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شهروندى مقوله اى است كه با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره خورده و از آنجا كه 
فرهنگ هر مرز و بوم ناشى از فعاليت هاى اجتماعى، سياسى و وضعيت اقتصادى آن 
جامعه است، فرهنگ هر جامعه اى كامال منحصر به فرد و هر فرهنگى نيز شهروند 
ويژه خود را مى طلبد. شهروند به كسى گفته مى شود كه به حقوق فردى و جمعى 
خود واقف است، به آن عمل مى كند و از آن طريق مطالبه مى كند. پس شهروندى 
به معناى مجموعه اى از آگاهى هاى حقوقى فردى و اجتماعى است. در يك جامعه 
مدنى حقوق يك فرد عبارتند از: حقوق اساسى به معناى حقوق بنيادى شهروندان 
ــى به معناى حق مشاركت در فرآيندهاى سياسى، حقوق  يك جامعه، حقوق سياس
ــتانداردهاى زندگى در  اجتماعى كه در برگيرنده حقوق اقتصادى و نيز حداقل اس

تسهيالت اجتماعى است.
ــود كه از حوادث و مشكالت جارى  ــهروند موثر» به شهروندى گفته مى ش «ش
جامعه آگاهى داشته باشد؛ در مسائل، مشكالت و امور جامعه ملى و محلى مشاركت 
ــته باشد؛ در قبال وظايف و نقش هاى تفويض شده مسووليت پذير باشد؛  فعال داش
ــد؛ رفتار و عملكرد وى مبتنى بر اصول اخالقى  ــايش ديگران باش نگران رفاه و آس
باشد؛ نسبت به قدرت افرادى كه داراى موقعيت مديريتى و نظارتى هستند پذيرش 
ــد؛ توانايى بررسى و انتقاد از عقايد و ايده ها را دارا باشد؛ توانايى اتخاذ  ــته باش داش
تصميمات آگاهانه را دارا باشد؛ درباره حكومت و دولت خودآگاهى و دانش كافى 
داشته باشد؛ داراى حس وطن پرستى باشد؛ نسبت به مسووليت هاى خاص پذيرش 
ــد؛ از جامعه جهانى و مسائل و روندهاى آن آگاهى داشته  ــووليت داشته باش و مس

باشد؛ به وجود تكثر و تنوع در جامعه احترام قائل باشد.
ــووليت هاى  ــى از مس در يك جامعه مدنى احترام به قانون و حقوق مردم بخش
ــهروند است. تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند، و بايد در تمام سطوح  يك ش
ــهروندان همچنين به نهادهاى  ــد و به آنها عمل كنند. ش ــه قوانين احترام بگذارن ب
ــووليت به معناى احترام به  ــطح ديگر، مس قانونگذار احترام مى گذارند. در يك س
ــد گوناگون زيربناى يك  ــت زيرا احترام در قبال عقاي ــهروندان ديگر اس عقايد ش

جامعه مدنى است.
جوامع مدنى موفق به آگاهى شهروندان خود نياز دارند. مردم تنها وقتى مى توانند 
مسئول باشند كه از حقوق خود براساس قانون اساسى آگاهى داشته و آنها را درك 
ــت. اين بدان  ــد. آگاهى از چگونگى عمل نهادهاى دولتى نيز حائز اهميت اس كنن
ــهروندان بر چگونگى اعمال قانون واقفند تا بتوانند از حقوق خود  معناست كه ش
محافظت كنند. تصميم هاى سياسى زندگى افراد را مستقيماً يا به طور غير مستقيم 
تحت تأثير قرار مى دهند. شهروندان با آگاهى و احترام مى توانند با مشاركت جوامع 

خود را تغيير دهند.
ــير در نظام مديريت مردمى،  هدف اين است كه همه حضور داشته  با اين تفاس

باشند و  بايد بتوانند به سهم خود دراين امر مشاركت كنند.
از اين رو با افزايش برنامه هاى آموزشى توسط سازمان هاى مردم نهاد با همكارى 
و مساعدت دولت،  شهروندان را به حقوق شهروندى خود آگاه نموده تا زمينه براى 
تأثيرگذارى هرچه بيشتر مردم بر مديريت كشور و توسعه جامعه مدنى فراهم آيد.

