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سال سی و پنجم

شماره 9955

تبیین منطق استعماری غرب درباره حجاب میتواند خنثیکننده حرکت دشمن باشد
واقعیاتی که در کشور رخ میدهد و پژوهشها و کتابهایی
که در این مورد نوشته شده را به گوش مخاطب برسانیم
بسیار سودمند است .اصالح تصویر ذهنی افکار عمومی
آمریکایی واروپایی نیز یکیاز کارهایبسیار مهمیاست که
باید انجام شود ،البته با امپراتوری رسانهای که نظام سلطه
ایجادکردهاینکاربسیارمشکلاست.متأسفانهبسیاریاز

پژوهشگر مسائل اجتماعی دربــاره راهبرد و راهکارهای
مقابله با استفاده از شعار آزادی زنان برای اهداف سیاسی
و اقتصادی گفت :یک راهبرد به داخل کشور برمیگردد و
مورد دیگر در عرص ه بینالمللی است .مسلما ًاگر توان این
را داشته باشیم که اقدامات الزم را در شبکههای برونمرزی
خود که مخاطبان آمریکایی و اروپایی دارند انجام دهیم و

اصل شعار «زن ،زندگی ،آزادی» بسیار درست است
اما مهم این است این شعار توسط چه کسی گفته
میشود .یعنی به عنوان آرمان به آن نگاه شود یا
به عنوان ابزاری برای رسیدن به مقاصد سیاسی
خود .این آرمان صحیح است و جمهوری اسالمی
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افراد ،ناآگاه هستند و نمیدانند اهداف غرب و آمریکا از این
اغتشاشات چیست .آگاهسازی درباره این موضوع میتواند
فضا را منطقی و آرامتر کند .به هر میزان که فضای کشور را
به سمت گفتوگو ببریم و بتوانیم در این فضا گفتوگو
کرده و از فضای هیجانی و ملتهب اجتناب کنیم میتوانیم
در این زمینه موفقتر ظاهر شویم .در یک کــام ،مسئله

شهای بسیار
نیز در مسیر دادن آزادی به زنان تال 
قابل توجهی انجام داده است .پیش از انقالب ،زنان
صرف ًا آزادی پوشش و روابط داشتند اما فرصتها
در عرصههای علمی و اجتماعی برای زنان پیش
و پس از انقالب بسیار متفاوت است .آمارهای

درباره بالیی که غرب بر سر جنبشهای زنانه آورده است

نوید سرادار آزادی همیشه
و در جوامـع مختلـف مفهومـی
بنیادیـن و مهـم بـوده اسـت.
ایـن آرمـان در برخـی برهههـای
تاریخـی موجـب انقلاب و
تحـول شـده اسـت .ایـن روزها و
با توجه به حوادث اخیـر ،مفهـوم آزادی دگر بار در
شـعارها دیده میشـود .در همین زمینـه و با هدف
واکاوی بیشـتر ایـن مفهوم بـا محمدرضـا خاتمی،
پژوهشـگر و نویسـنده بـه گفتوگـو نشسـتهایم.
خاتمی یکی از مؤلفان کتاب پـر مخاطب «صعود
چهـل سـاله» اسـت.

