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ن دمری مسئول

به نام آنکه هستی نام از او یافت
فلک جنبش ،زمین آرام از او یافت
خدایی کافرینش در سجودش
گواهی مطلق آمد بر وجودش
سالم
در ابتدا سال نو رو پیشاپیش بهتون تبریک
میگم و امیدوارم سالی پر از شادی و
تندرستی و اتفاقای خیلی خوب در کنار
عزیزاتون داشته باشین و جا داره ازتون
بخاطر اینکه نشریه ما رو برای خواندن
انتخاب کردین تشکر کنم ،خیلی خیلی
خوشحالمون کردین و امیدوارم که مورد
پسند شما خوانندههای عزیز قرار بگیره و
باعث بشه برای نشریههای بعدیمون با
انرژی خیلی خیلی بیشتری تالش کنیم.
راستش ما از اون نشریههایی نیستیم که
مدام از خودمون یا از شما تعریف کنیم،
شورشو در نمیاریم و مختصر و مفید کالم
خودمون و شما رو به گوش مابقی دوستان
و مسئولیـن میرسونیم.
باالخره هر چی نباشه پیرو مردم و مسئولین
و خطوط اخالقی و رفتاری اونا هستیم.
ماها هم مثل اونا شور هیچی رو در نمیاریم،
حاال از سیاست و مذهب و فرهنگ بگیر تا
انواع تفریحات و خوراک و پوشاک و حتی
درس!
اگه بخوایم از سیاست شروع کنیم که
نمیشه و همینجا قبل از شروع باید از
پیشگاهتون خداحافظی کنیم؛ پس ترجیح
میدیم زبان سرخ را با میخ بر سقف دهان
بکوبیم و به موضوعات بعدی اشاره کنیم.
امیدوارم همینجور که تا چند روز آینده یه
قرن جدید رو شروع میکنیم ،عید امسال
دوستان عزیز دست از فضولیای عیدانهی
قرن قبل بردارن و قرن جدید رو با "سرمون
تو زندگی خودمون باشه" شروع کنیم و
مراقب باشیم با رمز عملیاتی "یه وقت
فضولی نباشه" از زیر زبونمون حرف
بیرون نکشن.

البته با وجود کووید  91داریم دومین سال
نو متفــاوتی رو تجربـه میکنیم که اصال
خوشآیند نیست و اون شور و هیجـان هر
ساله از بین رفته؛
ازتون خواهش میکنم برای اینکه عیدهای
بعدی رو همینجوری پشت سر نزاریم ،عید
امسال بیشتر از سال قبل تحمل کنیم و
#تو_خونه_بمونیم و عید بعدی رو همه با
واکسینه شدن بترکونیم ،یا نه! میتونیم
مراعات نکنیم و کرونا مار و بترکونه!
یادمــون نــره اگه جمـــع بشیــم ،کـــم
میشیم!
یه ضرب المثل داریم که میگه " عقل سالم
در بدن سالم" هر چند از نظر شخص بنده
هر چیزی یه مثال نقضی هم داره؛ مثال
افرادی رو داریم تو جامعه که بنده خداها
سالم الجسمنا ولی ناسالم العقلن؛ بعد حاال
عشقاییم داریم که خیلی ادعای سالمت
روان و سالمت دینشون میشه ،واسه تثبیت
خودشون به مردم از چند شخصیتی شدن
بهره میبرن.
میپرسید چجـوری؟! عرض میکنم
خدمتتون مثال مخالف صددرصد هر گونه
استـادیوم ،کنسـرت ،کنسرو و سایر
خوراکیهای جلـف برای خانومـــــا و
علیالخصوص برای خانومـــا هستند؛ حاال
اگه گفتید اینا چکار میکنن؟!!
همچنان عرض میکنم خدمتتون که این
عشقا میان به اون بنده خداهای ناسالم
العقل رو میارن و اینقدر خودشونو به این
طفلکیها آویزون میکنن که ما نگرانیم بعد
رسیدن به هدفشونو وقتی شور این موضوع
طرفداری و تثبیت رو در اوردن ،خودشون
برای خودشون و اون عزیزان ناسالم العقل
حکم ببُرن حاال ما راضی به زحمتشون
نیستیم باالخره هر چی نباشه ایشونم
عالیقی داشتن و احترام به عقاید همه هم
واجبه منتها چون دوستان خیلی خجالتی
تشریف دارن تا حاال روشون نشده عنوان
کنن ،ما نباید خدایی ناکرده بزاریم به حساب

دورویی و این حرفا...
انشااهلل خدا همه رو هدایت کنه از جمله ما
و علی الخصوص ما...
جا داره عرض کنم با وجود کوییــد  91یا
همون کرونا ویروس در حال حاضر حضـور
این عشقا توی جامعه خیلی خیلی کم ،کم
رنگ شده؛ ولی دمش گرم بجاش سطح
نمرات رو باال برده جوری که اگه کنکورم
مجازی بشه بدون شک باید سه دانشگاه
صنعتی شریف تاسیس کرد حتی به غلط!!
واقعاً باید به کرونا یه دستمریزاد ویژه گفت؛
که حتی آمار ازدواج رو هم باال برده از
اونجایی که همه نگران سالمتشون هستن
دیگه نیازی به عروسیهای مجلل و یا
حتی عروسی نیست و همین مسئله ،کوله
باری از هزینه رو از دوش عروس و داماد
برداشت و نهایتاً از طریق ویدیوکال یا
همون تماس تصویری (فارسی را پاس
بداریم) و یا از هر برنامهی مجازی به
کبوترای عاشق تبریک میگن...
گفتم مجازی یاد دنبال کننده ها و دنبال
شوندههامون تو فضای مجازی افتادم
چقدر خوب بلدن خودشون باشن؟! یا چقدر
خبوب بلدن شور خیلی چیزها رو در نیارن؟!
یه دوستی داشتم فقط و فقط اون استثنا
بود میگفت من اصوالً هر خوراکی که
نوش جانم میکنم چون کم نمکه مجبور
هی عکسشو بزارم اینستا که کمبود نمکش
جبران شه یه جورایی میشه گفت معتاد
شده بود حاال چه فرقی میکنه اعتیاد به
فضای مجازی باشه یا مواد مخدر؛ گفتم
مراعات این دوست استثناییمون رو هم
کرده باشیم و خدایی نکرده قضاوت نشده
باشه باالخره میگم هر جایی یه استثنا
هست وگرنه بقیه که خداروشکر همه
اساتید میانه روی و معتدل
و در انتها خدا را سپاس میگوییم از این
مردم و مسئولین و دولت مداران فرهیخته
و معتدل و صادق.
باشد که رستگار شویم...

مـــقالـه
جنـــــــــس و

جنســـــیت

ابتدا با مفهوم جنس و جنسیت آشنا شویم
گاهی ما جنس و جنسیت را به یک معنا به کار میبریم در حالی که معنای متفاوتی دارند.
مهفـوم جنــس مربوط به آرایش بیولوژیکــی بدن است و مفهـوم جنسیــت مجموعهای از نقـشهای اجتماعـی ،رفتارهـا و ویژگـیهای
شخصـی و روانـی است که فرهنـگ جامعه بـرای جنس ها تعیین میکند .هویـت جنسیتی نوع نگاهـی است که افراد نسبت به جنس خود
(زن و مرد) دارند .و یک مفهوم روانشناسـی و درنتیجه معیاری ذهنی است .هویـت جنسیتـی یک طـیف پیوستهای است و فضای میانی
را افراد دو جنسیتـی یا غیـره پر میکنند و جـامعـه از هر یک افراد انتظار دارد که خودش را در یکی از دو قطب این محور زن و مرد جای
دهد .نقش جنسیتی مجموعهای است از رفتارهـا و کلیشههای جنســی که جامعـه و فرهنگ از هر جنــس انتظار دارد ،به طور مثال :زنانگی
و مردانگـی که بر اساس این کلیشهها افراد با انـدامهای جنسـی مردانه ،مـرد هستند و بایـد رفتارهـای مردانـه (قدرت ،خشونت) داشته
باشند و افراد با انـدام جنسـی زنانه ،زن هستند و باید رفتارهای زنانه (لطافت ،مهربانی) داشته باشند.
جنس افراد در هر فرهنگ و جامعهای ثابت است اما جنسیت است که نقش جنسی را مشخص میکند.
خصوصیـتهای جنسی در زنـان و مـردان به اندامهای آنها کارکردهای متفاوتـی میدهد و تفـاوتهای جنسیتـی که در شخصیت افراد
نمود پیدا میکند را محیط و شرایط اجتماعی تعیین میکند نه زنها.
در جهانـی که جنـس دیگر تعیین کنندهی رفتار جنسـی نیسـت و جنسیـت افراد به بدن آنها بلکه به شرایـط روانی و مـادیای که در آن
پرورش یافتهاند بستـگی دارد ،زنانگی و مردانگی تعـاریـف تثبیـت شدهی خود را از دست میدهنـد و بیمعنـاتر میشونـد و این روند که
سرانجام به برابری دو جنس و از بین رفتن تمام و کمال مفاهیمی چون مردانگی و زنانگی در جامعه خواهد انجامید.

با مفهوم جنـس و جنسیـت
آشنا شدیم و حال میخواهم
از شما یک ســـوال بپرسم:
آیا این درســـت است که
بین دو جنــس (مرد و زن)
تفــــاوتهـایی رو به وجود
بیاوریمو زندگیرا برای یک
جنس(مــــرد) آسان و برای
جنس دیگر(زن) معنایی دیگر
ببخشیم؟!
اصال چرا باید فرق گذاشت؟
چرا باید جـامعــه به دو چشـم
متفاوت به دو جنس نگاه کند؟!
همهی این فرقها و تفاوتها و
نابرابریها ریشه در گذشته دارد؛ نسلی
که از هر لحاظ محدود بودهاند و یکسری
باورهای غلط را بدون دلیلی منطقی
رواج دادهاند و نسلهای بعد از آنها
بدون چون و چرایی آن را قبول و پیروی
کردند و چوب این باورهای پوچ را نه
تنها نسل خودشان بلکه نسل حال و آینده
خوردند و خواهند خورد و عجب که هنوز
باور ندارند...
برابری جنسیتی باید از خانه شروع شود؛
تا وقتی در خانههایمان بین دخترانمان
و پسرانمان فرق میگذاریم ناخودآگاه رد
پایعمیق نابرابری را بر جامعه میگذاریم؛
برای پسرانمان عروسک بخریم
برای دخترانمان ماشیـن و تفنـگ بخریم
به پسرانمان یاد بدهیم هیچگونه برتری
نسبت به دختران ندارند
به دخترانمان یاد بدهیم هیچ چیزی از
پسران کم ندارند
به پسرانمان یاد بدهیم با متلک انداختن
با نمک ،بامزه ،با شعور و با فرهنـگ
نمیشوند
به دخترانمان حرف زدن را یاد بدهیم
به پسرانمان غیرت را یاد بدهیم

جن جن س
ی
سو ت

به دخترانمان مستقــــل بودن را یــاد بدهیم
به پسرانمان حیــا را یاد بدهیم...
چرا باید وقتی صحبت از کارهای خانه به میان
میاید وظیفهی دخترانمان بدانیم؟!
چرا بر خالف پسرانمان ،دخترانمان حـق
خوشگذرانی با دوستانشان را ندارند؟!
چرا در مقابل اشتباه پسران برخوردی صورت
نمیگیرد ولی دختران را برای هر اشتباه کوچکی
سرزنش میکنند؟!
به راستی سربازی چه تاثیری بر روی پسران
دارد؟!
چرا میگویند رانندگی پسران بهتر از دختران
است؟!
چرا حتی در قوانین این نابرابریها به وضوح
دیده میشود؟!
چرا حق انتخاب را از دختران گرفتهایم؟!
چرا هیچوقت به پای حرفهایشان ننشستیم؟!
چرا مهر سکوت را با "دختر باید حیا داشته
باشد" بر دهان دختران کوبیدیم؟! مگر پسر
نباید حیا داشته باشد؟!
چرا به زنی که همسرش فوت شده میگوییم
بیوه ولی به مردی که همسرش فوت شده
نمیگوییم بیوه؟!
چرا مدام گفتیم هیس! تو دختری

چرا؟!
چرا؟!
و چرا؟!
به راستی مقصر کیست؟!
همهی ما!!
این رفتار ما دست نشاندهی
افکارات فرسودهایست که
نیاکان ما بر جای گذاشتند و ما
بــدون لحظــهای تفکـر آن را
پذیرفته و عمل میکنیم
به راستی این رفتار ما از چه
چیزی نشات میگیرد؟!
به راستی چه باید کرد؟! چگونه باید به این
نابرابری خاتمه داد؟!
تنها و تنها باید از خودمان شروع کنیم
جملهای بسیار کلیشهای اما واقعی!
هر یک از ما دومینوهایی هستیم که حرکت
ما هر چند کوچک میتواند تاثیر بزرگی را در
جامعه بگذارد.
هیچوقت برای آغاز دیر نیست
خودمان زنانه مردانه کردیم خودمان هم
باید آستین همت را باال بزنیم و عدالت
را برقرار کنیم
زمان افکار و باورهای پوچ به پایان رسیده
دیگر زن به مانند گذشته موجودی ضعیف
شناخته نمیشود
به راستی آیا همین که او از نظر چثه
ضعیفتـــر از جنــــس مذکــــر است یعنی
نمیتواند نقشش را در جامعه ایفا کند؟!
چه این قانون آشناست؟! آری این قانون
جنگل است؛ جنگلی که در آن موجوداتی
زندگی میکنند که اگر هر کدام از دیگری جثه
بزرگتری داشته باشد بر او چیره میشود؛؛ آیا
به راستی ما هم که انسان هستیم باید این
قانون را به کار بگیریم؟! چه خوب است
گاهی اوقات به این موضوعات هم فکر
کنیم...
به راستی انسانیت چیست؟!!

