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سخن سردبیر
این روزها در داخل و خارج از کشــور  حرف و حدیث های  مدعی دفاع از حقوق زنان را 

زیاد میشنویم .  تالش برای نشان دادن زن بعنوان یک جنس معیوب و مظلوم!
تالش برای دور کردن زن، از هویت ارزشمند و واقعی اش!

جمعی از دختران دغدغه منِد اهِل قلم،  می خواهند سد بشوند جلوی این افکار هرز. 
می خواهند زنگ خطر بشوند برای هوشیار کردن مسئوالن و متولیان این عرصه.

می خواهند مرهم شوند برای درد زنانی که از این افکار آسیب خورده اند و از خیلی از حقوق 
خود جامانده اند.  صبا، تورقی ست مکتوب از دختران دانشگاه پیام نور مشهد.

نسیم صبا می آید تا با آگاهی به موقع لذت ارزشمند بودن زن را به جامعه القاء کند و هرجا الزم 
بود چون طوفانی رعدآسا بر میز مسئولیت مسئوالن بکوبد و مطالبه گر حقوقی شود که زیر این حجم 

از هجمه های پوسیده لگدمال میشود.

مهدیه روحانی فر، دانشجوی روانشناسی| شبیخون ویروس میکروسکوپی 
کرونا، روزهای متفاوتی را برای همه رقم زد. آدم های اجتماعی دنیای مدرن 
را ناگهان در دیوارهای سنگی خانه ها محبوس کرد و برایمان بیش از پیش 
نقش جدی و اساسی خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی را یادآور 
شد. درست در زمانی که دغدغه و نگرانی روانشنانسان، روانکاوان و جامعه 
شناسان کاهش ارتباط چهره به چهره و تعامالت خانوادگی و تغییر مفهوم 
خانه و خانواده در روابط عاطفی به واسطه مشغله های اجتماعی هر یک 
از افراد خانواده شده بود! البته این خانه نشینی اجباری تبعاتی غیر قابل 
انکار را به همراه داشت؛ مثال قبل از قرنطینه اعضای خانواده سرگرمی های 
کاری، مشغله های تحصیلی و تفریحی مخصوص خود را داشتند که این 
موضوع موجب تخلیه هیجانی و روانی  افراد میشد و عوامل اصطحکاک 

درون خانواده را کاهش میداد.
گستردگی کرونا و سبک زندگی فعلی باعث افزایش تعامل و ارتباط خانواده 
و سپری کردن ساعات طوالنی تر با هم شده است و در بعضی خانواده ها 
جای خالی مشغله های کاری و تفریحی را تنش های خانوادگی پر می کند؛ 
تنش هایی که در بعضی از کشورها حکایت از افزایش بی سابقه سرایت 
طالق به زوج ها و صعود آمارهای مشــاجره دارد که البته قطعا فرهنگ و 
روحیات فرد محوری در نتایج  اینچنینی بی تاثیر نیست. بی درنگ خانواده 
های ایرانی هم دچار پیامدهای خانه نشینی اجباری و به یکباره تهی شدن 
ساعت های کاری شده اند؛ اما وضعیت نشان میدهد اصالت و استحکام 
خانواده در جامعه ایرانی مانع بروز خیلی از مشکالت شده است و همچنان 
خانواده باالترین مرجع اجتماعی در کشور است. در این میان نقش زنان 
که از ارکان اصلی حفظ استحکام خانواده هستند را نباید فراموش کرد؛ در 
فرهنگ کشورمان زنان قلب تپنده خانواده تلقی میشوند و در استقامت 
در برابر ضربه های بحران ها و به حداقل رسیدن تعارضات نقش پر رنگی 

ایفا میکنند.
زنان به جهت روحیات، ساختار خلقت و ویژگی های شخصیتی، مظهر 
مهر و عاطفه  اند؛ به همین علت توانستند تعادل روانی خانواده را با محبت 

