
ققنوس حوادث و باليا 

دام دخانیات برای دختران و زنان 

زنان اگرچه در بالياي طبيعي آسيب پذيرترند اما توانمندي بيشتري براي مديريت بحران دارند

در حالي كه مصرف سيگار در سال هاي اخير روند تقريباً ثابتي را در مردان طي كرده، اما در زنان اين آمار در حال افزايش است

 پیشنهادات »ابتكاري« 
براي محدوديت وام ازدواج! 

اين روزها كه مجلس سخت گرم تصويب بندهاي اليحه بودجه سال آينده 
است، خبرهاي خوشي هم از ميان اين بررسي ها به گوش مردم مي رسد. در 
همين راستا هم درحالي كه وام ازدواج در اليحه بودجه از سوي دولت بدون 
تغيير و ۳۰ ميليون تومان تعيين شده بود، كميسيون تلفيق با افزايش وام 

ازدواج به ۵۰ ميليون تومان به هر يك از زوجين موافقت كرده است. 
بر اساس اين مصوبه به هريك از زوجين ۵۰ ميليون تومان وام تعلق مي گيرد 
كه جمعاً دو نفر مي توانند 1۰۰ ميليون تومان وام بگيرند. بانك مركزي هم 
موظف است از محل پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي، تسهيالت 
قرض الحسنه ازدواج به زوج هايي كه تاريخ عقد آنها بعد از1۳96/1/1 است 
و تاكنون وام ازدواج دريافت نكرده اند، با اولويت نخست پرداخت كند. اما 
دولتي ها كه انگار چندان دل خوش��ي از افزاي��ش وام ازدواج ندارند اضافه 
شدن شرط و شروطي متعددي را براي وام ازدواج پيشنهاد داده اند؛ شرط 
و شروطي كه كاركردي چندگانه دارد و از يك س��و سبب محدود كردن 
پرداخت وام ازدواج به متقاضيان مي ش��ود و از سوي ديگر در مسير ديگر 
سياستگذاري هاي دولت و مجلس همچون جلوگيري از ازدواج دختران در 

سنين كمتر از 18 سال عمل مي كند. 
محمدمهدي تندگويان معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
از مخالفان سرسخت افزايش وام ازدواج بود و هست. وي شايد در اين سناريو 
نقش پليس بد را بازي مي كند. پي��ش از اين هم ادعا كرده بود افزايش وام 
ازدواج موجب افزايش كودك همسري مي شود. سستي و غير مستند بودن 
اين ادعا اما موجب ش��د تا وي خود به اشتباهش پي برده و حرفش را پس 
بگيرد. استدالل كنوني تندگويان براي افزايش نيافتن وام ازدواج بي تأثيري 

آن در امر ازدواج است، آن هم به دليل بازپرداخت سنگين اين وام. 
وي از س��وي ديگر با تأكيد بر اينكه متقاضي باالي 6۰ سال و زير 1۵ سال 
براي وام ازدواج بعد از اعالم ميزان وام افزايش چشمگيري داشته، تصريح 
مي كند: »جامعه هدف ما براي ترويج ازدواج به طور قطع سنين زير 1۵ سال 

يا بيش از 6۰ سال نيست.«
معصومه ابتكار معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده هم از تالش 
دولت ب��راي ايجاد محدوديت س��ني ب��راي وام ازدواج س��خن مي گويد؛ 
محدوديت براي اينكه امكان سوءاستفاده از وام ازدواج وجود نداشته باشد. 
فارغ از اين اظهارنظرها و موضع گيري ها وقتي به جامعه بازمي گرديم متوجه 
خواهيم شد حتي وام ازدواج 1۰۰ ميليوني هم چندان گره گشاي شرايط 
جوانان در تنگناهاي اقتصادي موجود نيست همچنانكه تنها دليل كاهش 
ازدواج در جامعه مسائل اقتصادي نيست كه بخواهيم انتظار داشته باشيم با 
افزايش 2۰ ميليوني اين وام تغيير فاحشي در ميزان آمار ازدواج رخ دهد. وام 
ازدواج بخشي از وظيفه حمايتي دولت براي تسهيل ازدواج جوانان و يكي 
از وظايف مطروحه در قانون تسهيل ازدواج جوانان است و بديهي است تا 
زماني كه بندهاي ديگر 1۳ فرمان اين قانون بر زمين بماند نمي توان انتظار 

