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  الُمقدَِّمة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

رومين    اة بحق المح ستبدون والطغ ام الم ه الحك ه، مارس دود ل م ال ح شرية بظل اريخ الب يزخر ت

سان ي اإلن ن بن ومين م ذ. والمظل م ال ومين ه ينوإن المظل ضون ب انوا ينتف رى،  ين آ ة وأخ بره

اس                          شق الن م فيستن صالحين، ضد عروش الظل اء وال ة األنبي د صالح من ذري دعوة عب استجابة ل

  .نسيم العدالة بفضل تضحياتهم ومعاناتهم

ال    - عاجًال أم آجالً  –بيد أن رائحة التفرعن واإلستكبار النتنة ما تفتأ أن تعود ثانية            ساعدة الم بم

ر،             والقوة والخد  ع المري ذا الواق ة عبره اع، لتبدد عبير العدالة وتزآم أنوف طالب الحق والحقيق

شري     -) المرأة(وإضافة إلى نصيبها من هذا الظلم التاريخي، ابتليت           بوصفها نصف المجتمع الب

اء      – شرية جمع ه الب ذي تعرضت ل م ال ضاهي الظل رحه، ي ول ش ضاعف يط م م المرأة .  بظل ف

ا             ، آانت شريك  )زوجة(بوصفها ان ينبغي له ا، آ ه، ودرعه في البالي ة الرجل في همومه ومعانات

اة      م الطغ ان ظل دما آ ا، خاصة عن ان بمفرده ن األحي ر م ي الكثي سؤولية ف اء الم ل أعب أن تتحم

  .والمحن تودي بحياة زوجها

اًة في                       دير، سواء آانت فت وفضًال عن ذلك آّله، لم تكن المرأة تحظى بشأن أو مكانة تستحق التق

إمرأة في                    بيت   ًا آ ا، وعموم ا مع إخوته ًا في عالقته ا، أو ُأخت ى جانب زوجه ًة إل أبيها، أو زوج

مقابل الرجل، إذ غالبًا ما آان يتّم تجاهلها وِاعتباُرها عنصرًا ضعيفًا، وحقيرًا، ومشؤومًا، أو في               

  .أحسن األ حوال آائنًا يثيَر العطف والشفقة

ٍع آلخر،                ) جل بين المّرأة والرّ  (ورغم أن هذا التمييز      ّضعف من مجتم شّدة وال اين في ال ان يتب آ

ه                ضًا، إّال أن اريخ أي ّر الت ى م ار وجوده     - مع األ سف       -وثقافٍة ألخرى، وعل ان إنك يس باإلمك  ل

ا مجال للخوض                        ًا وصبغة خاصة اليوجد هن ة لون واستمراريته، وقد اتخذ في آل مرحلة وبره

  .فيها 

ات         ) وأّد البنات ( يرون في    فكما نعلم، أن عّرب الجاهلية آانوا      . سبيًال إلنقاذ اُأل سرة من شرِّ البن

ة               ى   -وفيما عدا فترة صدراإلسالم الوجيزة التي استعادت فيها المرأة آرامتها ومكانتها الحقيقي  إل

ة                    -حّد ما  ا ثاني رأة ومنزلته ة الم شريفة، تراجعت مكان ة ال سّنة النبوي  بوحي من القرآن الكريم وال

  .ياة التي تزامنت مع إحياء التقاليد والنظم السابقة في صبغة الخالفة اإلسالميةمع تطورات الح

ساء،                    ى الن دة عل ودًا جدي ة عن اإلسالم قي وبالتدريج وبمرورالزمن، أوجدت اإلنطباعات المتخلف

  .بقيت آثارها حتى العقود األخيرة في أوساط التقليديين والمتنسكين المتحجرين



روف، ِات    ذه الظ ل ه ي مث زعتهم       ف ن ن وحي م ون ب انوا يبحث ذين آ الؤه ال تعمار وعم ذ اإلس خ

ا، اتخذوا من                 التسلطية، عن سبل وأساليب مناسبة للنفوذ والتغلغل الثقافي والسياسي إلى مجتمعن

  .مكانة المرأة ذريعة إلشاعة ثقافة الُعّري والتحلل الخلقي تحت شعارالحرية والمساواة

سفور     وفي هذا المجال لم يتوانوا عن ِاس      ا وحشية لفرض ال تخدام أفظع أساليب االستبداد وأآثره

  .)[1]١()رضاخان(ومطاردة النساء المحجبات، آما حصل أيام 

 الذي خلف أباه، اتَّخَذت هذه األساليب ظاهرًا مخادعًا وماآرًا، إذ راحت  )[2]٢(وفي عهد محمدرضا 

ك تحت شعار       ) الملكي (أدبيات النظام الشاهنشاهي     ال    المر (تحاول ذل ة وجم ففي منطق   ). أة رّق

ا،                    ا وجماله ام بمظهره دين، في اإلهتم الشاه، تتمثل رسالة المرأة العصرية المتحررة من قيود ال

الة         ذه الرس ساء       . وال بد من إزالة جميع العقبات التي تعيق تحقيق ه يس الن ّر ل ّم ج ذا النحو ت وبه

ى قي      - الرجال  -وحدهّن، بل النصف اآلخر من المجتمع       ضًا إل ال     (د   أي ة وجم رأة رّق ؤلم ) الم . الم

) شواطئ البحر  (وقد شهدنا آيف حٌولت الساحات العامة والمتنزهات وأماآن الترفيه والمسابح و          

سق والفجور                   ساد والف ؤر للف ى ب الى ميادين لترجمة هذه السياسة الشاهنشاهية عمليًا، وتحولت إل

الت     راقص والحف ي والم ى الماله افة إل شباب، ِاض ديرجيل ال مية  وتخ ات الرس  والملتقي

  .وغيرالرسمية

ة  ال  (إن نظّري ة والجّم ي الّرق ّرأة تعن ي      ) الم رأة ف ورة الم ن ص ستعارة م سخة م ي إال ن ا ه م

ي  ع الغرب ي      . المجتم رت ف دُ نح ت ق ة آان صيتها الواقعي رأة وشخ ة الم ن المؤسف أّن آرام وم

ق         ى طري ة عل ة المادي سفة الغربي ذبح الفل ى م ضًا عل سخة األصلية أي ذة ( تحقيق  الن ة والل ) المنفع

ة                     ة الدعاي ة في خدم رأة في الحضارة الغربي ذلك أمست الم ه، وب معبوَدي اإلنسان الغربي وهدف

                                                 
هجـري شمـسي بالتحديـد، ان    ١٣٠٦بعد الحرآـة الدسـتورية ـ المـشروطة ـ ومنـذ منتـصف عـام         ) [1]١(

ومـع إطاللـة العـا م االيرانـي         . يدورفي بعض األوساط المقرَّبة من رضاخان، آالم عن السفور اإلجباري         
ألول ) الـسفور (ُنفِّذ قانون   . ةش ظهرت زوجة رضاخان وابنتاه سافرات أمام أنظار العام        . هـ ١٣٠٧الجديد  

؛ حيث شارك رضاخان برفقـة  )ش. هـ١٣١٣(ش بعد عودة رضاخان من ترآيا . هـ١٣١٤ دي  ١٧مرة في   
زوجته وا بنتيه في حفل افتتاح معهد الفنون التمهيدية، الذي حضره أيضًا الوزراء ورجال الدولـة بـر فقـة        

اننـا حطمنـا   : (اطـب رضـاخان النـساء بقولـه     وفـي الحفـل خ  . وآانت النساء سـافرات جميعـا    . أزواجهم
 ).قضبان السجن وينبغي اآلن لتلكن الالتي تحررن من سجنهن أن يشّيدن بيتًا جميًال بدًال من القفص

أثار تصرف رضاخان هذا موجًة عارمًة من السخط واإلعتراض بين أوساط علماء الدين وأبناء الشعب، قابلها                
ية في العديد من مدن البالد المهمة بما فيها طهران وقم ومشهد،        أعوان رضاخان بإرتكاب مجازر وحش    

  .لسحق المعترضين
، بإيحـاء مـن الحكومـة اال        ١٦/١/١٩٧٩محمد رضا بهلوي، شاه ايران السابق، الذي فّر مـن الـبالد             ) [2]٢(

يـران  نّصب محمدرضا بهلـوي ملكـًا علـى ا        . ميرآية، بعد تصاعد أحداث الثورة االسالمية وبلوغها ذروتها       
 عامـًا   ٣٧واسـتمر حكمـه     . ش بعد إقالة أبيـه ونفيـه مـن قبـل الحلفـاء            .  هـ ١٣٢٠ شهريور عام    ٢٥في  

مثّلث فتـرة حكمـه سـيادة االسـتعمار البريطـاني، ثـم الـسيادة المطلقـة                 ). م١٩٧٨ (١٣٥٧حتى عام   
 .لإلمبريالية األميرآية التي نهبث ثروات ايران الماّدية والمعنوية



ان          ا          . واإلعالن أو في خدمة الجنس وبيع جسدها بأرخص األثم الين تمارس دوره ا الح وفي آلت

  .آوسيلة للمتعة في خدمة السلطة) الحاآم(بأمر

ـ شموخ فكر            فإذا ما أخذنا بعين األعتب     ار المالحظات المذآورة آنفًا، سيتضح لنا ــ بنحو أفضل ـ

  .اإلمام الخميني الراحل وعظمة إنجازه وسطوعه، في إحياء هوية المرأة المسلمة األصيلة

ًا               -عن آثب   -آان اإلمام الراحل قد شهد بنفسه        رأة آائن ّرى في الم  التصورات المتحجرة التي ت

دًا عن األنظار         ينبغي ا  ) حريمًا(و) ضعيفًا( ه بعي ال علي د            . إلقف ان سماحته ق ة أخرى آ ومن جه

ساد     ) المرأة(أدرك جيدًا بفطنته الباهرة، الدور الذي تؤديه        شاه واإلستعمار، في إف التي يريدها ال

  .المجتمعات اإلسالمية وِانحطاطها، وفقدانها لهويتها، ويأسها وّضياعها

تقائه تح ومناضل، وباس ه آمرجع منف ن موقع ارف اإلسالم األصيل، وم وثرالزالل لمع ن الك  م

ام               ار، آمن اإلم ة األطه اليم األئم شريفة وتع ة ال سنة النبوي قدس  (وتأمله اإلجتهادي العميق في ال

ورة اإلسالمية              ) سره ى بوضوح فى الث ا، بنحو تجّل ى عاتقه بدور المرأة، والمسؤولية الملقاة عل

  .بإحياء هوية المرأة المسلمة

ات           إن هذا الفهم     الواعي والعميق لدور المرأة المسلمة ومسؤولياتها، هوالذي دفع بالنساء اإليراني

ود   ل الجه م آ ورة، رغ دا ث الث ي أح عة ف شارآة الواس صراع، والم رك ال وض معت ى خ إل

د المتحجرة التي ِاتخذت طابع                     ة اإلستعمارية، ورغم التقالي والمساعي التي بذلتها أجهزة الدعاي

الم ذر  سك باإلس ا التم ة له شمول       . يع ن ال ة م ورة بدرج داث الث ي أح شارآةالمرأة ف ت م وآان

ة                        ورة اإليراني ى نعت الث ين إل راقبين والمحلل اء والم االت األنب بعض وآ ب والفاعلية، مما حذى ب

  .)[3]٣()ثورة الشادور(

ل                    شاه فحسب، ب ولم يقتصر نشاط المرأة اإليرانية على التظاهرات التي ِانطلقت إلسقاط نظام ال

ة اإلسالمية،                     إ ى نظام الجمهوري ع مراحل المصادقة عل نها أّدت دورًا مصيريًا محمودًا في جمي

  .ودعمه، وإرساء أرآانه

وعلى الرغم من آل التخلف والتأخر الذي خّلفته السياسات والممارسات السابقة، والذي أضحى               

دراتهن، انطلقت   اتهن وق ار طاق ساء وِازده ات الن ّتح قابلي ًا دون تف ة عائق ة بحرآ رأة اإليراني الم

ذا المجال ِاستطاعت     . دؤوبة نشطة للتعويض عن الظلم والحيف الذي لحقها في الماضي          وفي ه

  .أن تخّطو خطوات موفقة على طريق تحّقق المكانة والمنزلة التي تليق بها

                                                 
 تي ترتديها المرأة المسلمة في ايرانالعباءة ال) [3]٣(



شده اإل                ان ين ذي آ دور ال دًا لل ر ج ّيم والمعّب ام  وفي هذا الصدد يمكن التّعرف على المصداق الق م