و همدلی مدیریت کنند تا در بحران فعلی خانواده دچار کمترین آسیب ها 
بشود.  گرچه پمپاژهای رسانه ای با طرح برخی مسائل سعی در کاهش 
تاب آوری زنان در خانواده را دارند  و یا برای حل بحران اختالفات خانوادگی، 
نسخه های بی فرجام را می پیچند که جز افزایش ناآرامی و از هم پاشیدگی 
خانواده ها نقش دیگری نمی تواند داشته باشد. موضوع پراهمیتی که نباید 
مغفول بماند حجم فعالیت های درون خانواده است که طبیعتا در سبک 
زندگی قرنطینه افزایش یافته؛ فعالیت های اجرایی درون خانواده مثل 
نظافت خانه به دور از نقش های جنسیتی است و اگر همه ی این مسئولیت 
سنگین تنها بر دوش زنان باشــد و اصل خانواده که بر اساس همکاری و 
تعاون همه اعضای خانواده است شکل نگیرد، موجب بروز خلل در مدیریت 
عاطفی زنان در خانه و فشار مضاعف بر آنها موجب بی انگیزگی برای ایفای 

هر چه بهتر نقش آرامش بخشی در خانواده خواهد شد.
با وجود کرونا ماموریت و تالش زنان در خانواده برای حفظ سالمت روان 
افراد و کاهش تعارضات در کنار حجم چند برابری فعالیت های اجرایی خانه 
بیشتر شده که موفقیت آن ها در این عرصه محسوس و غیرقابل انکار است. 
بحرانی دیگر با نقش آفرینی زنان در خانواده در حال کنترل است و میدان 
داری زنان با صبر و ایثار موفقیتی گرانبهاست که روایتی نو از عملکرد موثر 

زنان به وقت بحران ها را خواهد ساخت.

}با خانواده{ به خانه برمی گردیم 
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ریحانه زراعتکار، دانشــجوی مهندســی پــروژه|   این روزهــا مردم از کرونا 
نمی ترسند چون نه V.Behdasht بهشــون پیام میدهد و نه پاساژها 
و مشاغل آزاد تعطیل است ! درست اســت که گاهی با آمار مبتالیان 
و فوت شدگان رو به رو میشــوند اّما این باعث نمیشود تعطیالت آخر 

هفته شمال نباشند!
 پلیس راه، راه رو نمیبندد و مردم هم دوباره میهمان نواز شدند! فقط 
حرم های مطهر، مساجد و هیئات مذهبی ســبب افزایش مبتالیان 
می شــود! علیرغم این اتفاقات، کرونا در کمین اســت هر لحظه این 

امکان وجود دارد که شما قربانی بعدی باشید!
 روزهای اول برای مقابله با آشــوب های احتمالی نیروهای جهادی، 
دختران دانشــجو، هر روز به تولید ماســک پرداختند. برخی از زنان 
طلبه، فی ســبیل  اهّٰلل در حالیکه احتمال ابتال به کرونا وجود داشت 
در بخش غســالخانه مشغول به کار شــدند. در چنین موقعیتی زنان 
سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست از کار بیکار شدند! آیا آمار دقیقی 
از چنین زنانی وجود دارد؟ چنین زنانی بــا ادامه ی کرونا چطور امرار 

معاش می کنند؟
 با عادی شــدن روند ابتالی افراد به کرونا این باعث نمی شود که آنها 
تصمیم بگیرند از دست فروشان خریداری کنند؛ کسب و کار خانگی 
برخی، علی الخصوص زنان سرپرســت خانوار با مشکل جدی رو به 
رو شده است! خصوصا کســانی که سروکارشان با مواد غذایی است. 
محصوالتی چون ترشی، سبزی های خورد شده، کیک های خانگی 
و... دیگر فروش نمی رود. اگر بخواهند در حوزه پوشاک فعالیت کنند؛ 
احتماال راه طوالنی در پیش اســت. راهکار چیســت؟ در عصری که 
بالگرها فعال اند؛ یک زن خانه دار با مشکالتی که دارد چطور می تواند 
با تبلیغات در فضای مجازی، دیده شــود و محصوالتش را بفروشد؟ 
چنین زنی با توجه به قیمت های سرسام آور تلفن های هوشمند اصال 
گوشی مناسبی برای تبلیغات دارد؟ با توجه به گذشت بیش از صد روز 
از اعالم بحران کرونا، آیا ستاد و یا سازمانی به فکر تبلیغات محصوالت 
خانگی چنین افرادی بوده است؟ آیا آمار دقیقی از زنان بی سرپرست، 

