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حماسـه  9دي مـاه سـال  88يکـي از بزنـگاه هـاي
تاريـخ ايـران بـود کـه حضـور پـر شـور و تـوام بـا
شـعور و بصيـرت مـردم کشـورمان منجـر بـه خلـق
ايـن حماسـه مانـدگار و خنثـي شـدن توطئـه هـاي
بيگانـگان بـود .در ايـن ميـان بانوان کشـورمان مانند
ديگـر برهـه هـاي تاريخي در اين حماسـه بـي بديل
هـم حضـوري تعييـن کننـده در شـکل گيـري ايـن
حماسـه داشـتند .زنـان ايرانـي بـه تاسـي از حضرت
زهـرا (س) و حضـرت زينـب (س) هميشـه و در
تمامـي صحنه هاي انقالب اسلامي حضوري چشـم
گيـر و تعييـن کننـده داشـته و دارنـد امـا در برخـي
از مقاطـع و بزنـگاه هـاي حساسـي همچـون فتنـه
 88ايـن حضـور بـه شـکل يـک جريـان گسـترده و
وسـيع و بسـيار جـدي تـر از قبـل مطـرح مي شـود.
درسـت مانند جريـان قيام تنباکو و شکسـتن قليانها
از سـوي بانوان ايراني در پي فتواي ميرزاي شـيرازي
کـه منجر به شکسـت توطئه رژيم شـد و اين مسـير
به شـکل مسـتمر همچنان ادامـه دارد و زنـان ايراني
بـا بصيرتـي که دارنـد هر گاه حس کنند حضورشـان
ضـروري تر اسـت بـه ميدان مـي آيند اين اسـتمرار
حضـور بانـوان ايرانـي در عرصه خـودش از نکته هاي
مهمـي اسـت کـه مـي توانـد در مواقـع لـزوم منجـر
بـه شـکل گيـري حماسـه  9دي شـود .به مناسـبت
سـالگرد قيـام  9دي بـه سـراغ مينـو اصالنـي رئيس
بسـيج جامعـه زنان رفته ايـم تا درباره نقـش زنان در
حماسـه  9دي و همچنيـن عواملـي کـه موجب شـد
تـا زنـان و مـردان کشـورمان بتواننـد با اين حماسـه
تاريخـي از فتنه سـال  88به سلامت عبـور کنند به
گفتگو بنشـينيم.
خانـم اصالني! بـي ترديد حماسـه  9دي
و حضـور همـه جانبـه مـردم کشـورمان در
خلـق اين حماسـه را نميتوان خلق السـاعه
و يکبـاره دانسـت .از نگاه شـما چـه ويژگي
هايـي در زنان و مـردان ايرانـي و به خصوص
بانـوان ما موجب شـد تـا در برابر فتنه سـال
 88حماسـه  9دي را خلـق کنند؟
دقيقـا هميـن طـور اسـت و نبايـد فرامـوش کـرد که
حماسـه  9دي يـک شـبه اتفـاق نمـي افتـد و ناشـي
از ظرفيتهايـي اسـت کـه همه مـردم ايران اعـم از زن
و مـرد بـا بصيـرت و پيـروي از واليـت فقيـه در خود

بوجـود آوردنـد و بـا ايـن بصيـرت توانسـتند توطئـه
هايـي که دشـمنان براي برانـدازي انقالب بـا راهبري
سـران فتنـه تدارک ديـده بودند را خنثـي کنند .زنان
ايرانـي هـم به تاسـي از حضرت زهـرا (س) و حضرت
زينـب (س) و همانگونـه که اين معلمان اول بشـريت
در زمـان خودشـان بـا دغدغه اي که نسـبت به آينده
بشـريت وامـت اسلامي داشـتند بپـا خواسـتند زنان
ايرانـي هم در حماسـه  9دي شـور و شـعور را توامان
بـه ميـدان آوردنـد و بـا بصيرتـي کـه در خـود ايجاد
کردنـد توانسـتند بـه موقع عمـل کنند.
مصـداق حضـور زنـان ايرانـي در خلق حماسـه هايي
همچـون  9دي را مـي تـوان در کالم رهبـر انقلاب و
بـه خصوص پيام ايشـان بـه کنگره  7هزار زن شـهيد
مشـاهده کـرد .در ايـن پيـام رهبـر انقالب سـه نکته
دربـاره افق زنان ايراني قابل مشـاهده اسـت .نخسـت
اينکـه زنـان ايرانـي الگوهايـي ماننـد حضـرت زهرا و
حضـرت زينـب را دارنـد .به بيـان ديگر زنـان مجاهد
صـدر اسلام معلمـان اول همـه زنان جهان هسـتند.
الگوهايـي ماننـد حضـرت زهرا و حضـرت زينب (س)
شـخصيتهاي نظـاره گـري نيسـتند بلکـه بـا بصيرتي
کـه دارنـد هر جـا به وجودشـان نياز باشـد حاضر مي
شـوند و حتـي جانشـان را در دفـاع از حـق و حقيقت
مـي گذارنـد .نکتـه سـومي کـه مـي تـوان از پيـام
حضـرت آقـا بـه ايـن کنگـره دريافـت کرد اين اسـت
کـه زنـان ايراني بن بسـت شـکن هسـتند.
مفهـوم ايـن بـن بسـت شـکني از نـگاه
شـما چيسـت و چـه مصاديقـي را در بـر
ميگيـر د ؟
ايـن بحثـي عميـق و اساسـي را مي طلبـد .ببنيد زن
ايرانـي ويژگيهـاي منحصـر بـه فـردي دارد .از جملـه
اينکـه عفيـف و پاکدامـن اسـت .بـه عنـوان محـور
خانـواده در خانـه حضـور دارد و از جـان گذشـته
اسـت امـا ويژگي بن بسـت شـکن بـودن وي سـرآمد
تمـام ايـن ويژگـي هاسـت کـه ايـن ويژگـي را هم از
الگوهايـي همچـون حضـرت زهـرا(س) و حضـرت
زينـب (س) گرفتـه اسـت .همچنانکـه مـي بينيم در
قيام عاشـورا رسـالت بن بسـت شـکني از سـوي ولي
امر مسـلمين که درآن دوران حضرت سـجاد ع بودند
بـه حضـرت زينـب (س) محـول مـي شـود و ايشـان
قافلـه سـاالري کاروان عاشـورائيان را به عهـده بگيرد.
در جايـي کـه ولي زمـان و مردان مجاهد به شـهادت
رسـيده بودنـد و حتـي خطـر بـه شـهادت رسـاندن
امـام سـجاد هـم وجود داشـت حضـرت زينـب (س)
بن بسـت شـکني مـي کنند و بـا روشـنگري و تدبير،
بصيـرت و شـناخت دشـمن بـن بسـت و خفقانـي را
کـه بـراي مـردان امـت اسلام و بويـژه امـام سـجاد
وجـود داشـت را بـا حضور پـر صالبت خود شکسـتند
و توانسـتند پيـام نافذ عاشـورا را نه فقط بـه مردم آن