معجزه اي در امر ازدواج جوانان داشت.  
در كنار تمام اينها از دولت انتظار مي رود تا ب��راي تمام بازماندگان از 
ازدواج تدبيري داشته باشد؛ فرد 6۰ ساله اي  كه تقاضاي وام ازدواج داده 
هم مطابق قوانين پرداخت اين وام ازدواج اولش است و زمان معقولي از 
عقدش مي گذرد و اينگونه نيست كه فردي 6۰ ساله كه سال هاي پيش 
ازدواج كرده باشد متقاضي وام ازدواج شود. پس اگر افزايش وام ازدواج 
توانس��ته باش��د عامل محركي براي ازدواج فردي 6۰ ساله باشد خود 
نشانه خوبي است از اينكه افزايش وام ازدواج مي تواند موجب افزايش 
ازدواج شود. دولت همانقدر كه در قبال زير 1۵ ساله ها مسئوليت دارد، 
در برابر 6۰ ساله ها هم مسئول است و يقيناً آمار اين افراد آنچنان زياد 
نيس��ت كه بند و تبصره قانوني بطلبد. تمام اين اس��تدالل ها اما براي 
سنگ اندازي در مس��ير ازدواج زير 1۵ ساله هاست؛ ازدواج هايي كه به 
داليل فرهنگي و اقتصادي اتفاق مي افتد و با ممنوعيت وام ازدواج هم 

نمي توان مانع اين ازدواج ها شد.

 زنان و مشارکت سیاسی
 واکاوی سیاست حضور زنان در مجلس شورای اسالمی

هر جامع��ه ای با توجه ب��ه فرهنگ و 
عرف اجتماعی خاص خود مشكالت 
ريز و درش��تی دارد ام��ا برخی از اين 
مش��كالت بين فرهنگ   ه��ا و جوامع 
مشترك است. مس��ائل و مشكالت 
زنان از اين جمله است كه در تمامی 
جوامع و كشور  ها چه توسعه يافته و چه 
در حال توسعه با شدت و ضعف های 

متفاوت وجود دارد. 
حضور كم زنان در عرصه سياست از 
جمله مجالس قانون گذاری از همين 
دست مشكالت اس��ت كه در تمام كش��ورهای دنيا ديده می شود. امروزه 
مشاركت زنان در عرصه سياست بسيار مهم اس��ت چرا كه يكی از اصول 
دموكراسی نمايندگی كه نظريه پردازان ارائه داده اند اين است كه تمامی 
شهروندان يك جامعه، بدون در نظر گرفتن جنسيت، برای حضور و شركت 

در حوزه سياست از فرصت برابر برخوردار باشند. 
در ايران نيز مانند بسياری ديگر از كشور  ها در ساليان اخير، فعاليت   هايی 
صورت گرفته تا بس��ترهای الزم ب��رای حضور فعال تر زن��ان در اجتماع و 

سياست فراهم شود. 
كتاب زنان و مشاركت سياسی: واكاوی سياس��ت حضور زنان در مجلس 
شورای اسالمی نوشته سيمين حاجی پور ساردويی، به بررسی حضور زنان 
در عرصه سياست و فعاليت های سياسی آنها و همچنين حقوق و قوانين 

زنان برای حضور در اين عرصه می پردازد. 
اين كتاب تالش دارد به مطالعه مشاركت سياسی و سياست حضور زنان در 
مجلس شورای اسالمی پرداخته، داليل حضور كم رنگ و ضعيف زنان در 
اين عرصه را بررسی و راهكارهای مناسب ارائه كند و از سوی ديگر به طرح 
اين پرسش   ها می پردازد كه سياست و وضعيت حضور زنان در پارلمان های 

ايران قبل از انقالب و 1۰ دوره مجلس شورای اسالمی چگونه بوده است. 
در بخشی از كتاب زنان و مشاركت سياسی می خوانيم:

