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»زیبا« در میان زنان برگزیده جهان

و  دورافتاده  روستای  نام  می کرد  فکر  کسی  کمتر 
از  یکی  به عنوان  زیبا،  انتخاب  به واسطه  محروم شان 
چهار بانوی برتر روستایی جهان سر زبان ها بیفتد. زیبا 
می گوید: »سال 1362 در روستای عزیزآباد متولد شدم. 
این روستا یکی از مناطق بسیار دورافتاده و محروم در 
امکانات  خاطر  به  بود.  سیستان وبلوچستان  استان 
روستای  به  من  تولد  از  بعد  خانواده  روستا  محدود 
گهجن می روند. گهجن که در زبان محلی به نام »زن برتر« 

است، روستایی از توابع قصر قند است.«
در  شترها  کردن  رام  و  تربیت  شغلش  زیبا  پدر 
مادر  دلیل  همین  به  بود،  همسایه  عربی  کشورهای 
همیشه مسئولیت  خانه و زندگی را برعهده داشت. او 
چهار خواهر و سه برادر دارد، اما در میان خواهران تنها 
کسی بود که محکم در برابر مخالفت های مادر و سایر 
بزرگ ترهای طایفه برای ادامه تحصیل ایستاد. او ادامه 
می دهد: »روستای ما فقط یک مدرسه داشت. فرهنگ 
بومی حاکم بر منطقه هم خیلی اعتقاد به ادامه تحصیل 
دخترها نداشت. به همین علت پایان دوره دبستان 
برای من شروع یک دوره سخت و جنگی تمام عیار با 
خانواده و بزرگان طایفه برای جلب رضایت شان و ادامه 
تحصیل بود. برای بلوچ ها سخت است که یک دختر به 
تنهایی مسافتی بین دو روستا را برای درس خواندن طی 
کند. همه ازجمله مادرم می گفتند به جای ادامه تحصیل 
داشتم  دوست  من  اما   . بیاموز هنر  و  بنشین  خانه 
درس بخوانم. همیشه از محدودیت ها و قانون های 
منطقه مان  دختران  پیشرفت  مانع  که  نانوشته ای 
بود، ناراضی بودم. به همین علت با همه سختی ها و 
مشکالتی که وجود داشت، یک تنه در برابر خانواده ام 
را جلب کنم. من باید درس  ایستادم تا رضایت شان 
می خواندم و به همه ثابت می کردم که دختران هم حق 

درس خواندن دارند.«

از هفت خوان رستم گذشتم
جلب رضایت مادر و بزرگان طایفه کار سختی بود، 
اما زیبا با انگیزه و پشتکاری که داشت، موفق به انجام 
این کار می شود، هرچند اجازه نداشت تا قبل از انجام 
کامل کارهای خانه تا ساعت 7 صبح راهی مدرسه شود، 
او حتی  این سختی ها دلسرد نشد.  از  اما هیچ وقت 
امروز قدردان سخت گیری های مادر است و می گوید:  
»از هفت خوان رستم گذشتم، اما این سخت گیری ها 
و مانع تراشی ها همیشه عامل تحریک من بود. هرچه 
مسیر پیش رویم سخت تر می شد، انگیزه ام برای تحقق 
رویاهایی که داشتم، بیشتر می شد. همیشه می گویم 
اگر مادرم و سخت گیری هایش نبود، من هم االن به 

اینجا نمی رسیدم.«
زیبا، همان سالی که دبیرستان را تمام می کند، در 
اما خبر  دانشگاه تربیت معلم هم پذیرفته می شود، 

قبولی اش دیر به گوشش می رسد.  سال دوم هم چون 
در یکی از دانشگاه های یزد پذیرفته می شود، خانواده 
اجازه رفتن به شهر دیگر را نمی دهد. همه این اتفاقات 
مانع از توقف زیبا نمی شود و او رخت معلمی نهضت به 
تن می کند. زیبا می گوید: »درست است که با وجود همه 
زحماتی که کشیدم، دو سال نتوانستم وارد دانشگاه 
نهضت  وارد  سوادآموزی  مربی  به عنوان  اما  شوم، 
شدم تا مقدمه ای باشد برای تحقق اهدافم. باخودم 
عهد بسته بودم که زمینه تحصیل را برای تمام دختران 
کار محقق  ساکن در مناطق محروم فراهم کنم. این 
نمی شد مگر اینکه زنان و دخترانی از جنس خودم در 
سوادآموزی  به  و  می شدند  حاضر  محروم  روستاهای 