آزادی زنان؛ آرمان یا ابزار؟

◾

◾مواجهـ ه غالـب بـا آرمـان «آزادی زنـان» در طـول
تاریـخ بـه چـه شـکل بـوده اسـت؟

آزادی زنـان همـواره بـه عنـوان آرمـان مطـرح بـوده
است .این موضوع در موارد متعدد مورد استفاده
ابزاری جریان نظام سـلطه قـرار گرفته و متأسـفانه
ایـن نـگاه ابـزاری تبدیـل بـه نـگاه سـلطه در ایـن
حوزه شـده اسـت .آرمـان آزادی زنـان ،بـرای اهداف
اقتصادی و سیاسی مورد بازیچه قرار گرفته است.
یکـی از قدیمیتریـن مثالهـای ایـن موضـوع بـه
مـوج اول فمینیسـم  1920در آمریـکا برمیگـردد.
در آن زمان شـرکت دخانیات آمریکا بـرای افزایش
فروش خود طرحی داد .از آنجا که نیمی از جامعه،
زنان بودنـد و مصرف سـیگار بـرای آنهـا در محیط
عمومـی یـک تابـو محسـوب میشـد و مـردم بـه
زنهایی که سـیگار میکشـیدند با یک دید منفی
نـگاه میکردنـد این شـرکت گفـت اگر ایـن ظرفیت
را فعـال کنیـم سـود بزرگـی خواهیـم کـرد .در آن
زمـان ،زنـان بـه دنبـال تابوشـکنی بودنـد و در آن
دهـه در آمریـکا در کنـار سـاحل ،پلیـس امنیـت
اخالقـی وجـود داشـت کـه دربـاره پوشـش زنـان
تذکـر مـیداد .همزمـان بـا مـوج اول فمینیسـم،
راهکار این شـرکت این بود سـیگار کشـیدن زنان را
بـه عنـوان مشـعلهای آزادی به نمـاد تبدیـل کند.
یعنـی سـیگار کشـیدن زنـان را بـه عنـوان نمـادی
برای مبارزه بـا محدودیتهایی که زنـان در جامعه
دارنـد تبدیـل کنـد .ایـن شـرکت تعـدادی از زنـان
آمریکایـی را کرایـه کـرد تـا در یکـی از شـهرهای
آمریـکا در مألعـام سـیگار بکشـند و ایـن را نمـاد
اعتـراض کننـد .بـا راهپیمایـی تصنعـی کـه تمـام
شـرکتکنندگان در آن پـول گرفته بودنـد ،همراه با
قدرت رسانه و پروپاگاندا توانستند این موضوع را
رقم بزنند و سـیگار کشـیدن زنان را تبدیـل به نماد
اعتراضـات کنند .ایـن یک نمونـ ه کوچـک در مورد
اسـتفاده از آزادی زنـان در مـوارد اقتصـادی اسـت.
( )1هربار کـه آمریکاییها درزمینه برخـورد یکی از
مخالفانشان اجماع افکار عمومی اروپا را از دست
میدهنـد آزادی زنـان ابـزار بسـیار عالی بـرای آنها

میشـود .االن هم مشـاهده میکنیـد در ایـران این
سیاسـت را پیـاده میکننـد .در ماجـرای مذاکـرات
اخیـر میبینیـم اجمـاع اروپاییهـا از دسـت رفتـه
بود و آمریکاییها منزوی شده بودند .بنابر همین
موضـوع بـه طـرح ایـن مسـئله در کشـور مـا دسـت
زدنـد ،آن هـم بـا حجـم رسـانهای بـاال بـرای افـکار
اروپایـی و آمریکایی .دوباره هم ایـن اجماع را میان
اروپاییهـا برقـرار کردنـد کـه بخواهنـد بـا ایـران بـه
مخالفـت برخیزنـد و دشـمنی کننـد .نظـام سـلطه
در موضوعـات مختلـف از آزادی زنـان اسـتفاده
ابـزاری میکنـد.

◾

◾اسـتفاده از ایـن سیاسـت در کشـورهای در حال
توسـعه دیگـر در دهههـای گذشـته بـه چـه شـکل
بـوده اسـت؟

استفادهای که از این مسئله در کشورهای جنوبی
یـا کشـورهای در حـال توسـعه مثـل مکزیـک یـا
تـا حـدی اروپـای شـرقی و همچنیـن کشـورهای
آسـیایی کردند به مسـئل ه نیروی کار برمیگشـت.
نظام سلطه با عنوان برنامههای تعدیل ساختاری
کـه بـه کشـورهای در حـال توسـعه تحمیـل کـرد
بانـوان را بـا شـعار آزادی زنـان بـه نیـروی کار تبدیـل
و با دسـتمزدهای بسـیار پاییـن از آنان بهره کشـی
کرد .برای مثال آمریکا در مکزیـک با تبدیل کردن
نیروهای مکزیکی به نیروهای کار شرکتها و خط
تولیدهـای آمریکایـی کـه در مکزیـک فعال شـدند
سـودهای کالنـی کـرد زیـرا نیـروی کار خودشـان
گرانقیمـت و نیروهـای مکزیکـی و کشـورهای در
حـال توسـعه بهخصـوص زنانشـان بسـیار ارزان

40111097

آگهی مفقودی

40111106

آگهی مفقودی

40111118

,40111131ح

در دانش���گاه پیام نور واحد بردسکن به پایان
رسانده و به اخذ درجه کارشناسی نائل گریده
است مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهیمفقودی

