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به مناسبت درگذشت مه لقا مالح 

مادر محیط زیست ایران 
در آغوش زمین آرام گرفت 

مادرانه های دوران کرونــــــــــــــا 

آن چه نادیدنی است آن بینیم

 خشونت علیه زنان کارمند

زنان قوی 
چه ویژگی هایی دارد؟

به بهانه هفته کتاب؛

کرمان، چگونه 
پایتخت فرهنگی کتاب می شود؟!

بانوان از تجربه خشونت های کالمی می گویند

کلمات؛ قاتالن خاموش
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 از شکست نهراسید، شکست یک قدم به سمت موفقیت است. )اپرا وینفری(

به مناسبت ۱6 آذر روز دانشجو

دانشجویان 
و آموزش مجازی

  
زهرا قاسـم زاده- آموزش دانشـجویان طی 
گیـری  از ابتـدای همـه  گذشـته و  مـاه هـای 
حضـوری  آمـوزش  جایگزیـن  کرونـا  ویـروس 
مجـازی  آمـوزش  مزیـت  مهمتریـن  شـد. 

اسـترس  کاهـش  کرونایـی،  شـرایط  در 
از ابتـا  آنـان  دانشـگاهیان و خانـواده هـای 
ایـن  دیگـر  سـوی  از  امـا  بـود.  بیمـاری  بـه 
مسـتقیم  تعامـل  کـه  شـد  باعـث  شـرایط 
بیـن اسـاتید و دانشـجویان؛ و دانشـجویان 
فضـای  بـا  مسـتقیم  ارتبـاط  و  یکدیگـر  بـا 
دانشـگاه،  امکانـات  از  اسـتفاده  و  دانشـگاه 
در  یادگیـری  ایـن  بـر  عـاوه  بـرود.  دسـت  از 
آمـوزش مجـازی بـه انـدازه آمـوزش حضـوری 
امـکان  افتـد.  نمـی  اتفـاق  عمیـق  طـور  بـه 

و  اسـاتید  بیـن  گروهـی  گفتگـوی  و  بحـث 
و  بـوده  محدودیـت  دارای  دانشـجویان 
موضـوع  یـک  دربـاره  کـه  هـم  اوقـات  گاهـی 
و  قطـع  دلیـل  بـه  گیـرد  مـی  صـورت  گفتگـو 
وصل شـدن اینترنت یا کندی سـامانه های 
دانشـگاه ایـن امـر بـه طـور کامـل اتفـاق نمی 
کـه آمـوزش بـه صـورت  کاسـهایی  افتـد. در 
شـنونده  تنهـا  دانشـجویان  و  طرفـه  یـک 
مباحث درسـی بوده و از سـوی دیگر امکان 
ارتبـاط چهـره بـه چهـره وجـود نـدارد، حضور 

در کاس بـرای دانشـجویان و اسـاتید کسـل 
حاصـل  مطلـوب  نتیجـه  و  بـوده  کننـده 
نخواهـد شـد. مشـکات زیرسـاختی مربـوط 
مجـازی  کاس  بـه  ورود  گاهـی  اینترنـت  بـه 
کـرده و گاهـی اوقـات بـه  را بـا مشـکل مواجـه 
تعـداد  بیشـترین  کـه  سـاعاتی  در  خصـوص 
کاس در حـال برگـزاری اسـت، قطـع و وصـل 
اتفـاق  دانشـجویان  بـرای  کاس  مـداوم 
کاسـی  می افتـد در نتیجـه آنـان از مباحـث 
درک  را  آن  کامـل  طـور  بـه  یـا  و  مانـده  جـا 

نمـی کننـد. عـاوه بـر ایـن در ایـام امتحانات 
مجازی، اسـترس قطعـی اینترنت و مدیریت 
دانشـجویان  کـه  شـود  مـی  باعـث  زمـان 
کننـد.  کسـب  را  مطلـوب  نتیجـه  نتواننـد 
بنابرایـن بـا توجـه به آنچه گذشـت مـی توان 
کـه آمـوزش مجـازی دشـواری هـای  دریافـت 
حاصـل  مطلـوب  نتیجـه  و  داشـته  زیـادی 
زودی  بـه  کـه  ایـن  امیـد  بـه  شـد.  نخواهـد 
بتـوان بـه آمـوزش حضـوری با سـامت کامل 

یافـت. دسـت  جامعـه  اعضـای  همـه 

ت
سب

منا

ویژه

 مادرانه های 

کرونــــــــــــــا  دوران 

کرونـا،  ویـروس  گیـری  همـه  زمـان  در 
مـادران  هـای  نقـش  بـر  جدیـدی  نقـش 
معلمـی  مـادر  نقـش  آن  و  شـد  اضافـه 
دریافـت  بـدون  کـه  مادرانـی  بـود، 
بـر  را  نقـش  ایـن  معلمـی   آمـوزش 
سـال  خصـوص  بـه  گرفتنـد.  عهـده 
بـه  رسـمی  طـور  بـه  مـدارس  کـه  گذشـته 
اهمیـت  پرداختنـد  مجـازی  آمـوزش 
فرزنـدان  آمـوزش  در  مـادران   نقـش 

بیشتر شد.

پایـه  آموزشـی  کـه تجربـه  کسـی  بـه عنـوان   
اول بـه عنـوان مـادر معلم در طی یک سـال 
گذشـته داشـته ام در ایـن سـتون تجربیـات 
آمـوزش مجـازی فرزنـدم  کـه از  و درسـهایی 

گذاشـت.  ک خواهـم  گرفتـه ام را بـه اشـترا

گفـت اولیـن دغدغـه مـادران  شـاید بتـوان 
بـرای آمـوزش و همراهـی بـا فرزنـد، مدیریـت 
زمـان و قانـع کردن او برای یادگیری و انجام 
به موقع تکالیف است. این امر به خصوص 
بـرای دانـش آمـوز پایه اول که هیچ آشـنایی 
 قبلـی بـا مدرسـه نـدارد از اهمیت به سـزایی 

برخوردار است. 

روزهـای ابتدایـی سـال تحصیلـی خسـتگی 
همـراه  بـه  فرزنـد  و  مـادر  بـرای  را  زیـادی 
و  مـادر  همدلـی  و  صبـوری  لـذا  داشـت. 
کاس  معلـم  مشـورت  و  کمـک  از  اسـتفاده 
را  نکتـه  ایـن  اسـت.  اهمیـت  دارای  بسـیار 
بـه  یادگیـری  کـه  داشـت  مدنظـر  بایـد  هـم 
تـاش  نتیجـه  و  افتـد  مـی  اتفـاق  تدریـج 
معلـم، مـادر و فرزنـد پـس از چنـد مـاه خـود 

داد.  خواهـد  نشـان  را 

آمـوزش  رونـد  بـه  بعـد  هـای  نوشـته  در 
فرزنـدان  و  مـادر  بـر  کـه  تأثیراتـی  و  مجـازی 

شـد.  خواهـد  پرداختـه  داشـت، 

از  مـاح  لقـا  مـه  رحیمـی-  علـی 
زیسـت  محیـط  کنشـگران  تاثیرگذارتریـن 
بـرای  سـال  صـد  از  بیـش  او  اسـت.  ایـران 
حفظ و احیای محیط زیسـت ایران از کوه و 
ک ایران دلسـوزانه  جنـگل گرفتـه تـا آب و خـا
بـه  او  تاثیرگـذاری   . کـرد  تـاش  متعهدانـه  و 
کـه از او بـا  قـدری ژرف و عمیـق بـوده اسـت 
عنـوان »مادرمحیـط زیسـت ایران«نامبـرده 

شـود. مـی 
ای  خانـواده  در  راسـتی  بـه  مـاح   لقـا  مـه   
ای  خانـواده  آمـد  دنیـا  بـه  دوسـت  فرهنـگ 
کـه  برخـاف خانوادهـای زمان گذشـته زنان 
او   مـادر  داشـتند.  آن  در  ای  ویـژه  جایـگاه 
خدیجـه افضلـی و مادر بزرگـش بی بی خانم 
از  مـاح  مهرانگیـز  خواهـرش  و  اسـترابادی 

زنـان نامـدار زمـان خود و از پیشـگامان زنان 
مـدرن بـه شـمار مـی آیـد.

تحصیـات  زیسـت  محیـط  کنشـگر  ایـن 
علـوم  و  فلسـفه  رادر  خـود  دانشـگاهی 
مقطـع  در  شناسـی   جامعـه  و  اجتماعـی 
خـود  لیسـانس  فـوق  مـدرک  و  کارشناسـی 
دانشـگاه  از  اجتماعـی  علـوم  رشـته  در  را 
تهـران اخذ نمـود.او همچنیـن دارای مدرک 
دکتـری علـوم اجتماعـی از دانشـگاه سـوربن 
پاریـس میباشد.تسـط او بـه علـوم اجتماعی 
و توانایی شـگرف در ارتباطات و البته عشـق 
وافر به محیط زیسـت باعث شـد تا در سـال 
1373 سـازمان غیـر دولتـی »جمعیـت زنـان 
بنیـاد  زیسـت«را  محیـط  آلودگـی  بـا  مبـارزه 

نهـاد.

نقـش  زنـان  کـه  ای  خانـواده  در  او  تولـد 
ایـن  بـه  را  او  آن داشـتند  کلیـدی در  هـای  
محیـط  حفـظ  بـرای  کـه   بـود  رسـانده  بـاور 
آمـوزش  اسـت.  آمـوزش  قـدم  اولیـن  زیسـت 
از  یکـی  در  او  کـودکان.  و  خانـدار   زنـان  بـه 
مصاحبـه هایـش در مـورد اهمیـت و جایـگاه 
مـردم  تمـام  »کاش  بـود:  کـرده  عنـوان  زن 
ایـران بـه درکی برسـند که ببیننـد چه جوری 
دارنـد طبیعت شـان را نابـود می کننـد. مـا از 
وارد  مسـئله   ایـن  بـرای  مختلـف  کانالهـای 
شـدیم. شـصت سـاله که دارم مبارزه می کنم 
و بـه خانم هـا می گویـم، حـق گرفتنـی اسـت!.
من زن را  در آشـپزخانه و در سـالن پذیرایی 
گردونـه ی  در  را  زن  مـن  نکـردم.  مطالعـه 
طبیعـت مطالعه کرده ام. زن شـهروند درجه  

دو نیسـت در اصل، همه ی مسـایل به زن و 
بـر می گـردد«.  بـر جامعـه  تاثیـرش 

محیـط  بـه  مـاح  لقـا  مـه  عاقـه  و  عشـق 
کـه دو دهـه آخـر عمـر  زیسـت بـه قـدری بـود 
خـود را وقـف محیـط و شـیوه هـای مبـارزه بـا 
همچنیـن  او  نمـود.  زیسـت  محیـط  آلودگـی 
و  کار  دفتـر  بـه  را  خـود  شـخصی  منـزل 
زیسـت   محیـط  دوسـتداران  اجتمـاع  محـل 

بـود. داده  اختصـاص 
کنـون در16  سـازمان تحـت نظـارت او هـم ا
فعالیـت  بـه  مسـتمر  صـورت  بـه  اسـتان 

هسـتند. مشـغول 
ک  خـا 1400در  ابـان   17 در  مـاح  لقـا  مـه 
زیسـت محیـط  از  جزیـی  تـا  گرفـت   ارام 

 ایران شود.

به مناسبت درگذشت مه لقا مالح 

مادر محیط زیست ایران در آغوش زمین آرام گرفت 

 درست بنویسیم

کـه  شـده اید  مواجـه  موضـوع  ایـن  بـا  هـم  شـما  حتمـا 
اطاعـات نادرسـت بسـیاری در گروه هـا و فضاهـای مجازی 
دسـت بـه دسـت می شـوند کـه بیشـتر آن هـا اعتبـار علمی و 

ندارنـد. منبـع موثـق و مشـخصی 
ایـن  از  یکـی  اسـت"  چـپ  ظـن  "خـواب  اشـتباه  ی  جملـه 
جمـات اسـت. بعضـی افـراد ایـن جملـه را این گونـه معنـی 
کـه پیـش  گمـان چـپ اسـت! سـوالی  کـه خـواب  می کننـد 
کـه مگـر خـواب اطمینـان هـم داریـم؟ ایـن اسـت  می آیـد 

عامـه ی دهخـدا در جلـد دوم امثـال و حکـم بـه صراحـت 
بیـان کـرده اسـت کـه: 

زن هـم  بـد  گـزاره ی خـواب  یعنـی  اسـت.  خـواب زن چـپ 
بیـان  بـه  بخواهیـم  گـر  خب...ا اسـت.  مبـارک  و  میمـون 
ببینـد  هـم  بـد  خـواب  زن  گـر  ا یعنـی  بگوییـم  سـاده تر 
کـه  بگوییـم  اسـت  الزم  ادامـه  در  مـی  شـود.  تعبیـر  خـوب 
در همـان لغت نامـه ی دهخـدا در قسـمت مدخـل "چـپ" 

چـپ  کـه  اسـت  آمـده  توضیـح  ایـن  بـا  ضرب المثـل  ایـن 
آن چیـزی  از خـاف شـدن  کنایـه اسـت  بـودن خـواب زن 
کـه زن در خـواب می بینـد و در اصطـاح عامـه یعنـی فکـر 
کـه رخ  و خواسـته ی تـو مطابـق واقـع نیسـت و آن چیـزی 

توسـت. مقصـود  برعکـس  داد  خواهـد 
می شـویم  متوجـه  بنگریـم  موضـوع  ایـن  بـه  عمیق تـر  گـر  ا
کـه ایـن ایـن ضرب المثـل بـا تفکـری قدیمـی و البتـه سراسـر 
کـه مـی  گویـد زن از دنـده ی چـپ مـرد  غلـط مرتبـط اسـت 
خلق شـده اسـت و همه چیز زن برعکس و ناراسـت اسـت.

کـه بعدهـا  ایـن نگـرش بـه خلقـت زن ریشـه در تـورات دارد 
یافـت  رواج  مسـلمانان  میـان  سـنت  اهـل  علمـای  توسـط 
ماننـد  از شـاعران سـنی مذهـب  برخـی  اشـعار  در  و حتـی 

کـرد.  جامـی و نظامـی هـم نمـود پیـدا 
نداشـته  وجـود  ابهامـی  مطلـب  این جـای  تـا  کـه  امیـدارم 
باشـد امـا در ادامـه ذکـر چنـد نکتـه بـه نظـر الزامـی اسـت:

مجـازی  فضاهـای  در  کـه  را  چیـزی  هـر  خواهشـمندم 
بـا  نکنیـد.  بـاور  آسـان  و  راحـت  می شـنوید  و  می بینیـد 
مـا  ادبیـات  و  تاریـخ  فرهنـگ،  پیشـینه ی  بـه  گـذرا  نگاهـی 
اسـت. طبیعـی  کامـا  ضرب المثل هایـی  چنیـن  وجـود 

گـر  کـه بیشـتر بخوانیـم و بدانیـم و ا وقـت آن رسـیده اسـت 
تحریـف  جـای  بـه  نمی پسـندیم  فرهنگمـان  در  را  چیـزی 
روزمره مـان  گفت وگوهـای  و  لغـات  دایـره ی  از  را  آن  کـردن 

کنیـم.  حـذف 

درسته؛ 
خواب زن چپه!

