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بــرگ ســبز و کارت خــودرو وانــت آیســان تیــپ PU10HVGCNG بــه 
 118J0026661 رنگ ســفید مدل ســال 1395 بــه شــماره موتــور
شــماره بــه   NAAB66PEOGV661206 شاســی  شــماره   بــه 

 VIN -NAAB66PE0GV661206 به شــماره پالک 99 ایران 395ن94 
مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

موتــور ســیکلت همتــاز  بــرگ ســبز 
مــدل  مشــکی،  رنــگ   ،150CDI

مــی  نتظا ا ه  ر شــما بــه   1 3 8 8
 11233 ایــران 578 شــماره موتــور

و   162FMI-2MNBF09000202  
 NBF***150E8801847 شماره شاسی
بنــام علــی محمدی پوســتین ســرائی 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

رشت سراوان
1000 متر زمین همراه 

یک باب منزل کلنگی 
با تمام امکانات رفاهی
 دارای سند 6 دانگ

09111344609

شناســنامه مالکیت) برگ ســبز( 
خــودرو ســواری پــژو 206 تیپ 
5 مــدل 1393 بــه رنگ ســفید 
انتظامــی  شــماره  بــه  روغنــی 
ایــران 99 و شــماره  925ی39 
 NAAP13FE6EJ499641 شاسی 
 163B0100239 و شماره موتور
به نام مهدی اطلســی پاک مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز وانت پیکان به شماره انتظامی 582هـ26 ایران 63 
 NAAA46AAXBG135899 موتــور  11489042087 شاســی

به نام مهدی بذرافشان مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

3 برگ سند کمپانی موتورسیکلت 
مــدل 1390   125cc کبیــران 
رنگ مشکی به شماره شهربانی 
52932 ایران 321 و شــماره 
موتــور 63007281 و شــماره 
د  مفقــو  9 0 7 1 0 2 4 تنــه 
 گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

برگ سبز سواری ریو ال اس 
1500 بــه شــماره انتظامــی 
ایــران 63 مــدل  881د45 
85 موتور 1010388 شاسی 
 NAS61002261112047
بــه نــام محمدرضــا طاحونــه 
 مفقود و از درجه اعتبار ساقط

 است.

پرایــد  مالکیــت  شناســنامه 
مــدل 94 بــه شــماره موتور 
ســی  شا و   5 4 6 1 6 7 4
 NAS411100F1168527
و پالک 93 ج 128 ایران 22 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( 
و ســند کمپانــی خودرو ســواری 
پراید GTX مــدل 1381 به رنگ 
سفید روغنی به شــماره انتظامی 
ایــران 33 و شــماره  118ن15 
 S1412281867787 شاســی 
و شــماره موتور 402412 به نام 
اکبر قویدل کوشال مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

ســمند  ســواری  ســبز  بــرگ 
انتظامــی شــماره  بــه   SE  XU7 
 6 3 ن  ا یــر ا  9 1 م   7 3 3 
ر  تــو مو  9 1 ل  مــد
ســی  شا  1 2 4 9 1 0 5 5 1 2 2
بــه   NAACN1CM8CF205760
نام ابراهیم کرمی علیایی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودروی سواری 405 
جــی ال ایکــس به رنگ مشــکی 
متالیک مدل 1383 و به شــماره 
پــالک 486ب26 ایــران 22 و به 
شــماره موتور 12482028050 
و به شــماره شاسی 82048937 
به مالکیت حسین محمدیان مفقود 
گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

شناســنامه سبز وانت نیسان 
مــدل 98 آبی بشــماره پالک 
و   40 ایــران   23 س   937
شــماره شاســی 0567590 
موتــور 828648  و شــماره 
بنام رضا حیدری نوری مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبــار 

ساقط است.

بــرگ ســبز ســواری هیوندای 
شــماره  بــه   2400A ســوناتا 
ایــران   81 995و  انتظامــی 
موتــور   2008 مــدل   22
شاســی   G4KC7665801
 6KMHEU41CP8A423382
به نام رضا عسکری اصل مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

و   ) لکیــت ما ســند  ( سبز گ  بــر
تیــپ وانــت  پیــکان  ماشــین   کارت 
 OHV-1600 به رنگ روغنی ســفید 
 شیری مدل 1390 به شماره انتظامی
 592 ی 63- ایــران 78 بــه شــماره 
موتــور 11490019376 و شــماره 
 NAAA46AA3BG197435 شاســی 
بنام حســن مایلی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

