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باالزر خانم
مبارز شجاع

 100ســال پیش شــهر
خوی توسط آسوریها
زنان ماندگار
و ارامنــه شــمال ارس
تهدیــد شــده بــود اما
رؤیــای اشــغال ایــن
شــهر توســط یــک
زن آشــفته شــد و بــه
واقعیــت نپیوســت.
باالزرخانــم نــام ایــن
زن اســت کــه چنــدان
هم از او حرفی زده نمیشود .ماجرا این بود که در
خرداد ماه ســال  1297شمسی آسوریها و ارامنه
توانســته بودند با خشــونت بر شــهرهای ارومیه و
سلماس مسلط شوند .ارامنه شــمال ارس (آراز)
هــم جمهوری مســتقل ارمنســتان را به مرکزیت
ایــروان بنــا کرده بودنــد و در این میــان تنها خوی
و منطقــه اســتراتژیک مــرزی و وســیع آواجیــق و
چالدران تصرف نشده بودند.
مأموریت اشغال خوی کلید خورده بود و این شهر
به وســیله یک انجمن مشــورتی متشکل از رجال
سرشــناس اداره میشــد و آن زمــان عثمانیهــا
هــم از ایــن شــهر حفاظــت میکردند ولــی مرکز
فرماندهــی آنهــا در ســلماس در  45کیلومتــری
جنــوب خوی قــرار داشــت .روز اول تیرمــاه 1297
شمســی خبــر عبور قشــون ارمنــی در تلگرافی به
عثمانیان میرســد و سربازهای مســتقر در خوی
همــراه با تعــدادی از مردم خوی بــرای مقابله با
مهاجمــان عــازم میشــوند و در گردنه ارســی در
شــرق خوی با آنان درگیر میشوند اما تعداد کم
آنها شکستشــان را نزدیــک و نزدیکتر میکند.
فرمانده نیروهای عثمانی چارهای جز ترک شهر
و آوردن قوای کمکی نداشــت و به همین دلیل از
مردم شهر خواست یک شبانهروز مقاومت کنند
تا او بتواند نیروی کمکی بیاورد.
سوم تیرماه  1297مهاجمان به شهر خوی حمله
کردند و تمام مردم شــهر مقابلشــان ایستادند.
ارامنــه موفق به شکســتن بخشــی ازدیواردفاعی
خــوی شــدند و تعــدادی از مدافعیــن شــهر در
محــل نفــوذ ارامنه دســت به عقبنشــینی زدند
تــا اینکه بــاالزر خانم یا بــاالزر خانیــم درحالی که
تپانچــهای در دســت داشــت و به ســوی دشــمن
شــلیک میکــرد وارد نبرد شــد و بــرای جلوگیری
ازعقبنشــینی مدافعیــن شــهر فریــاد زد من به
جــای شــما میجنگــم و ایــن ســخن مدافعیــن
درحال عقبنشینی را بازگرداند.
در نهایت مقاومت مردم خوی نتیجه داد و شهر از
اشغال نجات پیدا کرد .نام باالزر خانم و جسارت
و شهامت او آنقدر برای مردم خوی ارزشمند بود
که برایش ترانهها و اشعار مختلفی گفته شد.

صاحب امتیاز :خبرگزاری جمهوری اسالمی مدیر هنری :محمد طاهری
دبیر اجرایی :مستوره برادران نصیری
مدیر مسئول :محمد فاضلی
صفحه آرایی :محمد عباسپور
سردبیر :فائزه جمالی عالم

عکس :آژانس عکس ایران
تصحیح و ویراستاری :روزنامه ایران
حروفچینی :روزنامه ایران

لیتوگرافی :موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
تلفن021 - 84711145 :

عکس هفته

شرح عكس :رقابتهای انتخابی تیم ملی قایقرانی بانوان در دریاچه آزادی
عکس:مرضیه موسوی

جنایت کنت نوویل

کلمــه تمایالت مثل ســیلی خــورد توی صورت
کنت .اولین باری نبود که این کلمه را میشنید.
برشی از کتاب
چند ســالی میشــد که معلوم نبــود چرا مردم
دیگــر بهکلماتــی ماننــد احساســات ،عواطــف
یــا هیجانات-کلماتــی کــه بخوبــی منظــور را
میرســاندند -توجــه نشــان نمیدادنــد .انــگار
واجب بود بروند ســراغ تمایالت .نوویل به این
جور کلمات مســخره و در عین حال متظاهرانه
حساسیت داشت.
پیشــگو متوجــه رنجــش او شــد و بــه خــودش
گفت تلنگری که زده نتیجه داشــته اســت ،این
پــدر از این به بعد مســئولیتهایش را جدیتر
خواهد گرفت.نوویل فکر کرد دیگر کافی است،
نمیخواهد بیش از آن بشــنود و از جا بلند شد.
پیشــگو به اون نزدیک شــد و با شــور و حرارت دســتش را گرفت ،انگار بخواهد به او
بفهماند در کنار اوست اما...
نام کتاب :جنایت کنت نوویل
نویسنده :املی نوتوم
مترجم :ویدا سامعی
ناشر :نشرنو
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هنوز با همه دردم اميد درمان است
كه آخری بود آخر شبان يلدا را . . .