حسنا خوشرو

زهرا قاسم زاده
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شام در زندگی باید میان آنچه در درون تان می گذرد و آنچه در بیرون تان است، تعادل برقرار کنید. )نایجال الوسون(

فاطمـه آرا _ زنـان، نیمـه پنهـان امـا تاثیرگـذار 
تنگناهـای  کش  کشـا در  ایـران  جامعـه 
معیشـتی کم از مردان جامعه تاش نکردند. 
ع کشـاورزی تـا معـادن و از تـا دانشـگاه  از مـزار
و  خدمـت  گسـتره  در  دولتـی  ادارات  و  هـا 
از  را  تـا هـم بـاری  زحمـت زنـان ایرانـی اسـت 

دوش خانـواده بردارنـد و هـم هویـت خویـش 
کننـد. را در جامعـه ترسـیم 

امـا در میـان ایـن عرصـه هـا، خشـونت هـای 
مختلـف لفظـی، فیزیکـی، جسـمی، جنسـی، 
روحـی و شـخصیتی همیشـه آنهـا را آزرده و از 

کـرده اسـت.  حقـوق انسـانی خـود دریـغ 
در میـان انـواع خشـونت هـا علیـه زنـان که در 
حـوزه هـای مختلـف و بـه بهانـه هـای متعدد 
گرفتـه خشـونت در محیـط  مـورد بحـث قـرار 
در  سـهمی  می خواهنـد  کـه  زنانـی  بـرای  کار 
باشـند  داشـته  کشـور  جلـوی  بـه  رو  حرکـت 

فـراوان امـا از نظـارت بـه دور اسـت. 
و  سـازمانی  جایـگاه  و  قـدرت  از  سواسـتفاده 
کار خـارج از ضابطـه اداری بـه زنـان  تحمیـل 
کارمنـد، دسـت کـم گرفتـن تجربـه و تخصـص 
عناویـن  بـا  کارمنـد  زنـان  تحقیرکـردن  آنـان، 
زنـان  بـه  آسـیب روحـی و جسـمی  مختلـف، 
کارمنـد  از  کار، سـلب مسـئولیت  در محیـط 
زن بـه دالیـل شـخصی و سـلیقه ای، سـپردن 
کارهـای جزئـی و یـا خـارج از تـوان و تخصـص 
و  ظالمانـه  برخـورد  آنـان،  بـه  کارمنـد  یـک 
ناعادالنـه بـا زنـان کارمند، شـوخی هـای مکرر 

بـا  قومیتـی،...  نـژادی،  جسـمی،  جنسـی، 
کارمنـدان زن، تهمـت و تخریـب زنـان کارمنـد 
و  آموزشـی  اداری، سـلب حقـوق  در محیـط 
رد درخواسـت هـای ارتقـای شـغلی مغایـر بـا 
کرامـت انسـانی و هـر رفتـار خـارج از قوانیـن و 
کـه  کارمنـد  ضوابـط اداری و اخاقـی بـا زنـان 
صرفـا بـه خاطـر زن بـودن در معـرض تبعیض 
افسـردگی  بـه  و منجـر  گرفتـه  قـرار  جنسـیتی 
کاری و در نهایـت تنـزل  کاهـش انگیـزه  وی و 

بهـره وری سـازمانی شـود محکـوم اسـت. 
و  اخاقـی  انسـانی،  ضوابـط  چارچـوب  در 

اداری هیـچ تفاوتـی میـان زن و مـرد نوشـته 
نشـده و جهـان برای برابـری حقوق و وظایف 

زن و مـرد یـک بسـتر فراهـم شـده، اسـت. 
سامت محیط کار و آرامش روان کارکنان و

کارگـران در رونـد توسـعه اجتماعـی بـه حـدی 
بیـن  هـای  سـازمان  کـه  شـده  دیـده  مهـم 
ارتقـای  و  حفـظ  بـرای  را  قوانینـی  المللـی 
کارمنـد و نقـش ایـن  جایـگاه سـازمانی زنـان 
کـرده  وضـع  وری  بهـره  افزایـش  در  مهـم 
ممنـوع  را  زنـان  علیـه  خشـونت  هرگونـه  و 

کرده انـد. 

به
جر

ت

  سـرانجام پـس از کـش و قـوس هـای فراوان  
در تاریـخ 24مهـر طـرح جوانـی جمعیت طی 
شـورای  مجلـس  در  علنـی  غیـر  ای  جلسـه 
گفتـه  رسـید،طبق  تصویـب  بـه  اسـامی 
احمد راسـتینه هفتشـجانی عضو کمیسیون 
فرهنگـی ایـن طـرح بعـد 85 جلسـه مشـترک 
توسـط  کارشناسـی  بحـث  سـاعت  7هـزار  و 
شـورای نگهبـان تاییـد شـد  و بعـد از یک ماه 
بـا نامـه ریاسـت جمهـوری بـه طـور رسـمی به 

نهاد هـای ذی ربـط ابـاغ شـد.

شـورای  سـوی  از  بـار  یـک  قبـا  طـرح   ایـن 
نگهبـان برگشـت خـورده بـود امـا ایـن بـار بـا 
اصاحاتـی توانسـت بـه صـورت قانـون درآید.

هـدف اصلـی از ایـن طـرح ایجـاد طرح هـای 
تشـویقی بـرای ترغیـب خانـواده هـا بـه فرزنـد 
و  جمعیتـی  تعـادل  حفـظ  منظـور  بـه  آوری 
کاهـش رونـد پیـری جمعیـت در ایـران بیـان 

شـده اسـت.

افزایـش  آن  عمـده  هـدف  کـه  قانـون  ایـن 
جمعیـت ایـران و کاهـش عوارض سـالمندی 
جامعـه عنـوان می شـود، مشـوق هایی بـرای 
اسـت  قـرار  و  گرفتـه  نظـر  در  ازدواج جوانـان 
آزمایشـی  صورتـی  بـه  سـال  هفـت  مـدت  بـه 

باشـد. داشـته  جریـان 

طبـق آمارهـای رسـمی، حـدود 10.5 درصـد 
جمعیـت ایـران سـالخورده هسـتند امـا ایـن 
سـال   30 از  کمتـر  یعنـی   2050 سـال  تـا  رقـم 
دیگـر بـه 32 درصـد خواهـد رسـید و پـس از 
آن دیگـر ایـران کشـوری جـوان نخواهـد بـود.

کلـی جامعـه نسـبت بـه ایـن قانـون  بـه طـور 
مـردم  کثریـت  ا زیـرا  نـدارد  مسـاعدی  نظـر 
معتقـد هسـتند بـا شـرایط سـخت  معیشـتی، 
فرزنـد،  نیازهـای  حداقلـی  تامیـن  بـه  قـادر 
تعـدد  بـا  و  آیـد  مـی  بشـمار  سـختی  کار 
بیشـتر  سـختی  بـا  معیشـت  تامیـن  فرزنـدان 
کثـر  ا کـه  شـرایطی  در  بـود.  خواهـد  همـراه 
جوانـان  بـه علـت مشـکات مالـی تمایلـی بـه 
زوجیـن  تشـویق  ندارنـد.  خانـواده  تشـکیل 
نظـر  بـه  منطقـی  غیـر  کمـی  فرزنـدآوری  بـه 

. سـد می ر

اعطـای  چـون  تشـویقی  هـای  طـرح  وجـود 
)زوج  جـوان  زوجیـن  بـه  200میلیونـی  وام 
وام  و  سـال(   23 زیـر  زوجـه  و  سـال   25 زیـر 

بـا  باالتـر  سـنین  بـا  زوجیـن  بـه  140میلیونـی 
7.5برابـری  افزایـش  آسـان،  ضمانت هـای 
ایـن  کـه  به مـدت 5 سـال  حـق عائله منـدی 
خانواده هـای  بـرای  بزرگـی  کمـک  موضـوع 
وام  اختصـاص  بـود،  خواهـد  پرجمعیـت 
 %50 تأمیـن  ودیعـه،  50میلیون تومانـی 
بـاالی  شـهرهای  70متـری  مسـکن  ودیعـه 
500 هـزار نفـر و 100متـری سـایر شـهرها بـرای 
سـاخت  یـا  خریـد  طـاب،  و  دانشـجویان 
فاقـد  و  فرزنـد  بـدون  زوجیـن  بـرای  مسـکن 
افزایـش  10سـاله،  بازپرداخـت  بـا  مسـکن 
یـک  جدیـد  اسـتخدام  در  سـنی  محـدوده 
کـز مشـاوره  سـال بـه ازای تأهـل، تأسـیس مرا
اسـامی در  ایرانـی  زندگـی  بـر سـبک  مبتنـی 
در  فرهنگ سـازی  و  عالـی  آمـوزش  کـز  مرا
خصـوص ازدواج و... از جملـه مواردی اسـت 
کـه بـه منظـور تسـهیل امـر ازدواج و ترغیـب 
زوجیـن بـه فرزند آوری در ایـن طرح گنجاده 
شـده اسـت.آنچه اجـرای این قوانیـن را مورد 
تردیـد قـرار میدهد منبع اعتبـار بودجه برای 

هاسـت.  طـرح  ایـن 

آمـار رسـمی بودجـه  کـه طبـق  در شـرایطی 
سـال 1400 حـدود 307 هـزار میلیـارد تومـان 
کسـری غیرقابـل تأمیـن دارد،بـه نظـر میرسـد 
ایـن طـرح ضمانـت اجرایـی قابـل تضمینـی 

داشـت. نخواهـد 

یکـی  دیگـر از بحـث برانگیـز تریـن مـواد ایـن 

سـوی  از  آن  برگشـت  باعـث  حتـی  کـه  طـرح 
بـه  مربـوط  مفـاد  شـد  نیـز  نگهبـان  شـورای 

میباشـد. جنیـن  سـقط 

تشـخیص  غربالگـری،  آزمایـش  از  هـدف 
کروموزومـی  زودهنـگام نقص هـا و اختـاالت 
در  روش  ایـن  و  اسـت  جنیـن  در  ژنتیکـی  و 
کثریـت کشـورها بـرای مـادران بـاردار توصیـه  ا
کـه قـرار  می شـود تـا مـادران بداننـد فرزنـدی 
اسـت بـه دنیـا بیاورنـد سـالم اسـت یـا ممکـن 

باشـد. اسـت معلولیـت داشـته 

کـه  بهزیسـتی  سـازمان  دیگـر  سـوی  از 
دارای  افـراد  از  حمایـت  اصلـی  مسـوول 
قانـون  ایـن  بـه  باشـد نسـبت  مـی  معلولیـت 
کـوکان  آمـار تولـد  کنـش داده و از افزایـش  وا
ابـراز  طـرح  ایـن  اجـرای  بـا  معلولیـت  دارای 
نگرانـی کـرده اسـت. ایـن سـازمان هـر سـاله از 
هزینـه های باالی کـودکان دارای معلولیت و 
کمبـود  عـدم توانایـی ایـن سـازمان بـه علـت 
تخصیـص منابـع مالـی بـرای  حمایـت هـای 
بیشـتر ایـن خانـواده ها گله مند بوده اسـت.

آزمایـش   ، قانـون  ایـن   53 مـاده  طبـق 
کـه  غربالگـری و تشـخیص ناهنجـاری جنیـن 
تـا کنـون الزامی بـود، تنها به درخواسـت یکی 
از والدیـن یـا به تشـخیص پزشـک متخصص 
کلیـه  نیـز   56 مـاده  گرفـت.  خواهـد  انجـام 
کـز پزشـکی قانونـی در اسـتان ها را مکلـف  مرا
را  جنیـن  سـقط  درخواسـت های  کـه  کـرده 

ارجـاع  قانونـی"  "سـقط  کمیسـیون  یـک  بـه 
نماینـدگان  کـه  جدیـدی  طـرح  در  دهنـد؛  
مجلـس تصویـب کرده انـد، برای تایید سـقط 
جنیـن پـس از غربالگـری، شـورایی متشـکل 
پزشـک  چنـد  و  قاضـی  یـک  فقیـه،  دو  از 
ایـن  در  مـادر  تصمیـم  و  می شـود  تشـکیل 
چیـزی  بـود   نخواهـد  تعیین کننـده  زمینـه 
کیـد متخصصـان، فراینـدی طوالنـی  کـه بـه تا
مـادر  نجـات  بـرای  الزم  زمـان  و  بـود  خواهـد 
و "سـقط درمانـی" را بـه پروسـه ای طوالنـی و 
دشـوار و خطرآفریـن تبدیـل می کنـد. عـاوه 
بـر اینکـه شـورای نگبـان اجـازه سـقط جنیـن 

تـا 4ماهگـی مجـاز دانسـته اسـت. تنهـا  را 

داروهـای  ارائـه  قانـون   ایـن  از  مفـادی  در 
در  بـارداری  از  جلوگیـری  هورمونـی 
توزیـع  هرگونـه  و  محـدود  را  داروخانه هـا 
رایـگان و ارائـه اقـام مرتبـط بـا پیشـگیری از 
در  آن هـا  از  اسـتفاده  بـه  تشـویق  و  بـارداری 
ممنـوع  را  کشـور  درمانـی  بهداشـتی  شـبکه 
از  بهداشـت  وزارت  همچنیـن  اسـت.  کـرده 
حاملگـی  ماننـد  عبارت هایـی  بـردن  کار  بـه 

اسـت. شـده  منـع  پرخطـر 

کـز  مرا ارائـه محصـوالت جلوگیـری  در  منـع 
کـه  محـروم  مناطـق  و  هـا  روسـتا  بهداشـتی 
از شـرایط مطلـوب زندگـی و حتـی دسترسـی 
بـه آب آشـامیدنی برخوردارنیسـتند عواقـب 

کـی را بـه همـراه خواهـد داشـت. دردنا

نگاه
 ژن خوب خاندان ماسک

موفقیت ایالن ماسک در 
سایه مادری موفق

ماسـک  ایـان  نـام  باشـدکه  کمترکسـی  شـاید 
کنـار  بـه گوشـش نخـورده باشد.شـاید بیشـتر در 
رمـز ارز بیـت کویـن و یـا اینترنـت ماهـواره ای،امـا  
مـادر  قرارگرفتـه  کمترموردتوجـه  شـاید  آنچـه 
گیـری  کـه قطعـا در شـکل  ایـان ماسـک اسـت 

اسـت. بـوده  گـذار  اوتاثیـر  شـخصیت 

بخـش  امـا  اسـت  کانادایـی  اصالتـا  می ماسـک 
آفریقـای  در  را  از سـال هـای عمـر خـود  زیـادی 
کـه بـه جـز ایـان دو  کـرده. مـی  جنوبـی زندگـی 
فرزنـد نیـز دارد کـه جـزو افـراد موفـق در رشـته ی 
خودشـان هسـتند امـا در سـایه موفقیـت هـای 
ماسـک  توسـکا  چنانچـه  انـد.  شـده  گـم  ایـان 
کارآفریـن و فعـال  کیمبـال  کارگـردان سـینما و و 

اسـت. تغذیـه  در صنعـت 

مسـن  عنـوان  کـه  سـاله   73 مـدل  می ماسـک 
کاورگـرل را نیـز  تریـن سـخنگوی شـرکت ارایشـی 
کتـاب خاطـرات خـود  کارنامـه خـود دارد در  در 
می کنـد:  برنامه ریـزی  زن  یـک  »وقتـی  اسـم  بـه 
اندرزهـای بـرای یـک عمـر ماجراجویـی، زیبایـی 
و موفقیت«کـه  در سـال 201۹ میـادی منتشـر 

شـده اسـت .

