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مقدمه
بیشــک ،توســعۀ پایــدار و متــوازن در هرکشــوری بــا نقشآفرینــی و مشــارکت
اقشــار وگروههــای مختلــف اجتماعــی بهویــژه زنــان فعــال و پویــای جامعــه ،میســر و
محقــق میشــود و نگــرش تک ُبعــدی در فراینــد توســعه ،حاصلــی در پــی نخواهــد
یو
ن بــر پای ـ ۀ برابــر 
ل آنــا 
ت كامــ 
ن و مشــارك 
ی زنــا 
داشــت .از ایــن رو ،توانمندســاز 
ی
ی از پیشنیازهــا 
ت جامعــه ،یكــ 
ی و مدیریــ 
اعتــدال در فرآینــد تصمیمگیــر 
توســعۀ پایــدار محســوب میشــود.
در ایــران اســامی زنــان بــه اقتضــای حاکمیــت ارزشهــا و باورهــای دینــی
و قداســت و جایــگاه خــاص آنــان در نهــاد خانــواده و خــارج از آن در چارچــوب
قانــون ،شــرع و اخــاق ،از جایــگاه ویــژهای برخوردارنــد .در قانــون اساســی جمهوری
اســامی هــم کــه منبعــث از اســام و آموزههــای دینــی اســت ،جایــگاه رفیعــی بــرای
ً
زنــان تعریــف و منظــور شــده اســت .اصوال اســام حضــور ،مشــارکت و فعالیت زنان
را در عیــن ســامت و حفــظ عــزت نفــس ،ســازنده و مفیــد میدانــد و محدودیــت
زن را در صورتــی کــه بــه انــزوا و تقلیــل و فروکاســتن شــخصیت و منزلــت وی منجــر
شــود ،نمیپذیــرد.
دولــت تدبیــر و امیــد بــا رویکــردی اعتدالــی ضمــن احتــرام بــه کرامــت انســانی
زنــان ،همــواره بهبــود وضعیــت و توانمندســازی آنــان را در عرص ههــای مختلــف
علمــی ،فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی ،در فرآینــد توســعه و پیشــرفت
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کشــور مطمــح نظــر داشــته و بــا اســتناد و اتــکا بــه مشــی و عمــل اعتدالــی ،حضــور
و کنشــکری آ گاهانــۀ زنــان را از ضرورتهــا و پیششــرطهای توســعه در جامعــه
میدانــد.
ریاســت محتــرم جمهــوری ،جنــاب آقــای دکتــر حســن روحانــی بــر ایــن عقیــده
اســت کــه «مــا نــه فرهنــگ خشــونت و نــه خشــونت فرهنگــی ،نــه فرهنــگ تبعیــض
و تبعیــض فرهنگــی ،نــه فرهنــگ افــراط و نــه افراطیگــری فرهنگــی را بــرای جامعــه
بهویــژه زنــان نخواهیــم پذیرفــت» .در عمــل بــه ایــن انــگارۀ راهبــردی ،دولــت اعتدال
میتوانــد فرصتــی تاریخــی بــرای تحقــق نقــش واقعــی زن ایرانــی مســلمان فراهــم
کنــد .نقطــۀ دلگرمــی و امیــدواری دولــت تدبیــر و امیــد بــرای تحقــق نقــش واقعــی
زنــان ،پیــروزی آنــان در آزمونهــا رویدادهــای بــزرگ تاریخــی بهو یــژه نهضــت امــام
خمینــی (ره) و دوران هشتســالۀ دفــاع مقــدس اســت کــه در صحن ههــا و ابعــاد
گوناگــون پابهپــای مــردان بــه ایفــای نقــش پرداختنــد .همچنیــن ،در عرص ههــای
سیاســی ،از جملــه شــرکت در انتخابــات گوناگــون و عرص ههــای علمــی و
ً
دانشانــدوزی نیــز کارنامـهای درخشــان دارنــد .اصــوال زن مســلمان ایرانــی ،ســازندۀ
بنمایههــای فرهنگــی و اجتماعــی و تأثیرگــذار در عرصههــا و ســطوح گونا گــون
جامعــۀ ایرانــی اســت و بایــد مســئلۀ زنــان را بــه نوعــی مســئلۀ کل جامعــه تلقــی کــرد
و نســبت بــه آن نگاهــی راهبــردی داشــت.
البتــه در زمینــۀ حضــور زنــان توانمنــد کشــور در عرصههــای مختلــف و جایــگاه
واقعــی و آرمانیشــان در جامعــه و نیــز تحقــق خواســتههای برحــق و مطالبــات
بهجــای آنهــا ،موانــع و کاســتیهایی هــم وجــود دارد کــه میتــوان بــا در پیــش گرفتــن
نگــرش درســت و مطالعهشــده بــر مشــکالت و محدودیتهــا غلبــه کــرد.
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق و تأ کیــدات خــاص ریاســت محتــرم جمهــوری بــر جایــگاه
تهــا
زنــان کشــورمان در عرصههــای مختلــف ،و اهمیــت گفتمــان سیاســی دول 
در اعتباربخشــی بــه توســعۀ متــوازن و نداشــتن نــگاه جنســیتی و تحدیدگــر بــه زن،
اکنــون کــه توســعۀ پایــدار بــر پایــۀ اعتــدال و تدبیــر و امیــد وجهــۀ همــت ایــن دولــت
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قرارگرفتــه ،آراء ،اندیشــهها ،برنامههــا ،محورهــا و دغدغههــای ریاســت محتــرم
جمهــور در مــورد ایــن قشــر عظیــم و تأثیرگــذار جامعــه از اهمیــت و ارزش بســیاری
برخــوردار اســت کــه وارســی و مطالعــۀ آنهــا میتوانــد چــراغ راه و رهنمــودی بــرای
یهــای
مدیــران کشــور در جهــت حرکــت بــه ســوی توســعه بــا بهرهگیــری از توانای 
همافزاینــدۀ زنــان و مــردان ایرانــی باشــد.
مرکز پژوهش ،سنجش و اسناد
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منزلت زنان در فر هنگ اسالمی
زن از منظر اسالم
در اســام زن و مــرد هــم در خلقــت و هــم در ایفــای نقــش [تفاوتــی ندارنــد] .البتــه
ز نهــا نقــش خــاص خــود را در برخــی مــوارد دارنــد .مردهــا هــم نقــش خــاص خــود
را دارنــد .اگــر مــا بخواهیــم تقســیم کنیــم و امتیــاز انســانها را بــر مبنــای کاری کــه
انجــام میدهنــد و وظیفــهای کــه بــه ثمــر میرســانند ،نــگاه کنیــم ،در برخــی از
مــوارد ز نهــا وظیفــۀ ســختتر و ســنگینتری بــر دوش دارنــد.
در یــک خانــواده فرزنــدی کــه میخواهــد تربیــت شــود ،فــردا مدیــر و فعــال
اقتصــادی ایــن جامعــه شــود و نقــش خــود را در ایــن جامعــه ایفــا کنــد ،بیــن پــدر و
ً
مــادر قطعــا نقــش مــادر بیشــتر از پــدر اســت و از همــان دیــدگاه هــم هســت کــه در
اســام مــادر مقامــی واالتــر و باالتــر از پــدر دارد.
ُ
َ
آن بیــان پیامبــر را شــنیدهاید کــه طــرف گفــت :چــه کنــم؟ گفــت :ابــرر امــک؛
بــرو بــه مــادرت نیکــی کــن .دوبــاره گفــت چــه کنــم؟ گفــت :بــرو بــه مــادرت نیکــی
کــن؟ و بــار ســوم هــم فرمودنــد :بــرو بــه مــادرت نیکــی کــن و بــار چهــارم گفــت :ابــرر
ابــا ک؛ بــرو بــه پــدرت هــم کمــک و خدمــت کــن.
مــادر چنیــن جایگاهــی دارد .زنــی کــه ایــن وظیفــۀ ســخت و ســنگین را بــر دوش
ً
دارد ،آیــا مقــام و جایگاهــش در پیشــگاه خداونــد بــا مــرد برابــری نمیکنــد؟ اساســا
مــا چنیــن تفکــری در اســام نداریــم کــه یــک نــوع جنســیت بــه نــام مــرد ،جنــس
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نتــر باشــد؛ َو
برتــر باشــد و یــک نــوع جنســیت بــه نــام زن ،نقــش دوم و مقــام پایی 
ّ
ْ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
ََ ْ َّ
الط ّیبــات َو فضل ُ
َْ ُ
ْ ُ
َ
ناهـ ْـم
لقــد ک َر ْمنــا َبنــی آد َم َو َح َملنــا هـ ْـم ِفــی ال َبـ ّ ِـر َو ال َب ْحـ ِـر َو َر زقناهـ ْـم ِمـ َـن ِ ِ
ّ َ َْ َْ
ً
َ
َعلــى کثیـ ٍـر ِم َمـ ْـن خلقنــا تفضیال.1انســان در پیشــگاه خداونــد دارای کرامــت اســت.

(سخنرانی در مراسم افطار با علما و روحانیون و ائمۀ جمعه و جماعات )1395/3/22 -

تکر می مقام زن
مگــر ایــن اســام نبــود کــه زن و مــرد را در کنــار یکدیگــر قــرار داد و بانــوان و زنانــی
را کــه حــق حیــات نداشــتند ،در کنــار هــم قــرار داد و مگــر ایــن اســام و قــرآن
نبــود کــه هــر انســانی را در برابــر یــک انســان قــرار داد؛ ولکــم فــی القصــاص حیــاه
یــا اولیااللبــاب ،النفــس بالنفــس والعیــن بالعیــن2؛ نــه اینکــه یــک نفــر کشــته شــود و
بــه خاطــر او قبیل ـهای از دم تیــغ گذرانــده شــود ،آنچنــان کــه حکــم جاهلــی بــود.
اســام آمــد ایــن وزن مســاوی را بــرای انســانها قــرار داد.
(سخنرانی در مراسم تجلیل از خادمان قرآن )1393/4/21 -

نیف تبعیض جنسییت
مــا طبــق معیارهــای اصیــل اســامی ،نــه مــرد را جنــس اول میدانیــم نــه زن را
جنــس دوم .زن و مــرد را در برابــر یکدیگــر نمیبینیــم ،زنــان در کنــار مــردان و هــر
دوی آنهــا عیــن هــم و ماننــد هــم دارای مقــام و کرامــت انســانی هســتند .نــه زن برتــر
اســت و نــه مــرد باالتــر .نــه ایــن فرودســت اســت و نــه آن فرادســت .نــه ایــن دون
اســت و نــه آن عالــی اســت .هــر دو مــن نفــس واحــده هســتند.
ی در همایش ملی زنان -نقشآفرینان عرصۀ اقتصاد و فرهنگ )1393/1/31 -
(سخنران 

رهآورد اسالم ،امنیت و برابری برای زنان

ّ
از آغــاز اســام یکــی از بخشهــای جامعـه کــه مــورد حمایــت جــدی شــرع منــور
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اســام قــرار گرفــت ،بانــوان بودنــد .مــا میدانیــم در دنیــای آنــروز چه در شــبهجزیرۀ
عربســتان ،چــه در جوامــع دیگــر ،چــه در غــرب ،چــه در شــرق ،چــه ایــران آن
زمــان ،چــه روم آن زمــان ،چــه از دیــد فالســفه ،چــه از دیــد صاحبنظــران مســائل
اجتماعــی ،زن ه ـموزن مــرد نبــوده اســت .تفکــر ایــن بــوده اســت کــه زن بــرای
مــرد آفریــده شــده اســت ،نــه اینکــه مــرد و زن در کنــار یکدیگــر بــرای کمــاالت
انســانی خودشــان و بــرای اطاعــت خداونــد آفر یــده شــدهاند و ایــن خیلــی مهــم
ً
بــود کــه ایــن دیــدگاه عــوض شــود ،آن هــم در شــبهجزیرۀ عربســتان کــه اساســا
دیــدگاه نســبت بــه زنــان خیلــی بدتــر بــود و در موقــع ظهــور اســام هــم شــرایطی
پیــش آمــده بــود کــه حتــی معمــول و مرســوم شــده بــود کــه دختــران را زندهبهگــور
میکردنــد؛ همــان تعبیــری کــه قــرآن مجیــد دارد« :و اذا بشــر احدهــم باالنثــی ظــل
ً
وجهــه مســودا و هــو کظیــم» .1و ایــن خیلــی مهــم بــود کــه وقتــی خداونــد دختــری
را بــه آنهــا عنایــت میکــرد ،ایــن را بــرای خودشــان یــک ننــگ میدانســتند و
میگفتنــد ایــن ننــگ بایــد دفــن بشــود تــا ایــن ننــگ از جامعــه و خانــوادۀ مــا پــا ک
شــود.
در آن شــرایط اســام آمــد و مــرد و زن را در کنــار همدیگــر قــرار داد ،مــن ذکــر و
انثــی در کنــار هــم قــرار داد و معیــار را ارزشهــای انســانی و اخالقــی تقــوا قــرار داد،
ً
«مــن عمــل صالحــا مــن ذکــر او انثــی و هــو مؤمــن فلنحیینــه حیــاه طیبــه» 2مــرد و زن را
در کنــار هــم قــرار داد .قانتــات و قانتیــن ،مســتغفرین و مســتغفرات و حافظیــن و
حافظــات را در کنــار هــم قــرار داد.
همــۀ آیــات قــرآن مجیــد نشــان میدهــد کــه ز نهــا هماننــد مردهــا در زندگــی
فــردی و اجتماعــی و در عــزت و کرامــت انسانیشــان مثــل هــم هســتند و هیــچ
تفاوتــی وجــود نــدارد و بلکــه باالتــر .قــرآن بــه صراحــت بــه مــا میگو یــد :یــک زنــی
کــه تقوایــش بیشــتر اســت ،از مــرد باالتــر اســت و اگــر مــردی تقوایــش بیشــتر اســت،
از زن باالتــر اســت.
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ً
بنابراین ،اساســا معیار ،جنســیت نیســت .معیار زن بودن یا مرد بودن نیســت.
زن و مــرد دو جنســی هســتند کــه در کنــار هــم مکمــل یکدیگرنــد و البتــه هــر یکــی
از ایــن دو ویژگــی خــاص خــودش را دارد کــه آن یــک بحــث دیگــری اســت .بــرای
اینکــه هرکــدام مســئولیتهای خاصــی در درون خانــواده و در جامعــه عــاوه بــر
مســئولیت-های عمومــی کــه زن و مــرد بــا هــم شــریک هســتند ،دارنــد و بــه همیــن
دلیــل زندگــی فاطمــۀ زهــرا ؟س؟ بهتریــن الگــو بــرای کمــاالت فــردی آن بانــو ،بــرای
زندگــی کــه در داخــل خانــه داشــت ،بــرای تربیــت فرزندانــش و بــرای مســئولیت
ً
اجتماعــی و سیاســی اســت .در آن زمــان اصــا ســابقه نداشــت کــه بانو یــی در
حضــور جمــع وارد مســجد شــود؛ یعنــی باالتریــن ســطح اجتماعــی و سیاســی آن
زمــان بــود؛ یعنــی همــۀ مســئولین حکومتــی ،خلیفــۀ وقــت در مســجد جمــع بودنــد
و حضــرت فاطمــه زهــرا؟س؟ آنجــا نطــق و ســخنرانی کــرد و ضمــن تبییــن دیــدگاه
خــود ،مبانــی اعتقــادی ،سیاســی و اعتقــادی و فلســفۀ احــکام را بیــان کــرد .ایــن
نشــان میدهــد کــه یــک بانــو در مقطــع زمانــی خــودش چــه مســئولیت هــای بــزرگ
سیاســی و اجتماعی را بر دوش دارد .این نکتهای اســت که باید از زندگی فاطمه
زهــرا؟س؟ بیاموزیــم .گاهــی میشــود کــه زن هــا بــرای بیــان یــک نکتــۀ سیاســی و
اجتماعــی ،مناســبتر از مردهــا هســتند ،چــون آن زمــان امیرالمؤمنیــن؟ع؟ هــم
بودنــد .امــا آن بحثــی کــه فاطمــه اطهــر؟س؟ در مســجد مطــرح کــرد ،طــرح آن بحــث
بــرای فاطمــه؟س؟ مناس ـبتر بــود تــا اینکــه امیرالمومنیــن؟ع؟ آن را مطــرح کنــد.
اینجــا نشــان میدهــد کــه گاهــی اوقــات در بعضــی از مســائل مســئولیت
اجتماعــی و سیاســی بانــوان حتــی از مــردان هــم بیشــتر و باالتــر اســت و مناسـبتر
اســت کــه آنهــا وارد صحنــه بشــوند ،حــرف بزننــد و تبییــن کننــد .امــروز هــم در
شــرایط اجتماعــی مــا پیــش میآیــد در یــک مقاطــع و جایگاههایــی ،کــه خانمهــا
بهتــر میتواننــد از مســائل مهــم اجتماعــی و سیاســی مــا دفــاع کننــد ،حــرف بزننــد
و بــرای جامعــه تبییــن کننــد.
(سخنرانی در جلسۀ هیأت دولت )1395/1/11 -
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زنان در گفتمان آفرینندۀ هنجالبالغه
زنــان بــا مــردان متفــاوت هســتند .همــان کــه امیرالمؤمنیــن ،بــه افســر یــا ســردارش
فرمــود کــه« :اگــر زنــی بــه شــما فحــش و ناســزا گفــت ،حــق نــداری جــواب بدهــی.
مــرد اگــر فحاشــی کــرد ،شــما میتوانیــد جــواب دهیــد ،امــا در مــورد زن باید ســکوت
کنیــد .در جاهلیــت اگــر کســی بــا زنــی برخــورد میکــرد ،در آن طایفــه تــا پایــان عمــر
منفــور میشــد و میگفتنــد آدم نامــردی اســت کــه بــا یــک زن برخــورد میکنــد».
بنابرایــن ،نحــوۀ برخــورد بــا زن و جــوان فــرق میکنــد .قانــون بــرای همــه یکســان
اســت ،امــا نحــوۀ اجــرای قانــون و بهكارگیــری ادب و اخــاق بــرای اجــرای قانــون،
آمــوزش میخواهــد .پــس اول آمــوزش ،دوم اولویتبنــدی و ســوم تهدیدهــای
فرضــی و خیالــی اســت.
(سخنرانی در همایش فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی )1394/2/5 -
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برتر ین زنان تاریخ
ضرورت الگوپذیری از حضرت زینب؟س؟
آخریــن مــرز تربیتــی مــا اینجاســت .مــا بایــد بتوانیــم در کالسهــای درســمان
دختــری را هماننــد و شــبیه زینــب ؟س؟ نمیگویــم عیـ ِـن زینــب ؟س؟  -و فرزنــدی را
مثــل ابــی عبــداهلل الحســین ؟ع؟ ،علیاکبــر ؟ع؟ یــا شــهدای صــدر اســام و باال تــر
از آن امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ و باالتــر از او رســول خــدا ؟ص؟ تربیــت کنیــم کــه اینهــا
مرزهــای اخــاق مــا هســتند .همانطــور کــه میگوییــم بــه مــرز علــم برســیم ،مــرز
اخــاق ،ایمــان ،شــهامت و شــجاعت هــم داریــم کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و زینــب
کبــری ؟س؟ اســت.
(سخنرانی در مراسم بزرگداشت روز معلم )1394/2/14 -

حضرت فاطمه ؟س؟ هبتر ین الگو برای زنان
مــا نیــازی نداریــم کــه بــرای بانوانمــان و راه آینــدۀ آنهــا از غــرب تبعیــت کنیــم یــا
ـوان
از آنهــا الگــو بگیریــم .روز زن روز فاطمــۀ اطهــر اســت .زن یعنــی انســانی کــه تـ ِ
ـودن راه فاطمــه و فاطمــه شــدن را دارد و ایــن باالتریــن اســوه و الگــو بــرای زنــان
پیمـ ِ
جامعــۀ ماســت ] ...[ .آیــا بــا وجــود شــخصیتی همچــون فاطمــه؟س؟ در میــان
زنــان جهــان ،بــاز هــم نیــاز اســت کــه از مقــام و اســتعداد و شایســتگی و عــروج زن
ســخن گفــت؟ فاطمـهای کــه نــه فقــط الگــو بــرای زنــان ،بلکــه الگو یــی بــرای همــۀ
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قمــداری و
انسانهاســت .فاطمــه یعنــی شــهامت ،شــجاعت ،حقبــاوری ،ح 
دفــاع از حــق؛ بانویــی کــه محبــت و عشــق و صفــا را بــه خانــۀ موالیمــان بــرد و آن را
الگویــی بــرای همــۀ همســران جهــان قــرار داد .چــه انتخــاب زیبایی کــه روز والدت
فاطمــۀ اطهــر و همچنیــن فرزنــد صالحــش امــام راحــل(ره) ،بــه عنــوان روز زن و روز
مــادر انتخــاب شــده اســت.
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه احتــرام و تکریــم زنــان و ســخن گفتــن از حقــوق
بانــوان بــه ایــن روز اختصــاص یابــد .امــا روز زن و نــام فاطمــه همــان عالمتــی اســت
کــه راه را گــم نکنیــم و بدانیــم تعالــی بانــوان و همــۀ انســانها در چــه مســیری قــرار
دارد.
آفرینان عرصۀ اقتصاد و فرهنگ )1393/1/31 -
(سخنرانی در همایش ملی زنان ،نقش
ِ