آیــا انسانیــت را به معنایــی درســت تعبیــر
کردهایم؟!
به راستی ما که دم از انسانیت میزنیم ،تا چه
اندازه به حقــوق زنـــان در جامعـه احتــرام
میگذاریم؟!
چرا وقتی زنی میخواهد نصف شب از خانهاش
به جایی برود ،باید هزار و یک نگرانی بابت
اتفاقاتـی که قرار اسـت در مسیــر برایـش
بیافتد ،داشته باشد؟!
گاهی باید دیدمان را بازتر کنیم .در کنار جنس
مذکر ،جنس مونثی هم وجود دارد که حق زندگی
کردن دارد و نباید این حــــق از او گرفته شود؛
قبل از جنسیتمان ما یک انسان هستیم...
بیاید از امروز شروع کنیم و این نابرابری را به
حداقل برسانیم و انسـانیت را به معنای
واقعیاش نزدیکتر کنیم...
بدانیم با جمالت :
"صورتی نبوش دخترونهاس"
"گریه نکن مگه تو دختری؟!"
"با صدای بلند نخند تو دختری"
"چرا موهات رو کوتاه کردی؟! مگه پسری؟!"
و..
دستهایمان آلوده به خون احسـاس میشود،
احساساتی که سـرکوب شدند تا مورد تمسخـر
قرار نگیرد
احساسـاتــی که دور از تـمــام جنسیــتها در
انسان وجود داشت؛
پسری که عاشق رنگ صورتی بود و برای آنکه
به او نگوییم چه دخترانه لباس میپوشد دست
از عالیقش کشید
و دختری که از شستن آن خرمن موهاش خسته
شده بود و فکر میکرد موی کوتاه زیباتــرش
میکند از ترس حرف بقیه دست به موهایش
نزد
و ما کسانی هستیم که عالیق را در آنها با گفتن
جماللت پوچ کشتیم.
میدانیم که از قاتالن زنجیرهای هم خطرناکتر
هستیم

دختری که موهایش کوتاه است چیست؟!
آفرین! دختریست که موهایش کوتاه
است
و پسری که گریه میکند چیست؟! دقیقا!
پسریست که گریه میکند
بیایید دور از تمام جنسیت ها زندگی کنیم...
بیاید فرهنگ لغتمان را اصالح کنیم!
یاد بگیریم...
زنی که بلند میخندد بیحیا نیست ،سرزنده
است
زنی که حقوقش را بخواهد و بگیرد چشم
سفید نیست ،آگاه است
زنی که هیچگونه مزاحمــت و آزار را
برنمیتابد بدکاره نیست ،آزاده است
زنی که تنها به سـفر و راههای دور و دراز
میرود ول نیست ،جهاندیده است
مردی که گریه میکند لوس نیست احساس
دارد
زنی که طالق گرفته مطلقه نیست ،مجرد
است
زنی که شوهرش مـرده بیـوه نیست مجرد
است
دختری که ازدواج نکرده ترشیده نیست مجرد
است
دختری که نامزدیاش به هم خورده دست
خورده نیست دل شکسته است
زنی که ظاهر جذابی دارد جیگر یا هلو نیست
زیبا است
مردی که حرفهایش را به مادرش میزند
بچه ننه نیست وفادار است

زنی که تنهـا با فـرزندانـش زندگـی
مـیکند بـیسرپرست نیست مایه افتخار
است
زنی که با شما ازدواج کرده اسمش
منزل بچهها خانه عیال نیست همسر
است
زن زن است خانم است بانـــو است
خواهر یا مادر است ولی ضعیفه نیست
مردی که به حرفای زنش گوش میکند
زنذلیل نیست عاشق است
مرد یا زنی که به کسی جز همســــر خود
کسی نگاه نمیکنند بیبخار نیستند ،متعهد
هستند
و....
بیاموزیم:
روح محدودیت ندارد
لباس ها جنسیت ندارند
شغل ها جنسیت ندارند
افکارها جنسیت ندارند
عالیق جنسیت ندارد
استعداد جنسیت ندارد
حس خوب جنسیت ندارد
ورزش جنسیت ندارد
شادی جنسیت ندارد
خنده جنسیت ندارد
رقص جنسیت ندارد
آواز جنسیت ندارد
دوچرخه سواری جنسیت ندارد
آزادی جنسیت ندارد
آرامش جنسیت ندارد
و هیچ چیز جنسیت ندارد
و در پایان یک سوال از شما دارم:
آیا با این تبعیض و نابرابری موافق
هستید؟!
اگر جواب شما مثبت است تسلیت
میگویم مغزتان خواب است بیدارش
کنید تا ضد انسانیت نباشید..

زهره کربالیی بادی

حقوقی هک ربای زنان نیست!!

در حالی که قوانین حقوق زن ــ ـ ـ ـ ـان به
رسـمی ـ ـت شـنــاختــــه و آزادیهــ ـ ـ ـای
بسیـ ـ ـاری بـرای آنها در نـظ ـر گرفــته
شـده اســــت امـا جایــ ـگاه و حقـــ ـوق
زنـ ـ ـ ـ ـان در جـام ـعـــــه ما به درســیت به
رسمیت شناخته نشده و گالیـههای
زایدی مبین بر نادیده گرفنت حقـ ـ ـوق
آنان به گوش میرسد.
طـبق اصـل بیسـتم قــــانون اسـایس،
زن و مــــــــرد به ط ـور ی ـکسـ ــ ـ ـ ـــان در
حـمایــ ــت قــ ـ ـ ـانــ ـ ـون قـــرار دارنـد و از حـقـ ـوق انســـاین،
سیــایس ،اقتصـادی ،اجتماعــی و فرهـنـگـی اب رعــایت موازین
اسالم برخوردارند.
اصل بیست و یکم نیز معطوف به حقـ ـوق زن است و بر
اساس اصل ،بــرابــری زن و مرد در قانون اسایس کشور به
کرات مطرح شده است ،هر چند انتظار میرفت پس از چهار
دهه این موضوع محقق شود زیرا تحقق مطالبات زنان ابعث
احقاق بخیش از عدالت اجتماعی در جامعه میشود اما در عمل
آنچه مشاهده میشود چیزی جز تبعیض و نادیده گرفنت
حقوق زنان نیست.
زنان سالهاست گالیههای زایدی مبین بر نادیده گرفنت
حقوقشان دارند زیرا در بسیاری از موارد به بهانههای مختلف،
حقویق که قانونگذار برای آنان در نظر گرفته ،نقض شده
است .از جمله این موارد میتوان به اجحاف و نابرابری حقوق
زنان اشاره کرد که همگی محصول نگاه مردانه در کشور بوده
و ابعث آزار این قرش از جامعه شده است؛ به طوری که تحمل
این برخوردهای نابرابر گاهی بسیار سخت و طاقت
فرساست .رد اپی عدم برابری زنان و مردان در جامعه هم در
سیاستگذاریها و هم در قانونگذاری کامال مشهود است
که از جمله آنها میتوان به برابر نبودن حقوق و دستمزد زنان
نسبت به مردان ،خروج از کشور اب اذن همرس ،عدم اجازه ورود
زنان به ورزشگاهها و ...اشاره کرد.
در این زمینه ابید گفت مبحث حقوق زنان معموال شامل این
موارد است :تمامیت بدین و خود مختاری ،حق رای ،حق کار،
حق دستمزد برابر بهخاطر کار برابر ،حق مالکیت ،حق تحصیل،
حق مشارکت در قراردادهای قانوین و در نهایت حقوق
رسپرسیت ،ازدواج و مذهیب.

حقوق دستمزد زنان کمتر از مردان

برابر،
زنـ ــ ــــان کرده

برابر نبودن حقوق زنان حیت در مشاغلی
آســیـبهای زایدی را متوجه

است؛ این در ح ـ ـال ـ ـی اس ـ ـت که یـکـــــی از
مهمرتین معی ــارها برای شاهد افزایـ ـش
حضور زنانتحصیل کرده در جامعه هستیم
و مسئله اب کمبــ ـ ـود اشتغـ ـ ـال نیز همراه
شده است ،همــگی منفعـــت بیش ـ ـرتی را
نصیب ســازمانها و رشکتهای دولیت و
خصویص میکند؛ موضوعی که در عین
حال ابعث رسخوردگی و ناکامی زنان شاغل میشود.
خروج از کشور با اذن همسر
اما این تنها تبعیض در مورد زنان نبوده و یکی از موضوعایت که
بحثهای زایدی نیز پیرامون آن مطرح میشود ،اجازهی همرس
برای خروج زنان از کشور است ،به طوری که در حال حاضر زین
اب تحصیالت عالیه اگر بخواهد از کشور خارج شود حتما ابید
اجازهی همرسش را کسب کند ،در غیر این صورت اجازهی خروج
از کشور را نخواهد ایفت.
البته در مواردی ممانعت از خروج زنان نخبه از جمله قهرمانان
ملی از کشور موجی از نارض ـــاییت را در میان زنــان به وجود آورده
و آنها خواستار قائـل شدن استثنائایت در این زمینه هستند
که در این زمینه نمایندگان فراکسیون زنان مجلس طرحی تدوین
و تقدیم مجلس کردند که بر اساس آن خروج زنان نخبه از کشور
تسهیل میشود و ابید گفت تصویب این طرح میتواند گاهی رو
به جلو برای شکوفایی استعداد زن ــ ــان نخبه تلقــی شود.

سربازی دختران
اما در البهالی اخبار منتشـر شده در گذشته ،یک خب ـــــر ابزتاب
گسرتدهای در جامعه داشت و اب تحلیـ ــ ــ ــ ـ ـلهای بسیـ ـ ـ ـاری از
سوی افــ ــ ـراد مواجه شد.
طرح خدمت رسابزی دخرتان موضوعی اب واکنش جامعه به ویژه
زنان همراه و لطیفههای بسیاری نیز در مورد آن در فضای مجازی
ساخته و دست به دست شد .در مورد این موضوع ابید اذعان

داشت طرح موضوع خدمت
رسابزی برای دخرتان ،اگر
میتوانست برابری میان
زنان و مردان را به دنبال
داشته ابشد ،موضوعی قابل
طرح و قابل تامل بود .اما
طرح این موضوع زماین که
زنان از نابرابریهای بسیار
رنج میبرند و به نوعی در
جامعه مردانه زندگی میکنند
که مردان تصمیم میگیرند
و خود نیز عمل میکنند و زنان
سهم ناچیزی اغز جامعه و پستهای مدیرییت دارند به هیچ-
وجه قابل توجیه نیست.
قرار نیست دختران برای عملیات نظامی آماده
شوند
اما پس از انتشار این خرب و ارائه نظرات گوناگون از سوی
جامعه ،طیبه سیاوویش ،نمایندهای که این طرح را مطرح
کرده بود اب تاکید بر اینکه هنوز ابعاد این طرح مشخص
نشده ،ولی میتوان گفت که قرار نیست دخرتان در خدمت
رسابزی اسلحه به دست بگیرند ،گفت :این طرح هنوز در
صحن مجلس شورای اسالمی مطرح نشده و مشخص
است که اطالع دقیقی از آن نداشته ابشیم .وی در مورد
اینکه نحوهی خدمت رسابزی دخرتان چگونه خواهد بود.
ادامه داد :آنچه مشخص است قرار نیست دخرتان در بخش
نظامی حضور داشته ابشند و برای عملیات نظامی آماده
شوند.وی اب بیان اینکه به نظر ابید از دخرتان در مسائل

آموزشـ ـ ـ ـی و بهداشت ــ ـی و
همچنین رویکرد نرمافزاری
استف ــ ـ ـاده شــود ،گفتـ ـ ـ ـه
است :جزئیـ ــات این ط ـ ـ ـرح
به صورت کام ـ ـل مط ـ ـ ـرح
نشده اسـت ولـــی آنچ ــ ـ ـ ـ ـه
مشــخـص اســـت دختــ ـران
در طول خدمـ ـ ـت رسبــازی
اسلحـ ــه به دست نخواهند
داشت.
سربازی دختران شبیه شوخی است
این موضوع اب واکنش ستاد کل نیروهای مسلح نیز مواجه شد و
رسدار مویس کمالی در واکنش به طرح رسابزی دخرتان در
کمیسیون حقویق و قضایی مجلس اب رد این موضوع گفت :در
حال حاضر به هیچوجه چنین طرحی وجود ندارد و مطرح کردن
رسابزی دخرتان چیزی شبیه به یک شوخی است
زنان سهمی بیشتر میخواهند
در خاتمه ابید گفت در جامعه امروز خواستار سهمی بیش از آنچه
امروز برایشان در نظر گرفته شده است ،هستند .رفنت به خدمت
رسابزی اگر همواره اب برطرف شدن مشکالت جامعه زنان و به
نوعی ابعث برابری حقوق زنان و مردان ابشد ،موضوعی قابل طرح
و قابل توجیه به نظر میرسد و ممکن است زنان اب آن موافق
ابشند.
رشادتهای زنان در دوران دفاع مقدس و صحنههای رزم زنان تا
اپاین دفاع مقدس و تاثیر عمیق آن بسیار بر روحیه رزمندگان به
هـمگـــان ثابـت کـرد که زنـــان جامـعـه ما بـسیـار تـوانـمـنــد هستند و
میتـوانــنــد در بـسیـاری از پـســـتهای مـدیریـیت حــض ـوری فـعــال
داشــتـــه ب ـاشـن ـد ،هـر چــنـ ـد ایــن قــابـلـیـ ـتهـا سـالهاسـت کـه
معقول مانده است.

ناشناس

وقتی مردی در مورد زنان مطلب مینویسد ،عدهای
میپرسند :شما چکار دارید؟! بگذارید خود زنان
از حقوق خودشان دفاع کنند ،دفاع از حقوق
زنان کاری زنانه است ،شما که مرد هستید
به فکر خودتان باشید ،زنها خودشــان
حــرف نمیزنند شمــا چـرا ناراحـت
هستید؟ و حرفهایی از این دست که
انگار برایشـان سخت و عجیب است
که یک مـرد از حقوق زنـــان دفاع
کند ،اما چرا دفاع از حقوق زنـان و
برابری زن و مرد به وسیلهی مردان
مهم و برای جامعــه سرنوشت سـاز
است؟! دفــاع از حقــوق شهرونـدی،
زن و مـرد ندارد ،زنان بخشی از جامعه
هستند و اگر زن دچار مشکل شوند بدون
شک کل جامعه از این مشکل آسیب میبیند
نه فقط زنان.حقوق زنان در طول قرنها سرکوب
شدهاند و به ذهن آنها تحمیل شده است که شما کمتر
و ضعیفتر از مردان هستید .زنان در طول قرنها قربانی شدند و
از همان کودکی به آنها تحمیل شد که شما با مردان کامل میشوید
و اگر قرار باشد یک نفر قربانی شود آن یک نفر زنان هستند حاال دنیا
به این نتیجه رسیده که بسیاری از تفکرات گذاشته در مورد زنان
اشتباه است و بدون مشارکت زنان توسعه ممکن نیست .دولتها و
جوامع به دنبال بازگرداندن اعتماد به نفس به زنان جامعه خود هستند
تا به توسعه برسند .این کار به شکلهای مختلف در حال انجام است
و در جوامع کمتر توسعه یافته به شکلی دشوارتر اتفاق میافتد .هر
کشوری که زنان را حذف کرده و اعتماد به نفس زنان جامعه را از آنها
گرفته ،بدون شک در جمع کشـورهای مدرن و توسعه یافته قرار
نمیگیرد .در کشور ما نیز تالشهایی برای رسیدن به زنان به حقوق
برابر با مردان صورت گرفته که تاریخچهی آن به دوران باستان و
فرماندهی سپاه و پادشاهی زنان میرسند که این تالشها خیلی جدی
نیست و فقط در بخشی از جامعه اشرافی دیده میشود .در دوره قاجار
نگرش کاالیی و جنسی به زنــان میتوان از تعداد زنان یک پادشاه به
خوبی متوجه شد .زنان در این دوره راهی جز پذیرش سرنوشت و
تسلیم در برابر شرایط موجود دختران از زمانی که متولد میشوند به
شکلهای مختلف به ذهنشان تحمیل میشود که کار شما خانهداری
و بچه به دنیا آوردن است و امور مملکت به شما ربطی ندارد .زن باید
مطیع باشد و از مرد فرمانبرداری کند .در بسیاری از مناطق ایران این
تفکر رایج بود که زن نیاز به آموزش ندارد و حق ندارد زیاد حرف
یا سوال بپرسد .پدر ،برادر و حتی پسرعموها بر یک دختـر حـق
داشتند و حتی اگر او را کتـک میزدند ،او حـق اعتـراض نداشت ،زن
بزند