بدسرپرست وجود دارد؟ آیا همه ی این زنان تحت پوشش کمیته امداد 
یا بهزیســتی هســتند؟ در صورتی که فکری به حال کسب و کارهای 
خانگی نشــود چه بر سرشــان خواهد امد؟ جهادگر در سنگر خانه و 
مادران دلسوز در آپارتمان های استیجاری نقلی شان عالوه بر تربیت 
فرزندان و رسیدگی به درس و مشق فرزندانشان، برای اوقات فراغت 
فرزندشان چه تدبیری بیندیشــند که هم فاصله گذاری اجتماعی را 
رعایت کنند در عین حال سبب آزار همسایه های طبقه ی باال و پایین 
نشوند؟ مادرانی که برخی خود، دانشجو هستند؛ باید عالوه بر نرم افزار 
شاد با سیستم آموزش مجازی نیز سر وکله بزنند. اگر خدا یاری شان 
دهد و سایت باال بیاید و اینترنت شان قطع نشود! بار رسیدگی به همسر 
و فرزنــدان بر روی دوش زنــان بیش از قبل ســنگینی می کند. برای 

افزایش روحیه و نشاط چنین زنانی چه باید کرد؟
 کرونا هنوز هســت؛ کرونا هنوز دارد جان عزیزانی را می گیرد که فکر 
می کردند بعد از مدتها رعایت و در قرنطینه ماندن دیگر به سراغشان 
نمی آید! خیلی از پزشکان، پرستاران، خدمه زحمتکش بیمارستان ها، 
این مدافعان سالمت، هنوز مشغول کارند. مدت هاست خانواده شان 
را ندیده اند. در معرض ابتال به کرونا و بیماری قرار دارند؛ زحماتشان را 
قدر بدانیم و با وجود عدم دریافت هشدار از V.Behdasht چنانچه کار 

ضروری نداریم همچنان در قرنطینه بمانیم.

انیــس عــرب زاده، دانشــجوی علــوم اجتماعــی|   در روزهای که غفلت 
بسیاری به مســئولیت و جایگاه ویژه مادری و فرزند آوری میشود و 
مادری را باعث دور ماندن از تحصیل و  روابط اجتماعی و از دســت 
دادن آزادی فرد میپندارند؛ گروهــی برای احیای هویت اصلی زن 
، هنر و ســاخت مســتند و کار رســانه ای را برای انتقال  این مفهوم 
ارزشمند  برگزیدند . سوژه مستند مادرانه  گروهی از زنانی هستند 
که تشکلی به نام مادران محله را تشکیل دادند و هدفمند در تالشند 
همزمان رشد مادر و کودک و  ، اقتصاد مقاومتی، فررند آوری ، بازی و 
تاثیر آن بر کودک و..را بیان کنند. این مستند تالش جمعی مادرانی 

را روایت میکند  که با فرزندان خود و همکاری سایر مادران برنامه های 
فرهنگی و با نشاطی  جهت اســتفاده در رشد و تربیت فرزندانشان  
برگزارمیکنند. در جامعه فعلی  فرزنــد آوری و افزایش جمعیت و... 
مسائلیت که زوج های جوان را درگیر کرده و مسئولین این حوزه را 
به خوابی عمیق برده، همین عامل باعث شکل گیری این سوژه در 
ذهن کارگردان شد. کارگردان این مســتند هدف از مستند را الگو 

سازی برای نسل جوان عنوان میکند.
 نقش وهویت مادری است که نمایش میدهد  که متاسفانه درجامعه 
امروزما توسط القائات رسانه ای  مورد کم لطفی قرار می گیرد . و با 
تعریف و برچسب های جدید در پی تغییر ان هستند. دراین مستند 
نکته ی قابل تامل، همکاری و مشار کت مادران  است که به واسطه 

اش تاثیر گذاری بیشتری را موجب میشود.