روزگار بلکـه بـه مـردم دورانهـاي بعـدي و به وسـعت
جغرافيـاي جهان برسـانند.
و آيا زنان ايراني هم توانسته اند در طول
تاريخ اين بن بست شکني را داشته باشند؟
بلـه دقيقـا همين طور اسـت .بـا مطالعـه اي کوتاه در
تاريـخ کشـورمان مي بينيم کـه زنان ايرانـي در طول
تاريـخ بعـد از اسلام به تاسـي از زنـان عاشـورايي در
بزنـگاه هاي مختلـف تاريخي حضوري موثـر و تعيين
کننـده داشـتند .در دوران انقالب هم زنان کشـورمان
شـانه شـانه مردانشـان حضـور داشـتند و در برخـي
از مياديـن پيشـتاز بودنـد .حضـور زنـان در مبـارزات
عليـه رژيـم طاغـوت و دوران انقلاب محسـوس و
تعييـن کننـده بـود و همچنـان حضـور زنـان انقالبي
کشـورمان در اليـه هـاي مختلف جامعه جريـان دارد
و بـر همين اسـاس اسـت که مـي توانيـم بگوييم اين
راه ادامـه دارد.
همانگونـه کـه مسـتحضر هسـتيد رهبر
معظـم انقلاب زن تـراز جامعه ايرانـي را زن
نه شـرقي نـه غربي مـي دانند و ايـن ويژگي
ايجـاب ميکنـد جنـس حضـور زنـان ايراني
در جامعـه متفـاوت از جنس حضـور زنان در
شـرق و غرب باشـد .شـما جنس حضور زنان
ايرانـي در عرصـه هـاي مختلـف اجتماعي و
سياسـي را چگونـه ارزيابي مـي کنيد؟
حضـور زنـان ايرانـي در عرصه هـاي مختلف حضوري
دائمـي و تـوام با بصيرت  ،آگاهي و از جان گذشـتگي
و و دغدغـه منـد بـودن اسـت .زن مسـلمان انقالبـي
هيچـگاه نمـي توانـد بـدون دغدغـه و بصيـرت باشـد
و بـه ايـن دليـل توانسـته اسـت در مقاطع حسـاس و
بزنـگاه هـاي تاريخـي بـه خوبـي و درسـت عمل کند
کـه بصيرت و تحليل مناسـبي از شـرايط روز داشـته
و نسـبت بـه واليـت فقيه بصيرت کافي داشـته اسـت
بـه هميـن خاطـر هم با تاسـي بـه واليت به درسـتي
عمـل کرده اسـت .زن ايراني از نگاه رهبـر انقالب هم
بـه خاطـر شـخصيت موثـر و حضـور در صحنه اسـت
که توانسـته بن بسـت شـکن باشـد.
در ايـن مسـير وظيفـه زنـان ايرانـي
و درشـکلي جامـع تـر زنـان آزاده جهـان
چيسـت ؟
زنـان فرهيختـه بايـد بن بسـتهاي جهان اسلام را در
مسـير تمـدن اسلامي شناسـايي کننـد و بـراي بـاز
کردن اين مسـيرها برنامه ريزي داشـته باشـند .وقتي
مقـام معظـم رهبري مـي فرماينـد زنان ما بن بسـت
شـکن هسـتند ايـن مسـئله به نوعـي اسـتمرار را مي
رسـاند بـه ايـن مفهـوم کـه زنـان ايرانـي در گذشـته
بـن بسـت شـکن بـوده انـد و ايـن بن بسـت شـکني
در آينـده ادامـه دارد .بعـد از حماسـه  9دي که نقطه

عطفـي در تاريـخ مبـارزات مـردم ايران به شـمار مي
رود بايـد هيئتهـاي انديشـه ورز در راسـتاي تمـدن
اسلامي بـن بسـتها را شناسـايي کننـد و راه را براي
حرکتـي شـتابنده در ايـن مسـير الهي بـاز کنند.
موضـوع مهـم ديگـري کـه در ايـن مسـيروجود دارد
مطالبـه حـق کرامت الهي زن از سـوي زنان فرهيخته
و بن بسـت شـکن کشـورمان اسـت .امروز زنـان عالم
بـا ظلم هـاي بزرگـي در دنياي مدرن مواجه هسـتند
و حـق کرامـت آنهـا ناديـده گرفته مي شـود .زن حق
دارد در هـر محيطـي کـه حضـور پيـدا ميکنـد حـق
کرامتـش حفظ شـود.

ايـن حق کرامت زنـان چه تعريفـي دارد
و چـه حيطه هايـي را در بر مـي گيرد؟
ببينيد زنان بواسطه خلقت و عنايت پروردگار از حق
کرامت ويژه اي برخوردارند .اين حق کرامت چند وجه
دارد .يکي از اين وجوه حق مادري زنان است  .از سوي
ديگر زن به عنوان يک انسان حق دارد مسير رشد و
تعالي را طي کند اما استفاده ابزاري از زنان در دنياي
غرب و جوامع غرب زده ناديده گرفتن اين حق کرامت
و ظلم بزرگي است که به زنان صورت مي گيرد .کرامت
الهي به زن موجب مي شود تا زيبايي هاي مادر بودن
را بچشد و درک کند و بتواند در تربيت فرزندش نقش
اساسي داشته باشد .اما نگاه ابزاري به زن اجازه نمي
دهد او هويت زن بودنش را تجربه کند و در محيطي
آرام شاهد شکل گيري شکوفه هاي زندگي اش باشد.
زنان حق دارند خودشان براي زندگي خود تصميم
گيري کنند و استفاده ابزاري و کشاندن آنها به صحنه
هاي برهنگي پايمال کردن کرامت زنان است.