نوروفيدبك، درمان قطعى ميگرن 
بهاره جاللوند 

ــردرد يكى از مشكالت شايعى است كه بسيارى از افراد به آن دچار مى شوند  س
و براى برطرف كردن آن از انواع و اقسام قرص مسكن استفاده مى كنند و توجهى به 
علت سر درد ندارند. گاهى اوقات سر درد با قرص هاى مسكن رايج هم بهبود پيدا 
نمى كند و شدت درد آنقدر زياد است كه فرد را از انجام كارهاى روزانه باز مى دارد. 
ــردردهايى كه معموال براى آن ها علت خاصى وجود ندارد، مى توانند سردردهاى  س
ميگرنى باشند. ميگرن بيمارى است كه درمان آن چندان راحت نيست ولى امروزه با 
فناورى نوروفيدبك مى توان بسيارى از مبتاليان به اين بيمارى را به صورت قطعى 
درمان كرد. «عليرضا پاك قلب» فيزيوتراپيست و پژوهشگر، شما را با ميگرن و درمان 

آن به وسيله نوروفيدبك آشنا مى كند.
چرا برخى از افراد به ميگرن مبتال مى شوند؟

ــر مخ،  ــالل در رگ خونى و عصبى مغز و يا افزايش فعاليت در قش ــى اخت نوع
مى تواند باعث به وجود آمدن ميگرن شود، حتى گاهى ميگرن با درد عصب 3 قلو 
ــر درد يكطرفه رابراى فرد به وجود بياورد.  ــت. التهاب عصب مى تواند س همراه اس
ــوند هنوز دقيقا مشخص نيست  دليل اينكه چرا برخى از افراد به ميگرن دچار مى ش
ولى ژنتيك، عوامل محيطى، استرس و هيجانات شديد مى توانند در به وجود آمدن 

آن نقش داشته باشند.
ميگرن معموال با چه عالئمى همراه است؟

ــت ولى  ــبت به فرد ديگر متفاوت اس ــدت آن،در هر فرد نس عالئم ميگرن و ش
ــديد پى در پى مى شود كه اين  ــر درد ماليم و ش به طور كلى ميگرن باعث ايجاد س
ــت و يك سمت جمجمه را درگير مى كند. سر دردهاى  سردردها غالبا يكطرفه اس
ــر دردها به مدت 2 تا  ــد. اين نوع س ــانه ابتال به ميگرن باش ضربان دار مى تواند نش
ــتفراغ،  ــند و گاهى با عالئم ديگرى چون حالت تهوع، اس ــاعت طول مى كش 72 س
حساسيت به نور وصدا همراه مى شوند. خانم هاى مبتال به ميگرن در زمان قاعدگى 
ــود. افراد مبتال به ميگرن قبل از شروع سر درد، بايك  ــر دردهايشان تشديد مى ش س
ــوند كه اين عالمت به نوعى فرد را  ــنوايى يا ديدارى مواجه مى ش عالمت حسى،ش

متوجه شروع سردردها مى كند.
ــايع است، ضمن اينكه خانم ها بيشتر به آن دچار مى شوند  ميگرن چه قدر ش

يا آقايان؟
ــوند . ابتال به ميگرن  حدود 10 درصد از افراد هر جامعه اى به ميگرن مبتال مى ش
در زمان بلوغ به دليل اختالالت و تغييرات هورمونى در پسرها بيش از دخترها شايع 
است ولى در بزرگسالى، خانم ها 2 تا 3 برابر بيشتر از آقايان مستعد ابتال به آن هستند. 
ــهرهاى بزرگ زندگى مى كنند بيش از ساير افراد به  ــهر، به ويژه ش افرادى كه در ش

ميگرن دچار مى شوند.
چنانچه فرد نســبت به درمان ميگرن اقدام نكند چه خطراتى را براى فرد در 

پى دارد؟
عدم درمان ميگرن با خطر خاصى همراه نيست ولى سردردهاى طوالنى مدت بر 
روى كيفيت زندگى فرد و انجام فعاليت هاى روزانه تاثير منفى مى گذارد و عمال فرد 

به دليل داشتن سر درد نمى تواند كارهاى خود را به درستى انجام بدهد.
چه چيزهايى باعث تشديدسر دردهاى ميگرنى مى شود؟

ــر و صدا، پر نور، پر استرس و خوردن غذاهاى  قرار گرفتن در يك محيط پر س
سرخ كردنى و يا خوراكى هايى كه در آن ها كافئين و تئين(مثل چاى، نوشابه، قهوه) 
ــديد سر درد شود. همچنين خوردن مواد غذايى مثل  وجود دارد مى تواند باعث تش
 5)5HT برنج، ماكارونى و سيب زمينى به دليل داشتن محرك ترشح سروتونين به نام

hydroxy tryptophan)مى توانند باعث تشديد سر درد شوند.
براى درمان ميگرن چه كارهايى مى توان انجام داد؟

