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گف 
درآستانهسالگردشهادتشهیدعلی(حمید)خدادی

حفظ استقالل ایران در گرو
بازگشت به فرهنگ ایثار و جهاد
پرستو رفیعی

خبرنگار

ایرانیــان ،وطن پرســتی و پایبندی بــه اعتقادات توحیــدی و ارزشهای
دینــی را در مقاطع مختلف تاریخی به تصویر کشــیدهاند .هشــت ســال
دفاع مقــدس نیز یکــی از همین مقاطــع و فرصتی بود تا شــیرمردانی از
دیار پاکان با عشــق به میهن برای دفاع از والیت فقیه و ارزشهای دینی
ن و مال هممیهنانشــان
و انقــاب اســامی و همچنین پاســداری از جا 
پای در میدان مبارزه بگذارند و با وجود مشــکالت بســیار در برابر دست
نشــاندههای اســتکبار جهانی قدعلم کنند و بــا قامتی اســتوار از وجب
ب ه وجب خــاک این ســرزمین و آزادی تکتک هممیهنــان دفاع کنند.
یکی از این دلیرمردان شــهید علی (حمید) خدادی بود که جان برکفانه
در جبهههــای حــق علیــه باطل مردانگــی و میهــن پرســتی را بهتصویر
کشــید و در راه حفاظــت از میهــن پنــج بار مجروح و ســه بار شــیمیایی
شــد .بزرگمردی که زندگی دنیایی را تاب نیاورد و ســرانجام به همرزمان
شهیدش پیوســت .اگرچه او قدم در مسیر شهدا گذاشته و آسمانی شده
اســت اما نقش آفرینیهای او در صحنههای مختلف هشــت سال دفاع
مقــدس و همچنین پاســداری و صیانــت خالصانه او از اهــداف انقالب
همچنــان در اذهان ملــت ایران باقــی خواهد مانــد .از اینرو بــه بهانه
ســالگرد شــهادت این غیورمــرد جبهههــای حق علیــه باطل بــا محمد
خدادی معاون امور مطبوعاتی و اطالعرســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی ،برادر سردار شهید خدادی به گفتوگو نشستهایم تا با گوشهای
از ابعاد شخصیتی وی آشنا شویم.
ëëدر آســتانه ســالگرد شــهادت شــهید
خدادی هســتیم .خصوصیات اخالقی
و اعتقــادی شــهدا بــرای نســلهای
امروزی که از جنگ و فرهنگ شــهادت
دور هســتند هماننــد چراغ راه اســت.
کمی از خصوصیات اخالقی و زندگانی
این شهید گرامی بفرمایید؟
مــن و بــرادرم علی(حمید) خیلی
زود پدرمــان را از دســت دادیــم .او
 4ســال بیشــتر نداشــت و من  6ســاله
بــودم .مادرمــان بانویی متدیــن بود و
ایــن امــر باعث شــد مــا دوران کودکی
را در فضایــی مذهبــی ســپری کنیــم و
ارتباطــی تنگاتنــگ با فضــای روحانی
و معنــوی مســجد داشــته باشــیم؛
فضایــی کــه مــا در آن رشــد یافتیــم
بســیار اعتقــادی بــود و بــار معرفتــی
باالیــی داشــت .از ایــنرو مهمتریــن
خصوصیــت اخالقــی بــرادرم یعنــی
اعتقــادات خالصانه نســبت بــه دین،
ریشــه در محیــط خانــواده ما داشــت.
او بــا همه وجــود آرمانهای انقالب را
پذیرفــت و پس از من در ســال ۱۳۵۸
بــه عضویــت ســپاه پاســداران انقالب
اسالمی درآمد و در «منطقه  ۳کشوری
ســپاه» خدمات بســیار ارزندهای را در
راســتای اهداف واالی انقالب اسالمی
انجــام داد .بعــد از بــروز غائلــه در
اســتانهای غربــی کشــور ،توانســت با
تدبیــر و تمهیدات شایســته در قرارگاه
حمــزه سیدالشــهدا(ع) رشــادتهای
بســیار از خــود بهجــای بگــذارد .او که
 96مــاه ســابقه حضــور در جبهههــای
حــق علیــه باطــل داشــت ،بهعنــوان

