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منتشرنشد

آس��يب پذيري زنان در بالياي طبيعي و غيرطبيعي 
امري اس��ت كه دس��تمايه مطالعات متع��ددي در 
دنيا بوده اس��ت و نتايج تمامي مطالع��ات نيز بر اين 
نكت��ه تأكيد دارد كه زن��ان و ك��ودكان در حوادث و 
باليا چه ح��وادث و بالياي طبيعي همچون س��يل و 
زلزله و چه حوادث دست س��از بشر همچون جنگ ها 
آس��يب پذيرترند. همين مس��ئله هم ايجاب مي كند 
تا مس��ئوالن و امدادگران زن در چني��ن حوادثي در 
مناطق حادثه ديده حاضر ش��وند؛چراكه زنان درك 
بهتري از مسائل و نيازهاي يكديگر دارند و حضور زنان 
مسئول و امدادگر به آرامش زنان آسيب ديده كمك 
مي كند. اين مسئله اي است كه در ماجراي سيل اخير 
كمتر با آن مواجه بوديم و جز چند نفر از زنان مسئول 
همچون معاونت زنان و خانواده، حضور ساير مسئوالن 

زن در مناطق سيل زده حضوري نامرئي بود!
چرازناندربالياآسيبپذيرترند؟

آسيب پذيري زنان در حوادث و باليا داليل متعدد و 
متنوعي دارد؛ از س��اختار فيزيولوژي و زيستي زنان 
گرفته تا ويژگي هاي رواني و از همه مهم تر س��اختار 
اجتماعي جوامع كه موجب شده است زنان در اينگونه 
رخدادها نقشي حاشيه اي داشته باشند، زيرا از يكسو 
زنان امدادگر آموزش ديده براي حضور در صحنه هاي 
حوادث بسيار اندك هستند و خيلي وقت ها عمليات 
امداد و نج��ات به واس��طه خطرات و س��ختي هاي 
موجود و آموزش ديده نبودن نيروهاي امدادي زن و 
همچنين توانايي كمتر زنان بدون حضور حتي يك 
امدادگر زن عملياتي مي شود و اين به معناي تحمل 

فشاري مضاعف روي زنان آس��يب ديده اي است كه 
در صحنه حوادث نيازمند كمك هس��تند. پايبندي 
به اصول اسالم و ارزش هاي اسالمي در ميان مردم ما 
نيز به اين مسئله دامن مي زند و موجب مي شود زنان 
حادثه ديده با چالش هاي ج��دي و متعددي مواجه 
شوند. از سوي ديگر فقدان حضور نيروهاي امدادي 
زن در چنين حوادثي موجب غفلت از نيازهاي خاص 
زنان و كودكان در حوادث اينچنيني مي شود. اما يكي 
از اصلي ترين داليلي كه موجب مي شود نيازهاي زنان 
آسيب ديده در اين حوادث ناديده گرفته شود جاي 

خالي مسئوالن زن در چنين حوادثي است. 
حضورنامرئي

بسياري از مس��ئوالن زن كش��ورمان اما در حوادث 

س��يل اخير حضوري نامرئي را به نمايش گذاشتند! 
نمايندگان زن مجلس وقتي پس از تعطيالت طوالني 
مدت خانه ملت به مجلس بازگش��تند بيشتر ترجيح 
دادند روي ط��رح افزايش تعداد نماين��دگان زن در 
مجلس تأكيد كنند. به همين دليل هم بود كه حتي 
كمترين اظهارنظري درباره وضعيت زنان در مناطق 
سيل زده از چهره هاي ش��ناخته شده زن در مجلس 

منتشر نشد. 
نماين�دگانزنمجلسمش�غولچهكاري

هستند؟
شايد س��يالب ايام خوبي را براي حمله به شهرها و 
روستاهاي كشور انتخاب نكرد؛چراكه بهارستاني ها 
تا 17 فروردين م��اه در تعطيالت نوروزي به س��ر 