باید در خانه پـدر و شوهـرش کار میکرد ،اما هیچ ارثــی
نمیبرد .این مسائل چنان به جامعــه و ذهن زنـــان
تحمیـل شده بود که حتی خود زنــان هم آنها را
درست و صحیح و حـق مردان میدانستند.
ایـن تفکر هنوز در بخشهایی از جامعه ایران
رواج دارد و باید آن را یکی از دالیل توسعه
نیافتگی ایــران دانست .زنـــان ایـران با
مشارکت در انقالب مشروطه فصلـی تازه
را شروع کردند و ســالها بعـد در دوره
پهلوی با گرفتن حق رای دادن زنـان در
انتخـابـات توانستند قدم محکم و جدی
برای دفـــاع از حقــوق خود بردارند که
این تالش ها همچنـان ادامه دارد ،اما این
تالش عالوه بر خود زنان ،مردان جامعه نیز
باید دست از تفکر مردسـاالری بردارند و برای
رسیدن به جامعه توسعه یافته در باالبردن اعتماد
به نفس زنان برای مشارکـت اجتماعی کمـک کنند،
این کمک میتواند به شکل های مختلف باشد ،مانند
حمایت یک پدر از تحصیل دخترش تا حمایت یک برادر از
خواهرش در رفتن به دانشگاه و مشارکت در مسائل اجتماعی،
حمایت یک مرد از همسرش در مراحل مختلف زندگی ،یا نوشتن
یک یادداشت ساده به وسیله افراد متخصص در اهمیت نقش زنان
در جامعه ،نوشتن به وسیله مردان و دفاع از حقوق زنان به آنها
یادآور میشود که همه مردان مخالف برابری زنان و مردان
نیستند .حتی اگر خود زنان هم نخواهند چیزی از وظیفه جامعه
در آگاهسازی زنان جامعه کم نمیشود .ما وظیفه داریم آگاه سازی
کنیم و به زنان کمک کنیم وارد میدان جامعه شوند حتی اگر
هنوز آنها نسبت به اهمیت بودنشان در توسعه جامعه آگاه نشده
و اعتماد به نفس کافی را نداشته باشند .عدم حضور زنان در
اجتماع دالیل زیادی دارد که یکی از آنها این است که برخی فکر
میکنند همه مردان زن ستیز هستند .اگر این ذهنیت تغییر کند
و زنان بدانند در دفاع از حق خود تنها نیستند بدون شک اتفاق
خوبی افتاده است.
حقوق زن نباید به مانند گذشته نادیده گرفته شود .دیگر گذشت
زمانی که از سر جاهلی ،حق زنانی بسیار تباه میشد و آنها
میسوختند و میساختند .اکنون زمان بروز خود است .زنان باید
برخیزند و به جهانیان نشان دهند که چه قدرتی دارند .قدرتی که
اگر نبود ،قطعا جهان اکنون انقدر رشد و پیشرفت نکرده بود .زنان
باید باور کنند که آنها هم از حق و حقوقی برخوردارند و برای
حق خود ارزش قائل شوند.

فاطمه خیری

معرفی فیلم
عرق سرد
شب اول هجده سالگی
پیشنهادی مدیر مسئول
عرق سرد فیلمی به کارگردانی و نویسندگی سهیل بیرقی و تهیهکنندگی مهدی داوری
محصول سال  6931است .موضوع این فیلم به اتفاقای واقعی که قبالً چندین بار رخ داده
شباهت دارد.فیلمی که به شدت بر نوجوانان و جوانان تاثیر میگذارند و نسلی را به وسیله
سینما با ورزش و عرق ریختن در این راه آشنا میکند.عرق سرد با همه ایرادات فنی و
ساختاری که به آن وارد است ،بینندهاش را متقاعد میکند که مسیر داستان را تعقیب کند
و وقتی از سالن سینما خارج شد کمی به موضوع فیلم فکر کند ،کمی افکار و رسوم تثبیت
شده و نخنمایش را به چالش بکشد و کمی با نیلوفر اردالن ،مریم امراللهی ،مهسا مجللی ،سمانه خوشقدم و تمامی زنانی که در این حق از آنها گرفته
شده است که خودشان برای مسیر زندگیشان تصمیم بگیرند ،همدلی کند.
خالصه داستان فیلم:
این فیلم درباره کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان است که در حال اعزام به مسابقات آسیایی متوجه میشود از سوی همسرش ممنوعالخروج شده است.
داستان این فیلم درباره افروز اردستانی (باران کوثری) کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان ایرانی است که با گلزنی افروز تیم ملی برای اولین بار به فینال
بازیهای آسیایی راه پیدا میکند و عازم مالزی میشود ،در فرودگاه افروز متوجه میشود که ممنوعالخروج شده است و حقش را تضییع میکنند و
مانع از حضور او در فینال بازیهای آسیایی میشوند
دیالوگی از فیلم:
افروز :یعنی بهش نمیگن چرا؟! هیچ دلیل موجه نمیخواد؟!!
پانتهآ :نه! مرد میتونه زنو بدون هیچ دلیل ممنوعالخروج بکنه ،اینو دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد؛ قانونه ،همین که دلش خواسته کافیه...
شب اول هجده سالگی یا دیاپازون ساخته حامد تهرانی و به تهیهکنندگی علیرضا شجاع
نوری و فیلمنامه حسین تهرانی سال  6931تولید شد.
دیاپازون یک درام سیاه است ،ابتدا شادی و امید را به بینهایت میرساند؛ امیدهای آینده
جامعه در حال درس هستند اما یک رفتار غلط ،ظلم به زنان و تبعیض باعث میشود تا همه
چیز خراب شود و هیچ رنگ سفیدی دیگر در اثر نباشد و حتی شاهد لکههای سفید هم
نباشیم .تکیه فیلم بر موضوع تربیت درست پسران جامعه و استقالل دختران است که به
صورت تقابلی در کنار همدیگر قرار گرفتند .بدون شک سامان در این فیلم نماینده پسران
جامعه به حساب میآید که زور میگوید و با اینکه خود به تفریح رفته است ،اما بابت تفریح
خواهرش ارغوان او را مورد بازخواست قرار میدهد که منجر به قتل یک انسان میشود.
هدی هم نماینده دختران جامعه است که شاد و بدون هیچ مشکلی پیش میرود اما زمانه و
مشکالتی پیش میآید ،سبب میشود تا مورد خشونت یک مرد قرار بگیرد و با تمام آرزوها
و امیدهایی که کارگردان برایش به تصویر کشیده بود و در ابتدای فیلم شاهد هستیم ،پرپر
میشود.
خالصه داستان فیلم:
این فیلم داستان چند دختر نوجوان همکالسی در سال آخر دبیرستان را روایت میکند که بر خسب یک اتفاق ،برادر یکی از آنها
مرتکب قتل دوست خواهرش میشود و از همین روی است که مادر دختر ،بر اساس همان قانون آشنای اختالف دیه زن و مرد ،تالش
خود را برای تهیه هزینه اجرای حکم آغاز میکند و سرانجام....

ماجرای عرق سرد بار دگر اتفاق افتاد!

ممنوعالخـروج شدن زنـان
ورزشکــار ایرانـی از سوی
همسر بار دگر خبرساز شد
و اینبار مربوط به سمیــرا
زرگری است.
سمیـرا زرگـری ،سرمربـی
تیـم ملـی اسکـی آلپایـن
بانوان ایران ،روز سه شنبه
 18بـهـمـنمـاه به دلیـل
ممنوعالخروج شدن توسط
همسـرش از همراهی تیم
برای شرکت در رقابتهای
جهـانـی ایتـالیـا بـازمـاند
حتی تالشهای مسئـوالن فدراسیون برای رفع
ممنوعالخروجی و اعزام او به مسابقات ایتالیا به
نتیجه نرسید.
مسئوالن فدراسیون اسکی امیدوار بوند تا روزهای
منتهی به اعزام ،ممنوعیت زرگری را برطرف کنند
و حتی مربی دیگری را جایگزین وی نکردند ولی در
نهایت مرجان کاهر ،عضو با سابقه تیم ملی اسکی
آلپاین ،مسئولیت امور مربوط به سرمربی غایب و
حضور در جلسات فنی پیش از رقابتها را عهدهدار
شد
این نخستین بار نیست که ورزشکاری زن به دلیل
مخالفت همسر از سفر به خارج باز میماند
پیشتر زهرا نعمتی ،پرچمدار کاروان ایران در
مسابقات المپیک ریو ،اردیبهشت  9216از سوی
همسرش ممنوعالخروج شده بود.
همسـر خـانـم نعمتی که مـانند او عضـو تیم ملـی

تیراندازی با کمان معلوالن بود،
گفته بود که او را به دلیل ترک
منزل ممنوعالخروج کرده است.
نیلوفــر اردالن ،فوتسالیسـت و
کاپیتان تیم فوتسال زنان ایران
هم شهریور  9212به دلیـل
مخالفـت همسـرش برای خـروج
از کشور از شرکت در نخستیـن
دوره رقـابتهای جام ملتهای
زنـان آسیا باز ماند.
مریـم امراللهـی ،مهسـا مجللی،
سمیــرا خوشقــدم ،مرضیــه
جعفـری ،حمیـده ایرانمنش و
بسیاری از زنـان ورزشکـار دیگر که به دلیل مخافت
همسرشـان از شرکت در رقابـتها در خـارج از کشــور
بـاز مانده اند.
بــر اســاس یکـی از قـوانـیـن جمهوری اسالمی ایران
که با انتقاد فعاالن حقوق زنان روبهرو،خروج زنان از کشور
نیازمند اجازه پدر یا همسر آنها است.
همـچنیـن بـر اسـاس ماده  98قـانونگـذاری ایـران زن
متـاهـل تنهـا با مـوافـقـت کتبــی همسـر یا در مـوارد
اضـطـراری اجـازه دادستان شهرستان محـل درخواسـت
گذرنامه ،میتواند گذرنـامه دریـافت کند و بعـد از صـدور
گذرنامه هم مرد میتواند همسرش را از سفر منـع کند.
در سـال  9216پـس از مـاجـرای خانم نعمتـی بررسـی
«طـرح اصـالح گذرنامــه بـرای تسهیل در خروج زنــان
از کشـور» در مجلس شورای اسالمی مطـرح شد که ایـن
طرح تاکنون به تصویب نرسیده است.

زهرا رمضانیان

تناقض مثل سیمان ساختمان ،زندگی ما را
سر پا نگه داشته است.
ساختمانی کج که به ثریا هم قرار نیست
برسد .نه!
حرفم را نقض میکنم.
همه چیز مانند فروختن است.
مانند مزرعهای موش زده ،تمام زمین را
سوراخ کرده ایم.
موشهای کوری شدهایم که سرمان را تا
جایی که چشمهایمان
دیده شود باال میآوریم بو میکشیم و دوباره
به النههایمان در
عمق خاک بر میگردیم.
ما آدمهای تناقض زده ،با توقعاتی در حد
هیمالیاییم که در آخر سر
به یک تل خاکی راضی میشویم ،و شاکی
هستیم از زمین و زمان.
ابرها را مقصر خشکسالی میدانیم .هوا را
مقصرآلودگی و باد و طوفان
را مقصر گرد و خاک و در مجموع معتقدیم
که خدا قهرش آمده و ما را نفرین کرده
است ،در حالی که قیمتها باال رفته
میگوییم تقصیرآمریکای بی سر و پا است
که انگشت روی تحریم ما گذاشته.
به راستی همه چیز تقصیر چه کسی
است؟!
اگر ما االن در جایگاه آمریکا بودیم و او را
تحریم میکردیم که حالش سر جایش
بیاید .اگر جو بازار متشنج است هم گردن
شبکههای ماهوارهایست که دشمنان قسم
خوردهی ما ساپورتشان میکند،

اگر دشمن نداشتیم چه کسی میتوانست
تمام آب های زیرزمینی زمین را هورت بکشیم،
این حجم از مشکالت را گردن بگیرد؟!
روی تمامی رودخانه ها سد بزنیم،
توی تاکسی و خانه و اداره و
سواحل تمام دریاها را لبریز از زباله کنیم و
خالصه هر جایی که فرصـت باشد سفرهی درد و اتفاقاً خودمان سنگ همان دریاها را هم به
دلهامان را پهن میکنیم که مثالً آقا این
سینه بزنیم،
مملکت پر شده ،از دزد و جانی وخائن و هیچ
باید با تولید خودروی بی کیفیت و بنزین
کس نیست که مچشان را بگیرد و دستشان را رو
نامرغوب الیه ی اوزون را پاره کنیم؛
کند که ا گر دقیقاً زندگی خودمان را کسی
و تنها یک شب کافیست تا تمام درختان
بررسی کند ،متوجه خواهد شد که اصلِ معروف
آمازون را سر ببریم
"بخور تا خورده نشی "از اصول شریف سازنده
و ته تمام معادن و ذخایر معدنی را انگشت
زندگی ما بوده است.
بکشیم
ما معتقدیم یک آرمان شهر واقعی
و در عین حال با مشکالت اقتصادی هم دست
ساخته نخواهد شد مگر اینکه مردم آن شهر
و پنجه نرم کنیم
صادق ،شریف ،مومن و ...باشند
و خوب که نرم شدند ،مشت کنیم و فریاد
همه جا هم با ژستی روشنفکرانه این
بزنیم :مرگ بر آدم فضایی ها!
موضوع را تکرار میکنیم .اما اگر کسی
بله !ما واقعاً این قابلیتها را داریم.
را پیدا کنیم که اتفاقات صادق و شریف و مومن ما بیصبرانه منتظریم که باالخره یک نفر یک
و ...باشد او را علناً یک آدم
روزی پیدا شود و از این
ساده ی احمق میخوانیم و با جدیت به بچه
وضعیت نجاتمان بدهد ،ولی تا زمانی که
های خودمان تذکر میدهیم که مثل
همگی منتظری هستیم ،قطعا آن
فالنی نباشد و زرنگ باشد .در یک کالم اگر یک نفر هم منتظر است ،اگر هم نجاتدهندهای
کسی جیب ما را بزند دزد است،
پیدا شود ،چون ذاتاً از آغاز
و اگر ما( ،البته نه دقیقاً با همین صراحت) این منتظر بودهایم ،در آن لحظه هم منتظر میمانیم
کار را انجام بدهیم زرنگ هستیم.
که آن منجی ،خودش همه چیز
را حـل و فصـل کند ،وگرنه اگر میخواستیم
در واقع ما آدمهای تناقض زده به چیزهایی
اعتقاد داریم که به آنها اعتقادی نداریم و صرفاً
کاری انجام دهیم که منتظر نمیماندیم و
همه ی اعتقادات به این خاطر است که فقط
خودمان دست به کار میشدیم!
دیگران را متقاعد کنیم که اعتقادشان اشتباه و اینطور میشود که منجی هم منتظر میماند تا
است.
کسی پیدا شود و او را کمک کند.
ما یک تنه کل جهان را میتوانیم با خاک
یکسان کنیم،

ناشناس

سالمتی تعریفی گسترده دارد که شامل سالمت جسم و
ذهن میباشد.
با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده مهمترین عامل
خطر ،که تهدید کنندهی سالمتی هستند به شرح زیر است:
برخورداری از رژیم غذایی نامناسب ،بی تحرکی ،فعالیت کم بدن ،مصرف سیگار و استعمال مواد مخدر اعتیاد به مصرف
مواد مخدر یکی از آسیبهای اجتماعی است که معضل کنونی در دنیا میباشد.
که موضوع مورد بررسی ما در این گفتار ،درباره دالیل روی آوردن دانشجویان به سیگار و مواد مخدر میباشد:
از جمله عوامل گرایش دانشجویانه به مواد مخدر را میتوان در دو محیظ مورد بررسی قرار داد:
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در محیط خانواده و بیرون از آن؛ مواردی نظیر عدم سازش بین والدین و فرزندان ،ناتوانی و ضعف در انجام
مهارت های اجتماعی ،طالق والدین ،دسترسی آسان به مواد مخدر ،عدم نظارت والدین بر رفتار فرزندان،
عامل اقتصادی و....
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در محیط تحصیلو دانشگاه :مثال ایجاد استقالل بیش از حد ،الگو قرار دادن و حجم باالی ارتباط با دوستان،
دشواری سازگاری با محیط جدید به ویژه برای دانشجویان غیر بومی ،یکنواختی زندگی خوابگاهی و بی
برنامگی دانشجویان اشاره کرد.