الته              ) قدس سره (الراحل ذي حمل رس د ال  )[4]٤(للمرأة في المجتمع اإلسالمي، من خالل ترآيبة الوف

الم عن            موت  (التاريخية إلى غورباتشوف، زعيم اإلتحاد السوفياتي السابق، إذ أعلنَّ سماحته للع

ونٍّ من      ) الشيوعية دين والجامعي والمر    (عبر إيحاٍء رمّزي من خالل وفدٍّ مك الم ال ا  ). أةع ورّبم

شيخ                             ذلك ال وءة المعجزة ل ى صحة وسالمة النب ذه التي دلت عل د ه ة الوف ول إن ترآيب يمكن الق

شرقي آانت        ا      -الحكيم، بإنهيار المعسكر ال ى أن              - بحد ذاته رًا عل داًء ومؤش ا ن  تحمل في طياته

ات ا              ذه الفئ تقيم     إحياء اإلسالم، القوة العالمية القادمة، سيكون على األيدي الكفوءة له ثالث، إذ س ل

ى           - بوحي من وعيها السليم وتحّملها ألعباء مسؤولياتها          - ة عل ورة اإلسالمية العالمي  رياض الث

  .أنقاض الشيوعية والرأسمالية

ه     ) قدس سره (وفي هذا المجال، بإمكان السيرة العملية لإلمام الراحل        ه، ومواقف وأحاديثه وخطابات

اءت ف  ي ج اواه الت صريحة، وفت ن  الواضحة وال اً م سلم، وانطالق شرعية للم وق ال ار الحق ي إط

ا أن تحدِّد           ه، بإمكانه اً  -تمسكه التاّم بأصول الدين وأحكام ى           - عملي ع إل ل يتطل الم الطريق لجي  مع

  .المكانة الحقيقية للمرأة

ك   يقف أولئ ك س ل ذل ي آ رأة (فف ة للم ة الحقيقي ى المكان ون إل ضغوط ) المتطلع ألمون لل ذين يت ال

اَرس ضدها                 والمضايقات التي  ة التي تم ة الدوني رأة، والنظرة التقليدي ا الم  - لألسف - تتعرض له

ة                شد حقيق اتهم التي تن دعي اإلسالم، فتحول دون تطلع دان التي ت باسم الشرع في الكثير من البل

ة             اءاتهم  (المواقف المتطرفة ألدعياء حقوق المرأة المنكرين حتى الفوارق الفطرية والطبيعي بِاّدع

ة بت وقالواهم ة  ) ساوي الحق ز المعنوي رة والمراآ ان األس محالل آي ًا إلض ين عملي المخطط

                                                 
في أواخرعمره المبارك   ) قدس سره (، قام اإلمام الّراحل   )ص(من جملة تأثره بالنبي العظيم محمد     ) [4]٤(

زعيم اإلتحاد السوفياتي المنهار، بعـد توّقـف الحـرب العراقيـة     ) غورباتشوف(بإرسال رسالة مهمة إلى     
المحللون الغربيون يّدعون أن موافقة الجمهورية اإلسالمية       المفروضة ضد إيران مباشرة، في وقت آان        

 الــصادر عــن مجلــس األمــن الــدولي يــدّل علــى تزلــزل عقائــدي لــدى المــسؤولين   ٥٩٨علــى القــرار 
وآـان أعـداء اإلسـالم يمنـون أنفـسهم بحـصر            . التنفيذيين االيرانيين، وتراجع شعارات الثورة االسالمية     

وفـي هـذه الظـروف ِانـشّدت أنظـار          . ان وإطفـاء بريقهـا فـي الخـارج        الثورة اإلسـالمية داخـل حـدود ايـر        
الشعوب والسياسيين والمفكرين والمحللين إلى خبر إرسال زعيم الثورة اإلسالمية رسالة إلى زعيم             

هو آيـة اهللا    ) قدس سره (اإلتحاد السوفياتي، حّملها وفد يترأسه عالم دين ذي شأن من تالمذة اإلمام           
فقه المساعد السياسي لوزارة الخارجية، وممثلة طهـران فـي مجلـس الـشورى              الجوادي اآلملي، يرا  

وفـي الـساعة الحاديـة      . ، وصل الوفد إلى موسـكو     ١٩٨٩ / ١ / ٣وفي يوم   . اإلسالمي، السيدة الّدباغ  
عشرة من صباح اليوم التالي التقى الوفد الزعيم السوفياتي لمدة ساعتين ونصف الساعة فـي قـصر                 

 ).الكرملين(
آيبة الوفد، ومضمون الرسـالة، دفعـا الـرأي العـام العـالمي مجـددًا لإللتفـات إلـى الثـورة اإلسـالمية                       ان تر 

وزعيمها الكبيراإلمام الخميني، بينما آان زعماء اإلتحاد السوفياتي يضعون آل اإلحتمـاالت لمـا تحويـه                
ل من قبل ذلك الموّحد     الرسالة، إال أن تكون الرسالة دعوة إلى التوحيد وإلى اإلسالم المحمدي األصي           

  .الكبير



رى في     )[5]٥(أمام فكر رجل من ذرّية الّزهراء المّرضية        ) المتطلعون(واألخالقية، سيقف هؤالء      ي

المرأة مربيًة لإلنسان، ومظهرًا لتحقق آمال البشرية، ومن أحضانها ينطلق الرجل في عروجه،        

سوف تصار            بل يؤمن بأنه لو    سان، ف ذه  ( جرِّدت الشعوب من النساء الشجاعات والمربيات لإلن ه

 دون أن   -وهوالذي اعتبر بوحي من انفتاحه الفكري الخاص        . إلى الهزيمة واإلنحطاط  ) الشعوب

دي          ه التقلي سلف والفق سهام            -يبتعد عن سنة ال دفًا ل رأة في الطالق، التي آانت ه  مشكلة حق الم

  .)[6]٦()التوآيل في الطالق(بلة للحل من خالل حق المغرضين بشكل خاص، قا

ل،      ام الراح وال اإلم ث وأق ن أحادي ة م ديك، مجموع ين ي ذي ب اب ال ارئ، الكت زي الق عزي

ي ره(الخمين دس س ات  ) ق ز والعالق رة المراآ ع دائ اون م ا بالتع ا وتنظيمه م جمعه شأن، ت ذا ال به

  . قسم الشؤون الثقافية الخاصة باألخوات-الثقافية العامة في وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي 

ى أن النصوص المدرجة تحت                       ه إل ذه المجموعة، ينبغي التنوي وفيما يتعلق بتسلسل مواضيع ه

ات                        سة من مؤلف دا النصوص المقتب ي، ماع سلها العامل الزمن وحظ في تسل سية، ل العناوين الرئي

ص ل ن ة آ ي نهاي ي ذآرت مصادرها ف ماحته الت ا با. س د اآتفين ديث وق بة الح ى مناس ارة إل إلش

  .وتاريخه في نهاية آل نص
  مؤسسة تنظيم ونشرتراث 

  )قدس سره(اإلمام الخميني 
  الشؤون الدولية

                                                 
هــي بــضعة نبــي اإلســالم العظــيم، الــصديقة فاطمــة الزهــراء، زوج أميرالمــؤمنين علــي بــن أبــي  ) [5]٥(

، ومن حباها اهللا تبارك وتعالى وأبناءها بعناية خاصة، وأجرى على يديها آرامات جعلـت منهـا               )ع(طالب
ويعـد اإلمـام الخمينـي    .  يشهد العالم مثيًال لهاسيدة اإلسالم األولى، آما تجّلت في ذريتها برآات لم       

 الراحل نموذجًا بارزًا لذرية الزهراء المرضية
تستطيع المرأة في ضوء ذلك أن تشترط أثناء إجراء العقد أن تكون وآيل نفسها فـي الطـالق، أي                   ) [6]٦(

 قبيـل اإلدمـان     أن تشترط اذا ما آان الزوج خالل فتـرة حياتهمـا المـشترآة مـصابًا بحـاالت مرضـية مـن                    
 .أوالجنون مثًال، يحق لها طلب الطالق من المحكمة



  

  

  
  

      الفصل االول

  سيدات نساء العالم
  

  )ع(الصديقة الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء* 

   والدتها-
   شخصيتها الملكوتية-
   بيتها وبرآاته-
   سيرتها-
  لكاملة لبعض النصوص ا-
   األحاديث بمناسبة يوم المرأة-

  السيدة زينب الحوراء* 

  السيدة مريم العذراء* 

  السيدة خديجة الكبرى* 

  



  الصديقة الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء

  مولد الزهراء ويوم المرأة

 في وجه  )[8]٨(االمّرأة التي وقفت بنته. يوم المرأة التي يفتخر العالم بها     . )[7]٧(يصادف غدا يوم المرأة   

  .حكومة الطاغية ونطقت بذلك الكالم الذي نعرفه جميعًا
  من بيان بمناسبة يوم المرأة

  ١٦/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

سالم اهللا (إذا آان ال بد من يوم للمرأة، فأي يوِم أسمى وأآثر فخرًا من يوم مولد فاطمة الزهراء                 

  .لشمس على جبين اإلسالم العزيزالمرأة التي هي مفخرة بيت النبوة وتسطع آا). عليها
  من بيان بمناسبة يوم المرأة

  ٥/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

  

  

  

رأة تضاهي آل الرجال               .. إنه يوٌم عظيمٌ    دنيا ام ى ال وم أطّلت عل سان       .. ي دوة اإلن رأة هي ق .. ام

  .امرأة جّسدت الهوية اإلنسانية آاملة، فهو إذًا يوٌم عظيٌم يومكن أيتها السيدات
  جمع من النساءمن بيان في 

  ١٧/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  
                                                 

تتخذ الجمهورية االسالمية في ايران العشرين من جمـادى اآلخـرة يـوم مولـد بنـت نبـي اإلسـالم         ) [7]٧(
 .يومًا للمرأة) ع(العزيزة، الصديقة فاطمة الزهراء 

فبعـد ِاستـشهاد اإلمـام      ). ع(اطمـة الزهـراء   ، الوليـد الثالـث لإلمـام علـي وف         )ع(يقصد الحوراء زينب  ) [8]٨(
 هــ، وسـوق المتبقـين مـن أهـل بيتـه             ٦١وأنصاره عصر العاشر من المحـرم سـنة         ) ع(الحسين وأبنائه 

، توّلـت الحـوراء زينـب بروحيـة عاليـة وصـبر يثيـر اإلعجـاب،                 )الحاآم وقتئذ (أسرى يقتادهم جيش يزيد     
، ال تكـّف عـن      )مرآـز خالفـة يزيـد     (فة ثم الشام    مسؤولية رآب األسرى، وآانت طول الطريق إلى الكو       

إّن . التعريف برسالة شهداء آربالء وإيصال نـدائهم إلـى أسـماع آـل َمـن آانـت تلتقـيهم فـي الطريـق                      
، تبعـث  )الحـاآم (ويزيـد  ) وإلـى الكوفـة آنـذاك   (خطبها الحماسية الثورية في مجلس عبيد اهللا بن زيـاد      

 .على الدهشة وتثير اإلعجاب والتقدير



صديقة الطاهرة      -ال سيما النساء المحترمات   -بارك له  أهنئ الشعب اإليراني النبيل وأ     د ال وم مول  ي

   .البهيج، وهو جدير بأن يتخذ يومًا للمرأة

ا                   لقد آانت هذه الوالدة السعيدة في عصر وبيئة لم يكن ُينظر إلى المرأة آإنسانة، بل آان وجوده

ة  ي الجاهلي اه األسر األخرى ف ضعة تج رتها بال شعور أس دعاة ل دة . م ة الفاس ذه البيئ ل ه ي مث ف

  .المهولة، أخذ نبي اإلسالم العظيم بيد المرأة وأنقذها من مستنقع العادات الجاهلية

ل، لكي يلفت         ود النبي ذا المول ويشهد تاريخ اإلسالم على اإلحترام الكبيرالذي أواله رسول اهللا له

م تكن أفضل        ظارإلى عظمة المرأة ومكانتها في المجتمع، وأنها ليست أدنى من الرجل، إنْ           األن  ل

رأة               .منه اة الم وم حي وم هو ي ذا الي ا العظيم في             ..  إذًا، فمثل ه ة دوره ا وإنطالق وم والدة فخره ي

  .المجتمع
  من حديث في جمع من طياري القوة الجوية

  ٢٤/٤/١٩٨١بتاريخ 

* * *  

  

