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سرمقاله
97 آزمايشگاهی  عليجانی/علوم  لهام  ا

 ما در جامعه زندیگ یم کنیم. در
 هر جامعه مشکالیت وجود دارد. غالب این مشکالت و مسائل
 در زماین به وجود آمده و در زماین دیگر حل یم شود. اما گاهی

نشده برای مدیت طوالین حل  که  تبدیل یم شوند  مزمین  دردهای  به   این مشکالت 
 باقی یم ما نند. در اکثر موارد علت مزمن شدن این مشکالت غیر قابل حل بودن آن ها

نیست، بلکه وجود نداشتن عزیم جدی در مسئولین برای حل آن مشکالت است
 حاال انگار مسائل حوزه ی زنان هم به دردهای مزمین تبدیل شده که سال ها است در
 انتظار عالج اند. این مزمن شدن باعث شده که هر چند مدت، عده ای فرصت طلب
از این قشر  کنند. قصد  استفاده  آنان سوء  از  زنان،  اولویت ها ی مسائل   با جابجایی 
 مطرح کردن این موارد اهمیت دادن به زنان نیست؛ چرا که اگر قصدشان خیر بود، به
 مباحث کلیدی تری چون زن و خانواده، حقوق زنان، بسترسازی مناسب برای حضور
در که  زنان  رفتن  ورزشگاه  مثل  موضوعی  نه صرفًا  و... یم پرداختند.  زنان   اجتماعی 

اولویت های پایین تری قرار داشت
در درجه اول مسئولین در دولت ها باعث به وجود آمدن وضع فعیل هستند.

 وجود نداشتن عزم جدی برای عالج مسائل مزمن حوزه زنان و یب توجهی مسئوالن
این عرصه باعث شده است که مسائل متعددی در  اخیر   خصوصًا در هشت سال 
 دست نخورده باقی بماند و فعالیت زیادی در جهت رفع مشکالت زنان کشور انجام
 نشود. هشت سال زمان زیادی برای ایجاد تحول و تغییر بود اما انگار منافع سیایس
در زنان  امور  رها شده ی  وضع  داشت.  قرار  مسائل  این  نشدن  در حل   دولتمردان 

سال های اخیر موجب شده مشکالت زنان در ۱۴۰۰ به مراتب بیشتر از سال ۹۲ باشد
 بهبود وضع موجود نیازمند هوشیاری و توجه ما زنان است. ما در حوزه ی زنان به یک
 حرکت انقالیب یعین حرکیت تحول آفرین در جهت مثبت، توأم با توجه به اولویت ها و به
 دور از سیایس کاری نیاز داریم، مسئولیین که پای کار باشند و از تنبیل بیزار. کساین
بر حل مشکالت و  بگیرند  از متخصصان مشورت  این دردهای مزمن  برای عالج   که 

استمرار بورزند و در واقع مرد میدان باشند
از حوایش دوری کنند؛ چرا که و  باشند  افرادی که دغدغه مند   یعین 
 ییک از آسیب  ها در حوزه مسائل زنان غلبه ی حاشیه بر متن است که

مانع از پرداخت درست به موضوعات یم شود

.

.

.

.

.



.

.

.

!

 داشت و کارهایی انجام شده است اماباید دید چه
حال به  تا  چرا  و  بگیرد  انجام  یم توانست   کارهایی 
خواسته های به  آیا  نگرفته اند؟  قرار  توجه   مورد 

حقیقی زنان آنطور که باید توجه یم شود؟
فکر به  زماین  تنها  برخی  که  است  این   مشکل 
 خواسته های زنان هستند که بتوانند با آن هیاهو به
زنان خواسته های  و  حقوق  قشر  این  برای  کنند.   پا 
 اهمییت ندارد و تنها هدفشان، قرار گرفتن در داغ های
.رسانه ای و به دست آوردن مقبولییت پوشایل است
 ییک از اصیل ترین مشکالت حوزه زنان این است
 که مطالباتشان در هیاهوی دنیای سیاست
 و منفعت طلیب برخی گم یم شود و
 به حاشیه یم رود و جایش را
 موضوعات قابل حل و پیش پا
 افتاده یم گیرد؛ مسائیل که به
 نام زن اما به کام دیگران تمام

