
مخاطب شماييد!

معنای خانه داری زن تربیت انسان است
فاطمه ی زهرا )سالم اهلل علیها( در نقش یک رهبر 
واقعی ]اس��ت[؛ همان طور که امام بزرگوار فرمودند 
که اگر فاطمه ی زهرا مرد بود، پیغمبر میش��د. ]این[ 
خیلی حرف عجیبی اس��ت، خیلی حرف بزرگی است و 
جز از زبان کس��ی مثل امام بزرگوار که هم عالم بود، 
ه��م فقیه ب��ود، هم عارف بود، انس��ان ای��ن حرف را 
نمی تواند بشنود؛ اّما ایشان گفته است این حرف را. 
]فاطمه  ی زهرا[ این اس��ت؛ یعنی ی��ک رهبر به تمام 
معنا، مثل یک پیغمبر، مثل یک هدایتگر عموم بش��ر؛ 
در این حّد و در این اندازه زهرای اطهر، دختر جوان، 

ظاهر می شود؛ این زِن اسالم است.
 خ��ب ما مرتّ��ب تمجید کنیم، تعری��ف کنیم، بله، 
فایده اش این اس��ت که ذکر مناق��ب این بزرگواران 
دل انس��ان را روش��ن می کند، اعتقاد انس��ان، عشق 
انسان، محبّت انسان را افزایش می دهد؛ اینها خوب 
است لکن حقایق گوناگون دیگری هم ورای اینها وجود 
دارد. زن در منطق اسالم این است. حاال یک عّده آدم 
جاهل و نادان پیدا بشوند که درباره ی نگاه اسالم به 
زن خدشه کنند و حرفهای ناقص و معیوب و پُراشکال 
غربی ها را به رخ انس��ان بکشند، این چقدر انحراف و 
چقدر خطا اس��ت. فاطمه ی زهرا )سالم اهلل علیها( یک 
زن اسالمی اس��ت، زِن در باالترین طراز زن اسالمی، 
یعن��ی در حّد ی��ک رهبر، اّم��ا همین زنی ک��ه از لحاظ 
فضای��ل و مناق��ب و حّد وجودی می توانس��ت پیغمبر 
باش��د، همین زن م��ادری می کند، همس��ری می کند، 
خان��ه داری می کند؛ ببینید اینه��ا را باید فهمید. این 
فریفتگان غافِل - انس��ان چه بگوید؟ - حرفهای پوچ 
غربی ه��ا، این قدر خانه داری را تحقی��ر نکنند. معنای 
خان��ه داری زن تربیت انس��ان اس��ت، معنایش تولید 
واالترین و باالترین محصول و متاع عالم وجود است؛ 

یعنی بشر. خانه داری یعنی این.
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نگاه

از كيوكيو، بنگ بنگ 
تا كليك كليك، دنگ دنگ!

حسین دهباشی

اخيراً شنيده  ام كه سايتی برای رفراندوم جهت تغيير قانون 
اساسی تعبيه شده است كه افرادی با كليك كردن دكمه  ای در 
اين همه  پرسی شركت كرده، البد پس از مدتی كه به شمارش 
آراء خواهند پرداخت و آنگاه معلوم خواهد شد كه اغلب قريب 

به اتفاق ايرانيان با قانون اساسی فعلی مخالفند و البد در چشم 
به هم زدنی اين رژيم دود شده و به هوا خواهد رفت!

اين طرح اگر مضحك  تر از طرح آقای هخا )اهورا( نباش��د 
، دس��ت كمی هم از آن ندارد كه با چند كليك رژيم را آبكش 
كند. دوستانی كه طرح نو در انداخته  اند، قطعاً می  دانند كه در 
زير رژيم حقوقی يك رژي��م حقيقی نيز وجود دارد، كه صلب 
و س��نگين است و متشكل از س��اختارهای سياسی، اقتصادی 
و فرهنگی اس��ت و اتفاقا روابط حقوقی كه در قانون اساس��ی 
متجلی اس��ت سبك  ترين اليه  ای است كه قابليت تغيير دارد و 
حتی می  توان با تغيير رژيم حقيقی بدون دس��ت زدن به رژيم 

