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گفتوگو 88498437

زندهياد بانو شهال حبيبي

هنگامي كه آلاحمد
به روايت عموسام مينشيند!

او در «ماندن» احساس
پوسيدگي ميكرد!
محمدرضا كائيني
روزهايي ك��ه بر ما
گذش��ت ،نش��ان از
س��الروز درگذشت
زند هي��اد ج�لال
آل احم��د داش��ت،
از اي��نرو معرف��ي
يك��ي از واپس��ين
آثار منتشره از وي،
بهن��گام مينمايد.
«س��فر امري��كا»ي
آقاي نويسنده ،حاوي يادداشتهاي او از سياحت در
اين ديار است كه زير نظر زندهياد شمس آل احمد و
به كوشش و ويراست مصطفي زمانينيا ،توسط نشر
فردوس نش��ر يافته است .ويراس��تار در ديباچه اين
اثر ،اشاراتي به ش��رح ذيل دارد« :جالل آلاحمد از
آن مردان يگانهاي بوده كه با ركود و سكون ميانهاي
ندارند .مردان پويندهاي كه روح بيتابش��ان ،مجال
نميدهد در يكجا دوام بياورند و طبع بيقرارش��ان،
اجازه نميدهد به جغرافياي محيط كار و زندگيشان
چنان ان��س بگيرند كه مگ��ر به اجب��ار زمانه ،چند
صباحي ترك كاش��انه كنند .آلاحم��د ،در ماندن،
احساس پوس��يدگي ميكرده و ذات جستوجوگر،
خوي سركش و ذهن عطش��ناكش ،او را مدام به اين
سو و آن س��و روانه ميكرده ،تا در آن رفت و آمدها،
از مالل و حرمانش بكاهد ،ح��ال و هوايش را عوض
كند ،به آرامشي نسبي و موقتي دست يابد و سرانجام
پاسخهاي درخور و شايس��تهاي ،براي پرسشهاي
اساسي بيابد . . .س��الها مبارزه پرمخاطره سياسي،
س��الها جد و جهد جانكاه فرهنگي و ادبي ،تحمل
فش��ارهاي سياس��ي و بيانقطاع حكومت ،ضربات
پياپي سانسور ،حلقه محاصره هر دم تنگتر شونده
س��اواك ،شكس��تهاي ناخواس��ته و بنبستهاي
تحميلي ،به م��رور ايام ،آلاحمد را م��ردي تندخو،
تلخزبان و بيپرواي مالحظه اغي��ار بار آورده و كار را
به آنجا رسانده كه اوايل سفر ،در شرايطي كه قريب
به دو هفته از ش��روع مس��افرتش ميگذرد ،وقتي با

واقعيت اين ب�ود كه خ�ط قرمز خانم
حبيبي ،حفظ نظام جمهوري اسالمي
و واليت فقيه بود .به همين دليل نيز در
سال  ،88از دوستان قديمش جدا شد
و پاي نظام ،رهب�ري و مواضع انقالبي
خويش ايستاد! حتي در سالهاي بعد،
هنگامي كه او از سوي مرتبطان پيشين
خود ،با انواع بيمهريها مواجه ش�د،
دست از اعتقاد و باورهايش نكشيد و
در مقابل درشت گويي و زخم زبانها و
حتي كارشكنيهاي آنها در امور شبكه
ارتباطي سازمانهاي غيردولتي زنان،
به تلخي س�كوت و صبر پيش�ه كرد!