3 برگ سند موتورسیکلت 
آپاچــی 180cc بــه رنــگ 
قرمــز مــدل 1395 و به 
 48754 پــالک  شــماره 
ایــران 134 و به شــماره 
موتــور 2094799 و بــه 
شماره شاسی 9533539 
یــن  ز فر لکیــت  ما بــه 
ملــی  کــد  مــرادی دارای 
مفقــود   0440790220
گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب جواد 
رضایــی فرزنــد فتحعلی به شــماره 
شناســنامه 19 موالیــد صــادره از 
قروه در مقطع کاردانی پیوسته رشته 
صنایــع چوب و کاغذ صادره از واحد 
دانشــگاهی آزاد چالوس به شــماره 
12146 مفقــود گردیــده اســت و 
فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 
می شــود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد چالوس به نشانی: 
چالوس خیابان 17 شهریور دانشگاه 

آزاد اسالمی ارسال نماید.

اینجانب شهاب گودرزی مالک خودرو 
پژو 405 جــی ال ایکس مدل 88 به 
شماره انتظامی 949ن35- ایران 41 
به شــماره موتور 12488258970 
و شــماره شاســی 982826 به علت 
فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت 
المثنی نموده اســت. لــذا چنانچه هر 
کس ادعایی در مورد خودروی مذکور 
دارد ظــرف مــدت 10 روز بــه دفتر 
حقوقی سازمان فروش ایران خودرو 
واقع در پیکانشــهر ســاختمان سمند 
مراجعــه نماید. بدیهی اســت پس از 
انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.

مالــک  ابراهیمــی  علیرضــا  اینجانــب 
ســواری کرایه پژو 405 جی ال ایکس 
762ع44  انتظامــی  شــماره  بــه   آی 
ایــران 48 موتــور 12486160098 
شاســی 40390111 به علت فقدان 
ســند کمپانی تقاضای رونوشت المثنی 
نمــوده ام چنانچــه هرکــس ادعایی در 
مــورد خودرو مذکــور دارد ظرف مدت 
ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر 
ســاختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 
ضوابط اقدام خواهد شد. مدت اعتبار 

این آگهی یکسال است.

بامطالبی متنوع و کادری ورزیده با آخرین اخبار روز بهترین مکان جهت درج آگهی های شماویژه نامه تخصصی خودروا
با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 
65222933 - 09121620849 شهریار 
026-32226013 - 32224411 کرج 
77909939 - 77936888 تهران نو 
دماوند                                        76321938

شرق - غرب  مرکز

33112193
33112291 
33902599

33942000
 33118052
33911568

 33119236
33113085
      33110202
33113519

حسن آباد- فشافویه
ویال 100 متری موقعیت شمالی 

نورپردازی عالی- شیرآالت اهرمی 
بسیار شیک و تمیز- سند قولنامه ای  

فول امکانات 
جهت فروش و یا سرمایه گذاری

 56242082
09123281066 

خریدار جک و قالب های 
ساختمانی و لوله داربست

09125901239

* صنایع برودتی انجماد*
ساخت سردخانه های ثابت و متحرک

و یخچالهای صنعتی و روباز
۳۳۶۸۴۸۳۷ - 09125۳۸۷0۴۴ 

خرید و فروش

 انواع خودرو

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
09122586842 و 66800789

www.farhangi80.blogfa.com
 دیدن فرمایید.

آگهی مزایده نوبت اول درخت تبریزی
اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان فیروزکوه در نظــر دارد تعداد 60 اصله 
درخت تبریزی و 12 اصله درخت بید به وزن تقریبی 4 تن به قیمت هر کیلوگرم 
20000 ریال از رقبات موقوفه طوطی واقع در روستای پیرده را بفروش رساند.
پیشــنهاددهندگان می بایستی مبلغ 5/000/000 ریال را با اخذ قبض 
واریزی از واحد حسابداری این اداره اقدام و قبض مربوطه را به همراه 
پیشنهاد و فتوکپی مدارک شناسایی خود را به اداره اوقاف و امور خیریه 

فیروزکوه تحویل فرمایند./14793902
آخرین مهلت ارســال تقاضــا: تا پایان وقت اداری روز پنج شــنبه مورخ 

1399/12/16
تاریخ انجام مزایده: روز یکشنبه 1399/12/18 ساعت 10 صبح

داوطلبان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرســتان فیروزکوه مراجعه یا با شــماره تلفــن 76403290 

تماس حاصل فرمایند.
محمد خلیلی 
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه فیروزکوه