مطالبـه گـري بـراي کرامـت زنـان بايد
چگونه باشـد؟
ايـن مطالبـه گـري نيازمنـد برنامـه ريـزي و ارتبـاط
بـا نخبـگان جهـان اسلام اسـت .زنـان آزاد انديـش
غربـي هـم خودشـان از نـگاه ابـزاري غـرب بـه زنـان
خسـته انـد و مادر بـودن و آرامش برايشـان به رويايي
دسـت نيافتنـي تبديل شـده اسـت .زنـان غربي حتي
از امنيـت کافـي برخـوردار نيسـتند و آمـار تعـرض
بـه زنـان بـه دقيقـه رسـيده اسـت .حتـي درمحـل
کار ،مـدارس و دانشـگاه هـا امنيـت وجـود نـدارد
و شـاهد تجـاوز بـه دختـران زيـر  15سـال هسـتيم.
در حالـي کـه بايـد کرامـت زنـان غربـي هـم بـه آنها
بازگردانـده شـود هر چند اين مسـئله نيازمند مطالبه
گـري خـود ايـن زنـان اسـت .در واقـع بايـد در غرب
جنبـش بـزرگ حـق الهي زنـان بـه راه انداخته شـود
و ايـن بيدارگـري بـه عهـده زنـان و حتي مـردان آزاد
انديش اسـت کـه جنبش دوري از برهنگي،خويشـتن
داري،توجـه به عفت و بازگشـت به فطـرت عفيفانه را
راه بيندازنـد و حقـي کـه از زنان غربي سـلب شـده را
بـه آنهـا بازگردانند.
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زهـره يزدان پنـاه قره تپه ،نویسـنده ،منتقد ،پژوهشـگر
و مستندسـاز ،متولـد  1342درتهـران اسـت .وی دارای
كارشناسـی تاريـخ وكارشناسـی ارشـد تاريـخ فرهنـگ
وتمـدن ملل اسلامي اسـت و سـابقه بیـش از سـه دهه
سـال فعالیـت فرهنگـی -هنـری و ادبـی و کارشناسـی
درمراکـز و سـازمان هـای مختلـف و همچنیـن ،سـالها
تدریـس درکسـوت معلمـی را دارد .این نویسـنده حوزه
دفـاع مقـدس و مستندسـاز ،داراي  15عنـوان كتـاب
درزمينـه هـاي ادبيـات داسـتاني ازجمله دفـاع مقدس،
نقـد ،پژوهـش و ،...دارای  2عنـوان کتـاب بـه صـورت
کارمشـترک و پژوهـش  5عنـوان کتـاب درزمینـه دفاع
مقـدس نیزکـه توسـط نویسـندگان مختلـف بازآفرینی
شـده اسـت و همچنین مقـاالت متعـدد پژوهشـي و نقد
درزمينـه ادبيـات داسـتاني ،ادبيـات نمايشـي و فیلـم،
نـگارش فیلمنامـه و سـاخت چندیـن مسـتند درعرصـه
داخلـی و بیـن المللـی اسـت .فیلم مسـتند «وقتـی آنها
آمدنـد» درباره زنـان اسـیرلبنان درزندان صهیونیسـتها
که از جمله از مسـتندهای ایشـان اسـت که وی به عنوان
کارگردان ،نویسـنده و پژوهشـگر ،آن را درلبنان سـاخته
اسـت .آخرین مسـتند ایشـان هـم ،فیلم مسـتند «میم،
مثـل مسـجد؛ آ ،مثـل آتـش» دربـاره بـه آتش کشـیده
شـدن مسـجد لوالگر درفتنه سـال  88اسـت کـه وی به
عنوان کارگردان ،تهیه کننده ،نویسـنده و پژوهشـگراین
فیلـم بـوده اسـت و بـا سـرمایه گـذاری دفترجبهـه
فرهنگی یا مدرسـه سـینمایی جشـنواره عمارایـن دفتر،
ساخته شـده استُ .رمان «نشـانی روی آب و َر ِّد کبوترها»
ازجملـه از آخریـن آثار اوسـت که تلفیقی اسـت ازانقالب
اسلامی ،دفـاع مقـدس ،عاشـورا کـه نمـاد آن تعزیـه
اسـت و فتنـه عاشـورای سـال  88کـه بـرای ایـن ُرمان،
فیلمنامـه اولیـه ای هم توسـط نویسـنده ،نوشـته شـده
اسـت .علاوه برنـگارش چندین اثـر داسـتانی ،فیلمنامه
و پژوهـش بـرای سـاخت فیلم های مسـتند و داسـتانی،
نـگارش و تدویـن کتاب سـبک زندگی فاطمی ،براسـاس
دانشـنامه فاطمـی نیز ،اثری اسـت که وی دردسـت دارد.
یـزدان پنـاه ،درپی سـخنرانی رئیـس جمهـور در  16آذر،
دردانشـگاه تهران پیرامون قضایای برجام داشـته اسـت،
«معلـم هنرمندِ نویسـنده و مستندسـاز»
به عنـوان یک
ِ
یـا «هنرمنـدِ معلـم» نامـه ای بـه رئیـس جمهور نوشـته
اسـت که ایـن نامـه ،در  20آذرمـاه درسـایت خبرگزاری
فارس منتشرشـده اسـت .يزدان پنـاه نمونـه اي از زنان با
بصيـرت ايراني اسـت کـه در حماسـه  9دي نقـش آفرين
بودنـد .بـه سـراغ ايـن بانـوي فعـال در عرصـه فرهنگ
رفتـه ايـم تا نقـش زنـان در حماسـه  9دي را در گفتگو با
وي بازخوانـي کنيم.

* « میــم ،مثــل مســجد؛ آ ،مثــل آتش» ،مســتندي
دربــاره بــه آتــش کشــیده شــدن مســجد
لوالگــر درســال  88اســت کــه شــما درآن تــاش
کــرده ايــد بخشــي ازحــوادث فتنــه  88را بــه
تصويربکشــيد .چــه شــد کــه بــه ســراغ ايــن
موضــوع رفتيــد؟
 یـک دغدغـه؛ دغدغـه حقیقـت طلبـی ،دغدغـه عدالـتخواهـی؛ دغدغـه انسـانی ،دینـی ،اخالقـی ،فرهنگـی  -هنری
و هـر پسـوندی کـه بخواهیـد روی آن بگذاریـد؛ و همچنیـن
دغدغـه ثبـت تاریخـی وقایـع و فـراز و نشـیب هایـی کـه این
مملکت با انقالب شـکوهمند اسلامی سـال  ،57به خود دیده
و ایـن مـردم کـه بـه خاطرایـن انقالب اسلامی و بـرای حفظ
آرمـان هـا و ارزش هـای آن ،بـا هرآنچـه داشـتند وارد میـدان
شـدند و بـا خـون خـود و بهتریـن عزیزانشـان مـی خواهنـد
از آن محافظـت کننـد .ایـن موضـوع و برخـی اطالعاتـی کـه
پیرامـون آن داشـتم ،چنـد سـال ذهـن مـرا بـه خود مشـغول
کـرده بـود؛ تـا اینکـه آن را به عنوان یک سـوژه مستندسـازی
و درقالـب یـک طرح ،بـا دفترجبهـه فرهنگی انقالب اسلامی
کـه جشـنواره عمار و مدرسـه سـینمایی عمـار از زیرمجموعه
هـای آن هسـتند ،مطـرح کـردم ،با شـاخصه هایی که داشـت
ازجملـه ب ِکـر بـودن موضـوع ،خیلـی زود تصویـب شـد و مـن
کارپژوهـش میدانی آن را شـروع کردم .چند ماه کار پژوهشـی
آن طـول کشـید و درایـن قسـمت کار ،بـه خاطرحساسـیت
موضـوع و برخـی مـوارد دیگـر مرحله خیلی سـختی را پشـت
سـر گذاشـتم .بعـد از اتمام مرحلـه پژوهـش ،کارتصویربرداری
را شـروع کردیـم کـه ایـن مرحلـه هـم ،سـختی هـای خـاص
خـودش را داشـت .ایـن کار ،از شـروع طرح موضوع تـا تدوین
نهایـی کار ،تقریبـاً ن ُـه مـاه طول کشـید .ن ُـه ماهی که یـادآور
خاطـرات تلخ و شـیرین بسـیاری بـرای من هسـت .البته من،
کتـاب مسـتند این واقعه را هم نوشـته ام که اگـر خدا بخواهد
آن هـم چـاپ خواهد شـد.
* بــه عنــوان يــک هنرمند نویســنده و مستندســاز
و بــه عنــوان یــک پژوهشــگر و فعــال فرهنگــي،
عوامــل اصلــي شــکل گيــري فتنــه  88را چــه مــي
دانيــد؟
 ببینیـد ،از زمانـی کـه انقلاب اسلامی درایـران بـه پیروزیرسـید و نظام جمهوری اسلامی تشـکیل شـد ،همه دشمنان
داخلـی ازگروهکهـای التقاطی منافقین و مارکسیسـتها و توده
ای هـا گرفتـه تـا سـلطنت طلـب هـا و ضـد انقالبهـای ریـز
و درشـت درکنـار دشـمنان خارجـی بـه سـرکردگی امریـکا و
صهیونیسـم بیـن المللـی ،باهـم متحـد شـدند تا بـه هرنحوی
شـده ،با سـرنگونی ایـن نظام ،آرمـان هـا و ارزش هایی انقالب
اسلامی درایـن مملکـت را بخشـکانند .چـون می داننـد ثمره

