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نا برابری
 زهرا سادات رضوی علوی-شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت

ندا با عجله فنجون قهوه رو روی میز گذاش��ت و از چهره ی چروک ش��ده اش در آینه چشم بر داشت. به ظرف خالی 
شکر با حرص نگاه کرد و قهوه ی تلخ رو به سختی فرو داد و از خونه زد بیرون. زیر لب به اتوبوس شلوغ بد و بیراه گفت و به 

زور خودش رو جا داد و در جواب غر های مسافران گفت: دیروز هم دیر رسیدم و حقوقمو کم کردن. 
توی این شرایط یه ریال هم نباید از دست بده. هفته ی دیگه آخرین جلسه ی دادگاه خانواده است و حکم طالق رو 

می گیره. و تمام دارایی هاشون نصف می شه یعنی تقریبا هیچ رو نصف می کنند! 
صدای فریاد مجیدی توی گوشش می پیچه: هزار بار گفتم این جعبه ها رو ببر بذار تو انبار! حیف از پولی که به تو داده میشه! 

ندا به جعبه های سنگین روی زمین خیره شد چشمی گفت و جعبه ها را به سختی روی ماشین مکانیکی قرار داد.
س��اعت نهار، کنار میز خانم شایسته ایس��تاد. شایس��ته درحالیکه با ناخن های مرتب و س��وهان کشیده اش بازی 

می کرد گفت: ندا این روزها دل به کار نمی دی. همین روزاست که مجیدی حکم اخراجت رو بذاره کف دستت!
ندا خیلی وقت بود که چشمهاش بارونی نمی شد. به شایسته نگاهی کرد و گفت: شما که بهتر می دونی چقدر به این 

حقوق نیاز دارم. شایسته سری تکان داد و پرسید: بالخره طالق گرفتی؟ 
ندا لبخند تلخی زد و گفت از اولش هم جدا بودیم! زندگی مشترک یه شوخیه وقتی حساب ریال، ریال پولمون رو داریم!

شایسته به فکر فرو رفت. اگر می خواس��ت طالق بگیره تمام دارایی اش رو باید نصف می کرد و می داد به حسام! توی 
قانون جدید از مهریه هم خبری نیست. نه ! عادالنه نبود. 

ندا رو به شایس��ته کرد و گفت با مجیدی صحبت کن که اخراجم نکنه. شما مدیر این بخش��ی. شایسته در حالیکه 
سری تکون می داد گفت: ندا! تو کم می ذاری برای کار!خودت هم می دونی. 

ندا به دستهای ظریفش نگاهی کرد و گفت : قول می دم بیشتر کار کنم. اخه شما که خودت زنی چرا اینو می گی؟
شایسته چشم غره ای رفت و گفت: انقدر حرفای قدیمی ها رو نزن! زن و مرد نداره. اگه فکر می کنی توان نداری برو. 

حقوقت اندازه ی مردهاست. کارت هم باید اندازه ی اونا باشه!
ندا در حالیکه درونش آتش فشان در حال فوران بود چشمی گفت و به سمت میز کارگران رفت. لقمه ی آخرش را با 

زور اب قورت داد و دوباره سر کارش برگشت.
موقع برگشت به خونه، توی راه پله پیرزن همسایه را دید که به س��ختی کیسه ی میوه ها رو باال می برد. چقدر شبیه 

مادرش بود! خانم! می خواین کمکتون کنم؟ پیرزن برقی از شادی در چشمانش درخشید. خیلی ممنون.
ندا دلش برای خونه ی گرم مادرش تنگ شده بود. امروز حال خودش رونمی فهمید. شبیه ندای 14 سالگی اش شده بود! 

در مقابل تعارف پیرزن مقاومتی نکرد و گوشه ای روی مبل قدیمی نشست. 
مریم خانوم چای و هل دم کرد و با لبخند گفت: عصر که میش��ه داوود، با یه کتاب می ره پارک س��ر کوچه. حق داره 

خب حوصله اش سر می ره. 
ندا سوالی که خیلی وقت بود از خودش می پرسید و از جوابش واهمه داشت رو از مریم خانوم پرسید:

تنهایین؟
مریم خانوم لبخندی زد و گفت: دلم به داوود خوش��ه که کنار هم پیر شدیم. پسرم از وقتی بچه دار شده مشکالتش 
بیشتر شده زن و ش��وهر صبح تا ش��ب کار می کنن و هزینه ی مهد کودک بچه و... رو می دن. دخترم آنا هم سربازیه. این 

قانون مزخرف چی بود گذاشتن اخه؟! دختر رو چه به سربازی رفتن! 
ندا لبخند تلخی زد و گفت: زمونه عوض شده دیگه...