آگهی مزایده نوبت اول درخت تبریزی
اداره اوقــاف و امــور خیریه شهرســتان فیروزکوه در نظــر دارد تعداد 
60 اصلــه درخت تبریزی به وزن تقریبــی 4 تن به قیمت هر کیلوگرم 
20000 ریال از رقبات موقوفه سیدمحمد عسگری واقع در فیروزکوه 

را بفروش رساند.
پیشــنهاددهندگان می بایستی مبلغ 5/000/000 ریال را با اخذ قبض 
واریزی از واحد حسابداری این اداره اقدام و قبض مربوطه را به همراه 
پیشنهاد و فتوکپی مدارک شناسایی خود را به اداره اوقاف و امور خیریه 

فیروزکوه تحویل فرمایند. 14793867
آخرین مهلت ارســال تقاضــا: تا پایان وقت اداری روز پنج شــنبه مورخ 

1399/12/16
تاریخ انجام مزایده: روز یکشنبه 1399/12/18 ساعت 10 صبح

داوطلبان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر به اداره اوقاف و امور 
خیریه شهرســتان فیروزکوه مراجعه یا با شــماره تلفــن 76403290 

تماس حاصل فرمایند.
 محمد خلیلی 
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه فیروزکوه

)آگهی دعوت به مجمع فوق العاده مدرسه امید فردا(
از کلیه شرکای موسسه غیرانتفاعی امید فردا به شماره ثبت 39 به شناسه ملی 
10760010369 دعوت می شــود تا در جلســه مجمع فوق العاده موسسه ساعت 
16 مورخــه 1399/12/11 در محل قانونی موسســه به آدرس: تنکابن، خیابان 

شیخ فضل اهلل نوری، مدرسه امید فردا حضور یابند.
دستور جلسه مجمع فوق العاده:

1- تغییر کدپستی محل قانونی موسسه امید فردا
ریاست موسسه -فاطمه خاتون شرافتی

آگهی حصر وراثت
آقای سیدثابت میرمحمد میگونی به شماره شناسنامه 17 مطابق 
دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده 170/2/99 از این شعبه 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مرحومه سیده فاطمه میراسمعیلی به شماره شناسنامه 
53 در تاریخ 99/5/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحومه منحصر است به:
1- سید ثابت میرمحمد میگونی شماره شناسنامه 17 تاریخ تولد 

1347/1/20 صادره از شمیرانات پسر متوفی.
2- سید رحمت اله میرمحمد میگونی شماره شناسنامه 43 تاریخ 

تولد 1342/6/1 صادره از شمیرانات پسر متوفی.
3- سید مالک میرمحمد میگونی شماره شناسنامه 7 تاریخ تولد 

1345/1/1 صادره از شمیران پسر متوفی.
4- حلیمه میرمحمد میگونی شــماره شناسنامه 21 تاریخ تولد 

1331/5/12 صادره از شمیران دختر متوفی.
5- سیدجواد میرمحمد میگونی شماره شناسنامه 27 تاریخ تولد 

1335/2/13 صادره از شمیران پسر متوفی.
6- سیده سلیمه میرمحمد میگونی شماره شناسنامه 32 تاریخ 

تولد 1337/8/1 صادره از شمیران دختر متوفی.
7- رحیمه سادات میرمحمد میگونی شماره شناسنامه 47 تاریخ 

تولد 1340/4/4 صادره از شمیران دختر متوفی.
8- عهدیه سادات میرمحمد میگونی شماره شناسنامه 4 تاریخ 

تولد 1349/1/2 صادره از شمیرانات دختر متوفی.
و مرحومه ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 361 قانون امور حســبی 
در یــک نوبــت آگهی می نماید تــا هر کس اعتراضــی دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف 
مــدت یک ماه بــه این شــعبه تقدیــم دارد و اال گواهی مربوط 

صادر خواهد شد.

شورای حل اختالف 2 میگون

آگهی دعوت از شرکاء شرکت تدوین سازه الکترونیک با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 2۸۸5۳9                  نوبت سوم

بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت تدوین سازه الکترونیک با مسئولیت محدود 
به شــماره ثبت 288539 دعوت به عمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت که در ساعت 10 صبح مورخ 12-12-99 در محل قانونی 
شرکت )تهران- نادری- کوچه مهر- کوچه نوبهار- پالک 35 ساختمان طوبی 

طبقه دوم واحد 6( تشکیل می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده

1- تصویب صورت سود زیان
2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.

