نقش بانوان در استحکام دروني نظام از ديدگاه مقام
معظم رهبري

1
فریبا شایگان

2

فهیمه مؤمنی راد

3

چکيده
اگر ساخت دروني نظام مستحکم و قوي باشد ،توسعه ،پيشرفت ،استقالل ،آزادي و بسياري از مواهب
الهي و اجتماعي نصيب کشور ميشود؛ براي دستيابي به اين هدف بزرگ ،بايد اقشار مختلف مردم
مشارکت و همکاري داشته باشند؛ زنان ميتوانند در استحکام ساخت دروني نظام نقش مهمي داشته
باشند .شناخت ديدگاه مقام معظم رهبري در اين خصوص ،براي راهنماي عمل زنان واليتمدار ضروري
است .مقاله حاضر در نظر دارد به روش توصيفي ـ تبيني به اين سؤال اصلي پاسخ دهد که از ديدگاه
مقام معظم رهبري بانوان چه نقشي در استحکام دروني نظام اسالمي دارند؟ براي پاسخ به اين سؤال،
بعد از تعيين شاخصهاي استحکام دروني نظام از ديدگاه رهبري ،با تحليل محتواي بيانات ايشان،
وظايف زنان در مشارکت در اين امر استخراج ميشود .يافتهها نشان ميدهد از نظر معظمله زنان با
اقداماتي چون تحکيم بناي خانواده ،تربيت نسل آينده که مدافع ارزشهاي انقالب باشند ،تشويق همسر و
فرزندان به دفاع از نظام ،مقابله با تهاجم فرهنگي ،تقويت سبک زندگي ديني ،کمک به اقتصاد مقاومتي با
مصرف کاالهاي ايراني ،کسب علم و دانش ،حضور بهموقع در صحنههاي مورد نياز و ...ميتوانند نقش
مهمي در استحکام دروني نظام داشته باشند.
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بيان مسأله
تاریخ جوامع بشري مملو از فراز و فرودهاي نظامهاي سیاسی و پیروزي و شکستهاي
حکومتها است و بخش مهمی از تالش دولتها در راستاي حفظ و بقاي حکومت و تأمین
امنیت و استقالل مردم سرزمین خود بوده است .تجربه تاریخی نشان میدهد که
کشورهایی توانستهاند در عرصههاي بینالمللی حضور داشته ،هراس انقراض و نابودي
نداشته باشند ،که متکی به خود بوده ،از بنیانهاي محکم داخلی در عرصههاي سیاسی،
اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی برخوردار باشند .مروري بر تاریخ کشور ایران نشان می-
دهد که هر زمان دولتهاي مقتدر و متکی به مردم و توانمنديهاي درونی خود رويکار
بودهاند ،کشور توانسته است به رشد و شکوفایی و حتی کشورگشایی بپردازد و برعکس
زمانی که فریفته کشورهاي دیگر شده و از ظرفیتهاي درونی غافل شده است ،عالوه بر
تضعیف هویت فرهنگی و دینی خود ،اموال و داراییهاي کشور و مهمتر از آن استقالل و
آزادي کشور را هم از دست رفته است.
نمونه بارز و مشهود این شیوه حکومتداري را در عصر پهلوي سراغ داریم که
میخواست با اتکا به بیگانه ،کشور را به دروازه تمدن برساند؛ ولی در معرض از بین بردن
استقالل کشور قرار گرفت .انقالب اسالمی در زمانی به وقوع پیوست که تمام اختیارات این
کشور در دست بیگانگان بود .براي کسب این استقالل و حفظ آن بهاي گرانی پرداخت شده
و خون هزاران شهید بر زمین ریخته و جوانان زیادي سالمت خود را در این راه از دست
دادهاند .تداوم انقالب هم نیاز به حضور فعال همه اقشار در صحنه و دفاع از آن است؛
خصوصاً در این زمان که دشمن بعد از شکست در جنگ هشت ساله ،از شیوه نرم و
تهاجم فرهنگی استفاده کرده و هویت اسالمی ـ ایرانی جوانان را هدف گرفته است ،الزم
است که بهصورت بنیادي و اساسی با تقویت ساخت درونی نظام اسالمی استقالل این
کشور را براي همیشه تضمین کنند؛ زیرا طبق نظر مقام معظم رهبري "تنها چیزي که
میتواند کشور ایران و نظام اسالمی را حفظ کند ،استحکام داخلی و عزم جزم بر دفاع
مشروع و منطقی است"( )19۳2/۱/1۱و "در پیشرفت به سمت هدفهاي آرمانی ،باید ساخت
درونی قدرت را استحکام بخشید"(.)1932/۴/9۳
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بر این اساس ،تالش براي تحکیم ساخت درونی نظام باید مورد توجه مردم و مسؤوالن
قرار گیرد .بخشی از جامعه که باید در این عرصه با تمام توان وارد شوند ،زنان هستند.
زنان به عنوان نیمی از نیروي فعال جامعه و با ویژگیهاي جسمی و روحی خاص و
کارکردها و نقشهاي متعددي که در جامعه دارند ،در عرصه فعالیت براي استحکام ساخت
درونی نظام هم میتوانند نقشهاي مهمی ایفا کنند .براي پرداختن به این موضوع میتوان
از منظر و دیدگاههاي مختلفی وارد بحث شد؛ لیکن مقالهحاضر در صدد بررسی نقشزنان
در استحکام ساخت درونی براساس دیدگاه مقام معظم رهبري حضرت آیتاهلل خامنهاي
است که به عنوان ولی فقیه و سکاندار انقالب اسالمی جوانب شرعی ،قانونی ،عرفی و
اجتماعی موضوع را در نظر گرفته ،تکلیف اقشار مختلف بهویژه زنان را تعیین میکنند؛ لذا
پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
1ـ از دیدگاه مقام معظم رهبري وظیفه زنان در استحکام درونی نظام چیست؟
2ـ زنان چگونه میتوانند در استحکام درونی نظام مشارکت داشته باشند؟
مطالعه و بررسی اندیشههاي معظمله در مقطع کنونی نه تنها از اهمیت علمی ویژهاي
برخوردار است ،بلکه رسالتی تاریخی است که بر عهده کارشناسان و محققان کشور قرار
گرفته است .از سویی اجراي منویات و اوامر رهبري مستلزم فهم صحیح اوامر و نواهی و
درک مبانی و چارچوبهاي اندیشهاي رهبري انقالب اسالمی است و از سوي دیگر تالش
براي ماندگاري و دوام تأثیر این اندیشه ،منوط به واکاوي مؤلفهها و چارچوبهاي آن است
که در این پژوهش در پی آن هستیم.
براي پاسخ به سؤاالت فوق از روش تحقیق کیفی از نوع توصیفی ـ تبیینی استفاده
میشود .تحقیق کیفی مجموعه فعالیتهایی است که هرکدام به نحوي محقق را به کسب
اطالعات دست اول در باره موضوع مورد تحقیق یاري میدهند(دالور ،1971 ،ص )2۱۳و از
تکنیك تحلیل محتوا به جامعه آماري که منابع مکتوب سخنرانیهاي مقام معظم رهبري از
آغاز والیت یعنی  1۱خرداد  191۳تا کنون بود ،مراجعه شده است .تحلیل محتواي یك
اندیشه قوام آن را مشخص و تأسی به آن را براي پیروان آن اندیشه ممکن میسازد .فهم
نظام فکري مقام معظم رهبري نیازمند دستیابی بر سخنان ایشان و استنباط از آن است که
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در این پژوهش تدوین این نظام مفاهیم در حوزه نقش بانوان در استحکام نظام پیگیري
میشود.
تجزیه و تحلیل دادههاي تحقیق کیفی تالشی است در راه ابراز نظر کلی در مورد یك
موضوع(مارشال و راسمن ،1977 ،ص .)1۱۱با توجه به کیفی بودن تحقیق و مکتوب بودن
مطالب ،تکنیك تجزیه و تحلیل دادهها تحلیل محتواي کیفی است که به صورت جمله بیان
میشود و سطح تحلیل خرد و واحد تحلیل جمله میباشد.
براي باال بردن روایی یافتههاي این مقاله ،کلیه بیانات با تاریخ سخنرانی ذکر شده است
تا در صورت لزوم ،دیگران به همان متن مراجعه و آن را تجزیه و تحلیل کنند.