شـرح میدهدکه چگونه به تنهایی با مشـکات 
بعد از جدایی از همسـرش روبروشـده و با به راه 
کار شـخصی در صنعـت مـد و  کسـب و  انـدازی 
کودکانـش را نیـز  محصـوالت آرایشـی وبهداشـتی 
عنـوان  ای  مصاحبـه  در  اسـت.او  کـرده  تربیـت 
کـرده بـود یکی از دالیـل موفقیت فرزندانش این 
کاری  کـه بـه آن هـا اجـازه داده اسـت »هـر  بـوده 
امتحـان  می داننـد  صـاح  و  دارنـد  دوسـت  را 
کننـد« و ایـن کار آن هـا را قادر سـاخته تـا اعتماد 
بتواننـد  و  آورنـد  دسـت  بـه  را  خـود  نفـس  بـه 

باشـند. مثبت اندیـش 

فـوق  مـدرک  یـک  و  لیسـانس  مـدرک  دو  وی 
شناسـی  رژیـم  هـای  رشـته  در  خـود  لیسـانس 
اخـذ  همسـرش  از  جدایـی  از  بعـد  را  تغذیـه   و 
عنـوان  بـه  گذشـته  سـال   40 طـی  و  نمـوده 
و  آرایشـی  هـای  شـرکت  از  بسـیاری  بـا  سـخنگو 
دارویـی همـکاری داشـته و بـه معمـوال بـا اظهـار 
دارد.مجلـه  شـهرت  نیـز  جنجالـی  نظرهـای 
سـتاره  »یـک  عنـوان  بـه  او  از  پسـت  نیویـورک 

اسـت. بـرده  خودش«نـام  لیاقـت  بواسـطه 

تالش برای ایران جوان

ح ملی جوانی جمعیت  طر
با چه چالش هایی همراه است؟

حامعه
آن چه نادیدنی است آن بینیم

 خشونت 
علیه زنان کارمند 

مهشاد عسکری
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خودت را به خاطر آنچه دیگران از تو می خواهند، تغییر نده. )کریسنت ویگ(

دوره جدید ● سال شانزدهم ● شماره ۱۵۹ ● شنبه ۱۳ آذر مـــاه ۱۴۰۰

توصیه

روی دیگر مصرف 
کافیین

گیـری  چشـم  رشـد  روزهـا  ایـن  قهـوه  مصـرف 
پـر  روزهـای  در  آنـرا  جوانـان  کثـر  ا و  داشـته 
حتـی  و  بیشـتر  انـرژی  کسـب  بـرای  مشـغله 

میکننـد. اسـتفاده  خـواب  زمـان  کاهـش 
ابتـا  کاهـش خطـر  بـر  نوشـیدن قهـوه عـاوه 
، کاهش وزن از طریق افزایش سـوخت  آلزایمر
و سـاز  و کاهش خطر ابتا به سـرطان پوسـت 

مضراتـی هـم دارد.
برخـاف بـاور عامـه نوشـیدن قهوه بـه صورت 
ناشـتا بسـیار مضـر اسـت زیـرا سـروتونین یـک 
کـه  اسـت  طبیعـی  عصبـی  دهنـده  انتقـال 
آرامـش بـه آن نیـاز  بـدن بـرای حـال خـوب و 
می نوشـید  قهـوه  ناشـتا  وقتـی  بنابرایـن  دارد 
باعث می شـود سـیر به نظر برسـید در نتیجه 

می یابـد. کاهـش  سـروتونین 
 از سـوی دیگـر نوشـیدن قهـوه بیـش از یک یا 
دو فنجان در روز توصیه نمی شـود زیرا قهوه 
کافییـن  موجـود در  کافیـن اسـت   سـر شـار از 
قهـوه بـا تاثیـر روی سیسـتم عصبـی و ترشـح 
اضطـراب  تشـدید  باعـث  کورتیـزول  هورمـون 
وقتـی  طرفـی  از  می شـود  خـواب  مشـکات  و 
بـه مـدت طوالنـی از قهـوه بـرای بیـدار مانـدن 
اسـتفاده شـود بـدن با کمبود خـواب مواجهه 
احسـاس  قهـوه  خـوردن  گرچـه  میشـود. 
خـواب را در شـما از بیـن میبـرد امـا تحقیقـات 
گـر 3 شـب متوالـی کمتـر از 5  نشـان می دهـد ا
سـاعت در شـبانه روز بخوابیـد هیـچ کافئینـی 
نخواهـد  موثـر  هوشـیاری  بهبـود  در  دیگـر 
کاهـش  چنـان  شـناختی  عملکـرد  زیـرا  بـود 
آن  بـر  کافئیـن نمی توانـد  کـه دیگـر  یابـد   مـی 
شـبانه  طـول  در  نمی توانیـد  گـر  ا کنـد.  غلبـه 
روز 7 سـاعت بخوابیـد قهـوه را کنـار بگذاریـد.
زمـان  بهتریـن  باورنـد  برایـن  کارشناسـان 
 12 و  صبـح   10 بیـن  قهـوه  نوشـیدن  بـرای 
کورتیـزول  کـه  زمانـی  یعنـی  اسـت،  ظهـر 
ایـن  بـر  عـاوه  کنـد.  مـی  کاهـش  بـه  شـروع 
شـناخته  اور  اددرار  یـک  عنـوان   بـه  قهـوه 
باعـث  ناشـتا  صـورت  بـه  آن  مصـرف  و  شـده 
خشـکی  باعـث  مـدت  بلنـد  در  و  ادارار   تکـرر 

بدن می شود.

کسـی  زینـب عسـکری- در علـم اقتصـاد بـه 
کار  کار )15تـا 56سـال( و جویـای  کـه در سـن 
نداشـته  درآمـدی  منبـع  و  شـغل  امـا  باشـد 

می شـود. گفتـه  بیـکار  باشـد 
همچنیـن نسـبت بین جمعیـت بیکار به کل 
میشـود. گفتـه  بیـکاری  نـرخ  فعـال  جمعیـت 
طبـق آمـار منتشـر شـده در سـال 2017 ایـران 
بیـکاری  نـرخ  بیشـترین  بـا  کشـور   15 جـزو 
قراردارد.نـرخ بیـکاری در ایـران، شـامل  یـک 
پنجـم جمعیـت 70 میلیونـی زیـر 35 سـال را 

میدهـد. تشـکیل 
اقتصـادی  مشـارکت  نـرخ  تغییـرات  بررسـی 
بـه  نسـبت  نـرخ  ایـن  کـه  اسـت  آن  از  کـی  حا
فصـل مشـابه در سـال قبـل )تابسـتان١٣٩٩( 
ابتـدای  تـا  اسـت  یافتـه  کاهـش  درصـد   ٠.٧
بـا 17.1 درصـد  لرسـتان  سـال 13۹3، اسـتان 
 5.8 بـا  گلسـتان  اسـتان  و  باالتریـن  دارای 
ایـران  در  بیـکاری  نـرخ  کمتریـن  دارای 

بوده انـد.
 در ایـن میـان نـرخ بیـکاری در زنـان بیـن 18 
تـا 35 سـال در تابسـتان امسـال بـه 31 درصـد 
کـه ایـن نـرخ در بهـار  رسـیده اسـت در حالـی 
سـه  افزایـش  کـه  بـوده  درصـد   27.8 امسـال 
درصـدی باعـث نگرانـی فعـاالن حقـوق زنـان 

شـده اسـت. در واقـع نرخ بیـکاری زنان جوان 
18 تـا 35 سـاله همـواره بیشـتر از نـرخ بیکاری 

مـردان جـوان ایـن رده سـنی بـوده اسـت.
زنـان جـوان  کـه  نـرخ در حالـی  کاهـش  ایـن 

بـا  کارهایـی  بـه  اغلـب  سـال   22 زیـر  کثـرا   ا و 
می دهنـد  تـن  بیمـه  بـدون  و  کمتـر  حقـوق 
جـای تعجـب نـدارد. گرچه بانوان بین سـنین 
کار مشـغولند امـا ایـن  کثـرا بـه  18 تـا 22سـال ا

کارهایـی از قبیـل فروشـندگی  مشـاغل عموما
بـا سـاعات کاری زیـاد بـدون مرخصی و  بدون 
کـه عمـا جـز امـار شـاغلین بـه  بیمـه هسـتند 

نمی آینـد. شـمار 

نکته

 زنان شاغلی که جزو آمار محسوب نمی شود

جایگاه زنان در آمار اشتغال

فـــــوکــــــــا- برخی از افراد هسـتند که پوسـت بدنشـان حساس 
اسـت و در هنـگام انتخـاب لبـاس دچـار مشـکل می شـوند. بـه 
کـه مـد نظرشـان اسـت،  بیـان دیگـر نمی توانیـد هـر لباسـی را 
لبـاس  نادرسـت  انتخـاب  بـا  افـرادی  چنیـن  کننـد.  انتخـاب 
 . آلژیـک داشـته باشـد  کنـش  خـود  ممکـن اسـت بدنشـان وا
الیـاف طبیعـی همچـون بامبـو، پنبـه خالـص، ابریشـم، لینـن و 

کشـمیر بـرای ایـن افـراد مناسـب هسـتند . یـا 

عبـارت  طبیعـی  الیـاف  پارچـه ی  کـه  دانسـتید  کلـی  طـور  بـه   
: پنبه خالص، بامبو، ابریشـم، پشـم و لینن. الزم اسـت  اسـت از
کـه در ظاهـر ایـن الیـاف بـا یکدیگـر تفاوتـی ندارنـد امـا  بدانیـد 
گی هـای آن هـا بـا یکدگیـر متفـاوت  ممکـن اسـت برخـی از ویژ

باشـد. .

گی های  آشنایی با ویژ
انواع پارچه با الیاف طبیعی

گی های زیر است 1.پارچه با الیاف طبیعی پشم دارای ویژ

ایـن نـوع از پارچه بسـیار گرم اسـت و برای دفـع آفات نیازی به 
مـواد شـیمیایی و سـموم نـدارد. پارچه هایـی کـه از ایـن جنس 
گـی دیگـر آن هـا در مـورد بـاال  هسـتند، دوام باالیـی دارنـد. ویژ

بـودن قابلیـت جذب آن هاسـت.

زیـر  گی هـای  ویژ داری  ابریشـمی  طبیعـی  الیـاف  بـا  پارچـه   .2
کـه از جنـس ابریشـم اسـت، بـه  الیـاف طبیعـی  اسـت. پارچـه 
ایـن  بـا  باالیـی دارنـد.  و قابلیـت تنفسـی  آسـانی تجزیـه شـده 
کـه بسـیار گـرم هسـتند امـا وزن بسـیار سـبکی هـم دارنـد. دوام 
ایـن گونـه پارچه هـا بـاال بـوده و قابلیـت دفـع قارچ را بـه صورت 
نـرم  و  راحـت  شـیک،  ابریشـمی  پارچه هـای  دارنـد.  طبیعـی 

هسـتند.

گی هـای    ویژ دارای  خالـص  پنبـه  طبیعـی  الیـاف  بـا  پارچـه   .3
زیراسـت

کـه از پنبـه ی خالـص سـاخته شـده اسـت،  الیـاف پارچه هایـی 
بـه آسـانی تجزیـه می شـود، قابلیـت تنفـس دارد و رطوبـت را از 
بیـن می بـرد. ایـن گونـه از پارچـه  با الیاف طبیعـی را می توان به 
کـه  کـرد و همچنیـن الزم اسـت بدانیـد  صـورت ارگانیـک تولیـد 

ایـن پارچه هـا بسـیار نـرم و پرطرفـدار هسـتند.

گی های زیر است 4.پارچه با الیاف طبیعی بامبو شامل ویژ

رطوبـت  دفـع  قابلیـت  بامبـو،  طبیعـی  الیـاف  بـا  پارچه هایـی 
پارچه هـا  از  نـوع  ایـن  راحتـی تجزیـه می شـوند.  بـه  و  را دارنـد 

هسـتند. نـرم  بسـیار  و  داشـته  کتـری  با ضـد  خاصیـت 

گی های زیر است 5.پارچه با الیاف طبیعی لینن شامل ویژ

ایـن پارچه هـا قابلیت تنفس داشـته، وزن بسـیار سـبکی دارند 
و از همـه مهم تـر میـزان دوام آن هـا باال اسـت.

 شستشوی روسری الیاف طبیعی
بـا  بایـد  شـده اند،  تولیـد  طبیعـی  الیـاف  بـا  کـه  روسـری هایی 
کـه در هنـگام  کنیـد  آب سـرد شسـته شـوند. همچنیـن سـعی 
کننـده پارچـه  از مایـع نـرم  از پارچه هـا  گونـه  شستشـوی ایـن 
اسـتفاده کنیـد، اسـتفاده از مایـع نـرم کننـده بـه حفـظ لطافت 

کمـک می کنـد. الیـاف طبیعـی بسـیار  پارچـه ی 

گر قصد خشـک کردن روسـری خود را داشـتید، دقت داشـته  ا
کـه آن را در مقابـل نـور مسـتقیم آفتـاب قـرار ندهیـد.  باشـید 
همچنیـن الزم اسـت بدانیـد کـه بـرای اتـو کـردن روسـری خود، 
بایـد تـا جایـی کـه امکان دارد از پشـت روسـری اسـتفاده کنید.

روسـری  شستشـوی  هنـگام  در  کـه  کنیـم  کیـد  تأ اسـت  الزم 
شستشـو  بـرای  لباسشـویی  ماشـین  پـودر  از  طبیعـی  الیـاف 
اسـتفاده نکنیـد و تنهـا از نـرم کننده برای حفـظ لطافت پارچه 

نماییـد. اسـتفاده 

شستشـو  را  طبیعـی  الیـاف  پارچـه ی  آن،  بـا  کـه  آبـی  دمـای 
باشـد. درجـه   35 از  بیش تـر  نبایـد  می هیـد 

که باید در رابطه با روسری الیاف طبیعی بدانید  نکاتی 

مسـتقل  قـوی  زن  عسـکری-  مهشـاد 
هـای  فعالیـت  انجـام  بـرای  و  اسـت 
کنـار  در  مـردی  حضـور  منتظـر  خـود 
مشـخصه  جملـه  از  نمی شـود.  خـود 
کـه  هـای  بـارز یـک زن قـوی ایـن اسـت 
و  خـود  اهـداف  بـرای  اسـت  حاضـر  او 
مـردش بجنگـد امـا هرگـز حاضـر نیسـت 
کسـی باشـد تـا بـرای او بجنگـد. منتظـر 

بـه شـدت عاقه منـد اسـت مشـکاتش 
نقـش  هرگـز  او  کنـد  حـل  خـودش  را 
شـخص  تـا  نمی کنـد  ایفـا  را  قربانـی 

دهـد. ارائـه  حـل  راه  او  بـه  دیگـری 
ایـن زنـان چـون می دانـد از زندگـی چـه 
می خواهنـد هرگـز منتظـر "مـرد سـوار بـر 
رویاهایـش  تحقـق  بـرای  سـفید"  اسـب 
خوشـش  مـردی  از  گـر  ا نمی شـود. 