مدیرعامل- نعمت اله  زاده خاطر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت منحله مدیریت سرمایه رضا )سهامی خاص(

 به شماره ثبت 1202۷۶ و شناسه ملی 10101۶۳۸1۶5
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت منحله 
مدیریت ســرمایه رضا راس ســاعت 12 روز چهارشنبه 
مــورخ 99/12/20 در محــل تهران، خیابــان کریم خان 
زنــد، پالک 97 برگزار می گردد. دستورجلســه: تصویب 
ترازنامه و حســاب ســود و زیان دوره تصفیه منتهی به 

سال مالی 1398
شعبان احمدی برسری- مدیر تصفیه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت منحله آب معدنی آمولو )سهامی خاص(

 به شماره ثبت 1۴95۶ و شناسه ملی 10۷۶025۶۴۳9
جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت منحله آب 
معدنی آمولو  راس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه 99/12/20 
در محل تهران، خیابان کریم خان زند، پالک 97 برگزار می گردد. 
دستورجلسه: 1- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره 

تصفیه منتهی به سال مالی 1398
2- تمدید مدت تصفیه

3- انتخاب مدیر تصفیه جدید یا ابقاء آن

احمد شاهزیدی- مدیر تصفیه

صفحه ۶
سه شنبه 5 اسفند ۱۳۹۹
۱۱ رجب ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۶۹۳

 نگاه غرب به زن کاماًل ابزاری است و حضور زن در جامعه به نفع دنیای 
سرمایه داری محسوب می شود. اصالً در آنجا نگاه ابزاری به انسان وجود 
دارد و این نگاه فقط هم مختص به زن نیست؛ یعنی یک عقالنیت ابزاری دارد 
حرکت می کند و از هر فرصتی برای کسب منافع خودش استفاده می کند.

***
اگــر زنــی الگــوی اســالمی را در خــودش متبلور کنــد و از 
خودشــیءانگاری عبور کند، مســلماً مقاوم تر خواهد شــد و این 
مقاومــت را اّول به خانواده  خودش و بعد به جامعه ســرایت خواهد 
داد و این اتفاق باعث پررنگ شــدن مقاومت در آن جامعه می شود.

اتفاق  علیه حجاب  که  هجمه ای 
می افتد، نوک قله  یخ هست که 
علیه نگاه جامع به اسالم توسط 
اتفاق  دارد  اسالم ستیز  جریانات 
می افتد؛ یعنــی دارند جامعیت 
قرار  را تحت الشــعاع  اســالم 
این هستند  به دنبال  و  می دهند 
که یک نگاه حداقلی به دین در 
بین جوامع مسلمان اتفاق بیفتد.

دکتر حکیمه ســقای بی ریا: اواخر 
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیســتم، 
اوج تالش زنــان غربی برای حضور 
در عرصه های سیاســی، اجتماعی 
و اقتصــادی بود که قبــل از این از 
امکان حضور در این عرصه ها محروم 
بودند. از همان ابتدا توانمندســازی 
زنان یک نگاه ابــزاری برای منافع 
دنیای سرمایه داری بود؛ یعنی دنیای 
زنان  این حرکت  به  ســرمایه داری 
به دست  برای  به عنوان یک فرصت 
آوردن منافع بیشــتر نگاه می کرد.

اجتماعی
Ejtemaee @kayhan.ir

رهبر انقالب اسالمی در ارتباط تصویری با مداحان 
 )99/۱۱/۱5( در مورد مســئله  زن و مــادر فرمودند: 
» نگاه و موضع جمهوری اســالمی در باب زن، به کلّی 
بــا نگاه رایج غربی متفاوت اســت که با هزار زبان و با 
تریبون های فوق العاده فراگیر ســعی می کنند آن را به 
همه  دنیا گســترش بدهند؛ نــه، نقطه  مقابل آن، نگاه 
جمهوری اســالمی است. نگاه جمهوری اسالمی، نگاه 
تکریم و احترام زن اســت؛ نقطه  مقابِل نگاه رایج غرب 
به زن که نگاه کاالیی و ابزاری اســت و حرمت زن در 
منطق غربی و روش غربی و سبک زندگی غربی در هم 
شکسته«. پایگاه اطالع رســانی KHAMENEI.IR برای 
بررسی بیشتر نگاه تمدن غربی به مسئله زن، در برنامه 
نــگار ۳۱ گفت وگویی با خانم دکتر »حکیمه ســقای  
بی  ریا«، اســتاد دانشــگاه تهران و کارشناس مطالعات 