دغدغه های جنس��يتی به روابط ميان زنان و م��ردان در جامعه مربوط 
می شود. اين ديدگاه جنس��يتی بر اين اعتقاد است كه تفاوت   هايی ميان 
زنان و م��ردان از منظر عالي��ق و ديدگاه   ها وجود دارد. اي��ن تفاوت   ها از 
هويت   ها و روابط اجتماعی و فرهنگی نش��أت می گي��رد و در تفاوت در 
عاليق، دغدغه   ها و سياس��تگذاری   ها انعكاس می ياب��د. در نتيجه، زنان 
شروع به مش��اركت در سياس��ت می كنند. يك مطالعه نشان داده است 
همانگونه كه حضور زنان و مردان در پارلمان به س��مت برقراری تعادل 
پيش می رود، نمايندگان زن نفوذ بيش��تری ب��ر نگرش   ها و اولويت های 
مردان خواهند داشت. اما آيا با افزايش تعداد زنان، مردان قهرمانان طرح 

مسائل زنان می شوند؟
از پاس��خ دهندگان پرسيده ش��د »چه مقدار در طرح مس��ائل زنان فعال 
هس��تند؟« نتايج نشان داد كه دو س��وم خود را در مس��ائل زنان »فعال « 
می دانند و يك سوم ديگر خود را »نسبتاً فعال « يا »فعال « می دانند. مردان 
نرخ های پايين تری را برای دخالت در مسائل زنان اعالم كردند. اما جالب 
اس��ت بدانيم كه تقريباً 4۰ درصد از مردان در زمينه مسائل زنان خود را 
»بسيار فعال « يا »فعال « می دانند كه نشان می دهد مردان همراهان قوی 

بالقوه ای برای پيگيری مسائل زنان هستند. 

مريم زاهدي 

اينجا سرزمين آفتاب اس�ت؛ ديار تهمينه و رودابه. هرچند 
استقامت و صبوري ويژگي جدانش�دني بانوان ايران زمين 
اس�ت اما زن�ان كويرنش�ين ان�گار صب�وري را از لب هاي 
ترك خورده زمين هاي اين س�رزمين آموخته اند؛ زناني كه 
چشم به آس�مان مي دوزند تا ش�ايد باراني لب هاي خشك 
زمين هايشان را  تر كند و رزقي بر سر سفره هايشان بياورند. 
حاال ام�ا در روزه�اي اخير در پديده اي بي س�ابقه س�يلي 
ويرانگ�ر جن�وب و جنوب ش�رق كش�ورمان را فراگرفت و 
خرابي هاي بس�ياري را به بار آورده اس�ت. اين بار هم زنان 
مانده اند و اجس�اد احش�ام و ويرانه هاي خانه هاي كپري و 
خشت و گلي كه خشت خشت آن را خود در كنار مردانشان 
بن�ا كرده بودن�د و ح�اال باي�د روي ويرانه ه�اي آن زندگي 
كنند، اما تجربه حوادث و باليا نش�ان مي دهند زنان اگرچه 
در اين ح�وادث آس�يب پذيرترند اما در مديري�ت بحران و 
كمك براي بازگش�ت به زندگ�ي توانايي بيش�تري دارند. 
سرنوشت كشورمان با حوادث و بالياي طبيعي گره خورده و ۳1 نوع 
از 4۰ نوع بالياي طبيعي شناخته  شده در جهان ايران اتفاق افتاده 
است. حاال هم دوباره لشكر سيل به جان زمين هاي خشك و بي آب 
و علف استان هاي جنوبي و جنوب ش��رقي كشور افتاده و وضعيت 
سيستان و بلوچستان در اين ميان بحراني تر است. تصاوير منتشر 
شده نشان از اوضاع بحراني و نابس��امان براي تمام اهالي اين ديار 
دارد اما كودكان و زنان اغلب در چنين حوادثي آسيب پذيرترند. اين 
آسيب ها براي زنان باردار و مادران در معرض خطر جدي تر است به 

همين خاطر هم انجام اقدامات فوريتي براي اين گروه از زنان بسيار 
ضرورت دارد، اما تمامي زنان در هر سن و شرايطي در چنين باليايي 
از يك سو مي توانند آسيب پذير باشند و از س��وي ديگر مي توانند 
به واسطه همان ويژگي هاي زنانه نقشي مؤثر در مديريت بحران هاي 
اينچنيني داشته و روحيه خانواده را بازسازي كنند. اين را مي شود 
در تصاوير منتشر شده از بحران هاي گذشته نيز رديابي كرد؛ وقتي 
مادري در چادر برپا شده در مناطق سيل زده يا زلزله زده روي يك 
گاز پيك نيكي مشغول پختن غذاست يا در سخت ترين شرايط تنور 

نانش را بر پا كرده و با عطر نان و غذايش سعي دارد به اعضاي خانواده 
بفهماند زندگي جاري است و مي توان به اوضاع عادي بازگشت. 