یم شود
امور معاون   مثال چرا دغدغه ی 
از ییک  عنوان  دولت_به   زنان 
و اجرایی  نهادهای   مهم ترین 
جای به  زنان_  حوزه ی   تاثیرگذار 
میلیون نیم  و  سه  مشکالت   حل 
باید خانوار،  سرپرست   زن 
مانند خردی   موضوعات 
دختران  موتورسواری 

باشد؟

دختران حوا باید به فکر باشند
 زنان همان گونه که از ابتدا مقاوم و صبور ایستاده اند،
است کافی  کنند،  عوض  را  چیز  همه  توانند   یم 
 بخواهند و وارد میدان شوند و پیگیر مطالبات حقیقی

خودشان باشند. اما چگونه؟
دارد، وجود  مطالبات  احقاق  برای  مختلفی   راه های 
اشاره راه  اثرگذارترین  و  به مهم ترین  بخواهیم   اگر 
در که  است  دغدغه مند  فردی  انتخاب  آن   کنیم، 
درسیت درک  حال  عین  در  و  گیرد  قرار  امور   رأس 
آنان مشکالت  متوجه  و  داشته  زنان  مطالبات   از 

نسرین فرجی  
پرستاری 98

 از زمان آفرینش حوا تا به امروز که دخترانش نییم از
 جمعیت جامعه را تشکیل یم دهند، زنان نقش پررنگ
داشته اند جامعه  ابعاد  تمام  در  انکاری  قابل  غیر   و 
 و یک سری از موضوعات برایشان اهمیت بیشتری

دارد که مطالبات و خواسته هایشان را یم سازد
 همان گونه که در ابتدا با وجود نظام مردساالرانه ی
و شکل گیری  در  سازنده ای  و  فعال  نقش   حاکم، 

اسالیم انقالب  شدن   نهادینه 
تحقق در  آن  از  پس  و   داشته 
پابه پای مردان انقالب   آرمان های 
 تالش کرده و در تربیت یب نظیر
در نیز  و  کشور  این   فرزندان 
عایل خوش آموزش   حیطه های 
 درخشیده اند. زنان ایران با این
 میزان از تاثیر بر اجتماع، برای

مسئولیت های صحیح   انجام 
دارند، عهده  بر  که   خطیری 
پشتیباین و  حمایت   نیازمند 
حل برای  بنابراین   یم باشند؛ 

شکل مطالبایت   مسائلشان 
 یم گیرد که مختص خودشان

است
تاریخ به  جاهلیت  زمان  از   اگر 

با چالش ها و مسائل مختلفی امروز زنان  تا   بنگریم 
گوناگون اشکال  به  و  کرده اند  نرم  پنجه  و   دست 
شدن گور  به  زنده  از  شده اند.  واقع  ظلم   مورد 
پر شدن پر  تا  بودن  دختر  به جرم   دختران یب گناه 
 دخترکان کابل که آرزوهایشان به خون کشیده شد
 و از مجامع بین الملیل و به ظاهر صلح طلب صدایی
 بلند نشد. حیت گاهی ظلم به زن را لطف یم خوانند
 و آن را در پوسته ای زیبا قرار یم دهند و آنچنان این
 کار را یب نقص و فریبنده انجام یم دهند که که حیت
را یم پذیرندهمین جا، در آن  نیز   خوِد دختران حوا 
 جامعه ی خودمان بالشک نیم توان نگاه صفر و صد

 دخرتان حوا و آقای پرزیدنت
دخرتان حوا باید به فکر باشند!
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 باشد؛ نه اینکه برای جلب نظر عموم و بهره برداری
را مطالبه گر حقوق پوچ، خود  با وعده های   سیایس، 

زن و خانواده معرفی کند
از زنان  مطالبات  به  رسیدیگ  برای  فردی   چنین 
 کارشناسان و فعاالن حوزه زنان استفاده یم کند و از
بهره مند مسائل  حل  برای  آنان  ایده های  و   طرح ها 
زنان زنان،  علیه  خشونت  مانند  مسائیل   یم شود؛ 
ازدواج و  جمعییت  سیاست های  خانوار،   سرپرست 
و زنان  اشتغال  بانوان،  ورزش  از  حمایت   دختران، 
 حمایت از مادران و... که شایسته ی توجه و حمایت