حضرت مر می ،از زنان برتر تاریخ
عیســای مســیح؟ع؟ بــه مــا درس زندگــی ،دوســتی ،مهربانــی و کمــک بــه یکدیگر
را آموخــت .او پیامبــر بــزرگ الهــی بــود .از دیــدگاه قــرآن او روحاهلل و کلمـهاهلل اســت.
قــرآن مجیــد تعبیــرات بســیار بلنــدی دربــارۀ عیســای مســیح دارد و میدانیــد کــه
از  114ســورۀ قــرآن یــک ســوره بــه نــام مریــم اســت و آیــات آن بــا میــاد این زن قدیســه
آغــاز میشــود .مــا مریــم را بــه عنــوان یکــی از زنــان برتــر تاریــخ بشــریت میشناســیم
و میدانیــم كــه او یــک پارچــه نــور ،اعتقــاد و معنویــت بــود و زندگــی او میتوانــد
نهتنهــا بــرای همــۀ مســیحیان ،بلکــه بــرای همــۀ بشــریت و انســانها الگوهــا
باشــد؛ کمــا اینکــه عیســای مســیح هــم پیامبــری اســت کــه فقــط مــورد احترام شــما
نیســت ،مــورد احتــرام مــا هــم هســت و مــا او را جــزو پیامبــران اولوالعــزم و واالمرتبــه
میدانیــم.
(سخنرانی در بازدید از آسایشگاه سالمندان حضرت مریم )1393/10/1 -
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زنان در میدان مبار زات
چالشهای احقاق حقوق زنان
هنــوز ظلــم و خشــونت نســبت بــه زنــان پایــان نیافتــه اســت .از روســتاها گرفتــه
کــه زنــان زحمتکــش مــا در مزرعــه و کارگاه قالــی بافــی و هنرهــای دســتی و همــه
جــا بــار ســنگین اقتصــاد روســتا را بــردوش میکشــند تــا زنــان شــهری و حتــی مرکــز
کشــور مــا هنــوز هــم زنانــی هســتند کــه از رفتــار ناعادالنــه مــردان نهتنهــا در فغــان
هســتند ،کــه حتــی در هراسانــد و ایــن دوران بایــد پایــان یابــد.
مــا امــروز زنانــی را در جامعهمــان داریــم کــه از بســیاری از حقــوق خــود
برخوردارنــد ،امــا هنــوز هــم کاســتیهای فراوانــی وجــود دارد .مــن هــم بــه وصــف
یــک حقوقــدان و هــم بــه وصــف رئیــس دســتگاه اجرایــی کشــور اعتــراف میکنــم
کــه هنــوز کاســتیهای فراوانــی در زمینــۀ احقــاق حقــوق زنــان و عدالــت جنســیتی
در ایــن کشــور وجــود دارد.
(سخنرانی در همایش ملی زنان ،نقشآفرینان عرصۀ اقتصاد و فرهنگ )1393/1/31 -

سیمای شیر زنان ایراین در برگهای تاریخ
در تاریــخ ایــران مــا ،از قرنهــا پیــش زنان بــرای احقاق حقوق خود به پاخاســتند،
ســخن گفتنــد ،حــرف زدنــد و عمــل کردنــد و مســیر تعالــی را پیمودنــد .از مشــروطه
تــا قبــل از مشــروطه ،آن زمــان کــه نهضــت تنبا کــو بــود ،آن کســی کــه توانســت قلیــان
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را از کنــار شــاه بــردارد و بــه زمیــن بکوبــد ،یــک بانــوی شــجاع بــود کــه ایــن قهرمانــی
را از خــود بــروز و ظهــور داد و وقتــی شــاه بــه او اعتــراض کــرد ،گفــت :ایــن فتــوای
مرجــع تقلیــد میــرزای شــیرازی بــزرگ اســت و شــاه را بــه ســکوت واداشــت.
ی در همایش ملی زنان نقش آفرینان اقتصاد و فرهنگ )1393/1/31 -
(سخنران 

ّ
تالش رهاییخبش زنان در برابر حتکم تاریخ

زنــان ایرانــی در فــراز و نشــیبهای تاریخــی مشــکالت فراوانــی داشــتهاند کــه
هنــوز هــم بــه اتمــام نرســیده اســت .زنانــی کــه در دوران حا کمیــت ســنت بــه یــک
گونــه مشــکالت داشــتند و گرفتــار بودنــد و در زمــان ظهــور و بــروز تجــدد و مدرنیتــه
نیــز از ســوی دیگــر گرفتــار بودنــد .در آن زمــان آنهــا زندانــی نــه خانــه ،کــه اتــاق بودند؛
آن هــم نــه اتــاق اول ،کــه آخریــن اتــاق و پســتو .اینچنیــن مقــام و شــأن و موقعیــت
زن را فروکاســتند .در زمــان تجــدد هــم عــدهای خواســتند زنــان بازیچــه و ابــزار
دســت مــردان قــرار گیرنــد .در هــر دو دوره بــه بانــوان و زنــان مــا ظلــم شــد.
ی در همایش ملی زنان نقش آفرینان اقتصاد و فرهنگ )1393/1/31 -
(سخنران 
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فصل بیداری و خیزش
زنان در سپیدهدم قیام  15خرداد 1342
شــاید کمتــر گفتــه شــده باشــد ،شــما مــردم [قــم] مطلعایــد ،امــا مــردم ایــران و
جهــان ،شــاید نداننــد کــه جرقــۀ قیــام  ۱۵خــرداد از بانــوان قــم شــروع شــد .درود بــر
ـیرزنان ایــن ســرزمین.
همــۀ مــردم قــم ،درود بــر زنــان و شـ
ِ
ســاعت  8/30الــی  ۹صبــح بــود .جمعیــت زیــادی جمــع شــده بودنــد و
ســخنرانی زیــر ایــوان انجــام شــد .از درب شــمالی زنــان چــادر بــه کمــر و گــردن
بســته بــا شمشــیر وارد ایــن صحــن شــدند .زنــان قــم چــه شــوری بــه وجــود آوردنــد!
آنــان کــه بــه یــاد دارنــد ،بایــد تشــریح کننــد.
قیــام از حضــور زنــان فــداکار ایــن شــهر و در همیــن صحــن مطهــر شــروع شــد
و حــدود ســاعت  ۹جمعیــت از درب جنوبــی هماننــد رودخان ـهای خروشــان بــه
روی پــل و بــه ســمت خیابــان امــام (ره) -کــه آن روز بــه نــام خیابــان تهــران بــود -
آمدند.
مــا ،در چهارراهــی کــه بــه راهآهــن منتهــی میشــود ،تقاطــع خیابــان امــام (ره)
و راهآهــن بــا دژخیمــان مواجــه شــدیم .تیرانداز یهــا شــروع شــد ،ایــن مــردم
ایســتادگی و مقاومــت کردنــد ،یــک جــوان حــدود  ۲۰ســاله کنــار مــن بــه شــهادت
رســید و مــا جنــاز ۀ او را بــه کوچــه منتقــل کردیــم .مــا بــه همــراه جمعیــت بــه ســمت
مســجد امــام(ره) و پــل علیخانــی رفتیــم.
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دیــدم زنــان بــا دژخیمــان آنجــا درگیــر شــدند .مــن بانویــی را دیــدم کــه بــا گلولــۀ
دژخیمــان در خــون خــود غلتیــده شــد.
(سخنرانی در جمع مردم قم )1393/21/6 -

زنان پیشتاز مبارزات ضد استبدادی

ّ
متحیــر مانــده بودیــم کــه
مــن یــادم نمـیرود روز  15خــرداد در قــم همــۀ مــا در صحــن
نهــای پایین شــهر
حــاال چــه بکنیــم .امــام (ره) را هــم دســتگیر کــرده بودنــد .یکبــاره ز 
قــم آمدنــد ،چادرهــا را بــه کمــر بســته بودنــد ،دستشــان شمشــیر بــود و فر یــاد میزدنــد:
ً
نهــا کــه آمدنــد،
«یــا مــرگ یــا خمینــی» و ریختنــد داخــل صحــن .اصــا ایــن ز 
همهچیــز را بـ ه هــم ریختنــد .در بعضــی از زمینههــا بانــوان مــا ،پیشــتاز بودنــد .امــام
(ره) فرمــود :اثــر خانمهــا در انقــاب از مردهــا بیشــتر بــوده اســت .ایــن تعبیــر امــام (ره)
نهــا ریختنــد و درکنــار مردهــا ایــن انقــاب را بــه
اســت .ز نهــا بودنــد کــه بــه خیابا 
پیــروزی رســاندند .والحمــدهلل آمــوزش و پــرورش جــزء جاهایــی اســت کــه خان مهــا
در تعلیــم و تربیــت نقــش بســیار دارنــد و ایــن کار بســیار ارزشــمند اســت.
(سخنرانی در مراسم افتتاح  315طرح آموزشی ،ورزشی و پرورشی )1394/11/21 -

زناین که شهادت را برگزیدند
مــردم مصمــم بودنــد و پشــتیبان نهضــت و امــام بودنــد و بعــد در  15خــرداد هــم
زنــان و مــردان آمدنــد ،عــدهای شــهید شــدند ،تعــدادی از بانــوان در  15خــرداد در
قــم شــهید شــدند ،مردهــا شــهید شــدند.
(سخنرانی در دیدار با ایثارگران و منتخبان استان قم )1393/21/7 -

جتیل شجاعت زنان ،در طلیعۀ هنضت امام مخیین(ره)
واقعیتهــای جامعــه در برداشــتهای مــا اثــر دارد .امــام (ره) ز نهــا را بــه
صحنــۀ نهضــت و جامعــه آورد .مــن در ســخنرانی قــم بــه ایــن نکتــه تأ کیــد کــردم
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شــجاعت زنــان قــم اســت .چــون صبــح 15
کــه نهضــت  15خــرداد قــم مرهــون
ِ
خــرداد کــه مــا بــه ســمت منــزل امــام (ره) رفتیــم و بــا مرحــوم حــاج آقــا مصطفــی
وارد صحــن اتابکــی (آینــه) شــدیم ،آنجــا بعضــی از علمــا ،بــزرگان و فضــا گــرد هــم
نشســتند و ســخنانی ایــراد شــد .هیچکــس نمیدانســت کــه االن بایــد چــه اقدامــی
انجــام دهیــم .در صحــن شــعار میدادنــد و شــعار آن روز هــم «یــا مــرگ یــا خمینــی»
بــود .تــا آن لحظ ـهای کــه زنــان پاییــن شــهر قــم کــه چادرهایشــان را بــه گردنشــان
گــره زده بودنــد و بــا شمشــیر وارد صحــن شــدند و فضــای جدیــدی را بــه وجــود
آوردند.
(سخنرانی در همایش بانوی انقالب )1394/1/23 -
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بداندیشی در فهم مقام زنان
لزوم اصالح نگرش نسبت به زنان
در اینکــه خانمهــای تحصیلکــرده چگونــه در جامعــه و مدیر یــت کشــور
حضــور پیــدا کننــد ،بایــد نســبت بــه زن ،افکارمــان بــه هــم نزدیــک شــود .از ایــن
تعبیــر عذرخواهــی میکنــم ،عــدهای هســتند کــه زن را مظهــر حرکــت شــیطانی در
جامعــه میبیننــد و تلقــی میکننــد .همــان افــکار ســخیفی کــه در تــورات تحر یــف
شــده ،کــه میگویــد :علــت اینکــه مــا از بهشــت اخــراج شــدیم ،زن بــود! واال همــۀ
مــا اکنــون در بهشــت بودیــم و تــورم مشــکالت اجتماعــی هــم نداشــتیم .هم ـهاش
حــل میشــد .هنــوز ایــن فکــر غلــط و اســرائیلی در جامعــۀ مــا هســت .متأســفانه،
عــدهای میخواهنــد زن را بــه عنــوان عروســک تلقــی کــرده و بــه او نــگاه کننــد،
کــه ایــن تفکــر بســیار غلــط اســت .عــدهای هــم میخواهنــد زن را بــه عنــوان مظهــر
حــرکات شــیطانی تلقــی کننــد کــه تمــام مشــکالت بــه زن برمیگــردد .تــا میگوینــد
مســائل اخالقــی جامعــه ،همــۀ تقصیرهــا بــه عهــدۀ زن اســت؛ تــا میگوینــد
مشــکالت اجتماعــی ،همــۀ تقصیرهــا برعهــدۀ زن اســت.
(سخنرانی در دیدار با منتخبین استان زنجان )1393/7/30 -

ضرورت باور توامنندیهای زنان
خانمهــا را بــاور کنیــم و فکــر نکنیــم مــرد از زن بهتــر میفهمــد ،ایــن خطــا و
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اشــتباه اســت .ایــن چــه تفکــری در ذهــن ماســت کــه مســائل مهــم اجتماعــی را
ً
فقــط مردهــا میتواننــد درک کننــد ،بفهمنــد و برایــش راهحــل بگوینــد؟ مــا عمــا
ً
ً
تقریبــا در ایــن خــط هســتیم ،چــون معمــوال در ســابق حوزههــا در دســت مردهــا
بــوده ،باورمــان نمیشــود خانمــی یــک دانشــمند عالیمقــدار در فقــه ،اصــول و
تفســیر باشــد و بتوانــد از یــک مرجــع تقلیــد مــرد فقــه را همســان او بفهمــد .عــادت
کردهایــم.
(سخنرانی در دیدار با ایثارگران و نخبگان استان گلستان )1393/9/11 -
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قرائت تعالیبخش
امام خمینی(ره) از معنای زن
نیف ّ
حتجر
امــام (ره) تحجرزدایــی کــرد و صحنــه را بــرای حضــور بانــوان آمــاده کــرد .از آن
طــرف عــدهای هــم نظریــۀ ابتدایــی داشــتند و میخواســتند از زن بــه عنــوان یــک
کاال اســتفاده کننــد کــه هــم فرهنــگ مــا ایرانیهــا ایــن موضــوع را نمیپســندد و
ً
قبــول نــدارد و هــم اینکــه همــۀ معیارهــای اســامی بــا آن مخالــف اســت و اساســا
مقــام و منزلــت زن را نبایــد پاییــن آورد .زن بایــد مقــام ،منزلــت و کرامــت انســانی
را داشــته باشــد .الحمــدهلل امــروزه زنــان مــا در همــۀ مرا کــز مدیریتــی و تصمیمگیــری
حضــور دارنــد و فعــال هســتند .نقــش بســیار ارزشــمندی دارنــد و در برخــی از هنرهــا
نهــا همیشــه در
در برخــی از خالقیتهــا نقــش ز نهــا از مردهــا هــم بیشــتر اســت .ز 
گذشــته در بخــش کشــاورزی و در بخشهــای دیگــر حضــور داشــتهاند و همیشــه
فعــال بودهانــد .امــروز هــم الحمــدهلل در بخشهــای مختلــف مدیریتــی ،اجتماعــی،
دانشــگاهی ،علمــی و تحقیقاتــی حضــور دارنــد و نقــش خودشــان را ایفــا میکننــد.
(سخنرانی در جلسۀ هیأت دولت )1395/1/11 -

نقش تأثیرگذار مهسر
مــن در اینجــا نکتـهای را کــه برداشــت شــخصی خــودم هســت عنــوان میکنــم،
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ممکــن اســت بــا برداشــت همــه یکســان نباشــد .دیــدی کــه امــام (ره) نســبت بــه
زنــان جامعــه داشــت ،نمیتوانــد بیتأثیــر از اخــاق و رفتــار همســر امــام (ره) و
شــرایط خانــۀ ایشــان باشــد .ممکــن اســت بگوییــد امــام (ره) از دیــد اســامی خــود
دربــارۀ ز نهــا ســخن میگفتــه :ایــن حــرف درســت اســت ،امــا اخــاق همســر امــام
(ره) ،شــرایط خانــه و ویژگیهــای ایــن همســر نمیتوانــد در دیــد امــام (ره) بیتأثیــر
باشــد.
(سخنرانی در همایش بانوی انقالب )1394/1/23 -

حضور زنان دوشادوش مردان در صحنههای مبارزه و انقالب
درســت اســت کــه نهضــت امــام (ره) متعلــق بــه ســال  1341اســت ،امــا آن
نهضــت پرشــور امــام (ره) متعلــق بــه همــان ســال  1342اســت .چگونــه طــی دو
ســه مــاه آنچنــان تحولــی در قــم ایجــاد میشــود کــه صدهــا زن بــا شــهامت بــه
صحــن حضــرت معصومــه؟ع؟ و بعــد بــه خیابــان میآینــد؟ مــن در همــان روز 15
خــرداد جلــوی مســجد امــام (ره) ،خانمــی را دیــدم کــه تیــر خــورده و در خــون خــود
غلتیــده بــود و چنــد نفــر از زنــان هــم در حادثــۀ  15خــرداد شــهید شــدند .چــه کســی
ایــن ز نهــا را بــه صحنــه آورد؟ چــه کســی بــه جامعــه گفــت« :نمیشــود  50درصــد
جامعــه در خانــه محبــوس بماننــد و  50درصــد دیگــر در جامعــه حضــور داشــته
باشــند؟» ایــن راه ،مســیر و بــاب را چــه کســی بــه روی زنــان جامعــۀ مــا بــاز کــرد؟
امــام ایــن راه را بــاز کــرد و ز نهــا را بــه جامعــه آورد.
امــروز هــم اگــر  22بهمنــی هســت ،زنــان دوشــادوش مــردان در تظاهــرات
حضــور دارنــد .شــما بــه صــف انتخابــات نــگاه کنیــد ،میبینیــد کــه نیمــی از
صــف انتخابــات زنــان جامعــۀ مــا هســتند .اگــر بــه دانشــگاهها ،دبیرســتانها،
دبســتانها ،بیمارســتانها و مراکــز تحقیقاتــی و حتــی در صــف نامزدهــای
مجلــس اســامی و شــورای شــهر نــگاه کنیــد ،میبینیــد کــه زنــان امــروز دوشــادوش
مــردان در صحنــه حضــور پیــدا کردهانــد.
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اگــر مــا امــروز ایســتادگی میخواهیــم و از ملــت ایــران نــام میبر یــم ،نیمــی
از ملــت ایــران ،زنــان جامعــۀ مــا هســتند .هــم در روز خوشــحالی و هــم در روز
مشــکالت ،زنــان در کنــار مــردان هســتند .کــدام انقــاب بــود کــه زنــان را بــه صحنــه
آورد؟ برخــی فکــر میکننـد کــه ایمــان زنــان بــا حضورشــان در جامعه منافــات دارد.
امــام (ره) ایــن را روشــن کــرد کــه زن در نهضــت ،جامعــه ،ادارۀ کشــور ،مدیر یــت،
علــم و دانــش ،ســامت و تمــام مســائل اجتماعــی حضــور دارد و ایمانــش را هــم بــا
تمــام قــدرت نگــه م ـیدارد.
(سخنرانی در همایش بانوی انقالب )1394/1/23 -

امام (ره) ،احیا گر سنت حسنۀ حضور زنان در اجتماع
نماینــدگان مــرد در کنــار
شــما میبینیــد در مجلــس شــورای اســامی مگــر
ِ
نماینــدگان خانــم ننشســتهاند و قانــون وضــع نمیکننــد؟ از مجلــس اول بــوده و در
خبــرگان قانــون اساســی هــم خانمهــا حضــور داشــتند .امــام خواســت ایــن ســنت
حســنه را بنیانگــذاری کنــد .مگــر میشــود  50درصــد جامعــه را بــه بهانههــای
مختلــف و حرفهــای عصــر حجــری طــرد کــرد؟ البتــه زنــان مــا خودشــان اهــل
عفــاف و حجــاب هســتند؛ خودشــان مراقــب هســتند و میداننــد جامعــه،
جامعــۀ اســامی و اخالقــی اســت .خودشــان مراعــات میکننــد و پیشــتاز اخــاق
هســتند.
(سخنرانی در جلسۀ شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری )1393/5/16 -

نشانۀ روشن در تساوی زنان و مردان
آن روز کــه امــام (ره) در پاریــس ز یــر درخــت ســیب یــا در هــوای ســرد ز یــر چــادر برای
یکــرد ،دوســتانی کــه از ایــران میآمدنــد ،گاهــی دچــار
اقامــۀ نمــاز حضــور پیــدا م 
حیــرت میشــدند؛ میدیدنــد امــام (ره) بــرای نمــاز ظهــر یــا مغــرب ایســتاده و یــک
صــف مــرد و یــک صــف زن اســت؛ صــف دوم زنــان و صــف چهــارم مــردان هســتند
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و اینگونــه نبــود کــه ز نهــا پشــت ســر و مردهــا جلــو بایســتند و از نظــر فتــوای امــام
یشــود نمــاز
(ره) هــم بیاشــکال بــود .برخــی تعجــب میکردنــد و میگفتنــد« :آیــا م 
نطــور؟» امــام(ره) ،امــام آن
خوانــد؟ کنــار مــا یــک خانــم ایســتاده و جلــوی مــا همی 
نمــاز جماعــت بــود و راه را بــاز کــرد .کســی جرئــت نمیکــرد چنیــن ســخنی بگو یــد.
(سخنرانی در همایش بانوی انقالب )1394/1/23 -

دامن بانوان عرصۀ تعایل و معراج
جوانــان عزیــز مــا امیــد همــه هســتند و بــه تعبیــر امــام راحــل(ره) از دامــن بانــوان
عزیــز مــا همــه بــه تعالــی رســیدند و بــه معــراج رفتنــد .دولــت وظیفــۀ ســخت و
ی را بــر دوش دارد .مــا میدانیــم کــه امــروز بــرای بســیاری از جوانــان ،پایــان
مهم ـ 
ســرآغاز گرفتار یشــان اســت.
تحصیــات دانشــگاهی
ِ
(سخنرانی در دیدار با نخبگان و ایثارگران استان اردبیل )1393/5/30 -

