iran BANoO
شماره دویست و هشتم
یکشنبه  19اسفند 1397

iranbanoo@icpi.ir

فاطمه ناهیدی
اولین زن اسیر

زنانی که در جریان جنگ
تحمیلــی اســیر شــدند
زنان ماندگار
شــرایط بســیار ســختی
در اردوگاههــای عــراق
داشتند .آنچه آنجا بر اسرا
میگذشــت فراتر از تصور
ماســت و مقاومــت اســرا
را با دانســتن این شــرایط
میتوانیم احساس کنیم.
فاطمــه ناهیــدی کســی
اســت که عنوان اولین زن
اسیر شده توسط رژیم بعث عراق را دارد .او رشته مامایی
خوانده بود و با شــروع جنگ تحمیلی در قالب یک گروه
امــدادی داوطلبانه به جبهههــای جنوب اعزام شــد و در
مناطقجنگیایالم،سرپلذهاب،گیالنغربوخرمشهر
خدمت کرد و به مردم جنگ زده و مجروحان امدادرسانی
کرد .تا اینکه  20مهر  ۵۹در یکی از خطوط مقدم خرمشهر
نزدیک شــلمچه هنگام انتقال مجروحان و شهدا همراه
یک تیم پزشــکی توسط عراقیها اسیر شــد .اسارتی که ۴
سال طول کشید .خودش میگوید« :به علت اینکه در خط
مقدم اســیر شــده بودم ،عراقیها مرا متهم به جاسوسی
کردنــد و باور نداشــتند یک زن بهعنوان نیــروی مردمی و
داوطلب تنها به خاطر امدادرسانی به مجروحان در خط
مقدم حضور داشــته باشــد .پــس از بازجوییهــای مکرر،
من و ســه خواهر امدادگری که بعداً اســیر شدند به مدت
 2ســال ،در زندان الرشــید بغداد که مخصــوص زندانیان
سیاســی بــود زندانی بودیم .بعــد از ورود بــه آنجا متوجه
حضــور شــهید تندگویــان و وزیر نفت جمهوری اســامی
ایران و چند مهندس شــرکت نفت و پزشک دیگر ایرانی
در سلولهای همجوار شدیم .برای اینکه سلولهای دیگر
را از ورود خود باخبر سازیم ،از طریق شمارهگذاری حروف
الفبــا و ضربه زدن روی دیــوار با آنها ارتباط برقرارکردیم و
مطلع شدیم که آنها هم ایرانی هستند ».در جریان انتقال
از زندان سیاســی الرشــید بغداد به اردوگاه اســرا تصمیم
گرفتنــد اعتراض کنند تــا آنها را بــه اردوگاه اســرا که مورد
نظارت صلیب سرخ جهانی است ،منتقل کنند .بعثیها
با کابل به ســلولها حمله کردند و او و دیگر اسرا تصمیم
به اعتصاب غذا گرفتند .اعتصابی که  19روز طول کشــید.
باالخــره در شــرایطی که فاطمه ناهیــدی و بقیه اســرا در
شرایط بدی بودند عراقیها آنها را از ترس صلیب سرخ به
بیمارستان منتقل کردند و پس از مرخصی از بیمارستان
به مدت  2سال ابتدا به اردوگاه موصل و سپس به اردوگاه
انبار فرســتادند .سال  62باالخره به زنان اسیر شده اطالع
دادند میخواهند آزادشــان کنند .خبری کــه ابتدا باورش
نکردند اما واقعیت داشــت 22« :بهمن  1362همراه 190
رزمنده دیگر تحویل مسئوالن ایرانی در آنکارا و از آنجا به
ایران منتقل شدیم .البته زیاد برایم خوشایند نبود که من
در حال آزاد شدن هستم اما برادرانم اسیر و در زیر شکنجه
بعثیــان قــرار دارنــد ».ناهیــدی وقتی بــه ایران بازگشــت
درســش را در مقطع کارشناســی ارشد در دانشگاه تربیت
مدرس تهران ادامه داد.
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بیروت ۷۵
فــردا شــب ،ســاعت  ،9یاســمینه داشــت در
برشی از کتاب
آپارتمــان زیبای نمر میچرخیــد و دل گرفته از
خود میپرســید« :فکر میکنی حاال کجاست؟
حضــور دلچســبش را نثــار کــه میکنــد؟
چشمهایش برای که میدرخشد؟» الک پشت
او سرشکســته و کندتر از همیشــه راه میرفت.
انــگار اندوهــی بــر دوشــش ســنگینی میکرد.
یاســمینه کنار آینه ایســتاد .غم غریبی بر دلش
سایه افکند .یادش آمد بیش از یک هفته است
کــه حتی یــک بار هــم خنده بــه لبــش نیامده.
خواســت خندههــای پیش از آشــنایی بــا او را
بــه یاد آورد ،اما نتوانســت .جلو آینه ایســتاد تا
امتحانی کند .اشک پهنای صورتش را گرفت.
ترس برش داشت .فراموش کرده بود چگونه میخندیده است ،پس زد زیر گریه.
عنوان :بیروت ۷۵
نویسنده :غاده السمان
ترجمه :سمیه آقاجانی
انتشارات :ماهی

