من به شدت خودم را ايرانی می دانم ،به شدت به ايران عالقه مندم و ھرگز
حاضر به ترک ايران نيستم

مصاحبه با خانم دکتر بيتا کريمی
دندانپزشک آزاد
در تاريخ90/8/18
مصاحبه کننده:دکتر حسين رجايی روانپزشک
www.foroghclinic. Com
مسئول امور فنی:سودابه نادر بابايی
1

مقدمه
حسنت به اتفاق مالحت جھان گرفت

حافظ

آری به اتفاق جھان می توان گرفت
اين ھم يک مصاحبه ی چالشی! آنطور که خيلی ھا می خواستند و به مصاحبه ھای قبلی ھم
ايراد می گرفتند .از طرفی مصاحبه ای است با يک خانم دکتر که الزم بود در مورد مسائل
خاص زنان در جامعه )و بطور اخص خانم دکترھا( سئوال پيچ شود که شد!
احتماالً شما ھم مثل ما نخواھيد توانست ھيچ ايرادی بگيريد از شخصی که سئوال ھايمان را
صادقانه و بی تکلف ،پاسخ داد ،لحنی بدون ژست فاضالنه در پيش گرفت و حتیّ گاھی در
کمال شجاعت )و ھم نجابت( اعتراف کرد که آنجا ديگر بايد بنشيند و گوش بدھد ،بجای
اينکه اجباراً حرف زده باشد!
از طرف ديگر ،در ھيچ مصاحبه ای در يک مجله ،حتیّ با کمک عکس ھم ،نمی توان
خصايصی مثل ھوش باالی ھيجانی ،ظرافت ،ادب و متانت را در عين جاذبه ھای ديگر در
فردی نشان داد که ديگر خود ما مجبور نشويم که به آنھا اعتراف کنيم .حاال چرا تعريف )و
آنھم اينقدر( از يک آدم؟!
فقط به يک دليل :اينکه وقتی مصاحبه به پايان برسد ،آقايان خواننده ی متن ،خودشان
ازخودشان بپرسند که اگر روزی در اکثر حوزه ھای زندگی مان ،در حالت منفک شده از
چنين موجوداتی بسر ببريم و فقط بماند :کتک،فحش،توھين،تحقير،رقابت ھای غير عادالنه
و....و...و ...آيا واقعا ً ديگر زندگی ،ارزش خود را کماکان خواھد داشت؟ اگر بله ،شايد فقط
به يک دليل :به دليلی که مولوی ھم اينگونه سروده اش:
اگرم در نگشايی ز ره بام برآيم
چه کنم آھوی جانم غم صحرای تو دارد
يک خانم از ھمين جنس که امروز آشنايتان ميشود ،روزی در کتاب شعرش* نوشته بود:
کوچه ای ھست که در آنجا
پسرانی که به من عاشق بودند ،ھنوز
با ھمان موھای درھم و گردن ھای باريک و پاھای الغر
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به تبسم ھای معصوم دخترکی می انديشيد که يک شب او را
باد با خود برد.
*تولدی ديگر ،فروغ فرخزاد

به سراغ شما خواھيم آمد
متن
معرفی کنيد و به سوابق تحصيلی ،کاری ،زمينه ی اشتغال
دکتر رجايی :لطفا" خودتان را ّ
خودتان و احيانا" ساير سوابق اجتماعی و ھر آنچه خودتان صالح می بينيد اشاره فرمائيد.
از روز تولد شروع کنيد،تا بر خالف انتظار خيلی از آقايان معلوم شود که حداقل اين روز
در مورد شما تقريبی نيست!
دکتر کريمی :به نام خدای پاکی ھا ...من دکتر بيتا کريمی ھستم .دندان پزشک که االن به
صصی در رشته ی کودکان فعاليت می کنم .دندانپزشکی
مدت  13سال است که به طور تخ ّ
ام را در دانشگاه آزاد تھران تمام کردم و بعد در امتحان رزيدنتی شرکت کردم و بعنوان نفر
اول ذخيره ی دانشگاه تھران برگزيده شدم اما بدليل پاره ای مشکالت موفق نشدم که راه پيدا
کنم به دوره ی تخصصی .البته آن موقع برای دانشگاه شيراز برايم امکانش بود ولی بدليل
مشکالت شخصی نتوانستم که آنجا ھم حاضر شوم .خب ،يک سری فعاليت ھای اجتماعی
داشتم بخاطر عالقه مندی که به اين جور فعاليت ھا داشتم از دوره ی دانشجويی در انجمن
ھای دندانپزشکی.و بعد از مدتی ھمکاری با اين انجمن ھا به عنوان ھيئت مديره ی انجمن
دندانپزشکی عمومی دوره ی دوم انتخاب شدم و به مدت سه سال دبير علمی اين انجمن بودم
که طی اين سه سال،يک مقدار برنامه ی علمی و سمينار و کنگره ھا و فعاليت ھای علمی
داشتم و بعد ھم در حال حاضر با انجمن دندانپزشکی ايران مشغول ھمکاری ھستم و ھمين.
دکتر رجايی :و حاال زندگی خصوصی و خانوادگی ،اگر اشکالی ندارد ،مورد نظر
ماست.
دکتر کريمی :من حدود دوازده سيزده سال ھست که ازدواج کرده ام .متولد سال52
ھستم ،مھر ماه  52و يک فرزند دختر دارم .ھمسرم ھمکار خودم نيست .ايشان ليسانسه ی
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کامپيوتر و دارای فوق ليسانس آی تی ھستند و مدير عامل يک شرکت اينترنتی .دخترم دو
سال و نيم ساله است و اسمش رايا.
