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همسران و مادران شهدا
دايره المعارف وفا و معرفتند

»ش��يار 143« نرگس آبيار نقش زن��ان در دفاع 
مقدس را از زاوي��ه اي ديگر روايت ك��رد. فيلمي 
در ژانر س��ينماي دفاع مقدس ك��ه در آن توپ و 
خمپاره اي شليك نشد! قسمت عمده داستان در 
يك روستا روايت شد و دوربين اين كارگردان زن به 
جاي تمركز روي جبهه هاي جنگ در پشت جبهه 
متمركز ش��د تا روايتگر رنجي باش��د كه خانواده 
و مادران ش��هدا  طي هش��ت س��ال دفاع مقدس 
ديدند و چشم انتظاري و اضطرابي كه در طول اين 
س��ال ها تجربه كردند. حكايت شيار 143 اما تنها 
بخش كوچكي از آن چيزي است كه هنوز هم در 
ميان خانواده شهدا جاري است و مادراني كه حاال 
با سپري شدن 32 سال از پايان جنگ تحميلي در 
حالي چشم از جهان فروبستند كه همچنان چشم 
به راه پالكي از فرزند جاويد االثرش��ان بودند. هر 
چند تاكنون كتاب هاي بسياري به قلم همسران 
شهدا نوشته شده و گاهي اوقات برخي فيلمسازان 
خوش ذوق وقتي مي خواس��تند س��ينماي دفاع 
مقدس را روايت كنند سراغ پشت جبهه آمده اند 
و هشت س��ال جنگ تحميلي را با نگاه مضطرب 
مادران و همسراني به تصوير كشيدند كه هميشه 
نگران آخرين ديدار بودند اما به نظر مي رسد هنوز 
حق مطل��ب در خصوص نقش و جاي��گاه زنان در 
دوران دفاع مقدس ادا نش��ده و اي��ن حوزه آنقدر 
عميق است كه بهترين آثار سينمايي و ادبي هنوز 

هم در سطح اين درياي عميق شناورند. 
پيچيده ترين معماي دوران دف��اع مقدس درهم 
آميختن احساس عميق مادرانه با بدرقه رزمندگان 
و بستن ساك جبهه آنهاست كه همچنان بي پاسخ 
مانده اس��ت! مگر مي ش��ود فرزندي را كه از جان 
دوست تر مي داري، فرزندي كه پاره اي از وجودت 
است را خودت با دست خودت به جبهه ها بفرستي؟ 
حكايت »من به چشم خويش��تن ديدم كه جانم 
مي رود« حكايت همس��ران و مادران شهداس��ت 
كه با وجود آنكه مي دانستند بخشي از وجودشان، 
 قلبشان و نهايت عشقشان در راهي قدم مي گذارد 
كه ممكن است بازگشتي نداشته باشد، باز صبورانه 
مي ايستادند و نه ش��كايت مي كردند و نه حرفي 

مي زدند كه پاي رفتن عزيزشان را ببندد!
هر بار خداحافظي تازه عروساني كه همسرانشان 
راهي جبهه مي ش��دند،  حكايت خداحافظي آخر 
بود و سالمش��ان هم بوي خداحافظي مي داد اما 
صبورانه ن��ه فقط مانع اي��ن رفت��ن نبودند، بلكه 
خودشان همسرانشان را راهي مي كردند و مراقب 
بودند عشقش��ان آنقدر پاك بماند كه پاي رفتن 

همسر را نبندد. 
دختركاني كه »بابايي بودن«  صفت جدا نشدني 
آنهاس��ت اما مادران حواسش��ان بود اين » بابايي 
بودن«  سد راه »بابا«  نشود تا دلش پيش دخترش 