همنوعان شان می پرداختند.«
 زیبا  سال 90 در دانشگاه پذیرفته می شود و بعد از 
اتمام دانشگاه با وجود امکان تدریس مقطع راهنمایی 
در شهر دلش راضی نمی شود بچه های حاشیه نشین و 
روستایی را تنها بگذارد، بنابراین با انتخاب این مدارس 

با جدیت بیشتر اهدافش را دنبال می کند.

با ماشین باری خودم را به کالس می رساندم
برای  زیبا  خیرخواهانه  و  داوطلبانه  فعالیت های 
ارتقای کیفیت زندگی زنان و دختران روستایی بیشتر 
به دورانی برمی گردد که معلم نهضت سوادآموزی بود. 
زندگی  او  که  منطقه ای  در  نهضت  مربی  به عنوان  کار 
از این روستاها اصال جاده  آسان نبود. خیلی  می کرد، 
نداشتند و زیبا مجبور بود برای رسیدن به آنها مسیر 
طوالنی را سوار ماشین های باری شود. خیلی وقت ها 
اگر ماشین پیدا نمی شد، فاصله دو روستا را پیاده طی 
می کرد تا کالس های نهضت سوادآموزی تعطیل نشود. 
همه این سختی ها وقتی به کام زیبا شیرین می شود 
این  در  روستایی  دختران  و  زنان  از  خیلی  می بیند  که 

کالس ها توانستند به حداقل سواد دست پیدا کنند. 
روستاها  از  یکی  »در  می گوید:  خاطراتش  مرور  در 
پیرزنی بود به نام بی بی که من اغلب به خانه او می رفتم. 
او یکی از مشوق های من بود و همیشه می گفت اگر 
بهتری  زندگی  داشتند،  سواد  روستا  دختران  و  زنان 
پیدا می کردند. همیشه هوای مرا داشت، به طوری که 
عصرها بعد از تمام شدن کالس مرا تا روستای خودمان 

همراهی می کرد و برمی گشت.«

جذب کودکان بازمانده از تحصیل در مناطق 
محروم

اجتماعی.  مددکار  هم  بود،  روستا  معلم  هم  زیبا   
حکم  کمش  سن و سال  آن  با  هم  اوقات  بیشتر 
سنگ صبور زنان و دخترک های روستایی را داشت. او 
می گوید: »مناطق روستایی ما محروم بود و باید در کنار 
آموزش به بچه های روستا کار تأمین شیرخشک برای 

نوزادان و پوشاک برای بچه ها را هم دنبال می کردیم، به 
همین علت با گروه خیرین ارتباط داشتیم و در راستای 
همین فعالیت ها با جمعیت امام علی)ع( آشنا شدیم.«  
آشنایی او با جمعیت امام علی)ع( همان و افتتاح خانه 
 28 جذب  زمینه  که  خانه ای  همان.  منطقه  در  ایرانی 
کودک بازمانده از تحصیل در مناطق محروم روستاهای 

جنوب کشور را فراهم کرد. 

ینی به جنگ فقر و بی سوادی رفتم با کار آفر
عامل  فقر  روستایی  مناطق  در  اینکه  بیان  با  زیبا 
می گوید:  بود،  تحصیل  از  بچه ها  ماندن  عقب  اصلی 
»بنابراین الزم بود بچه ها و خانواده ها توانمند شوند. 
آموزش مهارت های بومی را در پیش گرفتیم و تولیدات 
آنها را در همان خانه ایرانی به فروش رساندیم. هر چه 
برای  خانواده ها  انگیزه  می شد،  بیشتر  بچه ها  درآمد 

ادامه تحصیل آنان هم بیشتر می شد.«
فعالیتی که زیبا در سایه آن توانست نور امید را به 
دل روستاییان محروم مناطق جنوبی بتاباند، همان 
کارهای بومی و محلی بود که از کودکی انجام می دادند، 
ولی زیبا این محصوالت دستی و سنتی را با شیوه های 
جذاب  بسته بندی های  در  و  تلفیق  هنری  نوین 
عرضه کرد. همین امر باعث شد که بازار جدیدی برای 
از  ج  خار حتی  و  کشور  در  بلوچ  زنان  سوزن دوزی های 

کشور ایجاد شود.