آمریکای شمالی انجام داده است.
رهبر انقالب در بیاناتشــان فرمودند زن در 
غرب، در هر جایگاه اجتماعی، سیاسی و اداری هم 
که قرار بگیرد از آسیب هایی که متوجه او هست 
در امان نیست. اگر بخواهیم در مورد منطق غرب 
پیرامون زن به زبان ساده تر صحبت کنیم، شما این 

منطق را چگونه تبیین می کنید؟
غرب یک دنیای ســرمایه داری است و در این دنیا 
زنــان کم کم تالش کردند که بــه عرصه های مختلف 
سیاسی و اجتماعی وارد شوند. شاید بتوان گفت اواخر 
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، اوج تالش زنان غربی 
برای حضور در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
بــود که قبل از این از امکان حضــور در این عرصه ها 
محــروم بودند. از همان ابتدا توانمندســازی زنان یک 
نگاه ابزاری برای منافع دنیای سرمایه داری بود؛ یعنی 
دنیای ســرمایه داری به این حرکت زنان به عنوان یک 
فرصت برای به دست آوردن منافع بیشتر نگاه می کرد.

به عنوان مثال،  اوایل قرن بیستم، سیگارکشیدن در 
جامعه  آمریکا برای زنان یک ناهنجاری به حساب می آمد، 
اما تالش شرکت های بزرگ دخانیات این بود که زنان 
را وارد ایــن صحنه کنند و از آنها به عنوان مشــتریان 
سیگار استفاده کنند. »ادوارد برنیس«، برادرزاده  آقای 
»فروید« به عنوان مدیر شرکت تبلیغات تجاری به یکی 
از شرکت های بزرگ دخانیات آمریکا مشاوره می دهد 
و می گوید اســم ســیگار خود را »مشعل های آزادی« 
بگذارید. خب زنان به دنبال کسب آزادی و توانمندسازی 
خودشان هستند. او از این واژه استفاده می کند تا زنان 
بیشتری را وارد صحنه کند. عده ای از سلبریتی ها و افراد 
و زنان مشــهور را جمع می کنند و در روز عید پاک در 
نیویورک رژه  می روند و ســیگار می کشند و می گویند 

مشعل های آزادی خودتان را روشن کنید.
نگاه غرب به زن کاماًل ابزاری است و حضور زن در 
جامعه به نفع دنیای ســرمایه داری محسوب می شود. 
اصاًل در اینجا نگاه ابزاری به انســان وجود دارد و این 
نگاه فقط هم مختص به زن نیست؛ یعنی یک عقالنیت 
ابزاری دارد حرکت می کند و از هر فرصتی برای کسب 
منافع خودش استفاده می کند. وقتی زنان وارد عرصه 
شدند، تالش می کنند یک سری قدرت ها و آزادی ها را 
به دست بیاورند. در اینجا نگاه ابزاری کلید می خورد و 

نگاه سوم  شخص غایب
کم کم توانمند سازی زنان ادامه پیدا می کند و قیمتی که 
بدن زنان برای دنیای سرمایه داری دارد مطرح می شود.
* شما 15 ســال در آمریکا زندگی کردید. 
با یک نگاه عینی، به نظر شــما نگاهی که تمدن 
غرب نسبت به زن دارد چه آسیب هایی را برای 

زنان به همراه دارد؟
ببینید از یک زن غربی یا هر زنی در دنیای مدرن 
کنونی، مسئولیت های مختلفی خواسته می شود؛ یعنی 
هنجارهایی که برای یک زن کامل در نگاه غربی یا نگاه 
مدرن وجود دارد این است که این زن باید هم در امور 
خانه داری فعال باشد، هم در دنیای بیرون شاغل باشد. 
در واقع به یک باره مســئولیت فراوانی روی دوش زن 
گذاشــته شد. از طرف دیگر فشــار روانی بر زنان برای 
حضور در اجتماع در نظر گرفته شد؛ یعنی یک استاندارد 

زیبایی غیرقابل رسیدن به آن برای زنان موفق در نظر 
گرفته شد. زنی که می خواهد در عرصه  اجتماع حضور 
داشــته باشد، یک استاندارد غیرقابل دستیابی برای او 
در نظر گرفته شــده که کأنه بایــد تمام عمر به دنبال 
آن بدود و بســیاری از وقت و انــرژی خودش را برای 
آن بگذارد. بنابراین، توانمندسازی زنان به این صورت 
سنجیده می شود که زنی توانمندتر و موفق تر است که 
در مسابقه  زیبایی دست نیافتنی بتواند پیروز باشد که 
اکثراً هم نمی توانند. اآلن در جوامع علمی دارند راجع 