  

  

  

ارك    أبارك للشعب  رأة المب وم الم ات، ي وٌم شريٌف    .  اإليراني العظيم، ال ّسيما النّساء العظيم ه ي إن

ا هو    . للعنصرالمتأّلق الذي هو أساس الفضائل اإلنسانية والقيم السامية لخليفة اهللا في األرض            وم

رأة                    يالد الم ادى اآلخرة، ذآرى م أآثر برآة وأعظم قيمة، هذا اِالختيارالموفّق للعشرين من جم

  .المفخرة مفخرة الوجود ومعجزة التاريخ، يومًا للمرأة
  من نداء بمناسبة يوم المرأة

  ١٤/٤/١٩٨٢بتاريخ 

* * *  

م    : أبارك لكّن أيتها السيدات، وجميع نساء البلدان اإلسالمية، العيد السعيد        د األعّظ ّد الولي عيد مول

ن  الّصديقة الّزهراء، وآمل أن تسلك آلُّ النّساء الطريق الذي ِاخ  تطه اهللا تبارك وتعالى، وأن ُيحقق

  .األهداف اإلسالمية السامية

  .إنه لمفخرة ومسؤولية. إنه لمفخرة آبرى ِاختيار يوم مولد الصديقة الّزهراء يومًا للمّرأة



  خالل لقائه قدس سره جمعًا من األخوات
  بمناسبة يوم المرأة

  ٢/٣/١٩٨٢بتاريخ 

* * *  

الم            )[9]٩(ر أنواراً آان الرسول األعظم واألئمة األطها     ق اهللا الع ل أن يخل ا   – محدقين بالعرش قب  آم

  . وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما ال يعّلمُه إّال اهللا-تفيد األحاديث المتوافرة لدنيا 

  .)[10]١٠()لو دنوُت أنملة الحترقت: (- آما وردَّ في روايات المعراج-وقد قال جبرائيل

  .)[11]١١()حاالت اليسعها مَلك مقّرب وال نبّي ُمرَسلإن لنا مع اهللا : (آما ورد عّنهم

ذهبنا       ة            . إنَّ هذا من أصول م ذه المنزل م، وه ل موضوع الحك ة قب ة آانت لألئم ذه المنزل ل ه فمث

اآم او    ة او ح ن خليف م تك ا ل م إنه ع العل ات، م ضًا حسب الرواي راء أي ة الّزه ى فاطم صدق عل ت

  .ب أو أنها امرأة عادية أو شخص مثلي ومثلكقاضي، آما ال يعني تجريدها من منّزلة القّر
  ٤٣آتاب والية الفقيه، ص 

* * *  

  

در   ة الق ة ليل ن حقيق ه ع ا ِالي ا ذهبن د م ه  )[12]١٢(ويؤي ذي نقل ل ال شريف الطوي ديُث ال    الح

 الشّريف، والذي جاء فيه أن نصرانيًا سأل   )[14]١٤()الكافي( عن آتاب    )[13]١٣()تفسير البرهان (صاحب  

                                                 
 .٢٥بحار األنوار ، ج ) [9]٩(
 .٨٥ ، تاريخ النبي، باب إثبات المعراج، حديث ٣٨٢، ص ١٨بحار األنوار ، ج ) [10]١٠(
 .١٥ ، شرح الحديث ١٧٧األربعون ، العالمة المجلسي ، ص ) [11]١١(
لـة  بااللتفات الى األحاديث الواردة بشأنها، تنحصر ليلة القدر في واحدة من لياٍل ثـالث هـي لي                ) [12]١٢(

وإن عظمـة ليلـة القـدر       . التاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك         
ومنزلتها خير من ألف شهر، إذ يقّدر اهللا تبارك وتعالى فيها وقـائع الـسنة حتـى ليلـة القـدر مـن العـام                         

 .التالي
وفي هذه الليلة   . لك القرآن المجيد  وهي الليلة التي نزل فيها القرآن مجتمعًا على رسول اهللا آما صّرح بذ            

وبما أن ليلـة القـدر ليلـة الرحمـة، وأن اهللا     . تتنزل المالئكة والروح بإذن رّبها من آل أمر لتدبير أمرالعالم  
  .تبارك وتعالى قد حباها بعناية خاصة، لذا ِاعتاد المؤمنون على إحيائها بالدعاء والتهجد والعبادة 

  .آداب خاصة وأدعية عديدة في إحياء هذه الليلةو قد أوصى العلماء االعالم ب
البرهان في تفـسير القـرآن، وهـو عبـارة عـن تفـسير روائـي للعـالم الـشيعي الـسيد هاشـم             ) [13]١٣(

 .البحراني



ٍة       .والكتاِب المبينِ . حم( عن حقيقة تفسير آية      )[15]١٥( بن جعفر  اإلمام موسى  ٍة ُمبارَآ إّنا أنزلناه في َلْيَل

يم      . إّنا آّنا ُمْنِذرينَ   ٍر َحك ال . )[16]١٦()فيها ُيْفَرُق ُآلُّ أْم ا   :فق داً   ) حم (أم ي محم ا ) ص(فتعن اب  (وأم الكت

  ).ع(ففاطّمة ) الليلة(وأما) ع(فهو أمير المؤمنين علي) المبين
  ٣٢٩آداب الصالة، ص 

* * *  

  

سبيحات  شريفة، ت ات ال ة التعقيب ن جمل ول   )[17]١٧(م ا الرّس ا إياه ي عّلمه اهرة الت صديقة الط  ال

ه رسول اهللا        : وفي الحديث . )[18]١٨(وهذا الذآرأفضل التعقيبات  ) ص(الكريم ه لعّلم لو وجدَّ أفضل مّن

  .فاطمة
  ٣٧٧آداب الصالة، ص

* * *  

  شخصيتها الملكوتية

ة   إّن مخ صية فاطّم ي شخ ّسدت ف سان ، تج ّرأة، ولإلن ّصورها للم ن ت ي يمك اد الت ف األبع تل

  ).ع(الّزهراء

ة   . لم تكن الّزهراء ِامرأًة عاديةً  رأة روحاني ة      .. آانت إم ى الكلم ام معن سانًا بتم سخة  .. آانت إن ن

ة  سانية متكامل ة.. إن ة آامل رأة حقيقي سان الكامل... إم ة، . اإلن رأة عادي م تكن ام ائن ل ل هي آ ب

  .بل آائن إلهي جبروتي ظهرعلى هيئة ِامرأة .. ملكوتي تجلى في الوجود بصورة إنسان 

                                                                                                                                            
مؤلفه محمـدبن يعقـوب     . الكافي في الحديث، معروف بالكافي، وهو من آتب الشيعة األ ربعة          ) [14]١٤(

ــ ٣٢٩ أو ٣٢٨(ِاسـحاق الكلينــي الـرازي المتــوفي    وهـو مــن محــّدثي  . ، الملقــب بثــقة اإلســالم  .)  ه
الـذي يمثـل أول الكتـب االربعـة ،        ) الكـافي (صـّنف آتابـه     . الشيعة الكبار وشيخ مشايخ أهل الحـديث        

آتابـًا  ) ٣٤(ويـشتمل الكـافي علـى       . أصول الكافي، وفروع الكافي، والروضـة     : على ثالثة أقسام هي     
 .حديث) ١٦٠٠٠(ه بابًا، وبلغت أحاديث) ٣٢٦(و

 ). هـ١٧٣ ـ ١٢٨(اإلمام السابع من أئمة الشيعة، ويلقب بالكاظم ) [15]١٥(
 . ٨٥ ، ص٤.ج) : تفسير البرهان(و الحديث في ).٤-١(سورة الدخان، اآليات ) [16]١٦(
 ٣٣) سـبحان اهللا ( مـرة و  ٣٣)الحمـدهللا (مـرة و  ٣٤).اهللا اآبر (عبارة عن ذآر    ) ع(تسبيحات الزهراء ) [17]١٧(

 .مرة
، الحـديث   ) بـاب التعقيـب بعـد الـصالة والـدعاء         (،  ) آتاب الّصالة (،  ٣٤٣ ، ص    ٣فروغ الكافي، ج    ) [18]١٨(

١٤. 



ا          –فقد ِاجتمعت في هذه المّرأة    .  هو يوم المرأة     )[19]١٩(إذًا يوم غدّ   دًا ذآرى ميالده  التي يصادف غ

  . جميع الخصال الكمالية المتصورة لإلنسان وللمرأة–

اً         ..ميع خصال األنبياء  إنها المرأة التي تتحلى بج     ًال لكانت نبي و آانت   .. المرأة التي لو آانت رج ل

  ).ص(رجًال لكانت بمقام رسول اهللا

ا وشخصيتها  اد منزلته ع أبع ّدت جمي ث ول رأة، حي وم الم دًا ي ذي . غ ائن ال د الك رى مول دًا ذآ غ

ة وا    ة، والملكي ة، والجبروتي ة، واإللهي ات، والمظاهرالملكوتي ه المعنوي ت في سيةاجتمع دًا . إلن غ

ى         ة            . ميالد اإلنسان بجميع ما لإلنسانية من معن ه آلم رأة بكل ماتحمل يالد إم دًا م رأة (غ من  ) الم

  .معنًى إيجابي 

ى    ل أدن ي يمث صوري الطبيع ذا المظهرال ا هوالرجل ، وإّن ه ة آم اد مختلف سم بأبع رأة تت إن الم

رأة، وأدنى مراتب الرجل    : مراتب اإلنسان   د . أدنى مراتب الم دارج     بي سمو في م سان ي  أن اإلن

ة          ة المتدني ذه المرتب ة               . الكمال انطالقًا من ه ى مرتب ة إل ة الطبيع ة من مرتب ة دؤوب و في حرآ فه

ة      ّصديقة الّزهراء، التي ِانطلقت في                 . الغيب،إلى الفناء في األلوهي ورفي ال ى متبّل ذا المعن وأن ه

د             ة بالق سيرتها التكاملي ة، وطوْت م ة         حرآتها من مرتبة الطبيع ي، وبتربي دد الغيب ة، بالّم رة اإللهي

  .رسول اهللا، لتصل إلى مرتبٍة دونها الجميع

ا في               رأة بكل م دت الم رأة، وول إذًا في مثل غدٍّ، تحققت األبعاد المختلفة التي يمكن تصورها للم

  .غدًا يوم المرأة. اللفظ من معنى
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ١٦/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

رأة جسدت           . ّلت على الدنيا بإزاء جميع الرجال     إمرأة أط  سان إم امرأة َاطلت على الدنيا قدوة لإلن

  .الهوية اإلنسانية آاملة
  من حديث في جمع من النساء

  ١٧/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

                                                 
 . هـ١٣٩٩العشرون من جمادى اآلخرة ) [19]١٩(



ضائلها    .. إمرأة هي مفخرة بيت النّبوة وتسطع آالشمس على جبين اإلسالم العزيز          ل ف رأة تماث إم

إمرأة ال يفي حقها من الثناء آل مْن        ... والعتّرة الطاهرة الالمتناهية  ) ص(رمفضائل الرسول األآ  

يعرفها مهما آانت نظرته، ومهما ذآر، ألن األحاديث التي وصلتنا عن بيت النبوة هي على قدر              

ّرة         . فهم المخاطبين وِاستيعابهم   و          . فال يمكن صّب البحر في ج ا اآلخرون فه ا تحّدث عنه ومهم

  .إذًا فمن اَألولى أن نُمّر سريعًا من هذا الوادي العجيب.  وال يضاهي منزلتهاعلى قّدر فهمهم
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ٥/٥/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

ات – وال ُبدَّ لكم من ذلك   –آمل أن تقتنعوا أنتم أيضًا       دان     .  بهذه الواجب دوا في مي يكم أن تجاه عل

ّدفاع عن اإلسالم        ِاآتساب العلم فهو أمٌر مهٌم، وآذلك في مي        ى آل          . دان ال ٌة عل وٌر واجّب ذه أم فه

  .رجٍل وإمرأٍة، صغيرًا وآبيرًا
  من حديث في جمع من مسؤولي البالد

  ٢/٣/١٩٨٦بتاريخ 

* * *  

ه         أآتفي بذآرحديث نقل ذا س افي (أراني عاجزًا من الحديث عن الّصديقة الّزهراء، ل شريف  ) الك ال

ًا  : قال)[20]٢٠()ع(قبسند معتّبر، جاء فيه أن اإلمام الصاد    عاشت فاطمة بعد أبيها خمسة وسبعين يوم