در خوابگاههای دانشجویی مواردی مانند بیپولی ،تنهایی ،افسردگی و دوری از خانواده زمینهساز جذب دانشجویان به
مصرف مواد مخدر میشود.
مسئله شب بیدار ماندن برای درس خواندن و کاهش استرس هم مواردی قابل توجه هستند که باعث روی آوردن
دانشجویــان به انواع مخــدر از جمله آرامبخشها که شامل هروئین ،تریاک و مورفین ،محــرکها و توهمزا شامل
فنسیکلیدین ،الاسدی ،مسکائین ،سیگار و مشروبات الکلی و متامفتامین(شیشه) میباشد.
که در دراز مدت دارای اثرات مخرب جسمی و اجتماعی میباشد.
از آنجایی که اعتیاد مسئلهای مهم و قابل بررسی است مسئولین و تشکلهای دانشجویی ،خانوادهها و والدین چه تدبیری
برای پیشگیری این امر میاندیشند؟!
فراهم کردن فضایی سالم و امن در خانواده بدون تشنج و استرس یک امر مهم است؛ ضروری است که والدین تفاوتهای
میان دو نسل خود و فرزندانشان را جدی بگیرند.
به مسئله اوقات فراغت و تشویق آنان به تفریحات سالم بپردازند.
ایجاد آگاهی در دانشگاه از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی ،ایجاد برنامههای شاد و سرگرم کننده در دانشگاه،
همچنین مقابله با عادی شدن رفتارهای پر خطر ،و در آخر کنترل و نظارت بر وسایل ارتباط جمعی از موارد مهم میباشد.
قطعا کمی وقت گذراندن و درک کردن فرزندانمان نه تنها میتواند حد زیادی از این خطر را کاهش دهد بلکه میتوانیم
از فرزندانمان در مقابل بسیاری از خطرات دیگر محافظت کنیم.
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اعتیاد جرم

نیست بیماری است

اعتیاد جرم نیست بیماری است

جمله ای که سال های سال است آن را
میشنویم ،جمله ای که همگان به دنبال
آناند که معتادان را همچون بیمارانی
نشاند دهند که باید جامعه برای درمان آن
بشتابند .بیمارانی که اپیدمی اعتیاد هر روز
آنها را بیشتر به کام مرگ تدریجی میکشاند.

اعتیاد جرم نیست بیماری است
جمله ای تهوع آور که گویی تمامی پلشتی و کثافت های جامعه ای از خود بیگانه را با خود یدک
می کشد جمله ای معتادان مجرم دیروز را به بیمارانی بدل میسازد تا که دست یاری دولت و
نهادها به سوی آنان دراز شود .اما این جمله ای است نه برای درمان و نه برای برائت جرم معتادان
بلکه جمله ای است برای مرزبندی هر چه بیشتر برای آدمیان و پرده ساتری بر روی آنچه که همین
دولت ها و نهادها به بار آورده اند .جمله ای که نه برای برائت جرم از معتادان بلکه برای برائت جرم
از سازوکاری غیر انسانی که همه چیز را در کام منطق سود فرو میبرد.
جمله ای برای فرافکنی سیستمی که هم مجرم است و هم بیمار.
آری سازوکار سرمایه هم مجرم است و هم بیمار و آنچه را به معتادان نسبت میدهد چیزی جز
خصیصههای این سازوکار نیست.
این سرمایه داریست که اعتیاد دارد .معتاد است چرا که بدون سود بیشتر میمیرد .بیماری مسری
است چرا که همه گیر است و هیچ مرزی نمیشناسد .مجرم است چرا که برای زنده ماندنش هر
فاجعه ای را رقم میزند.
آری اعتیاد فاجعه است که سرمایه داری بر سر انسان ها آورده .فجایعی به بار آورده که در تاریخ
بشریت بی نظیر است .بی نظیر در تاریخ؛ چرا که کوهی از ثروتهای اقتصادی و اجتماعی را برای
اقلیتی تلنبار کرده و سوی دیگر کوهی از بدبختی و فقر و فالکت برای اکثریت جامعه.
به راستی واقعا اعتیاد بیماریست؟!
زهره کربالیی بادی

کسانی که قصدشان فضولی نیست بخوانند !
فضول به معنی کسی است که در اموری دخالت کند که حد یا حق
اون نیست.
چند خریدی؟ از کجا؟ چرا شوهر نمیکنی؟ چرا بچه نمیاری؟ دیر شد
پس کی قصد داری ازدواج کنی؟ فالنی به نظرت از کجا پول در اورده
همچین ماشینی خریده؟ چرا پول داده پای ماشین؟ چرا این همسایه
کناری اونقدر رفت و آمد دارن؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟
چراهایی که فقط از آدمهای خاص بر میآید .خودشان معتقدند فقط
کمی کنجکاو هستند و البته خیرخواه دیگران.
دیگران اما آنها را با عنوان دیگری میشناسند ،فضول!...
حتما بارها گیر آدمهای فضول افتادهاید
چرا در موضوعی که اصال به ما ربطی ندارد ،خودمان را دخالت
میدهیم؟
با هر توجیه منطقی و غیرمنطقی ،بعضی از ما عادت کردهایم در
کارهایی که اصال به ما مربوط نمیشود ،دخالت کنیم که شاید مربوط
به این مسئله میشود که ذهن ما از کودکی ،کامال قضاوتگر و برچسب
زننده به دیگران تربیت میشود و با آموزشهای غیرمستقیم و
رفتارهایی که در رابطه با خود ما صورت میگیرد ،این رفتار یا ویژگی
منفی در ما شکل میگیرد و به صورت ناخودآگاه ،هر چند خود دوست
نداشته باشیم نیز این رفتار را خواهیم داشت و تکرار میکنیم.
دخالت همان فضولی است؟!
کلمه دخالت یعنی تجاوز به حریم شخصی افراد ،البته در جامعه ما
برای اکثر افراد این کلمه مترادف با راهنمایی کردن است .در حالی
که دخالت کردن تنها در صورتی مناسب است که خطری جدی فرد
یا جامعه را تهدید میکند.
مرزی بین دخالت و کمک کردن به دیگران وجود دارد؟!
صددرصد ،مرزی بین دخالت کردن و کمک کردن به دیگران وجود
دارد .این که افراد به حکم کمک به دیگران میخواهند از کار و زندگی
فرد دیگری سر در بیاورند .توجیهی کامال غیرمنطقی برای شخص
دخالتگر است برای کمک کردن حتما باید درخواستی از طرف مقابل
اعالم شود ،نه اینکه بدون خواسته آن شخص صرفا به خاطر اینکه
فرد میخواهد کمک کند زندگی او را از اختیارش درآورد و به استقالل
او لطمه بزند
چرا فضولی؟
دالیل متفاوتی پشت فضولی کردن وجود دارد .برخی افراد که از وضع
و شرایط زندگی خود راضی نیستند ،به کسانی که فکر میکنند زندگی
خوبی دارند ،حسادت کرده و سعی در نابودیشان دارند و شروع به
مداخله در امور آنها و سپس شایعه پراکنی میکنند.
بسیاری از افراد گاهی اوقات نمیدانند با سوالهایشان باعث رنجش
دیگران می شوند و آنها معتقدند از سر دوستی با دیگران از آنها پرس
و جو میکنند و حتی برخی دیگرمعتقدند که آنها صرفا کنجکاو
هستند نه فضول.

در فضاهای مختلف زندگی پی ببرند .در حقیقت ،کنجکاوی نیرویی
قدرتمند و محرکی الزم برای انجام تحقیقات علمی است و به انسان کمک
میکند هر روز کشف تازهای کند .کنجکاوی ،ویژگی ضروری هر محققی
برای موفقیت است .ما کنجکاوی نوع منفی هم وجود دارد
من کنجکاو هستم یا فضول؟
گاهی اوقات کنجکاوی آدمها چنان زیاد میشود که نمیتوانند تشخیص
دهند قدم به وادی فضولی گذاشتهاند ،بنابراین هر بار که خواستید مطمئن
شوید فضولی میکنید یا خیر ،چند سوال از خودتان بپرسید:
آیا این شخص را آنقدر میشناسم که چنین سوالهایی از او بپرسم؟
آیا حق دارم کارهای این فرد را زیر نظر بگیرم یا حتی او را بخاطر کاهایی
که انجام میدهد ،سرزنش کنم؟
آیا میتوانم از او علت کارش را بپرسم و اصال چنین اجازهای دارم؟
علت این سوال من از او چیست؟
آیا میخواهم از اطالعات به دست آمده به نفع خود استفاده کنم؟
اگر کسی چنین سوالی از من بپرسد ،واکنش من چیست؟
با افراد فضول چه باید کرد؟!
وقتی با فردی بر میخورید که فضول است ،به جای اینکه اجازه دهید با
رفتارش بقیه روزتان را خراب کند با چند روش کامال موثر میتوانید از
شرشان خالص شوید:
-1موضوع مورد بحث را به سرعت عوض کنید.
وقتی با رگبار سوالهای او مواجه شدید با زبردستی از پاسخ دادن طفره
روید و فورا موضوع را عوض کنید
-2تماس چشمی نداشته باشید
نگاه تان را از او برگردانید و وانمود کنید مثال درون کیفتان دنبال چیزی
هستید یا مجله یا روزنامهای را برداشته و مشغول خواندن شوید.
-3پاسخهای مبهم بدهید
مجبور نیستید بابت هر پرسش ،پاسخی واضح و روشن بدهید .مثال اگر از
شما پرسیدند "چقدر حقوق میگیرید؟" میتوانید بگویید" :مثل هر کس
دیگر با شرایط مشابه من "...یا "آنقدر هست که اموراتم را بگذرانم"
-4نفس عمیق بکشید و سکوت کنید
هیچکس نمینواند شما را مجبور به پاسخ دادن کند ،بگذارید همینطور
سوال بپرسند ،وقتی شما به هیچ یک از سوالهایشان پاسخ ندهید باالخره
میفهمند که دیگر فایدهای ندارد و دست از سرتان برمیدارند.
-5ارتباط اجتماعیتان را با او کم کنید
تا آنجا که میتوانید از او دوری کنید ،با این کار به او میفهمـانید اگر
میخواهد با شما ارتباط داشته باشد باید دست از فضولی بردارد.
-6وقتی در مورد دیگران خبرچینی میکنند ،عالقهای نشان ندهید.
کسی که در مورد دیگران پیش شما حرف میزند مطمئن باشید مسائل
خصوصی شما را نیز به دیگران میگوید .بنابراین با شنیدن حرفهایش او
را به این نوع رفتار تشویق نکنید.
-7رو راست باید
خیلی راخت و بدون رودربایستی به او بگویید ،دوست ندارید در مسائل
زندگیتان دخالت کند و سوالهای شخصی بپرسد

کنجکاو کیست؟
فردی است که آگاهانه تالش میکند تا به ماهیت رفتارها و موقعیتها
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کرونا با ما چه
کرد؟!

دفنر یه برنامه ی کامل برای یه هفتهام ریختم ،بعد دفتر رو
بستم،گـرفتم خـوابیـدم.
انقدری توی این دوران قـرنطینه خوابمون بهم ریخته که
من خودم به شخصه با مردم آفریقای
مرکزی میخوابم و با مردم شبه جزیره

اینجوری که ویروس کرونا رو دارید میبرید

اسکاندیناوی بیدار میشم..

گردش و دوردور بهش خوش میگذره بعید

با این حساب هر چی به اعماق خودم مینگرم بیشتر

میدونم حاال حاالها از اینجا دل بکنه بره ها؛ البته

به این موضوع پی میبرم که من دیگه ساعت خوابم

پزشکان ما نصف جمعیت رو قانع کردن که تو
خونه بمون حاال دیگه نوبت دامپزشکـاست که نصف دیگه رو قانع
کنن؛ البته اونایی که الکی و بدون رعایت کردن میرن بیرون ،نه اون
کارمند و کارگر زحمت کشی که مجبوره بره سرکار مثال به طرف
گفتن چرا اومدی تو خیابون؟! میگه چیز خاصی نیس سریع یه چی
بخرم برمیگردم خونه انگار هر کی سریع راه بره کرونا با خودش
میگه این بنده خدا عجله داره مبتالش نکنم بره به کاراش برسه.
ولی خدایی تاثیری که ویروس کرونا روی نظافت ملت گذاشت
"النظافه االیمان" نذاشته بود ،واال به خدا ،خوده من به شخصه انقد
وسواس گرفتم که قبل شستن دستام اول صابون رو با شامپو میشورم
/:
آقا موضوع فعلی ایام قرنطینست ،که من حساب از دستم در رفته
سه وعده غذا در روز بود؟! یا هر سه ساعت یه وعده غذا؟! یا هر یه
ساعت سه وعده غذا؟!
فکر کنم ما به جای کرونا خورونا گرفتیم
ولی خونه موندن خیلی هم کالفه کننده نیست
فقط موندم چرا در دو پاکت برنج یک کیلویی با یک مارک
تو یکیش  77777برنج هست تو اون یکی  77777دونه برنج
هست؟!
خب بیاید نیمه پر لیوان رو نگاه کنیم
مثال تو عمرمون اینقدر خوشبخت نبودیم که تا لنگ ظهر بخوابیم،
سرمون تو گوشیمون باشه ،کار نکنیم ،فیلم ببینیم ،بعد ازمون تشکر
هم بکنن و بگن:شهروند بافرهنگ و مسئولیتپذیر!