بماند و هواي رفتن از سرش بپرد. 
اين اما بخش كوچك��ي از ماجرا ب��ود. آنهايي كه 
مي رفتن��د و ديگر بازنمي گش��تند و مدال افتخار 
ش��هادت بر گردنشان مي نشس��ت هر چند غمي 
جانكاه و داغي ابدي بر دل مادر،  خواهر، همس��ر 
و دختر مي نش��اندند اما آنها كه بازمي گش��تند و 
زخم ه��اي كاري جنگ بر ج��ان و از آن مهم تر بر 
روانشان نشسته بود،  كار را بر مادر و همسر و فرزند 
سخت تر مي كردند و راه عاشقي شان را ناهموارتر. 
جانبازان اعصاب و روان و حمالت عصبي و حكايت 
زخم هاي عميق روحي ش��ان ك��ه گاه و بي گاه به 
زخم هاي جس��مي به همس��ر و فرزندان منتهي 
مي شد و زناني كه صبورانه در تمامي لحظات تلخ و 
سخت حمالت عصبي با همسران خود مي ماندند و 
مي مانند و تمام هم و غمشان را دستمايه مي سازند 
تا آرامش نس��بي بر روح و روان همسرشان حاكم 
شود و شرمندگي رفتارهاي ناخواسته در حمالت 
عصبي به چشمان همسرش��ان ننشيند حاال گرد 
پيري بر س��ر و روي اين جانبازان و همسرانشان 
نشسته و مصداق تمام نمايي از به پاي هم پيرشدن 
را به تصوير كشيده اند. و زناني كه شرط ازدواجشان 
جانبازي همس��ر ب��ود و در اوج جوان��ي به دنبال 
خدمت به رزمندكان جانباز بودند و عمرش��ان را 
با پرستاري از شيرمرداني گذراندند كه دست و پا 
و خالصه سالمتي شان را در جبهه هاي نبرد حق 
عليه باطل جا گذاش��ته بودند. همسران و مادران 
شهدا،  همس��ران و مادران جانبازان و آزادگان هر 
كدام به تنهايي يك تاريخند،  داي��ره المعارفي از 
وفا و معرفت و عشق وزريدن،  كتابي كه بايد بارها و 
بارها خوانده شود و درس هاي عميقش با شيوه اي 
هنرمندانه براي نسل هاي بعدي روايت شود. اين 
زنان ارزشمندترين ميراث ملي ايران زمين هستند 
و بايد ايثارگري هايش��ان نسل به نسل انتقال يابد 
و عشق هاي پاك و آسماني ش��ان نسخه اي شود 
براي درمان عش��ق ورزي هاي زمين��ي و ابتر اين 

روزهاي ما. 
نقش زنان در دفاع مقدس اقيانوسي بي انتهاست 
و با غور كردن در آن مي توان به نسخه هايي براي 

پرواز در ملكوت آسمان ها دست يافت. 

يادداشت

خان�م مجته�د زاده! وقت�ي نخس�تين 
خمپاره هاي رژيم بعث عراق به كشورمان 
پرتاب شد ش�يرمردان اين س�رزمين در 
جبهه هاي نبرد حق با باطل حاضر ش�دند 
اما بخش كمتر ديده شده اين ماجرا حضور 
و نقش آفريني زنان در پش�ت جبهه بود. 
زنان در دوران هشت ساله دفاع مقدس چه 

نقش آفريني  داشتند؟
به طور كلي برخي نقش ها در ظاهر مشخص اما برخي 
ديگر پنهان اما تعيين كننده تر و كارس��ازتر هستند و 
نقش زنان نيز اينگونه بوده است. زنان در پشتيباني، 
امداد، تش��ويق و ترغيب مردان خود براي حضور در 
جبهه و در صيانت از فضاي خانواده در نبود همسران 
خود نقش داش��تند و اس��وه صبر و مقاومت در كنار 

مردان خود بودند. 
ما كم نداريم ش�هدايي را كه يك س�ال يا 
كمتر با همسرشان زندگي كردند و شهيد 
شدند. همس�ران و مادران ش�هدا چگونه 
رفتار مي كردند كه فرزندان يا شوهرانشان 
مي توانستند با تمام وابستگي موجود دل 

بكنند و به جبهه بروند؟
همسران شهداي ما صبوري پيشه كردند. اين صبوري 
از يك محله به محله ديگر در س��طح ش��هر پخش و 
تبديل به گفتمان ايثار ش��د و همين فضاي جامعه را 
براي حضور مردان آماده تر كرد، آنها با صيانت كردن 
در نبودن همسران كمك بزرگي به انقالب كردند. در 
بررسي بسياري از كشورها ما هنوز شاهد آسيب هاي 
زنان ناشي از خأل مردان هس��تيم اما زنان ما مقاوم و 
صبور ب��وده و در تمام ميدان ها حض��ور يافتند و خأل 
ناش��ي از عدم حضور مردان خود در جامعه را پوشش 
داده و به درجات باالي علمي نائل ش��دند و فرزندان 