دکتر رجايی :خب ،مطب کجاست خانم دکتر و آيا اشتغال خصوصی فقط در مطب رضايت
بخش شماست و اين ھمان چيزيه که دنبالش بوديد؟
دکتر کريمی :صد در صد چيزی نبوده که دنبالش بودم .ھميشه به چيزی که خيلی عالقه
داشتم تدريس بود .حتی وقتی خيلی جوانتر بودم عالقه داشتم که معلم بشوم .بخاطر اينکه من
در خانواده ای فرھنگی بزرگ شدم و ھميشه عالقه داشتم که م ّعلم بشوم ،اما پدرم به ش ّدت
من را از اين کار نھی می کرد،با اينکه خودش دبير بود ،دبير موفقی ھم بود ولی به شوخی
به من می گفت که اين کار آخر عاقبت ندارد و خب باالخره من را به سمت اين رشته
ھدايت کردند و مسلما" اگر آنھا نبودند من در اين مسئله موفق نمی شدم ولی خب ،ھميشه
دوست داشتم که استاد دانشگاه بشوم حاال در ھر رشته ای .ولی بعد که وارد رشته
دندانپزشکی شدم و االن خوشبختانه بسيار به حرفه ام عالقمندم و خيلی خوشحالم که جزء
آدم ھايی ھستم که کارم را دوست دارم چون فکر می کنم تعداد اين آدم ھا ،درصدشان شايد
خيلی زياد نباشه .االن خيلی از کارم راضی ام .البته برای موفق بودن در کارم ،به روشھای
ديگر از جمله گذراندن دوره ھای متعدد در داخل يا خارج کشور اقدام کردم و ھم اکنون از
نتيجه کارم ھم راضی ام.
دکتر رجايی :نگفتيد مطبتان کجاست؟!
دکتر کريمی :خيابان بھار ،برج داالھو.
دکتر رجايی :دوستان و ھمکاران پزشک عمومی و بسياری از متخصصين )مثل ما
روانپزشکان( دندانپزشک ھا را خيلی خوشبخت و راضی تصور می کنند ،آيا اين تلقی
درست است؟ يعنی آيا علتی برای نارضايتی دندانپزشکان حاال چه از لحاظ تعرفه ھا و تھيه
ابزار کار و موضوع ھای ديگر وجود دارد؟
دکتر کريمی :وﷲ ،تا ھمين چندی پيش مشکلی راجع به اين مسائل نداشتيم .اما االن مدتی
است که به خاطر اين تحريم ھا که اتفاق افتاده ،حداقل در کار خود من محدوديت ھای
زيادی پيش آمده و بعضی از به اصطالح تجھيزات ما ،تا سه برابر افزايش قيمت داشته ،در
صورتيکه ما ھرگز تعرفه ھا يمان را بيشتر از  %20نمی توانيم افزايش بدھيم .بدليل اينکه
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االن مدتی است که به خاطر اين تحريم ھا که اتفاق افتاده ،حداقل در کار خود من محدوديت ھای
زيادی پيش آمده و بعضی از به اصطالح تجھيزات ما ،تا سه برابر افزايش قيمت داشته ،در
صورتيکه ما ھرگز تعرفه ھا يمان را بيشتر از  %20نمی توانيم افزايش بدھيم.
مريضی که مراجعه می کند به مطب توان پرداخت ھمين تعرفه را ھم ندارد .ولی خب
بعضی از ابزارھا اصال" ناياب است و ما مجبوريم بعضی از سرويس ھا را به مريض
خذف کنيم يا در ليست انتظار خيلی طوالنی مدت بمانند .االن من در مطبم ليستی دارم از
مريض ھايی که نياز به روکش دارند و شماره اين روکش ھا ديگر نمی آيد و حاال نمی دانم
که به چه شکل می خواھم که اينھا را تھيه کنم .حتی در تدارک سفری ھستم که بروم و
خودم اينھا را از خارج از کشور تھيه کنم و بياورم حداقل برای استفاده شخصی ام و اين
مشکالت ھست که مجبور بشوی برای دور زدن تحريم ھا مثال" از دوبی ،لوازم را
خريداری کنی .بله! تعرفه ھای دندانپزشکی ھميشه مورد اعتراض بيماران بوده ولی از اين
طرف مورد اعتراض دندانپزشکھا ھم ھست .ھر دو طرف ناراضی اند از اين قضيه و
نمی دانم اين وسط چه راه حلی می شود ارائه داد.
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دکتر رجايی :ھر چند بنده خودم را ھميشه در خصوص طرز نگاه زنانه به جھان ھستی،
صاحب نظر و ادعا خوانده ام ،اما خب تا نباشی ندانی! احتماال" خانم ھا ھم )خصوصا"
خانم ھای تحصيل کرده( مثل بسياری از مردان گاھی فکر می کنند که کاش ولو يک روز
موقتا" در قالب جنس مخالف بودند تا بطور کامل درک می کردند که آنھا چطوری فکر می
کنند و چرا بطور خاص رفتار می کنند .طرز بيان صريح و روشن و ھمراه شھامت شما
آدم را وسوسه می کند که بپرسد تفاوت ھای اين دو نگاه به دنيا و زندگی در چيست و از
چيست؟
دکتر کريمی :اولين جمله ای که می خواھم بگويم اين است که من ھرگز آرزو نداشتم که
مرد بودم و بسيار راضی ام که به شکل مخلوق زن آفريده شدم و ھميشه ھم از خدا يک
فرزند دختر می خواستم .ممکن است آقايان ناراحت شوند ،ولی من واقعا" به بزرگترين
آرزوی زندگی ام رسيدم که داشتن يک فرزند دختر بود.
ولی تفاوت نگاه مرد و زن چيزی است که در ھمه ی دنيا ھست ،نه فقط در ايران .فقط يک
جورھايی شدت و ضعف پيدا می کنه و اينکه خب به خانم ھا اجحاف شده ،حقشان خورده
شده .اينھا کلماتی ھست که آدم در طی روزھا و ھمه جا می بيند و می شنود و نمی دانم يک
جاھايی درسته به نظر من و يک جاھايی غلط .اينکه در حرفه ھا موفق ترين آدم ھا آقايان
بودند .اين چيزی است که در تمام دنيا به چشم می خورد.
پس اگر از اين منظر نگاه کنيم ،نمی توانيم فکر کنيم که در ايران تساوی حقوق زن و مرد
نيست ،برابری نيست ،عدالت نيست .اگر قبول داشته باشيم که در جاھای ديگر دنيا اين اتفاق
نيافتاده .ولی در ساير نقاط دنيا ،ما باز می بينيم که موفق ترين افراد حرف ،آقايان ھستند.
بطور مثال حرفه ھايی که مختص خانم ھا شايد شناخته می شود ،حاال حداقل بطور عرفی
مثل آشپزی ،نقاشی ،خياطی ،چيزھايی که شايد يک مقدار ھنر و ظرافت بيشتری دارد ،باز
اينھا را ھم می بينيم که آقايان در آنھا موفق تر ھستند.