حقوقی دموكراسی را پيش برد.
فی  المثل همين ش��ورای نگهبان حاضر اس��ت در صورتی 
ك��ه تحوالت اجتماعی و سياس��ی عميقی در كش��ور رخ دهد 
هر كس��ی را كه ش��ما فكرش را بكنيد از فيلتر اس��تصوابی رد 
نمايد، فی  الواقع تاريخ نشان داده است كه پراگماتيسم و حتی 
اپورتونيس��م ذات��ی اقتدارگرايان بوده اس��ت و آنه��ا در مقابل 

منطق زور به راحتی سر تسليم فرود آورده  اند و خروارها متون 
حقوقی را به پشيزی فروخته  اند.

دوس��تان ما در حوزه  های واقع��ی قدرت كم  كاری نموده و 
در عوض به امور عارضی و فرعی پرداخته و با بزرگ  نمايی آنها 
خاك به چش��م مردم می  پاشند. ممكن است كه در كوتاه مدت 
ع��ده  ای به دنبال طرح های اتوپيايی بروند، اما بعد از شكس��ت 
اين طرح  ها جز رس��وباتی از يأس و حرمان و نااميدی از هرنوع 

مبارزه برايشان باقی نخواهد ماند.
البت��ه در اين ميان عده  ای نيز خش��مگينانه فرمول كليك 
كليك بن��گ بنگ را تبديل به كيو كيو بنگ بنگ خواهد كرد 
ك��ه صورتی دفرمه ش��ده از يأس و نااميدی اس��ت يا به قول 

خودمان به سيم آخر زدن است.
م��ن يادم نمی  آيد ك��ه قبل از انقالب دانش��جويان بحثی 
درب��اره رفرم در قانون اساس��ی و اصالح قانون اساس��ی كرده 
باش��ند، بيشتر فعاليت دانشجويان فعاليت دركانون  های محلی 
مس��اجد، كارخانه  ها و از اين قبيل جاها در جهت سازماندهی 

توده  ها بود.
مثال در قضيه س��يل جواديه دانش��جويان فعاليت فراوانی 
داشتند و يا در قضيه گرانی بليت اتوبوس  ها با مردم در خيابان 
ريختند و ش��اه را مجبور به ارزان كردن بليت  ها كردند و بليت 
ارزان شد. در قضيه زلزله طبس و زلزله بوئين زهرا شركت فعال 

داشتند، با پوشش اجتماعی كار سياسی می  كردند.
البته من منكر اين نيس��تم كه قانون اساسی فعلی دارای 
نواق��ص فراوانی اس��ت و بس��ياری از اصول آن باي��د تغييرات 
بنيادين نمايد ، اما قدرت بس��يج كنندگی موضوع محل ترديد 
است. ثانياً اين كه چه كسی بايد قانون اساسی را تغيير بدهد، 

اول ماجراست.
البد دوس��تان نمی خواهند از طريق مندرج در خود همين 
قانون اساس��ی آن  را تغيير دهند، پس دنب��ال نيروی ديگری 
می  گردن��د كه قبل از تغيير قانون اساس��ی رژيم را پايان داده 
باشد و اين تازه اول ماجراست. چيزی كه در بيانيه آن ها اصاًل 

اشاره  ای به آن نشده است.

سياست مجازی

مسئوالن حرام خوار
در توئي��ت جديد احمد توكلی آمده اس��ت؛ اموال 
نامش��روع بايد از حلقوم مسئول حرام خور به صاحبش 
بازگردد. انفص��ال خدمت حداقل مجازات "مس��ئوالن 

حرام خوار" است

کاش بود و دعایم می کرد
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت به مناسبت روز 
مادر در توييت خود نوشت: هر چند دومين سالی است 
كه مادر نيس��ت ت��ا روزش را تبريك بگوي��م ولی بارها 
پي��ش آمده كه در فش��ار كارها و مس��ئوليت ها با خود 
بگوي��م: ای كاش مادر بود تا همچون گذش��ته ها دعايم 
می كرد.... به همه زنان و مادران عزيز ميهنم روزش��ان 

را تبريك می گويم. 
 