آگهیمفقودی

40111130

40111127

آگهی مفقودی

40111129

آگهی مفقودی

40111108

آگهی مفقودی

,40111120ح

آگهی مفقودی

,40111122ح
,40111132ح

برگ سبز سند ماشین پراید مدل  86هاچ بک مشکی

/40111008ف

آگهی مفقودی

,40111006ح
,40111110ح

آگهی مفقودی

,40111090ح

برگ سبزو سند مالکیت کامیون کشنده سیستم HOWO
تی����پ  4*6ZZ4257S3241Vمدل  2006به رنگ س����فید
معمولی به ش����ماره موت����ور  WD6154706020703277و
ش����ماره شاس����ی  LZZ7CLHB66A073356به ش����ماره
پ����اک  381 -54ع 93مفق����ود گردی����ده و ازدرج����ه اعتبار
ساقط می گردد.

40111128

آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

,40111079ح

برزگر مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهیمفقودی

شماره شاسی  S1442286185467متعلق به نیکسا

ش شاس���ی  NAAN11FE9NH416383 :متعلق

برگ سبز خودروی سواری سیستم پیکان تیپ 1600
مدل  1378رنگ س���فید  -معمولی به ش���ماره موتور
 11127859187و به ش���ماره شاسی  78463193و به
ش���ماره انتظام���ی 918ق  55ای���ران  32ب���ه نام علی
می���رزاده مقدم بجس���تانی مفق���ود و از درجه اعتبار
ساقط است.

دانشنامه پایان تحصیات اینجانب محمدحسین
خراش���ادی زاده فرزن���د محمدرض���ا ب���ا ش���ماره
شناس���نامه  3808و ش���ماره ملی 0946294305
صادره از مش���هد در مقطع کارشناس���ی پیوس���ته
رش���ته پرس���تاری صادره از دانش���گاه آزاد اسامی
واحد مشهد به ش���ماره سریال  1543604مفقود
گردیده است و فاقد اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اس���امی مشهد به نش���انی :استان خراسان
رضوی ،شهرس���تان مش���هد ،امامیه  42س���ازمان
مرکزی دانش���گاه آزاد اس���امی مش���هد اداره امور
فارغ التحصیان ارسال نماید.

آگهی مفقودی

برگ س���بز خودرو نیسان وانت مدل  1398به رنگ
آبی به ش���ماره موت���ور  Z24784200Zبه ش���ماره
شاسی  NAZPL140BK0519333به شماره پاک
 441م – 42ای���ران  95بنام عم���اد دودکار مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد /ایرانشهر

رنگ :سفید مدل 1401 :ش موتور139B0264763 :

,40111115ح

اصل برگ سبز خودروی سواری پژو پارس رنگ سفید
مدل 1397 :به ش���ماره انتظامی 972ج  62ایران 52
به ش���ماره موتور  124K1272656و ش���ماره شاس���ی
 NAANOICEXJH337015متعلق به خانم ملیحه
اصفیائ���ی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط
میباشد.

آگهی مفقودی

برگ سبز و سند خودرو سواری پژو پارس TU5

آگهی مفقودی

به نس���یم ضیائ���ی مفقود گردی���ده و اعتبار ندارد.

آگهی مفقودی

آگهی فقدان مدرک تحصیلی

دوره کارشناسی رش���ته راهنمایی ومشاوره را

سند کمپانی خودروی اینجانب امیدعطایی مالک
خودروپژو پارس مدل  1384به ش���ماره شاسی
 19308972وش���ماره موت���ور 12484044195
بعلت فق���دان اس���نادفروش تقاضای رونوش���ت
المثنی اس���ناد مذکور رانموده اس���ت .لذاچنانچه
هرک���س ادعایی در م���ورد خ���ودروی مذکور دارد
ظ���رف 10روز ب���ه دفترحقوق���ی س���ازمان ف���روش
شرکت ایران خودروواقع درپیکان شهر ساختمان
س���مند مراجع���ه نمای���د .بدیه���ی اس���ت پ���س از
انقض���ای مهلت مزب���ور طبق ضواب���ط مقرراقدام
خواهد شد .