بانويي كارگزار كه نام و خدماتش در حجاب سياسيكاري مانده است

دفاعمحکمازنظامو رهبري
درغبارفتنه88
انوشه ميرمرعشي

دهه  .40زندهياد جالل آل احمد ،مشغول به كار نگارش در منزل پدري

يكي از بانواني كه در سه دهه اول عمر نظام جمهوري
اسلامي ،خدمات ش�اياني ب�ه نظ�ام و زن�ان ايران
كرد ،مرحومه «ش�هال حبيبي» بود .ايش�ان در سال
.1337ش در شهر كرمانشاه به دنيا آمده و نخستين
مش�اور رئيسجمهور در ام�ور زن�ان و اولين رئيس
دفتر امور زنان قوه مجريه ،در نظام جمهوري اسالمي
بود .فعالي�تدر زمينه رفع مش�كالت حقوقي زنان،
در حوزهه�اي اجتماعي – سياس�ي و حتي مس�ائل
حقوق زن در خانواده ،متش�كل كردن س�ازمانهاي
غيردولتي زن�ان و دف�اع جانان�ه ايش�ان از مواضع
جمهوري اسلامي درباره حق�وق بانوان در س�طح
بينالملل ،از جمله اقدامات ماندگار ايشان ،در تاريخ
نظام جمهوري اسلامي اس�ت .در اين مقال س�عي
شده اس�ت با مروري بر مواضع و فعاليتهاي مرحوم
ش�هال حبيبي ،تقدي�ري كوچك از خدم�ات ارزنده
او داش�ته باش�يم .اميد آنكه تاريخپژوه�ان انقالب
اسلامي و عموم عالقهمندان را مفيد و مقبول افتد.

گریه بر مظلوميت سيد شهيدان انقالب اسالمي
خانم حبيبي سال دوم دانشگاه بود كه انقالب اسالمي ايران
پيروز شد .از دوره دانشجويي و در جريان پيروزي انقالب،
با آيتاهلل شهيد دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي آشنا
شد و بعد از تش��كيل حزب جمهوري اسالمي ،همكاري
خود را با بخش بانوان اين حزب آغاز كرد .س��ال  83كه
نگارنده اين متن با خانم حبيبي در مجله «سبا» همكاري
ميكردم ،مقالهاي درباره مظلوميت ش��هيد بهشتي ،به
مناسبت هفتم تير و سالروز شهادت ايشان نوشته بودم.
قبل از صفحهبندي آن ش��ماره ،خانم حبيبي خواستند
مقاله را برايش��ان بخوانم .وقتي به قسمت شعارهايي كه
طرفداران بني صدر عليه شهيد بهشتي ميدادند ،رسيدم،
خانم حبيبي به گريه افتادند و اشك بيامان از چشمانشان
سرازير شد! گويا خاطراتي از آن دوران ،برايشان زنده شده
بود .با اينكه از آن روزها  22سال ميگذشت ،ولي انگار آن
اتفاقات ديروز افتاده بود .برايم تعريف كرد كه يكبار در
مراسمي در دانش��گاه ،طرفداران بني صدر جلوي چشم

بيترديد رويكرد سياسي خانم حبيبي
در فتن�ه س�ال  ،88ب�ه م�ذاق برخي
دوس�تان قديمي وي خوش نميآمد و
هم از اين روي توهين ب�ه او و تخريب
ش�خصيتش را كليد زدند! در آن دوره
سابقه دوستي خانم حبيبي با دختران
هاشمي رفس�نجاني و بعضي از بانوان
فعال فرهنگي و سياسي  -كه به جبهه
اصالحطلبان تعلق داش�تند -به بيش
از دو دهه ميرس�يد .اما اين دوستان،
حرمترابطهديرينخودرانگهنداشتند
و به نوعي ،ايش�ان را بايك�وت كردند!