  امدادرساني به مادران باردار 
محمداسماعيل مطلق، مشاور معاون بهداشت در مديريت كاهش 
خطر بالياي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص 
اقداماتي كه تاكنون در شهرها و روستاهاي سيل زده استان سيستان 
و بلوچستان براي مادران باردار از سوي اين وزارتخانه صورت گرفته  
اس��ت، مي گويد: »به تمامي شهرس��تان هاي تحت پوشش جهت 
اس��كان مادران باردار پرخطر S/C قبلي و تاريخ EDC نزديك به 
نزديك ترين بيمارستان تحت پوشش قبل از وقوع سيل اطالع رساني 
شده و كليه مراكز شهرستان هاي در معرض خطر سيل شامل سرباز، 
چابهار، قصرقند و نيكشهر به ست زايماني جهت انجام زايمان ايمن 
قبل از وقوع سيل، چك و تجهيز كليه تسهيالت زايماني و مراكز از 
نظر دارويي و تجهيزات مجهز شده است. عالوه براين مادران باردار 

پرخطر در مناطق ايمن قبل از وقوع سيل اسكان داده شده اند.«
پيرحسين كوليوند رئيس سازمان اورژانس كشور هم از انتقال 169 
مادر باردار پرخطر از مناطق آسيب ديده و متأثر از سيل و آبگرفتگي 
استان سيستان و بلوچستان به مراكز درماني و بهداشتي و مناطق 
امن خبر مي دهد. به گفته وي از اين تعداد 62 مادر در مراكز يادشده 

وضع حمل كردند. 
  نقش دوگانه زنان در باليا 

اما حكايت وضعيت بحراني زنان در بحران هاي طبيعي و انسان ساز 
تنها به زنان باردار محدود نمي شود. هرچند بررسي زواياي مختلف 

حضور زنان در باليا از يك نشانه آسيب پذيري بيشتر آنها در چنين 
شرايطي به واسطه فيزيك ضعيف تر و شرايط روحي حساس تر است 
اما يك بعد ديگر ويژگي هاي روحي و شخصيتي زنان در نقش هاي 
مادري و همسري هم موجب مي ش��ود تا در بسياري از موارد زنان 
مديريت بحران هاي اينچنيني را در دست بگيرند و بتوانند خانواده 
را از بحران هاي روحي ناشي از خسارات مالي و گاه جاني پيش آمده 
در بالياي طبيعي بيرون كشيده و با اجراي نقش هاي زنانه و مادرانه 
خود در بازگشت شرايط روحي خانواده به حالت عادي نقشي اساسي 

بازي كنند. 
تجربيات و ش��واهد حاصل از قرون گذش��ته تا به ح��ال حاكي از 
اين مسئله است كه زنان به رغم آس��يب پذيري در سوانح طبيعي، 
توانسته اند در شرايط ناگوار پس از س��وانحي همانند زلزله، سيل، 
خشكسالي، طوفان و... مسئوليت مراقبت و اسكان از خانواده، برقراري 
آرامش، تغذيه آنان و كمك و ياري رساني به دوستان و همسايگان 
را بر عهده گرفته اند و در ايفاي اين نقش خوش درخش��يده اند. به 
بيان ديگر زنان در باليا گاهي به دليل آسيب پذيري ش��ان و گاه به 
علت امكان استفاده از توانمندي هايشان با وضعيت متضادي روبه رو 
هستند. به اين معنا كه با توجه به ويژگي هاي روحي و شخصيتي 
زنانه شان گاهي اوقات در سوانح و باليا نقشي بسيار مهم و اثرگذار در 
مديريت باليا و حوادث دارند و گاهي وقت ها هم به واسطه ويژگي هاي 
جسمي و روحي حساس تر در برابر فشارهاي ناشي از سوانح تحت 