مٍ      زٍن وأل ا                  . قّضتهنَّ في ُح ا بمصابها وأخبره ين وعّزاه ل األم ا جبرائي رة زاره ذه الفت وخالل ه

  .)[21]٢١(ببعض ما سيحدث بعد أبيها

اً                     سبعين يوم ذه الخمسة وال رًا خالل ه ا آثي ردد عليه ل ت ى أن جبرائي ة إل وال . يشيرظاهر الرواي

ام       اء الِعظَّ ى من األنبي ة األول ى مدى خمسة    .. أعتقد أّن مثل هذا قد ورد بحق أحد غير الطبق فعل

د، وآتب   ا بع ذريتها فيم يلحق ب ا س ا وم ا سيحصل له ا بم ل وأخبره ا جبرائي ًا أتاه بعين يوم وس

ؤمنين ك)[22]٢٢()ع(أميرالم وحي  .  ذل ب ال و آات ول اهللا     . فه ي رس ب وح ان آات ه آ ا أن  -) ع(فكم

م             ان آاتب وحي       -وطبيعي أنَّ الوحي بمعنى نزول األحكام آان قد انتهى بوفاة الرسول األعّظ  آ

  .الّصديقة الّطاهرة خالل هذه الخمسة والسبعين يومًا أيضًا

                                                 
 .اإلمام جعفربن محمد الملقب بالصادق، اإلمام السابع من أِئّمة الشّيعة) [20]٢٠(
 .٣٥٥، ص ٢أصول الكافي، ج ) [21]٢١(
 . اإلمام علي بن أبي طالب، اإلمام األول من أِئّمة الشّيعة)[22]٢٢(



ل  ردد جبرائي ادي ) ع(ان موضوع ت يس بالموضوع اإلعتي ا ل ى شخٍص م ى . عل ادر إل ال يتب ف

أتي أي شخص    ) ع(األذهان أن جبرائيل     ك الشخص                أن. ي ين روح ذل بًا ب ستلزم تناس ذا ي ل ه  مث

ولي               – الروح األعّظم    -) ع(ومقام جبرائيل    ك ال  سواء آمنَّا بأن هذا التنزيل على هذا النبي أو ذل

ل  م  -) ع(جبرائي روح األعّظ و ال ى    - وه سى وموس ول اهللا وعي ل رس ّزم مث وا الع اء ُأول  وأنبي

ّصديقة الّزهراء ألي أحد      ، فهوال يتوفرلمن عداهم، آما أن     )ع(وابراهيم د ال ن يتحقق بع ى  . ه ل حت

ه أنَّ                ذي رأيت ّل ال ّنهم ، ب ى أيٍٍ ِم ذا النحو عل بالنسبة لألئّمة لم أجد ما يشير إلى تردد جبرائيل به

ا  ا بم د أخبره ذه، وق سبعين يومًاه سة وال راء خالل الخم ة الّزه ى فاطّم رًا عل ردد آثي ل ت جبرائي

ك      وآ . سيحدث لذريتها من بعدها      ؤمنين يكتب ذل ا أمر          . ان أميرالم ورالتي ذآره ل من األم ولّع

  . وربّما آانت أحداث ايران ضمن تلك األمور، نحن ال نعلم، فربما آان ذلك)[23]٢٣(صاحب الزمان

رت   ي ُذِآ ضائل الت ع الف ن جمي ّضيلة أسمى م ذه الف شّرف وه ذا ال ي َاعتبره ال، إنن ة ح ى أّي  عل

نهم،                     للّزهراء رغم عظمتها آّلها، وه      سامية م ة ال ل الطبق اء، ب م يتحقق ألحد سوى األنبي ا ل ي م

اء        ذا، وهو من الفضائل التي                     . وبعض َمْن هم بمنزلتهم من األولي ل ه م يتحقق ألحد مث م ، ل نع

  .ِاختّصت بها الّصديقة فاطّمة الّزهراء
  من حديث في جمع من األخوات بمناسبة يوم المرأة

  ٢/٣/١٩٨٦بتاريخ 

* * *  

ولعين              إن تعبيري    سلمين الم ين الم لعاجز عن وصف المقاومة العظيمة والشاملة التي يبديها مالي

داه، وإني ألعجزعن الخوض في                   ا ف باإليثاروالتضحية والشهادة في بلد صاحب الزمان أرواحن

  .مالحم وبطوالت وبرآات األبناء المعنويين للكوثر الّزهراء 

ل       الم وأه ضل اإلس ن ف و م راه ه ذي ن ذا ال ل ه تإن آ ام   )ع( البي داء بإم ات اإلقت ن برآ ، وم

  .)[24]٢٤(عاشوراء

                                                 
الحجة بن الحسن، اإلمام الثاني عشر من أِئّمة الـشّيعة، يلقـب بالمّهـدي، ويعـيش اآلن فـي                   ) [23]٢٣(

 .الغيبة الكبرى 
الحسين بن علي، اإلمام الثالث من أِئّمة الشّيعة، الذي ِاستشهد مع ِاثنين وسبعين من أهل  ) [24]٢٤(

ِاثـرَّ نهـضته العظيمـة فـي وجـه الحـاآم       .  هـ٦١بيته وخيرة أصحابه في العاشر من محّرم الحّرام سنة       
 .الظالم وقتئذ ، يزيد بن معاوية 



  من آلمة بمناسبة يوم الثورة االسالمية والشهادة
  ٥/٢/١٩٨٧بتاريخ 

* * *  

ا                 نحــن نفخــر أن تكــون األدعيــة التي تبــث الحيــاة التي تسمى قرآنًا صاعدًا صادرة عن أِئّمِتن

ّصومين ا  . المع ا المناج ون مّن رأن تك ن نفخ شعبانيةنح اء )[25]٢٥(ة ال ة ودع    لإلِئّم

ة        )[27]٢٧( للحسين بن علي، والصحيفة السجادية     )[26]٢٦(عرفات د، والصحيفة الفاطمي ورآل محم  )[28]٢٨( زب

  .وهي الكتاب المّلهم من قبل اهللا تعالى إلى الّزهراء المرّضية
  من الوصية السياسية ـ اإللهية

  ٥/٦/١٩٨٩بتاريخ 

* * *  

  بيت فاطمة وبرآاته

ساحتها بعشرة أضعاف                 إنَّ د تقدرم  اإلمام أميرالمؤمنين، الذي آان خليفة المسلمين وحاآم بالد ق

ضًا ا أي ا وجزء من أورب ى مصر وأفريقي د من الحجاز إل ران إذ آانت تمت ساحة اي ذا .. م إن ه

ى جوار                ا نجلس اآلن إل سهم آم الخليفة اإللهي عندما آان يتواجد بين الناس آان آأحدهم، ويجال

د آبش         )[29]٢٩( بل أنه لم يفترش حتى مثل هذا     بعض ـ غيرجل روى ـ ا ي ـ حسب م ده ـ ، إذ لم يكن عن

                                                 
ويكفي للداللة علـى أهميتهـا أن       . تتسم هذه المناجاة بمضامينها القيمة ومفاهيمها السامية      ) [25]٢٥(

وآان اإلمام الخميني قدس سره يؤآد دائمـًا        . ي شهر شعبان  األِئّمة األطهار آانوا يكثرون من قراءتها ف      
 .على قراءتها

و . موضع بالقرب من مكة المعظمة ، يقف فيـه الحجـاج يـوم التاسـع مـن ذي الحجـة                   ) عرفات) ([26]٢٦(
ينسب دعاء عرفة الى اإلمام الحسين بن علي ، الذي ِاعتادعلى قراءته يوم التاسـع مـن ذي الحجـة                    

 يجسد هذا الدعاء مناجاة أبي األحرار وسيد الشهداء الحسين بن علي لمحبوبه             ..في صحراء عرفات    
ويمتــاز دعــاء عرفــة، آغيــره مــن أدعيــة األِئّمــة األطهــار، بمفاهيمــه العميقــة  . ومعبــوده الخــالق األحــد

 .السامية
. ن العّظـام اسم الكتاب السماوي الذي ُانزل علـى النبـي داوود ، أحـد األنبيـاء اإللهييـي      ) الزبور) ([27]٢٧(

وسـمو  ) الـصحيفة الـسجادية   (ونظـرًا ألهميـة موضـوعات     . وآان يشتمل علىعلوم ومواعظ وحكم جّمة     
مضامينها القيمة ومفاهيمها العميقة السامية ، فقد ُعرفت بالعديد من األسماء في أوساط المطلعين              

. دعـاء ) ٥٤(علـى تـشتمل الـصحيفة الـسجادية      ) . زبـور آل محمـد    (على معارف أهل بيت النّبوة، منها       
وهي بمثابة دائرة معارف تّلهم الباحثين عن الحّق والحقيقة، ولهـا دور تربـوي عظـيم علـى مـّر تـاريخ                      

 .الشّيعة
، ضـّم أخبـار     ) ع(فاطّمـة الّزهـراء   ) ص(وهي عبارة عن آتاب ينسب إلى بضّعة الرسـول األآـرم          ) [28]٢٨(

تاب محفوظًا عنـد األِئّمـة األطهـار، وقـد قـّدر            وآان الك . ونبوءات ألحداث شهدها تاريخ اإلسالم فيما بعد      
 .حجمه ـــ طبقًا للروايات ــ بثالثت أضعاف حجم القرآن

 .يقصد البساط المتواضع الذي يجلس عليه الحّضار في مكان إقامته بقم) [29]٢٩(



ار                والرسول  . اتخذه هو والصديقة الزهراء فراشًا في الليل، وآان يضع عليه علف ناقته في النه

  .وهذا هواإلسالم. أيضًا آان يتسم بهذه البساطة) ص(األآرم
  ابة والبنيةمن حديث في جمع من موظفي دائرة الرق

  ٤/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ى   داعي إل دروس ال ة والمخطط الم ا الجاهلي ات بقاي ة إلنحراف زول نتيج دين أن يمحى وي اد ال آ

عار  ة تحت ش ة والعروب ة القومي اء النزع زل : (إحي اء وال وحي ن ر ج وأرادوا أن .. )[30]٣٠()ال خب

ًا ملك     المية نظام دل اإلس ة الع ن حكوم وا م وة     يجعل الم والنب صاء اإلس ى إق وا عل ًا، وأن يعمل ي

وحي اإللهي،           )[31]٣١(وعزلهما، بيد أنه نهضت فجأه شخصية عظيمة        آانت قد تغذت من عصارة ال

                                                 
 :شطر من بيت الشعر المنسوب لعبد اهللا بن الزبعري الذي يقول فيه) [30]٣٠(

   خبر جاء وال وحي نزللعبت هاشم بالملك فال
الذين سيقوا إلى األسر بعد واقعـة آـربالء، أخـذ       ) ص(وقد روي أنه لما أدخلت السبايا من آل بيت الرسول         

  .يضرب بالخيزران ثنايا أبي عبد اهللا الحسين ويترنم بهذا البيت) لعنه اهللا(يزيد 
  ).٢٥٢مع السجوم في ترجمة نفس المهموم للعالمة الشعراني ص (راجع 

يقصد الحسين بن علي،اإلمام الثالث من أِئّمة الشّيعة، الذي نهض ضد حكومة يزيـد الفاسـد،      ) [31]٣١(
للذود عن حـريم الـدين اإلسـالمي المقـدس، والـذي فـضح بإستـشهاده وثلـة مـن أهـل بيتـه وخيـرة                          

 .أصحابه، الوجوه الخبيثة المجرمة للحكام األمويين، وخّلد رسالة اإلسالم التحررية



ي المرتضى، وترعرعت في               اء عل يد األولي د المصطفى وس يد الرسل محم وتربت في بيت س

دة ونهضتها اإلل       . أحضان الصديقة الطاهرة   ة        وبفضل تضحياتها الفري ة عظيم ة صنعت ملحم هي

  .أنقذت رسالة اإلسالم وحطمت عروش الظلمة
  )الثالث من شعبان(من آلمة بمناسبة يوم الحرس 

  ١٦/٦/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

ام             ة األرق غ عددهم بلغ ذين بل ذا البيت،ال وا في رحاب ه إن بيت فاطمة المتواضع هذا، ومن ترب

درة الحق ال            )[32]٣٢(خمسة ا يجسد ق ع م ا              وبلغة الواق ارت إعجابن ة أث ا، أّدوا خدمات جليل ال آّله متع