پاک 55س 862ایران 42ش���ماره موت���ور 1929697

آگهی مفقودی

تحصیلی(  ) 1386-87که در تاریخ 1393/4/9

,40110963ح

از کاش���مر متولد  1367پذیرفته ش���ده س���ال

/40111119ر

یک قطعه پروانه حمل س���اح به شماره سریال
ج���واز  2356196به تاریخ ص���دور  1397/06/17و
تاری���خ اعتب���ار  1402/07/20ب���ه نام ج���ال ملکی
فرزند موسی به شماره ملی  6169524588مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سید محمد دارای کد ملی  5729933101صادره

40110264

س����ند کمپان����ی خودرو س����واری پرای����د صبا مدل
 1382رنگ سبز یشمی متالیک به شماره موتور
 00471996و شماره شاسی S1412282935773
و شماره انتظامی  946ه  88ایران  32بنام داود
اسدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

گواهینام���ه موق���ت پای���ان تحصی���ات (دوره
کارشناس���ی ) منیره الس���ادات موس���وی فرزند

کارت دانش���جویی اینجان���ب عل���ی غام���ی فرزند
محم���د مهدی به ش���ماره مل���ی  2260303978و
ش���ماره دانش���جویی  9813030795دانش���جوی
رش���ته ب���رق از مجتم���ع آم���وزش عالی اس���فراین
مفقود وفاقد اعتبار است.
دانشنامه پایان تحصیات اینجانب نغمه قشاقی فرزند
عباس����علی به ش����ماره شناس����نامه  5240و ش����ماره ملی
 0942617177در مقطع کارشناسی پیوسته رشته ریاضی
محض صادره از واحد دانشگاهی بیرجند مفقود گردیده
اس����ت و فاقد اعتبار می باش����د از یابنده تقاضا می شود
مدرک را به دانشگاه آزاد بیرجند ارسال نمایید

برگ س���بز و س���ندکمپانی س���واری س���ایپا 131SE
م���دل  1396ش���ماره پ���اک ای���ران 725-42ن26
ش���ماره موت���ور  M13/5894387ش���ماره شاس���ی
 NAS411100H1029987ب���ه نام علی خالقی زاده
مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
ب���رگ س���بز و کارت ماش���ین خ���ودرو س���واری پرای���د
 131SLم���دل  1391ب���ه رن���گ س���فید روغن���ی ب���ه
ش���ماره پ���اک 919ن 56ای���ران  74به ش���ماره موتور
 4700439و ش���ماره شاس���ی S3412291467649
ب���ه مالکی���ت ابوالفض���ل ابراهیم���ی مفق���ود
گردی���ده و از درج���ه اعتبارس���اقط م���ی گ���ردد.

آگهی مفقودی

مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط می گردد.

مدل  1385به شماره موتور  1828668و شماره شاسی

 S1412285292009به ش���ماره پاک  368 -54ج 16

◾

برگ کمپانی ،برگ سبز و کلیه مدارک موتورسیکلت
احسان  RD 125به رنگ سفید مدل  1392به شماره
موتور  nyw205760و شماره تنه n2n***125g9212937
به شماره انتظامی 28977/769به نام علی رمضان
پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ،برگ سبز و سند مالکیت سواری سیستم پراید
تیپ جی تی ایکس آی به رنگ نقره ای آبی متالیک

◾

آگهی مفقودی

ب���رگ س���بز خودروی س���واری ه���اچ ب���ک دانگ فنگ
تیپ  H30TU5-Aرنگ مش���کی-متالیک سال 1396
به ش���ماره ش���هربانی  65ج  568ایران  84و ش���ماره
شاس���ی  NAAE4CFZ6HX025251و ش���ماره موتور
 FA173B0012165ب���ه مالکی���ت س���میه آران مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