است

دختران حوا نسبت به یکدیگر مسئول اند
 انتخاب صحیح، مطالبه گری و پیگیری مداوم و به طور
 کیل مشارکت در ساخت آینده ی جامعه ، از جمله
 مسئولیت های اجتماعی ما انسان ها نسبت به یکدیگر
 است.این یک پدیده نو و امروزی و خاص یک جنس
 نیست بلکه در جوامع و فرهنگ های مختلف به اشکال
 گوناگون وجود داشته است. راجرز، از اندیشمندان
فرایند در  مردم  دخالت  میزان  را  مشارکت   بزرگ، 
 تصمیم گیری یم داند. بدین معنا شرکت داشتن یعین

 سهیم بودن تمایم افراد در سطوح مختلف تصمیم
گیری، اجرا، ارزیایب و مشارکت مردیم

عمل جامعه  یک  در  بالقوه  نیروی  عنوان  به   زنان 
در مردان  دوشادوش  یم توانند  که  چرا   یم کنند، 
سیایس های  صحنه  ویژه  به  گوناگون  های   صحنه 
باشند. داشته  مشارکت  و  یافته  اجتماعی حضور   و 
 مشارکت سیایس و اجتماعی زنان در اسالم همواره
سالم مدیریت  و  درایت  است.  بوده  توجه   مورد 
 سیایس یک زن در داستان ملکه سبا)سوره نمل( تا
 تاریخ سیره پیامبر اکرم )ص(، هم چون بیعت رضوان
 و مشارکت فعال خدیجه کبری )س(، حضرت فاطمه
 )س(، حضرت زینب )س( و بسیاری دیگر در صحنه
 های اجتماعی و سیایس نمونه هایی از اهمیت اسالم

به این موضوع است
 بنابراین انتخاب فردی که منصب مدیرییت و اجرایی
یک جمهور  رییس  جمله  از  باشد،  داشته   باالتری 
زنان مطالبات  احقاق  سوی  به  مؤثر  گایم   کشور، 
 است چرا که به طبع افراد کارآزموده و نخبگان این
 حوزه را در پست های مدیرییت مربوطه قرار یم دهد
مشکالت حل  به  اصول  اساس  بر  و  یب پروا   تا 

بپردازند
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برگرداندن با  به طرز خایص  که  است  فلسطیین  غذای  نوعی  1. مقلوبه 
 قابلمه غذا سرو یم شود. این عمل برای فلسطینیان نماد سرنگوین رژیم

.صهیونیسیت است

زهرا ورزدار
مامایی 98

صدای مرا از یک سرزمین نزدیک یم شنوید
 چندین سال است که دزدی آمده و خود را صاحب
 خانه یم داند. نیم توان نشست و تماشا کرد تا خود

را بر مردم تحمیل کنند
 باید ایستاد و دزد را بیرون کرد تا او و سایرین بدانند
و شد  صاحب  را  دیگری  ملت  خاک  نیم شود   که 
 آنان را از خانه هایشان بیرون کرد و در خیایل باطل،
از را  آن ها  یم توان  خشم  و  زور  با  که  شد   متصور 
ملت این  کرد.  منصرف  خانه هایشان  گیری  پس   باز 
 مانند چشمه ای که از درون یم جوشد، هر روز میل

و تالششان نسبت به وطنشان بیشتر است
 اینجا دختران و زناین صبور، پایه و اساس مقاومت
 هستند. از دامان پاکشان فرزنداین رشد یم یابند که
 دخترانش درس صبوری و همدیل یم گیرند و پسران،

درس شجاعت و مردانیگ را. اینجا فلسطین است
تا مؤثر بتوانند، سعی یم کنند  با هر رویش که   زنان 
 واقع شوند؛ از درگیری  های فیزییک شده تا تضعیف
کردن واژگون  با  شده  حیت  مقابل،  جبهه ی   روحیه 
رژیم باعث خوف سربازان  که  مقلوبه  قابلمه ی   یک 
 کودک کش شود. از این مهم تر، زنان عالوه بر اینکه

 خودشان حضور فعال دارند محرک حضور سایرین
 نیز هستند. زنان انگیزه ی مردان شان یم شوند برای
 تالش بیشتر و آنهایند که آتش حق طلیب را در قلب
برای صبوری  نهال  آنها  یم کنند.  روشن   فرزندان 