درمان هاى دارويى توسط متخصص مغز و اعصاب انجام مى شود و درمان قطعى 
ميگرن بهره گيرى از فن آورى نوروفيدبك است كه فيزوتراپيست اين نوع درمان را 
ــتگاهى است كه عملكرد آن شبيه بيوفيدبك است با  انجام مى دهد. نوروفيدبك دس
ــواج الكتريكى مغز را ثبت، و بيوفيدبك فعاليت هاى  ــن تفاوت كه نوروفيدبك ام اي
عضله را ثبت مى كند. نوروفيدبك در درمان ميگرن، افسردگى، باال بودن فشار خون، 
بيش فعالى و... كاربرد دارد. براى درمان فرد مبتال به ميگرن چند الكترود مخصوص 
رابه سر فرد در نقاط مشخصى وصل مى كنند و در يك مانيتور نمودارى وجود دارد 
ــز خود را به گونه¬اى كنترل كند كه نمودار داخل  ــرد بايد فعاليت الكتريكى مغ و ف
مانيتور در حد طبيعى قرار بگيرد، در واقع فرد بايد تمرين كند كه فعاليت سلول هاى 
مغز خود را به سمت طبيعى ببرد و فعاليت زياد داخل مغز كنترل شود. تمرينات تا 

جايى ادامه پيدا مى كنند كه فرد كامال بهبود پيدا كند.
اشاره كرديد كه درمان ميگرن با نوروفيدبك يك درمان قطعى است آيا اين 

احتمال وجود دارد كه ميگرن دوباره در فرد به وجود بيايد؟
اين درمان قطعى است ولى در صورتى كه فرد سبك زندگى خود را تغيير ندهد 
ــت وجود دارد. براى اينكه فرد مجددا به ميگرن مبتال نشود بايد يك  احتمال بازگش
تغذيه سالم داشته باشد، ضمن اينكه ورزش و فعاليت هاى بدنى به ويژه پياده روى 
را در برنامه زندگى خود داشته باشد. دور بودن از محيط ها و شرايط استرس زا يكى 
ــت كه فرد درمان يافته بايد به آن توجه كند. چنانچه اين موارد  ديگر از مواردى اس

رعايت شود امكان ابتالى مجدد فرد به ميگرن وجود ندارد.
ــئوال آخر، براى درمان ميگرن با نوروفيدبك بايد چند جلســه به  به عنوان س
مراكز فيزوتراپى مراجعه كرد، ضمن اينكه درمان چه قدر هزينه به همراه دارد؟

ــات درمان بستگى به شدت ميگرن و شرايط بيمار دارد ولى حداكثر  تعداد جلس
ــه مى تواند كافى باشد. هزينه درمان ميگرن با نوروفيدبك در مراكز دولتى  24 جلس
ــه اى در حدود 18 تا 30 هزار تومان  و در مراكز خصوصى جلسه اى40 تا 70  جلس

هزار تومان است.

ــورهاى در حال توسعه يا  ــت كش سالهاس
ــكل كنترل نشده  به صورت هدفمند و يا به ش
ــورهاى  ــجويان و نخبگان خود را به كش دانش

پيشرفته مى فرستند.
ــن، گاه اين مهاجرتها  ــزارش خبرآنالي به گ
ــتم هاى اجتماعى،  ــل نقايصى در سيس به دالي
ــورت مرضى به خود  ــى ص اقتصادى و سياس
ــل اجتماعى در  ــورت معض ــرد و به ص مى گي
مى آيد وگاه با سياست هاى صحيح جذب نخبه 
ــر آنچه هند در  ــود نظي به فرصت تبديل مى ش
ــات و نرم افزار   ــورد صنعت فن آورى اطالع م

اتفاق افتاد.
متاسفانه ايران از نظر مهاجرت هاى بى رويه 
ــورهاى جهان قرار دارد،  نخبگان در صدر كش
ــان تحصيلكرده  ــدود25 درصد از كل ايراني ح
ــورهاى توسعه يافته زندگى  هم اكنون در كش

مى كنند.
طبق آمار صندوق بين المللى پول، ساالنه بين 
ــر از ايرانيان تحصيلكرده  ــا 180 هزار نف 150 ت
براى خروج از ايران اقدام مى كنند و ايران از اين 
نظر در بين 91 كشور در حال توسعه و توسعه 
ــت.  نيافته جهان مقام اول را از آن خود كرده اس
ــرمايه  ــروج 150 ميليارد دالر س اين معادل خ