رهنمودهای امام مخیین موجب حرکت زنان به سوی فضای باز
همــواره دو تفکــر در جامعــۀ مــا نمــود و نضــج داشــته اســت؛ هــم تفکــر افــراط و هم
تفکــر تفریــط .کســانی کــه میگفتنــد در مبــارزه و نهضــت زنــان هم هجــا ،بــه همــه
صــورت و همــه شــکل و در هــر مســیر و هرگونــه خواســتند ،بایــد باشــند و در طــرف
مقابــل ،کســانی کــه میگفتنــد حضــور زنــان در خیابــان و شــعار و صــدای آنهــا
مــورد ایــراد و اشــکال اســت و گاهــی آن را خــاف شــرع و نامشــروع میدانســتند.
در پاریــس در همــان هفتههــای اولیــه ،کــه امــام (ره) هفت ههــای آخــر تبعیــد
خودشــان را در ســرزمین غــرب میگذراندنــد ،بــا چنــد ســؤال از امــام (ره) مواجــه
بودیــم .یــک ســؤال از تهــران بــود .یکــی از علمــای بــزرگ تلفــن کــرده بود کــه در اینجا
مــورد بحــث اســت کــه ز نهــا هــم بــه خیابــان میآینــد و بــا صــدای بلنــد میگوینــد:
«نهضــت مــا حســینی اســت ،رهبــر مــا خمینــی اســت» و ســایر شــعارها .ایــن ز نهــا
کــه در خیابــان شــعار میدهنــد ،صدایشــان را نامحــرم میشــنود و ایــن چطــور
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میشــود؟ براســاس صحبــت آن عالمــی کــه زنــگ زده بــود ،فتــوای بعضــی بــر ایــن
اســت کــه ز نهــا یــا شــرکت نکننــد یــا حداقــل شــعار ندهنــد .ممکــن اســت اآلن
بــرای شــما ایــن ســؤال کمــی خنــدهآور باشــد ،امــا ایــن جــزء تار یــخ تحــول حرکــت
زنــان مــا در جامعــه اســت .مــن میخواهــم بــه شــما بگویــم کــه شــما تــا امــروز راه
ســختی را پیمودهایــد و ایــن راه ،آســان نبــوده اســت .پاســخ امــام (ره) روشــن بــود.
ایشــان فرمــود :ز نهــا میتواننــد هــم بــه خیابــان بیاینــد و هــم شــعار بدهنــد و ایــن
حرفهــا چیســت؟
ســؤال دومــی کــه همانجــا مطــرح بــود ،اینکــه امــام (ره) در هفتههــای اولیـهای
کــه آمــد ،هــوا کمکــم ســرد شــد و در همــان حیــاط زیــر درخــت ســیب چــادری
زده شــد و ایشــان نمــاز جماعــت هــم ظهــر و عصــر و هــم مغــرب و عشــاء را ز یــر
چــادر اقامــه میکردنــد .هــم ز نهــا و هــم مردهــا ،پســرها ،دخترهــا و دانشــجوها از
کشــورهای مختلــف میآمدنــد .ایشــان کــه بــه نمــاز میایســتادند ،زن و مــرد کنــار
هــم میایســتادند .گاهــی صــف دوم خانمهــا و صــف ســوم آقایــان بودنــد و نصــف
صــف زن و نصــف مــرد بودنــد .برخــی از افــراد کــه از ایــران میآمدنــد ،میگفتنــد:
یشــود نمــاز
ایــن چطــور نمــازی اســت؟ ایــن نمــاز باطــل اســت .اینگونــه کــه نم 
خوانــد .چــرا چــادری بیــن ز نهــا و مردهــا وجــود نــدارد؟ چــرا ز نهــا پشــت ســر
نمیایســتند؟ گاهــی از امــام (ره) ســؤال میکردنــد و امــام (ره) میگفــت :ایــن
نمــاز اشــکالی نــدارد .چــون بــه فتــوای امــام (ره) اشــکالی نــدارد کــه زن جلــوی مــرد
بایســتد و صــف جلــو ،زن و صــف پشــت ســر ،مــرد باشــد .بــرای خیلــی افــراد جــای
تعجــب بــود؛ اگــر فیلــم نمــاز جماعــت نوفــل لوشــاتو را داشــته باشــید کــه هســت،
میبینیــد کــه صفهــای نمــاز چگونــه تشــکیل شــده اســت.
امــام (ره) راه را بــاز کردنــد .انقــاب کــه پیــروز شــد ،ســالهای اولیــۀ انقــاب
مــن هــم بــه عنــوان عضــو و رئیــس شــورای سرپرســتی صــدا و ســیما در ســالهای
 61 ،60 ،59و  62از طــرف مجلــس شــورای اســامی در صــدا و ســیما بــودم .یکــی
از ســؤاالت ایــن بــود و برخــی بــه مــا نامــه مینوشــتند کــه چــرا اخبــار اینگونــه
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گفتــه میشــود؟ یــک مــرد و یــک زن نشســته و بخشــی از خبــر را مــرد و بخشــی
را زن میخوانــد .ایــن چــه کاری اســت؟ نمیشــود اینگونــه کنــار میــزی روی
یــک صندلــی خانــم و روی صندلــی دیگــر آقــا باشــد .اینهــا را عــدهای شــبهه و
اشــکال میکردنــد و برخــی بحــث میکردنــد کــه آیــا زن میتوانــد در انتخابــات
شــرکت کنــد؟ زن هــم رأی بدهــد؟ میگفتنــد :اگــر زن بتوانــد رأی دهــد ،معنایــش
ایــن اســت کــه بــه بیانــی در والیــت ،تولیــت و ادارۀ جامعــه نقــش دارد .بنابــر
ایــن ،ز نهــا میتواننــد پــای صنــدوق آراء ،رأی بدهنــد؟ ایــن چیزهایــی کــه اآلن
میگویــم ،چــون حــل شــده ،بــه نظــر شــما مســائل ســاده و گاهــی عجیــب اســت.
مــا توانســتهایم از همــۀ ایــن مراحــل عبــور کنیــم.
زمانــی بــود کــه برخــی معتقــد بودنــد رفتــن دختــران بــه دبیرســتان هــم بــا مواز یــن
اســامی همخوانــی نــدارد تــا چــه برســد بــه دانشــگاه رفتــن و ســر کالس دانشــگاه
نشســتن .خیلــی حــرف و حدیــث بــود .البتــه ایــن رونــد کــه مــن میخواهــم بگو یــم،
ویــژۀ ایــران نیســت ،بلکــه در تاریــخ جهــان اینچنیــن اســت .شــما میدانیــد کــه
چنــد قــرن پیــش در دانشــگاههای انگلیــس ورود زن و دختــر ممنــوع بــوده اســت.
همیــن اآلن هــم شــما اگــر بــه دانشــگاه کمبریــج و آ کســفورد برو یــد ،میبینیــد کــه
روی برخــی از درهــا نوشــته کــه ایــن ویــژۀ آقایــان اســت .روی سنگنوشــتهای کــه
مربــوط بــه قرنهــا پیــش اســت ،آمــده کــه زن حــق ورود بــه دانشــگاه نداشــت .در
نهــا حــق رأی
دهههــای پیــش ،در قــرن بیســتم در بســیاری از کشــورهای اروپایــی ز 
یشــود
نداشــتهاند .شــما میدانیــد در ســوئیس کــه ایــن همــه انتخابــات برگــزار م 
و در هــر بحــث مهمــی مــردم پــای صنــدوق انتخابــات میآینــد و رأی میدهنــد،
تــا ســال  1974م .زن حــق رأی نداشــته اســت و از ســال 1974م .بــه بعــد زن
ً
حــق رأی پیــدا میکنــد .اساســا زنــان جامعــۀ مــا بــرای ورود در مســائل آموزشــی
مشــکالت فراوانــی را گذراندهانــد تــا بــه اینجــا برســند و بتواننــد وارد دانشــگاهها
بشــوند و تحصیــات علــم خــود را تــا هــر کجــا کــه میخواهنــد ،انجــام دهنــد.
(سخنرانی در همایش زنان ،اعئدال و توسعه )1394/11/18 -
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نقش زنان در شکلگیری انقالب اسالمی
تساوی جنسییت در انقالب اسالمی
بعــد از پیــروزی انقــاب قدمهــای مهمــی در مبنــا و معیــار احــکام خــدا برداشــته
1
شــد کــه :ان المســلمین و المســلمات و المؤمنیــن و المؤمنــات و القانتیــن و القانتــات
 همــه جــا صابریــن ،صائمیــن و خاشــعین در کنــار صابــرات ،صائمــات وً
ً
خاشــعات قــرار گرفتنــد؛ اعــداهلل لهــم مغفــره و اجــرا عظیمــا .2زن و مــردم ،مســلمان
زن ،مســلمان مــرد ،مســلمان بــا ایمــان ،مــردم بــا ایمــان ،زن بــا ایمــان ،زنــی کــه
اســتقامت میکنــد ،مــردی کــه اســتقامت میکنــد ،عبادتــش ،قنوتــش ،اطاعتــش
و خشــوعش ،همــه را قــرآن در کنــار یکدیگــر قــرار میدهــد .پــس آنهایــی کــه از
آزادی زن بــه معنــای مشــروع اســامیاش و از حضــور و تعالــی زن میترســند ،یــا
ً
ایــده و اعتقــادی دارنــد ،لطفــا ایــن اعتقــاد غلــط را پــای دیــن و اســام ننویســند.
فاســتجاب لهــم ربهــم انــی ال اضیــع عمــل عامــل منکــم مــن ذکــر او انثــی بعضکــم
مــن بعــض3؛ زنــان و مــردان در کنــار یکدیگــر ،گروهــی در کنــار گروهــی دیگــر،
خداونــد اجــر و پــاداش هیــچ یــك را نــه مــرد و نــه زن را فرامــوش نمیکنــد .راســت
و درســت اســت کــه مــادری و مقــام مــادری بســیار شایســته و باالســت و در ایــن
موضــوع جــای تردیــد نیســت ،امــا مگــر وقتــی پــدر بــه جامعــه میآیــد ،وظیفــه و
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مســئولیت پــدری را فرامــوش میکنــد؟ مــادر هــم اگــر بــه جامعــه آمــد ،مســئولیت و
وظیفــۀ مــادری را فرامــوش نخواهــد کــرد.
(سخنرانی در همایش ملی زنان ،نقشآفرینان عرصه اقتصاد و فرهنگ )1393/1/31 -

مهراهی و مهگامی زنان در پیروزی انقالب
زنــان و بانــوان مــا از روز اول نهضــت اســامی در صــف مقــدم ایــن مبــارزه و
نهضــت بودهانــد .آنگاه کــه خیــل اجتماعــات مــردم بــرای پیــروزی نهضــت
اســامی خیابانهــای کشــور را زینــت بخشــیده بــود ،در همــۀ آثــار آن از فیل مهــا
و عکسهــا بهخوبــی نمایــان اســت کــه نقــش زنــان مــا تــا چــه حــد پررنــگ و
نقشآفریــن بــوده اســت.
(سخنرانی در همایش زنان ،اعتدال و توسعه )1394/11/18 -

گشایش افقهایی تازه با رهنمودهای امام مخیین(ره)
انقــاب فضــای جدیــدی را بــرای زنــان باایمــان فراهــم کــرد .امــام  -رضــواناهلل
تعالــی علیــه  -زن را از گوشــۀ خانــه بــا حجــاب و عفــت بــه صحنــۀ جامعــه آورد.
آن مرجــع تقلیــدی کــه در برابــر آنهایــی کــه شــبهه میکردنــد کــه زنــان در تظاهــرات
شــرکت کننــد ،فتــوای صریــح داد ،امــام راحــل بــود .آن کســی کــه مقابــل متحجــران
ایســتاد کــه میخواســتند در دانشــگاه تهــران در کالسهــا بیــن دختــر و پســر
دیــوار بکشــند ،امــام راحــل بــود .آنکســی کــه بــرای حضــور زنــان در صحن ههــای
اجتماعــی و سیاســی و در برابــر همــۀ آنهایــی کــه شــبهه میکردنــد ،ایســتاد و راه را
بــرای ارتقــای زنــان و بانــوان مــا فراهــم کــرد ،امــام (ره) بــود.
پــس بحــق روزی کــه تکریــم زن اســت ،همزمــان شــده اســت بــا روز والدت آن
صالــح بزرگــی کــه فرزنــد بحــق فاطمــۀ اطهــر بــود .مــا امــروز راه و مســیر آن امــام (ره)
را طــی میکنیــم.
ی در همایش ملی زنان ،نقشآفرینان عرصۀ اقتصاد و فرهنگ )1393/1/31 -
(سخنران 
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دفاع مقدس
صحنهای حماسی برای پویایی زنان
شکوه دفاع مقدس مرهون ارادۀ زنان
قــدرت مــا روز بــه روز بیشــتر میشــود ،ولــی قصــد تجــاوز بــه کســی ندار یــم،
ســرزمینی را نمیگیریــم ،از خــا ک و وطــن و عــزت و اســتقالل خــود بــا همــۀ
وجودمــان دفــاع میکنیــم؛ زن و مــرد .آنجــا کــه زن و مــرد و پیــر و جــوان هســت،
دفــاع اســت.
در خرمشــهر زن و مــرد هفتههــا مقاومــت و ایســتادگی کردنــد .دفــاع ،زن و مــرد
نــدارد .مــا بایــد در برابــر تجــاوز بایســتیم و دفــاع کنیــم.
(سخنرانی در کنگرۀ ملی روز بزرگداشت شهدا )1393/21/18 -

حضور شیرزنان سر پل ذهاب در صحن ه های دفاع مقدس ،مناد ارادۀ میل
در جهــاد ،ابتــدا ممکــن اســت بگوییــم بــر زن واجــب نیســت ،امــا ا گــر دشــمنی
بــه شــما حملــه کــرده ،ز نهــا هــم بایــد بایســتند و دفــاع کننــد .در ســرپل ذهــاب
آن روزی کــه عراقیهــا وارد خیابانهــای شــهر شــدند ،مــردم ایســتادگی کردنــد
و جنگیدنــد .زن و مــردجنگیدنــد و نگذاشــتند ســرپل ذهــاب تصــرف شــود و
ایســتادگی کردنــد.
(سخنرانی در دیدار با ایثارگران و منتخبان استان قم )1393/21/7 -
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در ســرپل ذهــاب وقتــی دشــمن وارد شــهر شــد ،ز نهــا در برابــر ارتــش عــراق
ایســتادند و مردهــا بــه بیــرون شــهر رفتنــد تــا بجنگنــد .زنــان دالور و باایمــان
مــا از پشــت بــام روی تانکهــای عراقــی کــه از خیابانهــا میگذشــتند ،آتــش
میریختنــد و تانکهــای زرهــی عــراق را از شــهر ســرپل ذهــاب اخــراج کردنــد .مــا
ایــن درس را از چــه کســی یــاد گرفتیــم؟
از صاحــب امــروز و از صاحــب دیــروز و از صاحــب پریــروز و از حضــرت
ســجاد؟ع؟ یــاد گرفتیــم ،کــه آن همــه مصیبــت بــر او وارد شــد ،ولــی در کوفــه و در
مجلــس عبیــداهلل بــا دالوری ســخن گفــت و در شــام و پیــش یز یــد حــرف زد .در
بــاالی منبــر در مســجد شــام حــرف زد و مســجد را تــکان داد .امــام ســجاد ؟ع؟ در
آن ایــام نوجوانــی یــا جوانــی ،پــدرش ،برادرانــش ،عزیزانــش ،پســرعموهایش ،همــۀ
دوســتانش در یــک روز صبــح تــا عصــر ،جلــوی چشــمانش شــهید شــدند و او بــا
ایــن قــدرت حــرف میزنــد.
(سخنرانی در هشتمین کنگرۀ ملی تجلیل از ایثارگران )1394/3/3 -

برکت حضور زنان در پیروزی انقالب و دفاع مقدس
مــا هــم در دفــاع مقــدس و هــم در انقــاب و هــم در  15خــرداد بانوانــی داشــتیم
کــه بــه شــهادت رســیدند .مــن خــودم در قــم در  15خــرداد شــاهد شــهادت بــودم.
ً
مــن دیــدم خانمیگلولــه خــورد و بــه زمیــن افتــاد و قاعدتــا بایســتی شــهید شــده
باشــد .مــا در  15خــرداد قــم همــان نزدیــک مســجد امــام چهــار تــا شــهید خانــم
داریــم .بلــه ،مــن خانمــی را همــان نزدیــک پــل مســجد امــام در  15خــرداد دیــدم
ً
کــه گلولــه خــورد و بــه زمیــن افتــاد و احتمــاال جــزو شــهدا بودنــد .نــه ،ز نهــای مــا
الحمــدهلل در همــۀ مســیر دوشــادوش مردهــا در انقــاب و دفــاع مقــدس و همــۀ
صحنههــا و امــروز هــم در صحنــۀ علــم و دانــش و توســعه بــا ایســتادگی خودشــان
در همــۀ مســیرها موفــق هســتند.
(دیدار با خانواده شهید علی محمدی )1394/1/19 -
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مهسراین از جنس فرشتگان

ً
خانمهــا واقعــا در دفــاع مقــدس و بعــد از دفــاع مقــدس بــار ســنگینی را بــر
ًٌ
دوشگرفتهانــد و همســران جانبــازان مخصوصــا جانبــازان نخاعــی  70درصــد بــه
بــاال فــداکاری بســیار بزرگــی انجــام میدهنــد .خداونــد بــدون تردیــد ،بــه شــما هــم
در دنیــا و هــم در آخــرت اجــر و مــزد میدهــد.
(دیدار با خانوادۀ جانباز علیاصغر میرزایی )1392/9/27 -

حتکمی خانواده از قابلیتهای اصیل زنان
البتــه نقــش ز نهــا در داخــل خانــه و نقــش مــادری آنهــا نبایــد فرامــوش شــود .اگــر مــا
میخواهیــم کــه مشــکالت اجتماعیمــان حــل شــود ،بایــد از خانــواده آغاز کنیــم .باید
از تحکیــم خانــواده آغــاز شــود .امــروز بخش بزرگی از مشــکالتی کــه داریم ،ریشـهاش از
داخــل خانههاســت .بنابرایــن ،مــا نبایــد ایــن نکتــه را فرامــوش کنیم که زن مســئولیت
اجتماعــی و سیاســی دارد .در اقتصــاد میتوانــد حضــور داشــته باشــد .در علــم و
فرهنــگ و سیاســت میتوانــد حضــور داشــته باشــد ،امــا در عیــن حــال ،آن نقشــی کــه
بایــد در داخلخانــه داشــته باشــد ،آن نقشــی کــه بایــد بــرای تحکیــم خانــواده بــر عهــده
داشــته باشــد ،آن نقشــی کــه بایــد بــه عنــوان یــک مــادر بــه عهــده داشــته باشــد ،آنهــا را
نبایــد از یــاد ببریــم و اینهــا قابــل جمــع اســت کــه یــک بانویی مادر بســیار خوبی باشــد،
یــک عنصــر فعــال اجتماعــی هــم باشــد ،از علــم و دانــش هــم برخــوردار باشــد ،نقــش
خــودش را در فرهنــگ و سیاســت هــم ایفــا کنــد .زنــان مــا در مجموع مســئولیت بســیار
ســنگینی را هم برای خودشــان و هم برای فرزندانشــان و هم برای جامعه و کشورشــان
دارنــد کــه انشــاءاهلل بــا تبعیــت از فاطمــۀ اطهــر ؟س؟ ایــن مســیر ادامــه پیــدا میکنــد.
(سخنرانی در جلسۀ هیئت دولت )1395/1/11 -

ایثارگری مهسران جانبازان
شــما همســر مکــرم جانبــاز هــم کــه در ســختیها و مشــکالت در کنــار جانبــاز و
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شــریک او هســتید ،در اجــر و ثــواب و شــادی هــم شــریک و ســهیم او میباشــید .بــه
خصــوص اینکــه بعــد از جانبــازی ایشــان بــا وی ازدواج کردهایــد .مــن بــرای شــما
و خانــوادۀ شــما و همــۀ مــردم آرزوی توفیــق و ســربلندی و ســامت و بــرای دولــت
آرزوی موفقیــت میکنــم.
(دیدار با خانوادۀ جانباز روغنی )1392/8/14 -
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زن اساس خانواده
مادر ،واژهای گرانسنگ و یببدیل
از دیــد اســام ،مــا جنــس اول و دوم نداریــم .از دیــد اســام مــا جنــس فرادســت و
فرودســت نداریــم .از لحــاظ ویژگیهــای جســمی و روحــی ممکــن اســت زن و مــرد
بــا هــم متفــاوت باشــند ،امــا از لحــاظ انســانیت ،شــخصیت ،فضایــل و رشــد بیــن
زن و مــرد تفاوتــی نیســت.
گاهــی زن دارای ویژگــی و مقامــی اســت کــه دســت مــرد از آن مقامــات بــه دور
اســت .آیــا از لحــاظ عاطفــی ،ارزشــی و زیباییشناســی ،واژهای معــادل مــادر
پیــدا میکنیــد؟ شــما مقامــی همســنگ مــادر در جامعــه پیــدا میکنیــد؟ ایــن
مقــام مخصــوص زنــان و بهشــت زیــر پــای مــادران اســت.
(سخنرانی در همایش بانوی انقالب )1394/1/23 -