مریم خانوم در حالیکه هنوز به قانون س��ربازی دختران بد و بیراه می گفت به آشپزخونه رفت و با دو استکان چای و 
هل برگشت و گفت: زمونه عوض شده باشه. دختر جوون که باید فکر دنیای خودش باشه رو بر می دارن ببرن سربازی که 
چی؟ واال ما سن اینا بودیم زندگی می کردیم! اما حاال چی ؟ تا درسش تموم ش��د رفت سربازی. سربازیش هم تموم شه 
باید بره سرکار. نه لذت مادر شدن رو دارن نه لذت همس��ر بودن رو. هی مال من، مال تو که بحثش باز می شه تو زندگی، 

دیگه اون زندگی نیست که! 
ندا دلش گرفت از حرفهای مریم خانوم. دلش نمی خواست به تنهاییش فکر کنه. به اینکه هیچ وقت فرصت مادرشدن رو 

نداشته، به اینکه باید همیشه فقط به خودش تکیه کنه. چای و هل رو به سختی با بغضش قورت داد. و به خونه اش رفت. 
به ظرفهای توی ظرفشویی نگاهی کرد. شنبه، خوبه! ظرفها و نظافت امروز با پدرامه!

روی کاناپه دراز کشید و صدای آهنگ رو باال برد. این صدای بلند آهنگ جلوی فکر کردنش رو می گرفت. 

دنیای رنگ ها و اثراتش در زندگی ما
آراس��ته بودن یه ویژگی مثبته. قرار نیست برای آراس��ته بودن، کلی خرج کنیم. فقط کاقیه به 
انتخاب رنگهایی که تو ترکیب لباسامون به کار می گیریم کمی توجه کنیم. رنگ ها اثرات روانی 
زیادی دارن. مثال نگاه کردن به رنگ های گرم و روشن مثل قرمز یا صورتی باعث تقویت روحیه 

و نشاط می شه. توی این شماره به دو نمونه از ترکیب مناسب رنگ ها اشاره می کنیم:

  سبز و بلوطی
 

اگر لباسی سبز رنگ دارید آن را با رنگ بلوطی ست کنید. این دو رنگ در کنار هم بسیار عالی 
و باش��کوه به نظر می رس��ند و از جنبه سالمتی برای کس��انی که دچار گرفتگی یا فشار خون 

باال هستند، مناسب است.

    سبز یشمی و ارغوانی 

همراهی س��بز یشمی یا آبی روشن یا ارغوانی، تندی رنگ ارغوانی را خنثی می کند و در واقع 
این ترکیب رنگ با بیش��تر پوس��ت ها همخوانی دارد و باعث می ش��ود رنگ پوس��ت شما به 
اصطالح باز شود. این ترکیب رنگی برای از بین بردن استرس و اضطراب بسیار مناسب است. 

در شماره ی بعدی به رنگ آبی و اثراتش در دنیای اطرافمون خواهیم پرداخت.

گاهنامه دفتر تحکیم وحدت
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فرشته ها هم عاشق می شوند
"فرش��ته ها هم عاشق می شوند" ُرمانی اس��ت که به مقایسه دغدغه های زن امروز و زن دیروز 
می پردازد. در این مجموعه ضمن ورود به فضای ُرمان و تخیل، بخش هایی از کتاب به صورت 

مستند روایت شده است.
نام شخصیت اصلی این کتاب، فرشته است که در طول داستان به کمال نزدیک و نزدیک تر 

می شود و با پاکدامنی و تقوایی که به خرج می دهد، عشق پاک و سالم خود را به تصویر می کشد.
بخشی از این کتاب را با هم می خوانیم: 

امیر الیاس��ی بعد از شنیدن حرف های من سکوت کرد. 
شاید حدود 30-40 ثانیه و بعد گفت:

خانم حق جو شما می دونید عشق یعنی چی؟
زبانم بند آمده بود. نمی دانس��تم چه بگویم، شاید اگر 
چند ماه پیش آن سوال را از من پرسیده بود می گفتم: نه! 
نمی دونم یعنی چی. اصال هم نمی خوام بدونم یعنی چی.

ولی آن موقع می دانس��تم یعنی چی. می فهمیدم چه 
می گوید. خودم درگیرش ش��ده ب��ودم. درکش می کردم. 
می خواستم به او بگویم: آره می دونم یعنی چی.من خودم 

عاشق شدم. خودم گرفتارم ولی...