به این مسئله صحبت می کنند.
بیشتر  را  استانداردســازی  این  مقدار  یک 

توضیح بدهید.
اگر بخواهم در یک عبارت کلی بگویم، توانمندسازی 
زنان حضور شــهوانی زنــان در جامعــه را با خودش 
همراه دارد. این موضوع در منطق غرب در نظر گرفته 

شده اســت و در همه عرصه ها دیده می شود و عبارت 
»شیءپنداری زنان« یا »شیءانگاری زنان« را برای آن 
به کار می برند. خانم »جین کیلبورن« از سال ها پیش تا 
امروز، یک ســری مستنداتی را با عنوان »ما را به نرمی 
می کشند« تولید می کند. پیامش این است که دنیای 
سرمایه داری در غرب نگاه ابزاری به زن دارد و در دنیای 
تبلیغات تجاری از زنان اســتفاده ابزاری می شود و آنها 
را به نرمی می ُکشــند. می گوید بــدن زنان این روزها 
تکه تکه می شــود و گاهی بدن مردان؛ درواقع انسانیت 
یک انسان از آن گرفته می شود و یک شیءواره می شود. 
تلقی ای که از انسان به وجود می آید این است که تو یک 
شیء هستی و این شیء یک ابزار است. این مسئله در 
دنیای رســانه ای غرب به وفور یافت می شود و این قدر 
نگاه شــیءواره به زن زیاد شده است که در فیلم های 

هالیوود و رسانه های جمعی دیده می شود. خانم کیلبورن 
می گوید تبلیغات تجاری در شرکت های بزرگ تبلیغاتی 
همان هرزه نگاری است؛ یعنی این شرکت ها نگاه ابزاری 

و شیءواره به زن می دهند.
احساس می شــود ظهور و بُروز ناکامی ها و 
نارضایتی های زنان در غرب به شکل انتقادی و 
اعتراضی هر روز بیشتر می شود. غرب چقدر از 
مســئولیت مادری و توجه به خانواده دور شده 
اســت؟ چه اتفاقی در تمدن غرب افتاده است 
که منجر به بروز این نارضایتی ها و انتقادها شده 

است؟
مادربودن و محوربودن زن در خانواده یک پیش نیاز 
دارد و آن عبورکردن زن از نگاه خودمحوری اســت. 
یــک زمانی دعوا، دعوای فمنیســتی بود. گروهی از 
فمنیســت ها می گفتند وضعیت خیلی خوب است. 

زن غربی اختیار دارد و از اختیارات خودش استفاده 
می کند و احســاس قدرت دارد. این فضا کاماًل نگاه 
ابزاری و کاالمحور به زن بود. گروه دیگر می گفتند زن 
دارد مورد ظلم و خشونت قرار می گیرد و خشونت های 

پنهان وجود دارد.
االن این معضل آن قدر جدی شده که به جریانات 
علمی در غرب رسیده است؛ یعنی از دعوای فمنیستی 
صرف یا دعوای بین فعاالن اجتماعی عبور کرده است. 
االن وزارت داخله انگلیس از روان شناسان خودش تقاضا 
می کند که یک گزارشی در مورد معضل جنسی زدگی در 
دختران جوان انگلیسی نوشته شود، چراکه نگاه شی ء واره 
به کودکان هم رسیده است؛ انجمن روان شناسی آمریکا 
کارگروهــی تشــکیل داد و گزارش هایی برای معضل 
جنسی زدگی در دختران تهیه کرد و به این مسئله اشاره 
کرد که یک آســیب روان شناختی برای دختران غربی 
ایجاد کرده است و آنها را از قدرت اقدام و قدرت رسیدن 

بسیاری از موفقیت ها محروم می کند.
بنابراین، ما به جایی رســیدیم که این اعتراضات، 
صرفاً اعتراضات مردمی نیســت، بلکه اعتراضاتی است 
که دارد در سطح جوامع علمی و سیاست گذاری اتفاق 
می افتد که به مســائل دنیای پوشــاک کودکان اشاره 
می کند. چرا باید دنیای پوشــاک و اسباب-بازی های 
کودکان این قدر پیام های شــهوانی در آن وجود داشته 
باشد؟ گاهی ما فکر می کنیم این ها فقط مسائل ماست؛ 
یعنی نگاه به زن یک نگاه ابزاری و کاالمحور در دنیای 
کودکی دختران است که دارد خودش را نشان می دهد 
و این برای آنها یک آســیب به حســاب می آید، چراکه 
قدرت ادراک را در دختران پایین آورده اســت و تالش 
آنها برای رسیدن به آن استاندارد زیبایی است. در این 

باره یک کتابی هســت با عنوان »بیماری زیبایی« که 
می گوید دختران ما به جایی رسیدند که بیمار زیبایی 
شدند. یک تحقیق هم در مورد زنانی که نگاه شیءواره 
به خودشان دارند کرده بودند و در این تحقیق اشاره کرده 
بودند که در جامعه این قدر نگاه شــیءواره به زن، نگاه 
ابزاری و کاالمحور به زن به وفور یافت می شود که زنان 
کم کم به مرحله ای می رسند که خودشان نگاه شیءواره 

به خودشان پیدا می کنند.