برنامهمون هم شده جمع کردن جا ،پهن کردن سفره ،جمع کردن
سفره ،پهن کردن جا ،اما من خودم امروز تصمیم گرفتم توی
این ایام قرنطینه دیگه بی برنامه پیش نرم نشستم قشنگ تو یه

با ساعت کشور هماهنگ نمیشه و تنها راه اینه که
کشور باید با ساعت خوابم هماهنگ بشه
خواب رو بیخیال میدونید االن که هوا زمستونی بارون میاد
ولی نمیتونیم از خونه بریم بیرون مثل وقتیه که عروسـی
شـابـاش میریزن سـر عـروس و دامـاد با چشـم تراولها رو
دنبال میکنیم ولی رومون نمیشه بردازیم و مجبوریم از درد پاره
بشیم و لبخند بزنیم؛ گفتم عروسی ،مراسم عقد تو ایام کرونا
اینجوریه که:
عاقد:با مهریه 75عدد ماسک و یه دبه  4لیتری اتانول و  2عدد
کیت تشخیص کرونا آیا وکیلم؟!
عروس خانم:با اجازه سفیر چین بله
انقدر قرنطینه طول کشید که من خودم باالخره یه چیزی کشف
کردم :یه تست برای اینکه بفهمید ناقل هستید یا نه
روی زمین دراز بکشید
سعی کنید همزمان به سمت چپ و راست قل بخورید
اگر قل نخوردید
متاسفانه شما ناقل هستید
شرمنده مستر تیستر ایرانی
راستی همین االن که دارین این متنو میخونید اولین ایرانی مبتال
به کرونا به خیال اینکه سرماخورده داره شربت آبلیمو عسلش
رو هم میزنه
هییی خدا عظمتت رو شکر
ولی میترسم آخرش که ماجرای کرونا ختم به خیر میشه و
هممون میریزیم تو خیابون و در حال شادی هستیم مثل آخر
فیلما یه کرونا از پشت شیشه ی عقب پیکان به دوربین چشمک
بزنه

ابوالفضل چراغی

تزریق واکسن کرونا
اگر ظرفیت تزریـــق واکســـن

همان چهـــار میـلیـون دوز در ماه

باشد که مصطفی قانعــی گفته

است واکسینـه کردن 06میلیون

نفر محتاج تزریق 026میلیون

دوز واکســـن است که ســـی ماه

طــول خواهد کشیــد.همزمان

با انتشـــار سخنــان قانعی درباره

پایان واکسیناسیون تا اسفند

0066خبـــرگـــزاری ایسنــــا در

گزارشی به بررسی "چهار فـاز

زمانی واکسینـاسیـون کرونـــا در

کشور" خبر داد و نوشت برای

واکسینــــه کردن 06میـــلیـــون

ایرانی طی یک سال باید ماهی

میـلیـون دوز واکسـن در اختیــار

نظــام سالمــت قرار گیرد نیاز

تزریق واکسن بیش از دو بـرابـر

ظرفیـــت کنونی بر این پایـــه

برای رسیـــدن به مصنــوعیــــت

عمومی در ایران طی یک سال،

باید روزانه حدود  336هزار نفر

واکسینه شوند .این تعداد بیش از دو میلیون و 366هزار دوز واکسن در هفته میشود و بسیار فراتر از آن چیزی است که
مصطفی قانعی "توان کشور" برای تزریق واکسن اعالم کرده است.
مطابق برنامه اولویت بندی واکسیناسیون کرونا در ایران قرار شد فاز اول و دوم واکسینه کردن شهروندان تا تیر ماه سال
آینده انجام شود؛ این دو فاز شامل "کارکنان بهداشت و درمان خط اول مواجهه با بیماری کرونا" ،افراد باالی 06سال و
شهروندان با حداقل یک بیماری زمینهای میشود که تعداد آنها حدود  01میلیون است .واکسینه کردن این جماعت نیاز به 30
میلیون دوز واکسن کرونا و نزدیک به هفت میلیون دوز در ماه دارد .این تعداد نیز با ظرفیت تزریق واکسن مطابق برآورد
مصطفی قانعی تناسبی ندارد و در صورت تحقق هم واکسیناسیون 06میلیون نفر را زودتر از 01ماه دیگر ممکن نمیکند.
واکسیناسیون شهروندان در ایران با 26هزار دوز واکسن کرونا آغاز شد اما دربارهی ادامه و خاتمهی آن ابهاماتی جدی وجود
دارد .برآورد دربارهی زمان مورد نیاز برای واکسینه کردن  06درصد شهروندان از یک سال تا سی ماه متفاوت است
واکسیناسیون شهروندان برای مصونیت در برابر ابتال به بیماری کووید 01در ایران از 20بهمن ماه با واکسن روسی "اسپوتنیک
وی" آغاز شد؛ بنابر گزارشها پارسا نمکی فرزند سعید نمکی وزیر بهداشت نخستین نفری بود که اولین واکسن کرونا در ایران
به او تزریق شد .اخیرا وزیر بهداشت در پاسخ به انتقادها از خرید واکسن "اسپوتنیک وی" گفته بود":به کوری چشم خیلی ها
این واکسن را اول به خانوادهی خودمان تزریق میکنیم"
یک متخصص بیهوشی و یک پرستار در بخش آیسییو بیمارستان امام خمینی نفرات بعدی بودند که واکسن کرونا به آنها
تزریق شد .بنا بر گزارشها محمولهای که از روسیه وارد ایران شد شامل 26هزار دوز واکسن بود که برای واکسینه کردن
06هزار نفر کافی است.
کیانوش جهانپور ،رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت20 ،بهمن ماه در یک پیام توئیتری اعالم کرد که محمولهی دوم چند
روز زودتر وارد ایران شد که شامل 066هزار دوز واکسن است.
مسئوالن جمهوری اسالمی امیدوارند تولید واکسن ایرانی کرونا در بهار سال آینده آغاز شود .خبرگزاری فارس 23بهمن ماه به
نقل از وزیر بهداشت نوشته بود «:در دو سه ماه آینده ایران یکی از قطبهای بسیار مهم واکسنسازی کرونا در منطقه خواهد
شد و یکی از صادرکنندگان واکسن کرونا در جهان خواهیم بود».
به گزارش وبدا ،دکتر سعید نمکی ،در ارتباط زنده تصویری با شبکه خبر ،با اعالم این خبر ،اظهار کرد :حدود 6ونیم میلیون دوز
واکسن کووید 01را در قالب قرارداد مشترک تولید با یکی از کمپانیهای صاحب نام جهانی و حدود  26میلیون دوز واکسن را
از یکی از کمپانیهای معتبر دیگر در دنیا تامین میکنیم و در نهایت  00تا 02میلیون دوز واکسن کووید 01را تامین میکنیم
وواکسن کووید 01باید دو بار تزریق شود زیرا با یک بار زدن ایمنی کافی را ایجاد نمیکند.
صبح روز سه شنبه  20اسفندماه فاز دوم و سوم تست انسانی "واکسن ایران برکت" و همچنین فعالیت بزرگترین کارخانه
تولید واکسن در منطقه آغاز شد.
محمد مخبر رئیسی ستاد اجرایی فرمان امام گفت :نتایج فاز نخست مطالعات کارآزمایی بالینی توسط مراجع ذیصالح مورد تایید
رسمی قرار گرفت و این واکسن توانست در بحث ایمن بودن موفقیت  066درصدی کسب کند.
مخبر تاکید کرد :تا زمانی که حتی یک ایرانی باقی مانده باشد که واکسن کرونا دریافت نکرده باشد ،اقدام به صادرات واکسن
نخواهیم کرد.

زهرا رمضانیان

درمورد ازدواج

مقاله
همسرانی برای شما آفرید

بیشتر

تا بدان ها آرام گیرید و

بدانیم!

میانتان دوستی و رحمت
نهاد .روم  " 22در این
آرامش زنان نقش تعیین

ازدواج :

کننده داشته و آنها هستند

زوجیت یک پدیده

که عامل زوجیت بوده و

بسیار طبیعی در عالم خلقت است ،ولی

مرحله از زندگی رسیده است و با

آرامش را با تمام وجود خود به همسر

امروزه ،باتوجه به مشکالت متعدد

همین عامل هم چنان رو به کمال

خود هدیه میکنند و این آرامش تنها

ازدواج ،رواج طالق و افزایش تنش

حرکت کرده و روزبه روز کامـلتر

با ازدواج به دســت آمـده و با ازدواج

های زندگی ،این سوال در ذهن برخی

میشـود .دو نقـش عمــده زوجیت در

کامـل میشودو محوری ترین نقش

از افــــراد به وجـود آمـده اسـت که

حیات اجتماعی انسان ،ادامه حیات و

روانـی زنان در زندگی همین عامـل

( ازدواج آری یا نه؟) و این نشـان

تکامل این موجود میباشد؛ زیرا زن و

میباشد ،که متــاسفانــه در مـردان

میدهد زندگی انسان به گونه ای است

مرد به تنهایی قادر به ادامه حیات

کمتر دیده میشود .بر این اســاس،

که مسائل و مشکلــات گونـاگون

نبوده و با ازدواج یکدیگر را کامل

مهمتــریــن مــالک و معیـار برای

میتواند طبیعی ترین نیازهای او را نیز

کرده و با زاد و ولد موجب تداوم

یافتنیـــک جفــت مناســـب در

تحت الشعاع قرار داده و زندگی انسان

حیات اجتماعی میشوند و از این

زندگی ،رسیدن به فردی است که

را باخطر مواجه کند ،در حالی که

جهات ،پدیده ازدواج یک ضرورت

حضور او در زندگی انسان موجب

زوجیت الزمه زندگی آدمی و ادامه

اجتماعی به حساب میآید .اما از نظر

آرامش هردو ( زن و مرد) شود و این

حیات او بوده و به نظر میرسد اگر

دینی ارتباط زن و مرد در حدی است

مهمترین عامـل برای تـــداوم یک

زوجیت نباشد ،جهان خلقت نیز کامل

که جداسازی میان آنها محال میباشد؛

ازدواج یا عـدم آن و درنتیجـه

نخواهد بود.

زیرا خداوند آن دو را از یک جنس

مهمتریـن مالک نیــز میباشد.

دو نقش مهم زوجیت :

مکمل آفرید.

ازدواج و پیونـد زن و مرد که

طبیعی بودن زوجیت وضررورت آن

ازدواج؛ عامل آرامش :

هـریــک

نشان میدهدکه زوجیت اساس خلقت

با وجود ضرورت اجتماعی ازدواج،

خصوصیـات مختلــف و مخصـوص

و نیاز انسان و تمام موجودات برای

اما خداوند در قرآن مهم ترین فلسفه

به خود میباشند ،باعــث میشــود

ادامه ی حیــات میباشد و انســان

آن را سکونت یا آرامشی میخواند

که رونـد تکامـلــی خلقت و ادامه

نمیتواند آن را نادیده بگیرد؛ زیرا

که منجر به دوستــی و مهربانـی بین

حیــات که یکـــی از اهــداف

همین عامل زوجیت است که انسان به

زن و مــرد شــود " :از خـــودتـــان

آفرینش میباشد ،تحقق یافته و

دارای

صفــات

و

زندگی انسان نیز با شور و نشاط ادامه

یابد و این بعداز رسیدن به مرحله

کسانی فکر میکند که فاصله واقعی

میباشد که متأسفانه امروزه کمتر

عبودیت و ترس از خدا ،بهترین توشه

اش با او هزاران کیلومتر باشد ،اما در

مورد توجه قرار میگیرد و شاید

میباشد.

دنیای مجازی نه فقط فاصله ای بین

توجه به همین عامل سبب شود که

رسیدن به این هدف زمانی امکان دارد

انسانها وجود ندارد ،که گاهی افراد

نحوهی همسریابی مورد توجه قرار

که انسان بتواند همسر شایسته خودرا

باهم زندگی کرده وبا وجود فاصله

بگیرد.

بیابد و این سخت ترین مرحله یک

واقعی به ازدواج با این نوع افراد فکر

ازدواج و ایجاد پیــوند مشتــرک

میکنند و بسیاری تصور میکنند که

میباشد که امروزه کمتر مورد توجه

نحوه همسریابی با خوشبختی ،یافتن

قرار گرفته و در نهایت همین عامل

همسر شایسته و رسیدن به آرامش

باعث میشود که بیشتر ازدواج ها به

ارتباط دارد.

شکست انجامد .امروزه با گسترش

خوشبختی در زندگی زناشویی با

ارتباطات و شبکه های اجتماعی ،جهان

نحوهی همسریابی و آشنایی اولیه

به دهکده کوچکی تبدیل شده و

ارتباطی نداشته و و به پنج عامل مهم

باوجود این روابط ،نحوهی همسریابی

زیر بستگی دارد:

نیز نسبت به گذشته کامال تغییر کرده

هدف از ازدواج :

است؛ زیرا جوان امروزی به ازدواج با

درک صحیح از ازدواج و مسایل

کسـانی فکر میکند که فاصـله

مربوط به آن موجب میشود تا انسان

واقعیاش با او هزاران کیلومتر باشد،

هدفمندانه گام در این مسیر بگذارد

اما در دنیای مجازی نه فقط فاصله ای

و این زمانی امکان دارد که فرد به

بین انسانها وجود ندارد ،که گاهی

بلوغ عقلی ،فکری ،روحی و جسمی

افراد باهم زندگی کرده و با وجود

رسیده باشد.

فاصله واقعی به ازدواج با این نوع
افراد فکر میکنند و بسیاری تصور
میکنند که نحوه همسریابی با
خوشبختی ،یافتن همسر شایسته و
رسیدن به آرامش ارتباط دارد.
خوشبختی در زندگی زناشویی با
نحوهی همسریابی و آشنایی اولیه
ارتباطی نداشته و تغییر کرده است؛
زیرا جوان امروزی برخالف جوانــان
گذشته که به ازدواج با خانواده یا
همسایــه فکر میکردند ،به ازدواج با

مالکهاومعیارهای همسرگزینی:
بلوغ موجب میشود که انسان بتواند
مالکها و معیارهای مورد نظر خود را
برای یافتن جفت مناسب مشخص کند
و این یکی از سختیهای همسریابی
میباشد؛ زیرا بسیاری ازدواج میکنند
چون دیگران چنین کردهاند!

توجه به تناسب و سنخیت:

قدرت انطباق:
توجه به تفاوتها و درک آن اهمیت
زیادی دارد و این قدم اول در ایجاد
روابط بوده و قدم بعدی تالش برای
کنار آمدن با همسر میباشد .در حالی
که متأسفانه در شرایط فعلی
«شبیهسازی» یا «همانندسازی» افراد،
هدفی است که خواسته یا ناخواسته
در ازدواج دنبال شده و تداوم حیات
را با مشکل مواجه میسازد.