  .وإعجاب البشرية جمعاء
  من حديث في جمع من مقاتلي الجيش والحرس

  ٩/٣/١٩٨٢بتاريخ 

* * *  

ى      رى إل راب الث ن ت ورهم م شّع ن ًا ي ت متواضع، أشخاص رة صغيرة وبي ي حج ت ف رأة رّب إم

ى الملك                ك إل الم المل الك، ومن ع الم األف ى الجانب اآلخر من ع صلوات اهللا وسالمه   . وت األعل

رة                  ة خي ة، وداَر تربي ة اإللهي ّوأت مرآز إشعاع نورالعظم على هذه الحجرة المتواضعة التي تب

  .ولد آدم
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ١٤/٤/١٩٨٢بتاريخ 

* * *  

ة                ). ع(آان لدنيا في صدراإلسالم آوخ ضّم بين جوانبه أربعة أو خمسة أشخاص، إنه آوخ فاطم

ه؟    . )[33]٣٣(ان أشّد بساطة حتى من هذه األ آواخ       وآ ذاالكوخ        .ولكن ما هي برآات د بلغت برآات ه لق

سان        . ذي األفراد المعدودين درجة من العظمة غمرت نورانيته العالم         ى اإلن سهل عل وليس من ال

  .أن يحيط بتلك البرآات

                                                 
قصد أبناء اإلمام علي من الصديقة فاطمة الزهراء، أي الحسن والحـسين وزينـب وأم آلثـوم،                 ي) [32]٣٢(

 .الذين تربوا في أحضان بيت النبوة، ومّثلوا الطليعة الممتازة لبني اإلنسان
 .يقصد سماحة البيت والحجرة المتواضعة التي يقيم فيها) [33]٣٣(



امية       ة س ة بمنزل ة المعنوي ن الناحي سموا م سيط، ات وخ الب ذا الك كنة ه د   إن س ى ي ا حت م تبلغه  ل

سلمين               الد الم ه ب دنا خاصة  -الملكوتيين، وعّمت آثارهم التربوية بحيث أن آل ما تنعم ب  هو  - وبل

  .من برآات آثارهم تلك
  من حديث في جمع من مسؤولي البالد

  ٢١/٣/١٩٨٣بتاريخ 

* * *  

ان(أورد صاحب  سير البره اقر  ) تف ام الب ن اإلم ريفًا ع ديثًا ش رًا )[34]٣٤()ع(ح ى ، ونظ ارته إل إلش

  .بعض المعارف وآشفه عن بعض األسرارالمهمة، نورد نّصه تيّمنًا به

سكوني،           : قال رحمه اهللا   ن عجالن ال داهللا ب ه، عن عب وعن الشيخ أبي جعفر الطوسي، عن رجال

تهم عرُش    ) ص(بيُت علي وفاطمة حجرُة رسول اهللا    : يقول) ع(قال سمعت أبا جعفر      وسقف بي

المين ر. رّب الع ي قع زُل  وف ة تن وحي، والمالئك راج ال ى العرش مع شوطة إل ٌة مك وتهم ُفرج  بي

زُل،       . عليهم بالوحي صباحًا ومساء وآل ساعة وطرفة عين        وٌج ين ْوُجهم، ف ة ال ينقطع َف والمالئك

عن السماوات حتى أبصرالعرش، وزاد ) ع(وإّن اهللا تبارك وتعالى آشف إلبراهيم     . وفوج يصعد 

اظره   ّوة ن ي ق سين      وإن اهللا. اهللا ف سن والح ة والح ي وفاطم د وعل وة ناظرمحم ي ق ، )ع( زاد ف

رحمن                   سقفٌة بعرش ال وُتهم م قفًا غيرالعرش، فبي وتهم س . وآانوا ُيبصرون العرش وال يجدون لبي

الَ         : قاَل، قلتُ . ومعارُج المالئكة والروح فيها بإذن رّبهم من آل أمٍرسالمٌ         ٍر سالٌم؟ ق لِّ أم ن ُآ : ِم

  .)[35]٣٥(نعم: ذا التنزيُل؟ قاله: فقلت . بكلِّ أمٍر
  ٣٣٠ص : آداب الصالة

* * *  

  سيرتها

  .نقتدي بهم جميعًا. نساؤنا تقتدي بنسائه ورجالنا برجاله. البد لنا من اإلقتداء بهذا البيت

ة     ام اإللهي اء األحك ومين وإحي اتهم لمناصرة المظل ت حي ل البي ف أه د أوق اعهم  . لق ن إتب د م الب

 له إلمام بتاريخ اإلسالم يدرك أن آل فرد من أفراد هذا البيت نهض ــ               وتجسيد سيرتهم، فكل َمنْ   

ًا عن المحرومين والمستضعفين، في وجه                       ـ دفاع ًا ـ بوصفه إنسانًا آامًال بل إنسانًا إلهيًا روحاني

  .الذين ينشدون القضاء على المستضعفين

                                                 
 .)هـ١١٤ ــ ٥٧(هو اإلمام الخامس من أئمة الشيعة اإلمام محمد بن علي المقلب بالباقر، و) [34]٣٤(
 .٤٨٧، ص٤تفسير البرهان، ج ) [35]٣٥(



  من حديث في جمع من منتسبي القوة الجوية
  ١١/٤/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

راء ال ا (صديقة الزه الم اهللا عليه دوة   ) س وة وق الم أس ي اإلس ا أن نب دوة، آم ا  . ق ه ال يمكنن وإن

ذه    ل ه دنا آ ق عن م تتحق ا ل ة إسالمية، م دينا جمهوري ًا إسالميًا، وأن ل ك نظام ا نمتِل اء أنن اإلدع

  .المفاهيم الموجودة في اإلسالم
  من حديث في جمع من حرس الثورة

  ٢٨/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ـة ا ـراء  )[36]٣٦(لخطبـ ة الزهـ ـا فاطم ي ألقتهـ ـا ( الت ـالم اهللا عليهـ ة، وتحرُّك  ) سـ سلطة الحاآم ام ال أم

ه                )[37]٣٧(أمير المؤمنين   وصبره طوال عشرين عامًا ونيف، في ذات الوقت الذي آان ال يبخل بعون

. سـالم ونصحه للسلطة القائمة، وتضحياته وتضحيات ولديه العزيزين، آل ذلك آان من أجل اإل     

ـى ـام المجتب مة )[38]٣٨(فاإلم ـة الغاش سلطــة األمويـ ضحــة ال رة بف ة آبي ـّدم خدم ا أن . )[39]٣٩( ق آم

                                                 
خطبت الصديقة فاطمة الزهراء خالل الفترة الوجيزة التي عاشتها بعـد وفـاة أبيهـا رسـول اهللا،                  ) [36]٣٦(

حـديث،  أفـاده التـاريخ ومـا تـضمنته آتـب ال           وطبقـًا لمـا   . خطبتين حماستين أمام غاصبي الخالفة وفدك     
وخطبـت خطبتهـا الثانيـة      . آانت خطبتها األولى في مسجد النبي موّجهة إلى المسلمين الحاضـرين            

وهي على فراش المرض الذي توفيت فيه، وآان خطابها موّجهًا إلى نساء المهـاجرين واألنـصارالالتي                
ن أبـي طالـب،   وقد تضمنت الخطبتان قضايا مهمة، منها الدفاع عن حريم واليـة علـي بـ              . جئن لعيادتها 

والمطالبــة بإعــادة فــدك التــي أهــداها نبــي اإلســالم إلــى بــضعته فــي حياتــه، والعدالــة االجتماعيــة، 
 .والتعريف بمظلوميتها، وتوعية الناس بحقيقة ما آان يجري

ونظـرًا لعظمـة    . ترآت وفاة نبي اإلسالم العظيم جرحًا عميقًا في نفوس أهل البيـت وأتبـاعهم             ) [37]٣٧(
اإلمام أمير المـؤمنين  ) ص(لة من المفجوعين بالمصاب الجلل ، سيما وصي رسول اهللا      الموقف تولى ث  

وفي المقابل اغتنم آخرون الفرصة واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وأعلنوا . تكفين رسول اهللا ودفنه
فة عن تعيين خليفة لرسول اهللا متجاهلين واقعة غدير خم، واختيار رسوِل اهللا عليَّ بن أبي طالب خلي

 .له، وبذلك حرفوا والية المسلمين وزعامتهم عن مسارها الصحيح
، )ص(لم يأُل اإلمام علـي جهـدًا فـي إعـادة خالفـة المـسلمين إلـى المـسارالذي حـدده لهـا رسـول اهللا             

وتوعية الناس بحقيقة الوقائع التي ظهرت إلى مسرح األحداث، بيد أنه فّضل الصبر حفاظًا علـى آيـان               
مسلمين، وتفويـت الفرصـة علـى المنـافقين وأعـداء اإلسـالم الـذين آـانوا يتربـصون                اإلسالم ووحدة ال  

: وبهـذا الـصدد يقـول اإلمـام فـي إحـدى خطبـه             . استغالل األحداث وبّث الفرقة بين صفوف المسلمين      
  ).صبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجى(

مام الثاني من أئمة الـشيعة      اإلمام الحسن بن علي بن أبي طالب الملقب بالمجتبى، وهو اإل          ) [38]٣٨(
وقـد  . الذي بايعه المسلمون بالخالفة بعد استشهاد والده ، وتولى الحكم فـي ظـروف عـصيبة قـاهرة                 

اضطره فساد معاوية المقرون بالمكر والخداع ، إلى إعـالن الحـرب ضـده والوقـوف فـي وجـه مـساعيه                      
ره وخيانـة بعـض قـواده، إلـى مـصالحة      بيد أن اإلمام اضطر نتيجـة لقلـة أنـصا      . .لإلستيالء على الخالفة  



شهداء              يد ال ام الحسين س ز اإلم ّدمها أخوه العزي ى    )[40]٤٠(التضحيات الجسام التي ق ة عل ر خافي ، غي

  .احد

ا هؤالء،   فعلي الرغم من قّلةالعدة والعدد، إّال أن الروح االلهية وروح االي        مان التي آان يتمتع به

م                  ا ولك دوة لن سوا ق مّكنتهم من االنتصار علي جميع طغاة عصرهم، ومن إحياءاالسالم، وأن يم

فنحن اذا ما صمدنا بعدد قليل وعدة معدودة، في وجه آل القوي التي هّبت               . أيها االخوة االعزاء  

ك          اليوم لمحاربتنا، وواجهنا اعتداءات المستكبرين باالسلحة م       نحن في ذل رة وباالعالم أخري، ف

  .نقتدي بأئمتنا وننهج نهجهم، والبد لنا من مواجهة المستكبرين وإحباط مؤامراتهم
  من حديث في جمع من أفراد الجيش والحرس

  ٩/٣/١٩٨٢بتاريخ 

* * *  

ذيب األخالق     دوا في   . احرصوا على تهذيب االخالق، وعلى دفع األصدقاء إلى اإلهتمام بته اجه

ان                       ابداء ر  يما آي ى الحرمات ال س م، وفي المحافظة عل دود األفعال تجاه الجرائم التي لحقت بك

ة الزهراء           . المرأة العظيم   دة فاطم رأة الفري دوا بشخصية الم ام         . اقت تقاء أحك ًا اس ا جميع ينبغي لن

  .اإلسالم منها ومن أبنائها

د                صديقة الزهراء، واجه ا ال م    احرصن على الظهور بالصورة التي آانت عليه َن في آسب العل

ومن واجبنا جميعًا   . فالعلم ال يقتصرعلى أحد، بل هوملك الجميع، والتقوى ملك الجميع         . والتقوى

  .أن نسعى لطلب العلم والتقوى

                                                                                                                                            

. بعد انتهاء الخالفة الراشـدة      )  م ١٦٦٢. ( هـ ٤٠استولى بنو أمية على خالفة المسلمين عام        ) [39]٣٩(
ويعتبر معاويـة بـن أبـي سـفيان مؤسـس الدولـة             ).  م ٧٥٠.( هـ ١٣٢فة بأيديهم حتى عام     وبقيت الخال 

األموية، وهو الذي أحيا النظام الوراثي في اإلسالم وأعاد إلى المجتمع المسلم الحياة االرسـتقراطية               
هذا ويحفل تـاريخ المـسلمين بأحـداث داميـة          . التي تتعارض صراحة مع األصول اإلعتقادية للمسلمين      

شهدها عصر بني أمية، في مقدمتها المذابح الوحشية والسجن والنفي التي ارتكبت بحـق أتبـاع آل                 
 .الرسول، واستشهاد اإلمام الحسين بأمرمن يزيد بن معاوية