مستند مادرانه

زنان در جامعه ای بر فراز کرونا
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مهدیه روحانی فر، دانشجوی روانشناسی|   در روز جمعه ۲۲ فروردین ماه 
پیامکی با محتوای : "در صورت مواجهه با موارد کودک آزاری و همسر 
آزاری در ایام کرونا برای دریافت خدمــات اجتماعی  روانی به صورت 
رایگان و شبانه روزی با شماره تلفن ۱۲۳ اورژانس اجتماعی سازمان 

بهزیستی تماس بگیرید " برایمان ارسال شد!
این پیامک، حاکــی از آن بــود که بعــد از چالش های بهداشــتی و 
اقتصادی که به واســطه شــیوع کرونا مــردم را دچار تشــویش کرده 

بود،مسائل اجتماعی و فرهنگی را هم گریبان گیرشان کرد  است.
افزایش ساعت های حضور خانواده در خانه و قرنطینه شدن،  تغییر 
ســبک زندگی بر خالف روزهای قبل از کرونا در بعضی موارد ممکن 
است موجب اصطکاک و بروز مشکالتی در بین اعضای خانواده بشود، 
چنانچه در کشورهایی مثل انگلیس و فرانســه که خانواده در قبل از 
شیوع  کرونا در آنها در معرض فروپاشی بود با قرنطینه خانگی بیش از 
بیش به بحران و خشــونتی که درگیر اش بودند  افزوده شده و موجب 

چاره اندیشی مسئوالن شان شده است.
در آمریکا، قرنطینه خانگی و به دنبال آن خشونت و تنش های  درون 
خانواده ها همزمان شــد با افزایش خرید ســالح ، که خطر و  نگرانی 
ها را برایشان مضاعف کرده است و در آلمان طبق گفته وزیر خانواده 
کشورشان ، خانواده ها در آلمان در یک محیط پرتنش قرار دارند و در 
دیگر کشورها ، ایتالیا و اســپانیا وضعیت از این قرار است ؛ مسئله ی 
خشونت علیه زنان در کشورهای غربی موضوع تازه ای نیست و قبل از 

کرونا آمار ناخشایندی در آزار و اذیت زنان و کودکان داشتند.
آمارها و اقدامات دیگر کشورها سندی شــد که مسئوالن بدون هیچ 
پشتوانه علمی و تخصصی و تحقیقات کارشناسی به سبک دیدگاه های 
بین المللی به این موضوع در ایران نگاه کننــد  و بدون در نظر گیری 
شرایط فرهنگی و اجتماعی مختلف و ندید گرفتن مسائل بومی  کشور 
پیامکی را برای تمامی مردم ارسال کنند؛ این روش برای ورود و نفوذ 

به درون  خانواده ها و مشکالتشان کمکی نخواهد کرد  و بعضا تزلزل 
خانواده را در پی خواهد داشت !

بدون شــک در بعضی از موارِد حاد تنش ها و مشــکالت خانوادگی 
نیازمند مداخالت و پیگیری های این گونه هستیم ، اما بخش اعظمی 
از مشــکالت که خانــواده ها درگیر آن هســتند به آســانی قابل حل 
میباشد، تجویز  کلی برای همه ی اعضای جامعه با تفاوت های فرهنگی 
مختلف  راهگشا  نخواهد بود. آمار های و عملکرد های نادرست موجب 
شد شبکه های معاند خشونت ،آزار ، اذیت در ایران را بلد کرده و بیش 
از پیش به سیاه نمایی بپردازند که جز نگرانی خانواده  ها و سو استفاده 
ی سودجویان خروجی دیگر نداشته اســت و ممکن است به واسطه 
این بزر گ نمایی مشکالت، تشویش اذهان عمومی،  تنش ها و بحران 

ها افزایش یابد.
طبق گفته وزیر کشور،  آمارها در  کشور نشان میدهد ۸۵ درصد از مردم 
دچار افزایش اختالفات خانوادگی و تغییرات منفی  در زمان قرنطینه 