جواب اين سئوال را من خودم ھنوز پيدا نکرده ام .يک مقداری نابرابری حقوق زن و مرد
را حداقل در جاھای ديگر دنيا خيلی روشن نمی توانيم بحث کنيم .ولی اين که در تمام دنيا،
خانم ھا به خاطر نوع خلقتی که داشتند ،می توانستند ھميشه مورد ظلم واقع شوند و خيلی
مھمه به نظر من که اين حق به دليل اين ضعف ھميشه از سمت آقايان که خودشان را قدرت
برتر می دانستند يک مقدار مورد ت ّعدی قرار گرفته .ولی من فکر ميکنم اين عدم تساوی زن
و مرد ،بخشی اش مربوط به مسئوليت ھايی است که در تمام دنيا بر عھده ی خانم ھاست و
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اين باعث می شه که يک خانم نتواند تمام نيرو و انرژی اش را صرف آن کارھايی بکند که
بطور شخصی دوست دارد و اين نا برابری دليل بر کم ھوش بودن يا کم توان بودن خانم ھا
نيست .من فکر می کنم به اين دليل است که احساس مسئوليت بيشتری دارند و اين احساس
مسئوليت باعث می شود که از آن چيزھايی که خودشان دوست دارند که به آنھا برسند ،چشم
پوشی کنند و اين ايثار چيزی است که در آقايان کمتر به چشم می خورد.
من عذر خواھی می کنم از اينکه اينقدر صريح مسئله را گفتم .مثال" وظيفه ی مادری
چيزی است که ھرگز يک پدر نمی تواند لمسش کند ،ھر چقدر ھم که راجع به آن شعر
بگويند و کتاب بنويسند ،فقط يک مادر می تواند درک کند که مادر بودن يعنی چه و اين
وظيفه باعث می شود که خيلی چيزھايی را که يک مادر به طور شخصی دوست دارد که به
آنھا دست پيدا کند ،از آنھا صرف نظر بشود و ھمين باعث می شود که مثال" ھميشه نفرات
اول ھر حرفه ای به اين ترتيب ،بيشتر آقايان به چشم می خورند.
دکتر رجايی :آيا اين جواب شما حکايت می کند از اعتقاد به اصالت زنانگی يا ھمان
فمينيسم؟
دکتر کريمی :فمينيسم به آن شکل شايد نه! نمی دانم! برای فمينيسم تعابير مختلفی بکار می
رود )مصاديق مختلفی دارد( .اما من به شدت طرفدار حقوق خانم ھا ھستم ولی دشمن آقايان
نيستم.
دکتر رجايی :البته من منظورم از سئوال قبلی اين نبود که شما يا ھر خانمی از جنسيت
خودتان گريزان باشيد .من ميدانم که آقايان ھم بخاطر حس کنجکاوی گاھی می گويند که بد
نيست که يک ساعتی ،روزی در قالب جنس مخالف بودند تا می فھميدند که جنس مخالف
چه طور فکر می کند.
دکتر کريمی :درسته! اما اين ھم ھست که خيلی از خانم ھا و آقايان شايد دوست داشته
باشند که از روز اول به شکل ديگری آفريده شده بودند .مثال" يک خانم ھميشه فکر می کنه
که اگر مرد آفريده می شد ،آزادی ھای بيشتری داشت ،قدرت بيشتری داشت ،به خاطر اين
قضيه است که خيلی از خانم ھا دوست دارند که فرزند پسر داشته باشند ،يعنی آنھا
محدوديت ھای خودشان را نداشته باشند .اين برمی گردد به طرز نگاه ھر فرد و اينکه
بتواند برای خودش چه چيزھايی را تعريف کند .علت اينکه من دوست داشتم که فرزند دختر
داشته باشم ،اين بود که فکر می کنم يک زن می تواند برای خودش بسيار آزاد باشد ،در
عين حال بسيار ھم متعھد باشد.
7

علت اينکه من دوست داشتم که فرزند دختر داشته باشم ،اين بود که فکر می کنم يک زن
می تواند برای خودش بسيار آزاد باشد ،در عين حال بسيار ھم متعھد باشد.
دکتر رجايی :شما با يک سابقه ی بقول خودتان کوتاه زندگی در جوامع غربی ،باالخره
ايران را برای زندگی و کار انتخاب کرده ايد و اينطوری که می بينم برای اقامت ھميشگی.
کشوری با قوانين عدم ممنوعيت چند ھمسری برای مردان ،ديه نامساوی ،نبود اختيار
طالق برای زنان ،نداشتن صالحيت و حق حضانت فرزند و ....موارد ديگر ،با اين وجود
چرا ايران خانم دکتر؟
دکتر کريمی :اجازه بدھيد! از نظر شخص خود من ،بعنوان يک ايرانی ،ايران
برازنده ترين مکان در دنيا برای يک ايرانيه و بخاطر ھمين ،من ھرگز به زندگی در خارج
از کشور فکر نکرده ام .سفرھای زيادی رفتم .حاال سفرھای تفريحی بوده ،کاری بوده نه
برای زندگی دائم .اين مشکالتی که شما به آنھا اشاره کرديد ،شايد اگر مشکالت آن طرف
را بخواھيم بشماريم بسيار بزرگتر و سختتر باشد برای ما ايرانی ھا.
بنابراين من به شخصه در کشور خودم خرسند ترم .در حال حاضر شايد خيلی مشکالت
وجود داشته باشد ،خب مردم کشور ما تحت فشار ھستند ،حاال به ھر دليلی .اما شخص من
ھيچ وقت ايران را برای زندگی سخت نديدم و ھميشه از زندگی کردن در ايران لذت بردم و
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فکر می کنم که حاال برای طبقه ی متوسط جامعه که من خودم را جزء اين طبقه می دانم،
ايران بھترين جای دنياست برای زندگی کردن .چون دو طبقه ی باال و پايين در ھر حال
مشکالت خاص خودشان را دارند و معموال" در نرمال ھای اجتماع اگر بخواھند مالک
بگيرند ،بيشتر طبقه ی متوسط را در نظر می گيرند .به نظر من ايران مشکلی برای زندگی
کردن بطور عام ندارد اين نظر شخصی من است.