عکس :مرضیه شفق

سعدی

زنان پر از حس های لطیف و شــاعرانه اند .چه مادر باشند ،یا
فرزند ،خواهر باشند یا همسر.
مخاطبان ،ایران بانو را شریک لحظه های دوست داشتنی تان
کنیــد و ماندگارتریــن و تأثیرگذارترین خاطــرات خود از
نقش های زنانه تان را برای ما بفرســتید .آثارتان را از طریق
نشاني ايميل  iranbanoo@icpi.irبفرستید يا به نشاني
تهران ،خيابان خرمشهر ،شماره ،208صندوق پستي -5388
 ،15875طبقه پنجم ،ايران بانو ،برای ما نامه بنویسید .نظرات
و پيشــنهادهايتان را از طریق شماره تلفن 02184711145
با ما در میان بگذارید.

اخبار زنان
ابالغیــه رئیس جمهوری
بــرای اختصــاص ســهمیه
مدیریتــی بانــوان اجرایــی
نمیشود /عضو فراکسیون
زنــان مجلــس بــا انتقــاد
از اینکــه ابالغیــه رئیــس
جمهوریبرایاختصاص ۳۰درصدظرفیتمدیریت
دستگاههای دولتی به بانوان اجرایی نمیشود ،گفت:
در حــال حاضــر  ۱۷درصد از ظرفیت مدیریتی کشــور
در اختیــار زنان اســت .ســیده فاطمــه ذوالقــدر افزود:
متأســفانه بــا وجــود ابالغ این دســتورالعمل از ســوی
رئیس جمهوری ولی هنوز این مسأله در دستگا ههای
اجرایــی محقــق نشــده اســت .وی ادامــه داد :درصــد
ی دانشــگاههای کشــور در حال حاضــر در اختیار
کرســ 
بانوان اســت و آمار نرخ  16درصدی مشارکت زنان در
حوزه اشتغال به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.

بخــش عمــده
دستفروشــان متــرو
زنان سرپرســت خانوار
هســتند /نماینده مردم
تهــران در مجلــس
گفــت :بخــش عمــده
دستفروشان زنان سرپرســت خانوار هستند که برای
تأمیــن معیشــت مجبــور بــه دستفروشــی در متــرو
میشــوند بنابراین نمیتوان نســبت بــه جمعآوری
آنها اقدام کرد زیرا تبعات جبرانناپذیری را بهدنبال
دارد .طیبه سیاوشــی افزود:دستفروشــان در ســطح
پایتخت پراکنده هســتند اما در مترو نمود و فعالیت
بیشتری دارند .وی با بیان اینکه دستفروشی در مترو
درآمد خوبــی دارد ،ادامه داد :بیتوجهی نســبت به
ساماندهی دستفروشــان مترو افزایش تعداد آنها را
رقم زده است.
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اختصــاص هفتــهای
 3ســاعت از زمــان اداری
زنــان فرهنگی بــه ورزش/
وزیــر آمــوزش و پــرورش
طــی بخشــنامهای بــه
دستگاههایذیربطتکلیف
کرد که ســه ساعت از زمان اداری هر هفته را به ورزش
زنان فرهنگی اختصاص دهند .سیدمحمد بطحایی -
وزیر آموزش و پرورش  -در راســتای توســعه و تقویت
جسمی ،روحی و روانی زنان فرهنگی طی بخشنامهای
ابــاغ کــرد :هفتهای ســه ســاعت از زمــان اداری زنان
فرهنگی ،به ورزش اختصــاص یابد .اختصاص زمان
ورزش بانوان در سه روز هفته و روزی یک ساعت قابل
اجرا خواهد بود .همچنین طبق این بخشنامه ،شورای
سیاستگذاری و اجرایی این دستورالعمل در سه سطح
ستادی ،استانی و منطقهای باید تشکیل شود.

بانــوان بــا 55
ســال ســن بازنشســته
میشوند/دبیرکل امور
فنــی مســتمریهای
تأمیــن
ســازمان
اجتماعــی شــرایط
بازنشستگی بانوان در این سازمان را اعالم کرد و
گفت :زنان شاغل دارای  55سال سن در صورت
داشــتن  20ســال ســابقه کار میتوانند بازنشسته
شــوند .ســیدمحمدعلی جنانــی افــزود :چندین
شــرط مختلف بــرای بازنشســتگی بانــوان وجود
دارد که برحســب دارا بــودن آن میتوانند از این
موقعیتهــا برای بازنشســتگی بهرهمند شــوند.
وی اظهار داشــت :یکی از این شــرایط استفاده از
تبصــره چهــار مــاده  76قانون تأمیــن اجتماعی
است.