خوبي تربيت كردند. 
زنان ما در هشت سال دفاع مقدس احساس و عواطف 
شخصي ش��ان را پاي منافع ملي قرباني كرده اند، هم 
خانواده را نگه داش��ته و هم با اقتصاد مقاومتي شان، 
حضور خود را در جامعه بازيافته اند. بر ماست كه اين 
مدل جديد را به دنيا عرضه كنيم. در حال حاضر اين 
تناقض در جوامع بشري وجود دارد كه چطور مي شود 
بين نقش هاي اجتماعي و نقش هاي خانوادگي زنان 
تعادل برقرار كرد. اش��اعه فرهنگ صحيح اين تعادل 
با شما رسانه هاست. دشمنان هم متوجه كارآيي اين 

فرهنگ شده اند و مرتب سياه نمايي مي كنند. 
خانم مجته�د زاده! آيا آم�اري از مادران و 
همسران شهدا و همچنين بانوان رزمنده، 
شهيد، آزاده و جانباز مي توانيد به ما ارائه 

دهيد؟ 
تاريخ انق��الب اس��المي و دفاع مقدس مش��حون از 
رشادت زنان، مادران، همس��ران و دختراني است كه 
هميشه در خط مقدم مبارزه ايس��تادگي كردند و ما 
در اين راه  حدود ۸۹1۷ جانب��از زن را از اول انقالب 
تقديم انقالب كرديم و زنان ش��هيد م��ا ۷3۹1 نفر را 

شامل مي شوند. ما شاهد سرو سرافراز ۶۷ زن آزاده در 
كشورمان هستيم و به لطف خداوند متعال همچنان 
حضور گ��رم ۸۷۹۶ مادر ش��هيد را در جمع خودمان 
داري��م و از بركات حضور ۷1۰4 همس��ر ش��هيد هم 

بهره مند مي شويم. 
اينها تنها بخشي از آمار رشادت ها و حضور مؤثر زنان 
در دوران انقالب اسالمي و دفاع مقدس است كما اينكه 
ما االن در فكر ايجاد و سازماندهي سالله هاي شهدا كه 
شامل نوادگان شهدا مي ش��وند، هستيم و اميدواريم 

بتوانيم در اين مسير هم گام هاي مؤثري برداريم. 
بي ترديد حض�ور و نقش آفرين�ي زنان در 
دوران دفاع مقدس از ارزش هاي ماندگاري 
اس�ت كه باي�د در حف�ظ و انتق�ال آن به 
نسل هاي بعدي تالش كرد. از نگاه شما به 
عنوان رئيس سازمان نشر آثار و ارزش هاي 
مش�اركت زن�ان در دفاع مق�دس چگونه 
مي توان اين نقش را ماندگار كرد و اش�اعه 

داد؟
نقش زنان در دوران جنگ بايد در تاريخ ثبت و ضبط 
شود، چون اين نقش شاخص برجس��ته بوده و واقعاً 
مي توان گفت زنان ما در اين مقطع تاريخي پيش��رو 
بوده اند؛ هم در پيدايش انقالب و هم در اس��تمرار آن 
نقش بي بديلي داش��ته اند. بر ماس��ت كه اين نقش را 
در تاريخ ثبت كنيم. نش��ر فرهنگ دفاع  مقدس براي 
همه ما يك وظيفه اس��ت. يكس��ري وظايف را ما در 
سازمان نشر آثار و ارزش هاي مشاركت زنان در دفاع 
مقدس به عهده داشتيم و يكسري وظايف هم بر عهده 

رسانه هاست. 
قطع�ًا رس�انه ها نق�ش مهمي در اش�اعه 
فرهنگ و ارزش ه�اي دوران دفاع مقدس 
دارند اما براي اس�تفاده از ظرفيت رسانه 
بايد برنامه ريزي مدوني ص�ورت پذيرد و 
همكاري بين بخش�ي انجام گي�رد. يعني 
هم بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس برنامه ريزي مناس�ب داشته باشد 
و هم رزمندگان خانواده ش�هدا براي بيان 
خاطرات و دستاوردهاي آن دوران به ميدان 
بيايند و همه اينها در قالبي هنرمندانه براي 
نس�ل هاي جديد روايت شود. نگاه شما به 