مي بردند و نمي توانستند درباره سيل اقدامي داشته 
باشند! با بازگشايي مجلس بعد از تعطيالت طوالني 
نوروزي اما فراكسيون زنان مجلس كارهاي مهم تري 
از رسيدگي به وضعيت زنان سيل زده داشت. حذف 
تبصره مربوط به سهم زنان در ليست هاي انتخاباتي 
كه با تصميم كميسيون ش��وراها در بررسي طرح 
اصالح م��وادي از قان��ون انتخاب��ات مجلس اتخاذ 
شده، در حال حاضر مهم ترين موضوع مورد توجه 
نمايندگان زن مجلس است؛ موضوعي كه در جلسه 
علن��ي مجل��س در روز 26 فروردين ماه از س��وي 
فاطمه حس��يني تذكر داده ش��د. فريده اوالدقباد 
رئيس فراكسيون زنان مجلس با تأكيد بر ضرورت 
افزايش مشاركت سياسي زنان در سطح پارلمان به 
خانه ملت گفت: »افزايش تع��داد نمايندگان زن، 
يكي از موارد مطالبه جدي فراكسيون زنان مجلس 
است و اعضاي اين فراكس��يون طرح مربوط به آن 
را امضا كرده اند.«  وي معتقد اس��ت: » شايد ما نيز 
بتوانيم بر تعداد نماين��دگان زن مجلس بيفزاييم 
ت��ا از اين طريق بت��وان در حوزه سياس��تگذاري و 
قانونگذاري بهت��ر و مطلوب تر در ح��وزه خانواده 
و زن��ان گام برداش��ت.« رئيس فراكس��يون زنان 
مجلس اما از دس��تاوردهاي مجلس دهم به عنوان 
ركورددار بيش��ترين تعداد نماينده زن براي زنان 
سخني به ميان نياورد همچنان كه در برابر وسعت 
حادثه س��يل اخير و زناني ك��ه در اي��ن حادثه با 
 انواع و اقسام آس��يب ها مواجه شده اند هيچ حرفي 

براي گفتن نداشت. 

طرح�يكهخانهمل�تراهمباخ�ودهمراه
نكرد

طرح ها و لوايح مربوط به زنان در مجلس دهم كه نسبت 
به تمام ادوار مجلس بيش��ترين نماين��ده زن را دارد  
آنچنان ناچيز است كه اختصاص سهمي از فهرست هاي 
انتخاباتي به زنان نتواند نظر س��اير اعضاي خانه ملت 
را جلب كند. نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي با 
پيشنهاد پروانه مافي، نماينده تهران و عضو فراكسيون 
زنان مجلس مبن��ي بر اختصاص حداقل يك شش��م 
فهرست هاي انتخاباتي به زنان در حوزه هاي انتخابيه 

باالي شش كرسي نمايندگي مخالفت كردند. 
فاطمه حسيني، نماينده مردم تهران در ادامه پيشنهاد 
كرد يك نفر از فهرست هاي انتخاباتي حوزه هاي داراي 
سه كرسي نمايندگي بايد به زنان اختصاص يابد. بر 
اساس اين پيشنهاد، در كرسي هاي داراي چهار و پنج 
كرسي نمايندگي،  دو نفر از فهرست انتخاباتي  و در 
حوزه هاي داراي شش كرسي نمايندگي و باالتر يك 
سوم فهرس��ت انتخاباتي به زنان اختصاص مي يابد. 
طبق اين پيش��نهاد، حوزه ه��اي انتخابيه داراي يك 
يا دو كرس��ي نمايندگ��ي تحت تأثير اين پيش��نهاد 
قرار نمي گيرند كه با اين حساب بيش از 170 حوزه 

انتخابيه مشمول اين پيشنهاد نيستند. 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي اما با 76 رأي 
موافق، 104 رأي مخالف و پنج رأي ممتنع از مجموع 
214 نماينده حاضر با اين پيش��نهاد ه��م مخالفت 
كردند. دولت و كميسيون شوراها در اين رأي گيري 

موافق اين پيشنهاد بودند. 