ندای مکتوب



ندای دختران ایران
» ندا « ، ندای همه ی ماست ،  از عمق دنیای لطیف و دخترانه مان! که پس از ماهها تالش و 
پیگیری از پیچ و خم روزگار به گوش می رس��د. هیچ نیرویی دختران این س��رزمین را خسته 
نخواهد کرد. هیچ سنگی ، مانع قدم های استوارمان نخواهد شد. ما عهد کرده ایم که بایستیم 

تا » ندا «  دریچه ای باشد به دنیای اسرار آمیز و پرشور دختران این سرزمین. 
وقت آن رسیده اس��ت که ما دختران ایران زمین، خودمان از خودمان بگوییم. خودمان 
به دنبال حل مش��کالتی باش��یم که به ما تحمیل شده است. وقت آن است موانع خودساخته 

ای که بر سر راه پیشرفتمان است را برداریم. 
وقت آن رس��یده اس��ت که بیشتر با  حقوق مان آشنا شویم و  آنچه درست و حق است را 

به دنیا نشان دهیم. 
» ندا « به معنای واقعی کلمه تالش می کند تا از زبان تمام دختران این سرزمین سخن 

بگوید... از زبان دختران جای جای این سرزمین. از شرق تا غرب و شمال تا جنوب.
ما برآنیم تا راهی بسازیم. راهی به سوی روشنایی و ایستادگی. 

چهره تکانی
 مبینا ریاحی – دانشگاه علوم پزشکی همدان

صداي پاي اس��فند همیش��ه از قدیم واسه ایرانیا یه ش��وق دوباره زیستن داشته یه موجي از 
تازگي و بوي نو شدن...

از قدیم مردم اسفند ماه شروع به خونه تکوني مي کردن، همه چیزو واسه یه شروع دوباره 
از نو مي س��اختن انقد این حس مردم عجیب و خواس��تنیه که هرسال دلم واسه اسفند بیشتر 

تنگ میشه...
تالط��م کوچه و خیابونا واس��ه خرید لباس نو،دغدغه تغییر و تح��ول اما نمي دونم دقت 
کردین جنس نگاه آدما به تغییر و تحول متفاوت شده،هرس��ال اواخر اس��فند،یه موجي راه 

میفته که تشویقمون میکنه به دل تکوني، که دل تکوني از خونه تکوني واجب تره...
ام��ا امروز،م��ا دل تکوني که نمي کنیم هیچ، از اون هم ی��ه گام عقب تریم...چهره تکوني 
مي کنیم دقت کردین دم عید که میشه حجم کاراي زیبایي چقد باال مي ره...تراکم سالن هاي 

زیبایي در نوع خودش عجیبه...
این همه تغییر،دقیقا واسه چي!؟!

هرسال کلي هزینه براي این تغییرات پرداخته مي شه،به نظرتون نمیشه این هزینه جاي 
قشنگ تري خرج بشه؛آخه ما که خودمون خوبیم دیگه چرا واسه خوب شدن دست به انجام 

چیزي بزنیم که ما رو از خودمون دور کنه و تبدیل بشیم به یه چهره ي مصنوعي...
میشه این هزینه هایي که واسه این تغییرات و بعضا عمل ها میشه و واقعا هزینه سنگیني 
بر اقتصاد وارد مي کنه )بنا به آمارهای جهانی س��رانه مصرف لوازم آرایش زن ایرانی س��االنه 
حدود 150 دالر یعنی حدود 450 هزار تومانه( رو صرف کنیم که یه بچه که شب عید لباس 
نو نداره دلش شاد بشه..حس خوب یعني دل یه بچه رو شاد کردن، یعني کنار خوشحالي ما، 

آدماي دیگه هم خوشحال باشن و قشنگه ما به این حس کمک کنیم...
من اگه خوبم که خوب میمونم، مثل طال که عنصر وجودش طالس��ت و هیچ مدلي زش��ت 

نمیشه،همه هم دوس��ش دارن و میخوانش حاال تو 
هر قالبي؛اگه هم خوب نباش��یم که دیگه...)تو 
خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل(  بابا 

به خدا این هزینه ها می تونه چند تا خانواده 
رو از خیلي مش��کالت بیرون بیاره....اصن 

بیاین اینطوري به مسئله نگاه کنیم...
حال دلم خوب باشه یا حال صورتم!؟!

صاحب امتیاز: دفتر تحکیم وحدت
مدیر مسئول و سردبیر: زهرا سادات رضوی علوی

شروط عقد، بایدها و نبایدها
ماده 232 قانون مدنی:

ش�روطی که باطل اس�ت ولی به صحت عقد لطمه نمی زند و تاثیری در آن ندارد به سه 
گونه است: 

شرط غیر مقدور، شرط بی فایده و شرط نامشروع

شرط غیر مقدور: شرط غیر مقدور آن است که انجام آن در توان افراد متعارف نباشد؛ 
مثال اگر ضمن نکاح ش��رط شود که شوهر مرده ای را زنده کند یا یک زبان خارجی را در 
یک روز به طور کامل به طن بیاموزد، این ش��رط باطل ولی عقد صحیح اس��ت. در مورد 
مهریه های س��نگین که پرداخت آن ها برحس��ب عرف غیر مقدور است می توان این نظر 