دکتر رجايی :خب ھمين چيزھايی که من گفتم آيا نمی تواند يک خانم دکتر را با
تحصيالت عالی يه خرده به تنگ بياورد؟
دکتر کريمی :ببينيد! وقتی که کسی بعنوان يک زن به دنبال تحصيالت عالی رفته ،خب
در واقع داشته طبقه ی اجتماعی اش را باال می برده .در نتيجه روزی که می خواسته ھمسر
انتخاب کند ،معموال" اين فرد با آن ديد به سمت آن شخص می آيد .يعنی اوال" من يک سری
رفتارھايی را از خودم ساطع می کنم که ديگران می بينند و از طرفی من ھم به سمت کسی
جذب می شوم که رفتارھايی را که خودم می خواھم از وی می بينم .بنابراين اگر روزی
کسی بخواھد با شرايط تحصيلی دکترا يا در رشته ھايی که تحصيل کرده ھمسر انتخاب کند،
معمولش اين است که از سطح خودش انتخاب می کند .اين چيزھايی که شما گفتيد مثال" چند
ھمسری و اين جور برنامه ھا نمی گويم فقط در سطح پايين اجتماع اتفاق می افتد ،اما به
نظر من خيلی شخصيتی است .يعنی نمی شود جلوشون را گرفت .اگر کسی بخواھد دنبال
اين جور مطالب برود حتما" با توجه به سليقه ی خودش طرف مقابلش را انتخاب می کند و
نمی دانم باالخره اين مشکالتی که گفتيد ،البته مشکالت بسيار بزرگی است ،اما من فکر نمی
کنم که برای زندگی در کشور تعيين کننده باشد .اين نظر من است.
دکتر رجايی :يعنی شما ترجيح می دھيد که از کنار چيزھايی که ممکن است ھيچ وقت
ارتباطی به شما پيدا نکنند ،بدون اصطکاک رد بشويد؟
دکتر کريمی :نه نه! منظور من اين نبود .منظورم اين است که اين احتياج به يک کار
فرھنگی دارد .ببينيد قرار نيست که طبقه ای که تحصيالت ندارند ،اطالعات ندارند بتوانند
اين قوانين را عوض کنند .آدم ھايی که يک مقدار شايد در اين زمينه ھا اطالعات و تبحر
دارند بايد بتوانند در زمينه ی اين قوانين بصورت مدنی مبارزه ی درست انجام بدھند .پس
اگر افرادی مثل ما بخواھند از اين جامعه بگذارند وبروند ،بستر را برای آدم ھايی که به اين
قوانين اعتقاد دارند باز می گذارند و منظور من اين بود .من به ھيچ عنوان به اين قوانين
اعتقاد ندارم .قطعا" ھمفکران و ھم مسلکان من ھم به اين قوانين اعتقاد ندارند .پس اين ما
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ھستيم که بايد حداقل با حضورمان ،اجازه ی بروز کمتری به اين اعتقادات بدھيم ،حتی اگر
نتوانيم بطور علنی کاری بکنيم .به ھيچ عنوان منظور من اين نبود که اين مشکل مال من
نيست .حتی اين مشکل ممکنه برای من ھم پيش بياد .ولی من می گويم که اين دليل بر عدم
زندگی در کشور خودم نيست.
دکتر رجايی :تا اينجا از شما ممنون! اما بعنوان نمونه ،بحث تفکيک جنسيتی در
بيمارستانھا ،دانشگاھھا را ھم درنورديد و شما اتفاقا" بھتر از من می دانيد که آيا به
دانشکده ھای دندانپزشکی ھم کشيده شده يا خواھد کشيد .يکی از داليلی که موافقين اين
ايده به خانم ھای دکتر مثل شما ،ارائه می کنند ،اين ھست که اين ،امنيت شغلی برای شما
ايجاد ميکنه و يا آن را افزايش ميده ،شما چه می گوئيد خانم دکتر؟
دکتر کريمی :من به شخصه با اين طرح مخالفم .البته در جايگاھی نيستم که بخواھم نظر
کاربردی بدھم .ولی بعنوان يک فرد با اين قضيه موافق نيستم و بعنوان يک پزشک ھم
ھمينطور .بدليل اينکه به فرض که ما در دوران دبستان ،راھنمايی ،دبيرستان ،دانشگاه و
بيمارستان ،اين ديوار را بين جنسيت ھا کشيديم ،اما فردی مثل من که داره در بخش
خصوصی کار می کنه و بسياری از ھمکاران ما که دارند در بخش خصوصی کار می
کنند ،نمی توانيم در مطبمان اين ديوار را بکشيم .با اين حساب اين امنيت در مطب من ايجاد
نخواھد شد؟ به نظر من برای ايجاد امنيت بايد روش ھای زياد ديگری را اتخاذ کنيم .حاال
من به خاطر اينکه برای بچه ھا کار می کنم شايد يک مقدار زمينه ی شغلی ام متفاوت
ھست ،اما ھمکاران پزشک يا دندانپزشک ما با مريض ھای مرد و زن سروکار دارند.
من می خواھم سئوال شما را با يک سئوال جواب بدھم که اين امنيت را آنجا چطور می
توانيم برايشان ايجاد کنيم؟ يک خانم البته مختار ھست که بگويد من فقط مريض خانم می
بينم اما معموال" اينطوری نيست .خب پس اگر قرار باشه عدم امنيتی برای يک خانم پيش
بياد ،الزاما" از جانب ھمکارش نيست ،می تونه از جانب مريضش باشه ،می تونه از جانب
ارباب رجوعش باشه .من نمی دونم از اين امنيت منظور اين بود که يعنی ھمکاران ما
امنيت ما را به خطر می اندازند؟ اين برای من جا نيافتاده ،ولی به نظر من اين باعث ايجاد
امنيت نمی شه .ممکن است که محاسنی ھم داشته باشه که من نمی دانم چيه ولی باعث ايجاد
امنيت نمی شه .به نظر من اين يک مقدار شايد ضعيف شمردن زنھا است .باز که می
خواھند بگويند خانم ھا خيلی ضعيف اند و نمی توانند از خودشان مراقبت کنند .در صورتی
که به ھيچ عنوان اينطوری نيست و ھميشه يک ضرب المثلی ھست که می گه اگر يک زنی
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قوی باشه ميان يک فوج سرباز ھم می تونه خودشو حفظ کنه .ولی به نظر من ربطی به
ايجاد امنيت نداره.
دکتر رجايی :در چند ماه گذشته حتما" شما ھم مثل ما از خبرھای تجاوز ھای گروھی
بھت زده شده ايد .اين اواخر شاھد اھانت به ساحت علم و تأنيث)يعنی زنانگی( تواءما"
بوديم .در استان گلستان به يک خانم دکتر ،حمله و تعدی شده است .اشکال از کجاست
خانم دکتر؟ خواھشا" به تمام جنبه ھای اجتماعی ،سياسی و ھر آنچه به نظرتان می رسد،
اشاره فرماييد!