ایـن انقلاب ،فقـط درمحـدوده کشـورایران باقـی نمـی ماند و
ابعـاد جهانـی پیـدا می کنـد و انقالب اسلامی ایـران ،الگویی
بـرای انقالب ها درکشـورهای منطقـه و بعد ،انقلاب درجهان
مـی شـود .یعنـی اینهـا در واقـع ،از جهانـی شـدن انقلاب
اسلامی ایـران مـی ترسـند .خُ ـب همیـن انقلاب هایـی کـه
شـما درکشـورهای منطقه مثل بوسـنی ،عراق ،یمـن و بحرین
و یـا مقاومـت حـزب اهلل لبنـان درمقابـل رژیـم اشـغالگرقدس
مـی بینیـد ،نتیجـه صدورهمین انقلاب انقالب اسلامی ایران
اسـت .چـون اگراین انقلاب صادرشـود ،دیگر هیچ اسـتکبار و
مسـتکبری درجهـان وجـود نخواهـد داشـت .کما اینکـه اص ً
ال
ریشـه پیدایـش امثـال طالبـان و القاعده و داعـش و گروههای
تکفیـری ،همیـن ترسهاسـت .تـرس از صدورانقلاب اسلامی
ایـران به کشـورهای جهان؛ درهمین راسـتا ،حتی مسـتکبران
داخلـی هـم کـه مبانی انقلاب اسلامی و آرمـان هـا و ارزش
هـای آن بـا منافـع مـادی و جاه طلبـی ها و قـدرت طلبی آنها
سـازگار نیسـت هـم ،وجود نخواهند داشـت .پس یکـی از مهم
تریـن گام هـا بـرای خشـکاندن آرمـان و ارزش هـای انقلاب
اسلامی ،سـرنگونی نظـام جمهوری اسلامی اسـت .درهمین
راسـتا هـم بـود کـه جنـگ تحمیلـی را به مـا تحمیـل کردند.
حـاال عـده ای هـم که ،هم کنترل نفس شـان را برای رسـیدن
بـه قـدرت نداشـتند و هـم ،فاقـد بصیـرت بودنـد ،درجبهه ای
قرارگرفتنـد کـه خواسـت دشـمن بود .حضـرت آقا هـم ،بارها
در طی سـخنرانی هایشـان ،این هشـدار را به سـران اینها داده
بودنـد مبنـی براینکـه بـه این آشـوب هـا دامـن نزننـد؛ چون
معلـوم نیسـت کاری را اینها شـروع می کنند ،تـا آخرکنترلش
هـم دسـت اینهـا باشـد .چـون دیگـران می آینـد و ازآن سـوء
اسـتفاده مـی کننـد .خُ ـب درچنیـن شـرایطی ،مسـلماً اوضاع
جامعـه ازهـم گسـیخته مـی شـود و خـون هایـی از هـر دو
طـرف ،روی زمیـن ریختـه مـی شـود کـه مسـبب ایـن خون
هـای ریخته شـده ،چه کسـانی هسـتند؟!
* بــا عنايــت بــه فعاليــت و برنامــه ريــزي گســترده
اي کــه درفتنــه  88بــراي برانــدازي نظــام شــکل
گرفتــه بــود ،از نــگاه شــما چــه اتفاقــي منجــر بــه
حضورحماســي مــردم در  9دي مــاه و دفــاع تمــام
قــد از انقــاب اســامی و رهبــري شــد؟
 بصیـرت و دشـمن شناسـی .ببینیـد وقتـی فضـای حاکـمبـر جامعـه ،چنـان غبارآلـود شـود که تشـخیص های درسـت
میسـر نباشـد ،جامعـه و مـردم آن نیازمند ابزاری هسـتند که
آنـان را در تشـخیص هـای سـره از ناسـره و جداسـازی هـای
حـق از باطـل ،یـاری کنـد .مقـام معظـم رهبـری از ایـن ابزار،
بـه عنـوان «چـراغ بصیـرت» نـام مـی برنـد کـه هنگام سـایه
انداختـن غبـار فتنـه بر جامعه ،چـراغ بصیرت ،مـی تواند برای
مـردم طالـب حق و حقیقـت ،راه و بیراهه را از هـم مجزا کند.

دشمنان می دانند ثمره این انقالب،
فقط درمحدوده کشورایران باقی
نمی ماند و ابعاد جهانی پیدا می کند
وانقالباسالمیایران،الگوییبرای
انقالب ها درکشــورهای منطقه و
بعد ،انقالب درجهان می شود .یعنی
اینها در واقع ،از جهانی شدن انقالب
اسالمی ایران می ترسندُ .خب همین
انقالب هایی که شما درکشورهای
منطقه مثل بوســنی ،عراق ،یمن
و بحرین و یا مقاومــت حزب اهلل
لبنان درمقابل رژیم اشغالگرقدس
میبینید،نتیجهصدورهمینانقالب
انقالب اسالمی ایران است
* رهبــر معظــم انقــاب درســخنراني هــاي
خــود بارهــا بــه الگــوي زن مســلمان ايرانــي بــه
عنــوان زنــان بــن بســت شــکن و زن نــه شــرقي،
نــه غربــي اشــاره داشــته انــد .بــا عنايــت بــه
ايســتادگي امــروز زنــان درجامعــه اســامي ،چــه
تعريفــي از زن ايرانــي مــي تــوان ارائــه داد؟
 زن ایرانـی ،یعنـی همـان زن عفیـف و نجیـب و بـا وقارکـهحجـاب و عفـاف بـرای او ،یـک فرهنـگ و اندیشـه و رفتـار
نهادینـه اسـت و یـک دژ تسخیرناپذیراسـت؛ یعنـی همان زن
عاشـورایی؛ یعنـی همان زن منتظرحکومـت جهانی امام زمان
(عـج)؛ یعنـی همـان زن ایسـتادگی و مقاومت کـه گونه های