نقشپذیری :
تعریف زندگی و مشخص بودن نقش
هریک از افراد در زندگی ،عامل
بسیار حیاتی در ادامهی آن میباشد.

ازدواج خوب ،خوب است :
در کل ازدواج یک ضرورت بوده و
پیوند مقدسی است که هدف نهایی در
آن نیز رسیدن افراد به آرامش و
آسایش روحی و روانی میباشد و این
زمانی امکان دارد که انسان عاقالنه
زندگی کرده و عاقالنه ازدواج کند و
بداند که فقط یک ازدواج خوب،
خیلی خوب است!

«همکفویت» یا تناسب زوجین عامل
اساسی تداوم ازدواج در عصر حاضر

زهرا رمضانیان

دنیایِ

 +ایـنـتـرنـت جاییـه کـه با
کامپیوتر میشه خیلی چیـزها

مجازیِ

رو دیـد و شـنـیــد .اخـبـــار،
موسیقـی ،مالقـات با مردم،

واقعی

خواندن و نوشتن ،رویاها ،کار
و یـادگیـری .همــهی ایـنها

روزی با عجله و اشتهای

وجود دارن ولی در یک دنیــای

فراوان به یک رستوران رفتم.

مجــازی

مدتها بود میخواستم برای

-

مجـازی یعنـی چـی؟!

سیاحت از مکانهای دیدنی به سفر بروم .در رستوران محل

تصمیم گرفتم جوابی ساده و خالی از ابهام بدهم تا بتوانم غذایم

دنجـی را انتخاب کردم ،چون میخواستم از این فرصت استفاده

را با آسایش بخورم.

کنم تا غذایی بخورم و برای آن سفر برنامهریزی کنم.

 +دنیای مجازی جائیه که در اون نمیشه چیزی رو لمس کرد .ولی

فیله ماهی آزاد با کره ،ساالد و آب پرتقال سفارشی دادم.

هر چی که دوست داریم اونجا هست رویاهامون رو اونجا ساختیم

در انتهای لیست نوشته شده بود :غذای رژیمی میخورید؟!...نه

و شکل دنیا رو اونطوری که دوست داریم عوض کردیم.

نوت بوکم را باز کردم که صدایی از پشت سر مرا متوجه خود

-

کرد

 +کوچولو فهمیدی مجازی چیه؟!
-

آقا ...میشه کمی پول به من بدی؟!

-

 +نه کوچولو ،پول زیادی همراهم نیست.
-

آره ،من توی همین دنیای مجازی زندگی میکنم

 +مگه تو کامپیوتر داری؟!

فقط اونقدری که بتونم نون بخرم

 +باشه برات میخرم

-

نه ولی دنیای منم مثل اونه ...مجازی

-

مادرم تمام روز از خونه بیرونه .دیر بر میگرده و اغلب اونو

صندوق پست الکترونیکی من پر از ایمیل بود .از خواندن

نمیبینیم .

شعرها ،پیامهای زیبا و همچنین جوکهای خندهدار به کلی از

-

خود بی خود شده بودم .صدای موسیقی یادآور روزهای خوشی

وقتی برادر کوچیکم از گرسنگی گریه میکنه با هم آب رو
به جای سوپ میخوریم

بود که در لندن سپری کرده بودم.
-

چه عالی دوستش دارم

-

آقا ...میشه بگی کره و پنیر هم بیار؟!

خواهر بزرگترم هر روز میره بیرون .میگن تن فروشی
میکنه اما من نمیفهمم چون وقتی برمیگرده میبینم که

آه یادم افتاد که اون کوچولو پیش من نشسته.

هنوزم هم بدن داره.

 +باشه ولی اجازه بده بعد به کارم برسم ،من خیلی گرفتارم،

-

پدرم سال هاست که زندانه و من همیشه پیش خودم

خُب؟!

همه خانواده رو توی خونه دور هم تصور میکنم یه عالمه

غذای من رسید .غذای پسرک را سفارش دادم؛ گارسون پرسید

غذا ،یه عالمه اسباب بازی و من به مدرسه میرم تا یه

که اگر او مزاحم است ،بیرونش کند .وجدانم مرا منع میکرد.

روز دکتر بزرگی بشم.

گفتم نه مشکلی نیست.

-

مگه مجازی همین نیست؟!

بذار بمونه .برایش نان و یک غذای خوشمزه بیارید.

قبل از آنکه اشکهایم روی صفحه کلید بچکد ،نوت بوکم را بستم.

متوجه شدم که چیزی نفهمیده .برای اینکه دوباره سوالی نپرسد

صبر کردم تا بچه غذایش را که حریصانه میبلعید تمام کند .پول

گفتم :اون فقط یک نامه است که با اینترنت فرستاده شده

غذا را پرداختم .من آن روز یکی از زیباترین و خالصانهترین

-

آقا ...شما اینترنت داری؟!

لبخندهای زندگیم را همراه با این جمله پاداش گرفتم 



 +بله در دنیای امروز خیلی ضروریه
-

اینترنت چیه؟!

علی اسدیان بادی

آلکسیتیمیا
آلکسیتیمیا چیست؟!

برایش شعر بگوییم

پدرم دلواپس آینده برادرم است! اما حتی یک بار هم اتفاق

از یک جا به بعد باید این سکوت خطرناک را شکست و راه

نیافتاده که با هم به کافیشاپ بروند ،در خیابان قدم بزنند و

افتاد

گاهی بلند بخندند.

اتز یک جا بع بعد باید پدر به فرزندش بگوید که چقدر

خواهرم نگران فشار کاری پدرم است! اما حتی یک بار هم

دوستش دارد

نشده خواستههایش را به تعویق بیاندازد تا پدر برای مدتی

از یک جا به بعد باید فرزند دست پدر و یا مادر را بگیرد و با

احساس راحتی کند.

هم قدم بزنند و شوخی کنند و بخندند

برادرم نگران وضعیت خانواده است اما سعی نمیکند جهت

از یک جا به بعدباید مادر فرزندش را به یک شام دو نفره

کاهش فشار کاری والدین حتی پند قرص نان از نانوایی خرید

دعوت کند

کند.

از یک جا به بعد زن باید به همسرش بگوید عزیزم از این

مادرم با فکر خوشبختی من خوابش نمیبرد اما حتی یک بار

که دیر کردی ،نگرانت شدم

هم نشده که با من درمورد خوشبختیام صحبت کند و

از یک جا به بعد مرد باید به همسرش بگوید که عزیزم روز

بپرسد:فرزندم چه چیزی تو را خوشحال میکند؟!

پر کاری داشتی خودت را بیشتر از این خسته نکن

زن نگران شوهرش است اما موقعی که دیر میآید ،طوری با

از یک جا به بعد باید فرزند در گوش مادرش بگوید :چقد

او حرف میزند انگار که خانه زن دیگری بوده است.

خوب است که تو را دارم

مرد نگران بیش از حد کار کردن همسرش است اما موقعی که

از یک جا به بعد باید کسی که دوستش داریم بداند که

میآید خانه طوری برخورد میکند که خستهترش میکند.

چقدر با بودنش حال ما را خوب کرده است

به این حاالت "آلکسیتیمیا" یعنی فقر کلمات در بیان

و چه خوب است ،آن از یک جا به بعد ،همین االن باشد..

احساسات میگویند

آیا شما مبتال به آلکسیتیمیا هستید؟!

در فرهنگ ما این مریضی یک رسم مرسوم است!

پس شتاب کن برای تغییر ،از همین االن و اکنون اقدام کن

احساساتت را پنهان کن و نشان نده!
از یک طرف در خلوت خود ،دلمان برای این و آن میسوزد ویا
تنگ میشود ،از طرف دیگر وقتی بهم میرسیم انگار که دور از
جونهمه ،اللمونی میگیریم!
انگار نیرویی نامرئی ،فراتر از ما وجود دارد که دهانمان را بسته
تا مبادا چیزی در مورد دل تنگیمان بگوییم!
تکلیفمان را با خودمان روشن نمیکنیم
یکدیگر را دوست داریم اما آن قدر شهامت نداریم که دوست
داشتنمان را ابراز کنیم!
ما آدمهای فقیری هستیم
البته فقیری که در کلماتش احساسات را پنهان میکند
آنقدر در بیان احساساتمان آلکسیتیمیک هستیم که صبر
میکنیم تا وقتی عزیزی از دست رفت ،آن وقت تا آخر عمر

زهره کربالیی بادی

علی اسدیان

روان شناسی میگه:
کسی که برای چیزهای کوچک گریه میکند بدانید معصوم است
اگر کسی گریه نمیکند بدانید مغرور است
اگر کسی سر مسائل احمقانه و کوچک عصبانی میشود بدانید درگیر دوست
داشتن از ته قلب است و به عشق نیاز دارد
اگر شخصی بیش از اندازه میخندد بدانید از درون عمیقا غمگین است
اگر کسی زیاد از حد میخوابد بدانید تنها است
اگر کسی کم و سریع حرف میزند بدانید رازی در سینه دارد
اگر کسی نتواند تصمیمگیری کند ضعیف است
وقتی کسی با یک روال غیرعادی غذا میخورد بدانید تحت تنش است

زهرا رمضانیان

بادرود

زهرا رمضانیان

زهره کربالئی

با سالم خدمت دوستان عزیز با یه ایران گردی در خدمت شما هستیم
اومدیم که با هم دیگه سفـر کنیم به بـادرود ،چهارمین شهر زیارتی و
تاریخی ایران اول سـری میزنیم به زیاتگـاه آقا علی عباس و شاهزاده
محمد ،از فـرزندان حضرت امـام موسی کاظم (علیه السالم) و برادران
حضرت ثامن االئمه علی ابن موسی الرضا (علیه السالم) که در فاصله 8
کیلومتری شهر بـادرود و در  98کیلومتـری شمال شرقی شهـر نطنـز
در دل کویـر قـرار داره وجود پـر خیر و برکت این دو امامزاده که
همچون نگینی در دل کویر گرم و خشک میدرخشه عامل بروز خیر و برکات و رونق این منطقهست

و حاال سری میزنیم به خانه محقـق الـدوله که این بنـای
ارزشمنـد به همـت حاج علی محمد محقق الدولـه در حدود
یکصـد سال پیش سـاخته شده و به ثبـت آثار تـاریخی
کشـور رسیـده و در سـال  6919به همـت فرزنـد برومنـد
محقـق الدوله (جناب دکتر حسنعلی محققی) بازسازی و مرمت
گردیده؛ واقعا اینجا اوج شکوه معمـاری دوران قاجار رو به
وضوح میتونید لمس کنید.
این بنا دارای ایوان تابستانه و زمستانهست ،حوضخانه ،سردابه،
بادگیر ،حمام خزینهای و باغ متصل به خانه از ویژگیهای این
بنای ارزشمند هست.
مکان تاریخی بعدی ،حمام نوغهست که مربوط به دورهی
صفوی میشه که سبک ساختمان حمام نوغه مثل حمام
گنجعلیخان در کرمانه ولی در مقیاس کوچکتر؛ این حمام
مثل تموم حمامهای قدیمی ایران دارای رختکن یا سربینه،
خزینه ،حمام و فضاهای داخلی از طریق راه آبهایی به
جنس سفال و توسط حوضچههای کوچک به هم ارتباط
دارند که این سیستم باعث دسترسی به آب گرم در تمامی
فضاهاست که دارای معماری خاصی هست.

مکان بعدی خانهای فرانسویه که فرهنگ ایرانی در
اون موج میزنه!! بله! درست حدس زدید؛ میرسیم به
سرا موزه رهگشا که به عنوان بزرگترین گنجینه
مردمشناسی بادرود به شمار میره که بیش از  2هزار
قطعه شی تاریخی از نحوه آداب و سنت مردمای
حاشیه کویری به طرز بسیار زیبایی چیده شده و هر
ساله مخصوصاً ایام عید نوروز پذیرای هزاران
بازدیدکننده از سراسر کشورمونه البته قبل از کرونا

و امارد آخر میخواهیم سری زبنیم هب عمارت اتزه بازسازی شده یعنی عمارت سرهنگ و مصاحبهای
خواهیم داشت با جناب آاقی رحیمینیا
با ما همراه باشید
جناب رحیمینیا لطفا خودتونو معرفی کنید و بگید چی شد که تصمیم به مرمتسازی
عمارت رو گرفتید
عرض خیر مقدم و خوشآمد دارم خدمت شما ،من سعید رحیمینیا هستم متولد شهر بادرود
راستش ما از سال  95با جمعی از دوستانی که آفرود داشتند مشغول تور کویرنوردی بودیم،
متاسفانه تو شهر ما همینجور که خودتون در جریان هستید اصال اقامتگاه بوم گردی وجود نداشت خب قاعدتاً ما مجبور بودیم که بحث اسکان
مسافرهای تورمون رو یا تو خونههای روستایی انجام بدیم یا تو باغ که اصال وجهه جالبی نداشت و این موضوع سال  99یه جورایی ما رو متقاعد
کرد که یه بحث اقامتگاه بومگردی رو تو شهرمون داشته باشیم و ما اقامتگاه بومگردی عمارت سرهنگ رو وقتی تصمیم مرمت گرفتیم شرایطی بود
که در شهر بادرود اصال همچین امکاناتی براش وجود نداشت و ما خداروشکر بالغ بر یک سال بحث مرمت و بازسازی رو به اتمام رسوندیم

معماری عمارت برای چه زمانیه؟!
خب ما این خونه ای که االن میبینید تلفیقی از دو تا معماری زمان قاجاره و زمان
معماری پهلوی

یکمی هم درمورد امکانات عمارت بگید
در حال حاضر مجموعه عمارت سرهنگ بالغ بر  9تا اتاق اسکان و ظرفیت پذیرش
 03نفر رو داره؛ و اتاق ها هم اسم و ظرفیتهای متفاوتی داره مثال اسم ماژور
با ظرفیت  5نفر ،رسدبان و پاسبان با  0نفر ،سپهساالر با ظرفیت  4نفر ،پاسیار
یکم و دوم با ظرفیت  2نفر ،و  VIPپاسیار با ظرفیت  6نفر ،این اسامی اسمهای
زمان شهربانی زمان پهلویه هستند و اینکه ما تونستیم تو این مجموعهمون سوای
بحث اقامتی ،همونجور که مشاهده میکنید کافهی سنتی که به عنوان کافه سرهنگ
مطرح شده داشته باشیم

برنامهی دیگهای به جز اقامت برای گردشگرها دارید؟!
بله ،مهمون هایی که برای اقامتگاه میان صرف اقامت نیست و در کنارش ماشین آفرود و تورهای کویر مثل کویر متین آباد ،کویر ابوزیدآباد ،قلعه
کرشاهی ،دره گوران که به سمت موغار و مهاباده رو مطرح کردیم که میتونیم زمان مهمونهامونو پر کنیم