رهایی را در دل دخترانشان پرورش یم دهند
جنگ فرزند  یم تواند  مادر  یک  از  بهتر  کیس   چه 
فرزند خود به  رهایی  و  آزادیگ  درس  و  کند   تربیت 
 بیاموزد؟ و چه زناین بیشتر از زنان مقاومت تاب این

همه ایستادیگ دارند؟
 چرا که اینجا جایی است که حقوق بشر جایی ندارد
 و زن ها، مردها و بچه ها همه را پرپر یم کنند؛ به گناه
 یب گناهی...! دل بزریگ یم خواهد که عزیزان و هم
 میهنانت در جلوی چشم پر پر شوند. اما برای اینکه

خونشان پایمال نشود باید ادامه داد
 مردیم که روزی فقط با سنگ از خود دفاع یم کردند
و هستند  دفاع  حال  در  نظایم  سالح های  با   امروز 
از و  است  کرده  تغییر  نفعشان  به  جهاین   معادالت 
 اینجا که من ایستاده ام تا رهایی چند قدم مانده ... و

صبح نزدیک است

.

.

یک سرزمین نزدیک
اینجا فقط چند قدم تا رهایی فاصله دارد...!
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محدثه شجریان
بهداشت حرفه ای 98

من مادر  هستند.  مهربان  بسیار  موجودایت  ها   زن 
دوست خییل  را  مادرم  من  است.  نمونه  زن   یک 
دارد. دوست  خییل  خییل  را  مادرم  هم  پدرم   دارم. 
یم خواند شعر  مادرم  برای  خانه  در  همیشه   پدرم 
گر گیل/  روید  او  قبر  بر  بمیرد زین  "گر   و یم گوید 

بمیرند زن ها دنیا گلستان یم شود
 ویل نیم دانم چرا پس از خواندن این شعر به جای
 اینکه مادرم نگاه های عاشقانه به پدرم بیندازد به او
 چپ چپ نگاه یم کند. امروز از پدرم پرسیدم که پدر
 یم شود از ویژیگ های خوب زنان برایم بگویی؟ پدرم
 گفت: "بچه برو من اعصاب ندارم. برو از داداشت
 بپرس." به اتاق برادرم رفتم تا از او سوالم را بپرسم،
بود. آنالین  کالس های  درگیر  برادرم  اینکه  مثل   اما 
خوب ویژیگ های  از  "اصغر  گفتم  و  کردم   بیدارش 

زنان چندتاش رو بگو؟
صورت به  را  مشتش  یک  اینکه  با  همزمان   اصغر 
دهانش و  بود  کرده  فرو  در چشمش  نیمه  و   نصفه 
"زن ها گفت:  بود  شده  باز  ننه مان  گنجه  اندازه   به 
 موجودات خییل با ارزیش هستند، بچه خوب گوش
 کن ببین چی میگم. زن ها کارهای خییل مهم و زیادی
آن ها دوش  روی  بر  سنگیین  خییل  مسائل  و   دارند 
که آنجایی  از  انتخابات مثًال  نمونه اش همین   است. 
 ما انسان هایی بسیار خردمندی هستیم و به عدالت
 اجتماعی بسیار معتقدیم، همیشه سعی یم کنیم بین
 زن و مرد عدالت برقرار باشد. برای همین مثًال در

 زمان انتخابات به کیس رای یم دهیم که ورود زن ها
وارد بتوانند  تا زن ها هم  کند  آزاد  را   به ورزشگاه ها 

".ورزشگاه شوند و حالش را ببرند
نیم توانستیم ما  این  از  قبل  تا  چرا   پرسیدم: "خب 
نامزدها انتخابات  موقع  چرا  شویم؟  ورزشگاه   وارد 
"دیر داد:  پاسخ  که  رفتن یم زنند؟"   حرف ورزشگاه 
کنید صبر  باید  حال  هر  به  برو.  زود  نخواه   آمدی 

