
| روزنام��ه ج��وان |  ش��ماره 5617 |  1440 رج��ب   11  |  1397 اس��فند   27 9دو ش��نبه 

زن در الگوي انقالب، تأثيرگذار، عفيف  وشريف است
در ميزگرد »جوان« با اساتيد حوزه زنان و خانواده مطرح شد

گام دوم عرصه جامعه سازي، تمدن سازي و پيشرفت است

88498440سرويس اجتماعي

ب�راي ورود به گام دوم انقالب و ش�روع دهه 
پنجم انقالب با همه ارزش ها و انگاشته هايش 
و حضور جدي و فعال زنان را در سطح باالتري 
ني�از داري�م. گام دوم عرصه جامعه س�ازي، 
تمدن س�ازي و پيشرفت اس�ت. در اين گام 
بايد ما قله را تمدن س�ازي قرار دهيم و زنان 
در مس�ير تمدن س�ازي چند وظيفه اساسي 
بر عهده دارن�د. اگر گام دوم را هم 40 س�ال 
حس�اب کنيم باي�د زنان ام�روز و م�ادران 
جوان ما  زنان و مرداني تمدن ساز تربيت و با 
مستحکم کردن پايه هاي خانواده زمينه رشد 

انسان هاي تمدن ساز را فراهم کنند

زنان تمدن ساز هستند؛ در طول تاريخ بشر زنان اگرچه کمتر در کانون توجه بوده اند اما 
همواره پشت صحنه بسياري از مهم ترين حرکت هاي تاريخي را زنان در نقش هاي فطري 
مادري،  خواهري و همسري صحنه گرداني کرده اند. در طول تاريخ سرزمينمان نيز زن 
ايراني هيچگاه زن منفعل و خانه نشيني نبوده است و در تمام بزنگاه هاي تاريخي در کنار 
نقش هاي اصلي و محوري اش در تربيت نسل آينده همواره حضوري مؤثر داشته است. 

انقالب اسالمي ايران نيز با حضور و همراهي زنان به پيروزي رسيد و در منظومه فکري 
حضرت امام )ره( زنان توانستند به جايگاه اصلي و محوري خود در جامعه اسالمي دست 
يابند. زنان ايراني بعد از انقالب به لطف برقراري حکومت اسالمي و حاکميت ارزش ها 
فرصت يافتند تا بدون دغدغه در جامعه حضور يابند و در خانواده بدرخشند. گام نخست 
انقالب با همراهي زنان و فراهم آوردن فضاي مناسب براي رشد و تعالي جايگاه فردي 

و اجتماعي آنان طي شد. امروز در گام دوم انقالب زنان در تراز انقالب اسالمي بيش از 
پيش مسئوليت و نقش دارند. اين نقش با عنايت به نقش هاي مادري و تربيت نسل آينده 
اهميت بيشتري مي يابد. نقش زنان در تحقق اهداف و چشم اندازهاي گام دوم انقالب 
موضوع ميزگردي است که با حضور دکتر مينو اصالني رئيس سازمان بسيج زنان و دکتر 

سميه جالليان حقوقدان و وکيل دادگستري تقديم تان مي شود. 

ش�ايد بتوان نق�ش زنان در گام نخس�ت 
انقالب را قبل از پيروزي نهضت مردمي و 
در دوران مبارزات رژيم شاه پيگيري کرد 
و حتي قبل ت�ر هم در دوران مش�روطه و 
قبل از مشروطه ما نقش آفريني زنان را در 
مبارزات سياسي و استعماري و همچنين 
در حوزه ه�اي اجتماع�ي و اقتص�ادي به 
شکلي پررنگ و محوري شاهد بوده ايم. اگر 
بخواهيم اشاره اي به دستاوردهاي انقالب 
براي زنان و نقش زن�ان در تحقق اهداف 
انقالب اسالمي داشته باشيد، چه مواردي 