چی شد که تصمیم گرفتید برنامههای دیگهای هم به اقامتگاهتون
اضافه کنید؟!
خب ما فقط اگه میخواستیم صرفا اقامتگاه بوم گردی باشه شاید اونجوری
که براورد ما بود جواب نمیداد و اینکه نمیخواستیم فقط این باشه که
وقتی مهمون بیاد یه شب اینجا بخوابه و فرداش ندونه چیکار کنه؛
ما اومدیم چند تا ماشینهای آفرود اوکی کردیم و مجوزشو از کلوپ سافاری
استان اصفهان به عنوان اولین نماینده کلوپ سافاری شهرستان گرفتیم

طرح توجیهی مجموعتون چیه؟!
ما بالغ بر 23نفر کارآفرینی داریم چه بحث کافه رستورانمون و اقامتیمون و چه بحـث
آفـرودمون و صنـایـع دستـیمون و یه کـارآفرینی دیگهای هم کردیم بحث میناکاری
هستد که میبینید اینا کار دستان هنرمند بانوان شهر خودمونه که این گروه تو جشنواره
مشهد نمونه شدن.
و یـکی از برنـامههـاییـم که آیـنده داریم اینـه که انشااهلل بتونیـم بحـث گالبگیری و
عرقیجات رو تو مجموعمون راه اندازی کنیم

در مورد بادگیر توضیح بدید
خب اینجا معماری قاجاریه بوده و زمان پهلوی وقتی تخریب میشه این مجموعه میمونه
که دو تا بادگیر داشته و بادگیرها یه خصلتی که داشتند اینه که زیر هر بادگیر زمان قدیم
یه تشت مسی پر آب میزاشتن که این ورودی و خروجی هوا اون مجموعه رو خنک
میکرده و بادگیرها شکلهای مختلفی داره که هر کدوم بر حسب ارتفاع و جهت باد
طراحی و اجرا میشه و نحوه کارکدش هم به این صورته که باد پس از برخورد با سطوح
فوقانی ،به دالـانهایی هدایـت میشه که با سـطــح آب داخل حوضخـانه برخـورد
میکنه و فضای داخلی اتاق رو خنک میکنه و تو مناطق مرطوب ،باد فقط از کانالهای
خشک عبور میکنه و فضای اتاق رو تهویه میکنه و این بادگیر با همت سرکار خانم
مهندس فاطمه کربالئی و هنرمندی پدرشون استاد رحمت کربالئی احیا شد

از چیزی گلهمند هستید؟!
یکی از ایراد های گردشگــری شهرمون اینه که ما کال  6 5تا مکـان تاریخـی
بیشتــر نداریم مثل حمام نوغه خونه محقــق الـدولــه یا پرستشگـاه آدیـنه و
مــوزه عروســکها خب مـن صرفــاً به عنــوان یک اقامتگـــاه نـمیتونـم
مجموعـهام رو بچرخونـم تا زمانـی که اینها مکمـــلهای من نباشند؛ زمانی
که همـه یـک زنجیــره بشیم قاعدتـاً میشه نتیجه گرفت ولـی اگر قرار باشه
مثـال حمـام نوغه ،اون زمانی که توریـسـت میاد بستـه باشه خب طـرح من
ناقص میشه ،باالخره من به عنوان مجموعه عمارت سرهنگ دارم رو یـک
سـری پتانسیـلهای گردشـگـری شهـرمون مانـور میدم و مثال میگم من اینو
دارم و شمـا بیایـد ایـنجا این اتفاقات میوفته ولی خـب متـاسفـانـه یکی از
ایرادات شهـر اینه که اماکـن تـاریخیـش روزهای پر بازدید سال که باالخره
گردشگر وارد شهرمون میشه متاسفانه بستهست یا تو بحث کویر متین آباد
که خوشبختانه کمپی هم ایجاد شده ولی خب حالت کامال انحصاریه یعنی ایام
تعطیالت اگه مهمون داشته باشیم ما متاسفانه نمیتونیم بریم و بازدید کنیم

برای این طرح درخواستی هم دادید؟!
بله تو به درخواست خود آقای بخشدار من یه طرحی رو برای کویر متین آباد و بحث اماکن اینجا دادم که متاسفانه نتیجه نگرفتم

خیلی ممنون که درخواست ما رو قبول کردید،باعث افتخار ما بود که با شما گفتوگویی داشته باشیم ،اگه حرف دیگهای دارید بفرمایید
که بیشتر از این وقتتونو نگیریم
منم از شما ممنونم که عمارت ما رو انتخاب کردید و تشریف اوردید
حرف آخر من اینه که چه خوب بود که مسئولینمون یه تدبیری میکردند که کویر متین آباد حداقل امکانات پتانسیل گردشگری رو اونجا قرار بدن که
بتونیم یه نتیجه ی خوب بگیریم که مطمئنم این اتفاق اگه بیوفته نه تنها در مجموعه عمارت سرهنگ بلکه برای شهر خیلی خوبه و در آخر از شما و
نشریتون سپاسگزارم و امیدوارم هم شما نتیجه ی زحماتتون رو بگیرید و هم باعث رونق و پیشرفت شهر بشید.

اینم از مصاحبمون با جناب آقای رحیمینیا
امیدوارم دفعه بعدی که میخواهید به مسافرت برید ،شهر بادرود رو انتخاب کنید؛ البته ناگفته نمونه که مکانهای دیدنی شهر
بادرود بیشتر از اون مکانهایی هستند که ما معرفی کردیم و حتی در شهرها و روستاهای اطراف بادرود هم بسیار مکانهای
تاریخی فوقالعادهای اعم از مسجد آدینه ،دیاوا ،قلعه کرشاهی ،کمپ متینآباد و ....هستند که بهتون پیشنهاد میکنم حتما از
اونها بازدید کنید.

و در پایان اضافه کنم که گویش مردم بادرود "گویش بادی" است که از دسته زبانهای ایران مرکزیه که ریشه در پارسی
پهلوی اشکانی داره
محصول مهم این شهر انار هست که به خارج از کشور هم صادر میشه و بعد از انار ،میوههایی مثل انجیر ،انگور ،سیب خیار،
طالبی و خربزه هم تولید میکنند
و از بازیهای معروف این شهر "هفتسنگ ،یک قل دو قل ،گندم گل گندم ،مورچه گزید ،هوو دارم هوو ،بشکن بشکن،
پنجره ،طاق یا جفت ،پر و پوچ ،دوازده سوک ،خاله رو رو رو ،سه سوک ،دوده خروس و  ...هستند.

تاریخ تولد9225 :
تاریخ شهادت9262/5/99 :
محل تولد :بادرود
محل شهادت :حلبچه
مزار شهید :گلزار شهداء بادرود

تاریخ تولد9221 :
تاریخ شهادت9261/5/1 :
محل تولد :بادرود
محل شهادت :عراق
مزار شهید :گلزار شهداء بادرود
تاریخ تولد9222 :
تاریخ تولد9221 :
تاریخ شهادت9269/1/11 :
محل تولد :بادرود
محل شهادت :خرمشهر
مزار یاد بود :گلزار شهداء بادرود

تاریخ شهادت9269/1/9 :
محل تولد :بادرود
محل شهادت(مفقودی) :زبیدات
مزار یاد بود :شهدای گمنام آقا علی عباس(ع) و سید
محمد(ع)

تاریخ تولد9221:
تاریخ شهادت9261/2/6 :
محل تولد :بادرود
محل شهادت :دهالویه
مزار شهید :گلزار شهداء بادرود
تاریخ تولد9222 :
تاریخ شهادت9261/5/91 :
محل تولد :بادرود
محل شهادت :دربندیخان عراق
مزار شهید :گلزار شهداء بادرود

تاریخ تولد9229 :
تاریخ شهادت9261/8/92 :
محل تولد :بادرود
محل شهادت :پنجوین
مزار شهید :گلزار شهداء بادرود

مقام معظم رهبری میفرمایند :شهادت بدین معنا است
که یک انسان برترین و محبوبترین سرمایه ی خویش را نثار آرمانی سازد که معتقد است زنده ماندن و بارور شدن آن ،به سوی بشریت است
9289/1/95

تاریخ تولد9229 :
9221
تاریخ شهادت9261/18/92 :
محل تولد :بادرود
شهادت:والفجر2
محلعملیاتی
محل شهادت :منطقه
زبیدات
مزار شهید :گلزار شهداء بادرود
تاریخ تولد9226 :

9تاریخ تولد9226 :

تاریخ شهادت9269/1/9 :

تاریخ شهادت9265/91/15 :

محل تولد :بادرود

محل تولد :بادرود

محل شهادت :زبیدات

محل شهادت :شلمچه

مزار شهید :گلزار شهداء بادرود

مزار یاد بود :گلزار شهداء بادرود

تاریخ تولد9228 :
تاریخ شهادت9269/5/8 :
محل تولد :بادرود
محل شهادت :محور کوشک
مزار شهید :گلزار شهداء بادرود
تاریخ تولد9221 :
تایخ شهادت9261/2/96 :
تاریخ تولد3141 :
تاریخ شهادت3133/9/33 :
محل تولد :بادرود
محل شهادت :زبیدات
مزار شهید :گلزار شهداء بادرود
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محل تولد :کاشان
محل شهادت :مریوان
مزار شهید :گلزار شهداء بادرود
سالم بر آنهایی که از نفس افتادند
تا ما از نفس نیوفتیم

شهید محمود داودینژاد
تاریخ تولد3141 :
تاریخ شهادت3133/35/52 :
محل تولد :سرحد آباد کرج
محل شهادت :حلبچه
مزار شهید :روستای دهآباد

قامت راست کردند
تا ما قامت خم نکنیم
به خاک افتادند
تا ما به خاک نیوفتیم
سالم بر آنهایی که رفتند تا بمانند
و نماندند تا بمیرند
سالم بر شهداء

بازدید از منزل شهید محمود داودی نژاد در روستای دهآباد

علی اسدیان بادی

مقاله

هفت اصل اساسی جمعیّت هالل احمر

بی غرضی– Impartiality
نهضت هیچگونه جهتگیری نسبت به ملیت ،نژاد ،عقیده مذهبی،
طبقه یا عقاید سیاسی ندارد .نهضت تالش میکند تا با توجه به نیاز
افراد ،رنج ایشان را التیام بخشد و موارد حیاتیتر را ترجیح دهد.
*جمعیّت هالل احمر در زمان حادثه بدون توجه به نژاد و ملیت به
همه انسانهای صدمه دیده کمک می کند.

کَانَ النََّاسُ أُمََّةً وَاحِدَةً (بقره ، ) 2۱0/مردم امت واحد هستند.

بی طرفی – Neutrality
به منظور بهرهبردن از اطمینان همگانی ،نهضت در درگیریها از هیچ
طــرفــی جانبــداری نمیکند و در هیچ زمـانی در منــاقشههای سیاسی،
نژادی ،مذهبی و یا ایدئولوژی شرکت نخواهد کرد.
*جمعیّت هالل احمر در دعواهای قومی و نژادی ،به صورت بیطرف

فقط به مجروحین و آسیب دیدگان کمک میکند.

*وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمََّةً وَسَطًا (بقره ، )۱40/و این چنین شما را امت
میانه قرار دادیم

استقالل – Independence
نهضــت مستقــل است .نماینــدگــان محلــی ضمن آنکه در خدمت
انسـاندوستـانه دولـتهای خود نقـش کمکـی را ایفـا خواهـند کـرد و
منطبق با قوانین کشور متبوع خود خواهد بود باید همواره استقالل خود
را حفظ کنند تا بتوانند منطبق با اصول نهضت عمل کنند.
*جمعیّت هالل احمر ایران مستقل و وابسته به هیچ کشوری نیست

و کامالً مردمی می باشد.

*شَجَرَةٍ مَُّبَارَکَةٍ زَیْتُونِةٍ لََّا شَرْقِیََّةٍ وَلَا غَرْبِیََّةٍ (نور)05/
درخت مبارک زیتون که نه شرقی و نه غربی است.

خدمت داوطلبانه – Voluntary Services
خدمـت در نهضـت داوطلبـانه اسـت و در هیتچ شرایـطــی سـودآوری
مشوق آن نخواهد بود.
*جمعیّت هالل احمر برای کمک به انسانها و نجات جان آنان
پاداش و حقوقی دریافت نمیکند

.

*إِنََّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللََّهِ لَا نُرِیدُ مِنکُمْ جَزَاء وَلَا شُکُورًا (انسان)9/
ما فقط برای رضــای خدا به شما غذا می دهیم و پاداش و اجری
نمیخواهیم.

بشردوستی – Humanity
نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هالل احمر که با ایده کمک بیطرفانه
به مجروحان جنگی شکل گرفت .با پشتوانه ملی و بینالمللی خود تالش
می کند تا رنج را در هر کجای جهان التیام بخشد و از آن جلوگیری کند.
هدف نهضت ،محافظت از جان و سالمتی نوع بشر و تضمین کرامت
آن است .نهضت درک متقابل ،دوستی ،همکاری و صلح پایدار را در
میان ملتها ترویج میکند.
*جمعیّت هالل احمر برای نجات جان و سالمت همه انسانها تالش

میکند.

*وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنََّمَا أَحْیَا النََّاسَ جَمِیعًا (بقره)2۱0/
هر کس جان یک نفر را نجات دهد مثل این است که جان همه
انسانها را نجات داده است.

یگانگی – Unity
در یک کشور ،تنها یک جمعیّت صلیب سرخ و یا هالل احمر میتواند
وجود داشته باشد .این جامعه باید برای استفاده عموم باشد .این جامعه
باید فعالیّتهای انسان دوستانه را در سرزمین خود انجام دهد.
*هر کشور فقط یک جمعیّت هالل احمر می تواند داشته باشد.
*وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَالَ تَفَرََّقُواْ (آل عمران)۱30/
همگی به ریسمان خداوند چنگ بزنید و به راههای متفرق نروید.

جهان شمولی – Universality
همه جمعیّتها در نهضت بینالمللی صلیب سرخ و هالل احمر از
موقعیّت یکسان برخوردارند و مسئولیتها و وظایف یکسانی را در
کمک به یکدیگر دارند.
*جمعیّتهای هالل احمر همه جهان در زمان حادثه به هم کمک

میکنند.

*تَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرَِّ وَالتََّقْوَى (مائده، )2/
به یکدیگر در نیکوکاری و تقوی کمک کنید.

 یک نکته مهم :همانطور که مالحظه نمودید هفت اصل
فوق بعنوان اصول اساسی نهضت بین المللی صلیب
سرخ و هالل احمر در همهی کشورهای عضو این
نهضت و از جمله ایران پذیرفته شده و مورد احترام
است.
فراموش نکنیم که جمعیّت هالل احمر بر اساس اساسنامه خود ،
تابع قوانین رسمی و جاری جمهوری اسالمی ایران از جمله قانون
اساسی است .در قانون اساسی ،دین اسالم و مذهب تشیع
بعنوان محور و پایه ی همه ی قوانین مطرح شده است .و دین
اسالم بعنوان نسخهی نجات بشریت در همه ی تاریخ و برای
همیشهی انسان میباشد و در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی
دارای قانون و دستور میباشد .جمعیّت هالل احمر نیز در این
نظام مقدس از این قاعدهی کلی و مترقی استثناء نخواهد بود.