زنان و استحکام خانواده
در آســیبهای امــروز اســتحکام نداشــتن خانــواده را میبینیــم کــه مهمتریــن
ـش
مســئلۀ ماســت .خانــواده بایــد مســتحکم شــود؛
افزایــش طالقهــا و کاهـ ِ
ِ
ازدواجهــا ،تشــکیل نشــدن یــا دیــر تشــکیل شــدن خانــواده و اســتحکام و ثبــات
نداشــتن آن مســائل مهمــی اســت .بزرگتریــن کار فرهنگــی مــا ایــن اســت کــه
بتوانیــم بــه خانوادههــا اســتحکام ببخشــیم ،بتوانیــم بــه اخــاق عمومــی جامعــه
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طــراوت بدهیــم و تعالــی معنــوی را در جامعــه بهوجــود بیاوریــم ،ایمــان مــردم را
مســتحکم و هویــت ایرانــی اســامی را تقویــت کنیــم .اینهــا همــه در ســایۀ فرهنــگ
امــکان پذیــر اســت.
(سخنرانی در نخستین جلسه هیئت دولت در سال)1393/1/6 - 93
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توانمندی زنان در عرصۀ علم و پژ وهش
حضور امیدوارکنندۀ زنان در عرصههای علمی
زنــان الحمــدهلل بــه مطالعــات رســیدهاند ،آن وقــت مطالعــه میکردیــم کــه
چگونــه بیاینــد .الحمــدهلل در علــم و دانــش و دانشــگاه االن هــم از لحــاظ کمــی و
هــم از لحــاظ کیفــی زنــان رشــد داشــتهاند.
(دیدار با خانوادۀ شهید علیمحمدی )1394/1/19 -

جامعۀ ایراین مزین به زنان فرهیخته
زنــان جامعــۀ مــا بســیار فرهیختــه و صاحبنظــر هســتند .بــه هرحــال ،مــا در
دانشــگاهها تحصیــات ،نوشــتهها ،تألیفــات و اقدامــات آنهــا را میبینیــم .دولــت
هــم ایــن فضــا را آمــاده میکنــد تــا انشــاءاهلل همــۀ مــا بــا هــم اعــم از زن و مــرد ،پیــر
ً
و جــوان خصوصــا جوانــان ،تحصی ـل کردههــا ،همــۀ اقــوام و مذاهــب و شــیعه و
ســنی دســت بــه دســت هــم بدهیــم و کشــور را آبــاد کنیــم.
(سخنرانی در دیدار با منتخبین استان هرمزگان )1392/12/8 -

نسبت حضور دختران و پسران در دانشگاهها

ً
در دانشــگاههای ایــران تعــداد دخترخانمهــا معمــوال بیــش از پسرهاســت (57
و  58و  60درصــد) و بــه طــور طبیعــی پــس از فارغالتحصیلــی متقاضــی شــغل
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خواهنــد بــود و طبــق گفتــۀ یکــی از عزیــزان ،اشــتغال جوانــان یکــی از معضــات
ـراد زیردیپلــم مشــکل نداریــم .همــۀ آمــار و ارقــام ایــن
ـتغال افـ ِ
اصلــی ماســت .در اشـ ِ
مطلــب را تأییــد میکننــد.
(سخنرانی در دیدار با کارآفرینان ایرانی مقیم امریکا )1393/7/4 -

مقام علمی زنان ،نشانۀ توفیق مجهوری اسالمی
شــاید بتــوان گفــت یکــی از پایههــای موفقیــت جمهــوری اســامی ایــران در
توســعه علــم و فنــاوری در طــول چنــد دهــه گذشــته ،نــگاه عالمانــه بــه حضــور زنــان
در دانشــگاه هــا و مراکــز تحقیقاتــی میباشــد؛ بــه گون ـهای کــه شــاهد پیشــتازی
زنــان در ورود بــه دانشــگاهها هســتیم .کارایــی شــگرف ایــن قشــر در نانوفنــاوری،
بیوفنــاوری ،علــوم شــناختی و حتــی فنــاوری اطالعــات در کشــور مــا نشــان
میدهــد کــه کشــورهای عضــو نمیتواننــد فرصــت گرانبهــای حضــور زنــان در
عرصههــای علمــی و فنــاوری را بــه دســت فراموشــی بســپارند .از ایــن رو ،یافتــن
راهکارهــای افزایــش ســطح مشــارکت زنــان در رونــد رو بــه توســعۀ کشــورها میتوانــد
یکــی از اهــداف ایــن کنفرانــس باشــد.
(سخنرانی در اجالس وزرای علوم و فناوری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد )1393/21/4 -

درخشش زنان در سهپر دانش
امــروز در قــم میبینیــم کــه بانــوان و زنــان مــا در رشــتههای مختلــف علمــی و
تحقیقاتــی ،در حــوزۀ علمیــه ،در دانشــگاه ،در مراکــز علمــی و تحقیقاتــی فعــال
هســتند کــه بســیار مهــم اســت .نیمــی از جامعــۀ مــا زنــان هســتند .ایــن فکــر کــه
ً
ز نهــا صرفــا بایــد بــه بچ ـهداری و خان ـهداری و ایــن مســائل بپردازنــد ،در جامعــه
نباشــند ،دنبــال تحصیــل علــم نباشــند ،دنبــال مشــاغل اجتماعــی نباشــند،
ً
اصــا چــه بگوییــم چــه نگوییــم ،امکانپذیــر نیســت و دورانــش بــه ســر آمــده
اســت و معنایــش ایــن نیســت کــه مــادری کــم اهمیــت اســت .ایــن معنایــش ایــن
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نیســت کــه اگــر زنــی خان ـهدار اســت ،از همــه چیــز بازمانــده اســت ،امــا بیتردیــد
آن چیــزی کــه مــورد توصیــۀ اســام اســت ،علــم اســت کــه در ایــن شــکی وجــود
نــدارد .حــاال اینکــه زنــان مایــل بودنــد بــه مشــاغل اجتماعــی برونــد یــا نرونــد ،بحــث
دوم است.
(سخنرانی در دیدار با ایثارگران و منتخبان استان قم )1393/21/7 -

ارتقاء علمی دختران منادی از اعتالء جامعه
شــما چــه بخواهیــد چــه نخواهیــد ،نیمــی از صندلیهــای دانشــگاهها را زنــان
مــا گرفتهانــد ،حتــی در بعضــی جاهــا و کالسهــا اکثریــت بــا دخترخانمهاســت.
ً
شــما میتوانیــد مانــع اینهــا بشــوید؟ مگــر میشــود؟ مگــر اصــا از لحــاظ اســامی
و دینــی درســت اســت؟ مــا نمیتوانیــم مانــع پیشــرفت بشــویم .مــن آمــاری را در
ســخنرانی گفتــم کــه دو میلیــون و دویســت هــزار دانشــجوی دختــر در سراســر
کشــور در دانشــگاهها مشــغول تحصیــل هســتند .ایــن رقــم بســیار بزرگــی اســت.
ً
ششــان در ذهــن مــا
در بســیاری از علــوم جدیــد و فناور یهــای نــو ،اتفاقــا ز نهــا نق 
ایــن جــوری میآیــد کــه خانمهــا در هنــر میتواننــد پیشــتاز باشــند .حــاال در هنــر
دســتی و غیردســتی و انواع هنرا .ذوق ز نها بیشــتر اســت .االن در فناور یهای نو
هــم ز نهــا پیشــتاز هســتند .در فناور یهــای جدیــد نانــو تکنولــوژی و بیوتکنولــوژی
و فنــاوری اطالعــات میتواننــد نقــش بزرگــی داشــته باشــند.
(سخنرانی در دیدار با ایثارگران و منتخبان استان قم )1393/21/7 -

مشارکت زنان موجب ارتقاء عرصههای علمی و مدیرییت
خانمهــا در زمینــۀ علــم و دانــش پیشــرفت بســیار خوبــی داشــتهاند .االن در
دانشــگاه و حوزههــا دوشــادوش مــردان جلــو میرونــد .در دانشــگاه کــه وضعشــان
بهتــر از آقاپسرهاســت .امــا در زمینــۀ مدیریــت نــه ،در زمینــۀ مدیر یــت هنــوز بایــد
فرصــت بدهیــم تــا خانمهــا رشــد پیــدا کننــد.
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مــا ایــن فرصــت را بایــد فراهــم کنیــم و خانمهــای مــا ایــن شایســتگی را
دارنــد ،همانطــور کــه در علــم و دانــش ،آمــوزش و پــرورش ،بهداشــت و درمــان،
دانشــگاهها و حوزههــای دینــی و علمــی فعــال هســتند ،در حــوزۀ مدیر یــت هــم
بایــد در حــد شایستگیشــان فعــال باشــند .االن در دولــت خانمهــا حضــور دارنــد
و در مســئولیتهایی کــه بــه عهــده آنهاســت ،خــوب فعــال هســتند .بخشــی از
مدیریتهایــی کــه بــه خانمهــا واگــذار شــده ،مثــل مؤسســه اســتاندارد کــه یــک
خانــم بــه عهــده گرفتــه ،از مدیریــت آن راضــی هســتیم .البتــه همــۀ مدیــران بایــد
زمینــه را بــرای فعالیــت خانمهــا فراهــم کننــد .اصــل بــر شایســتگی اســت .بــه هــر
حــال ،کســی از اهــل ســنت اســت ،اگــر شایســتگی ،لیاقــت یــا دانــش دارد یــا از
قومیــت خاصــی اســت ،چــرا از او اســتفاده نکنیــم؟ بــه هــر حــال ،هــر قومیتــی،
ُ
عــرب ،بلــوچ ،ترکمــن و کــرد اســت ،چــه فرقــی میکنــد ،همــه آنهایــی کــه توانایــی
دارنــد ،بایــد از آنهــا بهرهبــرداری شــود.
(مصاحبۀ پایان سفر به استان هرمزگان )1392/12/8 -

جمموعه دیدݡگاههای دݡکتر روحاین 43

ور زش بانوان
امهیت ورزش بانوان
ورزش از دیــدگاه ایــن دولــت یــک کار تشــریفاتی و حاشــیهای بــرای جامعــه
نیســت .دولــت چــه ورزش همگانــی ،چــه ورزش حرف ـهای و چــه ورزش قهرمانــی را
بــرای نشــاط و ســامت جســم و روح جامعــه ضــروری میدانــد و ایــن بحــث تعــارف
ً
نیســت و دولــت در ایــن زمینــه هــر مقــدار تــوان داشــته باشــد  -مخصوصــا در زمینــۀ
ورزش بانــوان  -کمــک و حمایــت خواهــد کــرد .چــون مــا بایــد در ســطح جهــان
کاری کنیــم کــه دنیــا بفهمــد اســام نهتنهــا بــا ورزش بانــوان در تضــاد نیســت ،بلکــه
ســامت ،نشــاط و حضــور بانــوان در عرصــۀ جهانــی هــم ضــروری و هــم موجــب
افتخــار ماســت.
اگــر مــردان در ســکوی افتخــار بایســتند ،بــرای مــا افتخــار اســت ،امــا وقتــی
خانمهــا بــا فرهنــگ و حجــاب و عفــاف اســامی بــر ســکو میایســتند ،یــک
افتخــار مضاعــف بــرای ماســت .افتخــار ســومی هــم وجــود دارد؛ یکــی از اتهاماتــی
کــه دنیــا بــه دروغ بــه اســام میزنــد ،ایــن اســت کــه میگوینــد اســام ضــد زن اســت
و گاهــی میگوینــد اســام فرصتــی بــرای حضــور زن فراهــم نمیکنــد .گاهــی هــم
میگوینــد اســام بیــن مــردان و زنــان تبعیــض قائــل شــده اســت .گاهــی میگوینــد
اســام عدالــت را مراعــات نکــرده اســت .در حالــی کــه هیــچ دیــن و آیینــی و هیــچ
مکتبــی آن جمالتــی را کــه اســام دربــارۀ بانــوان و زنــان و خانمهــا آورده اســت،
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یشــد ،بــه نقطـهای
نــدارد .در آن عصــری کــه آن همــه بــه ز نهــا ظلــم و اجحــاف م 
ـار فضیلــت
رســید کــه گفــت :مــرد بــودن یــا زن بــودن از دیــدگاه قــرآن و خداونــد معیـ ِ
کتــر
نیســت ،ان اکرمکــم عنــداهلل اتقاکــم 1.هــر کــه جهــاد و تــاش بیشــتر میکنــد ،پا 
و بــرای جامع ـهاش مفیدتــر اســت.
(سخنرانی در مراسم افطار با جمعی از ورزشکاران )1394/4/24 -

نگاه تازه به ورزش بانوان در سطوح جهاین
در ورزش بانــوان بایــد در ســطح جهانــی بــه گونـهای كاری كنیــم كــه دنیــا متوجــه
شــود اســام ،اخــاق و فرهنــگ مــا بــا ورزش بانــوان نهتنهــا در تضــاد نیســت ،بلکــه
حضــور آنــان در عرصــۀ مســابقات جهانــی هــم ضــروری و هــم موجــب افتخــار
ماســت.
وقتــی یكــی از بانــوان قهرمــان كشــورمان بــا حجــاب در ســكوی جهانــی قــرار
میگیــرد ،باعــث افتخــار مضاعــف اســت .ضمــن اینكــه از جملــه اتهاماتــی كــه
بــه دروغ مطــرح میكننــد ،ایــن اســت كــه اســام ضــد زن اســت و فرصــت حضــور
زنــان در جامعــه را فراهــم نمیكنــد و بیــن زن و مــرد تبعیــض قائــل اســت .ایــن در
حالــی اســت كــه هیــچ آییــن و مكتبــی ماننــد اســام بــه زیبایــی ،جایــگاه و شــأن
بانــوان را بــاال نبــرده اســت.
(سخنرانی در ضیافت افطار با ورزشكاران )1394/4/24 -

موانع و الزامات ورزش بانوان

ً
ورزش امــروز ســبک زندگــی اســت و ورزش خصوصــا ورزش تــوأم بــا اخــاق
میتوانــد بــه فرهنــگ جامعــه کمــک کنــد .ورزش بهتریــن وســیله بــرای پرکــردن
ســاعات فراغــت نســل جــوان کشــور اســت .لــذا بســیار ارزشــمند اســت و بــه و یــژه
ورزش بانــوان .بانــوان ایرانــی ســالها از صحنــۀ ورزش دور بودهانــد .همانطــور
 .1سورۀ حجرات ،آیۀ 13
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کــه ورزش آقایــان بــرای مــا مهــم اســت ،ورزش بانــوان نیــز از جهتــی بــرای مــا مه متــر
اســت .شــرایط بانــوان مــا بــرای ورزش کــردن مقــداری ســختتر اســت تــا آقایــان.
جوانــان و نوجوانهــای مــا هرکوچــه و خیابانــی را میتواننــد بــه میــدان بــازی فوتبــال
و والیبــال و بســکتبال تبدیــل کننــد ،امــا شــرایط بــرای خانمهــا خیلــی ســختتر
اســت .بــرای همیــن بایــد ورزشــگاهها و باشــگاههای ویــژۀ بانــوان را در کشــور
توســعه دهیــم .فرصــت ورزش را بایــد برابرکنیــم .اینکــه بــرای آقایــان فرصــت باشــد
ً
و بــرای خانمهــا نباشــد ،حتمــا بیعدالتــی اســت؛ عدالــت یعنــی ایجــاد فرصــت
برابــر.
(سخنرانی در مراسم تجلیل از مدالآوران ورزش )1393/6/14 -

تأمنی امنیت ،آزادی و اخالق برای ورزش بانوان
ســه چیــز بــرای ورزش بانــوان میخواهیــم :امنیــت ،آزادی و اخــاق .هــم بایــد
امنیــت آنهــا را تأمیــن کنیــم ،هــم بایــد آزادی مشــروع آنهــا را تأمیــن کنیــم و هــم
بایــد اخــاق را مــد نظــر قــرار دهیــم .بــا ایــن ســه اصــل بانــوان مــا بایــد هــم در ورزش
همگانــی و هــم در ورزش حرفــهای [حضــور یابنــد] .بحمــداهلل مدالهایــی کــه
امــروز بانــوان مــا توانســتند کســب کننــد ،بــرای مــا غرورآفریــن و افتخارآفریــن
است.
(سخنرانی در مراسم تجلیل از مدالآوران ورزش )1393/6/14 -

ورزش بانوان و لزوم جبران عقبماندگیهای موجود
مــا نیــاز داریــم ورزش همگانــی را توســعه دهیــم .در زمینــۀ ورزش بانــوان دچــار
عقبماندگــی هســتیم و بایــد جبــران کنیــم .جوانــان پســر بــرای اینکــه ورزش کننــد،
همــه جــا میتوانــد بــه ورزشــگاه موقــت آنهــا تبدیــل شــود ،امــا بــرای دختــران و زنــان
نیــاز بــه ســرمایهگذاری داریــم و بایــد ســرمایهگذاری کنیــم.
(سخنرانی در دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان )1392/8/19 -

 46سیمای زن در آیینۀ تدبیر و امید

حضور بانوان حمجبۀ ورزشکار در صحنههای جهاین ،افتخاری بزرگ
چقــدر افتخارآمیــز اســت کــه بانــوان بــا حجــاب اســامی در صحنههــای
بینالمللــی حضــور پیــدا میکننــد .آن بانویــی کــه پرچــم را بــر دوش میگیــرد و در
میــدان حرکــت میکنــد ،مــا بایــد احســاس غــرور و افتخــار کنیــم.
(سخنرانی در دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان )1392/8/19 -

ضرورت اجیاد برابری و عدالت در عرصۀ ورزش
امــا ورزش و جوانــان کــه شــامل همــۀ جامعــه  ۷۵میلیونــی اســت ،آنجــا کــه از
ورزش همگانــی حــرف میزنیــم کــه بــرای مــا بســیار مهم اســت ،آنجا کــه از عدالت
یهــای گذشــته در
در امکانــات ورزشــی ،فضــای جامعــۀ ورزشــی ،عقــب ماندگ 
مــورد ورزش بانــوان حــرف میزنیــم .ورزش میتوانــد بــرای مــا نشــاطآفرین باشــد
و میتوانــد بــه بهتریــن شــکل اوقــات فراغــت جوانــان را ُپــر کنــد .ورزش میتوانــد
تهــای ســالم
در کار جمعــی بــه جامعــه مهــارت دهــد ،ورزش میتوانــد رقاب 
اجتماعــی را بــه وجــود آورد و ورزش میتوانــد غــرور ملــی را بیافرینــد؛ آنجــا کــه
بحــث ورزش قهرمانــی اســت.
(سخنرانی در دفاع از سه وزیر پیشنهادی دولت؛ آموزش و پرورش ،آموزش عالی و ورزش )1392/8/5 -

رفع حمرومیتها و تبعیضهای موجود در عرصۀ ورزش بانوان
ســالیان دراز قهرمانــی از ِآن مــردان بــود و صحنــه بــرای ورزش بانــوان و آمــوزش
و تــاش آنهــا آمــاده نبــود .امــروز بحمــداهلل مــدال آوران مــا هــم مــردان و هــم بانــوان
هســتند؛ چــه آنهایــی کــه در صحنــۀ منطقـهای و آســیایی حضــور پیــدا میکننــد،
چــه آنهایــی کــه در صحنــۀ جهانــی حضــور پیــدا میکننــد .هنــوز هــم بیــن مــردان
و زنــان تبعیــض وجــود دارد .مــن از مســئولین ورزش و از وزارت ورزش و جوانــان
میخواهــم تبعیــض را برداریــد و شــرایط الزم را بــرای حضــور بیشــتر بانــوان در تمــام
صحنههــای ورزش آمــاده کنیــد.
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ممکــن اســت در برخــی ورزشهــا در مســابقات جهانــی بــه دالیلــی بانــوان مــا
نتواننــد شــرکت کننــد ،امــا شــرایط ورزش در داخــل کشــور را بایــد بــرای بانــوان
آمــاده کنیــم .ورزش بــه معنــای ســامت جامعــه اســت .ســامت بایــد از ِآن همــۀ
ایرانیــان باشــد ،چــه مــرد ،چــه زن ،چــه دختــر [و] چــه پســر .تفاوتــی وجــود نــدارد.
امــروز خوشــبختانه ،دختــران ،بانــوان و زنــان جامعــۀ مــا در همــۀ صحنههــا
حضــوری فعــال دارنــد .در آمــوزش و پــرورش ،دانشــگاهها ،بهداشــت و درمــان و
در صحنههــای تولیــد و از جملــه در صحنــۀ ورزش حضــور دارنــد .مــا بایــد شــرایط
را بــرای رشــد و پــرورش آنهــا و ســامت نســل جــوان اعــم از دختــر و پســر عادالنــه و
بــدون تبعیــض آمــاده کنیــم.
(سخنرانی در مراسم تجلیل از مدالآوران آسیایی )1393/11/ 10 -
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اشتغال
اجیاد فرصتهای شغیل برابر برای زنان و مردان
امســال هــم میخواهــم بــه آقــای وزیــر محتــرم تعــاون ،كار و رفــاه اجتماعــی
تأ کیــد کنــم ،نبایــد بیــن زنــان و مــردان امتیــاز باشــد .فرصتهــای شــغلی برابــر
را بــه وجــود بیاوریــم ،بــرای بازنشســتگی زودهنــگام آنهایــی کــه در محیــط بســیار
ســخت و زیــانآور کار میکننــد و ســختی و مــرارت میکشــند ،تــاش کنیــم.
(سخنرانی در همایش روز کارگر )1394/2/8 -

عزم دولت برای جبران عقبماندگیهای اشتغال بانوان
مــا ضمــن تــاش در بخــش اشــتغال ،بایــد عقبماندگــی اشــتغال بانــوان را
جبــران کنیــم .اینکــه فکــر کنیــم زن بایــد در خانــه بچ ـهداری کنــد و غــذا درســت
کنــد ،درســت نیســت .ضمــن اینکــه ایــن کار هــم جــزء مهمترینهاســت و تربیــت
بچــه مهمتریــن کار اســت .اگــر بتوانیــم کاری ایجــاد کنیــم کــه زن داخــل خانـهاش
ً
بتوانــد انجــام دهــد ،امتیــاز خیلــی خوبــی اســت ،مثــا قالیبافــی در خانــه.
(سخنرانی در دیدار با معاونان و مدیران سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری )1393/3/5 -