هشدار فوکویاما
دكتر محسن رضايي در توييت خود درباره وضعيت 
اجتماعی و سياس��ی در جهان آورده: هشدار مهمی كه 
#فرانسيس_فوكوياما اظهار كرده است: »مردم احساس 

می كنند در غرب ارزشی برای نظام سياسی ندارند.«

ین رکن خانواده است  مادر مهمتر
سعيد جليلی نماينده رهبری در شورای عالی امنيت 
ملی به مناس��بت روز م��ادر در توئيت خود نوش��ت: در 
انديشه غربی مبنای نگاه اقتصادی است و بر اساس نگاه 
هزينه و فايده بايد جامعه را به نحوی مديريت كرد كه از 
نيروی كار همه جامعه از جمله زن و مرد در جهت بهره 
اقتصادی استفاده شود و اگر خانواده هم شكل نگرفت نه 
تنها اش��كالی ندارد كه بهتر هم هست. ولی اين برخالف 
انديش��ه اسالمی اس��ت كه كوچكترين سلول اجتماع را 

خانواده و مهمترين پايه آن را زنان و مادران می داند. 

انگلیس باید پاسخگو باشد نه پرسشگر
سيد محمد علی حسينی س��خنگوی سابق وزارت 
امور خارجه در اينس��تاگرام خود نوشت: همراهی اروپا 
با آمريكا برای تامين مطالبات ضد برجامی و يا حمايت 
از اقدامات ضد ايرانی آن، رويكرد نادرس��تی اس��ت كه 
هم بقاء برجام و هم همكاری های مش��ترك دو كشور 
را تح��ت تاثي��ر منفی خود قرار م��ی دهد و طرف های 

اروپايی بايد از آن حذر كنند.
هر گونه همكاری ميان اروپا و آمريكا با هدف اصالح يا 
تغيير و تكميل برجام به معنای نقض برجام و عهد شكنی 
مش��ترك آنان به حساب می آيد . درباره وضعيت نابسامان 
منطقه و ناامنی و بی ثباتی ناش��ی از رش��د افراط گرايی و 
تروريس��م و همچنين جرم و جنايت جنگی و نقض های 
فاحش حقوق بش��ری و حقوق بش��ر دوس��تانه رژيم های 
متجاوز و اشغالگر در منطقه نيز كشورهای موثر اروپايی از 
جمله فرانسه و انگليس بايد مسئوليت بپذيرند و پاسخگو 
باشند نه اينكه در قامت يك مدعی و پرسشگر ظاهر شوند.

آن چه در س��فر اخير وزير خارجه فرانسه به تهران 
شاهد بوديم اعالن مواضعی يكپارچه، هماهنگ، صريح 
و قاطع از س��وی مقامات كشورمان بود كه از ضروريات 
تنظيم مناسبات دوجانبه و بين المللی بويژه در شرايط 

حساس كنونی است

سود صدا خفه کن
نصرت اهلل تاجيك س��فير س��ابق ايران در اردن در 
پيام تلگرامی خود نوش��ت: وليعهد س��عودی به ميزان  
پولی ك��ه در هتل كارلتون رتس ري��اض از ثروتمندان 
گرفت را خرج قراردادهايش با انگليس می نمايد.حجم 
رابطه آنها كه بيشتر فروش تسليحات به عربستان است 
نزديك به 6/4 ميليارد دالر اس��ت كه آنقدر اشتها آور و 
اغوا كننده اس��ت كه انگليس بخواهد عليه جناياتش در 

يمن قطعنامه دهد.

maede.shirpour91@gmail.com

پور مائده شیر

به مناسبت هفته زن نگاهی 
به زنان در جمهوری اسالمی ج�اده انقالب

انق��الب داش��ته و بررس��ی 
می كني��م انقالب اس��المی چ��ه تاثيری بر رش��د 
جاي��گاه زن��ان داش��ته و در اين مس��ير برخی از 