دکتر کريمی :سئوالی که مطرح کرديد ،سئوال بزرگيه .اشکال را نمی شه در يک مورد
يا چيز يا موارد خاص بيان کرد .اين اشکال به نظر من جنبه ھای بسيار زيادی داره .من
کال" به لحاظ شخصی خيلی دوست ندارم که وقتی يک اتفاقی می افته ،تقصير را گردن
ديگران بياندازيم ،ھميشه مايلم ريشه ی آن مشکل را به صورت فردی بررسی کنيم ،بعد
برويم سراغ جامعه ،دولت ،سياست کلی و اين جور چيزھا .به نظر من کسی که دست به
چنين کاری می زنه قطعا" يک انسان سالم نيست .بنابراين از يک انسان نا سالم شما نمی
توانيد انتظار رفتار سالم داشته باشيد .اين اخباری که شنيديم راجع به تجاوزھای گروھی،
حاال ھر ايده ای که پشتش بوده ولی از يک انسان نرمال چنين کاری بر نمی آيد .بنابراين
اگر به اين آدم ھا به شکل يک بيمار نگاه کنيم اصال" کل قضيه صورت مسئله اش متفاوت
می شه و ديگه ما نمی توانيم بگوييم که حاال بفرض در اين قضييه پليس کم کاری کرده يا
جامعه کم کاری کرده .اگر يک فردی واقعا" در درونش مشکالت داشته باشه و اين
مشکالت بداليل مختلف دامن زده بشه ،يک چنين چيزھايی بروز می کنه و برای او فرقی
نمی کنه که طرفش يک دختر دبيرستانی باشه يا يک پزشک تحصيل کرده .او می خواھد
که اين رفتار بيمارگونه را به يک شکلی بروز دھد.
اما اينکه به ھر حال مشکالت جامعه می تونه در تشديد اين جور رفتارھا سھيم باشه .البته
شما در اين موضوع بسيار متبحر و متخصص ھستيد و درست نيست من در اين قضيه نظر
بدھم .اما نظر فردی من اينه که واقعا" اين ناھنجاری ھا از فرد شروع می شه و به اجتماع
کشيده می شه .نمی دونم که آيا برعکس ھم می تونه بشه يا نه؟ شايد اين خط دو طرفه است
يعنی اجتماع ھم می تونه باعث بروز اين بيماری ھا بشه .قطعا" بايد فرد اول زمينه ای
داشته باشه که اين جور رفتارھا را بروز بده .اين واقعا" کار يک روانشناس و متخصص
اعصاب و روان ھست که من نمی توانم خيلی تخصصی راجع به آن نظر بدھم .اما به نظر
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من خيلی جاھا ھم واقعا" نمی شه جلوشو گرفت .يعنی واقعا" اتفاق افتاده و ھيچ کس ھم
نتوانسته جلوشو بگيره .چون بارھا اتفاق افتاده و خيلی سخته که بگوئيم کی مقصره.

دکتر رجايی :شما با نظر لطف گفتيد که بھتر است متخصصينی مثل بنده نظر بدھند.
اگر من عرض کنم که اشکال اصلی از جدا بودن و تفکيک غير ضروری محيط و مقتضيات
رشد جنسيتی از دوران کودکی در مورد دختر بچه ھا و پسر بچه ھا و سختگيريھايی است
که در نھايت موجب غريبه بار آمدن آنھا از ھمديگر و نتيجتا ناتوانی آنھا از شناخت
صحيح ھم ديگر و عدم يادگيری روش ھای برقراری ارتباطات مھر آميز با ھم می شود،
آنوقت چی خواھيد گفت؟
دکتر کريمی :اين کامال حرف درستيه .بدليل اينکه اين تجربه ای است که در تمام دنيا
انجام شده و قطعا ما ھم روزی به اين تجربه خواھيم رسيد .اما در کشور ما بھرحال ما
محدوديت ھای فرھنگی مذھبی داريم .نمی دانم حاال محدوديت شايد بشه گفت ولی بھر حال
قواعد فرھنگی و مذھبی ما يک مقداری اين تفکيک را ايجاد می کنند و در نتيجه ما نمی
توانيم مثل بقيه ی دنيا رفتار کنيم .اما با وجود اينکه من با جدايی زن و مرد مخالفم ،صرف
جدايی را علت ايجاد نا امنی ھا ھم نمی بينيم .در جوامع غربی که روابط بسيار آزادی در
آنجا ھست و در واقع محدوديتی در روابط نيست ،باالخره اين نا امنی ھا را داريم و بخاطر
ھمين من اشاره کردم به ريشه ھای خيلی فرعی تر يعنی طيف آدم ھای غير طبيعی که فکر
می کنم در ھر جامعه ای باشند و حداقل بخشی از جامعه به سمت اين مسائل کشيده می
شود .ولی حرف شما کامال" درسته! اگر ما اين محدوديت ھا را با يک شکل صحيح از
دوران کودکی اعمال کنيم ،قطعا" بسياری از مشکالت ما کمتر می شود ،نمی گويم ھمه اش
ولی بسياری شان کمتر می شود .چون محدوديت ھميشه زمينه ی ايجاد جرم ھست.
دکتر رجايی :خب منظور شما اينه که آنچه بنده گفتم دليل مھمی ھست اما دليل کافی
نيست .باالخره نتيجه اين شد که شما ھم مثل بنده قبول داريد که يکی از داليل نا امنی زنان
) نه ھمه اش( تفکيک جنسيتی است .سئوال اين است که با وجود اين چطور طرفداران
تفکيک جنسيتی استدالل می کنند که ايده شان برای شما امنيت خواھد آورد؟
دکتر کريمی :من از اوايل عرايضم بعنوان يک زن خدمتتان گفتم که اين به ھيچ عنوان
برای زن امنيت ايجاد نمی کنه ،اميدوارم محاسنی ھم داشته باشه .راستش من نمی دانم که
چه ايده ای پشت تفکيک جنسيتی بوده ،حتما" داليلی دارند.
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محدوديت ھميشه زمينه ی ايجاد جرم ھست.