موسم ورزشگاه رفتن برسد
 اصغر ادامه داد: "حاال ممکن است پولش را نداشته
 باشیم که به ورزشگاه برویم ویل مهم نیست. مهم
 این است که درها باز شود. یا اینکه مثًال در زمان های
 قدیم یک مسئویل آمد و نامزد انتخابات شد. نامزد
کوچه ها همه ی  یم کنیم.  نصف  رو  کشور  کل   گفت 
 رو دیوار یم کشم و زنونه مردونه یم کنم. ما هم که
بودیم، سریعًا گرخیده  این سخن  از شنیدن   بسیار 
رای نامزد  آن ییک  به  و شأن زن  آزادی   برای حفظ 
بعیض حاال  حفظ شود.  کامًال  زن ها  حقوق  تا   دادیم 
دیگر اصًال  که  شده  طوری  وضع  االن   یم گویند 
 حقوقی باقی نمانده است که زنانه مردانه اش کنیم.
 کاری ندارم، مهم این است که همیشه نامزدی رای

یم آورد که برای زنان ارزش قائل شود
 خانم معلم به نظر من مسئولین ما بسیار انسان های
همه زن ها  خاطر  به  اند  حاضر  و  هستند   مهرباین 
ویل انتخابات.  زمان  در  خصوص  به  بکنند؛   کاری 
 یک سوایل ذهن من را درگیر کرده است که چطور
کشید؟ دیوار  را  کوچه ها  و  خیابان ها  کل    یم شود 

چون خودش ۸ سال طول یم کشد
این بود انشای من

"
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زنگ انشاء
موضوع: ارزش زن
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جنایت تروریستها در کابل
 انفجار مهییب در مقابل مدرسه دخترانه »سیدالشهداء)ع(« در غرب کابل
از  کودکان یب گناه را هدف حمله قرار داد که در این حادثه شمار زیادی 
  دانش آموزان، معلمان و اهایل محل، شهید و زخیم شدند. مقامات افغانستان

آخرین آمار تلفات این حادثه را 85  شهید و 147 زخیم اعالم کردند
 این انفجار در حایل صورت گرفته که در جنگ براساس قوانین بین الملیل
 نباید مکان های مانند مدرسه، دانشگاه ها، مراکز دیین و مساجد مورد حمله
بر فشار  برای  هدفمند  اقدامات  نوع  این  از  تروریست ها  اما  گیرند،   قرار 

مردم و حکومت استفاده یم کنند. /خبرگزاری فارس

بانوی گیالین المپییک شد
 سارا بهمنیار، کاراته کای اهل آستانه اشرفیه در وزن منهای 50 کیلوگرم تیم
 میل کاراته کشورمان، در رقابت های روز نخست لیگ جهاین کاراته وان در
 لیسبون پرتغال به عنوان مرحله نهایی تعیین کسب سهمیه المپیک از طریق
 رتبه بندی، در مبارزه نخست مقابل حریفی از اسپانیا سه بر صفر به برتری

رسید. /خبرگزاری فارس

ثبت نام ۴۰ زن در انتخابات ریاست جمهوری
پیام توییتری نوشت:  معاون رییس  جمهوری در امور زنان و خانواده در 
حضور و  جمهوری  ریاست  انتخابات  برای  کشور  زنان  از  نفر   ۴۰  حدود 

چهره شاخیص مانند خانم دکتر زهرا شجاعی ثبت نام کرده اند
 معصومه ابتکار در این پیام تاکید کرد که انتظار یم رود شورای نگهبان این
  بار رجل سیایس مونث را تایید کند تا ییک دیگر از ظرفیت های بالفعل  نشده

قانون اسایس محقق شود. /خبرگزاری ایرنا

 عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل
 لیال فالحیت مدیر کل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست
 جمهوری، در رابطه با این موضوع گفت: کمیسیون مقام زن بیشتر ماهّیت
کمیسیون این  فرصت  از  کشور ها  و  دارد  مشوریت  و  گفتگویی   ترویجی، 
 برای تبادل تجارب و گفتگو درباره دستاورد ها و چالش ها استفاده یم کنند.
رفع به  منظور کمک  به  و  دارد  راهبردی  جنبه  کمیسیون  این   قطعنامه های 
 نابرابری ها در حوزه زنان شکل یم گیرد. او هم چنین افزود: استفاده از این
 ظرفیت و هم افزایی بین دستگاه های مختلف برای معرفی چهره واقعی بانوان

ایراین به جهانیان یک ضرورت است
 این سومین بار از سال ۲۰۱۱ است که ایران عضو این کمیسیون یم شود. 

/خبرگزاری دانشجو

.

.

.

چه خرب، از کجا؟
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