منتظـر  او  می شـود.  پیشـقدم  بیایـد، 
بـردارد.  را  اول  قـدم  مـرد  کـه  نمی شـود 
چنیـن زنانـی شـخصیتی قـوی دارنـد که 
رعـب آور  مـردان  برخـی  بـرای  می توانـد 

نیسـتند. سـلطه پذیر  آن هـا  باشـد. 
خـود  زنانگـی  بـا  معمـوال   قـوی  زنـان 
در  آن هـا   واقـع  در  هسـتند.  راحـت 
چالش هـا  از  بـودن  سرسـخت  عیـن  

می تـوان  سـختی  بـه  نمی هراسـند.   
کـرد.  منصـرف  خـود  تصمیـم  از  را  آنهـا 
کافـی  نفـس  بـه  اعتمـاد  بـا  مـردی  تنهـا 
کنـار  زنـی  چنیـن  قـدرت  بـا  می توانـد 
بـه  هرگـز  شـده  عنـوان  مطالـب  بیایـد. 
مسـتقل  زنـان  کـه  نیسـت  معنـی  ایـن 
کاملـی هسـتند بلکـه آن هـا  انسـان های 
اشـتباهات  امـا   دارنـد  اشـتباهاتی  هـم 
خـود را می پذیرنـد و سـعی در بـر طـرف 

دارنـد. آن  کـردن 

ستنی
دان

گی هایی دارد؟ زنان قوی چه ویژ
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شاد بودن یک انتخاب است. )آنجلینا جولی(

دوره جدید ● سال شانزدهم ● شماره ۱۵۹ ● شنبه ۱۳ آذر مـــاه ۱۴۰۰

»هـر چقـدر مـا ایرانی هـا شـیلنِگ قلیـان بـه دسـت داریـم، ایـن 
کتـاب جـزو الینفـک زندگـی  کتـاب در دسـت دارنـد و  غربی هـا 
ایـن مـردم اسـت!« جـال آل احمـد هنـوز ایـن روزهـا را ندیـده 
کـه جـوان و نوجـوان مـا در جنـگل سرسـبز قائم قلیان به دسـت 
گرفتـه و بهتریـن سـال هـای عمـرش را دود مـی کنـد. یـار مهربان 
کودکـی مـا عجیـب، غریـب شـده و مـورد نامهربانـی  سـال هـای 
جامعـه امـروز قرارگرفتـه اسـت. حـال کـه هـم کتابفروشـی هـا کـم 
رمـق شـدند و هـم نسـل جـوان بیگانـه بـا بهتریـن دوسـت و هـم 
شـیوع ویـروس کرونـا دورهمـی هـای فرهنگـی را معلـق کـرده راه 

جدیـدی بـرای ارتقـای فرهنـگ مطالعـه بایـد سـاخت.
کـه سـال  کتـاب" عنـوان پرطمطراقـی اسـت  "پایتخـت فرهنگـی 
هـا مدیـران فرهنگـی کشـور را بـه میـدان آورده و شـهرها را بـرای 
کسـب آن بـه رقابـت فراخوانـده اسـت. کرمـان نیز در ایـن دوره از 
قافلـه عقـب نماند و با ارتقای شـاخصه هـای "پایتخت فرهنگی 
گذاشـت. یکـی از شـاخص  کتـاب" قـدم در راه توسـعه فرهنگـی 
موسسـه  از  ای  شـعبه  انـدازی  راه  عنـوان،  ایـن  دریافـت  هـای 
فرهنگـی "شـهر کتـاب" اسـت که عـاوه بر فروش کتاب و نوشـت 
، برگزارکننـده آییـن هـای امضـا و رونمایـی از کتـاب، دعـوت  افـزار
از نویسندگان مطرح و فعالیت های مروج فرهنگی برای کتاب 
و کتابخوانـی اسـت. بـا ایـن کـه جایگاه کتاب و سـرانه مطالعه در 
کرمان مناسـب نیسـت بررسـی این اتفاق می تواند راهی را برای 

اصـاح ایـن معضـل پیـدا کند.
کتـاب  توزیـع  نیسـت.  خـوب  شـهر  هـای  کتابفروشـی  حـال 
نامناسـب اسـت یـا سـرانه مطالعـه پاییـن اسـت کتابخـوان هـا و 
کتابفـروش هـا از وضـع موجـود ناراضـی اند. اما برای یک شـهر با 
سـابقه عمیـق فرهنگـی، شـاخص تعـداد کتابفـروش، کتابخـوان 
نـام  اندیشـید.  بایـد  ای  چـاره  و  نیسـت  مطلـوب  کتابخانـه  و 
کتابفروشـی هـای شـهر کتـاب، فرهنگ، المهـدی، ... سـال ها بر 
پهنـه خیابـان هـای این شـهر می درخشـید اما ایـن روزها چراغ 

کتابفروشـی هـای قدیمـی شـهر خامـوش اسـت.
آقای سعیدی از کتابفروشی های باسابقه شهر در ذهن اهالی 
قلـم چهـره ای دوسـت داشـتنی و بـه یادماندنـی اسـت. وی کـه 
از  دارد  عهـده  بـر  را  فرهنـگ  کتابفروشـی  مدیریـت  سالهاسـت 
ایـن وضعیـت بـه عنـوان روزهـای آخـر عمـر کتابفروشـی یـاد مـی 
کنـد. وی بـا اشـاره بـه سـایت هـای اینترنتی فروش کتـاب و انواع 
بـه  مسـتقیم  کتـاب  »وقتـی  گویـد:  مـی  دیجیتـال  هـای  کتـاب 
دسـت خواننـده اش مـی رسـد کتابفروشـی هـا رونـق اقتصـادی 
شـان را از دسـت مـی دهنـد.« ایـن فرهنگـی باسـابقه بـا بیـان 
کتـاب  کتـاب نـدارد مـی افزایـد: »گرانـی  کمبـود  کرمـان،  کـه  ایـن 
و اجـاره بهـای سـنگین از موانـع مانـدگاری ایـن صنـف هسـتند 
و ایجـاد بـازار جدیـد بـرای کتـاب فقـط حضـور یک رقیـب دولتی 
کرمانـی اسـت.«  کتابفروشـی هـای  بـا بودجـه کان بـرای صنـف 
آقای مددی نیز که عمرش را در میان قفسـه های کتابفروشـی 
اش گذرانده با طرح این سـئوال که آیا کتابفروشـی های کرمان 
کتابفروشـان قدیمـی تـوان  گویـد: »مـا  کـرده انـد؟ مـی  کاری  کـم 
کـه بنیـه مالـی قـوی دارد نداریـم.«  کتـاب فروشـی ای  رقابـت بـا 
وی با اشـاره به پیشـنهادات متعدد فروش کتاب های تخفیف 
کـه از مـا مـی خواهنـد  خـورده مـی افزایـد: »موسسـاتی هسـتند 
بـا 70 درصـد  گمنـام دارنـد  کـه مترجـم و ناشـر  را  کتـاب هایـی 
کتـاب  کار ظلـم بـه اهالـی  تخفیـف بـه فـروش برسـانیم امـا ایـن 

و مطالعـه اسـت.«
کثر کسانی است که  »کتاب هسـت اما گران اسـت.« این پاسـخ ا

بـه دنبـال دلیـل گـران بـودن کتـاب، از خریـد و مطالعـه آن طفره 
مـی رونـد. البتـه گرانـی کتـاب نیـز مثل بقیـه کاالهای موجـود در 
ایـران از افزایـش قیمـت بـی بهـره نمانـد امـا با توجه بـه وضعیت 
کاغـذ و نشـر و بـا توجـه بـه افزایـش چـن بینـم؛ بـا چندیـن جلـد 
کتابی که می خرد. وی نشـر و توزیع کتاب در کتابفروشـی های 
کرمـان را بـر اسـاس نیـاز مخاطـب مناسـب عنـوان ولـی تصریـح 
مـی کنـد: »مـردم بیشـتر بـه کتـاب هـای انگیزشـی عاقـه نشـان 
کسـانی مثـل منسـتگی دارد و مـردم  گاهـی هـم  مـی دهنـد امـا 
بیشـتر کتـاب مـی خرنـد تـا ایـن کـه آن را بخواننـد. وی بـا اشـاره 
بـه عـدم اعـام میـزان سـرانه مطالعـه بـه تفکیـک اسـتانی مـی 
گویـد: »سـرانه مطالعـه کشـور در مرکـز مطالعـات ایـران 12 و نیـم 
دقیقـه اعـام شـده در حالـی کـه این آمـار در کشـورهای اروپایی 
کـه رفتـار مـردم در  بـاالی 40 دقیقـه اسـت.« زینلـی بـا بیـان ایـن 
کنـد مـی افزایـد:  جامعـه میـزان مطالعـه آن هـا را مشـخص مـی 
کتـاب نمـی خواننـد  کتـاب احسـاس نیـاز مـردم نیسـت  »وقتـی 
گـر بـه نمایشـگاه کتـاب برونـد؛ کتاب مـی توانـد راهنمای  حتـی ا

خوبـی بـرای همـه بـاش. 
محمدصالح رزم حسـینی، کاریکاتوریسـت اسـت اما به پشتوانه 
کـه دارد در موضوعـات مختلـف اثـری خلـق و  مطالعـه فراوانـی 
جایـزه هـای بیـن المللـی را درو کـرده اسـت. او 1700 جلـد کتـاب 

کتابخانـه شـخصی اش دارد. در دو 
کتابفروشـی هـا را تنهـا راه حـل ترویـج فرهنـگ  صالـح افزایـش 
فروشـی  کتـاب  »صدهـا  افزایـد:  مـی  امـا  دانـد  نمـی  مطالعـه 
کتـاب  بایـد  کـه  هسـتند  جامعـه  افـراد  ایـن  شـود  افتتـاح  هـم 
بخواننـد.« وی برنامـه هـای فرهنگـی متنـوع را راهـکار جدیـد 
کید می کند: » مثا جشن امضای  ترویج کتابخوانی عنوان و تا
کتـاب، کار خوبـی اسـت کـه زیـاد هـم انجـام مـی شـود مثـا خـود 
گر خانم گلی ترقی یا سـیامک گلشـیری یا حتی روح خانم  من ا
گـر هدیه ای هم  فـروغ را از نزدیـک ببینـم ذوق مـرگ می شـوم! ا
کـه بقیـه هـم بـا ایـن  بـا امضـای آن هـا بگیـرم بهتـر؛ ضمـن ایـن 
نویسـندگان آشـنا مـی شـوند.« صالـح بـا اشـاره بـه تعـدد مراسـم 
افتتـاح و رونمایـی در کشـور مـی افزایـد: »ولـی جشـن رونمایـی 
وی  اسـت.«  بـاارزش  هـا  آن  همـه  از  بیـش  کتـاب،  امضـای  و 
همچنین معتقد اسـت: »فرد عاقمند به مطالعه باید خودش 
کاری بکنـد و منتطـر نمانـد نهادهـای دولتـی  قدمـی بـردارد و 
بـرای حـل این معضل به میـدان بیایند وگرنه انگیزه کتابخوانی 

بـا پادرمیانـی نهادهـای دولتـی ایجـاد نمـی شـود!.«
کتـاب از مکتـوب بـه دیجیتـال، تکنولـوژی  امـا بـا تغییـر دنیـای 

شـکل کتـاب و سـرانه مطالعـه را تغییـر داده اسـت. امـروزه کتاب 
را فقـط از کتابفروشـی هـا نمـی خرنـد کـه بـا اعـام میـزان فـروش 
کتـاب، بـه عـدد باالی آن افتخار کنند! نسـخه هـای پی دی اف 
و صوتـی کتـاب در سـایت هـا و فضـای مجـازی، مطالعـه را بـرای 
عـده ای آسـان کـرده و سـاعت آن را افزایـش داده اسـت. بـا ایـن 
وجود هنوز هم لذت خواندن و در آغوش گرفتن نسخه چاپی 
کتـاب بـرای اهالـی مطالعـه بیشـتر اسـت. امـا همـه در فضـای 
گفتـه صالـح رزم حسـینی  کننـد. بـه  کتابخوانـی نمـی  مجـازی، 
سـهم ملت از فضای مجازی مطالب دیگر اسـت تا کتاب، اما او 

کتـاب مـی خوانـد و بـه سـلیقه دیگـران نیـز کاری نـدارد.
شـاید بـر اسـاس یـک معادلـه، میـزان کتابفروشـی هـا نسـبت بـه 
کافـی نیسـت امـا همیـن مقـدار هـم از  کرمـان  جمعیـت شـهری 
گایـه دارنـد. بـا ایـن حـال نمـی شـود بـر اسـاس  کسـادی بـازار 
را  جامعـه  مطالعـه  سـرانه  کتابفروشـی،  تعـداد  و  کتـاب  فـروش 
گذشـته فیدیبـو میانگیـن  گـزارش سـال  تخمیـن زد. بـر اسـاس 
و  الکترونیـک  کتـاب  سـاعت  هشـت  کاربـران،  روزانـه  مطالعـه 
کتـاب صوتـی بـوده اسـت و نمـی تـوان بـا فـروش  پنـج سـاعت 
کتـاب در فروشـگاه هـا و نمایشـگاه هـا، سـرانه مطالعـه  پاییـن 
مـردم ایـران را هشـت دقیقـه در روز عنـوان کـرد. آن هـم در ایـام 
شـیوع ویـروس کرونـا که خانه نشـینی تنها توصیـه کاربردی بود 
مطالعـه انـواع کتـاب آن هـم توسـط بانـوان رنـگ و رویـی جدیـد 