اين مقوله چيست؟
دوران انقالب و دفاع باعث عبرت آموزي و خلق هويت 
براي ملت اي��ران ش��د. علم آفرين��ي، تجربه آموزي، 
بالفعل شدن استعدادها، اتكا به نفس، واليت پذيري و 
وحدت از دستاوردهاي دوران دفاع مقدس است. براي 
همين تمام افرادي كه در آن دوران حضور داش��تند 
وظيفه دارند خاطراتشان را بيان كنند و گمان نكنند 
كه با اين كار »ريا« كرده اند. اين تكليفي بزرگ بر دوش 
زنان و مردان جامعه ماست و بيان وقايع تاريخ پرشكوه 
ايران اسالمي سبب انگيزه بخش��ي و حركت آفريني 

نسل جوان جامعه خواهد شد. 
 زنان خاطرات متنوعي از دفاع مقدس دارند كه ارزش 

بازگويي دارد. خاطراتي كه فداكاري ها و پيروزي ها يا 
شكست ها را شامل مي شوند و مهم ترين سرمايه هاي 

ما هستند. 
 فراموش نكنيم خانواده شهدا سهامداران اصلي نظام 
هستند. آنها بر گردن ما حق دارند و بايد پس از بيان 

نقش شهدا از آنها نيز ياد شود. 
رفتار مادران و همس�ران ش�هداي مدافع 
ح�رم و جبهه مقاومت، نش�ان داد نس�ل 
امروز هم درست ش�بيه نسل دوران دفاع 
مقدس استوار و متعهدند. نظر شما درباره 
خانواده شهداي مدافع حرم چيست و نقش 
همس�ران و مادران اين شهدا را در حضور 
و نقش آفريني آنان در جبهه هاي اس�الم 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
 انقالب اسالمي ظرفيتي است كه به تدريج به الگوي 
تأثيرگذار و ساختارش��كن در مع��ادالت نظام قدرت 
جهاني تبديل شد و در آن زنان و مرداني نقش آفريني 
كردند كه تاريخ ملت هاي مس��لمان از آنها به عنوان 

الگو ياد مي كند. 
 مقاومت و ايستادگي در هيئت يك مكتب، تفكر و راه، 
ويژگي برجسته رهبران الهي اس��ت و آنان در مقابل 

مش��كالت و موانع و به خصوص در مواجهه با جبهه 
باطل و طاغوت ها مقاومت خوي��ش را به رخ همگان 
كشيدند و با تكيه بر وعده نصرت الهي به پيروزي نائل 
ش��دند. امام خميني )ره( و در پي ايشان، مقام معظم 
رهبري، نمونه هاي عيني و موفق »مقاومت« در جهان 
معاصر هستند. رهبر معظم انقالب اسالمي در سه دهه 
اخير، تصوير زيبايي از منطق ديني و عقالني مقاومت 

را در مقاطع مختلف ارائه كرده اند. 
انقالب اس��المي ايران زمينه س��از حرك��ت جديد و 
مفاهمه اي شد كه تاريخ تحوالت جهاني را تحت تأثير 
قرار داد. از مهم ترين اين تأثي��رات روحيه مقاومت و 
ايثار در ملت ه��ا بود؛ ملت هايي ك��ه منتظر يك الگو 
بودند تا شأن خويش را بازيابند و از سيطره استعمار و 
استكبار رهايي يابند. اين تفكر مقاومت و ايستادگي 
وديعه اي بود كه زنان و مردان مجاهد را به خروشيدن 
و ايستادن تهييج كرد و زمينه ساز آغاز دوران نويني در 
جهان شد.  محور مقاومت امروزه يك مكتب تمام عيار 
و انسان ساز است. انساني كه همواره در جبهه مبارزه 
است و مي داند براي فتح تنها راه ممكن مقاومت است 
و در اين ميان زنان پرچمداران و پيشگامان اين نهضت 
هس��تند. زناني كه مقاومت را زمينه ساز ايجاد تمدن 
نوين اسالمي ساختند و روح ايس��تادگي را در پيكره 

جامعه رشد دادند. 
به بحث پرچمداري زنان در محور مقاومت 
اش�اره داش�تيد؛ مح�ور مقاوم�ت چقدر 
مي تواند ما را به تحقق تمدن نوين اسالمي 
مورد مطالبه مقام معظم رهبري نزديك كند 
و زنان چگونه مي توانند در اين تمدن سازي 