نشده اند.
متاســفانه مســئوالن امور زنان و خانواده دائما چشم امیدشان برای 
مدیریت مسائل کشور به راهکار ها و راه های رفته ی کشورهای غربی 
است ، کشورهایی که در فرهنگ و مبانی اعتقادی بسیار با آنها متفاوت 
هستیم و کشورهایی که خودشــان از مدیریت و حل بحران هایشان 
عاجزند؛در نــگاه اجمالی اگر هم ، چالش هایی کــه زنان در گیر ش 
هستند همانند یکدیگر باشد ، نوع مواجهه برای  حل آنها و مقابله باید 
متفاوت  و  طبق بررسی محیطی که زنان در آن زندگی می کنند راهکار 
ارائه شود،  در حل مشــکالت زنان و خانواده نیازمند نگرشی هستیم 
که با  رویکرد خانواده گرا وبا  توجه به انگاره های اســالمی و مســائل 
اجتماعی فرهنگی ، سیاســی و... ابعاد موضوعــات را مورد توجه و 
بررسی قرار دهد و راهکار متناسب برای برون رفت از معضالت را مطرح 

کنند و نگاه تک سویه و نسخه های معوج را کنار بگذارند.

َخلق بحران 
در مسیر 
حل بحران
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برگه ها را چندین باربا دقت برانداز کرد،جهت صندلی اش رو تغییر داد و  در حالی که نقطه 
هایی را توی برگه ی سی تی اسکن در نور مهتابی به ما نشان میداد گفت:بهتره توی خونه 
قرنطینه بشود! محیط آلوده بیمارستان برایش خطرسازتر است. میتونید ازشون نگهداری 
کنید،قادر هســتین مثل یک پرســتار بیمارتون رو تیمار کنید؟!مانعی ندارید؟! مامان در 
حالی که چادرش رو گوشــه لبش جمع کرده بود بــا انرژی خاصی گفت:بــا توکل به خدا 
ان شــاء الله از پس اش برمی آییم ،دخترم هــم که کمکهای اولیه رو بلد اســت ، قوت قلبم 
میشود ! بسیار خب!داروهایش را تهیه کنید و توصیه های الزم رو هم که نوشتم،مطمئنم که 
میتوانید،خودش هم  که مرد قوی ایست. از دخترش پیداست که اینقد محکم است! لبخند 
دکتر بدرقه مان کرد سمت خانه!  یک اتاق را برای بابا درنظر گرفتیم که نور کافی داشته باشد 
و از محیط خانه دورتر! مامان چندین وعده غذا درست میکرد،آبمیوه می گرفت وبا وسواس 
خاصی غذاهای پرانرژی رو لیست کرده بود روی کابینت، وقت و بی وقت سینی رو به سلیقه 
خودش پر میکرد از خوراکی میذاشت پشت در! گاهی می نشست پشت در و بلند بلند برای 
بابا حرف میزد،از آمار آدمهایی که کرونا رو شکست دادن،از سالم و دعاهایی که دوست و آشنا 
برای بابا فرستادن،از هرچی و هرجا.گاهی دل اش که خیلی برای بابا تنگ میشد پر چارقدش 
رو میکشید رو صورت و به بهانه ی نظافت می رفت می چرخید دور بابا.گاهی که ضعف به بابا 
غلبه میکرد سرفه های پی در پی نفسش رو به شماره می انداخت هممون به تشویش و تالطم 
می افتادیم اما این مامان بود که با آرامش وضعیت رو مدیریت میکرد، به بابا انرژی میداد وبه ما 
روحیه.گاهی توی راهرو همونجا پشت در اتاق بابا می نشست به دعاخواندن و دل سیر گریه 
میکرد. همان جا خوابش می برد،خسته ... ولی امیدوار.روزی که بابا توانست غول بیماری را 
شکست بدهد و از قرنطینه بیرون بیاید، مامان پنج تا کیک پخت،وسواسش در رعایت مسائل 
ایمنی ستودنی بود،کیک ها  را سلفون کشید و فرستاد برای کسانی که کیک برایشان شده 
بود آرزو! دوتا چایی لبسوز لبدوز گذاشت تو سینی و یه تیکه کیک جشن سالمتی. آمد نشست 
کنار بابا و گفت بیا که دلم تنگه چایی خوردنه کنار یار. بابا یه تیکه کیک رو برد ســمت دهان 

مامان و با یه لبخند عاشقانه گفت: میدانی فرق تو با کرونا چیه؟!
مامان گفت:چی؟!