اندیشـه عاشـورایی و فرهنگ و اندیشـه انتظار ،این پتانسـیل
را دارنـد کـه مقابـل همه سـختی هـا بایسـتند و امـا نگذارند
بـه اندیشـه و فرهنـگ و هویت و اعتقـادات دینـی و فرهنگی
آنها آسـیبی برسـد.
* زنــان ايرانــي اثبــات کــرده انــد کــه درمراحــل
گوناگــون همــواره پشــت انقــاب ايســتاده
انــد .ايــن ايســتادگي بــا عنايــت بــه شــرايط
امروزجامعــه بايــد چگونــه باشــد؟
 دشـمن شناسـی و ایسـتادگی و مقاومت که تـوأم با حجابو عفـاف هـم هسـت؛ اآلن بیـن شـرایط جامعـه مـا و حتـی
کشـورهای منطقـه کـه کـم کـم دارد در آنها انقالب اسلامی
شـکل می گیـرد ،یک مشـابهتی وجود دارد که این مشـابهت
در شـخصیت هـا و میدانـداران ایـن انقلاب ها هم هسـت؛ و
آن همـان دشـمن شناسـی و ایسـتادگی و مقاومـت اسـت و
همانطورکـه گفتـم گونه هـای مختلفی دارد .امـروزه مادران و
همسـران شـهدای مدافع حرم ،مادران و همسـران و دختران
شـهدای منـا و فاجعـه مکـه کـه بـا صبـر و شـکیبایی خـود،
در راه همـان شـهدا گام برمـی دارنـد ،از زمـره همـان زنـان
عاشـورایی هسـتند که در واقـع ضمن حفظ حجـاب و عفاف،
با بصیرت و دشـمن شناسـی ،دارند ایسـتادگی و مقاومت می
کننـد و والیتمـداری .همـه آنهـا ویژگی های مشـترکی دارند
که از بیانگر سرچشـمه یکسـان اندیشـه و فرهنگ آنان اسـت.
* شــما در واکنــش بــه ســخنان رئيــس جمهــور در
 16آذر مــاه امســال ،نامــه اي خطــاب بــه ايشــان
نوشــته ايــد و ســوالي را مطــرح کــرده ايــد؛ ســوال
شــما دربرابرايــن ســخن رئيــس جمهوربــوده
اســت« ،مــا هیــچ قدمــی در مســاله برجــام
برنداشــتیم ،مگرآنکــه بــا مقــام معظــم رهبــری
مشــورت کــرده باشــیم» کــه از آقــاي روحانــي
«حــر» را درتاریــخ مــی شناســید!،
پرســيده ايــدُ ،
«اشــعث بــن قیــس» را ،چطــور! دربــاره اهدافــي
کــه ازنــگارش ايــن نامــه و طــرح ايــن ســواالت
داشــته ايــد ،بفرماييــد.
 آن نامـه خـودش گویـای همـه چیـز هسـت؛ پـس اجـازهبدهیـد در مـورد آن نامـه ،من حرفـی نزنم و خـود متن نامه،
حـرف هـای خـودش را بزند .فقط مـی توانم بگویـم ،آن نامه،
همـه جهـان بینـی و اعتقـاد مـن اسـت و بـه تعبیـری دیگر،
مانیفسـت اندیشـه و زندگـی مـن اسـت و معتقدم اگـر روزی
خـدا ،کارهایـی را از مـن به عنـوان عبادت قربه الـی اهلل قبول
کنـد ،گمـان میکنـم ،نوشـتن آن نامـه ،یکـی از آنهـا خواهد
بود.
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فتنـه سـال ،88از جمله مـوارد سـایه انداختـن غبارهایی بوده
اسـت کـه بسـیاری از افـراد را آگاهانـه و ناآگانـه ،درگیـر خود
کـرد .امـام علـی «ع» هـم ،در خطبـه  50نهج البالغـه ،درباره
فتنـه می فرمایند« :همانـا آغازپدید آمدن فتنهها ،هواپرسـتی
و بدعـت گـذاری دراحـکام آسـمانی اسـت .بدعـت هایـی کـه
قـرآن بـا آن مخالف اسـت و گروهـی «با دوانحراف یاد شـده»،
برگروهـی دیگر سـلطه یابند کـه برخالف دین خداسـت .پس
اگـر باطـل بـا حق مخلوط نمی شـد ،بـر طالبان حق پوشـیده
نمـی مانـد و اگـر حـق ،از باطـل جـدا و خالـص مـی گشـت،
زبان دشـمنان قطع می گردید .اما قسـمتی از حق و قسـمتی
از باطـل را مـی گیرنـد و بـه هم مـی آمیزنـد «تفکرالتقاطی»
آنجاسـت کـه شـیطان ،بـر دوسـتان خـود چیـره می گـردد و
تنهـا آنـان کـه مشـمول لطـف و رحمـت پروردگارنـد ،نجـات
خواهنـد یافـت ».خُ ـب چـه کسـانی مشـمول رحمـت خـدا
مـی شـوند؟! آیـا شـکم هایـی که از مـال حرام انباشـته شـده
باشـند ،مـی تواننـد مشـمول رحمت خدا شـوند؟! آیا کسـانی
کـه بـه جـای اینکه پـای خـود را ،جای پـای والیـت و رهبری
بگذارنـد ،جلوتـر از او حرکـت مـی کننـد ،می توانند مشـمول
ایـن رحمـت و نجات باشـند؟! آیـا زبانهایی که دائم بـه دروغ و
تهمـت و افتـرا باز می شـوند ،می تواند مشـمول این رحمت و
مغفـرت شـود؟! پس درشـرایط فتنه و مِه فتنه ،چـراغ بصیرت
اسـت کـه مـی توانـد نجـات بخـش باشـد؛ چـراغ بصیرتی که
مصـداق همـان فرقان وعده داده شـده خداونـد در قرآن کریم
اسـت؛ خداونـد در آیـه  29سـوره انفـال قرآن مـی فرمایند که
اگرتقـوا پیشـه کنیـد ،خدا برای شـما فرقـان ،یعنی وسـیلهی
جـدا سـاختن حـق از باطـل قـرار میدهـد .همیـن فرقـان و
بصیـرت و دشـمن شناسـی و تشـخیص حـق از باطـل بود که
باعـث شـد ،مـردم وارد میـدان شـوند و تمـام قـد از انقلاب
اسلامی و آرمـان و ارزش هـای آن و از والیـت و رهبری ،دفاع
کننـد و آن حماسـه ن ُـه دی را بیافرینند.
* نقــش زنــان را درشــکل گيــري حماســه  9دي
چگونــه مــي بينيــد؟
 زنـان و دختران ما ،همیشـه پیشـقراوالن نهضت ها و انقالبهـا و هرگونـه حرکـت هـای اجتماعـی  -مذهبی بودند .شـما
زنانـی که درپیـروزی انقالب اسلامی ایران نقش داشـتند و یا
زنانـی کـه در هشـت سـال دوران دفاع مقدس حضور داشـتند
را ببینیـد ،اگـر ویژگـی هـای ایـن زنان بـا ویژگی هـای زنانی
کـه نهضـت امـام حسـین را یـاری کردنـد را ،بررسـی کنیـد،
مـی بینیـد ،اینهـا هـم ،از همـان ویژگـی هـا برخوردارنـد و از
زمـره همـان زنان عاشـورایی هسـتند .ازایـن نمونه هـا فراوان
داریـم .همیـن زنـان و بـا همیـن ویژگـی هـا بودند و هسـتند
که حماسـه ن ُـه دی را هـم آفریدند .کمااینکـه در جبهه مقابل
هـم ،زنـان نقـش موثـری داشـته و دارنـد .درطـول تاریـخ هم
نمونـه هایـی فراوانی داریم .شـما حتـی نقش زنان درسـازمان
منافقیـن را مـی بینیـد کـه درپیشـبرد اهـداف ایـن سـازمان
چقـدر موثرنـد .در فتنـه سـال  88و آشـوب هـای آن سـال
هـم ،نقـش زنـان را بوضوح قابل مشـاهده اسـت .همیـن زنان
در بـه آتـش کشـیده شـدن مسـجد لوالگرتهـران هـم ،نقـش
بسـزایی داشـتند .یعنـی ایـن پتانسـیلی اسـت که زنـان دارند
و مـی توانند داشـته باشـند؛ حاال اگـر صاحبان این پتانسـیل،
خدامحـور باشـند و والیتمـدار ،فرهنگ و اندیشـه هایشـان ،با
اندیشـه های عاشـورایی عجین شـده باشـد ،پیام رسـان کربال
و واقعـه عاشـورا مـی شـوند و حماسـه هایـی ماننـد حماسـه
ن ُـه دی را مـی آفریننـد؛ وا ِّل مـی شـوند همـان ،مریـم رجوی
سـازمان منافقین.
* شــما مولــف کتــاب «زنــان عاشــورايي» هــم
هســتيد .تأســي بــه الگــوي بانــوان عاشــورايي
چقــدر درايســتادگي زنــان ايرانــي دربرهــه هــاي
گوناگــون تاريخــي از قيــام تنباکــو گرفتــه تــا
انقــاب ،دفــاع مقــدس و حماســه  9دي موثــر مــي
دانيــد؟
 همانطورکـه اشـاره کـردم ،زنـان و دختـران مـا ،همیشـهپیشـقراوالن نهضـت هـا و انقلاب هـا و هرگونـه حرکت های
ً
اصلا مدیریت بحران داشـتند .و
اجتماعـی -مذهبـی بـودن و
ایـن بـه خاطرعجین شـدن فرهنگ و اندیشـه آنهـا ،با فرهنگ
و اندیشـه زنـان عاشـورایی اسـت .نـه تنهـا درزمـان نهضـت
تنباکـو ،بلکـه در انقلاب اسلامی ایران و هشـت سـال دوران
دفـاع مقـدس هـم ،همینطوربـوده اسـت؛ ایـن زنـان هسـتند
کـه نـه تنها بـا حضور خـود درپشـتیبانی درپشـت جبهـه ها،
بلکـه حتی بـا حضور خود درجبهه ها ،سـهیم درجهـاد مردان
درمیـدان مبـارزه و جهـاد بودنـد .شـما زنانـی کـه در پیروزی
انقلاب اسلامی ایـران نقش داشـتند و یـا زنانی که درهشـت
سـال دوران دفـاع مقـدس حضـور داشـتند را ببینیـد ،یعنـی
حضـور در دورانـی کـه کشـورمان درمعـرض انـواع توطئـه ها