جایزه خالقیت زنان در زندگی روستایی در دست 
یبا ز

 بنیاد جهانی زنان که یکی از بازوان مشورتی سازمان 
ملل در امور زنان است، با توجه به گزارش فعالیت هایی 
که از سوی جمعیت امام علی)ع( برای آنها ارسال شده 
بود، جایزه خالقیت زنان در زندگی روستایی را به زیبا اعطا 
می کند. زیبا با دریافت این جایزه امروز مسئولیتش 
می داند  سنگین تر  محروم  مناطق  دختران  برابر  در  را 
مرکز  بزرگ ترین  و  نخستین  »افتتاح  می گوید:  و 
شبانه روزی که بتوانم در آن دختران بازمانده از تحصیل 
اسکان  را  سیستان وبلوچستان  استان  روستای   41
دهم و زمینه ادامه تحصیل شان در فضایی آرام و امن 
را فراهم کنم، بزرگ ترین آرزوی من است. امروز به علت 
نبود این مرکز خیلی از دختران روستایی ما ترک تحصیل 
تأسیس  از  دارد؛  هم  دیگری  آرزوهای  او  می کنند.« 
کارگاه تولید فرآورده های خرما در منطقه و ساماندهی 
فعالیت های بومی در این حوزه گرفته تا تأسیس کارگاه 

سوزن دوزی برای زنان و دختران مناطق محروم.
امروز در سایه سه مدرسه ای که زیبا با کمک خیرین 
، قصرقند و نیک شهر ساخته  در مناطق محروم سرباز
ساختن  برای  و  درس می خوانند  دانش آموزان  است، 

آینده بهتر تالش می کنند.

با کمک خیرین 12 سرویس 
بهداشتی در روستاهای 

کپرنشین ساختیم؛ 
روستاهایی که در نزدیکی 

مرز بودند و با نبود این 
سرویس های بهداشتی 

با مشکالت بسیاری باید 
دست وپنجه نرم می کردند

   ]فاطمه عسگری نیا [   همیشه از محدودیت ها و قانون های نانوشته ای که مانع پیشرفت دختران مناطق محروم بود، ناراضی بود. از اینکه می دید یک پسر می تواند 
بدون هیچ دغدغه ای درس بخواند و دختران همه در سن کم راهی خانه شوهر می شوند یا بی سواد می مانند، دلش می گرفت. به همین علت با وجود همه سختی ها 
و مشکالتی که وجود داشت یک تنه در برابر خانواده اش ایستاد تا بتواند با جلب رضایت شان هم خودش مجوز درس خواندن بگیرد و هم راه را برای درس خواندن 
دیگر دوستان هم سن وسالش هموار کند. قهرمان قصه ما، دختری به نام »زیبا عزیزی« است، 37 سال پیش در روستای عزیزآباد، یکی از روستاهای توابع »گهجن« 
شهرستان قصرقند به دنیا آمد، او تنها زن روستایی ایران است که توانسته به خاطر فعالیت های داوطلبانه در روستاهای جنوب کشور و توانمندکردن زنان در ابعاد 

مختلف اقتصادی، کارآفرینی و تحصیلی، در میان چهار زن برتر روستایی جهان بایستد.