دکتر رجايی :تحوالت و وقايع سالھای اخير کشورمان ،دھان حيرت خيلی ھا را در دنيا
باز گذاشته است .شخصا" برای خود بنده واضح است که طبقه ی متوسط تحصيل کرده در
ايران مصمم است که آينده ای بھتر برای خودش بسازد .متقابال" می بينم که خيلی ھا نا
اميد ھستند و چشم انداز روشنی از آينده ندارند .شما از کدام گروه ھستيد؟
دکتر کريمی :من از گروه اول ھستم يعنی به ھيچ عنوان نااميد نيستم .بله ،تحوالتی که ما
در اين چند سال داشتيم بعضی ھايش بسيار افتخار آميز و بعضی ھايش بسيار تاسف آور
بود .اما در مجموع من به ھيچ عنوان به آينده ی ايران نااميد نيستم .اين شايد برگرده به
ھمان سئوالی که شما قبال" فرموديد ،من به شدت خودم را ايرانی می دانم ،به شدت به ايران
عالقه مندم و ھرگز حاضر به ترک ايران نيستم و ھميشه گفته ام ھرکسی ناراضی است
برود  ،من کشورم را ترک نمی کنم و اميدوارم که افرادی که می توانند يک سھم کوچکی
در ساختن اين کشور داشته باشند ،ھم نخواھند که اين ميدان را خالی کنند .ولی فرمايش شما
13

اينه که من نسبت به آينده ی ايران اميدوارم برای اينکه بھرحال کارھايی انجام داديم که شايد
خيلی ھا فکر می کردند که ما نمی توانيم انجام بدھيم .اينکه اين کارھا درست يا غلط بوده،
از يک لحاظ ھايی من در آن مقامی نيستم که بخواھم جواب بدھم اما بھرحال انجام دادن کار
بزرگ ھميشه می تونه يک افتخار باشه ،ولی اينکه خيلی ھا ناراضی باشند ،البته اين ممکنه
باعث ايجاد فشارھايی روی تمام اقشار جامعه بشه .اما شايد اگر اينطوری فکر کنيم بھتر
است که برای رسيدن به ايرانی بھتر بايد يک وقتھايی ،يک فشارھايی را تحمل بکنيم.
شما مثال" اگر برگرديد به تاريخ در زمانی که آلمان در جنگ جھانی تقريبا" با خاک يکسان
شد ،قطعا" مردمش حال و روز خوبی نداشتند ،اما مردم ديگری از فضا نيامدند که آلمان را
ساختند .خودشان بودند و توی آن مردم کارگر بوده ،معلم بوده ،مھندس بوده ،دکتر بوده و
وزير ھم بوده ،ھمه اينھا ھستند .باز يک نفر نمی تونه بگه من به عنوان رئيس جمھور
آلمان ،آلمان را ساختم ،يا من به عنوان استاد دانشگاه ،آلمان را ساختم .قطعا" من فکر می
کنم اين فشارھا گاھی اوقات الزم ھستند .کما اينکه در خانواده ای کوچک ھم مثال" وقتی
می خواھند يک خانه ای خريداری کنند ،مدتی زير بار قرض می روند ،يک مدت زير
فشارند .البته من يک مقداری اين ايراد را به فرھنگ ايرانی می گيرم .ايرانی دوست داره
زود به ھمه چی دست پيدا کنه و حاضر نيست کوچکترين فشاری را تحمل کنه .من فکر می
کنم که ھر کسی به نوبه ی خودش داره اين فشارھا را تحمل می کنه.
شايد عده ای باز بگويند شما باز پزشک ھستيد و کاری داريد برای خودتان و جزء قشر
مرفه طبقه بندی کنند .اينطوری نيست .فرقی نمی کنه ،ھر کسی در طبقه ی اجتماعی که
ھست اين فشار را متحمل می شه .مسلما" آن کسی که بامش بيشتره ،برفش ھم بيشتر خواھد
شد .من فکر می کنم برای پيشرفت يک کشور فشارھا الزمه ،ھر چند که ممکنه بعضی
اوقات سياست گذاری ھا غلط باشه و خيلی از افراد قبول نداشته باشند ،اما باز اين افراد
ھستند که بايد اينھا را تغيير بدھند .باز ھم می گويم که قرار نيست که از يک کره ی ديگر
برای تغيير يک کشور يا يک جامعه بيايند .خودمان بايد تغيير کنيم تا جامعه مان تغيير کند.
دکتر رجايی :البته اميدوارم که تحوالت مورد نظر ھر دوتا يمان يکی بوده باشد .حاال
بنده خيلی موضوع را کش نمی دھم چون در ھمين مقدار که فھميدم شما اميدوار ھستيد،
برای من کافی و خوشحال کننده است .از شما در مورد رضايت يا نارضايتی دندان
پزشکان سئوالی کردم ،قشری که در حالت کلی متعلق به مرفھين بی درد شمرده می
شوند ،آيا در حالت کلی در مورد عمده ترين مسائل مورد بحث دندانپزشکان مطلبی ماند
که اشاره نفرموديد؟
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دکتر کريمی :اوال" که مرفھين بی درد زياد ھم درست نيست وخيلی ھم بی درد نيستيم
چون من االن در ناحيه ی گردن و کتفم به شدت احساس درد می کنم .ولی بطور کلی فکر
ميکنم دندانپزشکان از وضعيت شغلی شان راضی ھستند و شايد اين به خاطر يک مقدار با
ثبات بودن شرايط کاری شان ھست .يعنی خب يک مقدار نياز مردم به خدمات دندانپزشکی
تقريبا" الجرم وجود دارد .يعنی ممکن است که از خيلی چيزھا بگذرند ولی وقتی درد دندان
سراغشان می آيد ،اين چيزی نيست که بشود ازش گذشت .به خاطر ھمين من فکر می کنم
که دندانپزشکی در حال حاضر در کشور بطور کلی با رضايت ھمراھه .حاال ممکنه
نارضايتی ھايی ھم بھر حال داشته باشه .شايد مشکالت دندانپزشکان در شھرستانھا که
امکاناتشان از تھران کمتر ھست ،بيشتر باشه .بله! دندانپزشکان در کل راضی بنظر می
رسند و من که حرفه ام را ھم دوست دارم يکی از راضی ترين ھا.