توسـط گروهکهـای داخلـی و عوامل خارجی بود و شـما نقش
زنـان را درمقابلـه بـا این توطئه هـا و تالش برای دفـاع از حق
مـی بینـد کـه نه تنها مشـوق رفتـن همسـر و فرزندانشـان به
جبهـه هـای حـق علیـه باطل هسـتند ،بلکـه بسـیاری از آنان
حتـی جـان خودشـان را درایـن راه گذاشـتند و بـه شـهادت
رسـیدند .یـا حتـی زنانی کـه نه تنهـا درایـران ،بلکـه مقاومت
هـای اسلامی کشـورهایی مانند لبنان ،فلسـطین ،بوسـنی،
عراق ،یمن ،بحرین ،سـوریه ،افغانسـتان و دیگرکشـورها می
بینید که بسـیاری از آنها اکنون مادران و همسـران مدافعان
حـرم و شـهدای مدافـع حـرم بشـمار مـی آینـد؛ یا مـادران
و همسـران شـهدای هسـته ای و خیلـی مـوارد دیگرکـه اگر
ویژگـی هـای این زنان بـا ویژگی های زنانی کـه نهضت امام
حسـین را یـاری کردنـد را ،بررسـی کنیـد ،می بینیـد ،اینها
هم از زمره همان زنان عاشـورایی هسـتند .درحماسـه ن ُه دی
ً
اصلا درطول تاریخ ایـران و تاریخ
هـم ،همینطوربوده اسـت.
اسلام ،همینطـور بـوده و هسـت .این بـه خاطرهمان عجین
شـدن فرهنـگ و اندیشـه آنهـا ،بـا فرهنـگ و اندیشـه زنـان
عاشـورایی اسـت .اما ،نکته ای که مهم اسـت ،این اسـت که
همـه این زنـان ،براندیشـه و فرهنگ بـزرگ طالیـه دار زنان
عاشـورایی حضرت زینـب (س) و مادربزرگوارایشـان حضرت
زهـراء (س) تأسـی دارند.
*بیــن اندیشــه وفرهنــگ زنــان عاشــورایی بــا
اندیشــه و فرهنــگ زنــان منتظرحکومــت جهــان
موعــود (ع) ،چــه ارتباطــی مــی توانــد وجــود
داشــته باشــد؟ آیــا اص ـ ً
ا بیــن ایــن دواندیشــه،
مــی توانــد ارتباطــی وجــود داشــته باشــد؟
ً
اصلا اندیشـه و فرهنـگ
 بلـه .قطعـاً ،ارتبـاط وجـود دارد.عاشـورایی ،مقدمـه اندیشـه و فرهنـگ انتظـار اسـت .یعنـی
یـک زن منتظرحکومـت جهانـی موعـود (ع) ،درصورتی یک
منتظـر واقعـی مـی توانـد باشـد کـه ً
قبلا از اندیشـه پاک و
فرهنگ زالل عاشـورا سـیراب شـده باشـد .واال ،ممکن است
درطـی مسـیر از جمله کسـانی باشـد کـه گمان مـی کنند،
منتظرحضـرت حجـت (ع) هسـتند و اما ،اکنـون در برابر نایب
ایشـان می ایسـتند .چنین کسـانی چه بسـا هنـگام ظهورهم،
در شـناخت امـام (ع) و درحقیقـت در شـناخت حـق از باطـل
راه را بـه خطـا برونـد .بـه عبـارت دیگر ،هـم زنانی کـه منتظر
و نیـز ،زمینـه سـازظهور امـام زمـان (ع) هسـتند و هـم زنانی
کـه در حکومـت جهانـی موعـود (ع) ،بـه گونـه هـای مختلف،
یـاری رسـان حضـرت و حکومت جهانی ایشـان هسـتند ،باید
از مسـیر اندیشـه و فرهنگ عاشـورا بگذرند و توشـه های نابی
از ایـن اندیشـه عمیـق و فرهنگ غنـی بردارند تـا از رویش ها
باشـند ،نـه از ریـزش ها.