زنان حتصیلکرده ،نیروهای خالق جامعۀ
غیــر از بحــث اقتصــاد کالن و پایــۀ پولــی و مســایل مالــی ،بانکــی و تــورم ،رشــد
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اشــتغال بســیار مهــم اســت و مشــکل اصلــی ماســت .بایــد بــه ایــن فکــر کنیــم کــه
ً
اقتصــاد مــا اشــتغالزا باشــد ،مخصوصــا در ســالهای آینــده دانشــجویان عز یــز مــا
ً
کمکــم همــه فارغالتحصیــل میشــوند و مــا مشــکل داریــم؛ مخصوصــا خان مهــا.
االن عمــدۀ فشــار بیــکاری مــا بــر خانمهــای جــوان تحصیلکردۀ ماســت .نمیشــود
دختــر خانمــی کــه درس خوانــده و متخصــص و صاحبنظــر و از نیروهــای خــاق
جامعــه اســت ،بیــکار بمانــد .اینهــا نیروهــای خــاق جامعــۀ مــا هســتند.
(سخنرانی در کنفرانس اقتصاد ایران )1393/10/14 -

کارآفر یین زنان

ً
روی کارآفرینــی زنــان در تمــام دنیــا و مخصوصا منطقۀ خاورمیانه کار میکنند.
ً
ایدههایــی کــه مــن دیــدم ،واقعــا فوقالعــاده بودنــد و چیــزی کــه میبینــم ،ایــن
کــه اســتعدادهایی کــه در ایــران وجــود دارد ،در ســطح جهانــی اســت و ایــن بایــد
بیشــتر پــرورده شــود.
(سخنرانی در دیدار با کارآفرینان ایرانی مقیم امریکا )1393/7/4 -
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زنان و حوزههای علمیه
حضور زنان در حوزههای علمیه ،افتخاری بزرگ
در حــوزۀ علمیــۀ قــم ایــن افتخــاری بــرای ماســت کــه چنــد هــزار خواهــر دارنــد
درس میخواننــد و تحصیــل و تحقیــق میکننــد و مقالــه مینویســند .ایــن نکتــه
را بایــد مدنظــر داشــته باشــیم کــه فضــا را بــرای رشــد و تعالــی تــوأم بــا اخــاق بــرای
جامعــۀ زنــان مــا در سراســر کشــور فراهــم کنیــم.
(سخنرانی در دیدار با ایثارگران و منتخبان استان قم )1393/21/7 -

مقایسۀ حضور زنان در حوزههای علمیه با گذشته
در دورانــی کــه مــا در ایــن حــوزۀ طلبــه بودیــم و افتخــار طلبگــی داشــتیم،
ً
ً
اصــا حــوزۀ علمیــۀ خواهــران نداشــتیم .اصــا در قــم چیــزی وجــود نداشــت .ا گــر
بــه کســی میگفتــی ،تعجــب میکــرد .اگــر میگفتــی ز نهــا میتواننــد بیاینــد
ســطح و خــارج بخواننــد و بــه اجتهــاد برســند ،مقــداری عجیــب و غر یــب بــود.
البتــه همــان زمــان بانویــی بــود کــه مجتهــد بــود ،ولــی تعــداد کمــی در کشــور مــا
بودند.
امــا اینکــه حــاال در حوزههــای علمیــه چنــد هــزار نفــر از خواهــران مشــغول تحصیل
ً
باشــند .چنیــن فضایی اصــا نبود.
(سخنرانی در دیدار با ایثارگران و منتخبان استان قم )1393/21/7 -
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حجاب
بانوان روستایی ،الگویی برای مهگان
مــا بایــد مــردم داخــل و خــارج از کشــور را تشــویق کنیــم کــه از روســتاهای کشــور
دیــدن کننــد ،بــرای اینکــه دنیایــی از زیباییهــای معنــوی در روستاهاســت؛ از
جملــه لبــاس پوشــیدن ،حجــاب بانــوان روســتایی ،نحــوۀ ارتباطــات اجتماعــی،
محــل تجمــع ،امامــزادهای کــه ممکــن اســت کنــار روســتا باشــد ،حســینیه و
مســجدی کــه دارنــد ،مراســم عروســی و عــزای آن روســتا ،ســنن و آداب بســیار
زیبــای آنهــا.
(سخنرانی در همایش روز ملی روستا )1393/7/14 -

عفاف و حجاب مسئلهای دروین
بعضیهــا فکــر میکننــد همــۀ حجــاب و عفــاف بــه نــوع و ســبک روســری
ً
برمیگــردد .آیــا واقعــا ایــن اســت؟ [حجــاب] در زبــان نداریــم؟ عفــاف و حجــاب
ً
در چشــم و نــگاه نداریــم؟ اتفاقــا در بحــث عفــاف و حجــاب در آیــات شــریفۀ قــرآن
مجیــد ،بحــث حجــاب اول از نــگاه و از مردهــا شــروع میشــود .قــرآن در ســورۀ
مبارکــۀ نــور ،اول میگویــد :قــل للمؤمنیــن یغضــوا مــن ابصارهــم 1و در آیــۀ بعــدی
میگویــد :و قــل للمؤمنــات یغضضــن مــن ابصارهــن ، 2عفــاف را از نــگاه مــرد شــروع
 . 1سورۀ نور ،آیۀ 30
 . 2همان ،آیۀ31
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میکنــد و بــه مردهــا میگویــد :شــما در نــگاه کــردن عفــاف را مراعــات کنیــد .ا گــر
یشــود ،بعــد
بناســت قــرآن را اجــرا و پیــاده کنیــم ،عفــاف از مردهــا شــروع و آغــاز م 
خانمهــا؛ آن هــم از نــگاه شــروع میکنــد .آن یدنیــن علیهــن مــن جالبیبهــن 1کــه در
ســوره دیگــر اســت
ولیضربــن بخمرهــن علــی جیوبهــن 2کــه در همیــن ســوره اســت ،بعــد از بحــث
نــگاه اســت .حجــاب و عفــاف از نــگاه ،حــرف زدن ،ســبک جملهبنــدی و رفتــار،
حتــی ســبک راه رفتــن هــم در متــن قــرآن هســت :و الیضربــن بارجلهــن لیعلــم
مایخفیــن مــن زینتهــن.3
اینهــا همــه در متــن قــرآن اســت .ایــن نیســت کــه مــا عفــاف و حجــاب را فقــط
در یــک مســئله خالصــه کردهایــم .عفــاف و حجــاب یــک مســئلۀ درونــی اســت.
اگــر مــن بخواهــم تشــبیه کنــم ،مثــل روزه میمانــد .شــما بــه زور میتوانیــد بــه
کســی بگوییــد روزه بگیــرد ،میگویــد مــن روزه دارم ،بعــد بــه اتــاق کنــاری م ـیرود
و آب و غــذا میخــورد و بــاز میگویــد مــن روزه دارم .شــما از کجــا میفهمیــد؟ در
روایــات مــا آمــده :الصــوم لــی و انــا امــری بــه - 4حــاال بعضیهــا گفتنــد انــا اجــزی
کــه از بحثــش میگذریــم  -خداونــد میگویــد :روزه مــال مــن اســت ،چــون کســی
ً
نمیفهمــد کــه طــرف روزهدار اســت یــا نــه و فقــط خــودش میدانــد .اصــا شــما
ممکــن اســت بــه زبــان هــم روزه داشــته باشــی ،ولــی  -نعوذبــاهلل -بــه خــدا دروغ
ببندیــد ،مبطــل اســت ،یــا بــه پیغمبــر ؟ص؟ دروغ ببندیــد کــه آن هــم مبطــل اســت،
خــود آدم میدانــد.
عفــاف و حجــاب هــم از درون ،قلــب ،جان و روان اســت .خیلیها را در جامعه
میشناســیم کــه قلــب پــا ک و عفیفــی دارنــد .گاهــی وقتهــا هــم ممکــن اســت بــا
ظاهــر آدم خیلــی منطبــق نباشــد .چــرا مــا شــروع نمیکنیــم از اینکــه جــان ،روح،
فکــر ،دانــش و  ...درســت شــود؟ اگــر در خیابــان کســی را دســتگیر کنیــم و برایــش
 . 1سورۀ احزاب ،آیۀ 59
 . 2سورۀ نور  ،آیۀ 31
 . 3همان
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ً
پرونــده درســت کنیــم ،آیــا واقعــا اعتقــادش درســت میشــود؟ یعنــی بــه اعتقــاد
تهــا را
شــما عفــاف و حجــاب بــا زور و جبــر امکانپذیــر اســت؟ یــا مــا بایــد واقعی 
بــرای مــردم ،دختــران و جامعهمــان بگوییــم .از دانــش آمــوزان و مدرســه بایــد شــروع
کنیــم.
خــود قــرآن مجیــد میگویــد :یدنیــن علیهــن مــن جالبیبهــن ذلــک ادنــی ان
ً
یعرفــن فالیوذیــن 1.اصــا ایــن حجــاب را بــرای امنیــت شــما درســت کردیــم .بیــان
قــرآن همیــن اســت .قــرآن میگویــد :مــا بــه شــما گفتیــم حجــاب را رعایــت کنیــد،
ایــن روســری و چــادر را نزدیــک کنیــد تــا مــورد آزار قــرار نگیریــد .مــا بــرای امنیــت
شــما ایــن کار را کردهایــم.
(سخنرانی در مراسم افطار با جمعی از فعاالن و تشکیالت حوزۀ زنان و خانواده )1394/4/21 -
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جایگاه زن در دولت تدبیر و امید
حضور فعال زنان موجب تقویت اعتدال ،تدبیر و امید
بــدون شــما مــادران و زنــان در ایــن کشــور اعتــدال ،امیــد و تدبیر اســتقرار نخواهد
یافــت .ایــن شــما هســتید کــه بایــد نهــال امیــد را در خانههــا غــرس کنیــد .این شــما
هســتید کــه بایــد نشــاط را در خانــه نهتنهــا بــر دل فرزندانتــان کــه حتــی همســران
و پــدران ومادرانتــان روز بــه روز بیشــتر کنیــد .اگــر پیشــرفت و تعالــی میخواهیــم،
از خانــه و خانــواده شــروع میشــود .ایــن حــرف درســت اســت کــه خانــواده اســاس
و بنیــان اصلــی جامعــۀ ماســت .ایــن ســخن بــه حــق اســت کــه اصــاح از داخــل
خانههــا آغــاز میشــود ،امــا بایــد بدانیــم اگــر بــه نیمــی از جمعیــت کشــور توجــه
نکنیــم ،در آن کشــور شــاهد رشــد و توســعۀ واقعــی نخواهیــم بــود .بــا حضــور زنــان،
حــق و نقــش و تــوان آنــان شــاهد جامعــه ای بهتــر و توســعه یافتهتــر خواهیــم بــود .بــه
امیــد آن روز و در تــاش بــرای تحقــق ایــن هــدف.
(در همایش ملی زنان ،نقشآفرینان عرصۀ اقتصاد و فرهنگ .)1393 /1/ 31 -

دولت تدبیر و امید و انقالب اسالمی ،مرهون حضور زنان آ گاه ایراین
دولــت تدبیــر و امیــد و باالتــر از آن ،نظــام جمهــوری اســامی و انقــاب اســامی
خــود را مرهــون حضــور فعــال زنــان آ گاه مشــارکتجو در صحنــۀ اجتمــاع و در پــای
صنــدوق آراء میدانــد و ایــن عهــدی کــه دولــت تدبیــر و امیــد از روز اول بــا دختــران
جمموعه دیدݡگاههای دݡکتر روحاین 55

و زنــان و بانــوان عزیــز جامعــۀ مــا داشــته اســت کــه فرصتهــای بیشــتری را بــرای
حضــور آنهــا مهیــا کنــد ،بــر آن وفــادار خواهــد مانــد.
(سخنرانی در همایش ملی زنان ،نقشآفرینان عرصۀ اقتصاد و فرهنگ )1393/1/31 -
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اقتصاد مقاومتی
نقش زنان در اقتصاد مقاومیت
دولــت تــاش خواهــد کــرد تــا  50درصــد جامعــۀ مــا بیــکار و منــزوی نماننــد و
در مقــام عمــل بــه عنــوان جنــس دوم باقــی نماننــد (ولــو اینکــه همــۀ مــا در زبــان از
تهــای الزم را بــرای بانــوان مــا فراهــم کنــد .ا گــر
خانمهــا تعریــف میکنیــم) و فرص 
میگوییــم ســال همدلــی و همزبانــی ،همدلــی که فقــط در 50درصد جامعه نیســت،
بلکــه بایــد در صددرصــد جامعــه تحقــق پیــدا کنــد .اگــر میخواهیــم همدلــی در
جامعــه بــه وجــود بیایــد ،بایــد احتــرام بــه زنــان در تمــام ســطوح حفــظ شــود .ا گــر قــرار
اســت همدلــی و همزبانــی انجــام بگیــرد ،در خانههــا خانمهــا بایــد مــدار و محــور
خانــه باشــند و اجــازه داشــته باشــند در چارچــوب احــکام اســام در همــۀ مســائل
اجتماعــی حضــور یابنــد و فعالیــت کننــد .اگــر میگوییــم اقتصــاد مقاومتــی ،نیمــی
از جامعــۀ مــا زنــان هســتند .اقتصــاد مقاومتــی زمانــی امکانپذیــر اســت کــه از تمــام
نیــروی انســانی جامعــه بــه خوبــی اســتفاده کنیــم.
امــروزه نیمــی از تحصیلکردههــای جامعــۀ مــا دختــران و بانــوان هســتند و ا گــر بــه آنهــا
فرصت اشــتغال و فعالیت ندهیم ،چگونه اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شــد؟ من
ً
فلنحیینـــه حیــاه ّ
ّ
عمــل صالحــا مــن ذکــر او انثی و هو مؤمن و
طیبه.1
(سخنرانی در همایش بانوی انقالب)1394/1/23-
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هنر
فعالیتهای هنری بانوان
امــروز حــدود دو میلیــون نفــر در زمینــۀ صنایــع دســتی مشــغول بــه کار هســتند.
مــا بایــد ایــن بخــش را توســعه بدهیــم و زمینههــا و امکانــات جدیــدی را فراهــم
ً
بکنیــم ،مخصوصــا در بخــش صنایــع دســتی بانــوان مــا میتواننــد بخــش بزرگــی از
یشــان
ایــن صنایــع دســتی را در داخــل خانــه انجــام بدهنــد و درکنــار وظیفــۀ مادر 
میتواننــد بــار ایــن بخــش را هــم بــرای درآمــد خــود و عظمــت کشــور و هــم بــرای
صــادرات بــر دوش بگیرنــد .در زمینــۀ فــرش میبینیــم کــه بانــوان مــا فعــال هســتند
ً
و در داخــل خانههــا در زمینــۀ لبــاس ،مخصوصــا لباسهــای محلــی فعــال
هســتند؛ بــه ویــژه در لباسهایــی کــه دارای هنــر فراوانــی اســت و بــرای صــادرات یــا
فــروش در بــازار داخلــی اســت.
(سخنرانی در دیدار با معاونان و مدیران سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری )1393/3/5 -

حضور زنان در عرصههای خمتلف هنری
در فضــای بعــد از انقــاب ،زنــان و بانــوان هنرمنــد بســیاری در بخشهــای
مختلــف هنــر از جملــه ســینما رشــد کردنــد ،تــا جایــی کــه نهتنهــا بازیگــری را بــر
عهــده گرفتنــد ،کارگردانــی و نویســندگی نیــز جــزو مــواردی بــود کــه بانــوان ایرانــی
توانســتند نقــش خــود را ایفــا کننــد ،در حالــی کــه قبــل از انقــاب خانوادههــای
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متدیــن و مذهبــی ایــن کشــور اجــازه نمیدادنــد کــه فرزنــدان و اعضــای خانــواده
آنهــا در ایــن زمینــه ورود کننــد .ایــن یکــی دیگــر از خدمــات انقــاب اســامی
بود.
(سخنرانی در جمع هنرمندان )1392/10/17 -
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کشاور زی ،ر وستا و عشایر
تکر می بانوان فعال عرصۀ کشاورزی
ای کاش در میــان عزیزانــی کــه لــوح را دریافــت داشــتند ،یکــی دو نفــر از بانــوان
زحمــت کشــیده هــم بودنــد .چــون در سراســر کشــور ،در بخشهــای مختلــف
کشــاورزی ،خانمهــا بــار ســنگینی را بــر دوش داشــتند و دارنــد .از همیــن جــا بــه
همــۀ خانمهایــی کــه در بخشهــای مختلــف کشــاورزی تــاش میکننــد ،خــدا
قــوت و دســت مریــزاد میگویــم.
ی در چهاردهمین کنگرۀ سراسری کشاورزی )1392/8/6 -
(سخنران 

ارزش تساوی جنسییت در زندگی عشایری
عشــایر میدانســتند چگونــه عمــل کننــد .در عشــایر فــارغ از جنســیت ،تقســیم
کار بیــن مــردان و زنــان بــود کــه هــر فــرد بــه نســبت توانایــی و تخصــص انجــام
مــیداد .تبعیــض قومیــت و جنســیت وجــود نداشــت و هــر ایلــی از عشــایر در
مرتعــی ســاکن بودنــد و دوســتی و بــرادری و رفاقــت برقــرار بــود.
ی در دیدار با عشایر استان خوزستان )92/10/25 -
(سخنران 
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آزادی و پیشرفت
پیشرفتهای زنان ایراین در مقایسه با کل منطقه
اینکــه در کشــور مــن آزادی بیشــتر باشــد یــا گفتیــد خانمهــا دارای منزلــت بیشــتر
باشــند ،ایــن یکــی از اهــداف دولــت بــوده و ایــن را دارد دنبــال میکنــد ،بــرای
اینکــه زنــان در کشــور مــن دارای فرصــت برابــر باشــند .شــما میدانیــد کــه در کل
منطقــۀ مــا ،در ایــران زنــان از لحــاظ علمــی و شــغلی بســیار پیشــرفته هســتند .مــا
در دانشــگاهایمان در مجموع دانشــجویان دختر بیش از دانشــجویان پســر اســت.
بنابرایــن ،زمینــه بــرای ارتقــاء علمــی و اســتفاده از فرصتهــای اجتماعــی برایشــان
فراهــم اســت و بیشــتر هــم درایــن دولــت فراهــم خواهــد شــد.
(پرسش و پاسخ در دیدار با اعضای اندیشکدههای امریکایی )1392/7/3 -

آزادی زنان ،ارمغان امام(ره)
امــام (ره) انقــاب را در معرفــت و رویکــرد جامعــه آغــاز کــرد و در کنــار دههــا
انقــاب ،انقــاب اجتماعــی را بــه وجــود آورد .زنان بــه عنوان محورخانه متأســفانه،
در خانــه محبــوس بودنــد .امــام (ره) آزادی زنــان را بــه ارمغــان آورد.
(سخنرانی در همایش بانوی انقالب )1394/1/23 -
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باور کارآمدی زنان
باور زنان به عنوان نیمی از استعدادها
بانــوان را بــاور کنیــم بــه عنــوان اســتعدادهایی کــه نیمــی از جمعیــت جامعــه مــا
هســتند و میتواننــد بــه جامعــه مــا کمــک کننــد.
(سخنرانی در دیدار با خانوادۀ ایثارگران و منتخبین استان گلستان )1393/9/11 -
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تالشهای دولت
در جهت تحقق وعدهها به زنان
الف .اجیاد فرصتهای برابر
استفادۀ برابر از فرصتهای اجتماعی و نیف تبعیض
 امــروز دولــت بــرای اینکــه زنــان جامعــۀ مــا بتواننــد راحتتــر مســیر پیشــرفتو تعالــی را طــی کننــد و در صحنههــای مختلــف مدیریــت جامعــه حضــور پیــدا
کننــد ،ایجــاد ایــن تســهیالت را وظیفــۀ خــود میدانــد کــه نســبت بــه حضــور برابــر
خانمهــا و اســتفادۀ برابــر آنهــا از فرصتهــای اجتماعــی اقدامــات الزم را انجــام
دهــد.
(سخنرانی در همایش بانوی انقالب )1394/1/23 -

 بنــده قــول داده بـــــــودم کــه از خــــــانمها اســتفاده بشــــــود ،ولــی در کابینــهنیســت .ببینیــد ،قــول مــن ایــن بــود کــه دولــت تــاش کنــد در فعالیتهــای
اجتماعــی فرصــت برابــر بــرای خانمهــا بــه وجــود بیــاورد .مــن بــر ایــن عهــد و قولــم
وفادارم.
اینکــه از خانمهــا در بخشهــای مختلــف کارشناســی و مدیریتــی اســتفاده
بشــود ،بــاز هــم بــه ایــن قولــم وفــادار هســتم .اینکــه در هیئــت دولــت افــرادی از
خانمهــا خواهنــد بــود و از نظرهــای آنهــا اســتفاده خواهــد شــد ،ایــن چنیــن خواهــد
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شــد و مــا از وجــود چنــد خانــم اســتفاده خواهیــم کــرد .تنهــا وز یــران نیســتند،
معاونــان هــم هســتند کــه حــق دارنــد در هیئــت دولــت شــرکت کننــد و از نظر یــات
آنهــا اســتفاده بشــود .ایــن کار خواهــد شــد ،امــا حتــی اگــر یــک وز یــر خانــم باشــد،
ً
اصــا خانمهــا نبایــد قانــع باشــند .ایــن نیســت کــه اگــر یــک خانــم در هیئــت
وزیــران بــه عنــوان وزیــر آمــد ،یعنــی ز نهــا بــه حقوقشــان رســیدهاند.
(مصاحبه با رسانههای داخلی و خارجی )1392/5/15 -