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
نبایــد خانــواده را فــدای
تهــای اجتماعــی
فعالی 
بانوان کرد /معاون رئیس
جمهــوری در امــور زنان و
خانــواده گفت :پیشــرفت
و حضــور اجتماعــی زنان
پس از انقالب اسالمی بسیار چشمگیر بوده است.
معصومــه ابتــکار افــزود :نبایــد خانــواده را فــدای
فعالیتهایاجتماعیبانوانکرد؛دولتومجلسبا
تصویبقوانینمختلفکارهایزیادیانجامدادهاند
تانقشآفرینیبانواندرجامعهمنجربهخدشهوارد
شدن به نقش بانوان به عنوان محور اساسی خانواده
نشود .وی خاطرنشان کرد :بسترسازی برای فعالیت
اجتماعی بانوان در کنار حضور محــوری در خانواده
بسیار با اهمیت اســت و باید در تصمیم گیریها به
این موضوع توجه شود.

تخصیص۳۰۰میلیارد
تومان بــرایبیمه «زنان
سرپرســت خانــوار»/
رئیــس فراکســیون زنان
مجلس شورای اسالمی
از تخصیــص ۳۰۰
میلیــارد تومــان در قالب برنامه ششــم و بودجه ۹۸
برای بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست
خبــر داد .فریــده اوالد قبــاد اظهــار کــرد :در برنامــه
ششــم توســعه مصوبات خوبی را برای پیشگیری از
آسیبهایاجتماعیتصویبکردیم.
وی افــزود :بــرای بودجــه  ۹۸بــا توجــه به جلســات
کمیسیونهای تخصصی از جمله جلسه فراکسیون
زنان مجلس با سازمان بهزیستی ،وزارت کار و سایر
وزرا ،حــدود  ۳۰۰میلیــارد تومــان بــرای بیمــه زنان
سرپرستخانوارونیززنانبدسرپرستمصوبشد.

16

تصمیــــــم ســــــازمان
حفاظــت محیط زیســت
بــرای اســتخدام محیــط
بــان زن /فرمانــده یــگان
حفاظت سازمان حفاظت
ط زیست گفت:تالش
محی 
میکنیم تا بخشــی از اســتخدامیهای ما برای محیط
بانــی ،زنان باشــند .اگر بخواهیم پیشــگیری اجتماعی
ط بان خانم داشــته باشــیم.
را دنبــال کنیــم باید محی 
ط بانان به همراهی
جمشید محبتخانی افزود :محی 
مــردم نیاز دارنــد .تا زمانی کــه وضعیت تولیــد زباله،
میــزان مصرف و ...مردم ما اینگونه باشــد محیطبان
بهتنهایی نمیتوانــد کاری از پیش ببرد .محبتخانی
ادامــه داد :پیشــگیری اجتماعــی در بلندمدت نتیجه
بخش است اما زمانی که به نتیجه برسد فواید آن قابل
مقایسهباپیشگیریکیفرینخواهدبود.

امســالتنهــا۴درصد
زنــان تهرانــی ،خــون
اهــدا کردنــد /مدیــرکل
انتقــال خــون اســتان
تهران با اعالم مراجعه
۳۷۸هزار تهرانی برای
اهدای خون طی  ۱۱ماه گذشــته ،گفت :در این میان
متأســفانه تنها چهار درصد اهداکننــدگان را بانوان
تشــکیل دادهاند .مرتضــی طباطبایی افــزود :در ۱۱
ماه امســال حدود  ۳۷۸هزار نفر برای اهدای خون
به مراکز انتقال خون اســتان تهران مراجعه کردند
و از این تعداد حــدود  ۱۹درصد افراد ،اهداکنندگان
بــار اولــی بودنــد و  ۸۱درصدشــان یا ســابقه اهدای
خونداشتندیااهداکنندهمستمربودهاند.متأسفانه
فقط چهار درصد اهداکنندگانمان را بانوان تشکیل
داد هاند.