ضد حكـم  )  هـ٦١(نهض سنة ).  هـ٦١ ــ   ٤(اإلمام الثالث من أئمة الشيعة      ) ع(اإلمام الحسين ) [40]٤٠(
وفي ملحمة داميـة دارت رحاهـا علـى أرض آـربالء ـــ فـي العـراق ـــ               . نصارهيزيد بن معاوية رغم قّلة أ     

 شخصًا من أبنائه وخيرة أنـصاره؛ وأخـذ أهـل بيتـه أسـاري إلـى الـشام                ٧٢استشهد اإلمام الحسين و   
 .مرآز حكم يزيد



  من حديث في جمع من النساء بمناسبة يوم المرأة
  ١٢/٣/١٩٨٥بتاريخ 

* * *  

أن                 ـ ب ة ـ اء شعبنا قاطب ـ وأبن رأة          إذا ما اقتنعتن أيتها السيدات ـ ًا للم وم يوم ذا الي ا  ..  يكون ه إذا م

ذا             رأة ، فه ًا للم ة يوم االت ومنزل ه من آم سم ب ا تت قبلتن أن يكون يوم مولد الصديقة الزهراء بم

ا                     صديقة الزهراء، ومنه ا ال التي اضطلعت به يعني استعدادآن لتحمل أعباء مسؤوليات جسام آ

اد  سؤولية الجه ك ا   . م الل تل دت خ راء جاه صديقة الزه تطاعتها، إذ   فال در اس وجيزة ق رة ال لفت

ا  تهم بخطبه لطات عصرها وواجه رجمن   . حاججت س ي تت سيرتها لك داء ب ن االقت ّن م د لك ال ب

ينبغي  . إيمانكن بيوم مولدها يومًا للمرأة، أي أن يتجلى يوم مولد فاطمة الزهراء يومًا للمرأة حقاً              

ع الخصال التي اتص            ا  اإلقتداء بزهدها وتقواها وعفافها وجمي ا         . فت به اع سيرتها إذا م يجب إتب

رأة              . آمنتّن بهذا اليوم   وم الم م    . أما إذا تقاعستّن عن إتباعها فيجب أن تعلمن أنكّن لم تعشن ي ا ل فم

  .تؤمّن بهذا، لن تدخلن في يوم المرأة ولن تنلن هذا الشرف
  من حديث في جمع من األخوات بمناسبة يوم المرأة

  ٢/٣/١٩٨٦بتاريخ 

* * *  

ه             من المؤس  ا بثت ى م ة اإلسالمية إل وم أمس في    )[41]٤١(ف والمؤلم أن نستمع من إذاعة الجمهوري  ي

  .حديثها عن القدوة بالنسبة للمرأة، مما يخجل المرء من ذآره

ة المسؤولين عن                ذاالبرنامج يجب أن يعزل ويطرد، ويجب معاقب إن الشخص المسؤول عن ه

ذا ا   يئة وراء ه ا س ود نواي ت وج ا ثب امج إذام لالبرن صد  . لعم ذي ق شخص ال ي أن ال وال شك ف

دام   م باإلع ة ُيحك ق          . اإلهان ّد بح تكون أش ة س إن العقوب اء ف ذه األخط ل ه ررت مث ا تك وإذا م

ون      ولى       . المسؤولين الكبار في مؤسسة اإلذاعة والتلفزي ضائية هي التي تت سلطة الق طبيعي أن ال

  .اتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا المجال

                                                 
ــام         ) [41]٤١( ــن ع ــن بهم ــامن م ــوم الث ــة االســالمية ي ــة الجمهوري ــن إذاع ــامج م ــذا البرن ــث ه  ١٣٦٧ب

وقد تضمن لقاًء مع إحدي الفتيات التي أنكرت لدي حديثها عن القدوة أن تكون الصديقة                . )١/٢/١٩٨٩(
 .فاطمة الزهراء قدوتها، وبإساءة واضحة رّشحت إحدى الممثالت األجنبيات قدوة لها



  لى المدير التنفيذي لمؤسسة االذاعة والتلفزيونالرسالة الموجهة ا
  ٢٩/١/١٩٨٩بتاريخ 

* * *  

  فلسفه اإلمامة من وجهة نظر الصديقة الزهراء

ستعمرين   د الم ن ي رالبالد االسالمية م ة اإلسالمية وتحري د األم ى توحي يلة إل ك الوس نحن النمل

دورها سوف      . سالميةوإسقاط الحكومات العميلة لهم، إال أن نسعى إلى إقامة حكومتنا اإل           ذه ب وه

شرية                دمراألوثان واألصنام الب ة، وت تمكن من تحطيم رؤوس الخيان وم ت ا بالنجاح ي تكلل أعماله

  .والطواغيت التي تنشر الظلم والفساد في األرض

صديقة الزهراء                    ذآر ال ا ت سلمين آم إذًا تشكيل الحكومة يرمي إلى الحفاظ على النظام ووحدة الم

  )[42]٤٢(..).تنا نظامًا للملة، وإمامتنا أمانًا من الفرقةوطاع…: (في خطبتها
  ٢٧والية الفقيه، ص 

* * *  

                                                 
 .٢١١، ص ١٦شرح ابن أبي الحديد، ج) [42]٤٢(



  النصوص الكاملة لبعض الخطب بمناسبة يوم المرأة

  آلمة االمام الخميني بمناسبة يوم المرأة
  ١٩٧٩ /٦ /١٦بتاريخ 

  

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

صدي  د ال وم مول داً ي رأة غ وم الم راء، ي ة الزه اهرة فاطم ن  . قة الط ي يمك اد الت ف األبع إن مختل

ة،      . تصورها للمرأة، ولإلنسان، تجسدت في شخصية فاطمة الزهراء        لم تكن الزهراء إمرأة عادي

ة   ة وملكوتي رأة روحاني ت إم ل آان ة .. ب ى الكلم ل معن سانًا بك ت إن سانية ..آان ورة إن ص

وتي            . قية اإلنسان الكامل  حقي..إمرأة حقيقية آاملة  ..متكاملة ائن ملك ل هي آ لم تكن إمرأة عادية، ب

  .بل آائن إلهي جبروتي ظهر بصورة إمرأة.. تجلى في الوجود بصورة إنسان

رأة                    سان، وللم ة المتصوَّرة لإلن ا آل الخصال الكمالي رأة  . فغدًا يوم المرأة، التي اجتمعت فيه الم

لو آانت رجًال لكانت  .. ي لو آانت رجًال لكانت نبيًاالمرأة الت. التي تتحلى بجميع خصال األنبياء 

  .بمنزلة رسول اهللا 

رأة وم الم دًا ي ا وشخصيتها.. غ اد منزلته ع أبع دت جمي ذي . حيث ول ائن ال د الك دًا ذآرى مول غ

سية               ة واإلن ة، والملكي ة، والجبروتي ة، واإللهي فهي  .. اجتمعت فيه المعنويات، والمظاهر الملكوتي

  .إلنسانية، وإمرأة بكل ما تعنيه المرأة من معنى إيجابيإنسان بكل معنى ا

ى      ل أدن ي يمث صوري الطبيع ذا المظهرال ل، وإن ه ا هوالرج ة آم اد مختلف سم بأبع رأة تت إن الم

سان ى مراتب الرجل: مراتب اإلن رأة وأدن ى مراتب الم دارج . أدن ي م سمو ف سان ي د أن اإلن بي

ة       ة                  . الكمال إنطالقًا من هذه المرتبة المتدني ى مرتب ة إل ة الطبيع ة، من مرتب ة دؤوب و في حرآ فه

صديقة الزهراء، التي انطلقت في               . الغيب، إلى الفناء في األلوهية     وإن هذا المعنى متجسد في ال

ة        ي، وبتربي دد الغيب ة، بالم درة اإللهي ة بالق سيرتها التكاملي ة وطوت م ة الطبيع ا من مرتب حرآته

  .ميعرسول اهللا، لتصل إلى مرتبٍة دونها الج

ى الوجود  رأة إل رأة، وظهرت الم صورها للم اد الممكن ت د تحققت مختلف األبع ل غ ي مث إذاًُ ف

  .فغدًا يوم المرأة حقًا. بتمام معناها

رتين         ة في فت ّن اإلسالم                 . لألسف، آانت المرأة مظلوم ل أن يم ر قب م آثي ا ظل ة لحقه ففي الجاهلي

ا ال يختلف عن               على اإلنسان وينقذ المرأة من الظلم الذي آانت تعا          ان التعامل معه ة، حيث آ ني

  .التعامل مع الحيوانات، وربما أسوأ



  .آانت المرأة مظلومة في الجاهلية، فجاء اإلسالم وانتشلها من مستنقع الجاهلية

م        رة حك الل فت ًة خ رأة ثاني ت الم ا ظلم ي بالدن اخان(وف ه) رض ت   . وابن رأة تح وا الم إذ ظلم

  .شعارالمطالبة بتحريرها

ة            .. جّردوها من عّزها وشرفها   . قوا بالمرأة ظلمًا فادحاً   لقد ألح  ك المكان د تل ى سلعة بع ا إل حّولوه

ة              تم بإسم الحري ان ي ك آ ساء والرجال    . المعنوية التي آانت تنعم بها، آل ذل ر الن  )[43]٤٣(بإسم تحري

  .سلبوا الحرية من المرأة والرجل، وأفسدوا أخالق النساء، وأفسدوا شبابنا

ول    ) جماًال(ى في المرأة  آان الشاه ير   ان يق ال     : (ومظهرًا، آ ة وجم رأة رق ك     ). الم وطبيعي أنَّ ذل

ة                   ة الحيواني ة، والخباث نابع من نظرته الحيوانية، إذ آان ينظر إلى المرأة بوحي من نظرته المادي

ا     وان             . التي آان يتصف به ة الحي ى مرتب سانية إل ام اإلن رأة من مق ّر الم ذا ج أراد أن يوجد  . وهك

ة، في حين أن                    مكانة ة ودمي ا ألعوب  للمرأة فأنزلها من مقامها السامي إلى مرتبة الحيوان، وجعله

د الرجال      . المرأة إنسانة، بل إنسان عظيم، وهي مربية للمجتمع        الرجل  . ومن أحضان المرأة يول

  .فالمرأة مربية للرجال. والمرأة الصالحين يولدان أوًال في أحضان المرأة 

دان و عادة البل رأةإن س قاءها منوطان بوجود الم ر . ش سان، وتعّم صنع اإلن صالحة ت ا ال فبتربيته

  .البالد 

  .إن أحضان المرأة منطق جميع السعادات، ولكن لألسف جعلوا من المرأة ألعوبة

  .لقد ألحق األب واإلبن ــ خاصة اإلبن ــ مصائب وأذى بالمرأة لم تلحق مثلها بالرجال

  . رأيتم ورأينا آيف آان دور المرأة في هذه النهضةوقد. المرأة منشأ جميع الخيرات

فنحن أنفسنا شهدنا أية   ! ولكن لماذا التاريخ  . إن التاريخ يشهد على عظمة المرأة ودورها الريادي       

ساء الالتي شارآن في النهضة              ! نساء رّباهن اإلسالم؟   أية نساء ساهمن في هذه النهضة؟ إن الن

اء ا         وب هن هذه النسوة المحجبات من أبن دن        )[44]٤٤(لجن ة الم م وبقي ربين       .  في ق واتي ت ا أولئك الل أم

                                                 
 مــن خــرداد بوحــشية قــّل ، وبعــد أن تــم ســحق انتفاضــة الخــامس عــشر١٩٦٣ / ٨ / ٢٧فــي ) [43]٤٣(

 القاضي بتمديد فترة األحكـام العرفيـة        ١٩٦٣ / ٧ / ٥نظيرها، وفي ظل قرار مجلس الوزراء المؤرخ في         
 يومًا ــ أقام الشاه فـي خطـوة         ٦٠في طهران وشيراز ــ حيث فرضت األحكام العرفية في مدينة طهران          

، تحـدث فيـه عـن تحريـر النـساء           ) والرجال المؤتمر العام لتحرير النساء   :(استعراضية مؤتمرًا تحت شعار   
وطبقـًا لتقـارير الـصحف ـــ مـن الخـامس وحتـى الثـامن مـن                  . والرجال اإليرانيين في ظل الثورة البيضاء     

شارك في هذا المؤتمر ألـف شـخص ممـا يـسمى بممثلـي النـساء                ) ١٩٦٣ / ٨ / ٣٠ (١٣٤٢شهريور  
 .والرجال