مفهومشناسي مصطالحات
برخی از مفاهیم و اصطالحات که در این نوشتار بهکرات استفاده میشود ،به شرح زیر
تعریف میشوند:

1ـ استحکام دروني نظام
ساخت درونی نظام متشکل از اجزا و واحدهاي به هم پیوسته اي است که برآیند افزایش
توان هر یك از این واحدها میتواند منجر به تقویت اقتدار ملی در یك کشور گردد .اجزاي
ساخت درونی نظام هم در حوزههاي نرمافزاري و هم در حوزههاي سختافزاري با تکیه
بر ظرفیتهاي بومی و توانمنديهاي داخلی قابل تعریف هستند.

خداوند متعال در سوره انفال آیه  1۳میفرماید«و اعدولهم مااستطعتم من قوه و من رباط
الخيل ترهبون به عدواهلل و عدوکم» که نشانگر تأکید خداوند بر استفاده از امکانات و تجهیزات
خود براي ایجاد رعب در دل دشمنان خداوند و دشمنان خودتان است؛ یعنی استحکام درونی
نظام براي مقابله با دشمنان.
مقام معظم رهبري هم ضرورت و نتیجه استحکام درونی نظام را حفظ کشور از هر
افزونطلبی و انحصارطلبی و ماجراجویی و تجاوز و بحرانسازي میدانند(.)19۳2/2/22
ایشان معتقدند که اگر کشوري نتواند از لحاظ اقتصادي ،از لحاظ علمی ،از لحاظ
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زیرساختهاي پیشرفت ،خودش را تأمین کند و رشد پیدا کند ،بیرحمانه مورد تطاول قرار
خواهد گرفت( .)193۳/۱/21بنابراین رسیدن به رشد و پیشرفت و نیز عدم دخالت دیگران
در اقتصاد و فرهنگ و سیاست و سرنوشت یك ملت نیاز به استحکام درونی و داخلی
کشور دارد .از دیدگاه مقام معظم رهبري پایه اصلی حرکت کشور به سوي وضع مطلوب
و توفیق در حل مشکالت کشور بیش از آن که بر استفاده از ظرفیتها و امکانات خارجی
مبتنی باشد ،بر انسجام و استحکام درونی و تمرکز انرژي در داخل کشور بنا نهاده شده
است و حتی از منظري ،شرط توفیق در استفاده از امکانات و راهکارهاي خارجی نیز به
میزان انسجام و استحکام درونی کشور بستگی دارد(.)1932/1/1

2ـ نقش بانوان در استحکام دروني نظام
انقالب اسالمی با بهرهگیري از تعالیم نورانی اسالم ،جایگاه و نقشی واال و مهم براي
زنان در نظر گرفته است .در جمهوري اسالمی ایران زنان از یك طرف توانمنديهاي
خودشان را در عرصههاي مختلف اجتماع به اثبات میرسانند و از طرف دیگر از فضاي
خانه و تربیت فرزند و نقشهاي همسري و مادري خود نیز فاصله نمیگیرند .این عملکرد
نتیجه احترام به آموزههاي اسالم در مورد اهمیت دادن به خانواده و نقش محوري زن در
آن است.
مسأله زنان در جامعه در دو عرصه خانواده و جامعه تبیین میشود .این نگاه به مسائل
زنان که نشأت گرفته از دین مبین اسالم است ،سبب ارتقاي توانمنديهاي بانوان و
پیشرفت جامعه شده است .اسالم براي زنان جایگاهی انسانی قائل است؛ از این منظر زن
داراي کرامت است و به عنوان سنگ بناي خانواده و جامعه محسوب میشود .بر اساس
این نگرش حضور زنان در عرصههاي مختلف فعالیتهاي اجتماعی مانع از تشکیل خانواده
و استحکام بخشیدن به آن نمیشود.
شایان ذکر است که خانواده اولین نهاد اجتماعی است که نقش مهمی در سالمت جامعه
دارد .مقام معظم رهبري حضرت آیتاهلل خامنهاي خانواده را سلول اصلی جامعه میداند که
اگر این سلول سالم باشد ،بقیه جامعه نیز سالم خواهد بود .ایشان پیشرفت جامعه اسالمی
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را بدون بهرهمندي کشور از نهاد خانواده سالم ،سرزنده و با نشاط ،امکانپذیر نمیدانند.
بدیهی است ،مشکل امروز جامعه غرب نوع نگرش مسؤوالن به خانواده است که آن را به
عنوان نهاد اصلی و مهم تلقی نمیکنند و زن را بصورت فردي جدا از خانواده میبیند .در
جمهوري اسالمی ایران زن به عنوان محور آرامش خانواده مطرح است .در نگاه رهبر
معظم انقالب ،اگر نقش آرامش دهنده زن و نقش امنیت بخش مرد با یکدیگر هماهنگ باشد،
محبت و عالقه بین آنها ایجاد خواهد شد( .)193۳/1۳/1۴نتیجه این هماهنگی و همیاري آن
است که مشکالت بیرون از خانه براي زن قابل تحمل خواهد شد و زن در عرصه اجتماع
میتواند نقش فعال و اثرگذار داشته باشد؛ اما فعالیتهاي اجتماعی و بیرون از خانه زنان
نیز بعد دیگري از زندگی آنان است .از نظر اسالم زنان میتوانند در عرصههاي مختلف
علمی ،تحقیقاتی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادي فعالیت کنند .دین اسالم در چهارده قرن
پیش این گونه فعالیتهاي بانوان را به رسمیت شناخته است .لذا با توجه به اهمیت نقش
بانوان در جامعه و خانواده ،این پژوهش قصد دارد با توجه به بیانات حضرت آقا ،نقش
ایشان را در استحکام درونی نظام مورد بررسی قرار دهد.