ساليانه از ايران است.
در دولت گذشته نام فرار مغزها به مهاجرت 
نخبگان تغيير يافت اما شرايط با اين تغيير نام نه 
تنها كه بهتر نشد بلكه شدت هم گرفت در سال 
ــالم كرد از ابتداى  1388وزارت علوم ايران اع
انقالب ، از ميان 12 هزار دانشجويى كه با هزينه 
دولت به كشورهاى مختلف رفتند 400 نفر باز 
نگشته اند و همچنين 60 هزار دانشجوى ايرانى 
ــارج از ايران تحصيل مى كنند. طبق آمارهاى  خ
رسمى نسبت خروج فارغ التحصيالن از ايران به 

تعداد كل اين افراد، 15 درصد است.
همچنين بنياد ملى نخبگان ايران اعالم كرد 
كه 308 نفر از دارندگان مدال المپياد و 350 نفر 
از برترين هاى آزمون سراسرى از سال 82 تا 86 

به خارج مهاجرت كرده اند.
ــدوق بين المللى پول هم  طبق گزارش صن
ــك  ــش از 250 هزار مهندس و پزش ــون بي اكن
ايرانى و بيش از 170 هزار ايرانى با تحصيالت 
ــد و طبق آمار  ــه در آمريكا زندگى مى كنن عالي
ــال 87 روزانه 15  ــمى اداره گذرنامه، در س رس
كارشناس ارشد، 2 دارنده دكترا و ساالنه 5475 
نفر ليسانس از كشور مهاجرت كردند. گزارش 
صندوق بين المللى پول در ادامه افزوده است كه 
ــرمايه هاى انسانى ايران به  بيش از15 درصد س
ــت و پنج درصد آن به كشورهاى  آمريكا وبيس
عضو سازمان توسعه و همكارى اقتصادى اروپا 

مهاجرت مى كنند.
ــمى در سال 1391 حدود 150  بنا بر آمار رس
ــور را  ــاى خروج از كش ــجو تقاض هزار دانش
ــجوى دوره دكترا  ــان دانش كرده اند كه بيشترش
ــمار از دانشجويان معادل  بودند. خروج اين ش
150 ميليارد دالر خسارت به ايران وارد مى كند. 
همچنين 64 درصد دانش آموزان ايرانى مدال آور 
ــال گذشته از ايران مهاجرت  المپياد طى 14 س

كرده اند.
در بين كشورهاى نخبه فرست به كشورهاى 
ــرفته ايران تنها نيست گرچه ممكن است  پيش
ــگام اين قضيه  ــاظ درصدى ايران را پيش از لح
ــورها از لحاظ ارسال نفرى  بناميم اما ديگر كش
ــرفته باالتر از ايران  ــجوبه كشورهاى پيش دانش
ــتند در اين زمينه چين و هند و كره  جنوبى  هس

ــودار اين صفحه،  ــتند. نم مثال هاى خوبى هس
ــراد داراى تحصيالت  ــى اف ــاندهنده فراوان نش
ــارج در آمريكا به عنوان يكى از  عاليه متولد خ
ــورهاى در حال  ــجويان كش مقاصد برتر دانش
توسعه است. چنان كه مشاهده مى شود ايرانيان 
ــع مختلف تحصيلى بين 2 تا 3 درصد  در مقاط
ــه در جامعه  ــان داراى تحصيالت عالي خارجي

آمريكا را شامل مى شوند.
ــت بازنده  ــانگر بيس تصوير مربوطه نيز نش
بزرگ از محل خروج تقريبى سرمايه بر اثر فرار 

مغزهاست.
ــاهده  ــه در جداول و نمودارها مش چنان ك
مى شود چين يكى از نخبه فرست ترين كشورها 
ــا اين اقتصاد  ــور ب ــت اما اين كش در جهان اس
ــرفته رو به جلو براى جذب نخبگانش چه  پيش

كار مى كند؟
ــال 2008 ميالدى، حزب كمونيست  در س
چين با معرفى برنامه اى موسوم به «هزار استعداد» 
ــاتيد بااستعداد و  ــجويان و اس تالش كرد دانش
درخشان اين كشور را ترغيب كند پس از پايان 