آسيب هاي جسماني و رواني قرار مي گيرند. 
  زنان در باليا بيشتر آسيب مي بينند اما سازنده ترند 

تحقيقات نشان داده اس��ت تعداد زناني كه همواره جان خود را در 
سوانح طبيعي از دست مي دهند به نسبت مردان بسيار بيشتر است. 
همچنين سوانح طبيعي به غير از مشكالت جسمي، تأثيرات روحي 

و رواني گسترده اي نيز بر برخي زنان مي گذارد. 
اما همين تحقيقات واقعيت هاي ديگري را هم درباره زنان نش��ان 
مي دهد؛ اينكه زنان آمادگي درك خطر بيشتري نسبت به مردان 
داش��ته و در عين حال آمادگ��ي مش��اركت در فعاليت هاي امداد 

اضطراري را همانند و دوشادوش مردان داشته اند. 
به عنوان مثال در زلزله منجيل-رودبار، اغلب خانواده هايي كه زن 
خانواده زن��ده مانده بود به خوبي اداره مي ش��د و امور بچه ها نظم و 
ترتيب يافته، خانه هاي موقتي بنا نهاده شد و كارها به روال عادي 

ادامه پيدا كرد. 
تجربه بالياي طبيعي در كش��ورهاي ديگر هم همين مس��ئله را 
نشان مي دهد. بعد از رخداد زلزله ۳۰ سپتامبر 199۳ در التور در 
جنوب غربي هندوستان، شبكه هاي متشكل از ۳۵۰۰ نفر زن از 
گروه هاي خودگردان فعاالنه به نيازهايي از قبيل رسيدگي به امرار 
معاش، تأمين آب و نيازهاي بهداشتي، حفظ سالمت و آموزش در 
كنار موارد ديگر توجه خاص مبذول داشتند. در حوادث يك ساله 
اخير كشورمان نيز زنان هم در امدادرساني و تشكيل شبكه هاي 
كمك رساني به مناطق سيل زده و زلزله زده نقشي محوري داشتند 
و هم در ميان حادثه ديدگان مي شد به عينه ديد كه زنان چگونه 
در عادي سازي اوضاع و برگردان روحيه به اعضاي خانواده نقش 
دارند. زنان خطه سيس��تان، كرمان و هرمزگان هم از قوي ترين 
زنان ايراني هستند كه دوشادوش مردانشان كار مي كنند و زندگي 
را مي سازند. اين بار هم اين ش��يرزنان براي ساختن ويرانه هاي 
ناشي از سيل آستين همت را باال مي زنند. اين اما به معناي ناديده 
گرفتن وظيفه دولت و تمامي مردم براي كمك به بازسازي سيل 

سيستان نيست.

