ﯾـﺎدداﺷﺖ /ﻧﻘـﺶ زﻧـﺎن در ﻧﺮﻣـﺶ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ
در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﻧﺮﻣﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﯿﺶ ﭘﺮس:
ﻧﺮﻣﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻫﻤﻪ اﺻﻮل و ارزشﻫﺎ اﺳﺖ از اﯾﻦ رو ﻧﺮﻣﺶ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺷﯿﻮه ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ
اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺮﻣﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ” ﺑﺎ واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
“اﻗﺘﺪار”“ ،ﺧﺮدﻣﻨﺪی” و “ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل” ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﯽ دارد و ﻫﻢ
ردﯾﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺮﻣﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ در راﺳﺘﺎی اﻗﺘﺪار و ﻋﺰت و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺸﻮر:
ﻧﺮﻣﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﮐﻪ از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت رﻫﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در راﺳﺘﺎی اﻗﺘﺪار و
ﻋﺰت و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﮑﻤﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺣﻔﻆ اﺻﻮل و آرﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻫﺪاف و ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺣﺮﯾﻒ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را
اﻧﺠﺎم داد .ﻧﺮﻣﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دراﯾﺖ
ﺣﺮﯾﻒ و دﺷﻤﻦ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎل ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و آرﻣﺎنﻫﺎی
اﻣﺎم راﺣﻞ و دﺳﺖ آوردﻫﺎی  ۳۵ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ و
ﺣﻔﻆ ارزشﻫﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﺮدم و
ﻧﻈﺎم اﻫﺪاف ﺧﻮد در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﯾﻢ.
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﺗﻼش و ﮔﻔﺖوﮔﻮ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻒ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ اﺻﻮل و ارزشﻫﺎی اﻧﻘﻼب و آرﻣﺎنﻫﺎی اﻣﺎم و ﺷﻬﺪا
ﺑﻪ ﻣﺼﺎف دﺷﻤﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺼﺪاق ﻋﯿﻨﯽ ﻧﺮﻣﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﻧﺮﻣﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ :
ودر اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﻬﺖ
ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻧﺮﻣﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ در راﺳﺘﺎی اﻋﺘﻼ و اﻗﺘﺪار وﻋﺰت و
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺬاﺷﺖ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( و رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ
اﻧﻘﻼب و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺗﺤﺖ اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻫﻤﻪ
ﺟﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﻮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺎن ﻫﻤﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ،ﺣﺪاﻗﻞ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ ،ﯾﮏ ﺣﻖ اﻟﻬﯽ
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ؛ ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻟﻬﯽ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻼﺣﻈﻪای دارﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻟﺬا ﻣﺎ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﻧﻮان و رﺷﺪ
و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﻓﺮاﻫﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت ﻓﺮدی و ﻫﻢ در اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﻔﺎ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا و ﺑﻪ ﻣﻨﺖ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎﻧﻮان ﻣﺎ ﻣﺪارج ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ارﺗﻘﺎ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﻫﻤﻮاره در ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﻧﺸﺎن
دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﺷﺎدوش ﻣﺮدان و ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺎزﺗﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.از زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ و ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ
در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و راه را ﺑﺮای رزﻣﻨﺪﮔﺎن
ﻫﻤﻮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم و ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺷﻮم دﺷﻤﻨﺎن ﺣﻀﻮری ﻣﺆﺛﺮ دارﻧﺪ.
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺣﻀﻮر دﺷﻤﻨﺎن در ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن دﯾﮕﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺑﺎ ﺗﺎﻧﮏ و
ﺗﻮپ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ دام اﻓﮑﻨﯽ و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺟﻮان ﮐﺸﻮر ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺟﻮان و آﯾﻨﺪهﺳﺎزان ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ
ﺳﻮی اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺳﻮق دﻫﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻘﺶ
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺑﺼﯿﺮت اﻓﺰاﯾﯽ و دﺷﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺎدران ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد.
ﻧﻘﺶ اﺛﺮﮔﺬار زﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺮﻣﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺣﻔﻆ اﺻﻮل و
ارزشﻫﺎی اﻧﻘﻼب و آرﻣﺎنﻫﺎی اﻣﺎم و ﺷﻬﺪا در ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ
رﻫﺒﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﻓﻬﯿﻢ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺼﯿﺮت ﺗﻤﺎم در ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﻨﯽ
در ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎی ﮐﺸﻮر ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎور دارﻧﺪ در ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻘﺶ و وﻇﯿﻔﻪ
زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار
ﮐﺸﻮر ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮﯾﻢ ﭼﺮاﮐﻪ زﻧﺎن ﻏﯿﻮر ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺛﺎﺑﺖ

ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت رﻫﺒﺮﺷﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮری ﻣﺆﺛﺮ و ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎی ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ راه را ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﻫﻤﻮار
ﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺼﯿﺮت
اﻓﺰاﯾﯽ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
زﻧﺎن ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﺳﺖ و آن دﺷﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺼﯿﺮت اﻓﺰاﯾﯽ اﺳﺖ و آﻧﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ راه ﺛﻮاب را ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن
ﺧﻮد ﺑﺎزﮐﻨﻨﺪ.
در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﻮاره زﻧﺎن از ﻣﺮدان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و در اﻃﺎﻋﺖ
آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺻﺎدق ﻧﯿﺴﺖ
،ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ رﻓﺘﺎر زﻧﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ دور از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ و
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﺪال ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن  ،ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻧﺎم دارد در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﻪ اﻧﻘﯿﺎد در آوردن زﻧﺎن از ﺳﻮی ﻣﺮدان
اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮﯾﺶ از زﻧﺎن
ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .
زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد در ﮐﺎﻧﻮن ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ و
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در راﺳﺘﺎی ﻣﺒﺎرزات ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻀﻮر در
ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،زﻧﺎن در
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺳﮑﺎﻧﺪار ﮐﺸﺘﯽ ،ﮐﺎر ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺸﺘﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ
و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاری را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .ﻧﻘﺶ ﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺮاف در زﻣﯿﻨﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮدان ﺳﯿﺎﺳﺖ،
زﻣﯿﻨﻪ ای را ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﻮان زﻧﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ.
و دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﻤﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺮه ﺧﺎﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و ﻧﻬﻀﺖﻫﺎ و اﻧﻘﻼبﻫﺎ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﻘﺶ
زﻧﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻋﻤﻖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری زﻧﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
اﺳﺖ.
ﺣﻀﻮر ﭘﺮﺷﻮر در ﺻﺤﻨﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از اﻓﺘﺨﺎرات ﺑﺰرگ زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .آﻧﺎن در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻧﻘﻼب وارد ﻣﯿﺪان
ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﻬﺎد ﺧﻮد ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ،اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﯾﺎری

ﮐﺮدﻧﺪ .زﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ اﺳﺘﻮار ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺎﻏﻮت و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ
ﻣﺒﺎرزه آﻣﺪﻧﺪ و دﯾﻦ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ادا
ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی :
زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در
ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و… ﺣﻀﻮر دارد و اﻋﺘﻘﺎدات دﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻊ
از ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ دﯾﺎﻧﺖ و
ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ.و در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺮﻣﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دوﺷﺎدوش ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .و در زﻣﯿﻨﻪ
ﺣﻔﻆ اﺻﻮل و ارزشﻫﺎی اﻧﻘﻼب در ﻧﺮﻣﺶ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .
ﺳﻤﯿﻪ ﺧﻠﺴﺎﻧﯽ