دانشجويان مسلمان و انقالبي ،چه فحشها كه به شهيد
بهش��تي نداده بودند ،چه تهمتها كه به او نزده بودند. . .
هنوز دلش بعد از دو دهه ،از آن رفتارها و تهمتهايي كه به
شهيد بهشتي زده بودند ،ميسوخت.
اولين رئيس دفتر امور زنان قوه مجريه
بعد از انتخاب حجتاالسالم اكبر هاشمي رفسنجاني به
عنوان رئيسجمهور اسالمي ،ايشان خانم شهال حبيبي
را كه در س��الهاي فعاليت در بخ��ش «حزب جمهوري
اسالمي» كارآمدي خود را نشان داده بود ،به سمت مشاور
رئيسجمهور در امور زنان انتخاب كرد .در سال  .1368ش
مسئوالن وزارت كشور براي انسجام و ساماندهي فعاليتها
و مسائل زنان در جامعه ،دفتري را در اين وزارتخانه تأسيس
كردند .بعد از آن و در سال  .1369ش كميسيونهاي امور
بانوان در سراسر كشور شكل گرفت .يكسال بعد از آن نيز
به پيشنهاد رئيسجمهور وقت [حجتاالسالم هاشمي
رفسنجاني] ،تشكيل دفتر امور زنان زير نظر نهاد رياست
جمهوري ،در شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب و
رياست اولين دفتر امور زنان رياست جمهوري ،به خانم
حبيبي سپرده شد .وظايف اين دفتر براساس قانون مصوب
شوراي عالي انقالب فرهنگي ،به شرح زير بود:
 -1بررس��ي وضعيت زنان در ابعاد مختلف و تش��خيص
خألهاي موجود
 -2شناس��ايي و تعيين راههاي بهب��ود وضعيت زنان ،به
منظور ارائه پيشنهادات الزم به دولت و مجلس
 -3تالش و هماهنگي جهت اعمال مباحث زنان ،در تهيه
و تدوين سياستها و برنامههاي توسعه و پيگيري ميزان و
نحوه تأثير آن در رفع و كاهش مشكالت زنان
 -4تدوين و نظارت بر اجراي برنامه عمل ملي ،براي زنان
در سطح كشور
 -5ايجاد و گس��ترش ارتباط با مراكز دولتي و غيردولتي
زنان در كشور و جهان
 -6تبيين ،تجليل و معرفي زن مسلمان در داخل و خارج
از كشور
()1
 -7بررسي مشكالت و رسيدگي به شكايات بانوان
از آنجا كه خانم حبيبي به معن��اي واقعي كلمه ،دغدغه
مسائل زنان را داش��ت ،براي تحقق اين اهداف و وظايفي

كه در دفتر امور زنان به عهده گرفته بود ،تالش��ي مداوم
و خس��تگي ناپذير را آغاز كرد .ايش��ان با دعوت از بانوان
پژوهشگر و فعال در عرصه رسانه ،تالش كرد تا مشكالت
زنان ايران زمين را شناسايي كند .اما جالب است كه سعي
ميكرد مس��ئوليت كار را به بانواني بده��د كه به لحاظ
اعتقادي ،افرادي مؤمن و مقيد و به جهت روحيه سياسي،
انقالبي باشند .براي دفاع از حقوق زنان در عرصه اجتماع
و سياست ،مالكش نگاه و سخنان امام خميني(ره) و مقام
معظم رهبري بود .البته برخي از متحجرين براي مقابله
با اقدامات ايشان ،صفت «فمينيسم اسالمي» را نثارش
ميكردند ،ولي خانم حبيبي براساس مالكهاي اعتقادي
عمل ميكرد و اهميتي به گفتههاي آنها نميداد.
اجالس پكن و دفاع از زنان متدين جهان
دو بند از وظايف دفتر امور زنان ،به گس��ترش ارتباطات
بينالمللي و معرفي زن مس��لمان ايراني ،به س��اير زنان
جهان مربوط ميشد .به همين دليل وقتي زمان برگزاري
چهارمين كنفران��س جهاني زن  -كه قرار بود در س��ال
 .1374ش ( .1995م) در پك��ن برگزار ش��ود -نزديك
ميش��د ،تصميم به ش��ركت در اين اج�لاس را گرفت.
خانم معصومه طاهري [كارش��ناس امور بينالملل] كه
از همكاران و دوستان خانم حبيبي بود ،درباره مقدمات
شركت در كنفرانس پكن ميگويد:
«خانم حبيبي در س��ال  ۷۲نامهاي به آقاي گاليندوپل،
نماينده كميس��يون حقوق س��ازمان ملل  -كه بهعنوان
گزارشگر ويژ ه به ايران آمده بود -نوشتند و مباحثي را در
خصوص زنان و نگاه انقالب اسالمي به جايگاه آنان ،مطرح
كردند .نگاه بينالمللي ايش��ان در همين نامه ،مشخص
اس��ت ...اين در حالي اس��ت كه همان زم��ان ،انتقاداتي
به س��ند پكن وارد ميش��د و عدهاي معتقد بودند اص ً
ال
نبايد در مجامع بينالمللي شركت كنيم و عدهاي ديگر
ميخواستند در اين مجامع شركت كنيم ،اما نگاه تابع و
منفعلي داشته باشيم .هنوز هم اين نگاهها وجود دارد ،اما
در آن زمان بسيار پررنگ بود .نگاه امام خميني هم اينگونه
بود كه در مجامع بينالمللي ،نبايد يك صندلي جمهوري
اس�لامي خالي باش��د و بايد حرف خودمان را بزنيم و با
دليل و منطق ،ديگران را متقاعد كنيم .همچنين مطرح