سخنان حضرت امام)ره( را نيز مرور می :نيم.
رهب��ر معظم انقالب اس��المی بارها و بارها در 
باب كرامت زنان در جوامع اس��المی فرمايش��اتی 
داش��تند كه می تواند چراغ راه دلس��وزانی باش��د 
كه به نظ��ام عادالنه حق��وق زن معتقدند، بارها و 
بارها ايشان در صحبت هايشان ضمن اشاره به اين 
نكته كه »بيش��ترين ظلم را م��ردان غربی به زنان 
می كنند« يادآور شد كه اگر قوانين شرع و اسالمی 
درست اجرا ش��ود عدالت در مورد زنان در جامعه 
اس��المی محقق می شود اما انگار هنوز عده ای اين 
س��خنان را در عمل باور نكرده اند كه مدام بر طبل 
ممانع��ت فعالي��ت در بخ��ش زنان از س��وی علما 
می كوبند! و نمی بينند افرادی مانند مرحوم دباغ را 
كه تا كجا در مس��ير انقالب به رشد و تعالی دست 

يافته است.

زنان انقالبی
نگاه ام��ام خمينی)ره( ب��ه زن اين موضوع را 
كامال اثبات می كند ايش��ان در سخنرانی در جمع 
بانوان قم در ۵ ارديبهش��ت ۱۳۵۸ فرمودند: »نام 
بزرگ ملت ايران در عالم به رش��د سياس��ی ثبت 
ش��د. ن��ام بزرگ ق��م در بين ملت ايران به رش��د 
سياس��ی و فعاليت و جانفشانی در تاريخ ثبت شد. 
نام بزرگ »چهارمردان« در فداكاری و جان نثاری 
در تاري��خ عالم ثبت ش��د. نام ب��زرگ بانوان ايران 
ثب��ت ش��د. نام ب��زرگ بان��وان قم ثبت ش��د. نام 
بزرگ بانوان »چهارمردان« ثبت ش��د. بانوان قم و 
بانوان »چهارمردان«، پيش��رو اين نهضت اسالمی 
بودند؛ رش��د سياس��ی خودش��ان را اثبات كردند؛ 
نهض��ت را راهنمايی كردند. ش��ما رهبران نهضت 
هس��تيد. بانوان، رهبر نهضت ما هستند، ما دنباله 
آنها هس��تيم. من ش��ما را به رهبری قبول دارم و 
خدمتگزار ش��مايم. خداوند ش��ما را برای اس��الم 

حفظ كند.«
يا همچني��ن امام اينطور فرمودند كه »ش��ما 
خانمه��ا، خانمه��ای هم��ه اي��ران - و خص��وص 
خانمه��ای قم - در اين نهضت س��هيم هس��تيد و 
در مبارزات ما عليه استبداد و استعمار همدوش با 
مردها كمك كرديد. خداوند شما را حفظ كند در 

پناه خودش. من از شما تشكر می كنم از اينكه در 
نهضت ما كوتاهی نكرديد و همدوش با مردها قيام 
كردي��د، و از اينكه كمك به مس��تمندان نموديد. 
 خداون��د به ش��ما س��عادت و س��المت در دو دنيا 

عنايت كند.«
همچني��ن ام��ام خمين��ی در س��خنرانی در 
جمع دانش��جويان اصفهان در ۲۲ شهريور ۱۳۵۸ 
فرمودند: »من اميدوارم كه شما بانوان كه هميشه 
در اي��ن نهضت پيش��قدم بودي��د و هدايت كرديد 
تقريباً شما بانوان ديگران را و ديگران نظر به اينكه 
ش��ماها پيشقدم شديد، بيش��تر قّوت پيدا كردند، 
انش��ااهللهَّ موفق باشيد؛ سالمت باش��يد؛ سعادتمند 
باش��يد و همي��ن طور كه تا حاال ب��ا وحدت كلمه 
و ق��درت و ق��وه ايمان تا اينجا رس��يديد، از اينجا 
به بعد هم قدم به قدم، كه احتياج دارد اس��الم به 
وج��ود همه، همه ملت قدم به ق��دم پيش برويم، 
تا انش��ااهللهَّ تمام مطالب موافق اس��الم عمل بشود. 

سالم بر همه تان.«
حضرت امام خمين��ی زنان را حامی انقالب و 
پرورش دهنده انقالبی ها می ديدند و هيچ گاه آنها را 
از انق��الب و كارهای انقالبی جدا نكردند در حالی 
ك��ه در زمان اس��تكبار و قبل از انقالب به زن تنها 
مانند كااليی بی مقدار و از نگاه ظاهر و جنس��يتی 
نگاه می ش��د نه به عنوان ف��ردی معنوی و دارای 

ارزش.