را مي توان عنوان کرد؟
اصالني:  نقش زنان در پيروزي انقالب و دوام آن در طول 
چهار دهه نقشي راهبردي و کم نظير است. به جز بانوان 
صدر اسالم که  در تغيي��ر تاريخ به نفع جبهه حق نقش 
داشته اند، مي توانيم زنان مسلمان انقالب اسالمي را در 
تداوم همان نقش بدانيم. زنان مسلمان ايران به تأسي از 
حضرت زهرا)س( و حضرت زينب)س( در طول تاريخ 
بي نظيرند. ما در هيچ انقالبي حض��ور تا اين حد عميق 
و اثرگذار زنان را در اين سط��ح نمي بينيم. چه در بحث 
ايجاد نهضت پي��روي از واليت و حتي شه��ادت در اين 
مسير را شاهد هستيم. در انقالب اسالمي حدود 7 هزار 
زن شهيد داريم که اينها الگوها و اسطوره هايي هستند 
که نس��ل جوان ما مي تواند به آنها ببالد. زنان و کودکان 
خرمشهر،  اه��واز،  قصرشيرين و بس��ياري از شهر هاي 
مرزي در غرب و جنوب که مورد هجوم نيروهاي بعثي 
و نيروهاي ضدانقالب قرار گرفت، شهرهايشان را ترک 
نکردند تا دشمن فکر نکند م��ردم ما پشت رهبرشان را 

خالي کرده اند. 
زنان ما فقط در شراي��ط صلح و آرام��ش نقش آفريني 
نداشته اند بلکه در سخت ترين بزنگاه هاي انقالب اسالمي 
شاهد حضور آنها بوده اي��م. تحريم اقتصادي براي امروز 
نيست و از ابتداي انقالب به دليل مباني ديني و اسالمي 
و تضاد دنياي غرب با ارزش هاي اسالمي، دشمني با ما 
آغاز شد. اين دشمني در حوزه فرهنگي بود و شبکه هاي 
معاند تالش مي کردند مادران را تحريک کنند تا مانع از 
حضور فرزندانشان در جبهه هاي حق عليه باطل شوند. 
در حوزه اقتصادي نيز با تحريم مواجه بوديم و کاالهاي 
اساسي مردم به وسيله کوپن و بسيج اقتصادي در اختيار 
مردم ق��رار مي گرفت اما مردم و به وي��ژه زنان به عنوان 
محور اقتص��اد خانواده تحريم هاي دشم��ن را مديريت 
کردند. در ساي��ه همين حمايت و حض��ور زنان بود که 
مردان اين سرزمين با آرامش خاطر در جبهه ها حضور 
پيدا مي کردن��د و مي درخشيدند و در م��واردي حتي 
مشوق همسر يا فرزندان خود بودند. زنان ما صبر همراه 
با رضايت داشتن��د. اين نقش بي بدي��ل خانم ها در گام 

نخست انقالب بود. 
خانم جالليان از نگاه ش�ما تعامل متقابل 
زنان و انقالب چگونه است. به اين معنا که 
زنان چه ميزان در پي�روزي انقالب نقش 
داش�تند و بعد از انقالب آيا فضاي جامعه 
آنان را در راستاي ارتقاي منزلت فردي و 

اجتماعي همراهي کرد؟
جالليان:  زن ها شالوده اصل��ي هر حرکتي بوده اند و در 

کل مسير رفته هيچ يک از انقالب هاي ما بدون حضور 
مؤثر زنان شکل نگرفته است. بعد از انقالب نقش آفريني 
زنان پر و بال گرفت. زن ها مي توانند بسيار مؤثر باشند در 
عين حال که ايراني بودن و اسالمي بودن خود را حفظ 
مي کنند. رشد و پيشرفت زنان در حوزه هاي مختلف قابل 
ستايش است و اين رشد در سايه خانواده هاي مستحکم 
و با فرهنگ غني است. انقالب با مستحکم کردن ارکان 
خانواده ب��ه اينجا رسيد ک��ه فرزندان اي��ن مملکت در 
حوزه هاي مختلف علمي، فرهنگي و ورزشي افتخارآفرين 
شوند. استحکام خانواده و قرار گرفتن زن مسلمان ايراني 
در اين ساختار در کنار مرد موجب شده تا ما در حوزه هاي 