نمایی از مراسم تشییع پیکر مرحومه شهال حبیبی

خودش خلوت ميكند و عملك��ردش را در بوته نقد
ميگذارد ،از اينكه در  ۱۵روز اخي��ر جوش نياورده
و با مخاطبانش مش��اجره نكرده ،متعجب ميشود!
آلاحمد در اين كتاب نظرات تند و صريحي ،درباره
حكومت شاهنشاهي ابراز ميدارد و اين نيش گزنده
قلم او در انتقاد از اوضاع و احوال سياسي و اجتماعي
ايران در دهه  ،۴۰باعث ميشود نتواند در آن ايام اين
كتاب را چاپ كند.»...
شرايط جالل در اين س��فر نيز از جمله نكاتي است
كه ويرايشگر آن را فرو نمينهد« :در مراحل مختلف
س��فر ،آلاحمد همواره در حال ش��مارش پولهاي
اندكي است كه همراه آورده و پيوسته نگران بيپولي
و مدام مراقب مهار هزينهه��ا و پرداختهاي نقدي
است .درست است كه جالل دلشوره بيپولي و تهي
بودن جيبش را دارد ،اما عزت نفس��ش را از دس��ت
نميدهد و به هي��چ وجه دلش نميخواهد ،س��ربار
دوستان و آشنايانش شود .حتي در مواقعي كه مهمان
رفقا و ياران است و آنها نميگذارند تا آلاحمد دست
در جيبش كند ،احساس خوشايندي ندارد و معذب
است.»...
اين مقدمه در پايان خود ،در باره نسخه دستنويس
اين دفتر ،چنين آورده است« :متن كتاب به صورت
دس��تنويس اس��ت و كلمات و جمالت ،روي اوراق
دفترهاي تحرير چهار سوراخه ،مخصوص كالسور،
نوشته شدهاند .قطع برگههاي سفرنامه ،به اصطالح
اهل فن ،خش��تي ،در ابعاد  ۲۳*۱۸سانتيمتر است.
كاغذها خ��ط دارند و ج�لال آلاحم��د ،در نگارش
كتابش ،نهاي��ت صرفهجويي را ك��رده و از تكتك
س��طرهاي نازك ورقهها س��ود برده و تقريباً فضاي
سفيد باقي نگذاشته است .نسخه دستنويس۱۷۱ ،
صفحه اس��ت و آلاحمد باالي تكتك صفحات را با
خط خودش شمارهگذاري كرده است .همه برگهها
در نهايت سليقه و پاكيزگي نوشته شدهاند و به ندرت
خطخوردگي دارند و مس��لم اس��ت كه نويس��نده،
جرح و تعديل و حك و اصالح��ش را روي ورقهاي
ديگري انجام داده و متن موجود ،از نظر او ،نس��خه
پاكنويس شده ،نسخه نهايي و نسخه آماده تحويل به
حروفچيني بوده است.»...
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شد در مواردي كه اسناد اين كنفرانسها ،با ديدگاه
جمهوري اسالمي مغايرت دارد ،ميتوانيم حق شرط
()2
بگذاريم.»...
به هرحال خانم حبيبي به همراه آيتاهلل تسخيري
 كه ب ه عنوان مش��اور مذهبي همراهشان بودند -بايك هيئت پر تعداد از بانوان فعال در س��ازمانهاي
غيردولتي ،در اجالس پكن شركت كردند .در آن زمان
مجامع بينالمللي ،درصدد تصويب قانون مجاز شدن