 زنان آفریننده اي
 كه  فرق مي كنند

زنان روس��تايي با زنان ش��هري خيلي فرق مي كنن��د. حكايت اين 
تفاوت تنها در ظاهر،پوشش زيبا و رنگارنگ و پوشيده زنان روستايي 
كه هويتش��ان را از ترك،  ُكرد، لُر و بل��وچ از دور فرياد مي زند محدود 
نمي شود. برخي از زنان شهري شايد ش��اغل باشند و برخي خانه دار 
اما چه شاغل و چه خانه دار دايره مسئوليت زنان شهري در مقايسه با 
زنان روستايي بسيار محدود تر است. زنان روستايي شايد همانند زنان 
شهري صبح ها كه از خواب بلند مي ش��وند و به رتق و فتق امور خانه 
مي پردازند براي حضور در اداره و فاصله اي هشت تا 10 ساعته از خانه 
و زندگي شان بيرون نزنند اما اين بدين معنا نيست كه زنان روستايي 
شاغل نيستند. آنها هم ش��اغلند و از قضا در روستاها اقتصاد خانواده 
اگر روي انگشتان هنرمند و دستان پرتوان زنان خانواده نچرخد الاقل 

نقش زنان در پايه هاي اقتصادي خانواده از مردان كمتر نيست. 
زنان روستايي از زنان شهري كارمند سحرخيزترند. آنها در كنار تمامي 
نقش هايي كه يك زن در خانواده دارد بايد نقش مدير داخلي خانه را هم 
بازي كنند. برخي كشاورزند و در كنار مردانشان پيش از طلوع آفتاب 
سر زمين مي روند و در وقت كشت، دانه مي كارند و در وقت درو، خوشه 
مي چينند. آنها هم كه دامدارند پا به پاي مردانشان در تر و خشك كردن 
دام ها و تدارك آب و علوفه و مراقب��ت از حيوان ها حضور دارند. گاهي 
شير حيواناتشان را مي دوشند و گاه با دستان مادرانه شان آنها را تيمار 
 مي كنند. حيواناتي كه براي زنان روس��تايي هست و نيستشان است و 

دار و ندارشان به وجود آنها بسته است. 
درس��ت در جايي كه كار مردان تمام مي ش��ود تازه آغ��از كار زنان 
روستايي است. آنها هستند كه بايد گندم درو شده شان را آرد كنند،  از 
آرد خمير بسازند و آتش مهرشان را در دل تنور بنشانند و از خميري 
كه با دست خود ساخته اند نان بپزند. اگر شيري دوشيده شده است 
بجوشانند و از دل سياه مشك،  از دوغ كره بگيرند و در لحظه هايي كه 
ديگر اعضاي خانواده خستگي در مي كنند آنها بايد عرق از پيشاني 
بگيرند و نان هاي گذاش��ته در دل تنور را زير و رو كنند تا لقمه ناني 

بر سفره شان باشد. 
اما اين هم پايان كار روزانه زنان روستايي نيس��ت. اوقات فراغت آنان 
با دارهاي قالي و حصيرهاي س��بدبافي، گالبت��ون دوزي،نمدبافي و 
گليم بافي پر شده است. سرانگشتان اين زنان قهرمان كه در مصاف با 
داس، خار، بيل و كلنگ زمخت شده مردانه شده به وقت آفرينش هنر 
روي دار قالي،گليم و حصير آنچنان ظرافتي از خود نشان مي دهد كه 
هيچ دختر دست به سياه و سفيد نزده شهري با سر انگشتان ظريفش 
نمي تواند خالق چنين هنرهايي باش��د و اينگون��ه خالقانه گل و بوته، 
 رنگ و لعاب و ترنج و شكار را با تار و پود گره بزند و در چارچوب دست 