تحصيالت خود به كشورشان بازگردند.
ــتمزدهاى بسيار  اين برنامه با اختصاص دس
ــوق هاى مالياتى و تهيه مسكن طى  خوب، مش
ــاله، براى جذب 2000 استاد  يك برنامه 10 س
دانشگاه و مدير موسسات تجارى داراى مدرك 
ــابقه تحقيقاتى در خارج از كشور  دكترى و س
ــه در كوتاه مدت  ــه اين برنام ــد. البت طراحى ش
ــه در كمتر از پنج  ــق بود چرا ك ــدت موف به ش
ــتادان و افراد  ــن اس ــر از بهتري ــال 3300 نف س
ــد اما با اين  ــه چين بازگردان ــرده را ب تحصيلك
حال هنوزاستعدادهاى بارز چين همچنان تشنه 
ــور هستند و به محض  زندگى در خارج از كش
اينكه آن را تجربه مى كنند به ندرت حاضرند به 

كشورشان بازگردند.
ــذب نخبه و  ــع مرحله دوم ج ــن در واق اي
مهم ترين مرحله آن يعنى ايجاد امنيت اجتماعى 
ــراى نخبه در موطن  ــازى زندگى ب و جذاب س
ــكالت خاص خود را  ــت كه مراتب و مش اس
دارد. چنان كه در چين هم ديده مى شود بسيارى 
از نخبگان بعد از جذب دوباره احساس رخوت 
ــور پيشرفته محل  ــردگى كرده و به كش و افس

تحصيل خود باز مى گردند.
آمارهاى منتشر شده از سوى بنياد ملى علوم 
اياالت متحده نشان مى دهد طى سه دهه گذشته 
چينى ها در راس مليت هاى خارجى اخذكننده 
ــى در اين كشور  مدرك دكتراى علوم و مهندس
ــش از 90 درصد از آنها به محض  بوده اند كه بي
ــذ مدرك دكترى ترجيح مى دهند در آمريكا  اخ
بمانند.اما سرباز زدن افراد تحصيلكرده چينى از 
ــان داليل فرهنگى زيادى  بازگشت به كشورش
ــيارى از آنها در كشور  دارد. از جمله اينكه بس
ــدازى يك فعاليت اقتصادى  خود قادر به راه ان
ــخصى نيستند و اين امر  قدرتمند به صورت ش
دسترسى آنها را به منابع بودجه هاى تحقيقاتى 

كاهش مى دهد.
ــى اجازه  ــگاه هاى غرب ــم اين كه دانش به رغ
ــد اعضاى هيات علمى آنها ضمن حفظ  مى دهن
ــتادى خود در دانشگاه هاى اروپايى،  كرسى اس
ــود نيز به  ــور خ ــورت پاره وقت در كش به ص
ــى هم چنان  ــوزش بپردازند، ول ــس و آم تدري
ــت.  ــت به چين با مخاطراتى همراه اس بازگش
ميزان دست مزدها در چين پايين است و عالوه 
بر آن، عدم وجود آزادى بيان و خطر مداخالت 
سياسى، شرايط نگران كننده اى را براى مهاجران 

فراهم مى آورد.
ــف اقتصادى،  ــاى مختل ــا وجود طرح ه ام
ــمندان،  ــاالى علمى به دانش ــاى درجات ب اعط
ــى 290 هزار دالرى  تخصيص بودجه تحقيقات

ــانس سرپرستى  براى هر يك از اين افراد و ش
ــتند كه بتوان  يك گروه تحقيقاتى، مزايايى نيس

به راحتى از كنارشان گذشت. 
ــال 1994 تاكنون، دولت چين توانسته  از س

ــون بورس  ــراى برنامه هايى چ ــا اج ــت ب اس
ــه وزارت علوم يا پروژه يكصد نابغه  يانگ تس
آكادمى ملى علوم، بيش از چهارهزار نفر از نوابغ 

چينى را به اين كشور بازگرداند.

ادامه از صفحه7
ــه (س) در حمايت همه جانبه  ــى فاطم آيا نقش اساس
ــاده ترين  ــت تنها محدود به مجامع زنانه بود؟ و س از والي
سوال آنكه چرا خداوند بزرگ در بزرگترين اجتماع انسانى 
ــان ها است بر  همچون حج كه تبلور حضور اجتماعى انس
ــاره اى نداشته است ؟ اينها نشان  ــازى زن و مرد اش جداس
ــتورات  ــيره امامان معصوم و دس مى دهد كه از قضا در س
دين مبين جداسازى فيزيكى نيست كه داراى اهميت است 
بلكه مهم حفظ حرمت و جايگاه انسان ها در سايه عمل به 
ــتى  ــت كه براى زن و مرد به درس حدود و قوانين الهى اس