مختلفـی مـی توانـد داشـته باشـد ،گاه دراجتماع اسـت و گاه
درنهـاد خانـواده ،به عنوان همسـر و مـادر؛ گاه درجبهه جنگ
تحمیلـی اسـت و گاهـی هـم ،درجبهـه مقاومت هایـی مانند
مقاومـت اقتصـادی و گاهـی هـم ،درجبهـه جنگ نـرم؛ البته
ایسـتادگی و مقاومـت در هرکـدام از ایـن جبهـه ها ،سـختی
هـای خـاص خـودش را دارد؛ امـا زنان با تأسـی بـر فرهنگ و
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حضور پر صالبت از ديروز تا فردا
مریم زاهدی

دوران پــس از انقــاب يکــي از طاليــي تريــن
دورانهــاي تاريــخ کشــورمان بــراي حضــور و
مشــارکت فعــال زنــان در تمامــي زمينــه هــاي

اجتماعــي فرهنگــي ،اقتصادي و سياســي اســت.
امــا پيــروزي انقــاب خــود ماحصــل حضــور
پرصالبــت زنانــي اســت کــه شــانه بــه شــانه
مردانشــان بــه رهبــري امــام خمينــي (ره) بــه
مبــارزه بــا رژيــم ســتم شــاهي پرداختنــد و ايــن
حضــور منجــر بــه پيــروزي انقــاب شــد .ايــن
زنــان در ادامــه همچنــان در صحنــه ماندنــد و
حماســه  8ســال دفــاع مقــدس را بــا حمايــت و
پشــتيباني از مردانشــان خلــق کردنــد .هرچنــد
هــرگاه الزم بــود خــود در خــط مقــدم جبهــه
مبــارزه حضــور مــي يافتنــد و امــروز جامعــه
زنــان کشــور مــا بــه  7هــزار شــهيدي کــه
تقديــم انقــاب و ميهــن کــرده اســت افتخــار
مــي کنــد .حماســه  9دي مــاه ســال  88نيــز
يکــي ديگــر از بزنــگاه هــاي تاريــخ مبــارزه ايران
بــا دشــمناني بــود کــه قصــد برانــدازي نظــام
جمهــوري اســامي ايــران را داشــتند و بــاز ايــن
زنــان کشــورمان بودنــد کــه در خــط مقــدم
قــرار گرفتنــد و آگاهانــه خــط شــکني کردنــد
و بــا بصيــرت و پيــروي از واليــت حماســه
آفريدنــد .امــا ايــن حضــور آگاهانــه زنــان ايرانــي
موضوعــي اســت کــه در طــول تاريــخ بعــد از
اســام همــواره وجــود داشــته اســت .نقــش
آفرينــي زنــان ايرانــي در گــذرگاه هــاي حســاس
تاريــخ موضوعــي اســت کــه در ايــن نوشــتار بــه
آن مــي پردازيــم .
نقــش زنــان در قيــام عليــه واگــذاري
امتيــاز توتــون و تنباکــو بــه بيگانــگان
نظــام حكومتــي ايــران تــا ســال  1906ميــادي
( 1285شمســي) اســتبدادي از نــوع ســلطنتي
بــود .در ايــن نظــام ســاطين حكومــت مــي
كردنــد و ســلطنت بــه طــور موروثــي بــه
اوالد و اعقــاب ذكــور آنهــا مــي رســيد .مــردم
در تعييــن خــط مشــي سياســي حكومــت
نقشــي نداشــتند و چنانچــه در منطقــه اي از
كشــور ظلــم و بيــداد از حــد در ميگذشــت ،
شــورش اتفــاق مــي افتــاد كــه بــا ســركوب يا
تغييــر حاكــم و فرمانــرواي محلــي و دخالــت
حكومــت مركــزي پايــان مــي يافــت  .بــا آنكــه
تحــت شــرايط سياســي كــه بــه آن اشــاره
شــد آحــاد مــردم ـ زن يــا مــرد ـ از مشــاركت
سياســي در امــور بــه مفهــوم امــروزي محــروم
بودنــد ،امــا تحــت همــان شــرايط هــم ،
موقعيــت زنــان ايــران از حيــث حضــور در
عرصــه ي زندگــي اجتماعــي قابــل مقايســه
بــا موقعيــت مــردان نبــود .بــا تمــام اينهــا امــا
زنــان در فصــل هــاي مشــخصي از تاريــخ
ايــران از پشــت پــرده بــه نقــش آفرينــي
سياســي پرداختــه انــد كــه يــك نمونــه از
آن نقشــي اســت كــه در جريــان تحريــم
تنباكــو ايفــا كردنــد .مورخــان  ،واقعـهي رژيــم
(واگــذاري انحصــار تنباكــو و توتــون بــه يــك
شــركت انگليســي ) در ســال  1309قمــري
را كــه مــورد اعتــراض مــردم قــرار گرفــت

و نهايتــاً منجــر بــه صــدور فتــواي تحريــم
آن از طــرف آيــت اهلل حــاج ميــرزا حســن
شــيرازي شــد ،مقدمــه ي تحــوالت سياســي
و اجتماعــي در كشــور مــي داننــد .زنــان دربــار
ناصرالديــن شــاه كــه در اندرونــي شــاه فتواي
تحريــم تنباكــو را اجــرا كردنــد و
قليانهــا را شكســتند .ايــن همراهــي
زنــان در تحريــم مصــرف توتــون و
تنباکــو موجــب شــد تــا نهضتــي
عظيــم در برابــر واگــذاري انحصــار
تنباكــو و توتــون بــه بيگانــگان
شــکل بگيــرد و در نهايــت ايــن
نهضــت پيــروز شــد.
زنان در مشروطه
انقــاب مشــروطيت ايــران در
ســال  1285شمســي (1906
ميــادي) بــه صــدور فرمــان
مشــروطيت منجــر شــد كــه بــه موجــب آن
مقــرر شــد شــاه ســلطنت كنــد ـ نــه حكومــت
و مجلــس شــوراي ملــي (پارلمــان) تشــكيل

گــردد و مــردم در جريــان انتخابــات آزاد،
نماينــدگان خــود را بــه اين مجلس بفرســتند.
بديــن ترتيــب بــراي نخســتين بــار اصــل
سياســي مــردم ايــران
مشــاركت
ِ
در امــور پذيرفتــه شــد و تصويــب
قوانيــن انتخاباتــي موكــول بــه
آينــده گرديــد .انقــاب مشــروطيت
ايــران بــر محــور ضــرورت حركــت
بــه ســوي دموكراســي اســتوار
شــده بــود .زنــان نيــز بــه نوبــه ي
خــود و بــا توجــه بــه فرصتهــاي
محــدودي كــه در جامعــه ي
بســته و مردســاالر آن روز ايــران
در اختيــار داشــتند ،در جريــان
مبــارزات وســيع مشــروطه خواهــي و بــه
خصــوص بــراي ايجــاد زمينـهي سياســي كــه
منجــر بــه امضــاي فرمان مشــروطيت توســط
مظفرالديــن شــاه قاجــار در ســال 1285
شمســي ( 1906ميــادي ) شــد ،نقــش هايــي
ايفــا كردنــد و بعــد از آن نيــز در رويارويــي بــا
پادشــاه بعــدي (محمدعلــي شــاه قاجــار) كــه
اراده كــرده بــود تــا مجلــس شــوراي ملــي را
تعطيــل كنــد ،حضــور داشــتند .يکــي از نمونــه
هــاي ايــن نقــش آفرينــي مربــوط بــه دوره ي
اول مجلــس شــوراي ملــي اســت .نقــل شــده
در ايــن دوره دولــت وقــت اليحــه اي بــه
مجلــس آورد و تقاضــا كــرد كــه اجــازه بدهنــد
ســي كــرور تومــان بــراي مخــارج جــاري از
يــك دولــت خارجــي قــرض بگيرنــد .وكالي
مجلــس گفتنــد ايــران خيلــي مقــروض اســت
و اجــازه نمــي دهيــم قرضهــاي ديگــري بر آن
اضافــه شــود (دولــت اصــرار كــرد كــه بــراي
مخــارج روزانــه و پرداخــت حقــوق كارمنــدان
معطــل مانــده ايــم ) در ايــن ميــان بعضــي از
وكال گفتنــد كــه بهتــر اســت از مــردم قــرض
بگيريــم و بانــك ملــي را دايــر كنيــم  .زنهــا كه
ايــن خبــر را شــنيدند گوشــواره هــا و النگوهــا
و گــردن بندهــاي خــود را بــراي ســرمايه
گــذاري در بانــك ملــي تقديــم داشــتند .از