بافته اي جاودانه كند. 
بخشي از زنان روستايي شايد به دليل تمام اين دلمشغولي ها كمتر 
فرصت كرده باشند درس بخوانند و دكتر يا مهندس شوند اگر چه 
زنان روستايي زاده تحصيلكرده هم كم نداريم اما زن روستايي دامدار 
يا كشاورزي كه تحصيالتي ندارد و سيالب به مزرعه اش زده يا دامش 
زير هجوم آب جان باخته است يعني همه سرمايه زندگي اش، همه 
دار و ندارش،  همه هست و نيستش را در قمار با جانش باخته است. 
شايد اين ريشه مقاومت روستايياني باشد كه در معرض سيل بودند 
و راضي نمي شدند خانه و زندگي،  مزرعه و دامداري شان را رها كنند 
و بروند و آنهايي كه رها كرده اند و رفته اند حاال در بساطشان » هيچ« 
 است. اين همان زني اس��ت كه تا چندي قبل نه فقط چرخه اقتصاد 
خانواده كه بخش��ي از چرخه اقتصاد كش��ور را روي س��ر انگشتان 
هنرمندش مي چرخاند و حاال اگر بنا باشد دست روي دست بگذارد 
و چشم انتظار لقمه اي نان در گوشه اردوگاه چنبره بزند روح بزرگش 
فرس��وده مي ش��ود و غيرتش به جوش خواهد آمد. زن روس��تايي 
اما غيرت دارد،  هنرش در س��ر انگش��تانش نهفته است و با خودش 
ذخاير ارزش��مندي از تجربه و توانايي به همراه دارد. زنان سيل زده 
روستايي در استان هاي ايالم،  خوزستان،  خراسان،  گلستان، لرستان 
و سيستان را كنار گذاش��ته ش��دن از چرخه كار و زندگي افسرده 
خواهد كرد. اگر دست اين زنان را بگيريم خودشان زندگي شان را از 

نو بنا خواهند كرد. 

 دروغ هایي كه زنان باور مي كنند
 و حقایقي كه آنان را آزاد مي سازد

اين كت��اب جل��د دوم از س��ري 
كتاب هاي »فمينيسم در ترازوي 

نقد« است. 
40 دروغ راي��ج در غ��رب كه باور 
آنها به زندگ��ي فردي و اجتماعي 
زنان آس��يب مي رساند، در كتابي 
با عن��وان »دروغ هايي ك��ه زنان 
باور مي كنن��د و حقايقي كه آنها 
را آزاد مي س��ازد« نوشته »نانسي 
لي دم��وس« ب��ا ترجمه پريس��ا 
پورعلمداري از س��وي دفتر نشر 

معارف چاپ شده است. 
اين كتاب ترجمه و تلخيص كتاب Lies Woman Believe اس��ت. 
نويسنده كتاب، فارغ التحصيل دانشگاه كاليفرنياي جنوبي و سرپرست 
انتشارات و عضو هيئت مديره كشيشانFeaction  در ميشيگان است. 
نويس��نده اين كتاب كه يك زن مبلغ مس��يحي اس��ت، با اش��اره به 
سردرگمي هاي روزانه زنان مي كوشد به آنان كمك كند تا فريب هايي 
كه بسياري از آنان را به نااميدي كشانده اس��ت، بشناسند و با معرفي 
شيطان به عنوان منشأ تمام دروغ پردازي ها و انحرافات بشري و استفاده 
از مثال هاي مستند و حقيقي، خواننده را راهنمايي مي كند تا به سوي 

حقايقي بازگردند كه تنها با آموزه هاي ديني، قابل يافتن هستند. 
اين كتاب كه با ش��يوه اي نو  نگرش هاي فمينيستي را نقد مي كند، در 

سه بخش و 11 فصل تدوين و تنظيم شده است. 
دروغ هايي كه زنان درباره خودشان و گناه، ازدواج، فرزندان، عواطف و 

شرايط زندگي باور مي كنند، برخي از عناوين اين كتاب است. 
در بخش سوم اين نوشتار، حقايقي كه زنان را از اين دروغ ها آزاد مي كند، 