ایــن به لحاظ روا ن شــناختی کاماًل اختالل 
محسوب می شود. درست است؟

دقیقاً؛ مســئله اینجا است که احساس می کنند به 
یک ســوم شخص غایب دارند نگاه می کنند. این باعث 
می شود که بعداً راحت تر بتوانند مثاًل تن به جراحی های 
پالستیک بدهند و نسبت به خودشان احساس نارضایتی  
کنند. درواقع ما به جایی می رســیم که نگاه شیءواره 
در جامعه وجود دارد و در نهایت به خودشیءانگاری در 
زنان می رسیم که باعث می شود زنان نسبت به مسائل 
سیاسی و اجتماعی در جامعه  خودشان دغدغه نداشته 
باشند و قدرت اقدامشان در آن مسائل کاماًل کاهش پیدا 
کند. یعنی زنانی که نگاه شیءواره به خودشان دارند و 
نسبت به مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی در جامعه 

اعتراض نمی کنند.
پیدا  این چنینی در جامعه شیوع  اگر فضای 
کند، قطعاً حال آن جامعــه هم تحت تأثیر این 

اختالالت روانی نابه سامان و ناکارآمد می شود. اّما 
عالوه بر مسائل نظری ذهنی در این دوره و زمانه، 
ما به شکل عینی شاهد بُروز الگویی به نام »الگوی 
اسالمی زن« هستیم که همزمان تحجر و ابتذال را 
رد می کند و در سایه  داشتن حجاب و عفاف، در 
جامعه هم نقش آفرینی می کند. به نظر شما واکنش 

تمدن غرب نسبت به این الگو چیست؟
این مسئله بستگی دارد به اینکه ما چقدر این الگو 

را به جهان معرفی کنیم؛ چون جریانات اسالم ستیز در 
غرب وجود دارند و دقیقاً متوجه این مســئله هستند 
زنانی که هویت اســالمی خودشان را حفظ کردند، چه 
نقشی در مقاومت آن جوامع نسبت به استعمار داشته اند 
و نسبت به جهان استکبار ایفای نقش کردند. مثاًل در 
انقالب الجزایر زنان حضور و بُروزی داشتند. در انقالب 
خودمــان پررنگ ترین نقش را زنان ایفا کردند. یکی از 
کارشناســان خانم مؤسسه  »رند« گفته بود که حجاب 
میدان مین اســت و ما نباید حجاب را پررنگ کنیم و 

بخشی از هویت زن مسلمان را نشان بدهیم.
اگر زنی الگوی اســالمی را در خودش متبلور کند 
و از خودشیءانگاری عبور کند، مسلماً مقاوم تر خواهد 
شــد و این مقاومت را اّول به خانواده  خودش و بعد به 
جامعه سرایت خواهد داد و این اتفاق باعث پررنگ شدن 
مقاومت در آن جامعه می شــود. بنابراین، هجمه ای که 
علیه حجاب اتفاق می افتد، نوک قله  یخ هست که علیه 

نگاه جامع به اســالم توسط جریانات اسالم ستیز دارد 
اتفاق می افتد؛ یعنی دارند جامعیت اسالم را تحت الشعاع 
قرار می دهند و به دنبال این هستند که یک نگاه حداقلی 
به دین در بین جوامع مسلمان اتفاق بیفتد. خب با وجود 
این جریانات، کار ما هم بسیار سخت تر می شود و ما باید 

این الگو را معرفی کنیم.
با توجه به تبلیغات مسمومی که علیه حجاب 
در غرب انجام می گیرد، ما باید چه اقداماتی برای 
تبلیغ و ترویج فرهنگ و الگوی زن مســلمان 