مختلف حرف براي گفتن داشته باشيم. 
بعد از دوران جنگ تحميل�ي هم با ايجاد 
فضاي بازتر و آرامش بيش�تر در کشور ما 
شاهد نقش آفريني خانم ها در حوزه هاي 
مختلف فرهنگي- هنري،  ورزشي،  علمي 
و اجتماعي و سياس�ي هس�تيم. آيا اين 
حرکت ها هم در راستاي تحقق اهداف گام 

نخست انقالب قابل تفسير است؟
اصالني: بله، همينطور است. دختران جوان ما صحنه 
ورزش را به عنوان سنگر ديدند و با حجاب حضور مؤثر 
داشتند که اعتماد به نفس خاصي حتي به دختران ساير 
کشورها ارائه مي کرد و ديدند مي توانند با حفظ عفت و 
اعتقادات در صحنه هاي ورزشي حضور پيدا کنند. قبل 
از انقالب ما کمتر از انگشتان يک دست نويس��نده زن 
داشتيم اما حاال اين آمار به 12 هزار نفر رسيده است و اين 
يعني تعداد خانم هاي نويسنده ما 300 برابر شده است. 
قبل از انقالب مربي ورزشي خانم نداشتيم يا در سطوح 
پايين بودند اما امروز بيش از 30 هزار مربي خانم داريم 
که در سطح کشور دختران جوان ما را آموزش مي دهند 
و مدال هاي رنگارنگي را هم در سطوح ملي و بين المللي 
به دست آورده اند. در حوزه ه��اي فرهنگي هم ما شاهد 
ارتقاي قابل توجه زنان در سينما هستيم. سينماي دوران 
طاغوت يک سينماي دم دستي و سخيف بود که از جسم 
زن به عنوان ابزار استفاده مي کرد و به جز يکي دو فيلم ما 
شاهد هيچ اثر قابل توجهي نبوديم اما امروز با وجود تمام 
انتقادات در مقايسه با سينماي هاليوود و سينماي غربي 

ما سينماي پاک داريم. 
جالليان: زنان در بعد از انقالب صاحب شغل و جايگاه 
شدند و قانون از زن پشتيباني کرد و به او شغل و پست 
و جايگاه داد و مثابه مردان شدند. قبل از انقالب اينگونه 
نبود و زن��ان جايگاهي نداشتند. اي��ن نکته هم موضوع 
مهمي است که تبعيض ميان زن و مرد يک فکاهي است. 
غرب وقتي مي گويد در ايران بين زن و مرد تبعيض است، 
در عمل يک فکاه��ي را مطرح مي کند.  همه ما انس��ان 

هستيم اما زن زن است و مرد مرد. 
در واقع من از صحبت هاي ش�ما اينگونه 
برداش�ت مي کنم که همانگون�ه که زنان 
ب�راي پي�روزي انق�الب نقش آفرين�ي 
و فداکاري هايي داش�تند، انق�الب هم با 
حاکميت نظام ارزش�ي در جامعه موجب 
ش�د تا فضا براي فعاليت هاي اجتماعي- 
فرهنگي و سياس�ي زنان باز شود و هدف 
از ارتقاي جايگاه و ش�أن زن و هويت زن 