مطرح مي شوند. 
اين كتاب توسط اداره مطالعات زنان و خانواده معاونت پژوهشي نهاد 
نمايندگي مقام معظم رهبري در دانش��گاه ها در سال 1۳۸۸ در قالب 

1۳6 صفحه منتشر شده است. 
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حوادثس�يلاخيردراردوگاههاياضطرارياس�كانس�يلزدگانحاضر
نشدندونهايتواكنشبرخيازآنهابهاينماجرانشستندرخانهونوشتن
توئيتهاييدربارهشجاعتزنانمناطقسيلزدهيانيازهايويژهزناندر
ش�رايطبحرانيبود؛توئيتهاييكهخيليازآنهابيشتررنگوبويمنافع

سياسيميدادندتادلسوزياجتماعي.برخيازچهرههاييكهپيشازاين
درموارديهمچونافزايشس�نازدواجياورودزنانبهاستاديومفوتبال
چهرهشدهبودنددراينحادثهباسكوتمطلقآنهامواجهشديم.نمايندگان
زنمجلسبهجايپرداختنبهوضعيتزناندرحادثهس�يلترجيحدادند
انرژيشانرارويافزايشتعدادنمايندگانزندرخانهملتمتمركزكنند.

زهرا چیذری
  گزارش  

کبری فرشچی
  گزارش 2  

آنهايی كه به مناطق سيل زده سر زدند
نمای نزدیک

در اين ميان اما برخي چهره ها هم به مناطق سيل زده سر زدند. معصومه ابتكار، معاون زنان و خانواده 
رئيس جمهور يكي از اين افراد بود. وي در اين ماجرا به خرم آباد سفر و با اعضاي ستاد هماهنگي جمعي 
از تشكل هاي مردم نهاد براي كمك رساني به مناطق آسيب ديده از سيل ديدار كرد. وي همچنين 
از محل استقرار چادرهاي هالل احمر در پلدختر بازديد كرد. در اين سفر فرحناز مينايي پور مشاور 
وزير آموزش و پرورش، وحيده نگين مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دكتر مينور لميعيان 
دبير كارگروه سالمت و بهداشت معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده نيز براي بررسي و 

پيگيري امور مربوطه حضور داشتند.

زن�انس�رزمينم�اقهرماناني
بيادعاهستندكهدرسختترين
ش�رايطه�مقهرمانه،محك�مو
اس�توارميايس�تندوحماس�هميآفرينند.صحنههاي
ايس�تادگيوحماس�هآفرينيزنانمناطقسيلزدهدر
فض�ايمج�ازيوش�بكههاياجتماعيآنچن�انتكان
دهندهاس�تك�هانگارن�هانگارب�رمبن�ايتئوريهاي
اثباتش�دهزن�اندرح�وادثوبالياآس�يبپذيرترند.
ش�يرزنانس�رزمينم�اه�رحادث�هايرادربراب�ر
جنگ�ي ميكنند؛چ�ه مغل�وب خ�ود ايس�تادگي
ويرانگ�ر. س�يالبي چ�ه و باش�د س�اله هش�ت
زن�اندربالياوح�وادثبيش�ترآس�يبميبينند،امااين
آس�يبهاتنه�اب�هدلي�لتواناييجس�مانيكمت�رزنان
نس�بتبهمرداننيس�ت.زنانبيش�ترآس�يبميبينند
چ�ونروحش�انبزرگت�راس�ت!چونهمس�رندوج�ز
خودش�انبايدب�هشوهرش�انهمفك�ركنن�د.خواهرند
يعنيت�ابآنندارندتاخاريبهدس�تبرادرش�انبرود.
دخترن�دوت�اهميش�هدلواپ�سوغمخ�وارپ�درومادر.