3ـ عوامل اثرگذار بر استحکام دروني نظام
مقام معظم رهبري از جمله مهمترین عامل اثرگذار در این زمینه را ایمان و اتحاد مردم
میدانند و میفرمایند :ساخت اقتدار درونی ملت که در درجهي اول با ایمان صحیح و راسخ
و با اتحاد آحاد مردم و با عمل درست مسؤوالن کشور و با همراهی مسؤوالن و آحاد
مردم و با توکل به خداي متعال انجام خواهد گرفت؛ یعنی بهکار گرفتن عقل و معنویت و
توکل و حرکت و عمل(.)1932/1/2۳
مقام معظم رهبري عناصر این استحکام را دو دسته عناصر همیشگی و عناصر فصلی
تقسیمبندي میکند .ایشان میفرمایند :آنچه که جزو عناصر همیشگی است ،عزم راسخ
است .مسؤوالن کشور باید تصمیمشان را در مواجهه با مشکالت حفظ کنند ،عزم راسخ
خودشان را محفوظ بدارند ،دچار تزلزل نشوند .به سمت آرمانها حرکت کردن ،این عزم
راسخ را نیاز دارد .. ..هم عزم راسخ مسؤوالن الزم است ،هم عزم راسخ مردم الزم است..
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 . ..اما آنچه که فصلی است ـ آنچه که در حال حاضر براي کشور اولویت دارد ـ به نظر من
مسأله اقتصاد و مسأله علم است .مسؤوالن کالن کشور ،سیاستگذاران کشور ،کسانی که
اداره امور اساسی را در کشور به عهده دارند ،به این دو نقطه اصلی براي پیشرفت باید
توجه کنند .روي مسأله اقتصاد کشور باید تکیه شود ،روي مسأله پیشرفت علمی کشور هم
باید تکیه شود(.)1932/۴/9۳
ایشان علم را اقتدار دانسته ،یکی از ابزارهاي استحکام نظام را علم میدانند و میفرمایند:
باید هم علم را بیاموزیم و هم علم را تولید کنیم .ما باید یك کشور عالم بشویم .در یك

روایتی از امیرالمؤمنین نقل شده است که فرمود" :العلم سلطان ،من وجده صال و من لم يجده
صيل عليه"؛ یعنی علم اقتدار است ،علم مساوي است با قدرت؛ هر کسی که علم را پیدا کند،
میتواند فرمانروایی کند؛ هر ملتی که عالم باشد ،میتواند فرمانروایی کند؛ هر ملتی که
دستش از علم تهی باشد ،باید خود را آماده کند که دیگران بر او فرمانروایی کنند .ما باید
علم را با همه معناي کامل آن به عنوان یك جهاد دنبال کنیم؛ این را من به جوانها ،استادان
و دانشگاهها میگویم .عالوه بر این ،علم مجرد و به تنهایی هم کافی نیست؛ علم را باید
وصل کنیم به فناوري ،فناوري را باید وصل کنید به صنعت ،و صنعت را باید وصل کنیم به
توسعه کشور(.)19۳۱/1/1
یکی دیگر از ابزارهاي استحکام نظام اقتدار اقتصادي است .مقام معظم رهبري در این
زمینه میفرمایند :یك رکن اقتدار ملی ،اقتدار اقتصادي است؛ یعنی کشور از لحاظ اقتصادي
بتواند پول ملی خودش را تقویت کند؛ در بازارهاي اقتصادي دنیا حضور تأثیرگذار داشته
باشد؛ در بهبود وضع اقتصادي کشور از امکانات خودش استفاده کند؛ فقر را در کشور
ریشه کند و یا حداقل کم کند و بتواند به عنوان یك کشور ثروتمند و غنی ،در مقابل چشم
دنیا ،کارایی نظام خودش را نشان دهد .این میشود اقتدار اقتصادي()19۳۳/2/ 2۳
قربانی هم ضمن تأکید بر دیدگاههاي مقام معظم رهبري در این زمینه ،به عوامل دیگري
اشاره دارند؛ ازجمله:
1ـ توجه به هویت جامعه خودي(تصمیمگیرندگان باید با شناخت کامل بنیانهاي جامعه
خودي ،نسخهاي را براي پیشرفت کشور تجویز کنند که با هویت اسالمی ـ ایرانی مردم این
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سرزمین در تضاد نباشد)
2ـ اهتمام به استفاده از تجربیات و آموزههاي دفاع مقدس؛
9ـ وحدت ملی هم به عنوان زمینه ساز پیشرفت کشور و استحکام درونی نظام؛
۴ـ تحکیم ارتباط بین نخبگان فکري و ابزاري؛
۱ـ پرهیز از رویکرد جناحی و حزبی در اداره امور کشور؛
1ـ توجه به نقش وجایگاه مردم؛
7ـ تالش براي خروج از مدار وابستگی به نفت؛
۳ـ اقدامات فرهنگی براي پرهیز از مصرفگرایی و تجمل؛
3ـ تشویق به سرمایهگذاري در اقتصادکشور(قربانی)1932،2،

در دیدگاههاي سیاسی دیگر افرادي چون هانتیگتون توسعه نامتوازن و برونزا را
موجب نابسامانی کشورها و حتی انقالب در آن کشور میداند(پناهی22۳ ،19۳3 ،ـ.)22۱

چالمرزجانسون 2هم منابع تغییر و دگرگونی در جامعه را چهار عامل تغییر ارزشها از
بیرون ،تغییر ارزشها از درون ،تغییر محیط از بیرون و تغییر محیط از دورن
میداند( .)Panahi, 2001, P.129بنابراین استحکام درونی نظام مانع از تغییرات درونی و
بیرونی نظام میشود.
براساس آنچه ذکر شد ،استحکام قدرت درونی نظام به عوامل متعددي بستگی دارد و
نیاز به اهتمام جدي مسؤوالن و مشارکت کلیه اعضاي جامعه بهویژه زنان دارد .به همین
منظور ،دیدگاه مقام معظم رهبري در خصوص نقش زنان در این مورد بررسی میشود.

اقدامات بانوان براي استحکام نظام مستخرج از نظرات مقام معظم
رهبري
با مروري بر بیانات حضرت آیتاهلل خامنهاي ،میتوان اقدامات بانوان براي استحکام نظام
را در شش عنوان بـه شرح زیر تقسیم بندي نمود ،در ادامه این شش عنوان در قالب بیانات،
وظایف و تاریخ سخنرانی به صورت جدول آورده میشود:
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 1ـ نقش خانوادگي زنان در استحکام دروني نظام
خانواده که از قدیمیترین و با سابقهترین نهادهاي اجتماعی است ،کارکردهاي مهمی
چون تنظیم رفتار جنسی ،تولید نسل ،مراقبت و حمایت از کودکان ،معلوالن و سالمندان،
اجتماعی کردن کودکان ،تثبیت جایگاه اجتماعی و پایگاه فردي از طریق میراثهاي اجتماعی
و تامین اقتصادي خانواده را به عهده دارد(کوئن ،1973 ،ص 7ـ .)1۱1

یکی از مهمترین نگرانیهاي جامعهشناسان غربی تزلزل بنیاد خانواده در غرب و
بررسی جوانب و اثرات منفی آن است و در این راستا راهحلهایی ارائه میدهند .پارسونز
جامعهشناس آمریکایی براي تداوم و بقاي خانواده توصیه میکند که زنان بعد از ازدواج
اشتغال بیرون از خانواده نداشته باشند .او معتقد است براي تربیت صحیح فرزندان و
جامعهپذیرکردن آنها ،الزم است زن در خارج از کانون خانواده کار نکند و در این راستا به
مسأله طالق و جدایی والدین و نقش منفی آن در تربیت و شخصیت کودکان پرداخته و
بهشدت مخالف آن است(روشه ،1971 ،ص.)131