کـرد. گرفـت و جامعـه را بـا سـرانه ای بـاال مواجـه  بـه خـود 
سـال هـا پیـش بـود کـه تحولـی در عرضـه کتـاب در کرمـان ایجاد 
شـد. کتابفروشـی هایـی مثـل شـهر فرهنـگ و طاقچه با عشـق و 
تعلـق جوانـان شـهر بـه کتـاب و مطالعـه، به آیین هـای رونمایی 
و جشـن امضـا روی آوردنـد و عاقمنـدان بـه فرهنـگ و هنـر را 
سـاعتی دور محفل دانایی جمع کردند. شـهرزاد یوسـفی مدیر 
گویـد: »در  کتابفروشـی طاقچـه از آغـاز ایـن اتفـاق قشـنگ مـی 
هفـت سـالی کـه کتابفروشـی طاقچـه پابرجـا بـود یکشـنبه هـا بـه 
برگـزار  کتابخوانـی  باشـگاه  یـا  داشـت  اختصـاص  کتـاب  معرفـی 
مـی شـد؛ رونمایـی کتـاب، جشـن امضـا و نقـد و بررسـی و حتـی 
روز  آن  جامعـه  در  بـود  مسـتمر  چـون  کـه  خوانـی  نمایشـنامه 
کرمان جا افتاده بود و روند رو به جلویی داشـت.« وی با اشـاره 
بـه تاثیـر باشـگاه کتابخوانـی در ارتقای مطالعه شـرکت کنندگان 
مـی افزایـد: »برگزاری دو دوره آشـنایی با سـبک هـای ادبی نیز و 
سـاختار نویسـندگی، روزهـای خاطـره انگیزی برای همـه ما رقم 
زد.« یوسـفی امـا برگـزاری ایـن نـوع برنامـه هـا را سـخت عنـوان و 
تصریـح مـی کنـد: »چـون هیـچ حمایتـی از هیچ نهادی نشـدیم 

و مسـتقل عمـل کردیـم انـرژی زیـادی صـرف شـد.« 
کتـاب و مطالعـه مربـوط بـه بهانـه هایـی  گفتـه وی مسـئله  بـه 
چـون کرونـا و طاعـون و ریـزش سـنگ از آسـمان نیسـت امـا بـی 
کتابفـروش  کتـاب و رکـود سـرمایه  تاثیـر هـم در افزایـش قیمـت 
نخواهـد بـود. دولـت بـا کتـاب دوسـتی خالـه خرسـه دارد؛ یعنـی 
کـرد و اجـازه مـی داد  کتفـا مـی  گـر فقـط بـه سانسـور کتـاب هـا ا ا
بخـش خصوصـی در بخـش کتـاب اختیـار داشـته باشـد اوضـاع 
بهتـر مـی شـد ولـی تخفیـف هـا و نمایشـگاه هـا در مـورد برخـی 
کتـاب هـا باعـث شـده ذهنیـت جامعه بـه سـمتی رود که قیمت 
فصلـی  ویـژه  فـروش  امـا  یوسـفی  ندانـد.  واقعـی  را  جلـد  پشـت 
کتابفروشـی را در تقویـت زنجیـره صنعـت کتـاب موثـر مـی داند و 
مـی افزایـد: »بـا ایـن حـال امـا باز هـم اختصـاص یارانه بر اسـاس 
متـراژ کتابفروشـی هـا صـورت گرفـت و کتابفروشـی هـای زنجیـره 

گرفتنـد.« کتابفروشـی هـای کوچـک تـر را  ای جـای 
اسـتاد مهـدی محبـی کرمانـی از نویسـندگان شـهیر کرمانـی کـه 
بـه  اشـاره  بـا  گرفتـه  از سـال هـا مطالعـه نشـات  قلـم شـیوایش 
روزهـای تحـت تاثیـر بیمـاری همه گیر مـی گوید: »بـه این دلیل 
کرونـا هسـتیم  کـه در شـرایط غیـر عـادی و تحـت تاثیـر اپیدمـی 
کـرد و آن را  نمـی شـود مطلـب جـدی و قابـل اتکایـی را عنـوان 
کـه شـرایط بحرانـی  بـه مـواردی تعمیـم داد.« وی بـا بیـان ایـن 
اسـت مـی افزایـد: »امـا در مجمـوع بـه نظـر می رسـد که در سـال 
هـای اخیـر و بـا توجـه بـه زمینـه هـای رشـد هنرهـا و امکانـات 
کادمیک رشـد  دانشـگاهی مختلـف، تعلق نسـل جـوان به هنر آ
قابل توجهی در عرصه مطالعه مطرح کرده که دیگر به کتاب و 
ادبیات مکتوب منحصر نیسـت و بیشـتر اطاعات نسـل جوان 
گفتـه نویسـنده  گرفتـه مـی شـود.« بـه  از شـبکه هـای مجـازی 
"داسـتان یک شـهر" علی رغم این که نسـل جوان به یک سـری 
اطاعات غیر واقع و مشـتت دسترسـی دارند اما آمار مشـخصی 
از مطالعـه کتـاب هـای صوتـی و دیجیتـال و کتاب و کتابفروشـی 
و مطالعـه در دسـت نیسـت و نمـی شـود عـدد دنـدان گیـری در 

ایـن رابطـه بـه دسـت آورد.«
وی بـا بیـان ایـن که رصد وضعیت کتابفروشـی هـای کرمان یک 
امـر نسـبی اسـت مـی گویـد: »بایـد ببینیم ایـن وضعیـت را با چه 
گر با پایتخت باشـد طبیعتا عقب  شـرایطی مقایسـه می کنیم؛ ا
گـر هـم نسـبت بـه شـرایط اسـتان هـای پیشـرفته تـر  هسـتیم و ا
مثـل آذربایجـان، اصفهـان، شـیراز و حتـی یزد باز هم متاسـفانه 
شـرایط خوبـی نداریـم.« محبـی کرمانـی امـا کرونـا را یـک فرصـت 
بـرای مطالعـه مـی دانـد و مـی افزایـد: »افزایـش مطالعـه در بیـن 
خانواده ها اتفاق خوبی اسـت که در محدودیت های کرونایی 
بـا اشـاره بـه تشـکیل محافـل و  افتـاده اسـت.« وی همچنیـن 
پاتـوق هـای فرهنگـی و انتقـال آن هـا بـه مـکان هـای عمومـی 
از  بعـد  کـه  شـود  مـی  حاصـل  نتیجـه  ایـن   « دارد:  مـی  اظهـار 
فروکـش کـردن ماجـرای مهیـب و پرخطـر کرونـا و طبیعـی شـدن 

اوضـاع بـه شـرایط باثباتـی برسـیم.«
نویسـنده داسـتان "آل" معتقـد اسـت: »وقتـی صحبـت از کتـاب 
کـه از خلـق یـک اثـر  مـی کنیـم بـا یـک زنجیـره ای سـروکار داریـم 
شروع و به چاپ آن منجر می شود. پیدا کردن ناشر در شرایط 
کـه  کسـانی  کار سـختی اسـت بـه خصـوص بـرای  کنونـی بسـیار 
بـرای اولیـن بـار مـی خواهنـد اثرشـان را منتشـر کننـد و شـناخته 
گـر آثاری ارزرنده داشـته باشـند مدت  شـده هـم نیسـتند حتی ا
زمانـی الزم اسـت تـا بـه ناشـری دسترسـی پیـدا کننـد یـا ایـن کـه 
کـرده و تـا صاحـب نـام شـدن بـا یـه  گـذاری  خودشـان سـرمایه 

ناشـر خـوب آشـنا شـوند.«

به بهانه هفته کتاب؛

کرمان، چگونه پایتخت فرهنگی کتاب می شود؟!

کتاب:   نام 

من نجود هستم، 
ده ساله، مطلقه

نویسنده: 

دلفین مانوئی، نجودعلی

مترجم: مریم تفضلی

فرانسـوی  خبرنـگار  مانوئـی  دلفیـن 
روزنامـه  ارشـد  کارشناسـی  مـدرک  دارای 
بـه  ایـران  در  مدتـی  کـه  نگاریسـت 
در  و  کـرده  فعالیـت  خبرنـگار  عنـوان 
مشـارکت  هـم  مسـتند  چندیـن   سـاخت 

داشته است.

خانـم مانوئـی در کتـاب مـن نجـود هسـتم 
ده سـاله مطلقـه، خاطـرات دختـری یمنـی 
کـرده  بـه نـام نجـود را جمـع آوری و منتشـر 

است.

از  کمتـر  سـن  در  کـه  دختریسـت  نجـود 
برابـر  سـه  حـدود  کـه  مـردی  بـا  سـالگی  ده 
بزرگ تر از خودش بود ازدواج کرد و سـپس 
زن  جوان تریـن  عنـوان  بـه  خـود  طـاق  بـا 

شـد. معرفـی  مطلقـه 

کتـاب در سـال ۹2 در ایـران ترجمـه  ایـن 
و منتشـر شـد.

داسـتان  یـک  تنهـا  کتـاب  ایـن  واقـع  در 
در  شـده  روایـت  سرگذشـت  و  نیسـت 
آشـنایی  نـا  و  غریـب  روایـت  هـم   آن 

نیست.

کـم  سـن  وجـود  بـا  توانسـت  شـاید  نجـود 
زندگـی خـودش و تعـداد زیـادی از دختران 

کنـد. یمنـی دیگـر را متحـول 

و  زنـان  روانـی  امنیـت  هـم  امـروزه  امـا 
کـودک  مسـئله ی  در  زیـادی  کـودکان 
کـه شـاید  همسـری دچـار آسـیب می شـود 
و  درد  خوانـدن  و  کتـاب  ایـن  مطالعـه ی 
رنـج در روایـت یـک دختر ده سـاله تلنگری 

باشـد. وضعیـت  تغییـر  بـرای 

ب
کتا

ی 
رف
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موفقیت یعنی این که بتوانی با طرف مقابلت به درستی ارتباط برقرار کنی طوری که حرف هایت را بفهمند و تو نیز آنها را درک کنی. )لینا دانم( 

نایب قهرمانی بانوان فوتبالیست 

شهرداری سیرجان در آسیا

 زنان می توانند

 
حـاال  را  ایـران  فوتبـال  اجتمـاع-  و  زن 
فوتبـال  و  نمی شناسـند  مـردان  بـا  دیگـر 
و  زنـان  نمی شـود.  ختـم  مـردان  بـه  دیگـر 
دختـران  شـهرداری سـیرجان حـاال در اوج 

کـه حقشـان اولـی آسـیا بـود،  شایسـتگی ها 
شـدند. آسـیا  زنـان  فوتبـال  قهرمـان  نایـب 
در  گل گهـر  تیـم  بـر  عـاوه  سـیرجان  حـاال 
بانـوان  تیـم  هـا،  تیـم  دیگـر  و  برتـر  لیـگ 
که نام این  شـهرداری سـیرجان را هم دارد 

می شناسـاند. آسـیا  بـه  را  شـهر 
شـناخت  و  کارآمـدی  مدیریـت،  ثبـات 
و  مدیریتـی  حـوزه  در  ورزش  و  فوتبـال 
زمیـن،  در  بازیکنـان  وتعصـب  غیـرت 
همـراه بـا مولفه هـای دیگـری باعـث شـد تـا 
ازایـران  نمایندگـی  بـه  سـیرجانی  دختـران 

بـا درخشـش خـود در بازی هـای آسـیایی، 
شـوند.   تاریخ سـاز 

مـی  خـود  فوتبـال  بـه  دیگـر  امـروز  کرمـان 
در  سـرمایه گذاری  بـا  سـیرجان  و  بالـد 
حـوزه ورزش توانسـته جایـگاه خوبـی را در 

نمایـد. کسـب  مختلـف  رشـته های 
سـیرجان  شـهرداری  و  زنـان  فوتبـال 
شـد  آسـیا  زنـان  قهرمـان  نایـب  حالـی  در 
نداشـت،  را  آن  انتظـار  هیچ کـس  کـه 
بـا  مقایسـه  در  آنچنانـی  زیرسـاخت  نـه 
تیم هـای حاضـر در لیـگ قهرمانان داشـت 

و نـه از امکانـات آنچنانـی برخـوردار بودنـد.
سـیرجانی  دختـران  امـروز  آنچـه   
کسـب  بـا  در  ایـران  از  نمایندگـی  بـه 
غیـرت  زدنـد،  رقـم  دوم   جایـگاه 
کادر فنـی و مدیریـت  و تعصـب بازیکنـان و 
کـه  داد  نشـان  ایـن  و  بـود  هوشـمندانه 
دسـت  تواننـد  مـی  بخواهنـد  مـا  زنـان  گـر  ا
تحمیـل  کـه  بزننـد  بزرگـی  کارهـای  بـه 
بـه  خالـی  دسـت های  بـا  خـود  کـردن 
قطعـا  شـوند  حمایـت  گـر  ا و  آسـیا  فوتبـال 
افتخارآفریـن  هـم  جهـان  فوتبـال   در 

خواهند شد.
بعـد از ایـن افتخارآفرینـی دیگـر انتظـارات 
بیشـتر  شـهرداری  بانـوان  فوتبـال  از 
بازیکنـان  و  مسـئوالن  و  شـد  خواهـد 
ایـن  حفـظ  دارنـد،  بیشـتری  وظایـف 
قهرمانـی  اول  سـکوی  بـه  نـگاه  و  جایـگاه 
بی شـک  نیسـت،  دسـترس  از  دور  کـه 
فوتبـال  از  ورزش  جامعـه  انتظـار  اولیـن 
صـورت  حمایت هـا  گـر  ا و  اسـت  زنـان 
حاصـل  موفقیـت  ایـن  قطعـا   گیـرد، 

خواهد شد.