 امــروز مــا بیــن زن و مــرد اعتــدال را رعایــت نمیکنیــم .مــا بایــد از وجــودخانمهــا بــرای مدیریــت و توســعۀ کشــور اســتفاده کنیــم .چــه فرقــی میکنــد؟ مــا
بایــد فرصتهایــی را ایجــاد کنیــم و اگــر دخترخانمــی درس خوانــده و مــدارج
علمــی را طــی کــرده ،از وجــود او اســتفاده کنیــم .او ســرمایۀ ماســت .پســر و دختــر
فرقــی نمیکنــد .مــا در دوران جاهلیــت نیســتیم کــه بگوییــم پســر بــر دختــر ترجیــح
دارد یــا دختــر بایــد مطــرود باشــد؛ حــاال آنهــا زنــده بــه گــور میکردنــد ،مــا کــه چنیــن
اعتقــادی نداریــم و از نظــر مــا مــرد و زن هــر دو مخلــوق خداونــد هســتند و از نظــر
مقــام هــم ممکــن اســت مقــام یــک زن از مــرد باالتــر یــا مقــام یــک مــرد از زن باال تــر
باشــد .مقــام مــا بــه مــرد و زن بــودن ربطــی نــدارد و جنســیت مطــرح نیســت،
بلکــه علــم ،ایثــار و فــداکاری ،تقــوا و پاکدامنــی مطــرح اســت .امــروز بحمــداهلل
در دانشــگاهها و حوزههــای علمیــه مــا دختــران در کنــار پســران و بانــوان در کنــار
آقایــان حضــور دارنــد و فعالیــت میکننــد.
(سخنرانی در دیدار با علما ،ایثارگران و برگزیدگان استان خراسان شمالی )1394/3/24 -

تأ کید به حضور زنان در سطوح مدیر ییت جامعه
تمــام عقبماندگیهــا بایــد در ســطوح مختلــف مدیریتــی جبــران بشــود .مــن در
اولیــن جلســات کابینــه بــه همــکاران خــودم تأ کیــد خواهــم کــرد کــه از خانمهــای
صاحــب تخصــص و دانــش اســتفاده کننــد .البتــه شــاید فرصــت نبــوده كــه
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خانمهــا در تمــام ســطوح مدیریــت بــاال بیاینــد .بایــد ایــن فرصــت را ایجــاد بکنیــم
نشــاءاهلل شــرایطی
کــه خانمهــا بتواننــد در ســطوح مختلــف ارتقــا پیــدا کننــد و ا 
فراهــم بشــود کــه هــم در مجلــس شــورای اســامی و هــم در دولــت خان مهــا بتواننــد
فعالتــر از گذشــته باشــند .مقصــود ایــن نیســت کــه یــک خانــم در هیئــت دولــت
قشــان
بــه عنــوان نمایشــی باشــد و بعــد بگوییــم مــردم ببینیــد ،خان مهــا بــه حقو 
رســیدند ،نــه ،عقبماندگیهــای فراوانــی وجــود دارد .بایــد همــۀ آنهــا تعقیــب
بشــود و دولــت بــه حــول و قــوۀ الهــی آن را تعقیــب و دنبــال خواهــد کــرد.
(مصاحبه با رسانههای داخلی و خارجی )1392/5/15 -

 شــخصی از افــراد فعــال و اســتادان بیوتکنولــوژی کــه امــروز صادرکننــدۀ ایــنمحصــول بــه دنیاســت ،خانمــی اســت کــه همینجــا هم ســخنرانی کــرد .بنابراین،
خانمهــا خودشــان بایــد بیاینــد .عــذر میخواهــم ایــن جملــه را میگو یــم ،مــا مردهــا
گاهــی در برخــی مســائل دیربــاور هســتیم و از جملــه دربــارۀ توانمنــدی خانمهــای
عزیــز و گرامــی .مردهــای جامعــۀ مــا بایــد بــا چشــم ایــن توانمنــدی را ببیننــد .مــن
وقتــی در دانشــگاه تهــران در دهــۀ چهــل دانشــجو بــودم ،در کالس مــا یکــی دو نفــر
ً
خانــم باهــوش و بااســتعداد بودنــد و معمــوال هــم نمرههــای باالیــی داشــتند .مــن در
ً
حــوزه در قــم درس خوانــده بــودم و آن موقــع در حــوزه اصــا رســم نبــود کــه طلبــه در
میــان خانمهــا حضــور داشــته باشــد .آن زمــان در حــوزۀ علمیــه تفکیــک جنســیتی
بــه طــور کامــل بــود .بــرای خــود مــن قابــل بــاور نبــود کــه در درســی همکالســی مــن
کــه دخترخانــم اســت ،از مــن نمــرۀ بیشــتری داشــته باشــد .مــن در کالس دانشــگاه
در مقــام عمــل بــاور کــردم .دیــدم کــه ایــن نیســت؛ یعنــی فرقــی بیــن مــرد و زن وجــود
نــدارد و بعــد مــن همیــن را در مجلــس شــورای اســامی بعــد از انقــاب بــه چشــم
دیــدم کــه خانمهایــی بــه عنــوان نماینــده در مجلــس شــورای اســامی فعــال بودنــد
و بــدون اغــراق و مبالغــه اگــر بهتــر از نماینــدۀ مــرد کار نمیکردنــد ،نقــش آنهــا کمتــر
نبــود.
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پــس مــا بایــد بــا چشــم ببینیــم و ز نهــا بایــد حضــور پیــدا کننــد و ایــن حضــور
را بــاور کنیــم .بایــد بدانیــم خانمهــا توانمنــد هســتند و در علــم و دانــش ،هنــر و
اقتصــاد ز نهــا هماننــد مردهــا و در بعضــی از رشــتهها بهتــر میتواننــد نقــش
خودشــان را ایفــا کننــد .مــا امــروز دنبــال رشــد و توســعه هســتیم .مگــر امکانپذیــر
اســت کشــوری بخواهــد در مســیر توســعه قــرار بگیــرد و پنجــاه درصــد جمعیــت
آن کشــور در مســیر توســعه حضــور نداشــته باشــد؟ مــا میخواهیــم رشــد کنیــم،
ارزش افــزوده را بــاال ببریــم و در تولیــد علــم ،کاال و خدمــات زنــان مــا هماننــد
مردهــا میتواننــد حضــور پیــدا کننــد و نقــش خودشــان را ایفــا کننــد .ایــن
ظرفیــت ،قــدرت ،اســتعداد و پتانســیلی کــه در خانمهــا وجــود دارد،مــا بــه
عنــوان دولــت و خدمتگــزاران شــما بایــد زمینــه را فراهــم کنیــم تــا شــما در
مســیر تعالــی  -هــر کجــا کــه الزم اســت  -حضــور پیــدا کنیــد ،فعالیــت کنیــد
و کار و تــوان خودتــان را بــه نمایــش بگذاریــد و قــدم بــه قــدم ایــن فاصلــه بیــن
مــرد و زن برداشــته شــود و ایــن عــدم تناســب بــه تناســب و اعتــدال دســت
یابد.
(سخنرانی در همایش زنان ،اعئدال و توسعه )1394/11/18 -

پیشتازی زنان در عرصههای گونا گون

ً
خانمهــای مــا یعنــی همــۀ خواهــران ،دختــران و مــادران جامعــۀ مــا ،اوال بــه
دیــن ،آییــن و فرهنگشــان معتقدنــد و احتــرام میگذارنــد ،بــه عفــت ،حجــاب و
چارچوبهــای قانونــی احتــرام میگذارنــد .مــا نبایــد تصــور کنیــم کــه میخواهیــم
اســام را پیــاده کنیــم و خــدای ناکــرده خانمهــا میخواهنــد برعکــس قوانیــن
اســام حرکتــی داشــته باشــند .خانمهــا مثــل آقایــان و در بســیاری از زمینههــا
پیشــتاز هســتند .در همــۀ راهپیماییهــا و مراس ـمها میبینیــد کــه چنیــن اســت.
بــه نظــر مــن مــا بایــد حــق نشــاط ،شــادی و زندگــی اجتماعــی در چارچــوب
موازیــن دینــی و قانونــی را بــرای همــه محتــرم بشــماریم .در ایــن زمینــه فکــر نمیکنــم
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در کلیــات اختــاف نظــری باشــد ،ممکــن اســت گاهــی در مصادیــق اختــاف
نظــر باشــد كــه بایــد ایــن اختــاف نظرهــا را حــل کنیــم.
(نشست خبری با اصحاب رسانه )1394/3/23 -

برابری فرصتها ،راهبرد دولت تدبیر و امید
 از آغــاز انقــاب اســامی ،زنــان فهیــم ایــن ســرزمین بــر مبنــای اندیش ـههایواالی حضــرت امــام دوشــادوش مــردان بــرای توســعه و اعتــای کشــور ،حضــوری
همهجانبــه داشــتهاند .آنــان همــواره کوشــیدهاند بــه عنــوان نیمــی از جامعــۀ بــزرگ
مــا ،در خلــق حماس ـههای جــاودان نقــش آفریــن باشــند؛ انتخابــات  24خــرداد
مــاه نیــز جلــوهگاه دیگــری از ایــن شــگفتیآفرینیها بــود.
در پــی گامهــای بلنــدی کــه نظــام اســامی بــرای تکریــم منزلــت زنــان برداشــته
اســت ،دولــت تدبیــر و امیــد اســتیفای هــر چــه بیشــتر حقــوق زنــان و ایجــاد فرصــت
برابــر در زمینههــای اجتماعــی را از اهــم وظایــف خــود میدانــد و فراهــم آوردن
زمینههــای اجتماعــی و حقوقــی الزم بــرای نقشآفرینــی بیشــتر آنــان در عرصــه
هــای مختلــف را در دســتور کار خــود قــرار میدهــد.
(سخنرانی در مراسم تحلیف )1392/5/13 -

 از شــعارهای انتخاباتــی مــن رعایــت حقــوق شــهروندی و ایجــاد فرصــت برابــربیــن مــردان و و زنــان بــود .شــما میدانیــد در کشــور مــا ،خان مهــا پیشــرفت قابــل
توجهــی داشــتند و شــاید در هیــچ یــک از کشــورهای اطــراف مــا در ســالهای
اخیــر ایــن همــه پیشــرفت را شــاهد نبودیــم .امــروز بیــش از نیمــی از جمعیــت
دانشــجویان مــا خانمهــا هســتند کــه در مراکــز علمــی و تحقیقاتــی ،در بخــش
پزشــکی و بیمارســتانها ،در ادارات ،در صنعــت و خدمــات و همــۀ بخشهــای
کشــور مــا فعالیــت میکننــد .هــدف ایــن دولــت ایــن اســت کــه فرصتهــای
اجتماعــی برابــر بــرای مــردان و زنــان فراهــم باشــد .بــه همیــن دلیــل ،مــن بــه اعضــای
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تهــای مختلــف
کابینــه ابــاغ کــردم کــه در ســطوح معــاون وزیــر ،مدیــرکل و مدیری 
از ز نهــای شایســته اســتفاده شــود تــا جبــران گذشــته بشــود.
(سخنرانی در جمع اعضای انجمن آسیایی شورای روابط بین الملل امریکا )1392/7/5 -

 اینکــه فرصــت بــه بانــوان کمتــر داده شــده ،حــرف درســتی اســت و حــقبــا آنهاســت .بایــد ایــن فرصــت را فراهــم کنیــم .ایــن کار را خواهیــم کــرد .امــروز
خانمهــا و دختــران جــوان مــا و بانــوان عزیــز در تمــام صحنههــا حضــور دارنــد .در
ً
قدیــم حــوزۀ علمیــه کامــا در دســت آقایــان بــود کــه آن را هــم گرفتنــد و الحمــدهلل
ً
حــوزۀ علمیــۀ خواهــران فعــال اســت .خانمهــا واقعــا توانســتهاند در پس ـتهای
مخلتــف مدیریتــی حضــور پیــدا کننــد .امــا ایــن حــرف درســت اســت .مــا بایــد
فرصــت را فراهــم کنیــم و مــن در اینجــا بــه اســتاندار محتــرم و مســئولین اســتان
ً
مؤکــدا میگویــم در جایــی کــه امکانپذیــر اســت از بانــوان ایــن اســتان اســتفاده
شــود .بــه هــر حــال ،آنهــا هــم درس خوانــده و تجربــه دارنــد و میبینیــم کــه در هــر
صحنــهای کــه خانمهــا میآینــد ،لیاقــت خــود را نشــان میدهنــد.
(سخنرانی در دیدار با علما ،ایثارگران و نخبگان استان بوشهر )1393/10/23 -

عدالت جنسییت ،شعار دولت یازدهم
یــک شــعار  24خــرداد  1392اعتــدال بــود و یــک وجــه اعتــدال بــه مفهــوم عدالت
جنســیت در میــان مــردان و زنــان جامعۀ ماســت.
امــروز زنــان جامعــۀ مــا افتخــارات باالیــی بــرای مــا آفریدهانــد .شــاید در برخــی از
پسـتها و منصبهــا بــرای مــردم مــا عــادی اســت .خانمــی اگــر در زمینــۀ آمــوزش و
پــرورش ،آمــوزش عالــی ،بهداشــت و درمــان و هنــر نقشــی میتوانــد ایفــا کنــد ،بــرای
مــردم عــادی اســت ،چــون در ایــن ســالها دیدهانــد .امــا برخــی از مســئولیتها
و مدیریتهــا و حتــی ورزش کــه در گذشــته ایــن چنیــن فکــر میشــد کــه گویــی
ورزش ،کار ،نقــش و وظیفــه ویــژۀ مــردان اســت و بــر فــرض هــم ا گــر زن بایــد ورزشــی
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انجــام دهــد ،میتوانــد فقــط در محیــط دربســته ورزش کنــد؛ چــه برســد بــه اینکــه
بتوانــد در مســابقات جهانــی و بینالمللــی شــرکت کنــد .مــن بــر ایــن نکتــه تأ کیــد
میکنــم کــه امــروز رســالت بــزرگ زنــان جامعــۀ ایرانــی مــا ســاختن الگــوی زن
مســلمان فعــال اجتماعــی در ســطح جهــان اســت .زن ایرانــی میتوانــد ایــن کار
را انجــام دهــد .امــروز زنــان جامعــۀ مــا از لحــاظ علــم و دانــش ،المپیادهــای علمــی
و دانشــی جایــگاه باالیــی در دنیــا از لحــاظ علــم و دانــش دارنــد ،حتــی یــک خانــم
ایرانــی در ریاضیــات برنــدۀ باالتریــن مــدال جهانــی میشــود .ایــن بــه معنــای آن
اســت کــه مــا در ســایۀ انقــاب اســامی ،ضمــن احتــرام بــه اخــاق و معنو یــت،
میتوانیــم در مســیر رشــد قــرار بگیریــم.
ایــن چــه تفکــری اســت کــه فکــر میکننــد امنیــت و اخــاق زن فقــط در داخــل
ً
خانــه تأمیــن میشــود؟ آن هــم خانـهای کــه حتمــا در آن بســته و دو قفلــه باشــد .آیــا
ً
واقعــا چنیــن مــوردی هســت؟ یعنــی  37ســال بعــد از انقــاب اســامی یــک چنیــن
تفکــری در مــا هســت؟ اگــر هســت نقــص ماســت .اگــر همچنیــن نقصــی وجــود
دارد ،چطــور میشــود زن اگــر در خانــه امنیــت دارد ،در خیابــان ،اداره و فعالیــت
اجتماعــی امنیــت نداشــته باشــد؟
آنچــه اســام بــرای مــا مقــرر کــرده ،امنیــت کامــل مــردان و زنــان در کنــار یکدیگــر
اســت .روایتــی هســت کــه دوران حکومــت امــام زمان(عــج) را توصیــف میکنــد
کــه در آن حکومــت ز نهــا آزادانــه و بــا امنیــت کامــل از شــهری بــه شــهری بــه
تنهایــی عبــور میکننــد .ایــن معنایــش ایــن اســت کــه در نظــام اســامی ،در یــک
جامعــۀ اســامی ،امنیــت کامــل بــرای زنــان جامعــه مــا حتــی در ســفر از ایــن شــهر
بــه آن شــهر و از ایــن کشــور بــه آن کشــور وجــود دارد.
اگــر مشــکلی در امنیــت وجــود دارد ،پــس ایــن مــا هســتیم کــه نتوانســتیم امنیــت
را بــرای زنــان جامعــه تأمیــن کنیــم .امــروز بــرای توســعۀ کشــورمان ،حتــی بــرای
یشــود کشــوری
اقتصــاد مقاومتــی کــه امســال ،ســال اقــدام و عمــل اســت ،مگــر م 
از لحــاظ اقتصــادی پیشــرفت کنــد و نیمــی از جامعــۀ آن در خانــه بمانــد ،در
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صحنــه حضــور پیــدا نکنــد و در کار و تــاش حضــور نداشــته باشــد؟ چــه تفاوتــی
وجــود دارد؟ چــه تفکــری اســت کــه بــه عنــوان یــک تفکــر نادرســت و قدیــم در ذهــن
برخــی باقــی مانــده و هنــوز هــم فکــر میکنیــم بایــد در خانــه ،جامعــه و در همــۀ
مــوارد فعالیتهــای اجتماعــی پدرســاالری و مــرد ســاالری باشــد.
مــا نــه مــرد ســاالری ،نــه پــدر ســاالری ،نــه مــادر ســاالری و نــه خانــم ســاالری
داریــم .آنچــه مــا در اســام داریــم ،شایســته ســاالری اســت و در ایــن شایســتگی
هیــچ تفاوتــی وجــود نــدارد .دختــران جــوان مــا در کنــار پســران جــوان مــا بایــد از
فرصــت علــم ،دانــش و فعالیتهــای اجتماعــی اســتفاده کننــد تــا بتوانیــم بــه همــۀ
اهدافــی کــه میتوانیــم دســت پیــدا کنیــم.
خوشــحال هســتیم کــه امــروز در همــۀ صحنههــا هــر وقــت وز یــری آمــد بــه مــن
ً
تهــای وزرا
گفــت :میخواهــم معاونــی را از خانمهــا بگــذارم ،معمــوال در معاون 
یــک تحقیقــی هــم میکنیــم ،بعــد بــه وزیــر جــواب میدهیــم ،امــا نســبت بــه خان مهــا
بالفاصلــه جــواب مثبــت میدهیــم .شــاید در جامعــۀ مــا در همیــن ســالهای اخیــر
کســی بــاور نمیکــرد کــه معــاون وزیــر نفــت از خانمهــا باشــد و مســئولیت پتروشــیمی
کشــور را برعهــده داشــته باشــد .کســی فکــر نمیکــرد اســتاندارد کشــور بــه مدیر یــت
یــک خانــم باشــد .کســی فکــر نمیکــرد مــا بتوانیــم تعــداد زیــادی فرمانــدار و بخشــدار
از خانمهــا در شــهرهای مختلــف ،حتــی در شــهرها و اســتانهای مــرزی ،بگذار یــم.
(سخنرانی در مراسم افطار با علما و روحانیون و ائمه جمعه و جماعات )1395/3/22 -

مصونیت برابر برای زنان و مردان
همانطــور کــه میگوییــم «فرصــت برابــر» بایــد «مصونیــت برابــر» هــم بــرای
آقایــان و خانمهــا در جامعــه باشــد .امــروز برخــی از خانمهــا بــار بســیار ســنگینی
را بــر دوش دارنــد .هــم بــار اداره زندگــی و هــم بــار سرپرســتی فرزنــدان و هــم بــار
بیعدالتیهایــی کــه در ســالهای گذشــته در زندگــی شــاهد بودهانــد و مشــاهده
کردهانــد .متأســفانه در طــول تاریــخ مســائل ایــن چنینــی بــوده و هنــوز هــم برطــرف
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نشــده .اگــر هــم نظــری دربــارۀ خانمهــا وجــود دارد ،نحــوۀ رفتــار ،القــا ،ابــداع و
اجــرای مــا بایــد صحیــح ،درســت و متناســب باشــد.
(سخنرانی در مراسم افطار با جمعی از فعاالن و تشکیالت حوزه زنان و خانواده )1394/4/21 -

حضور بانوان در بازار کار
یکــی از کارهــای مهمــی کــه بایــد انجــام دهیــم بــرای بانــوان عز یــز اســت ،آنهــا
هــم بایــد دارای شــغل و کار باشــند .نبایــد فکــر کــرد کــه اشــتغال و کار و یــژه مــردان
اســت و ز نهــا بایــد تنهــا در خانــه بماننــد و بچ ـهداری کننــد.
کار بــه غیــر از اقتصــاد ،نشــاط اســت .کار کــردن نشــاط و غــرور م ـیآورد .ا گــر
یــک صنایــع دســتی یــا محصــول کشــاورزی را تولیــد کنیــد و نــام ایــران روی آن
باشــد و وارد بــازار جهانــی شــود و وقتــی در اروپــا و یــا بازارهــای منطقــه میبینیــد
جنــس ایرانــی هســت ،احســاس غــرور و افتخــار نمیکنیــد؟ خانمهــای مــا هــم
میخواهنــد در ایــن غــرور و افتخــار ســهیم و شــریک باشــند.
در بســیاری از مــوارد میتوانیــم؛ شــغل ،کار و نشــاط باشــد و در داخــل خانــه هــم
باشــد کــه خانــم بتوانــد کار و شــغل خــود را انجــام بدهــد و حرفــه و اســتعداد خــود را
بــروز بدهــد .کاردســتی و غیردســتی در خیلــی از جاهــای دنیــا و حتــی در کشــورهای
پیشــرفته کــه بخشهــای مختلــف صنعــت تقســیم شــده ،در کارگا ههــای کوچــک،
در داخــل خانــه و شــرکتها یــا تعاونیهــا ،آنهــا را تقســیم و جمــع میکننــد و در
نقطـهای آنهــا را بــه هــم وصــل کــرده و بــه صنعــت مــورد نظــر تبدیــل میکننــد.
(سخنرانی در دیدار با مدیران اتحادیههای تعاونیهای سراسر کشور )1394/6/22 -