بنابراین توجه به خانواده و اهمیت آن در استحکام نظام و زندگی سالم افراد جامعه و
پرورش نسلی پاک ،شجاع و متدین و مدافع ارزشهاي دینی ،انسانی و اجتماعی کشور
واضح است .تاکید مقاممعظمرهبري بر نقش مادري و همسري زنان بهعنوان مهمترین و
اثرگذارترین وظیفه دینی و اجتماعی بهکرات مشاهده میشود .به خالصه نمونهاي از این
بیانات در جدول زیراشاره میگردد:
جدول :1چکيده نظرات مقام معظم رهبري در خصوص نقش خانوادگي زنان در استحکام دروني نظام
وظایف

بیانات

تاریخ

زنانی که به خاطر فعالیتهاي خارج از خانواده ،از آوردن فرزند استنکاف
ازدیاد نسل

میکنند ،برخالف طبیعت بشري و زنانه خود اقدام میکنند .خداوند به این راضی
نیست.
حد زاد و ولد در جامعة ما چیست؟ من اشاره کردم؛ یك تصمیمِ زماندار و نیاز
به زمان و مقطعی را انتخاب کردیم ،گرفتیم ،بعد زمانش یادمان رفت! مثالً فرض
کنید به شما بگویند آقا این شیر آب را یك ساعت باز کنید .بعد شما شیر را

19۳3/2/1

1931/7/29
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بازکنی و بروي! ماها رفتیم ،غافلشدیم؛ دهسال ،پانزده سال .بعد حاال به ما
گزارش میدهند که آقا جامعة ما در آیندة نه چندان دوري ،جامعة پیر خواهد شد؛
این چهرة جوانی که امروز جامعة ایرانی دارد ،از او گرفته خواهدشد .حد زاد و
ولد چقدراست؟
حد زاد و ولد در جامعة ما چیست؟ من اشاره کردم؛ یك تصمیمِ زماندار و نیاز
به زمان و مقطعی را انتخاب کردیم ،گرفتیم ،بعد زمانش یادمان رفت! مثالً فرض
کنید به شما بگویند آقا این شیر آب را یك ساعت باز کنید .بعد شما شیر را
بازکنی و بروي! ماها رفتیم ،غافلشدیم؛ دهسال ،پانزده سال .بعد حاال به ما

19۳3/2/1

گزارش میدهند که آقا جامعة ما در آیندة نه چندان دوري ،جامعة پیر خواهد شد؛
این چهرة جوانی که امروز جامعة ایرانی دارد ،از او گرفته خواهدشد .حد زاد و
ولد چقدراست؟
زن در داخل خانواده ،عزیز و مکرم و محور مدیریت درونی خانواده است؛ شمع
جمع افراد خانواده است؛ مایه انس و سکینه و آرامش است
طبیعت الهی زن و مرد در محیط خانواده ،طبیعتی است که براي زن و براي مرد
رابطهاي فیمابین به وجود میآورد که آن رابطه ،رابطه عشق و مهربانی است:

19۳۴/۱/۱

1971/7/9

استحکام خانواده

«مودة و رحمه»
این دو جنس(زن و مرد داخل خانواده ) ،اگر با همان حدود و موازینی که اسالم
معین کرده است در کنار هم زندگی کنند ،خانوادهاي ماندگار و مهربان و بابرکت

1971/7/9۳

و پرفایده خواهند داشت.
زن اگر چنانچه در محیط خانواده ،محترم و مکرم شمرده بشود ،بخش مهمی از
مشکالت جامعه حل خواهد شد.

197۱/1/2۳

مسأله مادري ،مسأله همسري ،مسأله خانه و خانواده ،مسائل بسیار اساسی و
حیاتی است.

1932/2/21

در همهي طرحهایی که ما داریم ،بایستی "خانواده" مبنا باشد.

193۳/1۳/1۴

کانون خانواده ،جایی است که عواطف و احساسات باید در آنجا رشد و بالندگی
پیدا کند . ...براي یك مرد بزرگ ،این همسر کاري را میکند که مادر براي یك بچه
کوچك آن کار را میکند؛ و زنانِ دقیق و ظریف ،به این نکته آشنا هستند.

193۳/1۳/1۴
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زن اگر به تربیت فرزند اهمیت داد ،به بچههاي خود رسید ،آنها را شیر داد ،آنها را
در آغوش خود بزرگ کرد ،براي آنها آذوقههاي فرهنگی ،قصص ،احکام،
حکایتهاي قرآنی ،ماجراهاي آموزنده فراهم کرد و در هر فرصتی به فرزندان خود
مثل غذاي جسمانی چشانید ،نسلها در آن جامعه ،بالنده و رشید خواهند شد.

19۳3/2/1

اگر زن در جامعه بتواند به علم و معرفت و کماالت معنوي و اخالقیاي که خداي
متعال و آیین الهی براي همه انسانها چه مرد و چه زن به طور یکسان در نظر
گرفته است ،برسد ،تربیت فرزندان بهتر خواهد شد.

1971/7/9

کانون خانواده ،جایی است که عواطف و احساسات باید در آنجا رشد و بالندگی
پیدا کند؛ بچهها محبت و نوازش ببینند.

193۳/1۳/1۴

از جمله وظایفی که برعهده زنان در داخل خانه و خانواده است ،مسأله تربیت
فرزند است.

19۳3/2/1

تربیت فرزند

زنانی که به خاطر فعالیتهاي خارج از خانواده ،از آوردن فرزند استنکاف
میکنند ،برخالف طبیعت بشري و زنانه خود اقدام میکنند .خداوند به این راضی
نیست.
کسانی که فرزند و تربیت فرزند و شیردادن به بچه و در آغوش مهر و عطوفت
بزرگ کردن فرزند را براي کارهایی که خیلی متوقفِ به وجود آنها هم نیست ،رها

19۳3/2/1

19۳3/2/1

میکنند ،دچار اشتباه شدهاند.
بهترین روش تربیت فرزند انسان ،این است که در آغوش مادر و با استفاده از
مهر و محبت او پرورش پیدا کند .زنانی که فرزند خود را از چنین موهبت الهی
محروم میکنند ،اشتباه میکنند؛ هم به ضرر فرزندشان ،هم بهضرر خودشان و

19۳3/2/1

هم بهضرر جامعه اقدام کردهاند .اسالم این را اجازه نمیدهد.
یکی از وظایف مهم زن ،عبارت از این است که فرزند را با عواطف ،با تربیت
صحیح ،با دل دادن و رعایت و دقت ،آن چنان بار بیاورد که این موجود انسانی...
از لحاظ روحی ،یك انسان سالم ،بدون عقده ،بدون گرفتاري ،بدون احساس ذلت
و بدون بدبختیها و فالکتها و بالیایی که امروز نسلهاي جوان و نوجوان غربی
در اروپا و آمریکا به آن گرفتارند ،بار آمده باشد.

19۳3/2/1
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 2ـ حضور در جامعه و دفاع از نظام اسالمي
حضور فعال زنان در عرصههاي اجتماعی بهویژه در دفاع از نظام اسالمی و والیت فقیه
بعضاً اثرگذارتر از مردان است .مقام معظم رهبري در این خصوص مطالب مهمی
فرمودهاند که براي پیشگیري از اطاله مقاله خالصه آنها را در جدول شماره  2میآوریم:
جدول  :2چکيده نظرات رهبر در خصوص نقش حضور زنان در جامعه در استحکام دروني نظام
وظایف
زنان

بیانات

تاریخ

تحقق انقالب اسالمی

زنان یکی از برجستهترین نقشها را در این انقالب ایفا کردند .هم در
خود حادثه بزرگ انقالب ،هم در حادثهي بسیار بزرگ هشت سال
دفاع مقدس.