تبيين شده است.
2- آيا در پس اين رفتارها نگاه مردساالرانه ما حاكم 

نيست؟
ــد آنچه ما  ــر مى رس ــه نظ ب
ــوان  عن ــه  ب آن  از  ــت  سالهاس
ــيتى  ــك جنس ــاى تفكي طرح ه
ــش از اينكه يك  ياد مى كنيم بي
ــد حاصل نگاه  غيرت دينى باش
ــاالرانه ايرانى است كه از  مردس
قضا با تمدن عرب نيز درآميخته 
ــرى جويى مرد  و حاصلش برت
نسبت به زن شده است. از اينرو 
ــت اگر اينگونه  كم انصافى اس
ــالم عزيز  طرح ها را به پاى اس
كه سرتاسر مهربانى و مساوات 
است بنويسيم و سعى كنيم زنان 
ــن بين جهان را نسبت به  روش
پيام مهربان اسالم بدبين سازيم. 
ــالم عزيز همواره به جايگاه  اس
زن در اجتماع احترام گذاشته و 

در كنار آن به دو ركن «عفاف» و «حجاب» تاكيد داشته  و 
ــى براى  ــا « عفاف » را همواره اصل و مقدمه اساس نه تنه
ــرار داده  ــرى دارد - ق ــتر جنبه ظاه ــاب» - كه بيش «حج
ــه يك اندازه براى مردان  ــت بلكه اين دو ضرورت را ب اس
ــت و حدود آن را براى  ــته اس ــلمان مهم دانس و زنان مس
ــاخته است. حال كه حدود حجاب در  هريك مشخص س
ــالم براى زن و مرد مشخص است، چرا بايد با افراط و  اس

تندروى، خود را مسلمان تر از ديگران جلوه دهيم؟
ــتابزده از اين نوع در گذشته  3- حاصل طرح هاى ش

چه بود؟
اكنون بيش از اجراى شتابزده اينگونه طرح ها كه اغلب 
ــه موضوع «حجاب»  ــى دارد بايد ب ــه ادارى و فرمايش جنب
ــرورت دينى و  ــوان يك ض ــه به عن ــاف» در جامع و «عف

ــا اين تفريط در  ــيم آي ــى بپردازيم و از خود بپرس اجتماع
ــئولين نيست؟  ــوى مس ــال ها افراط از س جامعه حاصل س
ــكلى  ــف بار حجاب در جامعه ما به ش امروز وضعيت تاس
ــى همه جانبه دارد و به عنوان  ــت كه نياز به يك بررس اس
ــى از علل مى توان گفت در كنار اينگونه افراطى گرى ها  يك
ــت كه تفريط از سوى بخشى از جامعه شكل مى گيرد.  اس
ــرود آن ديگرى هم بر  ــك هراندازه كه يكى تندتر ب بى ش
ــت  ــالم عزيز اس ــرعت خود مى افزايد و در اين بين اس س
ــت كه در  ــيب مى بيند. اين در واقع همان چيزى اس كه آس
ــتيم. بياييد به جاى اينگونه طرح هاى  جامعه شاهد آن هس
بدون پشتوانه كه سالهاست در موارد مشابه حاصل آنها را 
ديده ايم علل وضعيت بدحجابى و تضعيف فرهنگ اصيل 
ــالمى را مورد بررسى  ايرانى اس
قرار دهيم و دايره نگاهمان را از 
ــى داخل اداره  رفتارهاى فرمايش
ــه نماند  ــترده تر كنيم. ناگفت گس
ــد به معناى راه انداختن  اين نباي
ــه اصطالح  ــدد اكيپ هاى ب مج
ــات  موضوع ــد.  باش ــاد  ارش
فرهنگى  ــاى  رفتاره ــى،  فرهنگ
ــه ها را مى طلبد.  و بررسى ريش
ــد! در  ــا را ببيني ــگاه هاى م دانش
ورودى  ــگاه ها  دانش از  بسيارى 
ــت اما آيا تابه  زن و مرد جدا اس
ــت  حال به عنوان يك معلم پش
ــتاده ايد تا ببينيد در  تريبون ايس
مى گذرد؟  چه  دانشگاه ها  داخل 
ــامخ اساتيد  با احترام به مقام ش
و  ــرور  پ ــم  عل ــجويان  دانش و 
انديشمند بايد بگويم در بسيارى 
ــگاه ها آنچه مى بينيم به هيچ وجه زيبنده يك مكان  از دانش
ــاى علمند در اين  ــفانه آنان كه جوي ــت و متاس علمى نيس
ــب اينكه قانون  ــده اند و جال ــيار مظلوم واقع ش مكان بس
ــيتى» از همان دم در آغاز مى شود و تا داخل  «تفكيك جنس