درة وقتئـذ وصـفت هـذا المـؤتمر بأنـه أعظـم مـؤتمر بعـد           الطريف في األمر أن معظم الصحف المحلية الـصا        
يتـردد آثيـرًا علـى      ) تحرير النساء وتحريـر الرجـال     (ومنذ ذلك الوقت أخذ هذا الشعار     . الحرآة الدستورية 

  .لسان الشاه
إذ أن غالبية أبنـاء الطبقـات الفقيـرة فـي مدينـة طهـران تقـيم فـي                   . يقصد الفقراء والمحرومين  ) [44]٤٤(

 .بية من المدينة، أما المرفهون واأل ثرياء فإنهم يقطنون في شمال طهرانالمناطق الجنو



شاهية  ة شاهن امهر(تربي ًا)[45]٤٥()آري ذه النهضة مطلق ي ه دخلن ف م يت دة . ، فل ة فاس ربين تربي د ت لق

  .وأبعدن عن القيم اإلسالمية

دن                      ى األآف، وق ن أرواحهن عل شوارع، وحمل ى ال زلن إل فالنساء الالتي تلقين تربية إسالمية، ن

  .النهضة إلى النصر 

ساء، فهن شّجعن            . إننا نعتبر نهضتنا مدينة للنساء     فالرجال آانوا ينزلون إلى الشوارع اقتداًء بالن

  .الرجال وآّن دائمًا في مقدمة الصفوف

د رضا                      وا في عه إن مثل هذه المرأة التي تتمكن من تحطيم قوة متمادية، شيطانية، آانوا قد عمل

ا ى جّره ان ومحمدرضا، عل اخ ا ومنزلته دني عن مقامه ى الت ى .  إل ّروهم إل ضًا ج ال أي والرج

اط ن         . اإلنحط اؤوا م شبابنا ماش دوا ل اط، إذ أوج دني واإلنحط ى الت وهم إل ضًا دفع شباب أي وال

لبونا     . وبإسم التقدم، والحضارة، جّروا شبابنا إلى الفحشاء      . مراآزالفسق والفجور  ة س بإسم الحري

  .جميع حرياتنا

ا عصر رضا خان يعون ما أقول، ألنهم شاهدوا بأعينهم األساليب التي مورست              إن الذين أدرآو  

  .ضدنا وضد نسائنا المحترمات، آذلك يعيه أولئك الذين أدرآوا عهد محمد رضا

وا         . فتحت شعارات خادعة وألفاظ معسولة، قادوا بالدنا إلى الخراب         م عمل ك، أنه واألسوأ من ذل

  .نسانيةعلى إفساد شبابنا وخنق طاقاتنا اإل

ك            درك ذل ًا، دون أن ت وي، عنصراً مظلوم د رضا ورضا بهل د محم رأة في عه د . آانت الم فلق

ي   ه ف ورس مثل ان ُم د رضا، ال يعرف إن آ دي رضا خان ومحم ي عه ا ف ًا بحقه وا ظلم مارس

  .الجاهلية

د شهد  ة ق ان عصر الجاهلي م إن آ رن، ال يعل ذا الق ي ه ساء ف ه الن ّرت إلي ذي ُج إن اإلنحطاط ال

ذهن من       . مثله، ففي آلتا الفترتين آانت النساء مظلومات   ى، جاء االسإلم وأنق ة األول في الجاهلي

  .وفي عصرنا هذا آمل أن يأخذ اإلسالم بأيديهن وينقذهن من مستنقع الذل والظلم أيضًا. األْسر

ات  سوة المحترم ا الن ل   ! أيته دعن بأحابي يكن، وال تنخ ضحكوا عل ئال ي ذر ل ة وح ى يقظ ن عل آ

اط  ه دني واإلنحط ى الت وقكن إل دون س ذين يري شياطين ال دعونكم. ؤالء ال م يخ دون أن . إنه يري

  .فإتجهن إلى اإلسالم، يوفر لكن السعادة. يجعلوا منكم ُألعوبة آما آان يفعل الشاه الملعون

                                                 
ويعنى الـشمس اآلريـة، هـو رضـا زاده شـفق، الـسناتور              ) آريا مهر ( أن أول من أطلق مصطلح      ) [45]٤٥(

رئيس الوزراء وقتئذ، من األدباء والمثقفين إقتراح لقب        ) أسد اهللا علم  (األذربيجاني، حيث آان قد طلب      
صادق مجلس الشورى الوطني علـى      ) ش.  هـ ١٣٣٩(وفي عام   ). آريا مهر (ينسجم مع معنى    للشاه  

يحكـي بوضـوح أن توجهـات النظـام القوميـة والعدائيـة             ) آريـا مهـر   (منح هذا اللقب للشاه، وآـان لقـب         
 .في هذا اإل طار) اآلريا مهرية(وتأتي التربية . للمعتقدات اإلسالمية



رأة    الم         .. غدًا يوم الم ا الع رأة التي يفخر به ة                . الم ا في وجه الحكوم رأة التي وقفت بنته وم الم ي

بنتها التي وقفت في وجه     .. لطاغية وألقت خطبتها تلك، ونطقت بذلك الكالم الذي نعرفه جميعاً     ا

م تخف             ه ول ًا، ووّبخت تلهم جميع ة ق ه    . الطاغية الذي إذا ما نبث الرجال بكلم د وأعلمت وّبخت يزي

  .بأنه ليس إنسانًا، وال يليق باإلنسانية

شجاعة           ذه ال ل ه ى بمث رأة، إذ             وبحم . ينبغي للمرأة أن تتحل ذه الم شبهن ه ساء عصرنا ي داهللا إن ن

ي   اهمن ف ى صدورهن، وس اُل عل ة واألطف ضاتهن الحديدي اهرات قب ة ش ه الطاغي ي وج ن ف وقف

  .النهضة

نسأل اهللا أن يخّلصنا من شّر الشياطين، وندعوه أن ينقذ شبابنا من شر شياطين اإلنس، وأن يقي              

  .سيداتنا وأخواتنا شّرهم

   اهللا وبرآاتهوالسالم عليكم ورحمة

* * *  



  آلمة اإلمام الخميني في جمع من النساء بمناسبة يوم المرأة
  ١٩٧٩ / ٥ / ١٧بتاريخ 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

اركٌ           اٌن مب ٌر، ومك اٌع آبي د الزهراء المرضية           . إنه ليوٌم عظيٌم، وإجتم وم مول وم عظيم ي وم  .. ي ي

  .المرأة، يوم انتصار المرأة، يوم المرأة المثالية

شرية        . تحظى المرأة بدور آبير في المجتمع      ال الب ساء      .. المرأة مظهر تحقق آم ة الن رأة مربي الم

ة     . من أحضان المرأة ينطلق الرجل في عروجه   .. والرجال المحترمين  د تربي رأة مه أحضان الم

  .نساء ورجال عظام

 على الدنيا وهي قدوة     إمرأة أطلت .. إنه ليوٌم عظيٌم، يوم أطلت على الدنيا إمرأة إزاء آل الرجال          

ا        .. إمرأة أطلت على الدنيا لتجسد الهوية اإلنسانية آاملة       .. لإلنسان ومكن أيته فهو إذًا يوٌم عظيم ي

  .النساء

تهم                        ل في طليع ساواة مع الرجال، ب دم الم ى ق اد عل د  . لقد برهنت نساء عصرنا أنهن في الجه لق

اً        اطق             إ.. جاهدت نساء ايران جهادًا معنويًا وماديًا عظيم ساء من ة من ن شريحة المحترم ذه ال ن ه

دن   ة الم م وبقي ران وق وب طه ات .. جن سيدات المحجب ذه ال ر   .. ه ن مظه ي ه سوة الالت ذه الن ه

أموالهن، إذ                   .. العفاف ار ب ّباقات في اإليث ّن س آّن في الصفوف األمامية من النهضة، آما أنهن آ

  . هذا، تلك النية الخالصةوالمهم في آل. قّدمن حلّيهن ومجوهراتهن هدية للمستضعفين

ه ّي وأهل بيت ات بحق عل الى آي ارك وتع زل اهللا تب د أن ن رغيف )[46]٤٦(لق صدقوا بقطع م م ت ، ألنه

ة صادقة              ا آانت ِبنّي ل ألنه ف، ب ه من أجل قطع الرغي وحِ  بآيات م ي .. الخبز، ولكن اهللا سبحانه ل

  .ألنها آانت خالصة لوجه اهللا

ا الالتي ساهمن في أحداث النهضة                إن قيمة األعمال بأبعادها المعن     وية، وإن قيمة أعمال أخواتن

تفن          ب، وه ن وراء الحج اف م اب العف رجن بحج ال، إذ خ ال الرج ة أفع ن قيم م م ت أعظ آان

صر  ن الن ال وحقق ع الرج د م صورت واح ى  .. ب ّدمن إل صة يق ا خال ئن بنواي ضًا ج وم أي الي

                                                 
فنذر اإلمام . مرض الحسن والحسين يومًا: ( رواية عن ابن عباس قالوردت في تفسير الكشاف) [46]٤٦(

وبعد أن شفيًا، وبينمـا همـا صـيام         .. إذا ما شفي طفالهما يصومان ثالثة أيام      ) ع(علي وفاطمة الزهراء  
، المـسكين علـى     )ص(فـآثر أهـل بيـت الرسـول       . ينتظرأن اإلفطار، طرق البـاب مـسكين يطلـب طعامـاً          

وفي اليوم الثاني جـاء يتـيم فقـدما لـه     . فطارهما، ولم يتناوال تلك الليلة غير الماءنفسيهما وقّد ما له إ    
فـي صـباح اليـوم      . وفي اليوم الثالث جاء أسير وآررا معه ما فعاله فـي الليلتـين الماضـيتين              . طعامهما

ها نـزل   لحظت). يصعب علّي أن أراآم بهذه الحال     : (بهذه الحال قال  ) ص(الرابع لما رآهما الرسول األآرم    
ويطمعون الطعام على حّبـه مـسكينًا       :(جبرائيل ملك الوحي، بهذه اآلية من سورة الدهر ــ اإلنسان ــ            

 .وخاطب الرسول بأن خذ هذه السورة يهنئك اهللا على أهل بيتك هؤالء) ويتيمًا وأسيرًا



رهن   ام عم ه أي ا اّدخْرن رومين م ل قي. المح ذا العم وا   إن له اء وإْن أعط ا األثري ن يبلغه ه، ول مت

  .الماليين

م                             ل، إذ ل ًا من قب اع مع تمكن من اإلجتم م ت ة ممن ل إنه إجتماع عظيم يضم فئات وشرائح مختلف

اء     ا الكبت بااللتق سمح له ي بعضهم بعضاً     . يكن ي ان واحد ويلتق ي مك وم يجتمعون ف اهم الي .. ه

ضية    ة الفي ي المدرس دس، ف ان مق ي مك ون ف ة    . )[47]٤٧(يلتف ى بقي م إل ه العل دفق من ذي يت ان ال المك

م    . من هنا انطلق العلم إلى آل جهة. األقطار، وتبين فيه األحكام اإللهية     ان أنبت العل وفي آل مك

  .جهادًا

د     . إن نساء ورجال مدينة قم مثاليون ونموذجيون في العلم والعمل    د جوارمرق اع عن ذا اإلجتم وه

  .ديقة الزهراء، يتطلع إلى توحيد األمة تحت لواء اإلسالمالسيدة المعصومة وفي يوم مولد الص

وا عن بث     . حافظوا على هذه الوحدة .. احرصوا على هذه اللقاءات   ! أحّبائي ن يكف إن الشياطين ل

امكم هللا             .. احرصوا على وحدة آلمتكم   . الفرقة بين صفوفكم   ا دام قي ام هللا، م ذا القي حافظوا على ه

  .فأنتم منتصرون

ين صفوفكم           إن هؤالء الشي   ة ب شعب     . اطين يسعون وبذرائع شتى إلى بث الفرق ون ال م يخون .. إنه

وطن ون ال الم.. يخون ون اإلس اتهم . ويخون شال مخطط ى إف عوا إل ذروهم واس رون . اح م يثي إنه

ث        ون لب بالد، ويخطط اء ال ف إنح ي مختل شعب ف اء ال فوف أبن ين ص رد ب اإلضطرابات والتم

ا       .. يإنهم عمالء لألجنب  . الخالف والفرقة  م مبهورون به أتي من       . أداة ألميرآا ألنه وال ت إن األم

  .وراء الحدود، ويقوم هؤالء بتوزيعها على العمال ومطالبتهم باإلمتناع عن العمل

ى وحدة          الكم واحرصوا عل أيها العمال المحترمون، أيها المزارعون األعزاء، استمروا في أعم