مسلمان ايراني در سايه انقالب اسالمي و 
احياي ارزش هاي معنوي و مذهبي به زنان 

محقق شد. درست است؟
اصالني: دقيقاً همينطور اس��ت. وقتي  انقالب اسالمي 
زمينه حضور جدي و مؤثر زنان را فراهم کرد، آنان به نحو 
احسن و تامه از اين فرصت طاليي استفاده کردند. حضرت 
امام هويت زن را بر مبناي دين و آيات و روايات الهي به 
رسميت شناخ��ت و جايگاه زن را در اس��الم  احيا کرد. 
امام احياگر هويت زن مسلمان در قرن معاصر بر مبناي 
آموزه هاي اسالم بود. وقتي اين فرصت طاليي ايجاد شد و 
اينگونه امتحان شدند، زنان هم از آن استفاده کردند و نه 
فقط در دوران صلح و آرامش بلکه در سخت ترين برهه ها 
هم حضور پيدا کردند. حتي قبل از انقالب ما خانم هايي 
همچون خانم دباغ را داريم که سال ها زير شکنجه هاي 
رژيم پهل��وي مقتدرانه پاي اسالم و انقالب ايس��تادند. 
شهيد طيبه واعظي را داريم که زير شکنجه هاي پهلوي 
به شهادت رسيد. بنابراين زنان ما از اين امتحان سربلند 
بيرون آمدند. در دهه چهارم ما با هدايت رهبر انقالب ورود 

جدي به مسائل علمي و درخشش جوانان و خانم ها را در 
حوزه هاي علمي و پژوهشي شاهد بوديم و دهه چهارم 

دوران شکوفايي عرصه هاي علمي انقالب بود. 
به دستاوردهاي انقالب براي زنان و نقش 
زنان در تحقق اهداف انقالب و نزديک تر 
شدن به الگوي ايراني- اسالمي پيشرفت 
در گام نخس�ت انقالب اش�اره داش�تيد. 
گام دوم انقالب دوران بلوغ آن محسوب 
مي شود و هر چند بخشي از حساسيت ها 
را پشت س�ر گذاش�ته ايم اما دوران بلوغ 
هم الزامات خاص خود را مي طلبد. از نگاه 
ش�ما ويژگي هاي گام دوم چيست و زنان 
و خانواده ها چه نقش�ي در تحقق الزامات 
الگوي اس�المي- ايراني پيشرفت در گام 

دوم دارند؟ 
اصالني: براي ورود ب��ه گام دوم انق��الب و شروع دهه 
پنجم انقالب با همه ارزش ه��ا و انگاشته هايش حضور 
جدي و فعال زن��ان را در دهه پنج��م در سطح باالتري 
نياز داريم. گام دوم عرص��ه جامعه سازي تمدن سازي و 
پيشرفت است. در اين گام بايد ما قله را تمدن سازي قرار 
دهيم و زنان در مسير تمدن سازي چند وظيفه اساسي 
بر عهده دارند. اگر گام دوم را هم 40 سال حساب کنيم 
بايد زنان امروز و مادران جوان ما  زنان و مرداني تمدن ساز 
تربيت و با مس��تحکم کردن پايه هاي خان��واده زمينه 
رشد انسان هاي تمدن ساز را فراهم کنند. در چهار دهه 
نخست زيرساخت هاي تمدني ما به خصوص در حوزه 
خانواده فراهم شده است. ستاد ملي زن و خانواده يکي از 
زيرساخت هاي تمدني است که رئيس جمهور و وزرا عضو 
آن هستند. بگذريم از اينکه اين ستاد در دولت يازدهم 
اصالً تشکيل نشد و در دولت دوازدهم هم يک بار تشکيل 
جلس��ه داد اما اين ستاد در باالتري��ن رأس اجرايي و با 
حمايت هاي رهبر انقالب همراه است. ما زير ساخت هاي 
گام دوم انقالب در حوزه خانواده را داريم و بايد اجرايي 

شود و اين زيرساخت يک زيرساخت تمدني است. 
چ�را خان�واده را زيرس�اخت تمدن�ي 

مي دانيم؟ 
اصالني: زيرا تمدني ماندگار، پايدار و استوار خواهد بود 

که در آن خانواده جايگاه محکم و استواري داشته باشد. 
هيچ گاه مثل امروز بر اساس فرهنگ غربي آسيب نديده 
است و به تعبير مقام معظم رهبري اين ماجراي ديروز و 
امروز نيست و يکصد سال است براي فروپاشي خانواده 
برنامه ريزي مي کنند. پس براي استحکام تمدن اسالمي 