لطفا آدرس درست بدهید
اما انگار برخی بر طبل ناسازگاری می كوبند و 
نديدن خودشان درباره اين موفقيت ها و صحبت ها 
را به گردن ناديده گرفتن زن در جمهوری اسالمی 
می اندازن��د. زمان برای برش��مردن دس��تاوردهای 
انقالب اسالمی ملت ايران سپری نشده چراكه اين 
دس��تاوردها چنان بی شمار است كه برای پردازش 
آنها جای كار بسيار وجود دارد. آنچه در ميان اين 
دس��تاوردها می ت��وان در نقش و جاي��گاه زنان در 
انقالب اس��المی و نيز جايگاهی كه نظام اس��المی 

برای زن ايجاد كرده مشاهده كرد. 
امری بس مهم و گس��ترده كه ش��ايد به دليل 
غفلت ها و ش��ايد فضاسازی های مغرضانه دشمنان 
اي��ن مرز و ب��وم كه همواره ب��ر آن بوده اند تا زنان 
ايران��ی كوچك و حقير و قوانين اس��المی را مغاير 
با حقوق زن معرف��ی و آنچه ولنگاری فرهنگی در 
غرب و سرنوشت نامعلوم زنان در اين جوامع است 
را به عنوان حقوق زن و ترقی و پيشرفت زنان القا 

سازند، به چشم نيامده است. 
آنچ��ه از حقوق و آزادی زن و حضور فعال در 
سياس��ت و اجتماع از منظر غربی به عينه می توان 
ديد وضعيت اسفناك هزاران زن در گروهكی چون 
منافقين است كه با پشتوانه و حمايت غرب ادعای 
حقوق برتر زن را س��ر می داد ح��ال آنكه حقيقت 
امر نابودس��ازی تمام موجوديت و زنيت زنان بوده 

اس��ت. در مقابل اي��ن حقوق غربی، ن��گاه انقالب 
اس��المی به زنان و جاي��گاه آنان را داريم زنانی كه 
در آن ن��ام افرادی همچون مرحوم مرضيه دباغ به 
چش��م می خورد كه در عين حفظ جايگاه زنيت و 
مادری اش، در رده های شايسته ای همچون محافظ 

امام خمينی)ره( بودن را كسب می كند. 
ش��ير زنانی كه در طول ۸ س��ال دفاع مقدس 
فرزندان و ش��وهران خ��ود را راهی جبهه ها كردند 
و خود نيز پا به پای آنها وارد ميدان ش��دند. امروز 
زنان بسياری داريم كه در مقام پرستار از جانبازان 
و ايثارگران در راه وطن پرستاری می كنند و بسيار 
زنانی كه خود در خيل جانبازان هستند اما لب به 
شكايت نمی گشايند. زنان ايران زمين انتظار دارند 
كه حقوقشان را در حد دوچرخه سواری و ورود به 
ورزشگاه و درس خواندن در دانشگاه تقليل ندهند 
و به جای آن برای انتشار و آگاه سازی نسل جوان و 
جهانيان از رشادت ها و ايثارهای زنان اين سرزمين 
ت��الش نمايند ت��ا جهان بدانند زن��ان ايران زمين 
الگويی برای جهان هس��تند و ن��ه نيازمند قوانين 
س��اده انگارانه كه در دنيای امروز به عنوان حقوق 
زن مطرح می ش��وند كه زمينه س��از تقليل جايگاه 
حقوق زن در حد دوچرخه س��واری و... می ش��ود. 
زنان اي��ران از افرادی كه چنين خواس��ته هايی را 
بي��ان می كنند می خواهند آدرس درس��ت بدهند 
ن��ه آدرس غلط و آب به آس��ياب بدخواهان نظام 

نريزند.
ب��ر همين اس��اس می توان ادعا ك��رد زنان از 
جاي��گاه رفيعی در انقالب اس��المی برخوردار بوده 
و هم��واره هم اي��ن جايگاه مورد تايي��د رهبری و 
بنيانگ��ذار جمهوری اس��المی اس��ت، آنچه برخی 
از اف��راد معلوم الحال از زنان جامع��ه انتظار دارند 
و ت��الش می كنند خواس��ته های اين قش��ر را در 
چارچوب های بسيار پايين تر از آنچه حقشان است 
تنزل دهند تنها اس��تفاده ابزاری از زن اس��ت كه 

بی شك بانوان انقالبی به اين امر رضايت ندارند.