نگاه

خبر

گذشـت سـه هفتـه از  گـزارش ایسـنا بـا  طبـق 
لیـگ برتـر فوتبال زنان هنـوز زنان داور لباس 
گرمکـن دریافـت نکرده انـد.  جدیـد از جملـه 
پاش هـای  و  ریخـت  کنـار  در  موضـوع  ایـن 
ملـی  تیـم  همراهـان  اعـزام  در  فدراسـیون 
فوتبـال و پرداخـت  پاداش بـه این افراد قابل 

تامـل اسـت. 
گـزارش ایسـنا، لیـگ برتـر فوتبـال زنـان از  بـه 
کنـون سـه هفتـه  22 آبـان مـاه آغـاز شـده و تا
از ایـن رقابت هـا برگـزار شـده اسـت، امـا زنـان 
بـا  و  نگرفته انـد  قضـاوت  لبـاس  هنـوز  داور 
گذشـته خـود داوری  لباس هـای فصل هـای 

می کننـد.
و  پاییـز  فصـل  در  برتـر  لیـگ  مسـابقات 
بـه  توجـه  بـا  و  می شـود  پیگیـری  زمسـتان 
گذشـته  هماننـد  زن  داوران  هـوا  سـرمای 
فصـل  ایـن  مناسـب  البسـه  نبـود  مشـکل  بـا 
کافـی  البسـه  تامیـن  عـدم  هسـتند.  درگیـر 
فوتبـال  فدراسـیون  سـوی  از  مناسـب  و 
همیشـه یکـی از مشـکات داوران زن بـوده و 
علی رغـم همـه وعده هـا همیشـه ایـن مسـاله 
کـه  اسـت  درحالـی  ایـن  اسـت.  بـوده  پابرجـا 
تامیـن گرمکـن ورزشـی و یکدسـت برای همه 
کمیتـه  و  فدراسـیون  اصلـی  وظیفـه  داوران 
داوران و از نیازهای پایه ای و اساسی داوری 
کـردن اسـت، امـا شـنیده می شـود از آخریـن 
زن  داوران  بـرای  داوران  کمیتـه  کـه  بـاری 
کـرده اسـت حـدود چهـار سـال  گرمکـن تهیـه 

می گـذرد.  
تنهـا  ورزشـی  گرمکـن  تامیـن  عـدم  البتـه 
کـم کاری فدراسـیون و کمیته داوران نیسـت، 
بلکـه زنـان هنـوز بـا وجـود اینکـه سـه هفتـه 
بـا  سـابق  ماننـد  بـه  گذشـته  برتـر  لیـگ  از 
می کننـد  داوری  گذشـته  فصـل  لباس هـای 

و ایـن در شـرایطی اسـت کـه همیـن لباس هـا 
بـوده  کافـی  نا رنگ بنـدی  و  تعـداد  لحـاظ  از 
علـت  بـه  بـازی  زمیـن  در  داوران  همیشـه  و 
مشـابهت رنـگ لبـاس و موجود نبـودن رنگ 
متفـاوت بـا مشـکل روبـرو شـده اند تـا حـدی 
گاهـی تیم هـا بـرای هماهنگـی بـا داوران  کـه 
کـرده  یـا اینکـه بـا  رنـگ لبـاس خـود را عـوض 
همـان لبـاس ادامـه داده انـد. ایـن عمـل نـه 
هـم  زمیـن  در  بلکـه  اسـت  غیرقانونـی  تنهـا 
سـال  آورده؛  وجـود  بـه  را  مشـکاتی  بارهـا 
داوران  لبـاس  رنـگ  بـودن  یکسـان  گذشـته 
در یکـی از بازی هـا حسـاس فصـل منجـر بـه 
سـپاهان  باشـگاه   رسـمی  و  آشـکار  اعتـراض 

شـد.
بـه  جـوان  داور  تعـدادی  هرسـال  طرفـی  از 

لیـگ برتـر اضافـه می شـوند کـه لبـاس داوری 
بـه  لبـاس  از داوران مـرد  ندارنـد و مجبورنـد 
عکس هـای  بـه  نگاهـی  گـر  ا بگیرنـد.  امانـت 
بیندازیـد  زنـان  برتـر  لیـگ  از  شـده  منتشـر 
متوجـه تفـاوت خواهیـد شـد. برخـی داوران 
کـه  کوتـاه قضـاوت می کننـد  بـا لبـاس آسـتین 
ایـن لباس هـا بـرای داوران مـرد اسـت چـون 

آسـتین دار اسـت. زنـان  لبـاس 
داوران  کمیتـه  کـه  می رسـد  نظـر  بـه 
سـازماندهی  متولـی  عنـوان  بـه  فدراسـیون 
اولیـه  و  پایـه ای  ملزومـات  تهیـه  و  داوران 
بایـد  داوری  تجهیـزات  و  ک  پوشـا همچـون 
و  امکانـات  فصـل  شـروع  از  قبـل  سـال  هـر 
تجهیـزات مـورد نیـاز نیروهـای خـود را فراهـم 
کنـد و در اختیـار آنهـا قرار بدهـد اما در انجام 

کـه  آنجـا  تـا  می کنـد،  کوتاهـی   وظیفـه  ایـن 
بـرای فصـل جـاری لیـگ داوران هنوز لباسـی 
لبـاس  دسـت  دو  از  و  نکرده انـد  دریافـت 
کافـی و کهنـه سـال گذشـته خـود اسـتفاده  نا
می کننـد. ضمـن اینکـه ایـن لباس هـا کیفیت 
مناسـبی هـم نـدارد و بـرای اسـتفاده بیـش از 

نیسـتند. مناسـب  سـال  یـک 
کـه  اسـت  درحالـی  مـوارد  ایـن  همـه 
اعـزام  در  اسـت،  متهـم  فوتبـال  فدراسـیون 
همراهـان  همـواره  آقایـان  فوتبـال  ملـی  تیـم 
بی ربـط زیـادی را اعـزام می کنـد و هزینه هـای 
حـق  اسـکان،  بلیـت،  بـرای  زیـادی  مالـی 
افـراد  ایـن  پـاداش  و  دالری   ماموریـت 

پرداخت می کند.

 فدراسیون پر هزینه، بی توجهی به فوتبال بانوان

داوران زن لباس گرم ندارند!
حضور فرهنگی تیم ملی هندبال 

بانوان ایران در رقابت های جهانی 

سرپرسـت  سـیما   و  صـدا  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
و  ورزش  وزارت  بانـوان  ورزش  توسـعه  معاونـت 
جوانـان در مراسـم بدرقـه تیـم ملـی هندبـال بانوان 
کـه بـا حضـور  ایـران بـه رقابت هـای جهانـی اسـپانیا 
شـهید  هندبـال  تـاالر  در  سـجادی  حمیـد  سـید 
و  ورزش  وزیـر  حمایت هـای  شـد،  برگـزار  سـلیمانی 
جوانـان از ورزش بانـوان را سـتود و از حمایت هـای 
وی بـه عنـوان پشـتوانه عظیـم بـرای توسـعه ورزش 
بانوان نام برد. مریم کاظمی پور، سـهمیه ی حضور 
تیـم ملـی بانـوان در رقابت هـای جهانـی را سـتود و 
اظهار داشـت: تیم ملی هندبال بانوان رقابت های 
خوبـی را در مسـابقات قهرمانـی آسـیا سـپری کـرد و 
بـه  بـار  اولیـن  بـرای  آسـیایی  حریفـان  شکسـت  بـا 
عنـوان یک رشـته تیمی بانـوان از ایران جواز حضور 
نویـد  کـه  آورد  بدسـت  را  جهانـی  رقابت هـای  در 
دهنـده آینـده روشـن هندبـال بانـوان ایـران اسـت. 
شایسـتگی  ایـران  بانـوان  هندبـال  داد:  ادامـه  وی 
خـود را بـه منصـه ظهـور رسـانده و راهیابـی آن هـا 
بـه رقابت هـای جهانـی بیانگـر ظرفیـت ایـن رشـته 
هـم   2022 آسـیایی  بازی هـای  در  حضـور  بـرای 
کـه تمـام تـاش خـود را در راسـتای دفـاع و  هسـت 
حمایـت از ایـن تیـم بـرای راهیابـی بـه ایـن رویـداد 
توسـعه  معاونـت  سرپرسـت  داد.  خواهـم  انجـام 
اهمیـت  جوانـان  و  ورزش  وزارت  بانـوان  ورزش 
حضـور فرهنگـی تیـم ملـی هندبـال بانـوان ایـران در 
قـرار داد و  توجـه  مـورد  را هـم  رقابت هـای جهانـی 
تصریـح کـرد: آنچـه فراتـر از همـه موارد اهمیـت دارد 
و از ایـن تیـم یـک قهرمـان سـاخته اسـت، حجـاب 
تیـم ملـی هندبـال بانـوان ایـران اسـت کـه تنهـا تیـم 
محجبـه در رقابت هـای جهانی محسـوب می شـود 
کـه بـرای تـک تـک اعضـای این تیـم آرزوی سـامتی 

دارم. موفقیـت  و 

عربستان اجازه حضور 
کن  تکواندوکاران ایرانی را به اما

متبرکه نداد 
علـی رغـم تاش هـای رییـس فدراسـیون تکوانـدو، 
عربسـتان بـا حضـور اعضـای تیـم ملـی تکوانـدوی 
کـن زیارتـی ایـن کشـور بـه دلیل تزریق  بانـوان در اما
کسن کرونای سینوفارم مخالفت کرد.  به گزارش  وا
ایسـنا، رقابت هـای تکوانـدوی آزاد قهرمانی جهان 
شـنبه 6آذر در ریـاض پایتخـت عربسـتان بـه پایـان 
رسـید و تیـم تکوانـدوی بانـوان ایـران بـا نمایشـی 
زهـرا  توسـط  طـا  مـدال  یـک  کسـب  و  درخشـان 
شـیدایی و 2 برنز کوثر اساسـه و ملیکا میرحسـینی 

کار خـود در ایـن مسـابقات پایـان داد. بـه 

بانـوان  تکوانـدوی  ملـی  تیـم  اعضـای  حالیکـه  در 
کن  ایران قصد داشـتند در سـفر به عربسـتان از اما
دلیـل  بـه  عربسـتان  دولـت  کننـد،  بازدیـد  زیارتـی 
کسـن سـینوفارم توسـط اعضای تیم ایران  تزریق وا
اجـازه حضـور  کشـور نیسـت،  ایـن  تاییـد  کـه مـورد 
کـن زیارتـی شـهرهای مکـه و  تیـم ملـی ایـران در اما

مدینـه را نـداد.

پژوهش

 

زن و اجتمـاع- 18 آبـان از سـوی سـازمان ملـل بـه عنـوان 
روز  ایـن  امسـال  اسـت.  شـده  نامگـذاری  »جنسـیت«  روز 
گاسـگو  بـه  موسـوم  هوایـی  و  آب  نشسـت  بـا  همزمـان 
اهمیـت  حایـز  را  همپوشـانی  ایـن  آنچـه  شـد.  برگـزار 
روی  بـر  هوایـی  و  تغییـرات  ب  مسـتقیم  تاثیـر   می کنـد 

زنان است.
اقلیمـی  تغییـرات  از  کشـورها  همـه  و  افـراد  همـه ی  گرچـه 
کـه زندگـی  ان  موثـر هسـتند امـا بـی شـک  جمعیـت هایـی 
از  را  آسـیب  بیشـترین  قطعـا  اسـت  وابسـته  کشـاورزی  بـه 

بینـد. مـی  اقلیمـی  تغییـرات 
پژوهشـگران  میـادی   201۹ سـال  در  کـه  پژوهشـی  طبـق 

 UNDP »برنامـه توسـعه سـازمان ملـل متحـد« موسـوم بـه 
کمـال نابـاوری بـه ایـن نتیجـه رسـیدند  انجـام داده انـد  در 
کـه تغییـرات آب و هوایـی باعث افزایش خشـونت علیه زنان 

شـده اسـت.
از  بسـیاری  هسـتند  روبـرو  خشکسـالی  بـا  کـه  جوامعـی  در 
گـذار  وا فروشـندگان  و  زمیـن  بـه صاحبـان  و دختـران  زنـان 

می گیرنـد. قـرار  گسـترده  تجـاوز  مـورد  اغلـب  و  می شـوند 
موضـوع  در  کـه  تحقیقـی   53 مجمـوع  از  سـوم  دو  حـدود 
نشـان  شـده،  انجـام  هوایـی  و  آب  بحران هـای  تلفـات 
کـه زنـان بیشـتر در معـرض مـرگ یـا آسـیب دیدگی  داده انـد 

گرفته انـد. قـرار  هوایـی  و  آب  شـدید  تغییـرات  از  ناشـی 

زنان آسیب پذیرتر هستند حتی در تغییرات اقلیمی
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افق
سالمت

زمان و انرژی ات را برای تغییر نظرات دیگران هدر نده. )تینا فی (

چهره بانوان از تجربه خشونت های کالمی می گویند

کلمات؛ قاتالن خاموش
"چشم هایش" او را نجات داد

داستان زندگی »دخترافغان«

کثـر مـا نـام »شـربت  زن و اجتمـاع- احتمـاال  ا
از  خیلـی  قطعـا  امـا  باشـیم  نشـنیده  را  گل« 
یتیـم   دختـر  عکـس  ایـم،  دیـده  را  او  چهـره  مـا 
بمـب  در  را  خـود  مـادر  و  پـدر  کـه  سـالگی    12
افغانسـتان  بـه  شـوروی  جماهیـر  باران هـای  
از دسـت داده بـود و بـا خواهـر وبـردادرش بـه 
شـده  پناهنـده  کسـتان  پا در  آوارگان  اردوگاه 
شـده بـود. چـاپ چهـره او بـا چشـمان نافـذش  
در سـال 1۹84روی جلـد نشـنال جئوگرافیـک 
جهانـی  شـهرتی  او  بـه   ، کـوری  مـک  توسـط 
بخشـید  و لقـب »دختـر افغـان« را بـرای او بـه 

داشـت.  همـراه 

کثـر خبرهـا در گیـر و   امـا شـربت گل نیـز ماننـد ا
داد زندگی روزمره از خاطرها رفت تا سـال 2002 
کـه بـاز اسـتیو مـک کـوری،ا ورا دوبـاره پیـدا کـرد. 
شـربت گل ازدواج کـرده بـود، چهـره اش تکیـده 
شـده بـود و ایـن بـار نیـز تنهـا »چشـمایش« بـه 

شـربت گل سـال 1۹84 شـباهت داشـت.

 2016 سـال  در  دوبـاره  افغـان«  »دختـر  نـام 
کارت  جعـل  و  قانونـی  غیـر  اقامـت  علـت  بـه  و 
کسـتان بازداشـت شده بود  شناسـایی  که در پا

بـاز  در رسـانه هـا نمایـان شـد..

او  شـد  باعـث  گل  شـربت  چشـمای  شـهرت 
کابـل منتقـل شـود و  بـه  بـا هواپیمـا  درنهایـت 
از سـوی اشـرف غنـی، رئیـس جمهـوری وقـت 
مـورد  جمهـوری  ریاسـت  ارگ  در  افغانسـتان  
اسـتقبال قـرار گرفـت  و کلیـد یک آپارتمـان را نیز 

کـرد. دریافـت 

چشـمای شـربت گل در نهایت باعث شـد تا او 
بتواند در شـرایط نابه سـامان اخیر افغانسـتان 

بـه ایتالیا پناهنده شـود.

ای  بیانیـه  طـی  ایتالیـا  دولـت  پیـش  چنـدی 
عنـوان کرد:»عکـس »دختـر افغان« نمـاد فراز و 
نشـیب ها و درگیری هـای فصلـی از تاریـخ اسـت 
کـه افغانسـتان و مردمـش از سـر می گذراننـد.«

گـی، نخسـت وزیر  بنـا بـر اعـام دفتـر ماریـو درا
بـرای  زمانـی  شـربت گل  آنکـه  از  پـس  ایتالیـا، 
کـرده،  کمـک  خـروج از افغانسـتان درخواسـت 
ایتالیا برنامه ای را برای کمک به او سازماندهی 

کـرده بـود.

ایتالیـا می گویـد کـه درخواسـت های متعـددی 
سـازمان های  و  مدنـی  جامعـه  سـوی  از  را 
غیرانتفاعـی فعـال در افغانسـتان دریافـت کرده 
بـرای  شـربت گل  بـه  کمـک  خواسـتار  کـه  بـود 

بودنـد. شـده  افغانسـتان  از  خـروج 

ظرفشـویی ات  ماشـین  پشـت  بـری  "بهتـره 
از  خیلـی  بـرای  آشـنایی  اصطـاح  بشـینی" 
شـاید  و  می کننـد  رانندگـی  کـه  اسـت   زنانـی 
بارهـا الفاظـی از ایـن دسـت روزانـه در گوشـه 
خانـه  و  مدرسـه  ،اداره،  شـهر ایـن  کنـار  و 
کـه هدفـش توهین،تحقیر  شـنیده مـی شـود  
و تمسـخر زنـان اسـت و دائمـا شـاهد  تولیـد 
کامـی علیـه زنـان  و بازتولیـد خشـونت هـای 
گـزارش زیـر  کـه قـرار اسـت  موضـوع  هسـتیم 

باشـد.