19۳3/2/1

در راهپیماییها ،وقتی دوربینها میرود روي چهره خانمهایی که با
حجاب کامل ،فرزندانشان را هم در بغل گرفتهاند و در شرایط دشوار
به راهپیمایی آمدهاند ،براي اعالم موضع سیاسی ،در نمازجمعه
شرکت کردهاند و یا براي کار عبادي ،سیاسی به پاي صندوقهاي
رأي رفتهاند ،براي ما افتخار است.

1971/3/2۱

در بعضی جاها مثل مشهد ما ،اصالً شروع این تظاهرات ،از زنان
شد .یعنی اولین حرکت عمومی مردمی ،یك حرکت زنانه بود.

193۳/1۳/1۴

زنان یك نقش مؤثر و بیجایگزین داشتند؛ که اگر نبودند زنان توي
این اجتماعات ،بالشك این اجتماعات عظیم و این تظاهرات عظیم ،آن
اثر را نمیبخشید.

193۳/1۳/1۴

زنان ،هم در دوران مبارزه نقش داشتند ،هم بخصوص در همان
دوران انقالب یعنی آن یك سال و نیمی که حرکت انقالبی عمومی
شروع شد نقش داشتند.

193۳/1۳/1۴

اگر حضور زنان در نهضت انقالبی ملت ایران نمیبود ،به احتمال
زیاد این انقالب به این شکل پیروز نمیشد؛ یا اصالً پیروز نمیشد ،یا
مشکالت بزرگی در سر راه آن پدید میآمد

1971/7/9۳
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دفاع مقدس
تأثیر حضور زنان

اگر درجنگی که  ۳سال بر ما تحمیل شد ،زنان ما ،بانوان کشور ما در
میدان جنگ ،در عرصة عظیم ملی حضور نمیداشتند ،ما در این-
آزمایش دشوار و پرمحنت پیروز نمیشدیم .زنها ،مارا پیروز کردند.

1931/۴/21

حضور زنان مشکلگشا بود .در جنگ هم همینطور بود ،در مسائل
دیگر از اول انقالب تا بهحال هم همین گونه بوده است.

1971/7/9۳

اگر این مادرها آن وقتی که جنازه بچههاشان میآمد یا حتی نمیآمد،
آه و ناله میکردند ،گلـه میکردند ،یقه چاک میزدند ،اعتراض به امام
و اعتراض به جنگ میکردند ،مطمئناً جنگ در همان سالهاي اول و
در همان مراحل اول زمینگیر میشد .نقش مادران شهدا این است.

193۳/1۳/1۴

در صدر اسالم ،زن در میدان جنگ ،عالوه بر بستن زخم مجروحان
که این کار بیشتر بر عهده زنان بود ،حتی گاهی با نقاب ،در میدان
جنگ و رزمهاي دشوار آن روز ،شمشیر هم میزد!

197۱/12/2۳

اولین حرکت عمومی مردمی ،یك حرکت زنانه بود ...هم در مبارزات
این جور بود ،هم در ایفاي نقش در تشکیل نظام ،هم در دوران به
سرعت پدید آمده بعد از تشکیل نظام؛ یعنی دوران جنگ.

193۳/1۳/1۴

نقش مادران شهدا ،نقش همسران شهدا ،نقش زنان مباشر در میدان
جنگ ،در کارهاي پشتیبانی و بعضاً بندرت در کارهاي عملیاتی و
نظامی.

193۳/1۳/1۴

اگر زنان در حرکت اجتماعی یك ملتی حضور نداشته باشند ،آن
حرکت به جایی نخواهد رسید ،موفق نخواهد شد.

1931/۴/21

اگر زنان در یك حرکت حضور پیدا بکنند ،یك حضور جدي و
آگاهانه و از روي بصیرت ،آن حرکت به طور مضاعف پیشرفت
خواهد کرد.

1931/۴/21

خواهر شهید صدر توانست تاریخی را تحت تأثیر خود قرار دهد،
توانست در عراقِ مظلوم نقش ایفا کند ....این گونه زنهایی را باید
تربیت کرد و پرورش داد.

1971/7/9

خصوصیت حضور خانمها در میدانهاي مختلف این است که وقتی
زن خانواده وارد میدان میشود ،یعنی همسر و فرزندان او هم
واردند.

1971/7/9۳
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 3ـ کسب علم و دانش
رشد علم و دانش در کشور موجب افزایش توان خودکفایی و استقالل کشور از
جنبههاي مختلف میشود .بحمداهلل زمینههاي کسب علم و کاربردي کردن آن هم به میزان
زیادي در جامعه فراهم است و انگیزههاي باالیی هم در این راستا وجود دارد .از جمله
اقشاري که وارد این عرصه شده و با جدیت و تالش در جهت افزایش توان علمی و
تحقیقاتی کشور گام برمیدارند ،زنان هستند .درصد زیادي از افراد دانشگاهی را زنان
تشکیل میدهند ،تحقیقات و پژوهشهاي علمی زیادي توسط زنان جامعه صورت میگیرد
و بسیاري از استادان دانشگاهها و تکنسینهاي کشور را زنان تشکیل میدهند .بنابراین
زنان نشان دادهاند که میتوانند با ورود به این عرصه که با روحیه و فطرت آنها هم
سازگاري کامل دارد ،در استحکام درونی نظام و تولید دانش بومی و ارائه هنر ایرانی و
اسالمی ،نقش مهمی ایفا کنند .کسب علم و دانش زنان عالوه بر کمك به استقالل و
خودکفایی کشور و باال بردن طراز علمی کشور در جهان ،به تربیت صحیح و عالمانه
فرزندان ،تحکیم مبانی خانواده و رفتار صحیح اجتماعی هم میتواند منجر شود .مقام معظم
رهبري تاکید فراوانی بر فراگیري علم و کاربرد آن در پیشرفت جامعه توسط زنان دارند
که خالصه آن در جدول زیراست:
جدول  :3چکيده نظرات رهبر معظم در خصوص نقش کسب علم و دانش زنان در استحکام دروني نظام
وظایف-
زنان

بیانات

تاریخ

کسب علم و دانش

امروز مؤمنترین و انقالبیترین زنان ما ،زنان تحصیلکرده ما هستند.

1932/۴/21

امروز زنان ما ،زنان تحصیلکرده ما ،زنان جوان ما در پیچیدهترین
آزمایشگاهها و مراکز علمی تجربی و انسانی حضور دارند و فعالند.

1932/۴/21

هویت اسالمی این است که زن در میدان ارزشهاي معنوي ـ مثل علم ،مثل
عبادت ،مثل تقرب به خدا ،مثل معرفت الهی و سیر واديهاي عرفان ـ پیشروي
کند.

