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مریم کاظم زاده
عکاس جنگ

دفــاع مقــدس بجــز
مــردان رزمنــده و
زنان ماندگار
فــداکار بــا زنــان هــم
شــناخته میشــود.
زنــان شــهید ،جانباز،
اسیر و البته خبرنگار و
عکاس که رویدادهای
 8ســال جنــگ
تحمیلــی را ثبــت و
روایت کردند.
مریــم کاظــمزاده لقب تنهــا عــکاس زن دوران
دفــاع مقــدس را دارد .او شــیرازی اســت و ســال
 1335در این شــهر به دنیا آمده است .او پس از
گرفتن دیپلم ریاضی در رشــته هنر تحصیل کرد
و بــا پایان تحصیل تدریس را در تهران آغاز کرد.
ســال  1355به انگلســتان رفت و ســال  1357با
پیروزی انقالب اسالمی به ایران بازگشت.
او در خانــوادهای مذهبی بــه دنیا آمده بود که به
امــام خمینــی(ره) عالقه زیادی داشــتند و علیه
رژیــم طاغوت مبارزه میکردنــد به همین دلیل
او هــم بــه انقــاب اســامی و امام خمینــی(ره)
عالقــه خاصی پیدا کرده بود .آشــنایی با مرضیه
حدیدچی (دباغ) باعث شد ارتباطش با مذهب
و مبارزه در انگلســتان حفظ شــود و پــس از ورود
امــام خمینــی بــه فرانســه به دیــدار امــام رفت.
او همــان جــا از امــام پرســید کــه آیــا یــک دختر
مســلمان میتواند خبرنگار باشــد و امام پاســخ
دادنــد «اصــل رشــته اشــکال نــدارد ،مگــر اینکه
حجاب رعایت نشــود» .همان جا هــم او از امام
عکس میگرفت .کاظمزاده که ابتدای دهه فجر
وارد ایران شــده بود از روزهای پر شــور ســال 57
عکــس میگرفــت و پــس از آن هم عکاســی در
روزنامــه انقــاب اســامی را آغاز کــرد .در اولین
روزهــای درگیــری کردســتان بــه ســنندج رفت و
آنجــا هم از مبارزهها و درگیریها عکاســی کرد و
عکسهای زیادی هم از شهید چمران ثبت کرد.
البتــه او فقط عکاس نبود و مدتــی هم بهعنوان
امدادگــر فعالیــت میکــرد .او تــا ســال  1362در
مناطــق جنگــی مانــد تا اینکــه پــس از آن گفتند
زنــان از منطقــه خارج شــوند .او به هنــد رفت تا
ادامــه تحصیــل دهد امــا نتوانســت بمانــد و به
ایران بازگشت و در هر فرصتی به مناطق جنگی
میرفت .سال  63بهعنوان گزارشگر در مجله زن
روز و بعــد از مدتی در بخش گــزارش اجتماعی
کیهان مشــغول به کار شــد و چون دوباره شرایط
برای حضور زنان در جبهه فراهم شده بود برای
تهیه خبر و گزارش به مناطق جنوب میرفت.
او از ســال  63تــا  84در روزنامه کیهــان کار کرد و
بعد هم به مجله بهداشت زنان پیوست.

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 :نوای خوش /مراسم اختتامیه سیوچهارمین جشنواره موسیقی فجر
عکس :مرضیه موسوی

گل صحرا

در ســفرهایمان در سراســر ســومالی
خانوادههایــی را میدیدیــم و مــن بــا
برشی از کتاب
دخترانشــان بازی میکــردم .وقتی دوباره
آنهــا را میدیدیــم ،دختــران دیگــر وجــود
نداشــتند .هیچکس دربــاره واقعیت غیبت
آنها یا درباره خود آنها صحبتی نمیکرد.
آنهــا بــه نظرم ســرد و بیمــار آمدنــد .اگر
انگلیســی بلد بودم به آنها میگفتم« :شما
احتیــاج بــه آفتــاب داریــد ».تصــور کــردم
چنیــن وضعیتــی موقتــی اســت .نمیشــد
آنها همیشــه به این شکل بمانند ،میشد؟
ایــن مردم به این دلیل ســفید شــده بودند
که بــرای مدت زیــادی دور از آفتــاب مانده
بودنــد .بعــد تصمیم گرفتم در اولین فرصت یکی از آنها را لمس کنم ،شــاید
میشد سفیدی را زدود .شاید زیر پوست آنها سیاه بود.
نام کتاب :گل صحرا
نویسنده :واریس دیری – کاتلین میلر
ترجمه :شهال فیلسوفی -خورشید نجفی
انتشارات :چشمه
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به فرزندانتان بیاموزید
زن ،دوست است
وطن است
زندگیست...