میز خبر

 قدردانی  رئیس جمهوری از هالل احمری ها 
ح های »نذر آب« و »خادمان حسینی« برای اجرای طر

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری با ارسال نامه ای مراتب تقدیر و 
قدردانی حسن روحانی، رئیس جمهوری را از همه اعضای جمعیت هالل احمر در 

ح »خادمان حسینی« ابالغ کرد. ح ملی »نذر آب« و طر برگزاری طر
ح ملی »نذر آب« امسال برای سومین بار از سوی جمعیت  بنابر این گزارش طر
جنوب  سیستان وبلوچستان،  استان های  کم برخوردار  مناطق  در  هالل احمر 
ح تیم های داوطلب  کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی برگزار شد. با اجرای این طر
بهداشت و درمان هالل احمراقدام به ارایه خدمات درمانی به روستاییان در مناطق 
محروم و داوطلبان و جوانان هالل احمری از محل جمع آوری کمک های خیرین و 
نیکوکاران اقدام به تهیه و توزیع وسایل اولیه زیستی میان روستاییان کردند. 
این  در  هالل احمر  فعالیت های  دیگر  از  روستاها  در  آبرسانی  تانکر های  نصب 

مناطق بود.
اعضای  ظرفیت  از  استفاده  با  کرونا  شیوع  با  هالل احمر  جمعیت   همچنین 
داوطلب و جوانان خود اقدام به غربالگری مسافران در مبادی ورودی استان ها در 
ح »خادمان حسینی« در مراسم  دهه نخست محرم  نوروز 99 و در کنار آن با اجرای طر

و هیأت های مذهبی اقدام به توزیع ماسک، دستکش و مایع ضدعفونی کرد.

 تاکید رئیس جمعیت بر توانمندی بانوان هالل احمری 
در احراز پست های مدیریتی

رئیس جمعیت هالل احمر در جلسه معارفه سرپرست امور بین الملل و حقوق 
احراز  در  هالل احمری  بانوان  توانمندی  بر  تأکید  ضمن  جمعیت،  بشردوستانه 
پست های مدیریتی، بر ضرورت تقویت خدمات و فعالیت های حوزه بین الملل 
جمعیت به منظور تحقق اهداف عالی هالل احمر و کمک به رفع مشکالت کشور در 

زمینه اقالم دارویی و ... تأکید کرد.
دکتر کریم همتی در این نشست با تأکید بر اینکه بسیاری از جابه جایی های 
افزود:  بود،  امور  بهینه سازی  و  اصالح  جهت  در  جمعیت،  این  در  شده  انجام 
با وجود تمام خدمات و زحماتی  امور بین الملل جمعیت هالل احمر  »معاونت 
که تاکنون داشته، هنوز به جایگاه شایسته خود در هالل احمر نرسیده است. ما 
ظرفیت بسیار خوبی در ُبعد بین الملل داریم و الزم است ارتباط خود را عالوه بر حوزه 
خ و هالل احمر در سایر حوزه ها نیز تقویت کنیم تا  فدراسیون بین المللی صلیب سر

بتوانیم اهداف عالی و مورد نظر هالل احمر را تحقق ببخشیم.«
او تأکید کرد: »جمعیت هالل احمر بعد از وزارت امور خارجه از معدود ارگان هایی 
است که ظرفیت های بی نظیری در حوزه بین الملل دارد و تنها ارگانی است که با 
کمترین محدودیت در زمینه تحریم ها می تواند خدمات ارزشمند و مناسبی به 
مردم و کشور خود ارایه دهد، اما برای تحقق این هدف الزم است حوزه معاونت امور 

بین الملل نسبت به قبل پویاتر عمل کند.«
تالش برای دستیابی به جایگاه شایسته در 2 حوزه امور بین الملل و تدارکات 

پزشکی
حوزه  در  هالل احمر  »جمعیت  افزود:  ادامه  در  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
تدارکات پزشکی هم توانایی و ظرفیت بسیار باالیی دارد و می تواند عملکرد موثرتری 
اگر دو حوزه معاونت امور بین الملل و سازمان تدارکات پزشکی  داشته باشد. 
هالل احمر بتوانند به جایگاه واقعی خود برسند، بسیاری از مشکالتی که امروز 
داریم سرپرست  انتظار  می شود.  حل وفصل  دارد،  کشور  و  جمعیت هالل احمر 