1973/1/9۳
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فعالترین زنان ما در زمینه سیاسی ،در زمینه علمی ،در زمینه مدیریتهاي
اجتماعی ،زنان مؤمن و انقالبی ما هستند؛ داراي تحصیالت خوب ،داراي اندیشه
عمیق.
مهم است که شما زنان مسلمان ،بخصوص زنان جوان ،دختراندانشجو ،خانم-
هایی که به فعالیتهاي علمی و اجتماعی و سیاسی اشتغال دارید ،این روش
اسالمی را با جدیت و اهتمام کامل دنبال کنید .تربیت اسالمی و انقالبی زن
مسلمان ،مایه افتخار و مباهات جمهوري اسالمی است.
خانمهایی که در دانشگاهها مراتب عالیه را در راه تحصیل علم بهدست
آوردهاند و یا در کنکورهاي سراسري در رشتههاي گوناگون رتبه اول و دوم
شدهاند ،وقتی در جامعه ما نمود پیدا میکنند ،جمهوري اسالمی سربلند میشود
و افتخار میکند.
دختران درس بخوانند ،مطالعه کنند ،کتاب بخوانند ،با معارف دینی و با معارف
انسانی آشنا شوند و ذهن و مغزشان قوت و قدرت پیدا کند .این ،کارِ بسیار

1932/۴/21

1971/3/2۱

1971/3/2۱

71/7/9۳

الزمی است که باید انجام گیرد.

 4ـ مقابله با تهاجم فرهنگي
هدف اصلی تهاجم فرهنگی گرفتن استقالل فرهنگی کشور و بدنبال آن وابستگی
همهجانبه کشور به بیگانه است .دشمنان اسالم و انقالب بعد از آزمون تمام روشهاي
حمله ،اعم از تحریمها و حمله نظامی و ترور و سایر اقدامات و عدم موفقیت در همه آنها
براي دستیابی به اهدافشان ،که همانا تحت سلطه درآوردن ایران اسالمی بود ،اقدام به
تهدید نرم با روش تهاجم فرهنگی نمودند .از آنجا که بخش مهمی از دستیابی به اهداف
دشمنان در زمینه تهاجم فرهنگی توسط زنان بهطور مستقیم و غیرمستقیم صورت
میگیرد که یا خودشان ابزار ترویج فرهنگ بیگانه هستند ،یا مورد هدف تهاجم قرار دارند،
آگاهی و شناخت آنها از ابعاد مختلف تهاجم فرهنگی و مقابله با آن و مقاومت در برابر
خواست آنها میتواند کشور را در دفاع از ارزشهاي ملی و دینی کمك کند .عالوه بر این
نقش زنان به عنوان همسر و مادر در هدایت همسر و فرزندان و ایجاد فضاي سالم در
منزل و کنترل و نظارت صحیح فرزندان ،در مقابله با این تهاجم بسیار مؤثر است .باید
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توجه داشت که رعایت حجاب شرعی و اسالمی امروزه بهعنوان ابزار بسیار اثرگذاري در
مقابله با دشمنان و دینستیزان است .مقام معظمرهبري در همین زمینه میفرمایند:
جدول  :4چکيده نظرات رهبر در خصوص نقش مقابله با تهاجم فرهنگي زنان در استحکام دروني نظام
وظایف

بیانات

زنان

با حجاب زن مسلمان ،هم خود زن مسلمان امنیت پیدا میکند و هم مردان
مسلمان امنیت پیدا میکنند.

زنان و مقابله با تهاجم فرهنگی

آن جایی که حجاب را از زنان دور میکنند ،آن جایی که زن را به عریانی و
برهنگی نزدیك میکنند ،در درجة اول ،امنیت از خود زن و در درجة بعد ،از

تاریخ

197۱/12/2۳

197۱/12/2۳

مردان و جوانان گرفته خواهد شد.
در این راهپیماییها ،وقتی دوربینها میرود روي چهرهي خانمهایی که با
حجاب کامل ،فرزندانشان را هم در بغل گرفتهاند و در شرایط دشوار به
راهپیمایی آمدهاند ...براي ما افتخار است.
در صدر اسالم ،زن در میدان جنگ ،عالوه بر بستن زخم مجروحان که این
کار بیشتر بر عهدة زنان بود حتی گاهی با نقاب ،در میدان جنگ و رزمهاي
دشوار آن روز ،شمشیر هم میزد! . ..حجاب خود را هم حفظ میکرد؛ چون
اینها منافاتی باهم ندارد.

1971/3/2۱

197۱/12/2۳

 5ـ حضور در عرصههاي مختلف
زنان به قدري که توان جسمی و نیازها و ضرورتهایشان اجازه میدهد ،میتوانند در فعالیتها
شرکت کنند .آنها هر چه میتوانند ،تالش اقتصادي و سیاسی و اجتماعی کنند( .)197۱/1/2۳سایر
نظرات رهبري در این مورد در جدول زیر آوده میشود:
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جدول  :5چکيده نظرات رهبر در خصوص نقش حضور زنان در عرصههاي مختلف در استحکام نظام
وظایفزنان

بیانات

تاریخ

حضور در عرصههاي مختلف

زنان به قدري که توان جسمی و نیازها و ضرورتهایشان اجازه
میدهد ،میتوانند در فعالیتها شرکت کنند .آنها هر چه میتوانند،
تالش اقتصادي و سیاسی و اجتماعی کنند.

197۱/1/2۳

اگر کشور بتواند جامعةزنان را با تکیه بر تعلیمات اسالمی ،با همان
معارفی که اسالم خواسته است ،آشنا کند ،من تردیدي ندارم که
پیشرفت و ترقی و تعالی کشور مضاعف و چند برابر خواهد شد.

1971/7/9۳

در هر میدانی که بانوان مسؤوالنه وارد شوند ،پیشرفت در آن میدان
چند برابر خواهد شد.

1971/7/9۳

حضور زنان در بخشهاي مختلف بسیار مهم است.

1971/7/9۳

بعضی میگویند چون فعالیت اجتماعی اجازه نمیدهد به خانه و شوهر
و فرزند برسیم ،پس فعالیت اجتماعی نباید بکنیم .بعضی میگویند
چون خانه و شوهر و فرزند ،اجازه نمیدهد فعالیتاجتماعی بکنیم ،پس
شوهر و فرزند را باید رها کنیم .هر دو غلط است.

197۱/12/2۳

این(پایبندي به خانواده) هنر زن است و منافاتی هم با درس خواندن و
درس گفتن و کار کردن و ورود در سیاست و امثال اینها ندارد.

19۳3/2/1

چه کنیم که زن در جامعه ما هم بتواند وظایف اجتماعیاش را انجام
دهد ،هم حقوق اجتماعی و خانوادگیاش محفوظ بماند؟ چه کنیم که زن
مجبور نباشد بین این چند تا ،یکیرا انتخاب کند؟

1931/7/29

به فضل الهی زنان کشور اسالمی ایران توانستند در میدانهاي
گوناگونی حضور یابند و عظمت روحیه زن مسلمان را نشان دهند.

197۱/1/2۳

زنان کشور اسالمی ایران توانستند شخصیت حقیقی خودشان را تا
حدود زیادي پیدا کنند ،در میدانهاي گوناگونی حضور یابند و عظمت
روحیه زن مسلمان را نشان دهند ،که شما نمونهاش را در وضع این
مادر شهید و مادران عزیز و دالور سایر شهدا دیدید و میبینید.

197۱/1/2۳

من هرجا که با مادران شهدا مواجه شدهام ،آنها را حتی از پدران
شهدا هم قويتر دیدهام .غالباً نمونهاش را در روحیه این مادران
بزرگوار و شجاع میتوانید ببینید .این ،عظمت زن مسلمان در
میدانهاي سیاسی و فرهنگی است.

197۱/1/2۳
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ما معتقدیم زنان در هر جامعه سالم بشري قادرند و میباید فرصت
پیدا کنند که درحد سهم خود ،تالش خویش را در پیشرفتهاي علمی و
اجتماعی و سازندگی و ادارة این جهان به عهده بگیرند.