حقی که جمهوری اسالمی برای زنان قائل 
است

اگر زنی بخواهد از بركات اس��الم بهره ببرد و 
به جايگاه رفيع نائل ش��ود، الزم نيست برای پيدا 
كردن الگوهای بانوان مسلمان و موفق به سال های 
دور برگرديم، كافی اس��ت كم��ی بهتر بنگريم. آن 
وق��ت زنانی را خواهيم ديد ك��ه اگر به آنها بگويی 
از حقوق فردی و اجتماعی ات، دوچرخه س��واری و 
رفتن به استاديوم را برگزيديم با نگاهی عاقل اندر 

سفيه خجلت می كنند. 
نام��ش را مرضي��ه نهادند و چه شايس��ته بود 
اين نام ب��رای بانويی كه تمام عم��ر خويش را در 
مكت��ب انقالب و اس��الم با عش��ق و خلوص كامل 
صرف كرد. بانويی كه تا آخرين نفس بر آرمان ها و 
اعتقاداتش پايبند بود و مانند خيلی ها در ميانه راه 
نفس��ش نبريد. بانويی كه دفتر زندگی اش سراسر 
آكنده از س��طوری است خواندنی، از عشق مادری 
به فرزندان تا حضور در عرصه های مهم اجتماعی. 
ح��اال كه خانم مرضي��ه دباغ ندای ح��ق را لبيك 
گفت كه ورق زدن دفتر زندگی اش سراسر درس و 
افتخار برای زنان ايران زمين است. آن طور كه در 
كارنامه زندگی اش آمده وی نه تنها بانوی خانه دار 
و م��ادری موفق ب��ود كه وی را با ن��ام فرمانده در 
سطوح عالی نظامی، چريكی بزرگ در ميان ياران 
امام موسی صدر در لبنان، و وی را در جمع هيات 
اعزامی به روسيه برای بردن نامه امام خمينی)ره( 
برای گورباچف آخرين رئيس جمهور شوروی سابق 
و نيز محافظ امام)ره( در حالی كه مردان بسياری 
بودند كه جرات انجام امور حفاظت را نداش��تند و 
ده ه��ا عنوان ديگر در عرصه های مختلف اجتماعی 
می توان ش��ناخت. زندگی بانو دباغ اين پيام بزرگ 
را دارد ك��ه زن��ان در نظام جمهوری اس��المی در 
عالی ترين س��طوح می توانند ايف��ای نقش نمايند 
و تبدي��ل ك��ردن حقوق آنان به مس��ائل كوچكی 
همچون دوچرخه سواری و يا حضور در ورزشگاه ها 
نه تنها در ش��ان زنان اين سرزمين نمی باشد بلكه 
ناديده گرفت��ن جايگاه واقعی زن��ان در جمهوری 
اس��المی حال آنك��ه زندگی زنان��ی همچون خانم 
دباغ خود س��ندی گويا بر جايگاه ارزشمندی است 
كه زنان اين سرزمين می توانند در آن ايفای نقش 

نمايند.

قطب نمای انقالب

سخنرانی در جمع بانوان قم 
13 اسفند 135۷

ون آمدن اسالم از قید اسارت به دست بانوان بیر

رحمت خدا بر ش��ما شیردالنی که به همت واالی شما 
اس��الم از قید اس��ارت بیگانه بیرون آمد! س��الم خدای 
تب��ارك و تعالی بر ملت ایران، بان��وان آنها و مردان آنها! 
ش��ما بانواِن ش��جاْع دوش��ادوش مرداْن پیروزی را برای 
اسالم بیمه کردید. من از تمام زنهای ایران، تمام بانوان 