تصوير يك زن با سيگاري در  الي انگشت دستانش و حلقه هاي 
دودي كه از س�يگار بلند مي ش�ود و به هوا م�ي رود هنوز هم 
براي بسياري از ما با قداس�ت زنانه و مادرانه قابل جمع شدن 
نيس�ت. حاال اما كم كم اين تصوير در قاب كوچ�ه و خيابان و 
مهماني ها بيش�تر از گذش�ته پيش چش�مانمان رژه مي رود. 
تصوير زناني كه امروز و با وجود آگاهي بيشتر درباره مضرات 
دخانيات همچنان به اين ماده دخاني روي مي آورند و سيگار 
مي كش�ند. جالب اينجاس�ت كه بر اس�اس آمار ارائه شده از 
سوي رئيس دبيرخانه ستاد كشوري كنترل دخانيات وزارت 
بهداشت، درحالي كه مصرف سيگار در س�ال هاي اخير روند 
تقريبًا ثابتي را در م�ردان طي كرده، اما در زن�ان اين آمار در 
حال افزايش اس�ت و در حال حاضر ۱۴ درصد جمعيت باالي 
۱۸ س�ال مصرف كنن�ده انواع محص�والت دخاني هس�تند. 
پش�ت پرده افزايش گرايش زنان به س�وي مصرف دخانيات 
ام�ا در كنار تغيي�رات فرهنگي و س�بك زندگي ب�ه دام هاي 
كمپاني هاي دخانيات براي كش�اندن زنان به اين ورطه است؛ 
سيگارهاي اليت، س�يگارهاي طعم دار الكچري و تشويق به 
كشيدن س�يگاري براي الغري نمونه هايي از اين دام هاست. 
هنوز هم نسبت زنان س��يگاري به مردان س��يگاري به طور قابل 
توجهي كمتر است اما روند گرايش زنان به سيگار نسبت به مردان 
روندي افزايشي طي كرده است. اين مس��ئله با عنايت به جايگاه 
زنان در نقش هاي مادري و همسري به عنوان محور خانه و خانواده 
و نقشي كه در تربيت فرزندان و گرايش خانواده به سمت و سوي 
مختلف دارند مي تواند در كنار نگراني براي سالمتي خود اين افراد 
و خانواده شان نگراني هاي فرهنگي عميقي نيز در پي داشته باشد؛ 
اينكه آيا مادران سيگاري و قلياني مي توانند فرزند نوجوانشان را 
از مصرف س��يگار منع كنند و آيا فرزندانش��ان مي توانند مضرات 
اين ماده دخاني را با ديدن سيگاري كه در دست پدر يا مادرشان 

وجود دارد بپذيرند؟
  من هم هستم !

خيابان، كافي شاپ ها يا ساير محيط ها فرقي نمي كند. حاال وقتي 
از كنار برخي دختران و زنان جوان هم مي گذري بوي تند توتون 
مي دهند. در كيف هايش��ان، در كنار لوازم آرايش و عطر و ادكلن 
مي تواني بسته هاي س��يگار و فندك را پيدا كني. بعضي هايشان 

در جمع سيگار مي كش��ند و برايشان مهم نيس��ت به عنوان يك 
زن سيگاري مطرح شوند. بعضي هايشان هم انگار با سيگاري كه 
 الي انگشت دارند و حلقه هاي دودي كه بعد از يك پك عميق به 
سيگار از  الي دهانشان بيرون مي دهند ژست مي گيرند و به دنبال 
آن هس��تند كه به ديگران بگويند »من هم هس��تم«! به خصوص 
اينكه برند سيگار هم يكي از برندهايي است كه در كنار برند كيف 
و كفش و لباس و ساير اقالم شخصي مي تواند نشانه اي از ثروت و 

دستاويزي براي خودنمايي باشد. 
  قانون جامعي كه اجرا نمي شود!

كشورمان در سال 1۳84 به كنوانسيون كنترل دخانيات سازمان 
جهاني بهداشت ملحق شد و در سال 1۳8۵ قانون جامع كنترل 
دخانيات توسط مجلس شوراي اس��المي به تصويب رسيد و يك 
سال بعد، آيين نامه اجرايي اين قانون توسط هيئت دولت تصويب 
شد. با وجود اين قانون جامع كنترل دخانيات هنوز نتوانسته نقش 
چنداني در كاهش مصرف دخانيات داشته باشد چون به درستي 
اجرايي نمي شود. به همين خاطر هم س��االنه 6۰ هزار نفر در اثر 

مصرف دخانيات جان خود را از دس��ت مي دهند و تعداد زيادي 
نيز در اثر مواجهه با دود دخانيات، دچار بيماري و مرگ مي شوند. 

  پيشي روند سيگاري شدن زنان 
طبق آمارها ح��دود 1۰/1 درصد گروه س��ني 18 س��ال به باال، 
مصرف كننده س��يگار به صورت روزانه هس��تند كه 2۰ درصد را 
مردان و يك درصد زنان را شامل مي شوند. آنطور كه بهزاد ولي زاده 
خبر مي دهد گرايش زنان به سمت سيگار نسبت به مردان بيشتر 
بوده اس��ت. بنا به تأكيد وي مصرف س��يگار در س��ال هاي اخير 
روند تقريب��اً ثابتي را در م��ردان طي كرده، اما در زن��ان اين آمار 
در حال افزايش اس��ت و در حال حاضر 14 درصد جمعيت باالي 
18 س��ال مصرف كننده انواع محصوالت دخاني هس��تند. سردار 
سعيد منتظرالمهدي سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در 
ماه هاي گذشته از كاهش سن گرايش به استعمال سيگار، قليان و 
همچنين افزايش مصرف دخانيات در بين دانشجويان، قشر زنان و 
دختران ابراز نگراني و اظهار كرد كه عوارض جسمي و رواني ناشي 
از مصرف دخانيات در كشور هاي در حال توسعه ازجمله ايران در 