از سویی تعریف درست اصولی و اهدافی همچون بیطرفی و
بیغرضی آن است که در هنگام حوادث و بالیا که جان انسانهای
بیگناه و درمانده به مخاطره افتاده است  ،بدون توجه به نژاد،
مذهب و … به آنان کمک رسانی شود  ،همان موضوعی که تاکنون
نیز اتفاق میافتاده است  ،اما معنی آن این نیست که در مقابل
ظلم  ،جنایت  ،تجاوز  ،بی عدالتی و مظاهر ستم و خودکامگی نیز
سر تعظیم فرود آورد و حتی با بیان و اقدام  ،بعضی مواقع همراهی
هم نمود.

ما بیطرفیم  ،اما به اصول دینی خود که همان دوستی با مؤمنان
و دشمنـی با ظالمـان هسـت  ،از بن دندان پـایبنـدیــم .ما
بیغرضیم ،اما بیغرضی ما سبب نمیشود که در برابر ظلمی که
بر مردم مظلوم غزه ،فلسطین و سایر کشورهای اسالمی میشود و
بر اساس همهی قوانین انسانی و بشری محکوم است  ،ساکت
بنشینیم و کمک هم نکنیم .در موضوع استقالل نیز  ،باید پذیرفت
که تالش جمعیّت هالل احمر در همهی دنیا آن است که
وابستگیهای مالی خود به دولت را از محل کمکهای مردمی،
اعانات ،وقف و … کم نماید .به عبارتی جمعیّت تالش نماید که
متکی به دولت نباشد اما باید پذیرفت که همراهی و همدلی
دولت نقش اصلی در موفقیت مأموریتهای جمعیتهای ملَّی
دارد .چنانچه یکی از عوامل اصلی به رسمیت شناختن جمعیّتهای
ملی توسط فدراسیون بین المللی نیز ،مشروعیت و حمایت
رسمی دولت آن کشور از جمعیّت ملَّی میباشد.

وظایف کانون های دانشجوئی:
عضوگیری از بین دانشجویان داوطلب و تشکلن مودن آنها در

گروهها و واحدهای سازمانی در قالب کانونهای اجتماعی دانشجویی
برنامه ریزی جهت آموزش دانشجویان به منظور تحقق هدفهای
اجتماعی سازمانی و دانشگاهی و آماده نمودن آنان جهت شرکت
در فعالیّتهای اجتماعی  ،فرهنگی وخدمات عامالمنفعه و سایر
برنامههای سازمان
انتخاب و آموزش مربیان از بین کارکنان عالقهمند دانشگاهها بر
اساس برنامه آموزشی سازمان
ارائة خدمات اجتماعی به دانشجویان نیازمند و آسیب دیده در
چارچوب اهداف و برنامههای سازمان کوشش در جهت شناساندن و
معرفی هدفها و فعالیّتهای جمعیّت هالل احمر با مشارکت
دانشگاهها به جامعه و جلب همکاری مردم و نهادها در جهت تحقق
اهداف و برنامههای سازمان برنامه ریزی و اجرای طرحهای مشترک
علمی و پژوهشی به منظور تعیین هدفها وبرنامههای سازمان هالل
احمر با توجه به تحوالت فرهنگی  ،اجتماعی واقتصادی.
ایجاد شرایط الزم جهت انتقال تجربیات و بازدیدهای علمی و امکان
سنجی و برگزاری دورههای کارآموزی دانشجویان در مراکز تابع
جمعیّت هالل احمر
همکاری در قالب فعالیّتهای منطقهای و جهانی
همکاری متقابل در طراحی و برنامه ریزی آموزشی وپژوهشی به منظور
نهادینه کردن مفاهیم واالی الهی و انسانی مورد نظر سازمان هالل
احمر در دانشگاهها و مراکز آموزش عالـی و پژوهشـی بررسی و
برنامهریزی برای استفادة مطلوب ازتواناییها و مهارتهای
دانشجویی در گسترش فرهنگ صلح  ،تفاهم و دیگر ارزشهای
انسانی.

مشارکت دوجانبة دانشگاه آزاد اسالمی و سازمان هالل احمر در انجام
پروژههای تحقیقاتی پژوهشی و تألیف کتب و مجالت علمی،
انتخاب عناوین پایان نامههای دانشجویی درسطوح کارشناسی ارشد
و دکترا در راستای اولویتهای موردنظر جمعیّت هالل احمر و
برگزاری کنفرانسهای علمی پژوهشی مشترک.

کانون دانشجویی هالل احمر
ماه سالمت

بیپرده
سالم
یکی از مشکالت بزرگ دانشگاه
اینه که بعضی از اساتید واقعا زمان
امتحانات رو خیلی کم داده بودند
و سواالت رو خیلی سخت طرح
کرده بودند جوری زمان امتحان و
سطح امتاح اصال باهم جور در
نمیومد و خیلی از دانشجویان حتی
نرسیدند سواالت رو بخونن و زمان
تموم شد و حتی اساتید هیچ
ارفاقی به نمرات نکردند ،واقعا
انصاف نیست
سالم
یکی از ایرادات اطالعرسانی و فرق
گذاشتن بین دانشجویانه
چرا فقط به بعضی از دانشجویان
اطالع میدن که یکی از دروسشون
استاد موافقت کردن دوباره ازشون
امتحان بگیرن؟!
پس بقیه که اعتراض دارن چی؟!
چرا تعداد خاصی باید امتحان
بدن؟!
مگه ما دانشجویان دانشگاه
نیستیم؟!
ماهایی که تو دانشگاهیم و کلی
هزینه کردیم دستمون به هیچجا
بند نیس و فقط به تعداد خاصی از
دانشجویان بها داده میشه

سالم
یکی از مشکالتی که خیلی از دانشجویان دارند ،وارد نکردن نمرات توسط اساتید
بود که حتی بعضی از اساتید بعد از حذف و اضافه هم نمرات رو وارد نکرده بودند
و دانشجویان بالتکلیف موندند
مشکل بعدی ارائه دروس محدود برای انتخاب واحد و حذف و اضافه بود که
خیلی از دانشجویان ترم آخر نتونستند دروس رو بردارن و این باعث شد یک
ترم عقب بیوفتن

با سالم
بنده یکی از دانشجویان دانشگاه هستم
یکی از مشکالت ما دانشجویان که اخیراً خیلی درگیر بودیم ،مشکل سایت
آموزشیاره که هم زمان انتخاب واحد و هم بعد از انتخاب واحد ما رو با
مشکالت زیادی رو به رو کرد
زمان انتخاب واحد خیلی از دروس ارائه نشده بودند و بعضی از دروس که ارائه
شده بودند قابل برداشت نبودند و این مسئله هم ما رو اذیت کرد و هم
مسئولین دانشگاه رو
و حتی زمان حذف و اضافه خیلی از دروس هنوز ارائه نشده بودند و تعداد
زیادی از دانشجویان که معدل الف یا ممتاز بودند حداکثر  11واحد و حتی
کمتر تونستند انتخاب کنند
و مشکل بعدی اینکه هنوزم با وجود اینکه چند هفته از زمان انتخاب واحد و
حتی ورود به کالسها گذشته ولی هنوز اسم بعضی از اساتید و زمان تشکیل
دروس انتخابیمون تو سامانه وجود نداره و خیلی از کالسها رو به دلیل خرابی
سایت تشکیل نشده
با سالم
یه فکری به حال دروس عمومی بکنید؛ امتحانای دروس عمومی از دروس
تخصصی خیلی سخترن ،درس عمومی برداشتیم معدلمونو بهتر کنه ولی برعکس
بدتر کرده ،واقعا انصاف نیست درس تخصصی بشیم  91و  11ولی درس عمومی
 91و  91شدیم،
خواهش اساتید
یکم با ما راه بیان

سالم
بعضی از اساتید دوبار از دانشجویان امتحان گرفتند و هنوز
که چند هفته از امتحان دوم ،حذف و اضافه و شروع کالسها
گذشته نمرات رو وارد نکردند ،خواهشا پیگیری کنید ،اگه
نمیخواستند نمرات رو تغییر بدن چرا دوباره امتحان گرفتند؟!

با عرض سالم
دانشجویان عزیز لطفـا انتقادات ،پیشنهادات و
دیدگاههای خودتون رو در خصوص مسائل روزمره
دانشگـاه به آیـدی تلگرامـی مدیـر مسئـول نشریـه
"  " http://t.me/zohre_karbalaeiارسال
نمایید تا ما اون رو به واسطه نشریه خودتون (کالم
دانشجو) به سمع و نظر مسئولین دانشگاه برسونیم
 مطالب ارسالی شما در نشریه کالم دانشجو
ذکر خواهد شد

معرفی کتاب
کتاب "روزی که شهید شدم" تاریخ شفاهی زندگی با برکت در عین حال
پررنج شهید حسین حسنزاده و روایت شهادت اولشان از زبان خود ایشان
و به قلم ابوالقاسم وردیانی است.

گزیده
اگر حالم بد باشد ،بهشـت زهرا هم نمیروم و اگر حالم خیلی بد باشد ،دعای
ندبه را هم توی خـانه مـیخوانم .وقتی مـیروم بهشـت زهـرا ،نمیتوانم وارد
قطعهی شهدا بشوم .یاد یارانی که رفتند و فکر اینکه چرا من ماندم ،حالم را
خراب میکند .همان نزدیکی میایستم و فـاتحه میخوانم .گاهی هم میروم
قبـرستان "چیذر" و امـامزاده علیاکبر ،هممحلـیهـا و همبـازیهـای دوران
کودکیام شهیـدان خاتمی ،خرمٌی ،عطاری ،مقدم ،بختیاری ،منتظری و چند
نفر دیگر همه توی امامزاده علیاکبر هستند .دیدارشان حالم را بهتر میکند.
گاهی از من میپرسند:
چـرا برای تجدید قوا به آمریکـا نمیری و مدتـی پیش پدر و مادرت نمیمونی؟
میگویم:
من همینجا و در کنار مردمِ خودم ،توی خیابان هاشمی و خوش و توی درمانگاه تجدید قوا میکنم .دوست دارم همینجا
بمیرم و همینجا ،کنار دوستان و همرزمای شهیدم و توی خاک کشور خودم دفن بشم...

ماجرای "پنجره چوبی" یک عاشقانه انقالبی است .یک عشق و عاشقی وسط
حادثه! دل و دلبری در وسط میدان جنگ! عشق یک مفهوم سانتی مانتال
نیست .الزاماً برای عاشق شدن و عاشق بودن قرار نیست یک با آدم احساساتی
طرف باشیم که همیشه عقلش تابع احساساتش باشد .همیشه قرار نیست
تصویر عشق در ساحل دریا و در دست در دست معشوق ،قدم زنان روی
ماسههای ساحل تعریف شود!
داستان بلند "پنجره چوبی" از وقایع تاریخی پیش از انقالب آغاز میشود و در
ادامه به روایت دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران میپردازد و ماجرای آن
تا سال  65ادامه پیدا میکند .تمام این وقایع در قالب یک داستان عاشقانه و
تاثیری که انقالب بر افراد میگذارد بیان شده است .قصه به سرگذشت دختری
در قبل از انقالب باز میگردد که به پسری عالقهمند میشود که آن پسر از
مبارزین و انقالبیون است و این عالقه وی را به جریان مبارزات سوق داده و
همراه و همپای پسر میایستد.

به دو نفر از دانشجویانی که بهترین و قشنگترین برداشت خود را از یکی از فیلمها یا کتابها برای ما ارسال کنند جوایز نفیسی تعلق میگیرد.
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-1

نخستین جایی که برابری جنسیتی باد از آنجا شروع شود

-2

زنی که هیچگونه مزاحمتی را بر نمیتابد  ......است

-3

پیوند مقدسی که هدف نهایی آن رسیدن به آرامش است

-4

ایرانیترین سردار

-5

زنی که طالق گرفته  ......است

-6

مرد یا زنی که به کسی جز همسر خود کسی نگاه نمیکنند ...... ،هستند

-7

فیلمی که به یکی از حقوقی که از زنان سلب شده است اشاره دارد

-8

زنی که حقوقش را بخواهد  ......است

-9

اگر کسی زیاد از حد میخوابد  ......است

-11

زنی که بلند میخندد  ......است

-11

 ......جنسیت ندارد

-12

یکی از سه دانشجوی شهید در  16آذر

مسابقهی دوم :به اولین نفری که
جملهی پایین عکس صفحهی اول
را ،به طور کامالً صحیح برای ما
ارسال کنند جایزه تعلق میگیرد.

دانشجویان عزیز لطفا جواب مسابقه رو به آیدی تلگرامی زیر
ارسال فرمایید
http://t.me/zohre_karbalaei
به سه نفر از عزیزان به قید قرعه جوایز اهدا میشود

راهنمایی :برای پیداکردن جوابها کافیست به نشریههایمان مراجعه فرمایید.

و چه بسیارند کسانی که میگویند "من به تنهایی نمیتوانم دنیا را تغییر دهم"
دوستان عزیز به پایان نشریه رسیدیم ،مرسی که وقت گذاشتین امیدوارم که مطالب براتون مفید بوده باشه
خوشحال میشیم پیشنهادات ،انتقادات و نظراتتون رو با ما در میون بزارید تا ما از دیدگاه شما در نشریههای بعدیمون
استفاده کنیم
امیدواریم که سالی پر از اتفاقات قشنگ در کنار عزیزانتون داشته باشید و امیدواریم همونجور که بهار یک نقطه داره ،نقطه
آغاز بهار زندگیتون بی انتها باشه
و یادمون نره پایان فصل سرد ،همیشه سبزه
خوشحال میشیم به کانال تلگرامی ما بپیوندید
http://t.me/nashrie_kalame_daneshjoo
از لحظهی خداحافظی میشود
صدها رمان نوشت
که فقط همین کلمه را تا آخرین صفحهاش تکرار کرد
صدها فیلم بلند سینمایی ساخت که همان یک سکانس را بارها
گریه کرد
تا شماره نشریه بعدیمون
شما رو به خدای بزرگ میسپاریم
در آغاز سال ،قول دهیم
با همدیگر در سال جدید

دو قدم مانده به خندیدن برگ
خورشید درخشان است

یک نفس مانده به ذوق گل سرخ

با یاری هم

تابستان کم رنگ

چشم در چشم بهاری دیگر

منظری زیبا

و زمستان در سایه

تحفهای یافت نکردم که کنم هدیهتان

و زندگی خاطرهانگیز
خلق کنیم

و این یعنی
بهاری دیگر در راه است
سال نو مبارک

یک سبد عاطفه دارم
همه ارزانیتان

فراموش نکنید فرصتها اتفاق نمیوفتند ،شما خالق آنها هستید

بسیج دانشجویی الغدیر دانشگاه آزاد اسالمی واحد بادرود