معاون اجرایی عملیات قرارگاه خاتم
االنبیا در کنار ســردار سرلشــکر پاسدار
محمــد باقری که مســئولیت قــرارگاه
را برعهــده داشــت ،خدمــات ویژهای
انجــام داد و پــس از پایــان جنــگ بــه
تهــران بازگشــت .جالــب اینجاســت
کــه در این ایــام نه تنها کمتــر به خانه
میآمــد بلکــه ازدواج هــم نکــرد .در
حقیقــت چــون در فضــای اطالعاتــی
فعالیــت میکــرد گاهی مــا ماهها از او
بیخبــر میماندیــم .در این ایام حتی
 5بار مجروح و ســه بار شــیمیایی شــد
امــا مــن و ســایر اعضــای خانــواده از
شرایط بعضاً وخیم او بیخبر بودیم.
یکی دیگر از خصوصیات او این بود که
گمنام عمــل میکرد و ســعی میکرد
کســی از رنــج جســمانی اش مطلــع و
ناراحت نشــود بههمین دلیل ما بعد
از شــهادتش متوجــه شــدیم چندیــن
بــار مجــروح شــده اســت .او فــردی
صاحــب معرفــت بــود .انســانی کــه
صاحــب معرفت اســت ،قلبش برای
کشــور ،نظــام ،مــردم و هرآنچــه برای
مردم است میتپد .یکی از مهمترین
خصوصیــات فــردی کــه معرفــت را
انتخــاب میکنــد ،فــداکاری اســت.
بههمین خاطر چنیــن فردی مجروح
میشــود اما کســی متوجه نمیشــود.
الزمه اســتمرار بر معرفت و موفقیت
در این مسیر نیز گمنامی است که فرد
تظاهر نکند .در واقع خلوص هنگامی
اتفــاق میافتــد کــه فــرد آنچــه دارد
تقدیــم بــه خدا کند نه بــه خلق خدا و
شــهید حمید خدادی نیز همین گونه

بــود .حتی مجروحیت خــود را به تنها
برادرش هــم اطالع نمــیداد چون با
معرفــت و خلــوص نیــت در راه خــدا
گام نهــاده بود .ایــن خصوصیت تنها
مربوط به برادر من نیســت بلکه همه
شــهدا ایــن خصوصیــات را داشــتند و
بعد از شهادتشــان هم تنها گوشــهای
از ابعــاد وجودی آنها مشــخص شــده
اســت .سردار شــهید خدادی ،همانند
بســیاری از شــهدا ،انســانی بااخــاق،
مردمدار ،ســختکوش ،خستگیناپذیر
و بــا روحیــه والیتمداری بود که ســاده
زیســتی را انتخــاب کــرده بود و بیشــتر
تــوان خــود را بــرای رفــع مشــکالت
دیگران صرف میکرد.
ëëدر عرصــه خدمــت بــه انقــاب
شــهید خــدادی یک الگــوی ارزشــی و
مــورد تکریم برای نســل امروز اســت.
همچنین ایشــان از نیروهــای متعهد و
مخلص شهید ســردار سلیمانی بودند،
خدمات و نقش آفرینیهای ایشــان در
دفــاع از انقــاب و ارزشهای اســامی
فراوان اســت از این خدمــات برایمان
بگویید؟
بــرادرم حمیــد ،پــس از پایــان
جنــگ تحمیلــی و تشــکیل ســتاد کل
نیروهــای مســلح ،به خدمــت در این
ســتاد مشغول شــد .با انتصاب سردار
شهید ســلیمانی به فرماندهی نیروی
قدس ســپاه پاسداران ،سردار خدادی
وظیفه مشــاور و مســئول دفتر ســردار
ســلیمانی را پذیرفت .در طول سالیان
طوالنــی یعنــی بیــش از  10ســال در
کنــار ســردار ســلیمانی خدمــت کرد و
حتــی همــراه او در مناطــق عملیاتــی
ســوریه و لبنــان حضــور یافــت .یکــی
از آخریــن فعالیتهــای او حضــور
بهعنــوان معــاون بازرســی و ایمنــی
در هــوا فضــا بــود .ایــن موضــوع بعد
از شــهادت شــهید طهرانــی مقــدم با
هــدف افزایــش ایمنــی ســپاه صورت
گرفت تا او ایمنی ســپاه را به نقطهای
برساند که دیگر موشکی منفجر نشود
و صدمــات ناشــی از حوادثی کــه به از
دست دادن ســرداران بسیار ارزشمند
همچون شــهید طهرانــی مقدم منجر
میشــود روی ندهــد و بــرای ســپاه
هزینه ایجــاد نکند .یکی از فرماندهان
ارشــد ســپاه برایم تعریف کرد ،بعد از
پذیرفتن این مســئولیت توسط حمید
و دســتیابی به موفقیتهای چشمگیر
به وی مأموریت داده شــد در کل سپاه
ایــن اقــدام را انجــام دهــد و آخریــن
مســئولیت وی معاون تأمین و ایمنی
کل ســپاه بــود .این فرمانــده میگفت
حتی میــزان حوادث جــادهای راهیان
نور نیز با تدابیر و ابتکارات این شــهید
و آییــن نامههایــی کــه نوشــته شــد به