و الهي بايد خانواده مستحکم شود. 
خانم جالليان خانم اصالني به بحث آسيب 
به ساختار خانواده طي يک برنامه يکصد 
ساله اشاره داش�تند. از نگاه شما آيا اين 
آسيب به خانواده ايراني هم تسري داشته 
است؟ مجاري اين نفوذ در جامعه انقالبي ما 

چه بوده است؟  
جالليان: ما از سال 83 مي گوييم زن الگوي ايراني براي 
نس��ل جديد انقالب بايد معرفي ش��ود و بايد منشوري 
نوشته شود و اين منشور نوشته ش��د اما چون يکطرفه 
بود صدايش درنيام��د. در هيچ جاي دنيا ب��ه زن براي 
نکاح استقالل مالي نمي دهند اما در ايران خانواده نقش 
محوري دارد. تمام دنيا هم به اين نتيجه رسيده اند بعد از 
بدبختي هايي که مکتب فمينيسم براي غرب ايجاد کرد، 
آنها بايد به خانواده بها بدهند همانطور که دين مبين ما 
خانواده را برجسته کرد و ما در اين حوزه کمترين آسيب 
را ديديم. البته با نگاه آسيب شناسانه به اين استقالل مالي 
زنان در قالب مهريه مي بينيم که از همين منظر آمده اند و 
به خانواده آسيب زده اند. در تمام دنيا تنها زناني که تحت 
عنوان مهريه استقالل مالي دارند ايرانيان هستند اما در 
حوزه آسيب شناسي مي بينيم همين ماج��را و افراط و 
تفريط هايي که در اين حوزه اتفاق افتاده موجب شده تا 
خانواده هاي ما در اين بخش دچار انحطاط شوند،چراکه 
مقادير مهريه ها باال رفت و اين مسئله کفويت در ازدواج 
را به هم زده است. اين مس��ئله موج��ب شده تا بخشي 
از زندانيان ما را زنداني��ان مهريه تشکيل دهند و چهره 

خانواده و چهره زن ايراني در دنيا تقبيح شود. 
به باور شما چه جرياني موجب شده تا در 
برخي مواضع ما شاهد چنين آسيب هايي 

در کانون خانواده باشيم؟
جالليان: من نسل دهه 60 هس��تم. زنان ما در ابتداي 
انقالب با جنگي مواجه شدند که بايد کانون خانواده حفظ 
مي شد و  نقش حفظ کانون خانواده را بر عهده داشتند. 
ممالک غربي به اين نتيج��ه رسيدند چيزي که موجب 
پيروزي و نگه داشتن انق��الب اسالمي ما شد و در طول 
سال هاي جنگ اين انقالب را حفظ ک��رد، خانواده بود. 
ما يک خانواده کوچک داشتيم که پدر و مادر و فرزندان 
بودند و در حالت کلي خانواده بزرگ تري داشتيم؛ رهبر 
داشتيم و اي��ن خانواده محوري بود ک��ه موجب رشد و 
تعالي انقالب ما شد. انقالب ما هم منافع دنياي غرب را 
به هم مي ريخت پس بايد براي تأمين منافعشان تدبيري 
مي کردند. ک��م کم بحث حجاب را پي��ش آوردند. ابتدا 
نمي توانس��تند روي حجاب زن مانور بدهند. در دوران 
قبل از انقالب هم حجاب وجود داشت. به همين خاطر 
ما با هجوم رسانه ها مواجهيم که سطح ديگري از تهاجم 
را در حوزه هاي فرهنگي در دهه 70 به دست داد و حاال 
در 40 سالگي هم بحث حجاب را به وجود آورده اند؛ بحث 
دختران انقالب و دختراني که روسري هايشان را بر چوب 
زده اند. خيلي هايشان عماًل با حجاب مشکلي ندارند کما 