س��قط جنين بودند .خانم حبيبي به عنوان نماينده
نظام جمهوري اس�لامي ،با مذاكراتي كه با نماينده
برخي كشورهاي اس�لامي حاضر در اجالس پكن
كرد و همچنين با البيهايي كه با نماينده كليساها
در اين زمينه انجام داد ،توانست يك جبهه اعتقادي
از موحدين جه��ان را در آن كنفرانس عليه جريان
حامي آزادي سقط جنين ايجاد و در برابر اين اراده،
()3
مقاومت كند.
س�ازمانهاي غيردولت�ي زن�ان را فرصت
ميدانست
ايشان پس از اتمام دوره مس��ئوليت خود در دولت،
وارد حيطه سازماندهي شبكه سازمانهاي غيردولتي
بانوان شد و حدود هزار س��ازمان غير دولتي زنان را
متش��كل كرد .عمده اين س��ازمانهاي غيردولتي،
خيريههايي بودن��د كه بانوان براي خدمترس��اني
به محرومين ،آن را ايجاد كرده بودند .جالب اس��ت
كه ايش��ان از خيريههاي بانوان اقليتهاي مذهبي
[زرتشتي ،كليمي و مس��يحي] نيز غافل نبود و آنها
را هم جذب كرده بود! برخالف اينكه برخي از افراد،
اين سازمانهاي غيردولتي (  )NGOرا نوعي خطر و
تهديد ميدانستند ،ايشان اين سازمانها را فرصت و
ظرفيتي مهم براي آباداني ايران اسالمي ميدانست.
خانم حبيبي تالش ميكرد بين NGOها ،وحدت
ايجاد كند .خانم حبيبي اهدافش از متشكل كردن
س��ازمانهاي غيردولتي زنان را در مصاحبه با مجله
پيام زن اينگونه مطرح ميكند:
«ب��ا افتخ��ار برنامه عم��ل ملي خ��ود را بر اس��اس
رهنمودهاي مق��ام معظم رهبري كه برخاس��ته از
اسالم واقعي اس��ت ،تهيه و تدوين خواهيم كرد .به
عبارت ديگر هر كش��وري بر اس��اس نيازهاي خود،
 12محور اصلي سند را اولويتبندي مينمايد .مث ً
ال
ممكن است در كشوري ،فقرزدايي اولويت اول باشد
و اشتغال و اقتصاد ،اولويت دوم و الي آخر و در كشور
ديگري ،دختربچهها اولويت اول قرار گيرند و مبارزه
با خش��ونت ،اولويت بعدي .در كشور ما بايد حمايت
از جايگاه زن در خانواده ،رش��د آموزش و تحصيالت
عالي ،زمينهسازي براي حضور هر چه بيشتر زنان در
فعاليتهاي علمي و آگاهي و مشاركتهاي سياسي
آنان ،در اولويتهاي نخست قرار گيرد .اساساً يكي از
اهداف ما در اين هم آوايي جهاني ،همين است كه از
اين رهگذر ،ديدگاههاي اسالم را در قالب راهكارهاي
عملي براي بهبود وضعيت زنان ،پيشروي جهانيان
قرار دهي��م . . .اميدواريم ارائه برنام��ه عمل ملي ما،
صريحترين و محكمترين پاسخ به تبليغات سوءتفكر
غربي و سكوالريستي ،نسبت به جايگاه زن در اسالم
باشد و به زنان جهان ،كاربردهاي عالي و همه جانبه
()4
توصيههاي اسالم را بشناساند.»...