جدید معاونت امور بین الملل از این ظرفیت، استفاده شایسته ای داشته باشد.«
دکتر همتی گفت: »بسیاری از کشورها به خصوص کشورهایی که هالل احمر 
ایران در آنها دارای مراکز درمانی است، تمایل دارند در موضوع واردات و صادرات 
تدارکات پزشکی  از ظرفیت سازمان  باشند.  با ما همکاری داشته  دارویی  اقالم 
می توانیم برای صادرات دارو به کشورهایی که در آنها مراکز درمانی داریم و سایر 

کشورها استفاده کنیم.«
او با تأکید بر لزوم تقویت نقش معاونت امور بین الملل جمعیت هالل احمر 
ج از کشور نیز افزود: »عالوه بر این،  در ارزیابی خدمات هالل در مراکز درمانی خار
همکاری با سایر کشورها و دیدار با سفرای تأثیرگذار در فدراسیون که امکانات 
خوبی دارند، می تواند برای جمعیت هالل احمر ایران، ظرفیت های مناسبی ایجاد 
کند. ما باید این ابعاد را در حوزه امور بین الملل تقویت کنیم و به دنبال حداکثر 

استفاده از ظرفیت های موجود باشیم.«
خدمات و فعالیت امور بین الملل هالل احمر 24 ساعته باشد

دکتر همتی در ادامه با بیان اینکه تأکید نظام و دولت بر این است که فشارهایی 
ج از کشور بر مردم وجود دارد، با استفاده از ظرفیت روابط بین المللی  را که از خار
تعدیل کنیم، خاطرنشان کرد:   »فعالیت حوزه بین الملل هالل احمر باید 24 ساعته 
باشد و همچون سازمان امدادونجات، اخبار سراسر جهان باید در حوزه خدمات 
خ رصد شود. یکی از وظایف این حوزه باید تهیه  و وظایف هالل احمر و صلیب سر
گزارش و اخبار بین المللی به شکل بولتن هفتگی از وضع هالل احمر ایران در سطح 
دنیا و شرایط سایر جمعیت های ملی باشد. از طرفی تقویت ارتباط حوزه بین الملل 
با روابط عمومی در بخش اخبار التین و عربی و سایر زبان ها بسیار مهم است. الزم 
است که حوزه خبر معاونت امور بین الملل فعال شود، چراکه ممکن است برخی 
اخبار هالل احمر ایران در سطح بین المللی از اهمیت باالیی برخوردار و بازخورد 
مناسبی در سطح جهانی داشته باشد، پس باید تالش کنیم خدمات و زحمات 
هالل احمر در سطح بین المللی دیده شود و برای این مهم از تمام ظرفیت های 

موجود استفاده کنیم.«
ضرورت ارایه گزارش شفاف از نحوه مصرف اقالم اهدایی به ایران از سوی سایر 

کشورها و نهادها
او در ادامه بر لزوم ایجاد شفافیت در نحوه هزینه کرد و مصرف اقالم اهدایی از 
سوی سازمان ها و نهادهای بین المللی و سایر جمعیت های ملی به ایران تأکید کرد 
و گفت: »باید گزارش این کمک ها به صورت شفاف در اختیار کشورها و نهادهای 
کمک کننده قرار گیرد. بنابراین الزم است سیستم گزارش دهی در معاونت امور 

بین الملل تقویت شود و عملکرد موثرتری در این زمینه داشته باشد.«
یتی توانمندی بانوان هالل احمری در احراز پست های مدیر

در  توانمند  بانوان  حضور  جلسه،  این  ادامه  در  هالل احمر  جمعیت  رئیس 
هالل احمر را یکی از ظرفیت های مناسب در این جمعیت عنوان کرد و افزود: »قصد 
داریم از این ظرفیت و توانمندی در جهت تحقق اهداف هالل احمر استفاده کنیم. 
بانوان هالل احمری، در سخت ترین شرایط، در زلزله کرمانشاه، سیل گلستان و ... 
همواره در کنار سایر مسئوالن و مدیران حضوری پرتوان داشته اند، به همین دلیل ما 

به توانمندی زنان شاغل در هالل احمر برای احراز پست های مدیریتی اعتقاد داریم.«

این دختر یک تنه به نبرد با بی سوادی در نقاط محروم »قصرقند« رفته است