صفحه 5جمهوری اسلامی اگـر بخواهد مـردم را از مسـائل
◾بـه نظـر میرسـد شـعار «زن ،زندگـی ،آزادی»
مهـم دور نگـه دارد ب هراحتی میتواند ایـن به ظاهر
بازیچـه همیـن سیاسـت ابـزاری شـده باشـد؟
آزادیها را بدهد .مانند بنسلمان در عربستان که
اصـل شـعار «زن ،زندگـی ،آزادی» بسـیار درسـت
دارد ایـن آزادیهـا را بهوفـور در اختیار جوانـان قرار
اسـت امـا مهـم ایـن اسـت ایـن شـعار توسـط چـه
میدهـد و آنهـا را درزمینه مسـائل مهم سیاسـی
کسـی گفتـه میشـود .یعنـی بـه عنـوان آرمـان بـه
خودشـان ماننـد جنـگ یمـن غافـل و نـاآگاه نگـه
آن نـگاه شـود یـا بـه عنـوان ابـزاری بـرای رسـیدن بـه
مـیدارد .جمهـوری اسلامی هـم میتواند ایـن کار
مقاصـد سیاسـی خـود .ایـن آرمـان صحیـح اسـت
را انجام دهد و آزادی جنسـی بدهـد اما پیامدهای
و جمهـوری اسلامی نیـز در مسـیر دادن آزادی بـه
ایـن موضوع بـرای جمهـوری اسلامی مهم اسـت.
زنـان تالشهـای بسـیار قابـل توجهـی انجـام داده
اسـت .پیش از انقلاب ،زنـان صرفا ًآزادی پوشـش
◾نتایـج ایـن آزاد یهـای جنسـی بـا توجـه بـه
و روابـط داشـتند امـا فرصتهـا در عرصههـای
کشـورهای دیگـر کـه ایـن موضـوع را تجربـه کردهانـد
علمی و اجتماعی برای زنان پیش و پس از انقالب
چـه خواهـد بـود؟

بی حجابی
نمودی از
ساختارهای
سرمایهداری
است

دکترمحمدرضا
قائمینیک ،عضو
هیئت علمی دانشگاه
علوم اسالمی
رضوی گفت:
مسئله اساسی نه
در خود جریان
بیحجابی که در
سازوکارهایی مانند
ساختار سیاست،
اقتصاد ،فرهنگ و...
است که مبتنی بر
سرمایهداری اداره
شود.
بیحجابی که ما االن
در جامعه میبینیم،
به مثابه یکی از
نمودهای دست
چندم ساختارهای
اقتصادی ،حقوقی،
فرهنگی و ...ماست.

5

گفتوگوی
ویژه

کارت دانش���جویی اینجانب س���ید پوریا موس���وی
صالح���ی فرزن���د روح هللا به ش���ماره دانش���جویی
 9713014600دانش���جوی رشته مهندسی مواد از
مجتم���ع آموزش عالی فنی مهندس���ی اس���فراین
مفقود و فاقد اعتبار است.
برگ س���بز س���واری پراید  141به رنگ نوکمدادی
متالیک مدل  1387به شماره موتور  2445777و
شماره شاسی  S1482287255542به شماره پاک
 651ن  42ایران  12به مالکیت جعفر خزین قناد
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می گردد.
اینجان���ب مه���رداد فی���روزی مالک خودروی س���مند
ال ایک���س به ش���ماره ش���هربانی 969ل 82ایران 12

و ش���ماره بدن���ه  NAAC91CC59F184131و ش���ماره

موت���ور  12487257077ب���ه عل���ت فق���دان اس���ناد

فروش(س���ند کمپان���ی) تقاض���ای رونوش���ت المثنی

اس���ناد مذکور را نموده اس���ت ل���ذا چنانچه هر کس
ادعای���ی در م���ورد خودروی مذک���ور دارد ظرف مدت
 10روز ب���ه دفت���ر حقوق���ی س���ازمان فروش ش���رکت

/40111080ر

بدینوس��یله از كلی��ه س��هامداران
محت��رم دع��وت میگ��ردد تا در جلس��ه
مجم��ع عمومی ع��ادی بطور ف��وق العاده
م��ورخ  1401/09/09ك��ه رأس س��اعت
 12:00با دس��تور كار ذیل درمركزاصلی
ش��ركت واقع در مشهد ,بلوار فلسطین،
فلس��طین  ،14پ��اك  28برگزار میگردد
حضور بهم رس��انند .ضمن�� ًا برگه حضور
در جلسه مجمع فوق نیز یك ساعت قبل
از زم��ان برگزاری در م��كان فوق ارائه
خواهد شد.
دستور كار جلسه :
 -1بررسی جامع جهت تدوین سیاستهای
كان شركت .
رئیس هیئت مدیره

◾

◾منظـور از اینکـه جمهـوری اسلامی دسـت بـه
اسـتفاده ابـزاری از ایـن موضـوع نمیزنـد چیسـت؟