حداقل رســید چــون او از جان خویش
مایــه میگذاشــت و بــا خلــوص نیت
کار میکــرد .ســردار حاجــیزاده نیــز
در مصاحبــهای درخصــوص شــهید
خــدادی گفتــه بود«:نمیدانــم کــه او
چطور صبح بوشــهر بود و شب رشت
و فــردا صبــح ســنندج .تنها احســاس
مســئولیتپذیری آن هــم از جــان و
دل میتوانــد چنیــن امــری را محقــق
کنــد ».طبیعتــاً ایــن تالشها اگــر پایه
اعتقــادی نداشــته باشــد و بــاور در آن
دخیــل نباشــد بــه کار اداری زمــان بــر
تبدیــل میشــود و نتیجــهای اثرگــذار
نخواهــد داشــت .ایــن بعــد اعتقادی
بــه ایران و اســام اســت کــه تبدیل به
قدرت میشــود و قدرت اصلی ما هم
همین است.
ëëامســال چهل و یکمین ســال اســت
که از جنــگ تحمیلی میگذرد اما هنوز
حماســهها و رشــادتهای رزمندگان از
یادها نرفته اســت .به نظر شما با توجه
به تبلیغات دشمن برای کمرنگ کردن
جلوهها و آثار معنوی هشت سال دفاع
مقدس ،وظیفه دســتگاههای فرهنگی
و همچنیــن مــردم بــرای اســتمرار و
زنــده نگه داشــتن یــاد و خاطره شــهدا
کــه امنیــت کشــور را تضمیــن کردند،
چیست؟

ما با نســلهایی روبهرو هســتیم که
در جنــگ و دفــاع مقــدس نبودهانــد.
در واقــع مــا چهــار نســل دهههــای
شصت ،هفتاد ،هشــتاد و نود را داریم
کــه جنــگ را ندیدهاند و ابعــاد جنگ
برایشــان روشــن نیســت .ابعاد جنگ
گرفتــن یــک زمین یا پــس گرفتن یک
ســرزمین نیســت بلکــه آن فرهنگــی
اســت که باعث میشــود در راه آزادی
و آزادگــی از جان و مــال خود بگذرید.
ما خانوادههایی داریم که بعضاً چهار
یــا پنج شــهید دادهاند و بــه آن افتخار
میکننــد .از ایــنرو میتــوان گفــت
آنچــه که بهعنوان قدرت ما محســوب
میشــد ،باور و اعتقادات مــا بود که با
نفس امام راحــل و همت همه مردم
نهادینه شــده بود .آنچه امروز ما با آن
مواجه هستیم ،نخســت بازخوانی آن
روزها است که البته باید در همه ابعاد
صــورت بگیــرد .بــه ایــن معنا کــه آن
روزهــا آســیبها ،فســاد و تبعیض در
حداقــل بود و عدالــت در حداکثر قرار
داشــت .آنچــه رهبــر معظــم انقالب
نیــز در مــورد عدالــت تأکیــد کردهاند
همین نکته اســت .ما به جز بازگشــت
به فرهنــگ دفاع مقــدس راهی برای
اســتقالل ایران نداریم .حفــظ نظام،
دفــاع از مــردم و تأمین امنیــت و رفاه