191۳/1۳/21

اشتغال بانواناز جمله چیزهایی است که ما با آن موافقیم .بنده با انواع
مشارکتهاي اجتماعی موافقم؛ حاال چه از نوع اشتغال اقتصادي باشد،
چه از نوع اشتغاالت سیاسی و اجتماعی و فعالیتهاي خیر خواهانه و
از این قبیل باشد؛ اینها هم خوب است.

191۳/1۳/21

زن با نقاط قوت زنانه خود میتواند در جامعه یك نقش استثنایی ایفا
کند .اگر زن با این خصوصیات در عالمِ وجود نبود ،انسانیت معنا پیدا
نمیکرد.

19۳۴/9/2۱

هویتاسالمی این است که زن در عرصه مسائلاجتماعی و سیاسی و
ایستادگی و صبر و مقاومت و حضور سیاسی و خواست سیاسی و
درک و هوش سیاسی ،شناخت کشور خود ،شناخت آینده خود،
شناخت هدفهاي ملی و بزرگ و اهداف اسالمی مربوط به کشورهاي
اسالمی و ملتهاياسالمی ،شناخت توطئههاي دشمن ،شناخت دشمن،
شناخت روشهاي دشمن باید روزبهروز پیشرفت کند و هم در زمینه
ایجاد عدل و انصاف و محیط آرامش و سکونت در داخل خانواده باید
پیشرفت داشته باشد.

1973/1/9۳

زن در محیط اسالمی رشد علمی میکند ،رشد شخصیتی میکند ،رشد
اخالقی میکند ،رشد سیاسی میکند ،در اساسیترین مسائل اجتماعی
در صفوف مقدم قرار میگیرد.

1931/۴/21

زن هم باید مادرِ خوب و همسر خوبی باشد ،هم در فعالیت اجتماعی
شرکت کند .فاطمة زهرا(سالماهللعلیها) مظهر چنین جمعی است؛ جمع
بین شؤون مختلف .زینب کبري نمونه دیگر است.

19۳۴/۱/۱

حضور زن در این عرصههاي اساسی سیاسی و اجتماعی ،تثبیت شده
است .زنها میآمدند با پیغمبر بیعت میکردند.

1973/1/9۳

 6ـ تشويق همسر و فرزندان به دفاع از کشور
تشویق همسران و اعضاي خانواده به مشارکت در فعالیتهاي دفاعی از دیگر اقداماتی
است که زنان مسلمان میتوانند به نحو اثرگذاري در آن دخالت داشته باشند .اگر پشتیبانی
زنان از مردان مبارز خود وجود نداشته باشد ،چه بسا آنها هم به این کار رغبت پیدا نکنند.
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اثرگذاري عاطفی و تشویق مردان براي مبارزه توسط زنان از صدراسالم تاکنون وجود
داشته و در انقالباسالمی ایران و هشتسال دفاع مقدس نمونههاي فراوانی از این فعالیت
انقالبی زنان وجود دارد .ازجمله ویژگیهاي روانشناسی زنان ،نقش اثرگذاري آنها بر
اطرافیان است .زنان با داشتن ویژگیهاي روحی و روانی خاص و توانمندي درک صحیح
شرایط و توجه به نکات ریز و حساس میتوانند در تغییر نگرش دیگران بهویژه همسر و
فرزندان خود نقش بسزایی داشته باشند .معموالً این اقدام بهصورت مستقیم و با زبان
شفاف بیان نمیشود ،بلکه با روشهاي خاص و غیرمستقیم به ثمر میرسد .تشویق
فرزندان و همسر به شرکت در جنبههاي دفاع نظامی یا همکاري در سایر جنبههاي دفاعی
مانند مقابله با تهاجم فرهنگی یا تحریم اقتصـادي میتواند از جمله کارکردهاي زنان در
استحـکام درونی نظام باشد .مقام معظم رهبري در همین زمینهها میفرمایند:
جدول :6چکيده نظرات رهبر درخصوص نقش زنان در تشويق خانواده به دفاعاز کشور و استحکام نظام
وظایف
زنان

بیانات

تاریخ

تشویق همسر و فرزندان به دفاع از کشور

زنانی که توانستند شهیدانی را پرورشدهند؛ اینزنانی که توانستند
شوهران یا فرزندان خود را بهصورت انسانهاي فداکاري
درآورند که بروند و از کشور و انقالب دفاع کنند؛ از هستی ملت و
از آبروي ملت دفاع کنند .اینها زنان بزرگی هستند.

1971/7/9

زنان هستند که همسران خود را و فرزندان خود را براي حضور
در خطرناکترین میدانها و جبههها آماده میکنند و تشجیع می-
کنند.

1931/۴/21

مادران شهدا ،همسران شهدا ،همسران جانبازان ،همسران اسرا و
آزادگانما؛ مادران اینها با صبر خود یك فضایی را در یك منطقه
محدودي به وجود آوردند ،که آن فضا جوانها را ،مردان را ،به
حضور مصممانه تشویق میکرد.

1931/۴/21

اگر خانوادههاي شهدا ـ مادران و همسران ـ صبر نمیکردند ،جنگ
دچار مشکالت بسیار بزرگی میشد .در آن مقطع ،نقش زنان،
بسیار برجسته بود.

197۱/1/2۳
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روح لطیف زنانه ،آن هم نسبت به جگرگوشه ،این را پرورش بدهد،
بزرگ کند مثل دسته گل ،بعد راضی بشود که او برود میدان جنگ
و به شهادت برسد؛ بعد براي این که جمهوري اسالمی دشمنشاد
نشود.

1931/2/29

این مادر(مادر شهید) با همان احساسات مادرانه سالم و جوشان
و پرفوران ،آنچنان نقشی ایفا کند که صد تا مادر دیگر تشویق
بشوند بچههاشان را بفرستند میدان جنگ.

193۳/1۳/1۴

همسران صبور شهدا ،زنهاي جوان ،شوهران جوانِ خودشان را
در آغاز زندگی شیرین خانوادگی مورد آرزو ازدست بدهند .اوالً
راضی بشوند این شوهر جوان بلند شود برود جایی که ممکن
است برنگردد؛ بعد هم شهادت او را تحمل کنند؛ بعد هم افتخارکنند،
سرشان را باال بگیرند .اینها آن نقشهاي بیبدیل است.

193۳/1۳/1۴

خانمهایی رفتند همسر جانبازان شدند .یك مرد ناقصِ معیوبِ
احیاناً بداخالقِ به خاطر وضع جسمی یا اختالالت ناشی از
موجگرفتگی و غیره را انسان بهعنوان یك متعهد و یك مسؤول،
داوطلبانه و بدون هیچاجباري برود پذیراییاش را به عهده بگیرد،
خیلی فداکاري کرده است .اینها این فداکاري را کردند .اصالً نمی-
شود نقش زنان را محاسبه کرد.