◾

◾منابع:
1. https://yourstory.com/2014/08/
torches-of-freedom/amp
2. cience & Society, Vol. 69, No. 3, July
?2005, 487–518,A Dangerous Liaison
Feminism and Corporate Globalization,HESTER EISENSTEIN
3. https://soada.ir/documentation/
4 . h tt p s : / / f a r s i . k h a m e n e i . i r /
speech-content?id=51048
5. https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.FE.IN?locations=IR-1W
6. https://ourworldindata.org/grapher/share-of-women-15-years-andolder-with-no-education?year=2010
7. https://knoema.com/atlas/Iran/
topics/Education/Tertiary-Education/Female-students-in-tertiary-education
8. https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.TCHR.FE.ZS?locations=IR
9.https://lib.ohchr.org/HRBodies/
_UPR/Documents/Session7/IR/A
HRC_WG6_7_IRN_1_ANNEXV_E.pdf
10. https://www.nsvrc.org/sexual-violence-reporting-tools
1 1 . h tt p s : / / e d i ti o n . c n n .
com/2019/12/24/world/metoo-movement-gains-2019-intl/index.html

آگهیمفقودی

آگهی دعوت مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ
1401/09/09
شركت كائولین و خاكهای نسوز
خراسان ( شماره ثبت ) 3968

گواهینام���ه موق���ت پای���ان تحصی���ات اینجان���ب
مس���عود براتی ن���ژاد فرزن���د محمدرضا با ش���ماره
شناس���نامه  361و ش���ماره مل���ی 0941431738
صادره از مش���هد در مقطع کارشناس���ی پیوس���ته
رش���ته مدیری���ت بازرگانی صادره از دانش���گاه آزاد
اس���امی واحد نیش���ابور مفقود گردیده اس���ت و
فاقد اعتبار میباشد.
از یابن���ده تقاض���ا میش���ود اص���ل م���درک را ب���ه
دانش���گاه آزاد اسامی نیشابور به نشانی :استان
خراسان رضوی،نیشابور،خیابان پژوهش-مجتمع
دانش���گاه آزاد اس���امی واحد نیش���ابور اداره امور
فارغ التحصیان ارسال نماید.

بسـیار متفـاوت اسـت .آمارهـای مربـوط بـه ایـن
موضـوع در پیـش و پـس از انقلاب موجود اسـت.
بایـد ایـن آما رهـا را دیـد و گفـت میـزان سـواد و
تحصیلات ،میـزان رشـد علمـی و سـطح سلامت
و بهداشـت زنـان پیـش از انقلاب چـه میـزان بـوده
و پـس از انقلاب چقـدر شـده اسـت .حتـی ایـن
موضوعات قابـل قیاس با میانگین جهانی اسـت.
امیـد بـه زندگـی زنـان در دوره پهلـوی  ۵۷سـال،
یعنـی پایینتـر از میانگیـن جهانـی بـوده امـا االن
بـه بیـش از  ۷۷سـال رسـیده کـه باالتـر از میانگیـن
جهانـی اسـت )5(.بـه گـزارش سـازمان ملـل ،پیش
از انقلاب ایـران جـزو بیسـوادترین کشـورها در
حـوزه بانـوان بـود امـا االن از باسـوادترین کشـورها
در حـوزه بانـوان هسـتیم؛ میـزان بیسـوادی زنـان
ایـران ،از  70تـا  80درصـد در سـال  1354بـه کمتـر
از 10درصـد در سـال  1389کاهش یافتهاسـت)6( .
در زمینه تحصیالت دانشگاهی ،نسبت دختران
در کل دانشـجویان ،از حـدود 25درصـد در دهـه
 ،50در حـال حاضـر بـه 50درصـد رسـیده اسـت.
( )7اسـتادان و هیئتعلمـی زن در دانشـگاههای
کشـور ،از کمتر از 15درصـد در دهـه  ،50به بیش از
30درصـد در دهـه  90رسـیده اسـت )8(.در تعـداد
بانوان پزشـک ،پس از انقالب ،تعداد پزشـکهای
فوق تخصـص مـرد سـه برابـر شـده امـا خانمهـا 12
برابر شده اسـت .در 20سـال گذشته نسبت رشد
پزشـکان زن در کشـور حیـرتآور اسـت .بـه عنوان
مثـال نسـبت پزشـکان متخصـص زن از 15درصد
بـه 40درصـد و نسـبت پزشـکان فوقتخصـص زن
از 9درصـد بـه  30درصـد رسـیده اسـت .نسـبت
پزشـکان متخصص زن نیز در حوزه زنان و زایمان،
از 16درصـد بـه 98درصـد رسـیده اسـت )9(.ایـن
خدماتی اسـت که جمهوری اسلامی بـرای همین
آرمـان انجـام داده ،منتهـا نظـام ،اسـتفاده ابـزاری
نمیکنـد.