او فردی صاحب معرفت بود .انسانی که
صاحب معرفت است ،قلبش برای کشور،
نظام ،مردم و هرآنچه برای مردم است
میتپد .یکی از مهمترین خصوصیات فردی
که معرفت را انتخاب میکند ،فداکاری
است .بههمین خاطر چنین فردی مجروح
میشود اما کسی متوجه نمیشود.الزمه
استمرار بر معرفت و موفقیت در این مسیر
نیز گمنامی است که فرد تظاهر نکند .در
واقع خلوص هنگامی اتفاق میافتد که فرد
آنچه دارد تقدیم به خدا کند نه به خلق خدا
و شهید حمید خدادی نیز همین گونه بود

مــردم با بازگشــت بــه فرهنــگ دفاع
مقــدس امــکان پذیــر اســت .فرهنگ
دفــاع مقــدس باورهــا و اعتقاداتــی
اســت کــه در هر نقطهای کــه خلوص،
فــداکاری و معرفــت باشــد بــه قدرت
تبدیل میشود .مثال عینی آن همین
شعر فردوســی است که میگوید «چو
ایــران نباشــد تن من مباد» مــا هر گاه
در تاریخ ایران به این موضوع معتقد
بودهایــم ،پیــروز شــدهایم و تمامیــت
ارضی ما حفظ شــده اســت .اما هرگاه
منافــع فردی مهم شــدند ،ما پیروزی
را از دســت دادیــم .در دفــاع مقدس
فرد ایثار میکرد و باالترین داشتهاش
یعنی جانش را فدا میکرد .امروز هم
در صحنه اداره کشور هر کجا که موفق
هســتیم به دلیل فداکاری انسانهایی
اســت که بر پایــه معرفت الهــی ،ایثار
میکننــد .معرفــت الهــی تبدیــل بــه
خلــوص میشــود و فــردی کــه ایــن
خصوصیــات را داشــته باشــد بــا همه
وجود وارد میدان شــده و به اســتقبال
بال مــیرود تا اطرافیانش آســودگی را
تجربه کنند.
ëëآنچه ایــن روزهــا جامعه بــه آن نیاز
دارد تقویــت و ترویــج فرهنــگ ایثار و
شــهادت در مقابله با دشــمن اســت و
اینکــه ایــن فرهنــگ موجــب افزایش
سرمایه اجتماعی و تقویت همبستگی
اجتماعی میشود .در این باره نظرتان
را بفرمایید؟
بــه اعتقاد مــن ترویج تنهــا مهم و
راهگشا نیســت و باید عمل کنیم .من
خــودم بهعنــوان معــاون مطبوعاتــی
ارشــاد باید الگــوی رفتاری باشــم تا از
دیگــران انتظــار داشــته باشــم .صرف
ترویج ،چیزی را حل نمیکند .ما باید
بیش از اعــام ،اقدام کنیم و مردم در
رفتار ما مشاهده کنند .طبیعتاً سرمایه
اجتماعــی موقعــی شــکل میگیــرد
کــه خلوص نیــت باال داشــته باشــیم.
ســرمایه اجتماعی کشور در جایی قرار
دارد که باور و خلوص حداکثری ایجاد
میشــود و ایــن خلــوص حداکثــری
یعنــی تصمیم براســاس منافع جمع
نه براســاس منافع فرد .در این هنگام
فســاد و تبعیــض از بیــن خواهد رفت
و طبیعتــاً خــود به خود مــردم در کنار
یکدیگــر قــرار میگیرنــد .هنگامــی که
احســاس شــود هرکــس بهدنبــال کار
خــودش اســت ،مــردم از یکدیگر دور
خواهنــد شــد .ما پاکتریــن خونهای
تاریــخ را دادهایــم .خونهــای پــاک
زیــادی در طــول تاریــخ ریختــه شــده
اما مــا همــواره از آنهــا شــنیدهایم اما
خونهای پاکــی را که در دفاع مقدس
ریخته شــده به چشم دیدهایم .به این
جمله بســیار اعتقاد دارم ما صاحبان
این خونها را دیدهایم همان شهدای
گمنامــی کــه اکثریــت آنهــا هنــوز هم
ناشــناخته هســتند .چــرا کــه از نیــت
و درون افــراد اطــاع کمــی داریــم و
همــان اطالعــات کــم هم به درســتی
منتقــل نشــده اســت .طبیعتاً مــا باید
بازگردیم به مسیر شهدا و تالش کنیم
آنهــا را بهتــر بشناســیم و بــه دیگــران
بشناسانیم.
ëëهمانطــور کــه گفتیــد شــهیدانی
همچــون شــهید بزرگــوار خــدادی در
گمنامــی زندگــی کردنــد و بــا ایثــار و از
خودگذشــتگی برای عزت و ســربلندی
انقالب و ایران اســامی غریبانه شــهید
شدند و همچنان این مسیر را مدافعان
حرم ادامه می دهنــد اما خیلی از افراد
جامعه از این ایثارگریها یا خبر ندارند
یا اینکه کمتر مطلعند .رســانهها در این
خصوص چه وظایفی دارند؟
بحــران رســانه امــروز مــا مهــارت
تولید محتوا است .کارکرد رسانهای در
کشور ما تبلیغی است و تبیینی نیست
و اساساً به رســانههای پوششی تبدیل
شــدهایم نــه ســوژه ای .خبرنــگاران
مــا هــم تــوان اصلیشــان بــه ســمت
رســانههایی بــا کارکــرد پوششــی رفته
اســت .بزرگترین مشــکل امروز رسانه
این اســت کــه کارکرد آن کمی شــده و
اساســاً مهارت تولید محتوای ما دچار
بحران و مشــکل جدی شده است .لذا
باید بــه ســمتی برویم که رســانههای
مــا کارکــرد تبیینــی داشــته باشــند.
خبرنگاران میبایست به سمت سوژه
سوق پیدا کنند و اساساً مهارت خود را
به کار ببندند تا آنچه مردم نمیدانند
را در اختیارشــان قــرار دهنــد .رســانه
امروز مانند همه مردم ایران مســئول
خــون شهداســت و بایــد بهعنــوان
رســانه ،صدای فردی کــه خون خود را
در راه اعتقاد و شــرافت میهن داده به
نسلهای بعد منتقل کند.در حقیقت
وظیفــه انتقال اعتقادات این نســل به
نســلهای بعدی برعهده رسانه است
و بایــد در ایــن زمینــه اهتمــام جــدی
داشته باشیم.