شـایع  انـواع  از  یکـی  کامـی  خشـونت 
مثـل  رفتارهایـی  شـامل  کـه  اسـت  خشـونت 
، تهدیـد کامی،  متهـم کـردن دیگـری، تحقیـر
امر و نهی، بی اهمیتی، شـماتت، فحاشـی یا 
کثـر مواقـع  کـه در ا انتقـاد بیـش از حـد اسـت 
بـا خشـونت فیزیکـی و روانـی همراه اسـت. به 
کثـر رفتارهـای بزهکارانـه ما  عنـوان مثـال در ا
بـا هـر سـه نـوع خشـونت مواجـه مـی شـویم و 
بـه نظـر مـی رسـد کـه خشـونت کامـی الزامـی 
هـای  خشـونت  بـرای  خشـونت  انـواع  تریـن 
خشـونت  و  بزهکارانـه  رفتارهـای  خیابانـی، 

هـا و آزارهـای افـراد نسـبت بـه زنـان اسـت.

از  زنـان  تجربیـات  بـاالی  تعـداد   ابـراز 
دو  طـی   کـه  کرمـان  شـهر  در  خشـونت 
آوری  جمـع  مجـازی  فضـای  در  فراخـوان 
شـده اسـت نشـان دهنده تجربه روزانه زنان 
خشـونت  جملـه  مـن  هـا  خشـونت  انـواع  از 
هـای  محیـط  در  کـه  دارد  کامـی  هـای 
مختلـف بـروز مـی یابـد و تـا حد زیـادی رابطه 
ج از  مسـتقیم بـا میـزان فعالیـت زنـان در خـار
خانـه  دارد و هرچقـدر سـاعات فعالیت های 
اجتماعـی و شـغلی زنـان بیشـتر بـوده اسـت 
تعـداد دفعـات مواجـه شـدن بـا خشـونت در 

اسـت. بـوده  بیشـتر  آنهـا 

و  بـوده  دانشـجو  کـه  جوانـی  خانـم  دختـر 
همـه  مقابـل  در  موهایـش  مـدل  دلیـل  بـه 
تمسـخر  و  توهیـن  مـورد  هـا  همکاسـی 
ازگذشـت  بعـد  و  اسـت  گرفتـه  قـرا  اسـتادش 
درسـی  کاس  محیـط  از  هنـوز  سـال  چنـد 

اسـت. زده  وحشـت 

شـرایط  دلیـل  بـه  کـه  خانمـی  دختـر 
مراجعـه  بیمارسـتان  بـه  پـدرش  اضطـراری 
کنـد و در حیـن انجـام اقدامـات بسـتری  مـی 
بیمـار  همراهـان  از  یکـی  مواخـذه  مـورد  پـدر 
نحـوه  دلیـل  بـه  و  گیـرد  مـی  قـرار  دیگـری 
و  شـود  مـی  توهیـن  او  بـه  اش  پوشـش 
بـه  او  عجلـه  بـا  و  سراسـیمه  حضـور  اصـا 

شـود. نمـی  گرفتـه  نظـر  در  بیمارسـتان 

کـه  سرپرسـت  بـد  هـای  خانـم  از  یکـی 

مـورد  مرتبـا  اسـت  منـزل  ج  مخـار مسـوول 
تهمـت  و  توهیـن  کامـی  هـای  خشـونت 
اسـت  مجبـور  کـه  گیـرد  مـی  قـرار  همسـرش 
کار  بـرای هزینـه هـای زندگـی در منـازل دیگـر 
هـای خدماتـی انجـام بدهـد و ایـن خشـونت 
هـا تـا حـدی ادامـه میابـد کـه ادعـای خیانت 
پسـرانش  بـه  رو  هـا  تهمـت  ایـن  و  کنـد  مـی 
کنـد و ایـن زن مجبـور بـه تحمـل  گوشـزد مـی 
شـود  مـی  کامـی  هـای  خشـونت  ایـن  همـه 
بـرای ایشـان  بـار خشـونت روانـی زیـادی  کـه 
حاضـر  حـال  در  و  اسـت  داشـته  دنبـال  بـه 

اسـت. پزشـک  روان  درمـان  تحـت 

یک از کارمندان با سـابقه یکی از شـهرداری 
هـا از توهیـن هـا و تمسـخر هـای همکارانـش 
کـه در حـوزه کاری خـود بـا اینکـه  گفتـه اسـت 
ارشـد آن حـوزه اسـت در تصمیمـات جـدی 
گـر  ا و  گیـرد  نمـی  قـرار  مـورد مشـورت  واحـد  
خـود  هـای  مسـولیت  و  کارهـا  انجـام  بـرای 
اداره  در  کاری  سـاعت  از  بیشـتر  سـاعتی 
گـر به کارش  بمانـد بـه او تذکـر مـی دهند که ا
خانوادگـی  زندگـی  بدهـد   اهمیـت  اینقـدر 
کننـد  مـی  بیـان  و  افتـد  مـی  خطـر  بـه  اش 
فکـر  بـه  شـهری  مشـکات  جـای  بـه  بهتـره 

باشـد. اش  خانـواده  شـب  شـام 

خیلـی از هنرمنـدان موفـق شـهرمان وقتـی 
از تجربیـات خشـونت خـود برایـم می نوشـت 

ایـن  از  بیشـتر  زنـان  از  ماننـد  جماتـی  بـه 
شـدی  آدم  تـو  حـاال  تـا  کـی  نمیـره،از  انتظـار 
مـوارد  اینقـدر  گویـد  مـی  و  کننـد  مـی  اشـاره 
کتابچـه مـی تونـم از ایـن  کـه یـک  زیـاد اسـت 

بنویسـم. تحقیرهـا  و  توهین هـا 

ایـن  زنـان  تجربیـات  از  هایـی  نمونـه  اینهـا 
بـوده  شـان  کامـی  خشـونت  تجربـه  از  شـهر 
حوصلـه  از  تجربیـات    همـه  بیـان  و  اسـت 
بـرای  و  اسـت  ج  خـار گـزارش  ایـن  تـوان  و 
کسـب اطاعـات بیشـتر در مـورد ریشـه هـا و 
پیامدهـای ایـن مسـئله بـا دو نفـر از اسـاتید 

کرده ایـم. گفتگـو  دانشـگاه 

گـروه علـوم  آقـای دکتـر دانشـوری اسـتادیار 
خصـوص  در  باهنـر  دانشـگاه  اجتماعـی 
فرمودنـد  زنـان  علیـه  کامـی  هـای  خشـونت 
علیـه  کامـی  هـای  خشـونت  و  آزارهـا   "  :
زن  اسـت  ممکـن  و  هسـتند  گسـترده  زنـان 
گیـرد  قـرار  کامـی  خشـونت  مـورد  مسـتقیما 
گیـرد و  ومـورد توهیـن، تحقیـر و تهدیـد قـرار 
یـا فرزنـدان و اطرافیـان مـورد تهدیـد و تحقیـر 

. بگیرنـد  قـرار 

ایشـان در مـورد علـل و زمینـه هـای ایجـاد 
مسـئله  ایـن  گوینـد  مـی  هـا  خشـونت  ایـن 
زمینـه هـای فـردی  و بیولوژیـک دارد و هـم 
در  روابـط  نـوع  ماننـد  اجتماعـی  عوامـل  بـه 
نگهداشـتن  و  خانـواده  خانواده،تقـدس 

خانه،پذیـرش  دیـواری  چهـار  در  اطاعـات 
جامعـه  در  زن  بـه  نسـبت  مـرد  خشـونت 
نشـان  خاطـر  همچنیـن  و  اسـت  مرتبـط 
کـه عوامـل اقتصـادی ماننـد وضعیـت  کردنـد 
شـغلی و تقسـیم کار اجتماعـی در خانـواده از 
دیگـر زمینـه هـای بـروز خشـونت علیـه زنـان 

. شـد می با

در  قانونـی  هـای  خـا  رفـع  دانشـوری  دکتـر 
جـدی  راهکارهـای  از  یکـی  را  خصـوص  ایـن 
بـرای مقابلـه بـا انواع خشـونت علیـه زنان می 
داننـد و امیدوارنـد بـا رفـع ابهامـات حقوقی و 
کـم رنـگ  قانونـی سـایر زمینـه هـای خشـونت 
الفاظ،جمات،متـل  از  گردد.اسـتفاده  تـر 
از  را  زنـان  آبـروی  و  شـرافت  کـه  هـا  ها،مثـل 
کاهـش  را  آنهـا  بنفـس  اعتمـاد  یـا  ببـرد  بیـن 
یـا  ،تهدید  ،تمسـخر نـوع تحقیر یـا هـر  و  دهـد 
تهمـت بـه آنهـا بخاطر جنسیتشـان خشـونت 
بـا  همـراه  غالبـا  کـه  شـود  مـی  گفتـه  کامـی 
بـر  عـاوه  اینکـه  بـرای  روانیسـت  خشـونت 
و  انـزوا  موجـب  زنـان  بنفـس  اعتمـاد  گرفتـن 
سـرخوردگی آنان شـده و امـکان فعالیت های 

می دهـد. کاهـش  را  آنهـا  اجتماعـی 

وجـود  هـای  عرصـه  مقصـودی  دکتـر  خانـم 
را در سـه  زنـان  کامـی علیـه  خشـونت هـای 
مـی  اجتمـاع  و  خانواده،اشـتغال  ئ  عرصـه 
خشـونت  بـروز  هـای  علـت  بـرای  و  دانـد 
دیـدگاه هـای متفاوتـی را بیـان مـی کننـد من 
کـه  خـود زنـان  گرایـان  جملـه دیـدگاه سـنت 
چـرا  داننـد   مـی  خشـونت  ایجـاد  عامـل  را 
کنـش  را  بـدی  کام  یـا  نامناسـب  رفتـار  کـه 
بـه دنبـال  را  کنـش خشـونت  وا کـه  کنـد  مـی 
و  گرایانـه  زیسـت  دیـدگاه  اینکـه  یـا  و  دارد 
بـروز  بـر  مـرد  بیولوژیکـی  هـای  تاثیرهورمـون 
کـه  روانشناسـانه  دیـدگاه  یـاد  و  خشـونت 
خشـن  فـرد  کودکـی  دوران  و  تربیـت  نحـوه 
در  و  داننـد  مـی  خشـونت  بـروز  عوامـل  از  را 
خشـونت  بـروز  اجتماعـی  عوامـل  بـه  ادامـه 
مـرد  سـاختارهای  کـه  نماینـد  مـی  اشـاره 
کنـار فقـر و بـی عدالتـی  سـاالرانه جامعـه در 
زمینـه  عوامـل  از  قانـون  ضعـف  همچنیـن  و 

. هسـتند  کامـی  خشـونت های  سـاز  

دانشـگاه  زنـان  مطالعـات  گـروه  اسـتاد  ایـن 
خانـواده  ماننـد  نهادهـای  نقـش  باهنـر 
کاهـش  راسـتای  در  را  هـا  رسـانه  و  ،مدرسـه 
و  دانـد  مـی  موثـر  کامـی  هـای  خشـونت 
جـرم انـگاری انـواع خشـونت ،آمـوزش و ارتقـا 
گاهـی زنـان و  توانمندسـازی مالی این قشـر  آ
کامـی  خشـونت  بـا  مقابلـه  راهکارهـای  از  را 
کـه مـا نیـز امیدواریـم  علیـه زنـان مـی داننـد 
زنـان در  از  شـاهد تصویـب قوانیـن حمایتـی 

باشـیم. حـوزه  ایـن 

طیبه عباسلو

یک روزمره 
از جنس عاشقانه »۱«

روایـت  کـه  بـود  چیـزی  از  سـاده تر  تصویـر 
جمـات  بـا  یـا  داد،  طـول  بشـود  را  کردنـش 
بشـود  حتـی  یـا  کـرد،  توصیفـش  طوالنـی 
پیـام  یـک  از  تصویـری  کـرد.  اش  پیچیـده 

گوشـی. یـک  صفحـه ی  روی 
گهانـی اش، بـدون اینکـه از  »او«تـوی پیـام نا
قبـل هماهنـگ کـرده باشـد، یـا بـدون اینکه 
حتـی یـک درصـد هـم بشـود احتمـال داد، 

نوشـته بـود: پاییـن منتظرتـم، همیـن
کوتـاه خبـری، حقیقتـا  فقـط یـک جملـه ی 
چطـور می شـود یـک جملـه اینقـدر عمیـق 
باشـد امـا نتوانـی عمقـش را نشـان بدهـی.

شـبیه  آنقـدر  نبـود،  چیـزی  هیـچ  بـه  شـبیه 
بـه هیـچ چیـز نبـود کـه تمثیل وتشـبیه برای 

کارش نمـی آمـد. اولیـن بـار بـه 

در  شـده  نوشـته  هـای  عاشـقانه  تمـام 
شـعرها، داسـتان هـا، در دوره هـای مختلف 
زمـان، حتـی یـک ذره هم شـبیه بـه این یک 

نبودنـد. جملـه 
تمـام  کـه  ای  نویسـنده  فقـط  هـم  شـاید 
باشـد،  نصفـه  داسـتان هایش  فایل هـای 
جلـو نـرود، نتوانـد بـه ایده هایـش بـا کلمـات 
شـخصیت های  تمـام  و  بدهـد،  جـان 
باتکلیـف  ذهنـش  تـوی  داسـتان هایش 
کننـد  پیـدا  را  راهشـان  تـا  باشـند  مانـده 

کنـد. تشـریح  را  جملـه  یـک  ایـن  نتوانـد 

امـا، »او« بنظـرش عاشـق ترین آدم در تمـام 
شـده  جـور  هـر  می خواسـت  و  بـود  ادوار 
زیباترین تصویر را از عشـق با کلمات نشـان 
تـوی  مچاله هـای  کاغـذ  نویسـنده  بدهـد. 

