفته شوند، به علت عدم شناخت جامعه روستايد يواحدها

 بين ترتيبه ا. مستقل محروم است يشود و زن از داشتن هرگونه منبع مال ير ميب مرد سرپرست خانواده سرازيج
 . امرار معاش خود به مرد خانواده وابسته است يبرا

 :يديو تول يبهره بردار يت وادهايريا امکان مديت منابع و ياز مالک يعدم برخوردار .2-2

 يکار از آنها استفاده م يرويکنند و هم به عنوان ن يت ميفعال يديواحد تول يت کارهايريبا وجود آنکه زنان هم در مد
ن يدر ع. آنها وجود ندارد يبرا ييد مواد غذايتول يان و واحدهاي، چهارپايکشاورز ينهايت زميشوذ، معهذا امکان مالک

مشغولند و امکان  يديش يفرسا يشتر به کارهاي، زنان بين کشاورزينو يل عدم استفاده از روشهايحال به دل
 .وجود ندارد. .  .و  يو دامپرور يکشاورز يران واحدهايآنان به مد يارتقا

 :ديمربوط به تول يهايريم گيعدم مشارکت در تصم. 2-3

شود و زنان جز در حوزه  ين مييخانواده توسط مردان تع يمات مربوط به امور اقتصاديتصم يتمام ييدر جوامع روستا
 . ، آن هم به صورت محدود ، حق اظهار نظر ندارنديمسائل خانوادگ



 زنان يش سالمتيزان فرسايحداقل کردن م يح برايعدم آموزش صح . 2-4

ط کار يک نشات گرفته از محيدمياپ يهايکاري، به بيديتول ياز زنان در واحدها ياريبس يل عدم اطالع رسانيبه دل
وانات، يردار حيواگ يهايماري، بيو سموم کشاورز يکودها يرات منفيتوان به تاث يان مين مياز ا .شوند يمبتال م

 . اشاره نمود. . . . . و  يع دستيو صنا يباف يقال يدر کارگاهها يکيش ارگانيفرسا

 :ييزنان روستا يمردانه بر تمام شئون زندگ يسلطه نگاه سنت . 2-5

ل حاکم بودن نگاه مردانه در روستاها، همواره يبه دل يدگريتول يباال يل هايبا وجود دارا بودن پتانس ييزنان روستا
ل و داشتن شغل ير حق ادامه تحصيخود نظ ياز حقوق اجتماع ياريکنند و از بس يم يت آنها زندگيموميتحت ق

 يدر بافت فرهنگ يج زندگيگر نتاين زنان از ديان ايو عدم وجود اعتماد به نفس در م يليتحم يازدواج ها. محرومند
 .مردانه روستا است

 يو درمان يبه امکانات بهداشت يعدم دسترس. 2-6

 

 :يمهندس موسو يآت يدر برنامه ها ييحل مشکالت زنان روستا يارائه شده برا يراهکارها -3

در . شود يم يناش ييزنان روستا يتها از عدم استقالل مالين محدوديدهد که بخش اعظم ا يمطالعات نشان م
. ندينماز مطالبه يخود را ن ياز حقوق اجتماع ياريتوانند بس يم ييزنان روستا يصورت داشتن منبع مستق مال

مستقل توسط  ينقش اقتصاد يفايو ا ييزنان روستا ياقتصاد يد بر توانمندسازيارائه شئه با ين راهکارهايبنابرا
 :ن راهکارها عبارتند از ين ايمهمتر. آنان مترکز شود

 "ديروستا به مثابه واحد تول" به " روستا به مثابه واحد مصرف" از  ياقتصاد يکردهاير نوع روييتغ. 3-1

متمرکز  يجمع يزندگ ينه هاين هزيخانواده بر تام يت اقتصاديعمده فعال" روستا به مثابه واحد مصرف" در نگرش 
ر آب، ينظ ييانجام طرحها. د در سفره خانواده خرج شوديت دارد که بايدات اهمياز فروش تول يد ناشيشده و تنها عوا
روستا "در نگاه به . ن نوع نگرش هستنديازا ييبرند مثالها يرا باال م ينه زندگيبه روستاها که هز يگاز، برق رسان

د محصوالت يان به تولييروستا يت هايبرخوردار شده و فعال يشتريت بياز اهم يديمحصوالت تول" ديبه مثابه واحد تول
شده و  دگران عمده در روستاها برجستهين صورت نقش زنان به عنوان توليدر ا. ابدي يمتنوع و مطلوب تر اختصاص م

 . شوند يفعال م يآنها در عرصه اجتماع

د گر که در دو بخش يزنان تول يد به دستمزد شخصياز پاداش تول يل بخشيتبد يبرا يدولت يارائه راهکارها. 3-2
  .شود يممتمرکز 

زنان در نظر  يجاداستقالل ماليا يما برايرد که مستقيگ يقرار م يمورد بهره بردار يياجرا ين بخش طرحهايدر ا
دات يعرضه تول يجاد فرصت برايا "و " ييمستقل زنان روستا يجاد تشکلهايا" رامون دو محور  يگرفته شده است و پ

 . شود يانجام م" محصوالت آنان ياد بازار فروش براجيان و ايبه مشترزنان 

زنان فراهم کرده و  يم را برايفرش مستق يد برايخارج از خانه و تول يت اقتصاديمستقل امکان فعال يجاد تشکلهايا
 يز فضاين يدير توليغ يدر تشکلها. کند يا ميآنان مه يدات خانواده براياز تول يد ناشيمستقل از عوا يدستمزد
خارج از پوشش مردان  يو اقتصاد ياجتماع يتهايگر و مشارکت در فعاليکديجاد ارتباط زنان روستا با يا يالزم برا