نقشآفرینی زنان
در دوران دفاع مقدس

بیــش از چهــار دهــه از
انقــاب اســامی ایران
میگــذرد .همزمــان بــا
انقالب اســامی ،جنگ
فهیمه نظری
تحمیلــی و ناخواســته
مدرس دانشگاه و علیــه ایــران رخ داد و
پژوهشگر مسائل
دفــاع از میهــن و مرز و
اجتماعی
کیان ایران عزیز وظیفه
مردم غیور ایران شد .حماسه حضور مردان و
زنان موجب شــد تا رشادتهای بینظیری در
یاد و خاطره ملت ما بماند و ما همیشــه بدان
مفتخر باشــیم .نقشآفرینی دلیرانه مردان و
زنــان ،در همه عرصهها ،به جــا مانده و بدون
شــک ایــن نقشآفرینــی چنــان با شــجاعت،
دلیــری ،خاطرات خوب و خــوش رقم خورده
اســت کــه هنــوز میتــوان از آن درسهــا،
پندهــا و عبرتهــا گرفــت .یکــی از بارزتریــن
خصیصههای این حماســه ،حضور زن ایرانی
بــود .حضــوری ســاده ،بیتکلــف ،بیآالیــش،
دلسوزانه و توأم با مهر و مهرورزی که در طول
هشــت ســال از خانه ریشــه گرفت و در میدان
جنگ تجلی یافت.
زن ایرانــی در خانــه ،مأمن صفــا و آرامش
بــود و از هیــچ اقدامی برای پیــروزی فرزندان،
بــرادران و هموطنانــش دریــغ نکــرد .از
خودگذشــتگی و روحیه ایثارگونــه زن ایرانی از
جمله صفاتی اســت که هنوز هــم در نهاد زن
ایرانی به چشم میخورد.
جنگ هشــت ســاله بــا حضــور زن ایرانی و
فــداکار نــام و خاطــرهای خوش از خــود به جا
گذاشت .مستندات و خاطرات فراوانی از زنان
جامعــه مــا وجــود دارنــد که اگــر نبودنــد ،این
دوران پر از فراز و نشــیب ،پر از خاطرات تلخ و
شــیرین ،پر از پیروزیها و ناکامیها ،دلیریها
و شجاعتها ناکام میماند .زنان جامعه ما با
حضور خود ،چون همیشه خوش درخشیدند،
نقــش مثبت و واالیــی از خود به جا گذاشــتند
و بــا حضــور پررنــگ خــود حتــی لحظــهای پا
پــس نکشــیدند .حضــور زن ایرانی مســلمان،
شــجاع دل ،خواه در نقــش و مقام مادر ،خواه
همســر ،خواهر و یا حامی و پشــتیبان ،همیشه
دلگرمکننــده بــوده اســت .مــرور ایــن روزهــا
از جنــگ تحمیلــی هشــت ســاله ،حکایــت از
روایتهــا و خاطرات گروهی از زنان و مادرانی
اســت که به عنوان یــک مربــی و تربیتکننده
در خانــه و در میــدان جنــگ حضور داشــتند و
کماکان دارند.
یادمان باشد با پایان گرفتن حماسه جنگ
هشــت ســاله ،حضــور زنــان جامعه مــا پایان
نیافت و آنان پیش از گذشــته احساس حضور
کردند و عرصههای گوناگون این امر را تاکنون
ثابت نموده است.
در حــال حاضــر جنگــی عیــان در میــان