نقش آفريني كنند؟
 در ط��ول قرن هاي متم��ادي آغاز تمدن اس��المي، 
زنان انديشمند و مجاهد بسياري با پيروي از سنت و 
سيره رسول اهلل )ص( و ائمه اطهار )ع( اصالت جريان 
دين گرايي و معنويت خواهي را پاس داشتند و با معرفي 
و بارور ساختن تمدن اس��المي به عنوان كامل ترين 

شالوده تعالي حيات بش��ري نهضت ها و حركت هاي 
بنياديني را در جوامع انساني پايه ريزي كردند. بررسي 
تاريخ معاصر به عنوان بخشي از اين تالش ها و رستن ها، 
آغاز حركت بي نظيري را نشان مي دهد كه به رهبري 
امام خميني )ره( و با حضور زنان آگاه شكل گرفت و با 
ايجاد حكومت اسالمي سامانه هاي بسياري را با الهام 
از الگوي تمدن اسالمي ايجاد كرد. امروز مقاومت يك 
نهضت زنده و بالنده اس��ت كه ب��ه نقش آفريني همه 
زنان و مردانش در كنار هم نياز دارد، موضوع مقاومت 
امروز يك الگوي بي بديل به زنان و مردان عرضه كرده 
است و به خصوص در ميان جامعه زنان ارزش آفريني 
مي كند. توجه به ظرفيت مقاومت در احياي ارزش ها 
و سبك زندگي متعالي راهي است كه بايد با درايت و 
س��رعت بپيماييم و فراموش نكنيم زنان در مقاومت 
محور ارزش آفرين بوده و نقش��ه راه پيشرفت و تعالي 

جوامع هستند. 
س�ال هاي پس از دوران دفاع مقدس و به 
خصوص در سال هاي اخير زنان نوك پيكان 
برنامه ريزي و تهاجم فرهنگي دنياي غرب 
هس�تند و از طريق رس�انه ها، شبكه هاي 
اجتماعي و فضاي مجازي تالش مي ش�ود 
تا با استحاله هويت زن مس�لمان ايراني، 
بر جامعه مسلط ش�وند. از نگاه شما براي 
مواجهه با جنگ ن�رم ام�روز چگونه بايد 

تدبير كرد؟ 
هشت س��ال دفاع مقدس زمان جنگ سخت بود. از 
ويژگي هاي جنگ سخت، وحدت بخشي به مردم يك 
جامعه است اما وقتي جنگ نرم جريان پيدا مي كند، 
دشمن به خانه ما مي آيد بدون اينكه او را ببينيم. باور 
كنيد كه دشمن توهم نيست و با هويت اسالمي ما و 
همچنين »زن الگوي س��وم« كه نه شرقي است و نه 
غربي مشكل دارد. متناسب با دشمني آنها ما هم بايد 

برنامه ريزي داشته باشيم. 
خانم مجتهد زاده! مادران و همسران شهدا 
بي ترديد زن تراز جمهوري اسالمي ايران و 
الگوي سوم زن نه شرقي نه غربي هستند. 
انتشار و معرفي اين الگو به نسل هاي جديد 
و دختران و زن�ان امروزمان چگونه محقق 

مي شود؟
زن در جمهوري اسالمي ايران نمادي از ايثار، تالش، 
مقاومت و پيروزي است. س��ال هاي طاليي انقالب 
اس��المي و عرصه هاي به يادماندن��ي روزهاي دفاع 
مقدس، حماسه س��ازي زنان دالوري را كه با توكلي 
واال، حامي همس��ران و مش��وق فرزندان در اعزام به 
عرصه هاي مبارزه و جهاد بودند، ني��ك به ياد دارد. 
امروز تاريخ بايد حماسه س��ازي ش��يرزناني از ايران 
زمين را در حافظه خود حك كن��د كه به حكم يك 
تكليف الهي با اميد به وعده پيروزي حق و تأسي به 
اسطوره هاي حق طلبي و آزادگي، همچنان سرافراز 
مقابل تمامي حمالت پيدا و نهان دشمنان ايستاده  
و هويت ديني و مل��ي زن را در كان��ون خانواده و در 
عرصه اجتماعي پاس داش��ته اند. مادران، همسران، 
خواهران و دختران اين سرزمين آفتابي، طاليه داران 
صحنه هاي مقاومتند كه بي ترديد بر اين مجاهدت 
پاياني نخواهد بود. نشر ارزش هاي ناب فرهنگ دفاع 
مقدس در ميان نسل حاضر، ضمن محافظت از هويت 
فرهنگي، رسالت سنگين بانوان دريادل كشور است. 
حماسه هاي جاودانه زنان در دفاع مقدس ظرفيتي 
بي بديل اس��ت كه مي تواند با گ��ذر از مرزهاي ملي، 
نظام جهاني تشنه معنويت را به ارزش هاي صبر، ايثار 
و پايداري سيراب سازد و پرچمدار راهي باشد كه به 

توان ملت آغاز شده است. 