را پذیرفت. 
ش�رط بی فایده: ش��رط بی فایده ش��رطی اس��ت که نفع و فایده عقالئی نداشته باشد و 
تش��خیص این امر با عرف است؛ چنانکه شرط ش��ود یکی از همسرها مسافت بین تهران و 

کرج را پیاده بپیماید.
ش�رط نامش�روع: ش��رطی که مخال��ف مصلحت 
عمومی باش��د. از ای��ن رو قانونگذار اج��ازه نمی دهد 
که افراد با ق��رار دادهای خود هرچند فرعی و تبعی 
باش��د و ضمن عقد نکاح آورده ش��ود، آن را نقض 
کنندش��رط نامش��روع باطل اس��ت. اما موجب 

بطالن عقد نیست. 

ندای سردبیر

ندای قانون

آینده ی دختران ایران
 عاطفه محب- دانشگاه شهید بهشتی

ن��دای دختران ایران “ آینده ی روش��نی پیش روی 
فرهنگ و تعالی کشورش می بیند اگر و تنها اگر نگاه 
جام��ع و همه جانبه ای به جایگاه مقدس خانواده در 
بین همه مس��ئولین کشور باشد. نگاهی که منجر به 
ابالغ” سیاست های کلی خانواده “ به سه قوه گردیده 
است و نشان از بررس��ی و آینده نگری دقیق اوضاع.

فرهنگی و اجتماعی کشور در سالهای آتی دارد.
بی شک “خانواده” به عنوان بنیادی ترین بخش 
اجتم��اع بای��د در راس توجه کلیه سیاس��تگذاران و 
متولیان امور اجرایی باشد و نگاه به زن بدون در نظر 
گرفتن نهاد مق��دس خانواده نگاهی ناقص و معیوب 

است. 
در واقع « سیاس��ت های کلی خانواده » به نوعی 
تاکید دوباره بر هویت اصلی زن مس��لمان اس��ت که 
قطعا در چارچوب خانواده و با عنوان نقش مهم همسری و مادری معنا می یابد. شرایطی که سایه شوم طالق 
بر سر کالن شهرها سایه انداخته و مسائلی چون بی کاری، تورم، اقتصاد و متاسفانه فقر فرهنگی در حل و فصل 
مشکالت خانوادگی جایگاه خانواده را متزلزل ساخته، تنها نقشه ی راه کاملی چون سیاست های کلی خانواده 

با تاکید بر اجرایی شدنش می تواند گره از ریسمان به هم تابیده آسیب های اجتماعی باز کند. 
اص��ول 16 گانه ای که با تاکید بر ایجاد جامع��ه ای خانواده محور، تقویت و تحکیم خانواده بر پایه الگوی 
اسالمی، صیانت از خانواده و جامعه، ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای 

همه دختران و در جهت تحکیم بنیان خانواده نوشته شده است.
همچنین فرهنگ س��ازی و تقویت تعامالت اخالقی، مقابله موثر با جنگ نرم دش��منان برای فروپاشی و 
انحراف روابط خانوادگی، بازنگری، اصالح و تکمیل نظام حقوقی و رویه های قضایی در حوزه خانواده و ارتقای 
معیشت و اقتصاد خانواده ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و 

مسکن از دیگر موضوعات مطرح شده در این سیاست ها است
س��اماندهی نظام مش��اوره ای و آموزش برای تش��کیل خانواده، حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش 
مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان، حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده ها با 
سرپرستی زنان و ایجاد ساز و کارهای الزم برای ارتقای سالمت باروری و افزایش فرزندآوری از دیگر بندهای 

سیاست های کلی نظام خانواده است
سیاس��ت های کاملی که در انتظار بیداری و هوشیاری مسئولین در حوزه های مختلف قانونگذاری، اجرا 

و نظارت است.
زنان و دختران این سرزمین الیق بهترین ها هستند. بهترین هایی که زندگیشان را غرق آرامش و امنیت کند 

و آینده ی قابل اعتمادی برای آنها بسازد. قطع به یقین تمام دختران و زنان خواستار حفظ کیان خانواده هستند. 
" ندا " پس از گذش��ت 6 ماه از ابالغ سیاس��ت های کلی خانواده به تمام مسئولین در انتظار عملکرد شایان 

توجه از مس��ئولین اس��ت و با تمام دختران این سرزمین عهد می بندد که 
تم��ام اقدام��ات در این راس��تا را با دقت رصد کرده و به س��مع و نظر 

دختران و زنان ایران خواهد رساند.

ندای خانواده

ندای جامعه