کنـار  زد و نوشـت: مغـزش را 
باعـث  جملـه اش  می دانسـت  »او« 
خوشـبخت ترین  کنـم  احسـاس   می شـود 

آدم زمینم.
بـرای  شـخص  اول  انتخـاب  کـرد  احسـاس 

نـدارد... دوسـت  را  داسـتان  روایـت 
نوشت:

نباشـد،  قاعـده ای  هیـچ  اسـاس  بـر  بگـذار 
بـرای خودتـان  کـه دوسـت داریـد  هـر جـور 
تصویـر سـازی اش کنیـد، مـردی می داند که 
از  شـود،  دلبـرش  خوشـحالی  باعـث  چطـور 
سـرکار می آیـد تا ببـردش قدم بزنند، خسـته 
اسـت، ماشـین نـدارد، گل هـم نخریـده، امـا 

می نویسـد: 
پایین منتظرتم.
دلبرش می آید،

کـه از همـه ی لبخندهـای دنیـا  بـا لبخنـدی 
واقعی تـر اسـت.
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دکترای بررسی مسایل اجتماعی ایران

فاطمه کاظمی
نویسنده نوجوان



         

خانواده

قابلیت
صحی 

برای ازدواج

الـی   1035 مـواد  بـه  پرداختـن  از  پـس 
103۹ قانـون مدنـی بـا موضـوع نامـزدی 
قبلـی  شـماره  در  نامـزدی  هدایـای  و 
قابلیـت  موضـوع  بـه  حـال   ، نشـریه 

میپردازیـم: ازدواج  بـرای  صحـی 
منظـور از قابلیـت صحـی بـرای ازدواج، 
دارا بـودن استعدادجسـمانی هـر یک از 
زن و شـوهر آینـده، بـرای روابـط جنسـی 
و عواقـب مترتبـه بـر آن میباشـد. قانـون 
را قابلیـت  نـکاح  از شـرایط  مدنـی یکـی 
صحـی بـرای زوجیـن قـرار داده اسـت تـا 
نشـود،  آنـان  سـامتی  اختـال  موجـب 
صحـی  قابلیـت  کـه  کسـی  نزدیکـی  زیـرا 
و  جسـمی  بیمـاری  موجـب  نـدارد 
عصبـی او میگـردد و چنانچـه زن باشـد 
غیـر  حمـل  وضـع  دچـار  اسـت  ممکـن 

شـود. عـادی 
طبـق مـاده 1041 قانـون مدنـی: “عقـد 

سـن   بـه   رسـیدن   از  قبـل   دختـر  نـکاح  
از  قبـل   پسـر  و  شمسـی   تمـام   سـال    13
رسـیدن  به  سـن  15 سـال  تمام  شمسـی  
شـرط  بـه   ولـی   اذن   بـه   اسـت   منـوط 
دادگاه   تشـخیص   یـا  مصلحـت   رعایـت  

صالـح .”
در ایـن مـاده تفاوتـی بیـن عقـد دائـم و 

عقـد موقـت وجـود نـدارد.
مـاده  اسـاس  بـر  داشـت  توجـه  بایـد 
فـوق الذکـر عقـد نـکاح فقـط منـوط بـه 
ولـی ) پـدر و جـد پـدری( اسـت و بـرای 
 ، مـادر یـا جـد مـادری یـا اشـخاص دیگـر
نیسـت. امـور  سـایر  و  نـکاح  در  والیتـی 

قهـری  ولـی  بـه  خـود  کـه  قهـری  ولـی 
خـاص ) پـدر و جـد پـدری( و ولـی قهـری 
تقسـیم  دادسـتان(  یـا  کـم  حا  ( عـام 
صغیـر  مصلحـت  وجـود  بایـد  می شـود 
بـار  بـه  و صـرف  کنـد  اثبـات  را  نـکاح  در 

نیسـت. کافـی  مفسـده،  نیامـدن 
چنانچـه مـردی بـدون رعایـت شـرایط 
بلـوغ  بـه  کـه  دختـری  بـا  مـاده  ایـن 
نرسـیده، ازدواج کنـد به حبـس تعزیری 

می شـود. محکـوم   6 درجـه 
“نـکاح   مدنـی :  قانـون    1043 مـاده  
بلـوغ   سـن   بـه   چـه   گـر  ا کـره   با دختـر 
پـدر  اجـازه   بـه   موقـوف   باشـد  رسـیده  
یـا  پـدر  هـرگاه   و  اسـت   او  پـدری   جـد  یـا 
جـد پـدری  بـدون  علـت  موجـه  از دادن  

کنـد، اجـازه  او سـاقط و  اجـازه  مضایقـه  
در ایـن  صـورت  دخترمی توانـد با معرفی  
کامـل  مـردی  کـه  می خواهد بـا او ازدواج  
کـه  بیـن   نمایـد و شـرایط نـکاح  و مهـری  
آن هـا قـرار داده  شـده  پـس  از اخذ اجازه  
از دادگاه  مدنـی  خـاص  بـه  دفتـر ازدواج  
مراجعـه  و نسـبت  بـه  ثبـت  ازدواج  اقدام  

نمایـد.”
خـواه  مواقعـه  اثـر  بـر  بـکارت  ازالـه   
مشـروع باشـد یـا نامشـروع ، والیـت پـدر 

میکنـد. سـاقط  را  پـدری  جـد  و 
کـره،  با دختـر  ازدواج  کـه  صورتـی  در 
کره باشـد،  منحـل شـود و او همچنـان با
ازدواج مجـدد او هـم منوط به اذن ولی 

اسـت.
اذن  بـدون  ای  کـره  با دختـر  چنانچـه 
پـدر یـا جـد پـدری ، عقـد نـکاح منعقـد 
کنـد ، عقـد غیـر نافـذ اسـت و پـدر یـا جد 
پـدری میتواننـد بـا تنفیذ خـود، آن عقد 

کننـد. را نافـذ 
نـکاح  بـا  پـدر  مخالفـت  صـورت  در 
ابطـال  درخواسـت  یـا  و  کـره  با دختـر 
نـکاح واقـع شـده ، وی موظـف بـه ارائـه 
دالیـل مخالفـت خود می باشـد و مرجع 
بـودن  موجـه  نـا  یـا  موجـه  تشـخیص 
نـکاح،  بـا  قهـری  ولـی  مخالفـت  دالیـل 
دادگاه مـی باشـد. در صـورت نـا موجـه 
چنانچـه  قهـری،  ولـی  مخالفـت  بـودن 

دادگاه پـس از نـکاح آن را احـراز و اعـام 
کـرده باشـد والیـت وی در ایـن خصوص 
ایـن  در  دادگاه  حکـم  و  شـده  سـاقط 
خصـوص جنبه اعامی خواهد داشـت.
بـدون   مضایقـه   صـورت   در  امـر  ایـن  
بـه  سـه  صـورت   علـت  موجـه ، می توانـد 

شـود: مطـرح  
 بنـد 1 ـ  بـدون  بیـان  علـت  ازدواج  را رد 

. کند
ـ  بـه  اسـتناد علـت  غیـر موجـه    بنـد 2 

کنـد. رد  را  آن  
یـا  موافـق   نظـر  هیچگونـه   3ـ  بنـد   

نکنـد. اعـام   را  مخالفـی  
دارد  حـق   دختـر  صـورت   سـه   هـر  در 
بـرای  کسـب  اجـازه  در ازدواج  بـه  دادگاه  

نمایـد. مراجعـه  
مـاده   بـه   اسـتناد  بـا  صـورت   ایـن   در   
کـه پـدر  1044 قانـون  مدنـی »در صورتـی 
یـا جـد پـدری در محـل حاضر نباشـند و 
اسـتیذان از آنهـا نیـز عادتـًا غیـر ممکـن 
ازدواج  بـه  احتیـاج  نیـز  دختـر  و  بـوده 
داشـته باشـد، وی مـی توانـد اقـدام بـه 

نمایـد. ازدواج 
تبصـره- ثبت این ازدواج در دفترخانه 
بـه احـراز مـوارد فـوق در دادگاه  منـوط 

مدنـی خـاص مـی باشـد.« 
رسـمی  دفاتـر  خانـه،  دفتـر  از  منظـور 
ازدواج اسـت، نـه دفاتـر اسـناد رسـمی.
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بهبود وضعیت مدیریت پسـماند خانگی و زباله های رها شـده 
در محیـط بـا حضـور دختـران و زنـان یکی از اقدامـات با اولویت 
اسـت کـه بـه طـور مسـتمر به طـرق متفـاوت پیگیری مـی گردد. 
زنـان باعـث توانمندسـازی  بـا مشـارکت دختـران و  اقـدام  ایـن 
بخـش عظیمـی از نیـروی انسـانی مـی شـود.  بـا توجه بـه تفاهم 
نامه منعقد شـده این دفتر با سـازمان محیط زیسـت درجهت 
بهبـود وضعیت زیسـت محیطی محلـی و همکاری در خصوص 
گاهـی رسانی،حسـاس سـازی و اجـرای عملیـات مشـترک ،این  ا
بـار هـم زمـان بـا روز جهانـی کـودک مـورخ 1400/8/2۹ برگـزاری 
مراقبیـن  و  سـازمان  ایـن  همـکاری  بـا  کاردسـتی  مسـابقه  یـک 
دفتـر  کار  دسـتور  در  محـور  اجتمـاع  صـورت  بـه  اجتماعـی 
کـه فرهنگسـازی در ایـن حـوزه بایـد  گرفـت. بـا ایـن هـدف  قـرار 
آنهـا بتواننـد بـه عنـوان  کـودکان و نوجوانـان شـروع شـود تـا  از 
بـه  کننـد و  سـفیر محیـط زیسـت در محلـه شـروع بـه فعالیـت 
دلیـل نفـوذ بیشـتر زنـان و دختـران در خانـواده و آثـار مسـتقیم 
گاهـی شـان بـر تربیـت فرزنـدان، تاثیـرات اجتماعـی  دانایـی و آ
از  جهـت  همیـن  بـه  داشـت.  خواهـد  پـی  در  نیـز  را  وسـیعی 
گاه سـازی و حسـاس سـازی بـا آمـوزش تفکیـک زبالـه  طریـق آ
و  تشـویق  جهـت  همچنیـن  نوجوانـان،  و  کـودکان  بـه  مبـدا  از 
کـردن ایـن فرهنـگ مسـابقه ای برگـزار گردیـد. بدیهـی  نهادینـه 
اسـت زنـان و دختـران بـه عنـوان نیمـی از جامعـه، در صـورت 
نقـش مهمـی  فعـال در عرصـه هـای مشـارکت مردمـی  حضـور 
کـودکان و  ایـن مسـابقه  در رونـد توسـعه خواهنـد داشـت. در 
کاردسـتی  نوجوانـان بـا اسـتفاده از مـواد دوریختنـی و بازیافتـی 
هـای کاربـردی و زیبـا سـاختند در ایـن اقـدام آمـوزش های الزم 
مربـوط بـه تفکیـک زبالـه از مبـدا و اهـدای جوایـز بـرای بهتریـن 
شـد. انجـام  زیسـت  محیـط  سـازمان  جانـب  از  کاردسـتی ها 

دفتر تسهیلگری محله بنی هاشم

شـعر  پـای  رد  گـر  ا عسـکری-  مهشـاد 
کنیـم  دنبـال  شـاعر  زنـان  در  را  فارسـی 
بعـد از پرویـن اعتصامـی بـه بانـو طاهـره 

میرسـیم. صفـارزاده 

، پژوهشـگر و مترجـم  بانـوی شـاعر ایـن 
در 27 آبان ماه سـال 1315 در سـیرجان 
بـه دنیـا آمـد. وی نخسـتین شـعر خود را 
در 13 سـالگی سـرود و نخسـتین جایـزه 
پیشـنهاد  بـه  و  سـالگی   18 در  را  خـودر 

دکتـر باسـتانی پاریـزی دریافـت نمـود.

بانـو صفـار زاده بعـد از اتمـام تحصیـات 
خـود در رشـته زبـان و ادبیـات انگلیسـی 
در دانشـگاه تهـران، تحصیـات تکمیلـی 
نقـد  رشـته ی  در  و  آمریـکا   در  را  خـود 
بـه  جهـان  ادبیـات  در  علمـی  تئـوری 

رسـاند. پایـان 

وی مدتـی بـه عنـوان مترجم  متون فنی 
کار بـود امـا  در وزارت نفـت مشـغول بـه 
در  وی  کـه  سـخنرانی  بـا  همـکاری  ایـن 
کارگران انجام  اردوی تابسـتانی فرزندان 

داد، بـه اجباربـه پایـان رسـید.

طاهـره صفـارزاده  اولیـن  اثـر خـود را در 
امـا عمـا دهـه  کـرد  دهـه چهـل منتشـر 
او  شـکوفایی  دوران  می تـوان  را  پنجـاه 

آورد. بشـمار 

در  وی  اثرگـذار  فعالیت هـای  دیگـر  از 
حـوزه ادبیات، تاسـیس مرکـزی با عنوان 
نـام  اسـامی(  نهضـت  فرهنگـی  )کانـون 
از  جدیـدی  سـبک  کـه  نحـوی  بـه  بـرد، 
شـعر بـا عنـوان »شـعر طنیـن« بـه همـت 

بـه ادبیـات فارسـی وارد شـد. او 

می تـوان  را  سـیرجانی  بانـوی  ایـن 

عنـوان  بـه  ترجمـه  آمـوزش  پایه گـذار 
نقـد  نخسـتین  برگزارکننـده  و  علـم 
ایرانـی  ترجمـه در دانشـگاه های  علمـی 
کـرد. بـه سرپرسـتی صفـارزاده  محسـوب 
بـرای نخسـتین بار برای کلیه رشـته های 
زبان هـای  بـه  کتـاب  دانشـگاه ها  عملـی 
روسـی  و  آلمانـی  فرانسـه،  انگلیسـی، 

شـد. تالیـف 

 وی عـاوه بـر حوزه ادبیـات  چنان نبوغ 
از  پژوهشـی  زمینه هـای  در  خاقیتـی  و 
کـه در مـاه مـارس 2006  بـروز داد  خـود 
جهانـی  روز  جشـن  برپایـی  بـا  همزمـان 
نویسـندگان  سـازمان  سـوی  از  زن 
مبـارز  شـاعر  عنـوان  بـه  آسـیا  و  آفریقـا 
مسـلمان  دانشـمند  و  نخبـه  زن   و 

برگزیده شد.

سـال  مهرمـاه  پنجـم  صفـارزاده  طاهـره 
در  مغـزی  ضایعـه  علـت  بـه    1387
و  بسـتری  تهـران  ایرانمهـر  بیمارسـتان 
جراحی شـد،  اما نهایتا در روز 4 آبان در 
همـان بیمارسـتان در سـن 72 سـالگی 

درگذشـت.

صالـح  زاده  امـام  در  وی  مقبـره 
اینکـه  دلیـل  بـه  امـا  می باشـد،  تجریـش 
و  نداشـتند  فرزنـدی  صفـارزاده  بانـو 
فـوت  ایشـان  از  قبـل  نیـز  همسرشـان 
کـرده بودنـد، عما وارثی وجود نداشـت، 
محـل و نـوع دفـن ایـن بانـو بـا حواشـی 

شـد. همـراه  بسـیاری 

در اسـفند ۹۹ خیابـان فتـح در حاشـیه 
طاهـره  نـام  بـه  تهـران،  صـدر  بزرگـراه 

داد. نـام  تغییـر  صفـارزاده 

کودکان و نوجوانان؛ 
سفیران محیط زیست در محله ها

به بهانه تولدبانو طاهره صفارزاده 

"دیدار با صبح" همراه با "رهگذر مهتاب"

w w w . z a n o e j t e m a . c o m

حانیه محمدی قناتغستانی
کارشناس حقوق