193۳/1۳/1۴

جمعبندي
حفظ استقالل کشور از مهمترین وظایف ملتها و بهویژه نظام جمهوري اسالمی ایران است
که با ایثار خون هزاران شهید استقالل کشور را به دست آورده است .براي این اقدام بزرگ
عالوه بر تحکیم قدرت بیرونی و جلوگیري از تجاوز بیگانگان به کشور ،نیاز به استحکام
قدرت درونی نظام است که با اتکا به خود و توانمنديها و امکانات داخلی به خودکفایی
رسیده و به نحوي عمل کند که هیچ کشوري نتواند با تهدید و تحریم و امثال ان به امنیت و
آسایش مردم خدشهاي وارد نماید .از آنجا که استحکام درونی نظام نیاز به همکاري و
مشارکت اقشار مختلف مردم در عرصههاي مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادي
دارد ،توجه به نقش زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در این امر ضروري است.
در پاسخ به این سؤال که وظیفه زنان در استحکام درونی نظام چیست؟ میتوان از دیدگاه
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مقام معظم رهبري وظایف زنان را در این عرصه در ابعاد تحکیم خانواده ،تربیت فرزند،
ازدیاد نسل ،حضور در جامعه و دفاع از نظام اسالمی ،کسب علم و دانش و بهکارگیري آن
در تولید و پیشرفت جامعه ،مقابله با تهاجم فرهنگی ،حضور در عرصههاي مختلف اجتماعی ـ
سیاسی و تشویق همسر و فرزندان به دفاع از کشور برشمرد .در پاسخ به سؤال دوم که
زنان چگونه میتوانند در استحکام درونی نظام مشارکت داشته باشند و در هر کدام از این
عرصهها چه فعالیتی میتوانند انجام دهند که به استحکام درونی نظام کمك کند .میتوان گفت
مهمترین وظیفه زنان استحکام بناي خانواده است .خانواده مهمترین و زیربناییترین نهاد
جامعه است و خیر و صالح جامعه در تشکیل درست این کانون و تربیت صحیح فرزندان
است .امروزه کشورهاي غربی در حفظ خانواده دچار مشکل شدهاند و این مسأله را با تهاجم
فرهنگی و حربههایی مانند حقوق بشر و آزادي زنان و امثال آن در حال انتقال به سایر
کشورها هستند.
مقام معظم رهبري در سخنرانیهاي مختلف به نقش زنان در نهضت انقالبی و هشت
سال دفاع مقدس و پیروزي انقالب و جنگ اشاره داشتهاند و معتقدند که اگر حضور زنان
در این عرصهها نبود ،قطعاً ما در انقالب و جنگ پیروز نمیشدیم .ایشان حضور زنان را
مشکلگشا میدانند و این حضور را عالوه بر مشارکت در راهپیماییها و اقدامات حمایتی،
صبر بر مشکالت و سختیهاي جنگ و شاهد شهید شدن همسر و فرزند خود بودن،
حضور در فعالیتهاي پشتیبانی و مباشري در جنگ میدانند .ایشان همچنین زنان متدین و
فعال جامعه را افراد داراي تحصیالت باال میدانند و توصیه میکنند که دختران و زنان
کسب علم و تحصیل و بویژه معارف دینی و انسانی کنند
مقام معظم رهبري حضور زنان در عرصههاي مختلف سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی در
جامعه با حفظ اولویت خانواده و رعایت حجاب اسالمی را از دیگر وظایف زنان در
استحکام درونی نظام میدانند .همچنین امروزه زنان میتوانند با اثرگذاري بر همسر و
فرزندان به تقویت زیرساختهاي نظام ،رونق اقتصادي ،عدم مصرف گرایی و مصرف
کاالهاي داخلی و مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی بیگانگان بر استحکام درونی نظام
بیفزایند.

  84دوفصلنامه علمي ـ ترويجي فقه و حقوق خانواده (نداي صادق)  /سال بيست و سوم  /بهار و تابستان  / 7931شماره 84

يافتههاي پژوهش
بر اساس بیانات مقام معظم رهبري نقش زنان در استحکام درونی نظام به شرح زیر
میباشد:
1ـ تالش زنان براي استحکام بناي خانواده میتواند موجب استحکام نظام اسالمی
شود.
2ـ انجام درست کارکردهاي خانواده از جمله تأمین نیاز عاطفی و جنسی همسر و
تربیت نسل اسالمی و انقالبی از دیگر شیوههاي مشارکت زنان در استحکام درونی نظام
است.
9ـ دفاع زنان از ارزشهاي دینی و اجتماعی خانواده به بقا و دوام و استقالل جامعه
کمك میکند.
۴ـ کسب علم و دانش و بهکارگیري آن در پیشرفت و خودکفایی کشور از دیگر نقشهاي
مورد تأکید مقام معظم رهبري براي زنان است.
۱ـ حفظ ارزشهاي اسالمی مانند حجاب و مقابله با تهاجم فرهنگی که در حال حاضر به
عنوان مهمترین ابزار دشمن براي حمله به هویت اسالمی ـ ایرانی جوانان است.
1ـ تشویق همسر و فرزندان به دفاع از کشور و نظام اسالمی( همانند همسران و مادران
شهدا و جانبازان) اقدام دیگري است که زنان میتوانند براي استحکام درونی نظام انجام
دهند.
7ـ ورود زنان به فعالیتهاي اقتصادي ،سیاسی و اجتماعی به هر اندازه که نیاز جامعه
است و توان جسمی و روحی آنها ایجاب میکند که خود موجب پیشرفت و توسعه کشور
در ابعاد مختلف میشود.
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نمودارشماره :1نقش بانوان در استحکام دروني نظام طبق بيانات مقام معظم رهبري

 5ـ پيشنهادها
با توجه به دیدگاه مقام معظم رهبري و اهمیتی که ایشان براي جایگاه زن مسلمان در
جامعه و فعالیتهاي او در عرصههاي مختلف دارند ،براي مشارکت هرچه بیشتر زنان در
تقویت و استحکام درونی نظام ،پیشنهادهایی براي مسؤوالن ارائه میگردد:
1ـ افزایش خودباوري در آحاد جامعه(زنان و مردان) به نقش سازنده زنان در جامعه.
2ـ فراهم کردن بستر و زمینه مناسب براي حضور اجتماعی ـ اقتصادي و سیاسی زنان
در جامعه با حفظ شؤون اسالمی بدون لطمه به نقش اصلی آنان که همانا مادري و
همسري است.
9ـ برجستهسازي نقش زنان در عرصههاي مختلف تاریخی و دفاع از ارزشهاي دینی و
ملی کشور.
۴ـ ساخت فیلمهایی با محوریت مبارزات و فداکاريهاي زنـان در انقالب و هشت سال
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جنگ تحمیلی.
۱ـ ترویج سبك زندگی ایرانی ـ اسالمی از طرق مختلف و با الگوسازي در رسانهها و
کتب درسی.
1ـ تولید کاالهاي داخلی با کیفیت و تشویق خانوادهها به استفاده از این کاالها به جاي
مشابه خارجی آنها.
7ـ تجلیل و تکریم از زنان موفق بهویژه همسران و مادران شهدا به عنوان الگوهاي
مناسب براي زنان.
۳ـ حمایتهاي قانونی و اجتماعی از زنانی که به امر خطیر مادري و تربیت فرزند
مشغول هستند.
3ـ تشویق زنان به مشاغل تولیدي خانگی و حمایتهاي قانونی از آنها.
1۳ـ بصیرتافزایی در زنان جامعه نسبت به مبارزه با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم
دشمنان.
11ـ تسهیل و فراهم سازي زمینههاي ازدواج به هنگام جوانان.
12ـ ارائه خدمات اجتماعی و حمایتی به مادران تا ضمن حفظ خانواده و نگهداري و
تربیت فرزندان بتوانند حضور اجتماعی و سیاسی موفقی در جامعه داشته باشند.
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