نيروهاي انقالبي براي تشكيل گروههاي غير
دولتي اجتماعي پيشگام شوند
ايشان حتي معتقد بود جوانان حزب اللهي ،با ايجاد
سازمانهاي غيردولتي به كمك نظام بيايند و براي
حل مشكالت فرهنگي و اجتماعي كشور ،به شكل
مؤثر وارد شوند .به طوري كه در سال  ،83در مصاحبه
با مجله «حوراء» به اين نكته اشاره كرده بود:
«به جاي اينكه بچههاي خ��وب و حزب اللهي ما
بخواهند صورتمسئله را پاك كنند ،ميتوانند از
آن در جهت اعتقادات و آرمانهاي خودشان ،سود
بگيرند و خودشان بيايند و اين مسائل را در دست
بگيرند و  NGOتشكيل بدهند .وقتي من تاريخ
اس�لام را ميخوانم و ميبينم كه پيغمبر اسالم
عضو گروه حل��ف الفضول بودهاند ك��ه در زماني
پيامبر خود ،به عض��و بودن در آن گ��روه افتخار
ميكرده است .شما دقت كنيد در اينكه اين گروه
حلف الفضول ،غير از يك  NGOچه بوده است؟
يا در زمان حض��رت زهرا (س) ،تش��كل هايي از
زنان وجود داشتند كه زير نظر حضرت زهرا براي
حضور در جبههه��ا و كمك رس��اني و عيادت از
خانوادههاي شهدا ،اولين تشكلهاي زنان در صدر
اس�لام بودند .جامعه و حكومت ،هر روز در حال
رويارويي با معضالت و مشكالتي است و ما حضور
و مشاركت مردم را نياز داريم و نميگوييم كه همه
مردم ،داراي افكاري يكسان هستند ،ولي با حضور
پررنگ و خوب كساني كه ميتوانند تأثير صحيح
بر جامعه بگذارند ،قدمه��اي مثبتي را براي رفع
()5
معضالت جامعه ما بر خواهند داشت.»...
مواضع انقالبي در فتنه 88
مرحوم شهال حبيبي با اينكه رويكرد سياسياش در
سال  ،88با حاميان احمدينژاد يكي نبود ،اما وقتي
بحث تقلب در انتخابات و تهمت زدن به نظام مطرح
شد ،محكم پاي دفاع از نظام و رهبري ايستاد .ايشان
در چندين جلسه ،از جمله جلسهاي كه نگارنده اين
متن در آن حضور داشت ،براي دانشجويان و مخاطبان
روش��نگري كرد و از عدم امكان تقلب گس��ترده در
انتخاباتهاي نظام جمهوري اسالمي ،سخن گفت.
البته مسلماً اين رويكرد خانم حبيبي ،به مذاق برخي
دوس��تان قديمي وي ،خوش نميآم��د و هم از اين
روي ،تخريب شخصيت و توهين به او را كليد زدند.
در آن زمان سابقه دوس��تي خانم حبيبي با دختران
حجتاالسالم هاشمي رفسنجاني و بعضي از بانوان
فعال فرهنگي و سياسي  -كه به جبهه اصالحطلبان
تعلق داش��تند -به بيش از دو دهه ميرسيد .اما اين
دوستان متأسفانه حرمت دوستي را نگه نداشتند و به
نوعي ،ايشان را بايكوت كردند!
واقعيت اين بود كه خط قرمز خانم حبيبي ،حفظ نظام
جمهوري اسالمي و واليت فقيه بود .به همين دليل