زهرا چيذري
   گفت وگو  

زنان م�ا در ابت�داي انقالب ب�ا جنگي 
مواجه ش�دند که بايد کان�ون خانواده 
حفظ مي شد و نقش حفظ کانون خانواده 
را بر عهده داش�تند. ممال�ک غربي به 
اين نتيجه رس�يدند چيزي که موجب 
پيروزي و نگه داش�تن انقالب اسالمي 
ما ش�د و در طول س�ال هاي جنگ اين 
انق�الب را حفظ ک�رد، خان�واده بود. ما 
يک خانواده کوچک داش�تيم که پدر و 
مادر و فرزندان بودن�د و در حالت کلي 
خان�واده بزرگ ت�ري داش�تيم؛ رهبر 
داش�تيم و اين خان�واده مح�وري بود 
که موجب رش�د و تعالي انقالب ما شد

اينکه يکي از اين دختران که دستگير شده بود روسري اش را مي خواسته 
سر کند اما وقتي بررسي مي شود مي بينيم اغلب اينها ماحصل يک خانواده 
از هم پاشيده اند. ما بايد هشيار باشيم که اگر خانواده هاي ما آسيب ببينند، 

انقالب ما در گام دوم با مشکل مواجه مي شود. 
خانم اصالن�ي، خانم جالليان با نگاه آسيب شناس�انه به 
موضوع خانواده پرداختند. ما اسناد باالدستي متعددي 
را هم در حوزه زنان و خانواده داريم از منش�ور حقوق و 
مس�ئوليت هاي زن در جمهوري اسالمي ايران گرفته تا 
اسنادي که خانواده را در محور خود قرار داده اند همچون 
سياست هاي کلي جمعيت،  سياست هاي کلي خانواده و 
سند تس�هيل ازدواج. آيا اين اسناد پشتوانه حفاظت از 
کيان خانواده به منزله بسترسازي تئوريک تمدن سازي 

براي گام دوم انقالب به شمار نمي رود؟ 
اصالني:  بله اينها در واقع زيرساخت هاي ايجاد تمدن نوين اسالمي است. 
ما سند ملي جمعيت را داريم که به تشکيل خانواده و تکثير نسل کمک 
مي کند. سند راهبردي تسهيل ازدواج را داريم که فرازهايي بسيار محکم 

و کاربردي دارد. 
آيا ازدواج مي تواند در تمدن سازي نقش داشته باشد؟ 

اصالني: بل��ه ازدواج امري مقدس است و تمدن س��ازي بر مبناي بلوغ و 
تکامل انسان شکل مي گيرد و تکامل انسان بر مبناي زوجيت است و اساساً 
تکامل تمام موجودات در ساختار خلقت بر مبناي زوجيت شکل مي گيرد. 
پس بحث زوجيت و قداست ازدواج و پايين آوردن سن ازدواج در گام دوم 
بسيار مهم است. در غرب فمينيسم منسوخ است و زير سؤال بردن نقش 
مادري يک حرکت دست چندمي فمينيستي و نهايت وادادگي و بي خردي 
است. خانم جوآنا فرانسيس مي گويد مادر شدن  براي غربي ها يک رؤيا و 
افسانه است. ما بايد از جايگاه مادري در گام دوم انقالب به عنوان يک وديعه 
محافظت کنيم. ما اسناد باالدستي بسيار متقني در اين زمينه داريم. از همه 
مهم تر قانون اساسي و در مرحله بعد اسنادي همچون سند ملي جمعيت و 