ب .پرهیز از معیارهای جنسییت
مشارکت بانوان ،عامل حذف فاصلۀ جنسییت
امــروز در فناور یهــای نــو میبینیــد کــه خانمهــا حضــور دارنــد و در آی تــی و
آی ســی تــی ،نانــو ،بیوتکنولــوژی و خیلــی از علــوم میبینیــم کــه خانمهــا حضــور
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و نقــش بســیار فعالــی دارنــد و گاهــی نقــش آنهــا از مردهــا هــم در برخــی از زمینههــا
بیشــتر اســت .ایــن مشــکل را ز نهــا قــدم بــه قــدم دارنــد رفــع میکننــد .البتــه
همهجــا بایــد خــود خانمهــا پیشــقدم شــوند .اینکــه فکــر کنیــم خان مهــا بنشــینند
و بــا ارائــۀ مقالــه ،نقــد یــا انتقــادی مشــکالت خانمهــا و بیعدالتــی نســبت بــه
آنهــا رفــع شــود ،امکانپذیــر نیســت .ز نهــا بایــد حضــور پیــدا کننــد ،فعــال شــوند،
ســخن بگوینــد ،نقــد کننــد و نقــش خودشــان را بــه رخ جامعــه بکشــانند .تــا
خانمهــا نیاینــد و در کاری حضــور پیــدا نکننــد و نقــش آنهــا روشــن نشود،مشــکل
نهــا
حــل نمــی شــود؛ حــاالدر هنــر ،آمــوزش ،بخــش اقتصــاد و دیگــر زمین ههــا؛ ز 
بایــد حضــور پیــدا کننــد.»...
(سخنرانی در همایش زنان ،اعئدال و توسعه )1394/11/18 -

نگرش فراجنسییت در پستهای مدیر ییت
 نســبت بــه مســائل جنســیت در ایــران ،ایــن دولــت از ابتــدا شــعارش ایــنبــوده کــه فرصــت برابــر بــرای همــۀ زنــان و مــردان ایجــاد کنــد و بــه ایــن شــعار پایبنــد
بــوده و بــه آن عمــل کــرده اســت .شــاید بــرای اولیــن بــار اســت کــه تعــداد ز یــادی
فرمانــدار و معــاون اســتاندار زن داریــم .رئیــس ســازمان اســتاندارد یــک خانــم
اســت .در دولــت چنــد خانــم مســئولیت دارنــد و حداقــل ســه نفــر از آنهــا معــاون
رئیسجمهــور هســتند و رئیــس ســازمان محیــط زیســت هــم کــه خانــم ابتــکار
هســتند .هیــچ مانعــی وجــود نــدارد ،منتهــا در بعضــی از زمینههــا خانمهــا خــود
حاضــر نیســتند بــه عرصــه بیاینــد و بایــد اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری پیــدا کننــد.
از طرفــی هــم بایــد ایــن امــر بــه تدریــج بــرای جامعــۀ مــا عــادی شــود .در انتصــاب
اولیــن فرمانــدار زن خیلیهــا تعجــب کردنــد ،بعضیهــا هــم بــه مــا اعتــراض
کردنــد کــه اشــکالی نــدارد یــک زن اســتاد دانشــگاه ،دبیــر دبیرســتان ،پزشــک و
در مؤسســات و ادارات باشــد ،ولــی فرمانــدار یــک شهرســتان بــزرگ بــودن مشــکل
اســت و مــا در ســطح اســتان ایــن کار را ادامــه دادیــم.
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در بســیاری از اســتانها خانمهــا بــه عنــوان معــاون اســتاندار ،فرمانــدار و
بخشــدار مشــغول هســتند و خــوب هــم کار میکننــد .البتــه مــا بایــد طــوری حرکــت
کنیــم کــه همــۀ مــردم را در کنــار خودمــان بیاوریــم ،ولــی نبایــد بــرای حــل یــک
موضــوع ،آن را بــه دعــوا کنیــم تبدیــل و اختــاف ایجــاد کنیــم .آرام ولــی مطمئــن
حرکــت کنیــم و همــه را در کنــار خودمــان بیاوریــم.
حضــور خانمهــا در مســائل اجتماعــی و حتــی رأی دادن ،چیــز جدیــدی در
دنیاســت .قبــل از ســال  1974م .در ســوئیس خانمهــا در انتخابــات شــرکت
نمیکردنــد .خانمهــا بایــد راضــی باشــند کــه در رقابــت پیشــرفت خو بــی داشــتهند،
اینهــا بــه منزلــۀ دو چشــم هســتند کــه مــا بایــد بــه خوبــی از آن اســتفاده کنیــم.
(سخنرانی در دیدار با کارآفرینان ایرانی مقیم امریکا )1393/7/4 -

 زنــان مــا بایــد ایــن بــاور و احســاس را بــه طــور کامــل در زندگیشــان لمــسکننــد کــه جنســیت معیــاری بــرای امتیــاز فــردی برفــرد دیگرنیســت .مــن بــه وزرایــم
توصیــه کــردم کــه در شــرایط مســاوی بــرای انتخــاب معاونــان و مدیــران کل ،ا گــر
خانــم و آقایــی شــرایط مســاوی دارنــد ،ترجیــح بــا خانــم اســت .بــه دلیــل اینکــه در
ســالهای گذشــته بیعدالتیهایــی بــوده ،بایــد بتوانیــم در ســالهای بعــد قــدم
بــه قــدم آن را جبــران کنیــم.
(سخنرانی در جمع استانداران )1392/10/17 -

نیف معیارهای جنسییت در دولت
مــن در دنیــای کار و تــاش و تولیــد تبعیــض جنســیتی را نمیپذیــرم .زنــان و
مــردان مــا در صحنــۀ کار و تــاش و فعالیــت برابــر بایــد از امتیــاز و حقــوق برابــر
برخــوردار باشــند .رضایــت کارگــران بــه معنــای حرکــت ســریع چــرخ تولیــد
و اشــتغال اســت .بنــا برگزارشهایــی کــه در اختیــار مــن قــرار گرفتــه اســت،
بســیاری از کارگــران و بخــش بزرگــی از جامعــۀ کارگــری مــا از نظــر تأمیــن مســکن
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مشــکل دارنــد .در همیــن امســال اقدامــات الزم بــرای مســکن کارگــران آغــاز
میشود.
(سخنرانی در روز جهانی کارگر )1393/2/10 -

ج .استفاده از جتربه و ختصص زنان
در پستهای مدیرییت و دیگر عرصههای اجتماعی
حضور پررنگ خامنها در سطوح سیایس ،علمی ،فرهنگی و ورزیش
شــما خانمهــا در زمینــۀ علــم خودتــان تــاش کردیــد و امــروز میبینیــد هیــچ
مانعــی در ایــن کشــور وجــود نــدارد .در زمینــۀ آمــوزش و معلمی در ســطوح مختلف
آمدیــد ایــن پس ـتها را گرفتیــد و در بخشهــای دانشــگاهی و آمــوزش و پــرورش
همینطــور ،کــه امــروز بــرای همــه طبیعــی اســت .در ورزش قــدم بــه قــدم خان مهــا
دارنــد پیــش میآینــد و میتواننــد در صحنههــای ورزشــی حضــور داشــته باشــند.
در زمینــۀ هنــر ز نهــا در کنــار مــردان و عیــن مــردان و گاهــی بهتــر و بارزتــر از مــردان
نقــش ایفــا کــرده و میکننــد .در زمینــۀ مدیریــت هــم شــما خودتــان بایــد ایــن حرکــت
و ایــن اراده را در مقــام عمــل نشــان دهیــد و البتــه دولــت یازدهــم بــا همــۀ تــوان و نیــرو
حمایــت میکنــد؛ بــه دلیــل اینکــه ایــن فرصــت اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی را
حــق زنــان جامعــه میدانیــم و کســی فکر نکنــد که حضــور زن در جامعه بــا آن وظایف
مــادری یــا وظایــف خانوادگــی یــا حراســت از اخــاق اســامی ،که زنــان عفیف جامعۀ
مــا همــواره خودشــان از آن حراســت کردهانــد ،منافاتــی خواهــد داشــت.
امیــدوارم روز بــه روز بتوانیــم در مســیر تعالــی بیشــتر کشــور از حضــور زنانمــان در
فرصتهــای اجتماعــی اســتفاده و بهرهبــرداری کنیــم.
(سخنرانی در مراسم افطار با علما و روحانیون و ائمۀ جمعه و جماعات )1395/3/22 -

زن مسلمان فعال در صحنههای اجتماعی ،سیایس و اقتصادی
امــروز مــا میبینیــم پشــت همیــن تریبــون خانــم فرمانــدار با حضــورش اعــام میکند
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کــه زن مشــکل جامعــه نیســت ،آنچنــان کــه برخــی از تنگنظــران فکــر میکننــد،
زن معضــل جامعــه نیســت ،آنچنــان کــه برخــی از دیدگاههــای نادرســت و غلــط
اینچنیــن معرفــی میکننــد ،بلکــه زن ،فرصــت و مســیر توســعۀ جامعــه اســت.
ایــن خانــم فرمانــدار بــا حضــورش اعــام کــرد زن ،قومیــت و مذهــب مشــکل
نیســت .زنــان جامعــۀ مــا بــا مذاهــب و قومیتهــای مختلــف در سراســر جامعــۀ
ً
ایــران اســامی بــه خوبــی میتواننــد بــه عنــوان نیمــی از جمعیــت کشــور کامــا در
صحنههــای اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی فعــال باشــند.
بــه اعتقــاد مــن امــروز بانــوان در ســایۀ برکــت انقــاب اســامی و آن نــگاه و نظــر
تیزبینانــه امــام(ره) در جامعــه فعــال هســتند .جامعــۀ دیــروز مــا جامع ـهای دو
قطبــی بــود ،طــرف بایــد بگویــد دیــن ،اخــاق ،مذهــب ،ایمــان و معنو یــت را
پذیرفت ـهام یــا بگویــد علــم ،دانــش ،توســعه و حضــور فعــال در جامعــه را انتخــاب
کــردهام .چنیــن جامعــهای دو قطبــی درســت نیســت.
خانوادههــای مذهبــی و خانوادههایــی کــه بــه ایمــان ،اعتقــاد و معنو یــت
خودشــان معتقــد بودنــد ،چنیــن فکــر میکردنــد .البتــه شــرایط آن جامعــه هــم
شــرایط خاصــی بــود کــه ایــن دیــدگاه را بــر افــکار جامعــه تحمیــل میکــرد کــه مــن
اگــر بخواهــم دختــرم متدیــن بمانــد ،پــس حداکثــر دوران دبســتان یــا بــا کمــی
مســامحه حداکثــر دوران دبیرســتان را بخوانــد؛ نــه دانشــگاه رفتــن و نــه بــه صحنــۀ
جامعــه آمــدن ،نــه فعالیــت سیاســی کــردن و نــه عضــو حــزب بــودن مطــرح بــود،
کــه البتــه آن زمــان شــرایط احــزاب آزاد هــم وجــود نداشــت .عــده ای حتــی شــبهه
میکردنــد کــه اگــر تظاهــرات خیابانــی بــه پــا میشــود ،زن هــم میتوانــد حضــور
پیــدا کنــد؟ برخــی فکــر میکردنــد بایــد روزی بــرای تظاهــرات خان مهــا و روزی
بــرای تظاهــرات آقایــان باشــد ،یــک خیابــان بــرای تظاهــرات خان مهــا و خیابــان
دیگــری را بــرای تظاهــرات آقایــان بگذاریــم.
ً
شــما االن ایــن حــرف را شــوخی تلقــی میکنیــد ،ولــی واقعــا ایــن افــکار در
ســال-های  57 ،56در کشــور مــا وجــود داشــت .اینگونــه تلقــی میکردنــد
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کــه یــا علــم یــا دیــن ،یــا فعالیــت اجتماعــی یــا انجــام وظایــف در داخــل خانــه و
خانواده.
ایــن چــه اندیش ـهای اســت کــه زن یــا بایــد بتوانــد وظیفــۀ خانوادگــی و مــادری
خــود را خــوب انجــام دهــد  -کــه وظیفــۀ بســیار مهمــی اســت و شــاید هیــچ
وظیفـهای بــه پــای ایــن وظیفــۀ مــادری نرســید کــه مــادری بتوانــد بهتر یــن فرزنــدان
را تحویــل جامعــه بدهــد  -یــا حضــور در جامعــه ،یــا خانــواده یــا شــغل ،یــا علــم
و دانــش یــا دیــن و مذهــب ،یــا دنیــا یــا آخــرت؟ مــا چنیــن تفکــری در اســام
نداریم.
(سخنرانی در مراسم افطار با علما و روحانیون و ائمه جمعه و جماعات )1395/3/22 -

حضور فعال بانوان در جملس و شوراها
خوشــحالم از اینکــه حــدود  3هــزار نفــر از بانــوان مــا در شــوراها فعــال هســتند.
الحمــدهلل در مجلــس دهــم بــا رقــم خوبــی خانمهــای مــا هــم حضــور خواهنــد داشــت.
مــا ایــن را هــم بایــد بــاور کنیــم کــه بانــوان مــا دارای همــان اســتعداد ،لیاقــت و قــدرت
فکــری مردهــا هســتند .دلیلــش حضــور آنهــا در دانشــگاهها ،علــم ،دانــش و تخصــص
آنهاســت؛ عالمــان بــزرگ ،اســتادان دانشــگاه ،دبیــران ،پزشــکان ،متخصصــان .و این
حرف حرف باطلی اســت که فکر کنیم مردها فکرشــان خیلی قوی اســت و خانمها
تهــای
فکرشــان ضعیفتــر اســت .ایــن طــور نیســت .انشــاءاهلل مــا از همــه فرص 
موجــود کشــورمان بایــد اســتفاده کنیــم .از فکــر ،تــوان ،دانــش و علــم بانــوان جامعــۀ مــا
کــه مــادران یــا خواهــران و دختــران مــا هســتند ،بایــد اســتفاده کنیــم .ســبک زندگــی مــا
بایــد اســامی شــود .یــک جــا از ایــن ســبک زندگــی اســامی هــم احتــرام بــه بانــوان و
خانمهــا در جامعــه اســت .همانطــور کــه پیغمبــر احتــرام میکــرد ،همــان رفتــاری کــه
امیرالمؤمنیــن بــا فاطمــۀ اطهــرش داشــت ،همــان رفتــاری کــه پیغمبر با دختــر عزیزش
نشــاءاهلل ادامــه دهــد.
داشــت ،جامعــۀ مــا بایــد همــان مســیر را ا 
(سخنرانی در همایش بزرگ شوراها )1395/2/9 -
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حضور  18منایندۀ زن در جملس دهم
مــا خوشــحالیم بانــوان عزیــز مــا در همــۀ صحنههــا در مقاطــع تحصیــل ،کار،
تــاش ،کوشــش ،در دنیــای سیاســت ،در دولــت و مجلــس و قــوای مختلــف همــه
جــا حضــور دارنــد و ایــن هــم از آثــار بعثــت پیامبــر عظیمالشــأن اســام بــود کــه زنــان
را بــه صحنــه آورد و گفــت مــرد و زن ،عــرب و عجــم ،کوچــک و بــزرگ ،روســتایی
و شــهری ،ســیاه و ســفید هیچکــس بــر هیچکــس امتیــازی نــدارد مگــر بــه تقــوی؛
فقــط پا کدامنــی و تقواســت کــه معیــار بزرگــی و عظمــت یــک انســان اســت ،امــا
فرقــی بیــن مــرد و زن وجــود نــدارد.
(سخنرانی در همایش روز کارگر )1395/2/12 -

استفاده از علم ،دانش و هنر بانوان در جامعه
مــا بــه تمامــی ســرداران ،فرهیختــگان و عالمانمــان ،بــه مــردان و زنــان و بــه همــه
افتخــار میکنیــم .درســت اســت کــه گفتهانــد بایــد از فرصتهــا و از علــم ،دانــش،
هنــر ،کار و کوشــش بانوانمــان بــه خوبــی اســتفاده کنیــم .ایــن حــرف درســت
اســت .بایــد مــا از بانــوان در مدیریــت بخشهــای مختلــف کشــور اســتفاده کنیــم.
الحمــدهلل امــروز در حوزههــای علمیــه هــم بانــوان طلبــه حضــور پیــدا کردهانــد؛
عالمــان ،فقیهــان ،فیلســوفان؛ الحمــدهلل در رشــتههای مختلــف علمــی ،تفســیر
قــرآن ،نهــج البالغــه ،حدیــث و ...شــیعه و ســنی حضــور پیــدا کردهانــد و بــه کشــور
و فرهنگشــان خدمــت میکننــد .بایــد از همــۀ نیروهایمــان اســتفاده کنیــم و بــه
همــۀ نیروهــای فرهیختهمــان فخــرو افتخــار کنیــم.
(سخنرانی در دیدار با علما ،ایثارگران و برگزیدگان استان آذربایجان غربی )1395/3/10 -

مشارکت زنان در مسائل اجتماعی و سیایس انقالب
مســئلۀ زن بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی در کشــور مــا بحمــداهلل در یــک
مســیر صحیــح و درســتی قــرار گرفــت .یعنــی قبــل از انقــاب جامعــۀ مــا دو قســمت
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میشــد .بعضــی بــا دیــدگاه تحجــر بــه زن نــگاه میکردنــد .میگفتنــد زن نبایــد از
ً
خانــه خــارج شــود .مســئولیتهای زن منحصــرا در داخــل خانــه اســت .حتــی
بعضــی مخالــف بودنــد کــه زن در تظاهــرات قبــل از انقــاب بیایــد .میگفتنــد
زن کــه نمیتوانــد شــعار بدهــد ،چــون نبایــد نامحــرم صــدای زن را بشــنود .عیــن
بحثهــا در نوفــل لوشــاتو مطــرح بــود .از تهــران تمــاس میگرفتنــد و بــا امــام (ره)
صحبــت میکردنــد و بــرای امــام (ره) پیــام میدادنــد .امــام (ره) ایــن راه را بــاز کــرد
و روشــن شــد کــه در مســائل اجتماعــی و سیاســی ز نهــا در کنــار مردهــا هســتند
و در یــک بیانــی امــام (ره) میگویــد ســهم زن هــا در انقــاب ا گــر از مردهــا بیشــتر
نباشــد ،کمتــر نیســت و ایــن خیلــی مهــم اســت.
حضــور زنــان بــرای پیــروزی انقــاب اســامی بســیار مؤثــر بــود .در دفــاع مقــدس
یهــا کــه آن
بســیار مؤثــر بــود و امــروز پــای صنــدوق آراء چقــدر مؤثــر اســت و بعض 
همــه ایــراد میگیرنــد و نکاتــی مــد نظرشــان هســت ،پــس چــرا امــروز زن هــا را پــای
صنــدوق آراء دعــوت میکنیــم؟ تشویقشــان میکنیــم کــه رأی آنهــا در افــرادی
کــه انتخــاب میشــوند ،تأثیرگــذار اســت .خانــم هــا در شــورای شــهر و مرا کــز دیگــر
حضــور دارنــد .در مجلــس شــورای اســامی و دولــت و در بخــش هایــی از قــوۀ
قضاییــه حضــور دارنــد .نقــش خودشــان را ایفــا مــی کننــد و ایــن بســیار مهــم اســت
کــه هــم حجــاب و عفــت حفــظ میشــود ،هــم مســائل اخالقــی مــد نظــر اســت و
یشــود.
هــم مســئولیت الزم توســط بانــوان و خانمهــا اجــرا و عملیاتــی م 
(سخنرانی در جلسۀ هیأت دولت )1395/1/11 -

سیاست عرصهای برای حضور بانوان
جمل ـهای را میخواهــم تکمیــل کنــم؛ مــن یــادم نرفتــه کــه گفتــم شــما خانمهــا
هــم در آمــوزش ،بهداشــت و حتــی در اقتصــاد حرکتهــای خوبــی کردیــد ،امــا در
توانمندســازی سیاســی و حضــور سیاســی و مدیریــت هنــوز به آن نقطه نرســیدهایم
کــه بایــد خانمهــای مــا برســند .بــرای ایــن کار بایــد برنامهریــزی کنیــم و همــه بایــد
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دســت بــه دســت هــم بدهیــم .در کشــور هــر کجــا خانمهایــی مســئولیت دارنــد و
فرمانــدار هســتند ،خیلــی خــوب کار میکننــد و مســئولیت را بــه خو بــی احســاس
میکننــد و رسالتشــان را انجــام میدهنــد .خانمهایــی کــه معــاون اســتاندار و
ً
وزیــر هســتند یــا رئیــس ســازمانها هســتند و خانمــی کــه اخیــرا و بــرای اولیــن بــار
بعــد از انقــاب در ســفارت بــه عنــوان ســفیر انتخــاب شــد و خانمهایــی کــه امــروز
در دولــت هســتند و انجــام وظیفــه میکننــد ،مــن نمیخواهــم تعــارف کنــم یــا
ســخنی بــه اغــراق بگویــم ،بینــی و بیـناهلل مــا تفاوتــی بیــن مــردان و زنــان ندیدیــم.
(سخنرانی در همایش زنان ،اعئدال و توسعه )1394/11/18 -