حال افزايش است. 
رئيس مركز تحقيقات پيشگيري و كنترل دخانيات دانشگاه علوم 
پزشكي ش��هيد بهش��تي هم با بيان اينكه حدود 12 درصد افراد 
باالي 1۵ سال جامعه ايران روزانه سيگار مصرف مي كنند، درباره 
آمار مصرف سيگار به تفكيك جنس مي گويد: »آمار مصرف سيگار 
در زنان و مردان كشور متفاوت است؛ حدود 2۰ درصد مردان و دو 
تا ۳ درصد زنان مصرف روزانه سيگار دارند كه درمجموع حدود 12 

درصد افراد باالي 1۵ سال جامعه را تشكيل مي دهند.«
به گفته وي همچنين حدود ۳۰ درص��د زنان و ۳۵ درصد مردان 
قليان مي كشند كه اين آمار نش��ان دهنده مصرف باالي قليان در 

كشور ماست. 
  دام هايي براي كشاندن زنان به سمت دخانيات 

كارخانه هاي دخانيات همه ساليق را در نظر گرفته اند و حتي براي 
زنان هم س��يگارهاي مخصوص زنانه تولي��د كرده اند. اغلب زنان 
سيگار كشيدن را از س��يگارهاي اليت آغاز مي كنند. سيگارهاي 
طعم دار و س��يگار ب��راي الغري ه��م دام هاي ديگري اس��ت كه 
كمپاني هاي دخانيات بر سر راه زنان پهن مي كنند تا آنها را به دام 

اعتياد به دخانيات بكشانند. 
ماجراي سيگاري شدن زنان اما فرق مي كند. چهره هاي تكيده، 
دندان هاي زرد و جرم گرفته و ب��وي تند توتون اگر براي مردان 
پسنديده نباشد براي زنان شايسته نيس��ت. فارغ از تمام اينها 
زنان به واس��طه نقش هاي محوري خود در خان��واده مي توانند 
ديگر اعضاي خانواده را هم تحت تأثير ق��رار دهند و از آنجايي 
كه سيگار اغلب اوقات دروازه اي براي ورود به سمت مواد مخدر 
است، سيگاري ش��دن دختر يا مادر خانواده نگراني هاي زيادي 
را ايجاد مي كند؛ چراكه فرزندان از م��ادر خود الگو مي گيرند و 
مادر فرشته زندگي هركدام از ماست به همين خاطر هم سيگار 
كش��يدن زن خانواده حرمت و قبح گرايش ب��ه دخانيات را در 

خانواده مي شكند. 
اما دختران جوان س��يگاري با چالش هاي جدي تري در سالمت 
خود مواجهند؛ چراكه مصرف مواد دخاني ذخيره تخمدان زنان را 
كاهش مي دهد و درنتيجه احتم��ال ناباروري را باال مي برد. با اين 
اوصاف است كه مي توان دريافت چرا بايد از رشد مصرف سيگار در 

زنان بيشتر از سيگاري بودن مردان نگران بود.

زنان در باليا گاهي به دليل آسيب پذيري شان و گاه به 
علت امكان استفاده از توانمندي هايشان با وضعيت 
متضادي روبه رو هستند. به اين معنا كه با توجه به 
ويژگي هاي روحي و ش�خصيتي زنانه ش�ان گاهي 
اوقات در سوانح و باليا نقشي بسيار مهم و اثرگذار 
در مديريت بالي�ا و حوادث دارن�د و گاهي وقت ها 
ه�م به واس�طه ويژگي ه�اي جس�مي و روح�ي 
حس�اس تر در در برابر فشارهاي ناش�ي از سوانح 
 تحت آسيب هاي جسماني و رواني قرار مي گيرند

زهرا چیذری
  گزارش یک
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