قانون تسهيل ازدواج که به آنها اشاره شد. 
حضرت آقا در بيانيه گام دوم تأکيد ويژه اي بر نقش جوانان 
داشتند. بديهي اس�ت جواناني مي توانند در اين مهم به 
خوبي نقش آفرين باشند که در ساختار آموزشي مناسبي 
تربيت يافته ان�د اما در اين حوزه ما ب�ا انفعال در اجرايي 
کردن اسناد بومي همچون سند تحول آموزش و پرورش 
مواجهيم. جايگاه چنين اسنادي را در تربيت نسل جوان 

تراز انقالب اسالمي چگونه ارزيابي مي کنيد؟
اصالني:  يکي از بحث هاي بس��يار مهم در انسان سازي براي تمدن نوين 
اسالمي همين سند اس��ت. سند تحول بنيادين آم��وزش و پرورش يک 
زيرساخت تمدني است که اگر آموزش و پ��رورش آن را در فرايند زماني 
مناسب عملياتي کند، نس��ل آينده ما تمدن ساز است و خانواده ها هم در 
همين مسير به پيشرفت و انسان سازي کمک خواهند کرد و ما مي توانيم به 
عنوان يک جامعه الگو براي تمام جهان و کشورهاي اسالمي معرفي شويم. 
به نظرم در گام دوم زمينه براي نقش آفريني زنان بسيار فراهم و اين مسئله 
براي زنان بسيار مسئوليت آفرين است. نکته محوري و کليدواژه در بيانيه 
گام دوم جوانان هستند و اين مادران هستند که مي توانند جوانان فرهيخته 
اميدوار و با نشاط را به جامعه وارد کنند. نقش مادري در اين گام بسيار مهم 
است و بايد براي آنکه خانم ها بتوانند اين نقش را ايفا کنند، برنامه ريزي شود. 
در حوزه اشتغال خانم ها براي آنکه نقش مادري آسيب نبيند ما نيازمند چند 
نظام شغلي هستيم تا به صورتي نظام مند و با در نظر گرفتن زير نظام هاي آن 
زنان ما بتوانند در عين مادري به تناسب شرايطشان نقش آفريني اجتماعي 
هم داشته باشند اما نقش محوري تربيت نسل آينده به هيچ وجه خدشه دار 
نشود. اينها قابل انجام است و ما در مجموعه بسيج زنان در حال طراحي اين 
نظام هاي شغلي نيمه وقت و پاره وقت يا پروژه اي هستيم اما وظيفه اصلي 

آن بر عهده معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري است. 
رهبر معظم انق�الب در موضوع زن و خان�واده تأکيدات 
ويژه اي دارند از جمله اينکه »ما در ح�وزه زن و خانواده 
از غرب طلبکاريم.« ايشان همچنين الگوي سوم زن نه 
شرقي نه غربي را براي زن مسلمان ايراني مطرح مي کنند؛ 
الگويي که مي تواند در گام دوم انقالب به تمام دنيا صادر 
شود و الگوي سوم زن تراز جمهوري اسالمي ايران را به 
تمام جهانيان ارائه دهد. براي گفتمان سازي الگوي زن نه 

شرقي نه غربي چه الزاماتي بايد مورد توجه قرار گيرد؟ 
اصالني: گفتمان سازي الگوي زن نه شرقي نه غربي يک گام بسيار مهم 
است که همه جامعه ما بايد اين الگو را به خوبي بشناسند و مصاديقي که 
در کنارشان هستند به آنها معرفي شود. ما مصاديق زن نه شرقي نه غربي 
کم نداريم؛ مادران شهدا،  همسران شهدا و  خانم هايي که در صحنه هاي 
علمي،  فرهنگي و  ورزشي در حال خودنمايي هستند. ما ابتدا نياز داريم در 
جامعه خودمان الگوي زن نه شرقي نه غربي را معرفي کنيم. زن شرقي دچار 
روزمرگي بي سرانجام است و الگوي زن غربي هم صرفاً ابزار است. انقالب 
اسالمي اما الگوي زن نه شرقي نه غربي و به تعبير مقام معظم رهبري الگوي 
سوم يعني زن تأثيرگذار،  عفيف و شري��ف در ميدان مرکز و در عين حال 
پاسدار سنگر خانواده است و همه اي��ن نقش ها را به درستي ايفا مي کند. 
اين الگو هم بايد در داخل معرفي شود و بدين منظور هنر و رسانه ها بايد 
پيشقدم شوند. معرفي اين الگوها مي تواند به باورها و اعتماد به نفس جوانان 
به عنوان محور اصلي و نقطه کانوني گام دوم در ساخت تمدن نوين اسالمي 