نزار قبانی

عکس :ريحانه شميرانی

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
مبــارزه بــا خشــونت
علیــه زنــان را در قالــب
طــرح پیگیــری کنیــد/
رئیس مجلــس در دیدار
بــا اعضــای فراکســیون
زنــان بــه آنهــا پیشــنهاد
داد در صــورت تعلــل دولت در ارائــه الیحه مبارزه
با خشــونت علیه زنان ،این بحث را در قالب طرح
پیگیــری کنند .علی الریجانی در خصوص مطالب
عنوانشــده از ســوی نمایندگان گفت :تعیین سن
برای ازدواج ممکن اســت با ایراد شــرعی از ســوی
شــورای نگهبان رد شــود لذا به نظــر میآید مبنای
تصمیمگیــری باید «رشــد» باشــد به ایــن معنا که
دختران به رشــد جســمی و فهمی رســیده باشند.
وی ادامــه داد :بایــد برای رشــد عقلــی مؤلفههایی
تعریف شود که دادگاه آنها را احراز کند.

الیحه برابری دیه زن
و مــرد به دولــت ارائه
شد /معاون امور زنان
و خانــواده ریاســت
جمهــوری از ارائــه
الیحــه دیــه برابــری
زن و مــرد به دولت خبر داد و گفت :مســتندات
فقهی و نظرات علمای حوزه در این الیحه آمده
است.
معصومــه ابتــکار افــزود :در نص صریــح قرآن
کریــم هیــچ صراحتی بــه میــزان دیــه نداریم و
دربــاره میــزان دیه یا تفــاوت آن میان مــردان و
زنــان در قرآن هیچ صراحتی وجود ندارد .آنچه
در این زمینه وجود دارد برداشــت های فقهی و
تفاسیر اســت و در این زمینه بیشتر روی اجماع
فقها نظر داده شده است.
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زنــان بــه بودجــه و
امکانــات بیشــتری نیــاز
دارند /مشــاور وزیر کشور
در امور بانوان و خانواده،
با بیــان اینکه زنان قشــر
تأثیرگــذاری در جامعــه
محســوب میشــوند ،گفــت :حــل مشــکالت زنان
بــه بودجــه و امکانــات بیشــتری نیــاز دارد .فریبــا
نظریپور کیایی اظهار داشــت :حــوزه زنان بودجه
مســتقلی ندارد ولی این موضوع به معنای بســته
شــدن راه بــرای فعالیــت زنــان در بخــش تولید و
فعالیــت نیســت .وی افــزود :اســتفاده از بودجــه
بهزیســتی ،کمیته امداد ،جهاد کشاورزی ،سازمان
فنی حرفــهای ،معاونــت زنان ریاســت جمهوری
و ســمنها میتوانــد راهگشــای حــل مشــکالت
تولیدکنندگان زن باشد.

2700تشکلاجتماعی
زنــان و خانــواده بــه
ثبت رسیده است /بر
اساس اعالم معاونت
امــور زنــان و خانــواده
ر یا ســتجمهو ر ی
بعــد از پیروزی انقالب اســامی تاکنــون  2هزار و
 700تشــکل اجتماعــی زنــان و خانــواده به ثبت
رســیده کــه نســبت بــه پیــش از انقالب اســامی
رشــد چشمگیری داشــته اســت .پیش از پیروزی
انقالب اســامی  20تشــکل در حوزه زنان به ثبت
رســیده بود .ســازمانهای مردم نهــاد میتوانند
نقــش کلیــدی در برنامهریزیهــای منطقــهای و
کارگروههــای مختلــف اجتماعی داشــته باشــند
ضمن اینکه در تنظیم برنامه توسعه ششم کشور
نیز از توانمندی آنان استفاده شده است.