ت آنها يفعال يل موانعيل شده اند که به دليزنان تشک ييروستا يها يالبته تا کنون تعاون. شود يخانواده فراهم م
 يالت الزم برايز در ارائه تسهيض آميوجود نگاه تبع"توان به  ين موانع مياز جمله ا. با شکست رو به رو شده است

 ياقتصاد يکرد مردمحور ساختارهايرو" و " دگريمشاوره دهنده به زنان تول يهاعدم وجود واحد" ، " ينيکارآفر
 . ان بر داشته شودين موانع از ميد تالش شود که ايد بايجد يدر طرح ها. اشاره کرد" ييروستا

  ديح توليصح يآموزش روشها يژه برايو يدوره ها يبرقرار. 3-3

از روند  يناش ينه هايدگر موثر بوده وهزيدر حفظ سامت زنان تول  يدولت ينهادها ياز سو يين دوره هايارائه چن
 . دهد ين گروه کاهش ميان ايها را در ميماريدرمان ب

 يکاف يو درمان يبهداشت يجاد نهادهايا. 3-4



ن يجاد اعتماد به نفس در ايو ا  يش سطح گاهيکه با منظور افزا ييزنان روستا يبرا يآموزش يجاد نهادهايا. 3-5
 . رديگ يتوسط خود آنان صورت م ييزنان روستا ين صورت احقاق حقوق اجتماعيدر ا. رديگ يزنان صورت م

 

 با زنان روستايي ستاد ياعضا محورهاي گفتگوي -4

ن زنان در ارتباط چهره به يد ابتدا مطالبات ايمورد نظر با يدايغ کانديتبل يهمان طور که قبال گفته شد برا •
توان از  ين کار ميا يبرا. رديصورت بگ يبخش يرامون آن آگاهيستاد به آنان گفته شده و پ يچهره اعضا

 .ن مشکالت آغاز کرديحل ا يآنان در مورد راهکارها يجاد پرسش براين زنان و ايا يت هايبرشمردن محروم
از مردان خانواده  يروستاها، طرح مقوله استقالل مال يفرهنگ يبر فضا يبه علت حاکم بودن بافت سنت •

از بروز هر گونه  يريجلوگ يلذا برا. مواجه شود ييمردان و خود زنان روستا يممکن است با مقاومت فکر
د يخانواده تاک يمستقل زنان با منافع کل يت اقتصاديفعال ييد بر همسويان ، باييانسداد در گفتگو با روستا

 .نده فرزندان، برجسته شوديد بر آيواده با تاکخان ين مقوله بر رشد اقتصديرات مثبت ايشود و تاث
ر رشد فرزندان آنها يموجود در مس يت هايبه مادران، از محدود يزه بخشيانگ يتوان برا ين ميهم چن •

نده يتواند از آ يم ياز استقالل مال ين باور برسد که در صورت برخورداريبه ا يياستفاده شده تا مادر روستا
 .ديدفاع نما يمردمحورانه و سنت يهايريگ ميفرزندان در برابر تصم

بر اساس  يمهندس موسو ياقتصاد يد شود که برنامه هاين نکته تاکياد بر يبا ينه اين زميجاد چنيپس از ا •
از  يکيبه عنوان  ييگاه زنان روستاين برنامه ها به جايقطعا در اقرار دارد و " يد مليتوسعه تول" است يس

د يت از توليحما يبرا يدولت مهندس موسو يياجرا يراهکارها. توجه شده استدگر ين اقشار توليعمده تر
 :ن شرحندين راهکارها به اياز ا يبر خ. ح شوديمخاطب تشر يزنان به زبان قابل درک برا يگر

 زنان يکشاورز يه هايجاد اتحاديت از ايحما -
 مستقل زنان يديتول يجاد تشکلهايت از ايحما -
ل پرداخت وام به زنان يبه عنوان مثال تسه. يديتول يها يس تعاونيتاس يت برااليافت تسهيحذف موانع در -

ت يمستقل شدن زنان در فعا ياز موانع اصل يکيکه تا کنون (  يقه مالياز به ارائه سند و وثيدگر بدون نيتول
 .)بوده است ياقتصاد يها

 د گريزنان تول يبرا يژه بانکيالت ويارائه تسه -
شگاهها و يجاد نمايا ايزنانه و  يمحل يت بازارهايق تقوين زنان از طريمحصوالت ا يفروش برا يجاد بازارهايا -

 نينو يبازارها
  يع دستيل صادرات صنايتسه -
  ييدات زنان روستايتول يمه برايارائه ب -
 جايگزيني روشهاي عقب افتاده توليد با روشهاي مکانيزه و مدرن توليد -
، ي، دامپروريکشاورز يد در عرصه هايح توليصح يجهت اطالع از نحوه ها يآموزش يدوره ها يبرگزار -

 ييو مواد غذا يع دستيد صنايتول
 ن به زنان و دختران روستاينو يآموزش مهارتها يبرا ييس نهادهايتاس -

که  يي، انها ييروستا و نوع محصوالت عمده زنان روستا ييايت جغرافيد بر حسب موقعين راهکارها بايان اياز م
ن يعمده تر يع دستيکه صنا يمثال در مناطق. ح شونديزنان تشر يبرا يدارند انتخاب شده و به خوب يشتريارتباط ب

ن يا يمه براين محصوالت، ارائه بيجهت فروش ا ييشگاههاينما يد به امکان صادرات و برگزريمحصول روستا است، با
 . شاره نمودا. . .  و  يباف يقال يکارگاهها يع و مدرن سازيصنا