دکتر رجايی :خانم دکتر عزيز ،چند سالی ھست که مسئله ی تقلب در امتحانھای
دستياری پزشکان فاش می شود و به رسوايی ھايی ھم منجر شده است .چنين مواردی در
دانشکده ھای دندانپزشکی ھم وجود داشته ،يا احتمال آن می رود؟
دکتر کريمی:چون من خودم برای دستياری درس خوانده ام و می دانم که واقعا" لحظه
لحظه ای که برای دستياری می خوانيد به چه شکلی بر آدم می گذرد و واقعا" کسانی که
انتخاب می شوند ،واقعا" شايستگی دارند ،بدليل اينکه رتبه ی يک آوردن در رشته ای که
چند صد نفر امتحان می دھند با اين ھمه حجم درسی بسيار کار مشکليه و من ھميشه
خوشحالم که توانستم در اين قضيه حداقل به خودم ثابت کنم که توانمندم .شايد اگر يکسری
تبعيضات در کشور ما نبود ،االن من شايد خيلی از چيزی که ھستم موفق تر بودم .ديگه
بھرحال قوانينه و کاری اش نمی شه کرد.
ولی واقعا" تاسف باره که فھميدم که کسی با تقلب آمده و مثال" جای منو گرفته چون تا کسی
اين دوره ی درس خواندن را نگذرانده باشه متوجه نيست که اينکار چقدر سخته واين واقعا"
تاسف آوره و برای من بعنوان يک پزشک جای سئوال است که اصال" چطورممکنه چنين
چيزی اتفاق بيافته .چون قطعا"يک تدابير خاصی برای طرح و تنظيم و نگھداری اين
سئوالھا انجام می شه و حتی دوره ی دستياری که شما می فرماييد ،حتی قبل از آن يعنی
برای ورود به آزمون پزشکی يا دندانپزشکی ھم می شنيدم از ھمکارانی که فرزندان دم
کنکور داشتند و می گفتند که مبالغی پيشنھاد شده به ما که پرداختنش ھم شايد برای يک
دندانپزشک مبلغ زيادی ھم نبود و آرزو داشت که فرزندش را با اين مبلغ بفرسته دانشگاه
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تھران يا دانشگاه شھيد بھشتی يعنی دانشگاه ھای معتبر کشور و من خيلی برايم جالب بود
که اصال" چه جوری می خواد اين اتفاق ھا بيافته.
ببينيد رشته ی پزشکی يک رشته ی بنظر من بسيار استراتژيک ھست .يعنی يک سری
رشته ھايی را ما داريم ،نه اينکه بخواھيم بگوييم بقيه ی رشته ھا کم اھميت ترند ،اما با جان
انسان در تماس نيستند .کسی که مثال" دکترای رياضيات داره شايد از من که پزشکم ،ھوش
بيشتری داشته باشه اما ايشان با يک سری اعداد و ارقام و اينھا سروکار دارد ،ولی پزشک
بطور مستقيم با جان انسانھا در تماس است .و به نظر من داشتن ضريب ھوشی باال شرط
اول برای کسی ھست که وارد آزمون پزشکی می شه و بعد از آن و برای دوران تخصصی
که به مراتب بيشتره .به خاطر ھمين من اوال" در تعجبم از والدينی که بدنبال اين قضيه می
روند .خب اينھا باالخره پزشکانی خواھند شد که فرزندانشان می خواھند زير دست اين
پزشکان درمان شوند .اين يک مقداری خودخواھی اين افراد را به نظر من نشان می دھد.
خيلی صراحتا" می خواھم بگويم که فقط می خواھند که به ھدفشان برسند و مھم نيست که
برای جامعه چه اتفاقی می افته.
ثانيا" ،نه حاال اينھا که در موردشان گفتم ،من ديگرانی را می شناسم که نه بطور پولی بلکه
به اشکال ديگر وارد دانشکده ھای پزشکی شدند و مجبور شدند که سال دوم يا سوم
انصراف بدھند ،چون دارای ضريب ھوشی الزم نبودند که بتوانند آن رشته را به پايان
برسانند .حاال آنھايی ھم که باالخره به يک شکلی به پايان رساندند ،در آخر در مناصب
مديريتی ممکن بود جا بگيرند ،يعنی باز نمی توانند در کلينيک پزشک موفقی باشند .حاال
در کشور ايران با داشتن اين ھمه آدم ھای باھوش من می گويم چرا بايد زمينه را برای
چنين کارھايی ايجاد کنيم که اين افراد با ھوش خانه نشين بشوند و افرادی وارد جامعه ی
پزشکی شوند که بنظر من دارای صالحيت کافی نيستند .حاال در رتبه ی دستياری بسيار به
نظر من غم انگيزتر ھست .بنابراين من فکر می کنم پزشکی خودش ،خودش را در نھايت
غربال می کنه يعنی کسی می تونه اين دوره را به پايان برسونه که ضريب ھوشی باالتری
داشته باشه .بنظر من غير از اين نيست.
دکتر رجايی :به شما ھم مثل تمام دعوت شده ھای قبلی اين مصاحبه يک وقت آزاد داده
می شود تا راجع به ھر زمينه و موضوعی که دوست داريد ،ھر طور که راحت ھستيد،
صحبت بفرماييد.
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دکتر کريمی :من خب مسلما" در اين وقت آزاد ترجيح می دھم که بعنوان يک زن
صحبت کنم و تبعيض ھايی که بعنوان يک زن در جامعه حس کرده ام ،حتی برای من که
يک پزشک ھستم و توانستم اين تبعيض ھا را حداقل در حوزه ی فردی ام درمان کنم يعنی
در شبکه ی اجتماعی فردی خودم اجازه ندادم و نمی دھم که اين تبعيض ھا بر من روا
شوند .حاال اين می تونه در شبکه ی فردی ،در محيط خانواده ،در مطب يا در محيط
کوچکی باشه که من با آن سروکار دارم .اما شايد توان برخورد با اين تبعيض ھا در جامعه
ی بزرگتر ديگر به دست من تنھا کافی نباشد .من فقط با گفتن چند تا مثال اين را می گويم
چون متاسفانه اينھا باعث می شوند که استعدادھا و شايستگی ھای خانم ھا روز بروز
فرسوده تر بشه.
ببينيد! در يک جامعه ی کوچکی که ما بعنوان يک انجمن دندانپزشکی داريم ،من در آن
فعال بودم و سالھا است که فعالم ،اما ھميشه انتقاد من اين بوده که االن بعد از گذشت 51
کنگره ی ساليانه که در آستانه ی پنجاه و دومش ھستيم ،ما حتی يک رئيس کنگره ی خانم
نداشتيم .شايد يک مورد داشتيم اما در  51مورد بسيار ناچيز است يا حتی در مدارج
مديريتی باال ھم ھمينطور ،در کنگره ھا يا انجمن ھا .موقعی که من بعنوان ھئيت مديره ی
انجمن دندانپزشکان عمومی برگزيده شدم شايد اين اتفاق خيلی نادری بود که افتاده بود .اين
چيزھايی که در سطح پائين جامعه من دارم مثال می زنم ،حاال در سطح باالتر که مياييم اين
قضيه بدتر و بدتر می شه.