انجام بدهیم؟
اول بایــد یک اجماعی در جامعــه  خودمان اتفاق 
بیفتد. ببینید تنش هایــی در جامعه  ما وجود دارد که 
خودساخته نیست و وارداتی اند و پیشینه اش به زمانی 
برمی گردد که اســتعمار در ایران یک مستعمره  پنهان 
ساخته بود و کشف حجاب و الگوی غربی زن را به صورت 
اجبــاری وارد ایران کرد. پس مــا باید در ابتدا جامعه 
خودمان را بســازیم؛ یعنی باید گفت وگوها در جامعه  
خودمان این قدر پررنگ شود که به نگاه اسالم به زن و 
توصیه به حجاب برسیم؛ چون اسالم می خواهد زن را 
از خودشیءانگاری فاصله بدهد و به درجه ای برساند که 
حضرت زهرا ســالم اهلل علیها فرمودند من سه چیز را از 
دنیای شما برمی گزینم و دوست دارم: تالوت قرآن، نگاه 
بــه چهره پیامبر و انفاق؛ یعنی زنی که از خودش عبور 
کرده است و تمام نگاهش به زیبایی ها و استانداردهای 
زیبایی دست نیافتنی ظاهری نیست و نگاهش به تعالی 
انسان است. اگر این اتفاق در جامعه ما بیفتد و زنان ما 
به این اجماع برسند و چرایی حجاب برایشان جا بیفتد 
و از این بحث عبور کنیم و جامعه به وحدت رویه برسد، 
این قدر ظهور و بُروز خواهد داشت که دیگر اجازه نخواهد 
داد جریانات اسالم ستیز نسبت به حجاب به این صورت 
عمل بکنند. البته باید با جریانات اعتراضی هم ارتباطات 
بیشتری داشته باشیم و نگاه اسالمی را به این جریانات 

تزریق کنیم.
شما 15 ســال در آمریکا با پوشش و حجاب 
اســالمی زندگی  کردیــد و در مراکز علمی و 
دانشــگاه ها هم حضور داشتید، آیا خاطره ای از 
آن روزها در ذهن شما هست که برای مخاطبان 

ما شنیدنی باشد؟
زمانی که جنگ افغانستان شروع شد، اگر خاطرتان 
باشــد آن موقع خیلی راجع بــه اینکه طالبان دارد در 
افغانســتان نسبت به زنان و در حق آنها ظلم می کند، 
بحث می شد. یک جایی توقف کردیم و خانمی به من 
نزدیک شد و گفت تو مجبور نیستی این را بپوشی؛ یعنی 
احساسی که این زن مسلمان باالجبار این را پوشیده در 
آن زن وجود داشت که آن هم به خاطر هجمه  رسانه ای 
بــود. با او صحبت کردم و گفتم این پوشــش را خودم 

انتخاب کردم. 
خاطــره  دیگر هم اینکه خانمــی گفت من خیلی 
خوشــم آمد از اینکه شــما این پوشش را دارید؛ چون 
خودش نســبت به اینکه همسرش به زنان دیگر توجه 
می کرد، احســاس ناخوشایندی می کرد. می گفت من 
از اینکه زنان در جامعــه این قدر خودنمایی می کنند، 
احســاس نارضایتی می کنم. هر دو نــوع نگاه در آنجا 

وجود دارد.

بررسی منطق و سبک زندگی غرب در مورد زنان

۶-۳۳90۸1۸5عکس با کادر ورزیده و مشاورین زبده بهترین محل جهت درج آگهی های شماویژه نامه تخصصی 

آگهی حصر وراثت
آقای حســن کیاشمشــکی بــه شــماره شناســنامه 10 مطابق 
دادخواســت تقدیمی به کالســه پرونده         35 از این شعبه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان مرحوم پرویز کیاشمشکی به شماره شناسنامه 54 
در تاریخ 1399/5/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- حســن کیاشمشــکی شــماره شناســنامه10 تاریــخ تولد 

1345/3/1 صادره شمیران پسر متوفی
2- عبدالعلی کیاشمشــکی شماره شناســنامه12 تاریخ تولد 

1349/8/24صادره شمیران پسر متوفی
3- حسین کیاشمشکی شــماره شناسنامه 1237 تاریخ تولد 

1358/12/25 صادره شمیران پسر متوفی
4- صغــرا کیاشمشــکی شــماره شناســنامه 5 تاریــخ تولــد 

1348/3/20 صادره شمیران دختر متوفی
5- زهرا کیاشمشــکی شــماره شناســنامه 3499 تاریخ تولد 

1366/6/31 تهران دختر متوفی
و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی 
در یــک نوبت آگهی می نمایــد تا هرکس اعتراضــی دارد و یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
مــدت یک ماه به این شــعبه تقدیــم دارد و اال گواهی مربوط 

صادر خواهد شد.
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