نيز در سال  ،88از دوس��تان قديمش جدا شد و پاي
نظام ،رهبري و مواضع انقالبي خويش ايستاد .حتي
در س��الهاي بعد ،هنگامي كه او از سوي مرتبطان
پيشين خود با انواع بيمهريها مواجه شد ،دست از
اعتقاد و باورهايش نكشيد و در مقابل درشت گويي
و زخم زبانها و حتي كارشكنيهاي آنها در ارتباط با
شبكه ارتباطي سازمانهاي غيردولتي زنان ،به تلخي
سكوت و صبر پيشه كرد!
وقتي احمد شهيد را مجبور به سكوت كرد
در س��ال  .1390ش بود كه احمد ش��هيد به عنوان
نماينده و گزارشگر ويژه حقوق بش��ر ايران ،از سوي
سازمان ملل متحد انتخاب ش��د .از آنجا كه مواضع
جانبدارانه و گزارشهاي ضدايران��ي او ،مورد انتقاد
فعاالن سياسي و فرهنگي ايران [با ساليق سياسي
گوناگون] قرار گرفته بود ،خانم حبيبي براي آگاهي
احمد شهيد از وضعيت واقعي زنان ايراني ،نامهاي را
از سوي هزار سازمان غيردولتي حوزه زنان ،خطاب به
ايشان آماده كرد .خانم دكتر مريم اردبيلي كه همراه
خانم حبيبي به مالقات احمد شهيد رفته بود ،درباره
محتواي اين نامه ميگويد« :در آن نامه ذكر ش��ده
بود كه زن��ان ايراني ،توانمند هس��تند و ميخواهند
زمام امور تغيير و اصالح را در كشور برعهده بگيرند.
ايشان همچنين در آن نامه به نگاههاي باال به پايين و
نگاههايسياسيحاكمبرمجموعههايحقوقبشري،
اعتراض كردند.»...
ايش��ان درباره اتفاقات آن جلس��ه ني��ز چنين بيان
ميكند« :پاييز سال  ۹۰من و خانم حبيبي ،نامه را در
ژنو به احمد شهيد تقديم كرديم و بعد هم جلسهاي با
ايشان داشتيم كه در آن جلسه خانم حبيبي ،از زبان
تش��كلهاي زنان ،به سياس��تهاي تبعيضآميزي
كه در نهادهاي بينالمللي عليه جمهوري اس�لامي
وج��ود دارد ،اعت��راض كردند .در آن جلس��ه احمد
ش��هيد ،از وضعيت فعاليتهاي غيردولتي منسجم
زنان در جمهوري اسالمي ،ش��گفتزده شده بود و
نميدانس��ت چه بايد بگويد؟ چون مث ً
ال وقتي يك
 NGOمعاند نظام  -كه در خارج از كش��ور فعاليت
ميكند -گزارشي ضدحقوق بشري از وضعيت ايران به
آنها ميدهد ،آنها هم همان ادعاها را در گزارشهايشان
انعكاس ميدهند ،اما وقتي شبكهاي متشكل از هزار
 NGOحوزه زنان ،بيانيه را به احمد ش��هيد دادند،
او بسيار تحتتأثير قرار گرفت و نميدانست چگونه
موضعگيري كند )6( .گرچه احمد ش��هيد ،همچنان
به گرفتن مواضع ضدايراني بعد از آن جلسه ادامه داد،
ولي مجبور شد درباره مسائل مربوط به حوزه بانوان و
حقوق زنان در نظام جمهوري اسالمي ،موضع خود را
مقداري تعديل كند.
حسرتي كه او در دل داشت...
مرحوم شهال حبيبي در زمينه فعاليتهاي اجتماعي
و سياسي خود ،فردي بسيار مقتدر و موفق بود .همه به
روحيه تالشگر و خستگي ناپذيرش ،در احقاق حقوق
اسالمي زنان اعتراف داش��تند اما آن بانوي پرتالش
در حيطه زندگي شخصي خود ،يك حسرت بزرگ
داشت .خانم حبيبي خيلي زود ،مادر خود را از دست
داده و سرپرستي خواهر و برادرش را به عهده گرفته
بود .همه اطرافيان ايش��ان اذعان داشتند كه او براي
خواهر و برادرش ،در حكم مادر بود .اما حسرت مهم
زندگي شخصي خانم حبيبي ،به ماجراي مادر شدنش
مربوط ميش��د .خانم حبيبي مدتي بعد از ازدواج و
در زماني كه فرزندش را باردار ب��وده ،هنگام بازديد
از ساختمان در حال ساخت دفتر امور زنان رياست
جمهوري ،دچار حادثه شده و فرزندش سقط ميشود!
بعد از آن بس��يار عالقهمند بود ك��ه دوباره صاحب
فرزند ش��ود ،اما بعد از عارضه قلبي كه برايش پيش
آمد و عمل قلب بازي كه انجام داد؛ ديگر نتوانس��ت
صاحب فرزند شود و اين مسئله ،يكي از حسرتهاي
زندگي شخصي او بود .به هر روي انديشمند پرتالش
خانم شهال حبيبي ،در  15ش��هريور  .1396ش بعد
از سالها خدمت به نظام جمهوري اسالمي ايران و
تالش براي ارتقاي شرايط زنان ايران زمين ،به دليل
عارضه قلبي درگذش��ت و رخ در نقاب خاك كشيد.
يادش گرامي باد.
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