بنابراين من اميدوارم روزی برسه که ديد زن و مرد برداشته بشه و برای فرصت دادن به
آدم ھا به شايستگی ھايشان نگاه بشه نه به جنسيت آنھا و آن روز نمی دانم که کی اتفاق می
افته ولی اميدوارم که به زودی اتفاق بيافته .يا اينکه شما در برخورد ھای ريز و کوچک
روزانه تان ھم ميبينيد که طرف مقابل شما وقتی می بينه که شما خانم ھستيد يک جور
برخورد می کنه و اگر شما را مرد ببينه ،جور ديگر .باز يک مثال معمولی ميزنم .من يک
تصادف کردم ،ماشينی از عقب زد به ماشين ما و رفت .خب من دنبالش کردم و او را گرفتم
و گفتم آقا شما بمن زديد ،اوال" که پياده شد و انکار کرد .باالخره ما گفتيم پس ماشين ما
چطوری قر شد ،حاال قبول کرد که زده! ولی بعدش گفت که کار داره و بايد بره و رفت! من
مطمئن بودم اگر من يک مرد بودم او به خودش اجازه و جرات نمی داد که ماشينی را زده
وخسارت ھم وارد کرده بگذاره و بره! يعنی شما در يک رفتار خيلی معمولی جامعه اين
تفاوت را می بينيد ،چه برسد به عرصه ھای باالتر .من اميدوارم که روزی بشه که واقعا"
ھر کسی که شايسته است به آن حقی که داره برسه ،چه مرد و چه زن.
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من فکر می کنم پزشکی خودش ،خودش را در نھايت غربال می کنه يعنی کسی می
تونه اين دوره را به پايان برسونه که ضريب ھوشی باالتری داشته باشه
دکتر رجايی :شما از تبعيض سيستماتيک جنسيتی صحبت کرديد فکر نمی کنيد که کمی ھم
اشکال در مشارکت ضعيف اجتماعی خانم ھا باشه؟
دکتر کريمی :من در عرايضم خدمتتان گفتم بدليل اينکه خانم ھا در ھمه ی دنيا و در
ايران بسيار بيشتر مسئوليت ھايی دارند که بعنوان وظيفه تلقی می شه برايشان؛ مثل خانه
داری ،بچه داری ،مديريت داخلی خانه و اين فرقی نمی کنه که شما بی سواد باشيد يا يک
استاد دانشگاه .متاسفانه وظيفه شمردن اين مسائل باعث می شه که درصد بيشتر وقت
روزانه را ،اگر آدم متاھلی باشيد ،بخواھيد به اين مسائل اختصاص بدھيد .حاال شما فکر می
کنيد که اگر خانمی ھم خونه ی خوبی داشته باشه ،ھم بچه ی خوبی تربيت کنه ،وقت برای
بچه اش بگذاره و مثل من شاغل ھم باشه ديگه چه وقتی برايش می مونه که بخواھد برای
کارھای اجتماعی ھم صرف کند .بخاطر ھمين ،اين محدوديت ھا يک مقداری ناشی از عدم
ھمکاری آقايان با خانم ھاست که نمی خواھند اين مسئوليت ھا را حداقل به شکل مسئوليت
يعنی نھايتا" به شکل لطف می پذيرند .فکر می کنند که اگر کمک کنند ،دارند لطف می کند.
در صورتی که واقعا" تربيت بچه ھم برای مادر و ھم برای پدر وظيفه است .اما اگر اتفاقی
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بيافته در نھايت مادره که مقصر شناخته می شه .ھمچنين در امور خانه ھم ھمينطور .من
فکر می کنم که خانم ھا واقعا" وقتی برايشان نمی مونه که بخواھند به اين امور برسند و
قطعا" مورد اعتراض خانم ھا واقع می شه.
ببينيد! مثال" در فعاليت ھای اجتماعی ،حاال من باز انجمن دندانپزشکی را ،چون در آن فعال
ھستم ،مثال می زنم :جلساتی که مثال" تشکيل می شه معموال" شب ھاست ،به خاطر ھمين
که حتی برای آقايان ھم اينطوری ھست که يا مثل من مطب می روند يا اگر استاد دانشگاه
باشند صبح ھا دانشگاه و بعد از ظھرھا مطب ھستند .زمانی که برايشان می ماند مثال"8
شب به بعد ،اينھا می خواھند جلسه بگذارند .خيلی ھم منطقی است .قطعا" برای يک کار
داوطلبانه ی اجتماعی قرار نيست که از ساعت کار روزانه آدم بزنه .ولی من ھميشه به
ھمکارانمان گفته ام مثال" ساعت 8که تازه  9ھمه جمع می شوند و  2ساعت ھم جلسه طول
بکشد ،شما ساعت  11شب می خواھيد از يک مکانی مثال" بيائيد بيرون .بعنوان يک خانم
محدوديت ھای جامعه را در نظر بگيريد .شرايط يک خانم را در خانه اش در نظر بگيريد.
حتی اگر اين اتفاق ماھی يک بار ھم بيافته ،مثال" يک خانم 12/5شب بخواھد وارد خانه
بشه ،ھمه ی اعضای خانه خوابند .خيلی ديگر بخواھند با او ھمکاری کنند ،حداقل اين ھست
که يک نگاه مثبتی به اين موضوع ندارند .مسائل امنيتی جامعه که بماند .حاال شما ،ساعت
 12شب ،يک خانم ،می خواھيد يک مسيری را به تنھايی تردد کنی! بھرحال اين ھا
محدوديت ھايی ھستند که نمی دانم به چه شکلی می شود حلشان کرد ،ولی وجود داره .يعنی
به ھمين دليل خوب خانم ھا کنار می کشند و ناخودآگاه مجبورند که کنار بکشند.
دکتر رجايی :خانم دکتر بيتا کريمی! شخصا" از ھم صحبتی با شما لذت بردم و به آن
افتخار می کنم .از طرف دوستان ھئيت تحريريه ی نشريه ،سردبير و مدير مسئولمان ھم
از شما تشکر می کنم.
دکتر کريمی :خيلی ممنون! اين برای بنده افتخاری بود که ساعتی را در خدمت شما و در
واقع نشريه ی سازمان باشم و اميدوارم که اين ھمکاری ادامه پيدا کند.
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