ایران و از بانوان قم تشکر می کنم. خداوند از شما راضی 
باش��د. امام عصر از ش��ما دلخوش باشد. شما با بچه های 
کوچک خودتان در خیابانها آمدید و از اس��الم پش��تیبانی 
کردید. من اخبار قم و سایر بالد را می شنیدم؛ من اخبار 
»چهارمردان« را می شنیدم. من در خودم غرور احساس 

می کنم برای این ش��جاعتها. بانوان ای��ران و بانوان قم و 
س��ایر بالد، در این پیروزی پیشقدم هستند. آنها مردان 
را تشجیع کردند. مردان ما مرهون شجاعتهای شما زنهای 
ش��یردل هستند. من مرهوِن هم مرد ]ان محترم [ و هم 

بانوان محترمات هستم.

فرهنگ انقالبـیغلط نامه ی کدخدا

زنان انقالبی 
مهدیس پارسا

زن و حق��وق زن از جمله مباحثی اس��ت ك��ه همواره 
مطرح بوده و ديدگاه های متعددی درباره آن مطرح می شود. 
آزادی زن، حق فعاليت اجتماعی، حقوق زن، جايگاه زن در 
اجتم��اع، برابری زن و مردم، تس��اوی زن و مرد و... همواره 
در ب��اب زن و حقوق آن مطرح می ش��ود. در اين ميان يكی 
از مباحثی كه مطرح اس��ت نق��ش و جايگاه زنان در انقالب 

اسالمی است.
 ح��ال اين س��وال مطرح می ش��ود ك��ه زن در انقالب 
اس��المی چه جايگاه��ی دارد و چگون��ه می تواند نقش خود 
را در تحق��ق اهداف و آرمان ها انق��الب كه بر گرفته از نگاه 
اس��المی –ايرانی اس��ت ايفا نمايد؟ در باب جايگاه زنان در 
انقالب اس��المی می توان به اين جمل��ه معمار كبير انقالب 
اش��اره كرد كه می فرمايد: »ش��ما بايد در همه  صحنه  ها و 
ميدان ها آن قدری كه اس��الم اجازه داده وارد باش��يد. مثل 

انتخابات كه امروز عملی است كه بايد انجام بگيرد و صحبت 
روز اس��ت در ايران، خانم ه��ا همان طوری كه مردها فعاليت 
م��ی  كنند ب��رای انتخابات، خانم ها هم باي��د فعاليت بكنند 
برای اين كه فرقی ما بين ش��ما و ديگران در سرنوش��ت تان 

نيست. سرنوشت ايران، سرنوشت همه است«
جالب است بدانيم كه در طول دفاع مقدس نيز نه تنها 
زن��ان در حاش��يه نبوده اند بلكه محور پش��تيبانی و هدايت 
جنگ بوده اند چنانكه 9ماه پ�س از ش��روع جنگ به صورت 
رس��مي, امام خميني ارزش مبارزه و تالش زنان را باالتر و 
ارزش��من�دت�ر از مردان اعالم ك�رد. ايش��ان در جمع بانوان 
عض�و جهاد دانشگاهي فرم�ود: عواطفي كه در بان�وان است, 
مخص�وص خ�ودشان است و در م�ردها اي�ن عواطف نيست. 
لذا آن چيزي كه در پشت جبهه از روي عواطف از ب�ان�وان 
ص�ادر م�ي ش��ود, بيشتر و باالت�ر و ارزن�ده ت�ر است از آن 
چيزي كه از م�ردها صادر م�ي ش���ود. به م�وجب عواطف�ي 
ك��ه بان�وان دارن���د, آنها ب�راي جبهه كارهاي بس��يار مفيد 
انج��ام داده اند و م�ي دهن��د. اينجانب در طول اين جنگ، 
صحنه هايی از مادران، خواهران و همس��ران عزيز از دس��ت 
داده، دي��ده ام كه گم��ان ندارم در غير اي��ن انقالب نظيری 

داشته باشد.
 اين عظمت اس��الم اس��ت كه در چهره زنان انقالبی ما 

آش��كار شده است و امروز بحمداهلل آشكار است.« در همين 
حال امام خمينی در جايی می فرمايد: »زنان حق بيش��تری 
از مردان دارند. زنان مردان ش��جاع را در دامان خود بزرگ 
می كنند. اگر زنان شجاع و انسان ساز از ملت ها گرفته شود، 