کمک بزرگي باشد. 
خانم جالليان از نگاه شما الگوي سوم زن مسلمان ايراني 

چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟
جالليان: در بحث تمدن س��ازي آنچه منظومه فک��ري حضرت آقا در 
خصوص الگوي سوم زن بيشتر بر ايراني و مسلمان بودن زن تکيه دارند در 
مجامع بين المللي در شرق آسيا در ساز و کار خانواده هيچ گونه جايگاهي 
براي زن وجود ندارد. ما هميشه در خصوص غرب صحبت مي کنيم چون 
اوضاع زن شرقي اسفناک تر است. غربي ها از يک زماني با اين استدالل که 
زنان دچار اسارت هستند مکتب فمينيسم را راه اندازي کردند اما بعد ها 
ديدند همان مادراني که قرار است نس��ل فرداي آنها را تربيت کند فاقد 
هر عالمت مادر بودن هستند. دنياي غرب در سايه فمينيسم مشاهده 
کرد که رشد جمعيت بسيار کم و بي بندباري در جامعه بسيار زياد شده 
است. به همين خاطر به خانواده گرايش پيدا کردند. بررسي خانواده در 
دنياي غرب در سال هاي اخير مفهوم قابل اغماضي پيدا کرده است. در 
کشوري همچون سوئد مادر اگر فرزندي ب��ه دنيا بياورد چهار سال به او 
حقوق مي دهند تا در خانه بنشيند و فرزندش را تربيت کند. اين نشان 
مي دهد آنها به اشتباهشان در مسير رفته پي بردند و زن جايگاه اصلي 
خود را پيدا مي کند. ما در ايران زن ايراني مسلمان را داريم که در خيلي 
از حماسه سازي هاي ما محور بوده است. ما نمي توانيم نقش مهم رودابه 
را فراموش کنيم و در حوزه مذهبي الگويي همچون حضرت زهرا )س( را 
از ياد ببريم. منظومه حضرت آقا در خصوص الگوي سوم زنان بسيار قابل 
تأمل است. زماني که اليحه حمايت از خانواده را وارد کردند مقام معظم 
رهبري الگوي سوم زن مسلمان را مطرح کردند و اراده ايشان بر الگوي نه 
شرقي نه غربي است. ما نبايد هيچ گاه زن و مرد را از يکديگر جدا کنيم. 
در فرهنگ غني ايران مرد از زن خواستگاري مي کند و زن و مرد تشکيل 

خانواده مي دهند تا با هم زندگي کنند. 
زن ايراني الگويش حضرت زهراست و الگويي که منظومه فکري حضرت 
آقاست. آقا بحث الگوي سوم را همزمان با اليحه حمايت مطرح کردند. اين 
اليحه از سال 61 در قانون خانواده ما اجرا مي شود و حرف جديدي ندارد. 
بايد دقت کنيم برخي لوايح مثل اليحه منع خشونت عليه زنان مي تواند 
خانواده را از بعد ديگري از هم بپاشد. منظومه فکري حضرت آقا اين بحث 
است که به اين برسيم که مادران ما با پدرانمان چگونه زندگي کردند. به 
همين خاطر هم از نگاه من براي حضور مؤثرتر در گام دوم انقالب الزم است 
تا به مس��ير رفته نگاهي بيندازيم و مراقب باشيم تا اشتباهات موجود در 

مسير رفته را اصالح کنيم. 