دشمن توهم نیست و با »زن الگوی سوم« مشکل دارد

آخرين روز از ش�هريور 1۳۵۹ وقتي رژيم بعث صدام نخس�تين خمپاره هايش را به سمت كشورمان شليك 
كرد، نبردي نابرابر و دفاعي مقدس ش�كل گرفت. جوانان و مردان اين س�رزمين از گوش�ه گوش�ه كشور به 
سمت جبهه هاي حق عليه باطل رهسپار ش�دند تا نگذارند يك وجب از خاك اين سرزمين به دست نااهالن 
بيفتد و دشمنان در خاك پاك ايران قدم نگذارند. حضور دليرمردان ايراني در جبهه هاي جنگ تنها بخشي 
از رش�ادت هاي مردم كش�ورمان در طول هش�ت س�ال دفاع مقدس بود. پش�ت پرده حضور اين مردان در 
خطوط مقدم جبهه، زناني بودند اس�توارتر از س�رو و نخل هاي بي سر نخلس�تان هاي خوزستان كه صبورانه 
ايستادگي كردند و پش�ت و پناه مرداني بودند كه تفنگ به دس�ت در برابر دژخيمان بعثي پاك ترين دفاع را 
در دنيا به نمايش گذاش�تند. مرداني كه اگر همراهي، نجابت و صبوري مادران، همسران و خواهرانشان نبود، 

نمي توانس�تند از خانه و كاش�انه دل بكنند و به درياي بيكران جبهه هاي نبرد حق عليه باطل دل بس�پارند. 
بگذريم از اينك�ه در دوران دفاع مقدس زن�ان رزمنده و امدادگر، جانب�از و آزاده در خط�وط مقدم جبهه يا 
نزديك ترين بخش هاي جبهه به خط مقدم حضور داش�تند نيز كم نبودند. با وجود اي�ن زنان و نقش آفريني 
آنان بخش كمتر ديده ش�ده هشت س�ال دفاع مقدس اس�ت. به مناس�بت هفته دفاع مقدس س�راغ مريم 
مجتهدزاده رئيس س�ازمان نش�ر آثار و ارزش هاي مش�اركت زنان در دفاع مقدس رفته ايم و ب�ا وي كه خود 
از خانواده ايثارگران و همس�ر سيدمحسن موس�وي كاردار س�فارت جمهوري اس�المي ايران در لبنان يار 
حاج رسول متوس�ليان و ديپلمات ربوده شده كش�ورمان اس�ت، درباره نقش زنان در دوران دفاع مقدس و 
بايدها و نبايدهاي انتقال و انتشار ارزش هاي اين دوران به نس�ل هاي كنوني و آينده به گفت وگو نشسته ايم. 

گفت وگوي »جوان« با مريم مجتهدزاده رئيس سازمان نشر آثار و ارزش هاي مشاركت زنان در دفاع  مقدس 

زن�ان نق�ش بس�يار مهم�ی در عرصه های 
اجتماع�ی و سياس�ی كش�ورمان داش�ته 
و دارن�د. دف�اع مق�دس يك�ی از اي�ن 
عرصه هاس�ت ك�ه البت�ه كمت�ر از كميت 
و كيفي�ت آن س�خن ب�ه ميان آمده اس�ت

امروز تاريخ بايد حماسه س�ازي شيرزناني از 
ايران زمين را در حافظه خ�ود حك كند كه 
به حكم يك تكلي�ف الهي با امي�د به وعده 
پي�روزي حق و تأس�ي به اس�طوره هاي حق 
طلبي و آزادگ�ي، همچنان س�رافراز مقابل 
تمامي حمالت پيدا و نهان دشمنان ايستاده  
و هويت ديني و ملي زن را در كانون خانواده 
و در عرص�ه اجتماع�ي پ�اس داش�ته اند
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