ملت ها به شكست و انحطاط كشيده می شوند.«
بر اين اس��اس اس��ت كه می گوييم زنان در ايران نبايد 
جايگاهش��ان را به مسائلی همچون  دوچرخه سواری بانوان 
ي��ا حضور آنها در ورزش��گاه ها تقليل دهن��د چرا كه انقالب 
اس��المی جايگاه و مس��ئوليتی برابر و در م��واردی باالتر از 
م��ردان برای زنان در نظر دارد كه عمل به آنها تحقق بخش 
حق��وق و جايگاه واقعی زنان در هم��ه عرصه ها خواهد بود.   
ش��ايد گفته ش��ود جايگاه زنان در انقالب اسالمی صرفا در 
قال��ب عرصه داخلی باش��د و نگاهی به جاي��گاه جهانی زن 
ن��دارد اما نگاهی دقي��ق به همان روزه��ای ابتدايی انقالب 
نش��ان می دهد كه جايگاه زنان در عرصه سياس��ت خارجی 
اي��ران نيز جايگاهی ويژه بوده اس��ت. نمونه بارز آن  حضور 
بان��وی  مجاهد فقيد خانم دب��اغ در بحبوحه معرفی انقالب 
اسالمی در س��فر به اتحاد جماهير شوروی بود .در واقع آن  
حج��م از اعتماد به  زنان  در آن  ش��رايط حس��اس گويای 
اهميت و اعتماد بيش از پيش به  بانوان در سيره و عملكرد 

امام  و انقالب بوده  است.

زن متمدن: 

[. )فا. ع( ]َز ِن ُم ِت َم دِّ
۱- منورالفكر ۲- ش��بيه غربی ها ۳- دور شده از فضای 
زنانه 4- شبه مرد ۵- طرفدار آزادی های يواشكی و غير 
يواشكی 6- خوش اندام و خوش چهره 7- حامی دختر 
خيابان انقالب ۸- به دنبال استفتاء برای دوچرخه سواری 
9- كاربلد در عرصه رقص و حركات موزون ۱0- فراموش 
كننده قابليت مادری ۱۱- تالشگر برای ديده شدن به هر 
قيمتی ۱۲- كسی كه بتواند فريب شعارهای پوپوليستی 
انتخاباتی را بخورد و برای ش��عاردهنده رای جمع كند 
۱۳- زن��ی كه بتواند از جي��ب بيت المال به خوبی بهره 
ببرد ۱4- كس��ی كه ظرايف خود را فراموش كرده باشد 
۱۵- زنی كه بتواند به عنوان ابزار در خدمت باشد ۱6- 
كس��ی كه بازيچه دست سياستمداران شود ۱7- كسی 
كه برای جلب نظر خودش را به تيغ جراحی بس��پارد يا 
از لباس های خاص استفاده كند ۱۸- كسی كه از حضور 
بانوان در ورزشگاه های محل بازی مردان دفاع كند و در 

عين حال مسابقه همجنس های خود را نبيند.

بیا کم�ی اینجا ق�دم بزنیم

از سخنان حضرت علی)ع( است به هنگام دفن حضرت فاطمه: ما از خداییم و به خدا بازمی گردیم. راستی که امانت 
بازگردانده شد، و گروگان دریافت گردید. اما غصه من ابدی است، و شبم قرین بیداری است تازمانی که خداوند برای 
من جایگاهی راکه تو درآن اقامت داری اختیار کند. به زودی دخترت از همدستی امت برای ستم بر او به تو خبر خواهد 

داد، در پرسیدن از او اصرار کن، و خبر اوضاع را از او بخواه؛ در حالی که بین ما و تو فاصله زیادی نشده و زمانه از یادت 
خالی نگشته این همه ستم به ما شد. به هر دو نفر شما سالم باد سالم وداع کننده نه سالم رنجیده خاطر دلتنگ. اگر از 
کنار مرقدت بروم نه از باب ماللت است، و اگر بمانم نه از جهت بدگمانی به آنچه خداوند به صابران وعده داده است.
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