کامال ًمشهود است آزادیهای جنسی در آمریکا
بـه چـه میـزان موجـب فروپاشـی خانواد ههـا،
افزایـش جـرم و جنایـت و ظلـم بـه زن شـده اسـت.
( )10بـرای مثـال وقتـی عواقـب ایـن آزاد یهـای
جنسـی در آمریکا را بررسـی میکنیم بـه تغییرات
و موضوعـات جالبـی میرسـیم .شـعارهای
فمینیستی که در دهههای  1960و  1970در آمریکا
داده میشـد «بـدن مـن ،انتخـاب مـن» بـود .امـا
همیـن االن پالکاردهایـی که زنـان اروپـا و آمریکا در
دسـت میگیرند جمله « »ME TOOاست یعنی
بـه مـن هـم تجـاوز شـده اسـت )11(.از اختلاف این
دو شـعار چنـد دهـه بیشـتر نمیگـذرد امـا شـاهد
این موضوع و تغییر هستیم .باید بترسیم از روزی
کـه خـدای ناکـرده زنـان کشـور مـا چنیـن پلاکاردی
را در دسـت بگیرنـد .جمهـوری اسلامی در زمینـه
آزادی زنـان بـا منطـق رفتـار میکنـد و در خصـوص
آزاد یهـای مشـروعه زنـان تلاش جـدی انجـام
میدهـد.
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موضوع :اجاره یك باب ساختمان به مساحت  176.55مترمربع واقع
در خیابان نواب صفوی ،تقاطع نواب و شارستان مناسب جهت بانکها،
مراکز خرید.
جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد و شرکت در مزایده  ،به
آدرس  www.ets.mashhad.irمراجعه نمایید.
امور قراردادها و پیمانهای شهرداری منطقه ثامن

مربوط به این موضوع در پیش و پس از انقالب
موجود است .باید این آمارها را دید و گفت میزان
سواد و تحصیالت ،میزان رشد علمی و سطح
سالمت و بهداشت زنان پیش از انقالب چه میزان
بوده و پس از انقالب چقدر شده است.

,40111109ح

آگهی مزایده عمومی

قیمـت بودنـد )2(.در خاورمیانـه ابـزار اجماعسـاز
نظـام سـلطه علیـه تروریسـم همیـن بحـث آزادی
زنـان اسـت .یـک نمونـ ه آن در عـراق بـود؛ بـوش در
زمانی که تهاجم به عراق را آغاز کرد یکی از اهداف
خـود را آزادی زنـان عـراق نامیـد ( )3و ایـن مسـئله
را بـه ابـزاری بـرای توجیـه افـکار عمومـی اروپایـی
و آمریکایـی بـرای حضـور بلندمـدت خـود در آن
کشـور تبدیل کـرد .یکـی از ابزارهای اسالمهراسـی
نظـام سـلطه مطـرح کـردن محدودیـت زنـان در
کشورهای اسالمی اسـت .اسـتکبار برای تضمین
منافع خـود در دنیا و حتـی جامع ه خویـش از ابزار
آزادی زنان بارها و بارها استفاده کرده است .نمونه
بـارز دیگـر ایـن موضـوع هـم بـه اغتشاشـات اخیـر
ایـران برمیگردد کـه رهبر معظـم انقلاب فرمودند
آمریکا ،اسـرائیل و دنبالهروهای آنـان این موضوع
را ایجـاد کردهانـد)4( .

ما تبیین است .رهبر انقالب در دیدارشان با ائمه جمعه
کشور در مرداد ماه امسال به مسئل ه حجاب اشاره کردند
و فرمودند باید از صحبتهای بیمنطق در این حوزه دوری
کرد و بایست منطق استعماری غرب را در زمینه پوشش
و حجاب برای مردم تبیین کنیم .تبیین منطق استعماری
غرب میتواند خنثیکننده این حرکت دشمن باشد.

زوم
گفتوگو

ایران خودرو واقع در پیکان ش���هر س���اختمان سمند

مراجعه نماید بدیهی اس���ت پ���س از انقضای مهلت
مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