كالس ها هم ادامه مى يابد.
4- وظيفه اصلى دستگاه هاى خدمت رسان چيست؟

شكى نيست فراهم آوردن محيط كارى مناسب و شرايط 
مطلوب براى كاركنان زن در دستگاه ها و حضور بى دغدغه 
ــاب رجوع از توقعات اوليه و اخالقى تمام جامعه و از  ارب
ــام اين امر به هيچ  ــت و انج وظائف ذاتى تمام ادارات اس
ــانه اى ندارد اما  ــن همه جار و جنجال رس ــه نياز به اي وج
ــيتى ياد مى كنيم  آنچه ما از آن به عنوان طرح تفكيك جنس
ــت. اكنون اين سوال مهم پيش  به مراتب باالتر از اينها اس

مى آيد كه آيا به همان اندازه كه در فكر جداسازى زنان از 
ــتيم به فكر انجام وظائف اصلى خود و خدمت  مردان هس
ــت با توجه به اين مهم  ــتيم؟ آيا بهتر نيس به مردم نيز هس
سعى كنيم تا هرچه بيشتر «كارآمدى نظام مبتنى بر اسالم» 
ــى اجتماعى فرهنگى و اقتصادى به  را در عرصه هاى سياس
ــيم؟ اين آرزوى دور و درازى نيست. تا  رخ جهانيان بكش
ــكاندار پيشرفت در  ــالم س همين چند قرن پيش تمدن اس
ــكى نيست در آن تمدن زنان نقش تعريف  جهان بود و ش

شده و مشخصى داشتند. 
ــود و  ــر به وظائف ذاتى ادارات توجه ش ــون هم اگ اكن
تالش كنيم تا در دستگاه مديريتى خود ريشه كج روى ها را 
بخشكانيم به مراتب در رفيع نمودن جايگاه دين در جامعه 

كمك كرده ايم.
ــه زن در  ــون وظيف 5- اكن

جامعه ما چيست؟
ــه ما  ــت ك ــز اين اس ــا ج آي
ــا تبعيت كوركورانه از  خودمان ب
تمدن غرب و تغيير ساختارهاى 
ــديد  زندگى و مهمتر از همه تش
ــه  جامع ــادى  اقتص ــكالت  مش
ــازار اقتصاد  ــه به ب زن را از خان
كشانده ايم؟ حال چه شده است 
كه تحمل حضور زن را در بيرون 
از خانه ها نداريم؟ ابتدا جامعه را 
ــوق داديم كه آمار  به مسيرى س
زنان تحصيلكرده از مردان بيشتر 
ــد و اكنون غيرت دينى مانع  باش
ــده؟  از حضور زن در جامعه ش
ــق آمارها  ــى كه مطاب آن هم زن
درصد بيكاريش به مراتب بيشتر 

ــد بايد تعريفمان از حضور  ــت. به نظر مى رس از مردان اس
ــريعتر  زن در جامعه را به صراحت اعالم كنيم تا هرچه س

جلوى اين تناقضات گرفته شود. 
ــا تكريم زن و فراهم  ــالمى ما ب هيچكس در جامعه اس
ــرايط كارى مطلوب براى آنها مخالف نيست اما  آوردن ش
رسانه اى كردن طرح هاى كوچك و داخلى ادارات يا تالش 
ــازى فيزيكى زنان و مردان تبعات  ــنجيده براى جداس نس
ــنگينى براى جامعه در عرصه بين المللى و داخلى دارد.  س
مرورى بر برنامه هاى چند روز اخير شبكه هاى ماهواره اى 
و تالش براى تلخ جلوه دادن شرايط زندگى زنان در ايران 
ــت و چه دردناك است اگر در  ــالمى گواه اين مدعا اس اس
اين فرآيند اجتماعى با چاشنى رسانه اعتماد عمومى بخشى 
ــتگاه هاى ادارى و  ــدوش گردد. بر تمام دس از جامعه مخ

ــت تا به جاى  بخصوص نهاد هاى فرهنگى جامعه الزم اس
ــانه اى نمودن طرح هايى اينچنين به فكر عملى نمودن  رس
راه هاى گسترش «عفاف» و «حجاب» در جامعه (و نه فقط 
ــند و بايد به ياد  ــى) باش ــكل فرمايش محيط ادارى و به ش
ــنجيده كه بدون فراهم  ــته باشيم اينگونه طرح هاى نس داش
ــرا درآمده بارها  ــى در جامعه به اج ــرايط فرهنگ آمدن ش
آزموده شده و همانطور كه گفتيم چه بسا يكى از مهمترين 
داليل گسترش «پديده بدحجابى» در جامعه حاصل افراط 