 ايس��تادگي زنان مناطق س��يل زده ام��ا حاال در 
صفح��ات ش��بكه هاي اجتماعي دست به دس��ت 
مي گردد و كاربران هر كدام از زوايايي تصاوير زنان 
قهرمان سرزمينمان را به نمايش مي گذارند و اين 
همه ايس��تادگي را به تصوير مي كشند. كاربري با 
نمايش زني خوزس��تاني كه بيل بر دست گرفته و 
در كنار مردانش مشغول س��اخت سيل بند است 
نوش��ته اس��ت :» درود بر درود بر زنان خوزستان 
كه همپاي مردان در سد س��ازي كم��ك و ياري 
مي كنن��د.«  در كنار زن��ان مناطق س��يل زده به 
خصوص مناطق لرس��تان و خوزستان كه به نماد 
مقاومت اين سرزمين تبديل ش��ده اند زنان ساير 
مناطق كشورمان نيز درست ش��بيه دوران دفاع 
مقدس پاي كار آمده اند و در پشت صحنه هر كاري 

از دستش��ان بر مي آيد براي كمك به سيل زدگان 
انجام مي دهند. تصاوير زناني كه در مساجد و تكايا 
جمع شده اند  نان مي پزند،  سبزي پاك مي كنند و 
خالصه در تدارك براي غذاي موكب هاي بر پا شده 
در مناطق سيل زده هس��تند نيز يكي از زيباترين 
صحنه هاي حضور زنان براي كمك به سيل زدگان 
اس��ت كه در فضاي مجازي بازتابي گسترده دارد. 
برخي از تصاوير را كافي است سياه و سفيد كنيد 
تا دوباره دوران دفاع مقدس برايتان تداعي ش��ود.  
زناني كه در آن دوران نيز حضورش��ان در پش��ت 
صحنه تداوم بخش حضور مردانش در جبهه ها بود 
و اگر نبودند و ايستادگي نمي كردند و به مردانش 
جرئت ايستادن و مقاومت نمي دادند شايد امروز 

ايرانمان اينگونه سرفراز نبود.

آنچه زنان را بي��ش از پيش در بالي��ا و حوادث 
آس��يب پذير مي كند و در عين حال شخصيتي 
قدرتمند و مبارز از آنها به تصوير مي كشد، مادر 
بودنش��ان اس��ت. مادراني كه حاضرند جانشان 
را بدهند ام��ا كمترين گزندي فرزندانش��ان را 

تهديد نكند. 
وقتي مي بينند عزيزانش��ان در تنگناي حادثه 
گرفتار شده اند قلب مهربان و مادرانه شان تاب 
ديدن درد و س��ختي فرزندانشان را ندارد؛پس 
خم مي ش��وند و مي ش��كنند. اما همين زنان و 
همين م��ادران گاهي چون پوالد س��خت و با 
اراده اند! ايس��تادگي اين زن��ان را هم با همين 
وسعت قلب مادرانه ش��ان مي توان توجيه كرد. 
قامت شكسته مادران س��رزمين من نيز وقتي 

پاي وطن، پاي فرزندانشان و پاي زندگي شان 
به ميان بيايد س��تون مي ش��ود و سخت ترين 
ويرانه ها را از نو مي سازد. زنان سرزمين من سرد 
و گرم روزگار چشيده اند. آنها هشت سال جنگ 
تحميلي را ديده اند و هشت سال مقدس ترين 
دفاع دنيا را تجربه كرده اند؛ دفاع با دستان خالي 
در برابر دشمن تا بن دندان مسلح. خشكسالي 
باشد يا سيل،  قهر طبيعت س��خت تر از تجاوز 
دشمن نيس��ت و اين زنان فوالد آبديده اند. به 
همين دليل هم است كه ايس��تاده اند. محكم 
و اس��توار و پابه پاي مردانش��ان در تالش��ند تا 
ويراني ه��اي س��يل را بس��ازند. همانگونه كه 
ويراني هاي جنگ هشت ساله را ساختند و خم 

به ابرو نياوردند. 

همچون دوران دفاع مقدساین شیرزنان مادرند

این قهرمانان 
شكست ناپذیرند