_کرونا دنیا رو زیر و رو می کنه نگاه تو دل منو....
فضای عاشــقانه ی بابا و مامان عرصه رو بر ما تنگ کرد و هرکدام بــه بهانه ایی محل رو 
ترک کردیم. مرور میکردم. نیرویی که مامان رو اینقد ســرپا نگه داشته بود نه شعارهای 
خودمحور فمینیسم بود و نه باورهای غلط غربی فقط یک چیز بود،محبت  و قدر دانیهای 

پدرم !اکسیری معجزه گر که کاشفش پدر  و مادرم بودند.

فرحنــاز رســتم زاده، دانشــجوی روانشناســی|   کتــاب 
خانم کارکوب به نویســندگی رضیه غبیشی روایت  
زندگی مادِر سه شهید ، منصور و خلیل و عبدالجلیل 
کارکوب زاده و دو  جانباز اســت گفتنی اســت  که  
ایشــان هم مجــروح شــیمیایی جنــگ تحمیلی 

هستند.
این کتاب دارای چند فصل اســت کــه هرفصل به 
برگی از خاطرات زندگی مــادر از ابتدای کودکی تا 
دوران جنگ و شــهادت فرزندانشــان و دیدار مقام 
معظم رهبری پرداخته شده اســت .خاطرات زنی 
با قدی خمیده و نحیف ولی اســتوار که با شــروع 
جنگ تحمیلی به همراه همسر و فرزندانش راهی 
جنگ و دفاع از میهن می شــوند.زنی که ســال ها 
چشم به راه فرزندانش می نشیند تا خبری از آزادی 
یکی از فرزندانش باعث چشــم روشــنی اش شود 
درحالیکه هرگــز خبــری از انها نمی رســد و مادر 
منتظر و چشم به راه فرزندانش  میماند . در بخشی 
از کتاب می خوانیــد: آفتاب زده بود کــه به همراه 
تمام فامیل به ســوی غســال خانه ای که قــرار بود 
جنازه را به آنجا بیاورند، رفتم. انتظار آمدن زنده ها 
خیلی سخت و طاقت فرساست و انتظار آمدن پیکر 
شهید ســخت تر از آن. هیچ کس شعله های آتشی 
که درونم را می ســوزاند و به خاکســتر بــدل کرده 
بــود، نمی دید. فقط آه می کشــیدم و چشــم به راه 
بودم که یوســفم بیاید. ســاعتی گذشــت. پیکر را 
آوردنــد و بــه داخل غســال خانه 
بردنــد. بی تاب دیــدارش بودم. 
زن ها شــیون می کردند و مردها 
گریه. همه پشــت در غسال خانه 
جمع شده بودند. در باز شد. من 
و مادرم داخل رفتیم. چند لحظه 
بی هیچ کالمــی فقــط نگاهش 
کــردم. بدنــم می لرزید. اشــکم 
بی صدا پایین می آمد. نفس نفس 
می زدم. جلو رفتم و بی اختیار خم شدم و صورت بر 
صورتش گذاشتم و بوسیدمش. چشمانش نیمه باز 
بود. بدنش بوی عطر می داد. شروع کردم به نجوا: 
»فدات بشم، مامانی!... تو هم هوای رفتن داشتی. 
نگفتی مامانی دل تنگت می شه؟ باألخره به آرزوت 
رسیدی.« دستم را روی صورت و بدنش می کشیدم، 
نوازشش می کردم و قربان صدقه اش می رفتم. لبانم 

از گریه می لرزید. عزیزم به خواب رفته بود.

خانم کارکوبخانم کارکوب

اکسیری معجزه گر
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