و تك بعدى نگرى در همينگونه طرح ها بوده است. 
ــان عزيز را  ــاس بداريم و انس ــالم عزيز را پ بياييد اس
ــالم انسان را گرانمايه آفريد و چه بهتر  گرانمايه. چراكه اس
ــته خود بنگريم و  ــت به جاى اينگونه رفتارها به گذش اس
با تغيير رفتارهاى تند روانه كه 
ــبهه « سياست زدگى»  عمدتا ش
ــب قدرت» دارد به فكر  و «كس
مردم  ــتى  معيش مشكالت  حل 
ــراى ارتقاى فرهنگ  و تالش ب
ــطح زندگى آنان  ــى و س عموم
باشيم تا بتوانيم اسالم را هرچه 
ــربلند كنيم.  بيشتر در جهان س
ــالم عزيز ما «حدود روابط  اس
ــاب» را به  ــرد» و «حج زن و م
خوبى مشخص ساخته و نيازى 
ــت.  ــى ها نيس به اين ديوار كش
ــه كن كنيم  بياييد «فقر» را ريش
ــوزه «اقتصاد» و  ــم در ح آن ه
ــگ» كه مورد تاكيد رهبر  «فرهن
معظم انقالب نيز مى باشد. اگر 
اين شود مردم خودشان مى دانند 
ــان را به  ــدارى ش ــه دين چگون
جهانيان نشان دهند. مشكل امروز جامعه ما بيش از هرچيز 
«فساد مالى»، «رانت هاى اقتصادى»، «گسترش سودجويى»، 
«رشوه خوارى»، «كاهش بهره ورى نظام ادارى» و كم رنگ 
ــدن «سبك زندگى اسالمى - ايرانى» است. اينها كه حل  ش
شود بسيارى چيزهاى ديگر هم حل مى شود و بعيد مى دانم 

راه حل اينها «تفكيك جنسيتى»  باشد. 
ــوزه به طور  ــا و دين پژوهان در اين ح ــدوارم علم امي
ــن خصوص اين  ــت در اي ــدى ورود نمايند. بديهى اس ج
ــتند و بايد قبل از هر چيز به نظرات  بزرگواران ارجح هس
ــان آن هم مبتنى بر اجتهاد و زمان شناسى توجه كرد و  ايش
ــاذ نمود كه ابعاد  ــخصى تصميماتى اتخ نبايد با اجتهاد ش

گسترده داخلى و خارجى داشته باشد.
* كارشناس ارشد علوم سياسى و مدرس دانشگاه

آشنايى با كشورهايى كه بزرگترين صادركنندگان نخبه هستند

آيا سياست هاى جذب نخبگان جواب مى دهد؟

تفكيك جنسيتى؛ طرحى با شائبه هاى فراوان

رتبه كشور تعداد دانشجويان 2011 درصد رشد نسبت به 2010

1 چين 157558 23/3
2 هند 103895 1-
3 كره جنوبى 73351 1/7
4 كانادا 27546 2/1-
5 تايوان 24818 7-
6 عربستان 22704 43/6
22 ايران 5626 18/9

جدول زير نشان دهنده تعداد دانشجويان خارجى در آمريكا در سال 2010 و 2011 است؛

آيـا بـه همـان انـدازه كـه در فكر 
جداسـازى زنان از مردان هسـتيم 
بـه فكر انجـام وظائف اصلى خود 
و خدمـت بـه مـردم نيز هسـتيم؟ 
آيـا بهتـر نيسـت با توجـه به اين 
مهـم سـعى كنيم تا هرچه بيشـتر 
«كارآمدى نظام مبتنى بر اسـالم» 
سياسـى  عرصه هـاى  در  را 
اجتماعى فرهنگـى و اقتصادى به 
رخ جهانيـان بكشـيم؟ اين آرزوى 

دور و درازى نيست

به نظر مى رسـد آنچه ما سالهاست 
از آن بـه عنـوان طرح هـاى تفكيك 
جنسيتى ياد مى كنيم بيش از اينكه 
يك غيرت دينى باشـد حاصل نگاه 
مردسـاالرانه ايرانـى اسـت كـه از 
قضـا با تمدن عرب نيز درآميخته و 
حاصلش برترى جويى مرد نسبت 
بـه زن شـده اسـت. از اينـرو كـم 
انصافى اسـت اگـر اينگونه طرح ها 
را به پاى اسـالم عزيز كه سرتاسر 
مهربانى و مساوات است بنويسيم