نیســت و زنــان ،هوشــیارانه خواهــان و تــداوم
دهنــده حضــور جــدی در میــدان اجتمــاع
هســتند .آنــان به حکــم انســانیت ،زن بودن و
مــادر بودن حضــور خویــش را در عرصههایی
چــون سیاســت ،اقتصــاد ،اجتمــاع و فرهنــگ
ضــروری میدانند و بار دیگر بــه نقشآفرینی
خــود افتخار میکنند که البتــه این بار جدیتر
و فعالتــر از گذشــته .بهعبارت دیگــر ،اگر چه
جنــگ ،اولیــن حماســه جــدی حضــور زنــان
پــس از انقــاب در میــدان بود ،امــا از آن پس
میدانهــای دیگر اجتمــاع ،بــرای تجلی زنان
شناخته و فراهم شده است.
امــروز دیگــر از جنــگ فیزیکی و تــن به تن
خبری نیســت ،اما زن ایرانی چون گذشته باور
و اعتقــاد راســخ و جدی دارد کــه باید در خانه
و خانــواده ،در مدرســه ،در میــدان اجتمــاع و
علم پیشقراول باشد ،حضور داشته باشد و به
نوعی از مرز و بوم و کیانش ،از حریم کشورش
با دشمن در کارزار جنگ نرم به دفاع بپردازد.
زنــان جامعــه مــا ،میدانند امــروز ،آگاهی
تنها ســاحی است که باید به آن مجهز بود .او
میداند ،تنها آگاهی و دانســتن است که نقش
تربیتی و حمایتی او را در محیط و فضای خانه
تا میــدان اجتماعی پر رنگتــر میکند .زن آگاه
ایرانــی میداند ،حضور فعال و مثبت اوســت
کــه موجــب میشــود تــا حمایــت از اعضــای
خانواده ،تعلیم وتربیــت فرزندان ،میدان کار
و شــغل بهتر از گذشته باشد .به عبارت دیگر،
اگر دیروز دشــمن بعثی به حریم کشــور تجاوز
نمــود و زن ایرانــی را بــه مقاومــت و پایــداری
دعــوت کرد و او فرزندان خویش را بدون هیچ
منتی رهســپار جنگ کرد ،اما امروز نیاز اســت
تــا به گونــهای دیگر ،آماده باشــد تا نقش خود
را ایفا کند .آگاهی و دانســتن ،تنها و مهمترین
مؤلفهای است که حق زنان امروز ایران است.
آگاهی زن ایرانی ،میتواند تنها ســاحی باشد
کــه بتوانــد او نقــش مثبــت و واالی خــود را در
خانــه و در میــدان نشــان دهد .یادمان باشــد،
زنان توانمند ،آگاه و مطلع موجب ســرافرازی
و پیــروزی یــک ملــت خواهند شــد .اگــر دیروز
زنــان جامعــه مــا «نقشــی تربیتــی» داشــتند،
امــروز نیــز ایــن نقــش کمــاکان پابرجاســت و
فضــای امــروزه جامعــه ما نســبت به گذشــته
بســیار به مراتب به نقش تربیتی زنان جامعه
نیاز دارد .زن ،فطرتاً مربی جامعه اســت و اگر
قرار باشــد ،ما تربیت را به شــکل واقعی ایجاد
کنیــم ،بایــد از خانه شــروع کنیــم و در جامعه
تجلی آن را شاهد باشیم.