گذر از اندیشههای بازدارندۀ مفینیسیت و متحجرانه

ً
ً
میگوینــد خانمهــا بایــد وظیفــۀ مــادری را انجــام دهنــد .اهــا و ســهال ،وظیفــه
فقــط مــادری اســت ،وظیفــۀ پــدری چــه میشــود! میدانیــم کــه در جامعــۀ مــا
زنــان در خانــه رســالت ســنگینی دارنــد .همــۀ مــا میدانیــم مــادری و تربیــت فرزنــد
چقــدر مهــم اســت ،ولــی نســبت بــه تربیــت فرزنــدان تمــام وظیفــه بــر دوش مــادر
اســت و پــدر وظیف ـهای نــدارد؟ پــدر هــم وظیفــه دارد .چطــور پــدر میتوانــد بیــرون
کار کنــد و وظیفــۀ پــدری را هــم انجــام دهــد ،امــا خانــم نمــی توانــد بیــرون کار کنــد،
وظیفــۀ مــادری را انجــام دهــد؟ مــا تفکــرات فمینیســتی را قبــول ندار یــم ،امــا تحجــر
را هــم نمیپذیریــم .برخــی نمیدانــم بــر چــه مبانـیای چنیــن میگوینــد؛ مــا هرچــه
کتــاب قدیمیهــا را خواندیــم ،چیــزی پیــدا نکردیــم .مگــر پشــت جلــد چیــزی بــوده
و مــا ندیــده باشــیم .مــا هــر چــه فقــه ،اصــول ،تفســیر ،ســیرۀ ائمــه و  ...را خواندیــم،
ندیدهایــم کــه گفتــه باشــند زن بایــد در خانــه بــرای همیشــه حصــر بمانــد .حــال ا گــر
شــما کتابــی از قدیــم خواندهایــد ،بــرای مــا بیاوریــد ،ببینیــم ایــن مســائل را کجــا
نوشــتهاند؟
یهــا مثــل
ایــن جملــه را میگویــم ،هرچنــد گفتــن آن ســخت اســت .بعض 
اینکــه مقــام فاطمــه زهــرا ؟س؟ را هــم بــه زور میخواهنــد بپذیرنــد ،آن مقــام و
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عظمتــی کــه آن بانــوی بــزرگ داشــته .خــود زندگــی فاطمــۀ زهــرا ؟س؟ بــه مــا نشــان
میدهــد کــه ز نهــا لیاقــت و اســتعداد هــر مقامــی را دارنــد .در ایــن همایــش،
دانشــگاهها و مراکــز تحقیقاتــی تــاش کنیــم اعتــدال را بــه عنــوان گفتمــان و همــۀ
ابعــاد آن را بــه خوبــی تبییــن کنیــم و تــاش کنیــم توســعه را بــه عنــوان آرزوی ملــت
ایــران تبییــن کنیــم و بگوییــم زنــان چــه نقشــی در جامعــۀ مــا و در توســعه بایــد
داشــته باشــند .اگــر نگذاریــم بانــوان مــا از فرصتهایــی کــه خداونــد و جامعــه
بــرای آنهــا مقــرر کــرده ،اســتفاده کننــد ،بدانیــد ظلــم بزرگــی بــه زنــان و ایــران آینــده
کردهایم.
(سخنرانی در همایش زنان ،اعئدال و توسعه )1394/11/18 -

جامعه و هبرهمندی از تواناییهای زنان
اســاس بحــث ایــن اســت کــه جامعــه از اســتعداد خانمهــا و توانایــی آنهــا
درســت اســتفاده کنــد .آیــا ایــن خســران نیســت کــه در جامع ـهای زنــی هنرمنــد
و صاحــب فکــر و نظــر در سیاســت و فرهنــگ اســت و مــا بــه خاطــر بهانههــای
ً
جزئــی و ناصحیــح از وجــود او اســتفاده نکنیــم ،مخصوصــا در شــرایطی کــه امــروز
بیــکاری در جامعــۀ مــا هســت و در میــان جامعــه زنــان بیشــتر و متأســفانه در میــان
جامعــه زنــان تحصیلکــرده بیشــتر اســت .طــرف در دورۀ دبســتان ،دبیرســتان
و دانشــگاه ،علــم را فقــط بــرای علــم یــاد نگرفتــه ،بلکــه میخواهــد از ایــن علــم
بهرهبــرداری کنــد ،و جامعــه هــم اســتفاده کنــد .ایــن گنجــی در جامعــۀ ماســت،
اگــر مــا از اســتعدادهای بشــری اســتفاده نکردیــم ،هــم بــه خــود طــرف کــه ایــن
توانمنــدی را دارد و هــم بــه جامعــه ظلــم کردهایــم .همــۀ تــاش مــا در زمینــۀ مســائل
هســتهای بــرای ایــن اســت کــه فضــای جدیــدی بــاز شــود ،کــه حرفهــا ز یــاد زده
میشــود .حــاال بــه اعتقــاد مــن خیلــی مهــم نیســت .مــا بایــد بــه وظیفهمــان عمــل
کنیم.
(سخنرانی در مراسم افطار با جمعی از فعاالن و تشکیالت حوزۀ زنان و خانواده )1394/4/21 -
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سازو کارهای استقبال از حضور زنان
در عرصههای اجتماعی ،فرهنگی و...
درســت اســت کــه نمیتوانیــم هیــچ وظیفــه و رســالتی را باالتــر از تربیــت فرزنــدان
و انســان قــرار دهیــم .امــا آیــا تربیــت فرزنــدان و رســیدگی بــه امــور خانــه و رئیس خانه
بــودن بــا حضــور در جامعــه و رســالتهای اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی در
تضــاد اســت؟ زنــان انســانهای هوشــمندی هســتند کــه بــا تــاش و استعدادشــان
در دانشــگاه ،مدرســه و صحنههــای بیمارســتان ،کارخانــه و هم هجــا حضــور
یافتنــد؛ حضــوری مؤثــر و تأثیرگــذار .چــرا عــدهای حضــور زن را تهدیــد احســاس
میکننــد؟ زن چــه تهدیــدی اســت؟ بعضــی فکــر میکننــد بــه محــض اینکــه زن از
در خانــه خــارج شــد ،عــرش اخــاق و عفــت عمومــی بــه اهتــزاز درآمــده اســت .چــرا
اینگونــه میاندیشــیم؟ زنــان خــود پاســدار عفــت جامعــه هســتند.
تردیــد نکنیــد ،حضــور زنــان در صحنههــای اجتماعــی فرصــت اســت و تهدیــد
نیســت .اگــر اشــکالی در گوشــهای وجــود دارد ،آن را بــه خــود بانــوان مــا وا گــذار
کنیــد .بگذاریــد خــود آنهــا آن را حــل و فصــل کننــد .بــا خشــونت و تبختــر و تکبــر بــا
زنــان عزیــز جامعــۀ مــا برخــورد نکنیــد .مــا فرهنــگ خشــونت و خشــونت فرهنگــی،
فرهنــگ تبعیــض ،تبعیــض فرهنگــی ،فرهنــگ افــراط و افراطیگــری فرهنگــی را
بــرای جامعهمــان و بهویــژه بــرای زنانمــان نخواهیــم پذیرفــت.
امــروزه زنــان مــا در تمــام صحنههــا بــا وقــار ،کرامــت ،شــخصیت و عفــاف ماننــد
مــردان فعالیــت میکننــد .مگــر میتوانیــد نیمــی از جامعــه را فرامــوش کنیــد؟ مگــر
میشــود  ۵۰درصــد اعضــای جامعــه را بــه گوشـهای رانــد یــا در حاشــیه گذاشــت؟
زنــان بایــد دارای فرصــت ،مصونیــت و حقــوق اجتماعــی برابــر باشــند .ما بــرای اینکه در
بــه مقصــد برســیم ،راهــی طوالنــی در پیــش دار یــم .اقدامــات بســیار ارزشــمندی بــرای زنان
در زمینــۀ علــم و دانــش و تحصیــل ،در زمینــۀ کار اشــتغال و تحقیــق فراهم شــده اســت.
امــروز زنــان مــا در همــۀ بخشهــای فرهنگــی و اقتصــادی حضــور دارنــد .در
کــدام فیلــم شــما حضــور برجســتۀ زنانمــان را بــه عنــوان بازیگــر یــا حتــی کارگــردان یــا
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فیلمنامــه نویــس نمیبینیــد و مشــاهده نمیکنیــد؟ در کــدام دانشــگاه و دبســتان و
دبیرســتان اســت کــه حضــور فرهیختــه زنــان تعلیمگــر و آمــوزگار و مــدرس دانشــگاه
را نبینیــد و مشــاهده نکنیــد؟
ی در همایش ملی زنان ،نقشآفرینان عرصۀ اقتصاد و فرهنگ )1393/1/31 -
(سخنران 

حضور بانوان در کابینه ،معاونتها و مدیریتهای حوزۀ دولت

ً
در بحــث بانــوان ،قومیتهــا و اقلیتهــا نیــز بایــد اشــاره کنــم کــه اوال کابینــه
بزرگتــر از هیئــت وزیــران اســت و بیتردیــد ،بانــوان محتــرم در کابینــه حضــور
ً
خواهنــد داشــت و ثانیــا ،از وزرا خواســتم کــه حتیاالمــکان از بانــوان شایســته در
معاونتهــا و مدیریتهــا اســتفاده کننــد .همــه بایــد در ارتقــای جایــگاه بانــوان
در مشــاغل کارشناســی و مدیریتــی بکوشــیم .از اقلیتهــای قومــی و مذهبــی نیــز
در ســطوح مختلــف مدیریتــی ،ملــی و محلــی و حتــی مســئولیتهایی در نهــاد
ریاســت جمهــوری دعــوت بــه همــکاری خواهــد شــد.
(سخنرانی در دفاع از وزیران پیشنهادی در مجلس شورای اسالمی )1392/5/24 -

ضرورت سپردن خبیش از مسئولیتها به زنان
در بســیاری از امــور خانمهــای مــا تحصیلکــرده هســتند و آمادگــی پذیــرش
مســئولیت را دارنــد .دیــروز در اولیــن جلســۀ هیئــت وزیــران بــه وزرا تأ کیــد و توصیــه
کــردم کــه تــاش کنیــد از بانــوان و جوانــان اســتفاده کنیــد .بــه دلیــل شــرایط و یــژۀ
کشــور بایــد از نیروهــای باتجربــه اســتفادهکنیــم .مــن بــه وزرا توصیــه کــردم کــه از
بانــوان و جوانــان اســتفاده کننــد .بنــده نیــز در ســطح نهــاد ریاســت جمهــوری و
دولــت ایــن کار را انجــام خواهــم داد .مــا نمیخواهیــم منتــی ســر بانــوان بگذار یــم؛
ایــن کار حــق قانونــی و طبیعــی آنهاســت .هیــچ فرقــی بیــن مــرد و زن در خلقــت،
هنــر ،علــم ،فهــم ،درک ،نزدیکــی بــه خــدا و خدمــت بــه مــردم و  ...وجــود نــدارد.
(سخنرانی در مراسم تودیع و معارفۀ وزیر کشور )1392/5/28 -
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مدیریت عرصهای برای بروز شایستگیهای بانوان
مــن در زمینــۀ حقــوق زنــان و فرصــت برابــر بــرای زنــان در انتخابــات قولهایــی
دادهام و ایــن کار آغــاز شــده اســت .مــن بــه همــۀ وزرا اعالم کردهام کــه از خانمهای
شایســته در پس ـتهای مدیریتــی ،معاونتهــا ،مدیرکلــی و کارشناســی اســتفاده
کننــد تــا فرصــت بیشــتری بــرای خانمهــا در ایــران بــه وجــود بیایــد .بنابرایــن ،بــرای
تحقــق قولهایــی کــه در انتخابــات دادهام ،راه درازی در پیــش اســت ،امــا مــن بــه
همــۀ آنهــا متعهــد و وفــادارم و قــدم بــه قــدم بــرای اجــرای آنهــا تــاش خواهــم کــرد.
ن جامع ه اسالمیامریکا )1392/7/3 -
ی و پرسش و پاسخ در دیدار با برخی از رهبرا 
(سخنران 

شایستهساالری و گذر از نگاه تبعیضآمیز
خوشــبختانه ،در جامعــۀ مــا خانمهــا نیــز در دانشــگاهها حضــور فعــال دارنــد
و خــود بــه خــود بایــد در مدیریــت هــم ارتقــا پیــدا کننــد و ســمتها را بــه عهــده
بگیرنــد .مــن معتقــدم کــه شــرایط جهانــی و شــرایط جامعــه مــا بــه گونـهای نیســت
کــه دوران مدیریــت مردســاالرانه ادامــه پیــدا کنــد .مــا بایــد مبنــا را شایســتگی قــرار
دهیــم نــه جنســیت .مــن بارهــا در دولــت بــه وزیــران تأ کیــد کــردهام کــه خانمهــای
شایســته را رشــد بدهیــد تــا وارد صحنــۀ مدیریــت شــوند .ایــن از لحــاظ جهانــی هــم
بــرای مــا مهــم اســت ،چــون یــک کشــور نمونــۀ اســامی هســتیم ،بایــد بــه دنیــا نشــان
دهیــم کــه ز نهــای مــا در کنــار ایمــان و عفــاف ،عالــم و دانشــمند نیــز هســتند.
(سخنرانی در دیدار با وزیر ،معاونان و مدیران ارشد وزارت نیرو )1393/1/18 -

تساوی فرصتها برای آحاد جامعه

ً
البتــه حتمــا برگزارکننــدگان چنیــن جشــنوارهای بــه ایــن نــکات توجــه دارنــد،
امــا میخواهــم تأ کیــد کنــم کــه بگذاریــد زمینــه بــرای رشــد علمــی و مدیریتــی و
حضــور در جامعــه بــرای همــۀ اقــوام ،اقلیتهــا ،زنــان جامعــۀ مــا کــه فرهیختــگان
مــا هســتند ،دختــران دانشپــژوه فراهــم شــود ،ایــن جشــنوارهها میتوانــد در ایــن
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زمینــه مــا را کمــک کنــد .دنیــای علــم و دانــش و فنــاوری دنیــای بســیار وســیعی
اســت .البتــه حلقههــا را بایــد بــه هــم متصــل کنیــم .اگــر حلقــۀ علــم و دانــش
حلقــۀ پژوهــش و فنــاوری و نظــام اجــرا بــه هــم متصــل نباشــد ،آن مقالــه بــه ثــروت
تبدیــل نخواهــد شــد .مقالــه میمانــد؛ البتــه مقالــه و تحقیــق همــواره زیباســت،
امــا گلــی اســت کــه پشــت شیشــه میمانــد و کســی از عطــر آن اســتفاده نمیکنــد.
نمیگویــم کــه کمکــم آن گل پژمــرده میشــود ،امــا مقالــه بایــد بــه محصــول تجــاری
تبدیــل شــود.
ی در بیست و هفتمین جشنوارۀ خوارزمی )1392/12/11 -
(سخنران 

ارتقاء هبرهوری با جتربه و ختصص بانوان
موقعــی کــه مــن طلبــه بــودم ،طلبــۀ خانــم نبــود .چنــد نفــر بودنــد کــه معــروف
بودنــد و کتــاب نوشــته بودنــد .طلبــۀ زن زیــاد نبــود و تعدادشــان خیلــی کــم بــود.
وقتــی بــه دانشــگاه رفتــم ،در کالسهــا پســر و دختــر و زن و مــرد حضــور داشــتند.
ً
یــک دختــر خانمــی بــود بســیار بــا اســتعداد و معمــوال در درسهــا شــاگرد دوم ،ســوم
یــا چهــارم بــود .ایــن اولیــن جایــی بــود کــه در مغــزم جرقــه زد کــه بیــن مــرد و زن فرقــی
وجــود نــدارد؛ او درس میخوانــد و مــا هــم درس میخواندیــم.
ً
اساســا مــا هنــوز بــه خانمهــا فرصــت کافــی ندادهایم تــا به صحنه بیاینــد .جاهایی
را کــه بــه صحنــه آمدنــد ،ببینیــد .در آمــوزش و پــرورش خان مهــا بــه عنــوان معلــم و
دبیــر آمدنــد .در پزشــکی بــه عنــوان پزشــک عمومــی و متخصــص و پرســتار آمدنــد.
در هــر صحنـهای کــه بــه آنهــا میــدان دادیــم و آمدنــد ،مگــر زن و مــرد تفــاوت دارنــد .
(سخنرانی در دیدار با خانواده ایثارگران و منتخبین استان گلستان )1393/9/11 -

درخشش چشمگیر زنان در عرصههای گونا گون
خداونــد وظایــف ســنگینی را بــر دوش مــرد گذاشــته اســت .وظایفــی را هــم بــر
دوش زن گذاشــته اســت .درک و اســتعداد فــرد در تمــام علــوم فــرق نمیکنــد،
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زمینــه و راه بــاز اســت .مــا بایــد فضــا را بــاز کنیــم بــرای اینکــه از اســتعداد ،علــم،
تجربــه و دانــش خانمهــا اســتفاده کنیــم.
مــا االن در دانشــگاه برخــی رشــتهها را داریــم کــه فقــط خان مهــا متخصــص
ً
هســتند ،اینکــه مثــا در زمیــن شــورهزار یــا حتــی در نمــک میشــود گیــاه را پــرورش
داد ،چنــد خانــم تخصصهــای ســطح بــاال دیدهانــد و ممکــن اســت در مردهــا آن
تخصــص در آن حــد نباشــد .ایــن را هــم بــاور کنیــم
(سخنرانی در دیدار با خانواده ایثارگران و منتخبین استان گلستان )1393/9/11 -

مــا خوشــحالیم کــه امــروز در دنیــای اســام بانــوان و زنــان مــا مســیر علــم و دانــش
را انتخــاب کردهانــد؛ کــه علــم و دانــش تنهــا فریضــۀ مــردان نیســت؛ کــه فریضــه بــر
مســلم و مســلمه اســت .بــر همــه الزم اســت کــه طریــق علــم و دانــش را بپیماینــد و
مــا خوشــحالیم کــه در ایــران بیــش از  50درصــد دانشــجویان دانشــگاههای مــا را
دختــران و زنــان تشــکیل میدهنــد .مــا خوشــحالیم کــه بســیاری از متخصصیــن
و اســاتید دانشــگاه مــا را بانــوان تشــکیل میدهنــد .مــا خوشــحالیم کــه بــار
فناور یهــای بـهروز را بســیاری از زنــان بــر دوش دارنــد .مــا خوشــحالیم کــه بســیاری
از اطبــا و پزشــکان و متخصصــان مــا را ز نهــا تشــکیل میدهنــد.
(سخنرانی در دیدار با علما و نخبگان پاکستانی )1395/1/7 -

د .حقوق شهروندی
استمداد از فقها ،حقوقدانان و ...برای تبینی جایگاه و حقوق زنان
در بســیاری از زمینههــا دســت یــاری را بــه ســوی ملــت ،بانــوان و بــه ســوی ارکان
دیگــر نظــام دراز میکنــم .بــرای اینکــه مــا بــه هــدف نهایــی بــرای احقــاق حقــوق
زنــان برســیم ،بایــد همــه مشــارکت و کمــک کننــد .بــرای تبییــن و بــاور جایــگاه زنان
و حقــوق زنــان بایــد اندیشــمندان ،فرهیختــگان ،اســتادان ،بهو یــژه حقوقدانــان و
فقهــا ،فقهــای اندیشــمند بــا فقــه پویــا بــه صحنــه بیاینــد .بایــد نیــاز امــروز جامعــه
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را بــا منابــع پویــای فقــه و منابــع عظیــم اســامی منطبــق ســازند کــه اســام مــا بــرای
هــر زمــان و هــر دورهای راه و مســیر تعالــی و فــاح و رســتگاری آمــاده کــرده اســت.
ی در همایش ملی زنان ،نقشآفرینان عرصۀ اقتصاد و فرهنگ )1393/1/31 -
(سخنران 

نیروی انتظامی ضامن رعایت حقوق شهروندی بانوان
تمــام مــردم مــا از حقــوق شــهروندی مســاوی برخــوردار خواهنــد بــود .اقــوام،
مذاهــب ،ادیــان رســمی ،زن ،مــرد ،جــوان ،پیــر ،شــهری ،روســتایی ،همــه و همــه
از حقــوق شــهروندی مســاوی برخوردارنــد .یکــی از شــعارهای ایــن دولــت حقــوق
شــهروندی اســت و پلیــس بایــد در ایــن زمینــه بیشــترین کمــک را بــه دولــت در
اجــرای عادالنــه حقــوق شــهروندی مینمایــد.
بانــوان عفیــف جامعــه مــا بایــد از حضــور پلیــس احســاس آرامــش و امنیــت
كننــد .در جامعــه مــا ،زنــان در مســیر عفــت و پا كدامنــی هســتند .ا گــر در مســئلۀ
حجــاب تذكــری الزم اســت ،آن تذكــر بایــد از مدرســه ،دبیرســتان ،دانشــگاه،
مســاجد ،علمــا و حــوزه هــا آغــاز شــود .آخریــن مرحلــه بــه تذكــر پلیــس میانجامــد.
پلیــس نبایــد بــار همــه را خــود بــه تنهایــی بــر دوش گیــرد.
(سخنرانی در سی و دومین مراسم دانشآموختگی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی )1392/7/17 -
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