آن جملــه زنــي بــه مقابــل مجلــس آمــده
گفــت شــغل مــن رختشــويي اســت فقــط
يــك تومــان پــس انــداز دارم  .ظاهــر و باطــن
ايــن يــك تومــان را از مــن بگيريــد تــا در
ســرمايه گــذاري بانــك ملــي شــريك باشــم !
نقش آفريني زنان در دوران قحطي نان
در دوره رضاشــاه هــم زنــان از حقــوق سياســي
محــروم بودنــد و قوانيــن انتخاباتــي چنانكــه
گذشــت زنــان را ماننــد صغــار و مجانيــن از
رأي دادن و انتخــاب شــدن منــع كــرده بــود.
زنــان نمــي توانســتند در فضــاي اختنــاق آميــز
سياســي ،ايــن حقــوق را بــر پايــهي مبانــي
دموكراســي كــه مســتلزم ايجــاد تشــكل
هــاي مســتقل سياســي و غيرسياســي  ،حــزب
گرايــي و در مجمــوع ايجــاد جامعــه ي مدنــي
اســت مطالبــه كننــد .در نتيجــه زنــان در نبود
جامعـهي مدنــي ،تجــارب الزم را بــراي حــق
طلبــي و فعاليتهــاي ســازمان يافتــه كســب
نكردنــد.
بــا تمــام ايــن محدوديتهــا امــا درطــي عصيــان
و ناخرســنديهاي اجتماعــي
زنــان را در تظاهــرات و
راهپيماييهــاي خيابانــي نيــز
مــي بينيــم  .بــه طــور نمونــه
هــر بــار در ايــران قحطــي و
كمبــود و يــا گرانــي ارزاق
پيــش آمــد ،زنــان بــه صورت
وســيع در تظاهــرات شــركت
مــي جســتند و گاه كشــته
هــم مــي دادنــد .از مهمتريــن
ايــن شــورش زنــان در
قحطــي  1277قمــري اســت.
آنگونــه کــه روايــت شــده ،آشــوب برخاســت،
دروازه هــا را بســتند ،چنــد هــزار زن تظاهــرات
کردنــد .در برابــر چنيــن تظاهراتــي و حكومــت

بــه بســتن دكان و پيوســتن بــه راهپيمايــان
مجبــور كردنــد ».حكومــت قشــون مراغــه را
خبــر كــرد ،دســتور تيرانــدازي داده شــد« .در
دم پنــج زن و يــك ســيد كشــته شــدند ».در
اينجــا روحانيــت معتــرض هــم عليــه مجتهــد
بــزرگ بــه زنان پيوســت و در کنســولگري روس
تحصــن كردنــد و «ســه بــار از فــرار مالئــي كــه
ميخواســت صحنــه را تــرك كنــد ممانعــت
كردنــد و بــا او بــه خشــونت تمــام رفتــار
نمودنــد ».فــرداي همــان روز تظاهــرات را از
ســر گرفتنــد ،ايــن بــار نيــز ســه زن كشــته و
تعــدادي زخمــي شــدند .شــعار نــان تبديــل به
شــعار سياســي و عليــه ســلطنت قاجارها شــد.
حكومــت هراســيد و بــار ديگــر عقــب نشــيني
كــرد.
درخشــان تريــن دوران تاريــخ
مبــارزات زنــان ايــران
دوران پهلــوي دوم امــا اوج مبــارزات زنــان در
برابــر رژيــم ســتم شــاهي را شــاهد هســتيم.
در ايــن دوران زنــان کشــورمان در راهپيمايــي
عليــه رژيــم طاغــوت نقشــي بســزا داشــتند و
زنــان و دختــران مبــارز تحــت ســخت تريــن
شــرايط و بــا وجــود خفقــان و شــکنجه هــاي
ســاواک تســليم نمــي شــدند .تاريــخ مبــارزات
زنــان کشــورمان در بــه ثمــر نشــاندن پيــروزي
انقــاب بــه رهبــري امــام خمينــي يکــي از
درخشــان تريــن دورانهــاي تاريــخ ســرزمين
مــان اســت .بعــد از رفرانــدوم جمهــوري
اســامي در فرورديــن مــاه  ،1358مجلــس
خبــرگان تشــكيل شــد و قانــون اساســي
جمهــوري اســامي بــه تصويــب رســيد« :
اصــل  62ـ مجلــس شــوراي اســامي از
نماينــدگان ملــت كــه بــه طــور مســتقيم و
بــا رأي مخفــي انتخــاب مــي شــوند تشــكيل
مــي گــردد .شــرايط انتخــاب كننــدگان ،
انتخــاب شــوندگان و كيفيــت انتخابــات را
قانــون معيــن خواهــد كــرد».
از هــر ديدگاهــي كــه بــه موضــوع بنگريــم
ايــن يقيــن حاصــل اســت كــه در متــن
قوانيــن انتخاباتــي مجلــس شــوراي اســامي
و آييــن نامههــاي اجرايــي نشــأت گرفتــه
از قانــون اساســي جمهــوري اســامي كمتريــن
نابرابــري جنســيتي مشــاهده نميشــود.
بنابرايــن جمهــوري اســامي حــق رأي دادن و
انتخــاب شــدن را بــراي زنــان بــه رســميت
شــناخته اســت و از ايــن حيــث زنــان را بــا
مــردان تفاوتــي نيســت .
بــه بيــان ديگــر جمهــوري اســامي ايــران فضــا
را بــراي رشــد و تعالــي زنــان ايرانــي فراهــم کرد
و در ايــن مســير بصيــرت بانــوان کشــورمان بــا

شــد .محتكريــن  ،مجتهــد تبريــز ،مباشــرين
وليعهــد و حاكــم تبريــز بودنــد .زنــان تصميــم
بــه تظاهــرات گرفتنــد« .در حــدود ســه هــزار
زن ،در بازارهــا بــه راه افتادنــد و كســبه را

تبعيــت از واليــت رشــد داشــت .بــر هميــن
اســاس هــم هســت کــه زنــان کشــورمان در
تمامــي عرصــه هــا حضــور مســتمر دارنــد؛
حضــوري کــه تــا رســيدن بــه ظهــور ادامــه دارد.

ناصرالديــن شــاه بــراي خوابانــدن شــورش
كالنتــر را بــه طنــاب دار كشــيد و بهــاي نــان
را كــم كــرد .نمونـهي ديگــر قحطــي 1312
قمــري اســت كــه در اثــر احتكار گنــدم ايجاد