ذلك         الكلمة، فاليوم ينبغي للجميع العمل من أجل اإل        ون ب يعكم مكلف إن . سالم، من أجل بلدآم، فجم

يادهم        ودة أس دواالطريق لع دون أن يمه ل، يري دون أن  . هؤالء الذين يحاولون منعكم عن العم يري

  .ليحفظكم اهللا من شّر هؤالء.. يعودوا بنا إلى الذل والخنوع الذي ولى وإلى األبد

سعادة            أسأل اهللا أن ينصر اإلسالم والمسلمين، وأن ينعم علين         يكم بال نعم عل ر، وأن ي درة التفكي ا بق

  .والسالمة

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

* * *  

                                                 
 . قمالمدرسة العلمية الدينية التي تقع إلى جوار حرم السيدة المعصومة في مدينة) [47]٤٧(



  آلمة اإلمام الخميني بمناسبة يوم المرأة
  ١٩٨٠ / ٥ / ٥بتاريخ 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ة الزهراء ال              د فاطم وم مول .. سعيدإذا آان البد من يوم للمرأة، فأّي يوم أسمى وأآثر فخرًا من ي

ز                   ين اإلسالم العزي ى جب شمس عل سطع آال وة، وت رأة التي    .. المرأة التي هي مفخرة بيت النب الم

  ..تماثل فضائلها فضائل الرسول األآرم وآل بيت العصمة والطهارة الالمتناهية

اء، ألن                           ا من المدح والثن ا حقه ه عن إيفائه ا آانت نظرت ا ومهم المرأة التي يعجز آل َمْن عرفه

تيعابهم  األحادي اطبين واس م المخ در فه ى ق ي عل وة ه ت النب ن بي ي وصلتنا ع ر . ث الت ن غي فم

ّرة  ي ج ر ف ن صّب البح غ    . الممك ن يبل م ول در فهمه ى ق و عل رون فه ا اآلخ ّدث عنه ا تح ومهم

رأة التي أرادت           . منزلتها اول فضائل الم ب، ونتن وادي العجي إذن، فمن األولى أن نمّر من هذا ال

وي                 األقالم المسمومة و   د بهل رالمظلم من عه رن األخي أحاديث الخطباء الجهلة، خالل نصف الق

م                  اآن يعف القل أثرإلى أم ستعدات للت المنحط، أن تجعل من المرأة سلعة، وقد جّروا الالتي آن م

ى الصحف والمجالت                     . عن ذآرها  ك الجرائم، فليرجع إل ى جانب من تل ومن أراد اإلطالع عل

ا، وليتعرف                   وأشعار السفلة واألراذل في عه     ا تاله اري وم سفور اإلجب رة ال ذ فت د رضا خان من

صر       ك الع ي ذل ساد ف ل الف ز ومحاف الس ومراآ ى مج م    . عل م أقالمه وههم، وحط ّود اهللا وج س

دة عن                            رأة والرجل آانت بعي ك الجرائم التي ارتكبت بإسم تحرر الم المأجورة وال ُيظن أن تل

  .لدوليينتخطيط وتدبير الناهبين العالميين والمجرمين ا

ك                دنا      . إن أحد مخططاتهم آان جّر الشباب إلى مراآز الفحشاء، وقد نجحوا في ذل د أفرغوا بل لق

ا                  وا م من الشبيبة، العضوالفاعل في المجتمع، وجردوا عقولهم من القدرة على التفكير، لكي ينهب

  .يتسنى لهم من ثروات هذا البلد العاجز والمتغرب، دون أن يعترض عليهم أحد

وم ا،  الي د م ى ح ع، إل ي المجتم وثر ف رأة، العضو الم تعادث الم ة النهضة اإلسالمية، اس  وببرآ

ة    . مكانتها ومنزلتها  د    (فإذا ما استثنينا العدة المعدودة من الطبقات المترف م البائ د المظل ا العه ) بقاي

وانين                     و والطرب، وال يت ا وحضورها مجالس الله ا وزينته ممن يرون مكانة المرأة في مظهره

ساء             .. ن عرض أنفسهن آسلع، وعن تنفيذ مخططات األجانب       ع ة من الن ذه الفئ تثنينا ه ا اس إذا م

اء                )[48]٤٨(والسافاك) أ.آي.السي(من أعوان    ن في بن ات، انطلق شجاعات الملتزم ساء ال ة الن ، فإن بقي

                                                 
ُأسست فـي إيـران بـأمر مـن الـشاه محمـد          ). السافاك(وباختصار) منظمة اإلستخبارات واألمن  ) ([48]٤٨(

وآـان لهـذه المؤسـسة األمنيـة ارتبـاط          . رضا بهلوي بهدف مواجهة المعارضة اإلسالمية والقضاء عليها       
ه المنظمة يتصرفون وآان أعضاء هذ) الموساد(واإل سرائيلية ) CIA(وثيق مع منظمتي األمن األميرآية  



ى                     ذي حرصن عل وإعمارايران العزيزة جنبًا إلى جنب مع الرجال األعزاء، في ذات الوقت ال

اء  ةبن العلم والثقاف سهن ب ة  . أنف ات الثقافي ن الجميع و م ة تخل ة أو قري دون مدين وم ال تج أنتم الي ف

ات  سلمات المكرم ات والم ساء الملتزم فوفها الن ين ص ضم ب ي ت ة الت ضة . والتعليمي وإن النه

ن      ع م اء المجتم وس أبن ي نف ول ف ذا التح ل ه الم، مث ة اإلس دت، ببرآ ي أوج ي الت المية ه اإلس

  .اء، بنحو قطعت طريق مئة عام في ليلة واحدةالرجال والنس

سابقن مع الرجال في             ! وأنت أيها الشعب النبيل    لقد شهدت آيف آانت نساء ايران المحترمات بت

ع       شاهي المني صرح الشاهن يم ال دان، وتحط ى المي زول إل ضتهن    . الن دينون لنه ًا م ن جميع نح

  .ومواقفهن

ها من هذه األرض، حان الوقت ألن نخصص        واليوم وبعد دحر القوى الكبرى واستئصال جذور      

يومًا للمرأة، وأن نتحدث للعالم وللمجتمعات البشرية بفخر واعتزاز عن المرأة اإليرانية وتقدمها             

  .في ظل الجمهورية اإلسالمية

ى جنب مع                        ًا إل دهن جنب سهن وبل اء أنف دن في بن وم َيجه ة اإلسالمية الي إن النساء في الجمهوري

شاه        الرجال، وهذا هو م   د ال ه في عه انوا يتحدثون عن ذي آ عنى تحرير المرأة والرجل،ال ذلك ال

  .المخلوع، حيث آانت ممارستهم للحرية تتجسد في السجن واإلضطهاد والتعذيب واإليذاء

زة       ران العزي اء اي وجهن لبن إنني أوصي النساء بأن ينسين تصرفاتهن في عهد الطاغوت، وأن يت

ة             ــ التي هي لهن وألبنائهن ــ        بما يليق بها، وسنتخلص إن شاء اهللا من التبعية بكل صورها، بهّم

  .جميع الطبقات

وٌم   و ي ذي ه ادى اآلخرة، ال شرين من جم وم الع ات ي ساء الملتزم ع الن ارك لجمي ئ وأب ي أهن إنن

  .مبارك، وأسأل اهللا تعالى السالمة والسعادة لهن، والعظمة لإلسالم والمسلمين
  روح اهللا الموسوي الخميني

* * *  

  آلمة االمام الخميني بمناسبة يوم المرأة
  ٤/٤/١٩٨١بتاريخ 

  

                                                                                                                                            



  بسم اهللا الرحمن الرحيم

صديقة         سعيد لل د ال أهنئ الشعب اإليراني الشريف وأبارك له،ال سيما النساء الكريمات، يوم المول

  .الطاهرة، وهو جدير بأن ُيتخذ عيدًا للمرأة

ان                   لقد وقعت هذه الوالدة السعيدة في عصٍر وبيئ           ل آ سان، ب رأة آإن ى الم ه إل م يكن ُينظر في ٍة ل

ة     ي الجاهلي راألخرى ف ام اُألس ضعِة أم شعورأسرتها بال دعاة ل ا م ة   . وجوده ذه البيئ ل ه ي مث ف

ادات         ستنقع الع ن م ذها م رأة وأنق د الم يم بي الم العظ ي اإلس ذ نب ة، أخ ة المهول دة المنحط الفاس

ة رام   . الجاهلي ى االحت الم عل اريخ اإلس شهد ت ول اهللا  وي ه رس ان يولي ذي آ ر ال ذا ) ص(الكبي له

م تكن       . المولود الشريف، لكي يلفت األنظارإلى عظمة المرأة ومكانتها في المجتمع            المرأة إْن ل ف

ه أدنى من ست ب وم والدة . أفضل من الرجل فهي لي رأة، ي اة الم وم حي و ي وم ه ذا الي ل ه إذًا فمث

  .فخرها وانطالقة دورها العظيم في المجتمع

شيطاني                  إنني  أعتز وأفتخر بنساء ايران، وما حصل لهن من تحوٍل مّكنهن من إحباط المخطط ال

م                     ود المخططين األجانب وعمالئه ذه جه ذي تضافرت لتنفي الذي دام أآثر من خمسين عامًا، وال

أجورة     ة الم زة اإلعالمي ين واألجه اب المندّس اًء بالكّت افهين وانته شعراء الت ن ال دءًا م ذال ب . األن

ل              وبذل أثرن بأحابي ن يت ك أثبتن للعالم بأن النساء المسلمات الكريمات لن يتبعن سبل الضاللة، ول

  .الغرب والمتغربين المشؤومة

ابهن من                        ات وأذن ات المترف ة من الطاغوتي تثناء ثل ة الغاصبة، وباس ة البهلوي فطوال عمر الَملكي

أجورة  واق الم ستطع األب م ت ذليالت، ل ات ال سافاآيات والمتملق واء ال ن إغ ضِللة م دعايات الم وال

  الطبقات المليونية من النساء الملتزمات الالتي هن أحد أرآان األمة اإلسالمية،

  إيقاعهن في فخ المبهورين بالغرب، بل قاومن ببسالة طوال الخمسين عامًا المظلمة،

ق        ام اهللا والخل شّرفة أم ة بوجوه م ر    . وخرجن من هذه المقاوم  قضين  وفي التحول اإللهي األخي

  .وإلى األبد على أحكام ذوي القلوب العمياء الذين آانوا وما يزالوا يعتبرون الغرب قبلتهم

رار   ران األح ساء إي المية ولن ضة اإلس زة للنه صر والع ي  . الن ة الت ة العظيم ذه الطبق ر له والفخ

ريم،               ساهمت بحضورها الفاعل والشجاع في ميدان الدفاع عن الوطن اإلسالمي وعن القرآن الك

ات،         . في تحقيق النصر للثورة  ال وخلف الجبه ضًا في جبهات القت شاطها أي وهي اآلن تمارس ن

  .وتقف علي أهبة االستعداد للتضحية

رن            ق، ويفتخ ن الح دفاع ع احات ال ى س ل إل شبانهن البواس ن ب ي دفع ات الالت م اهللا األمه رح

  .بشهادتهم الكريمة

ر              ولعنة اهللا على تلك الدمى القابعة في قصورالذل        ًا غي  في الداخل والخارج والتي ال تعرف هّم

  .حياتها الحيوانية المنحطة، وال تفكر إال بشهواتها ونزواتها اإلفسادية



ى     ضاء عل ا، الق ا وآتاباته ن خالل أقواله اول م ي تح ة الت ادي المجرم سن واألي ك األل لتقطع تل

  .يسارالجمهورية اإلسالمية، وجرِّ بلدنا العزيز إلى أحضان اليمين أو ال

ة       ى تربي بالد، عل اء ال ف أرج ي مختل وم ف ن الي ي يعمل ات الالت سوة الملتزم لة للن ة متواص تحي

  .االطفال وتعليم االميِّن، وتدريس العلوم اإلنسانية والثقافة القرآنية الغنية

شهادة                           وطن درجة ال دفاع عن ال ورة وفي ال ذه الث ن في ه سالم اهللا وثناؤه على النسوة الالتي َنل

  .ة، وعلى الالتي يعملن في المستشفيات والمستوصفات على خدمة المرضى والمعاقينالسامي

  .والسالم والتحية لألمهات الالتي ضّحين بأبنائهن بكل إعتزاز وفخر

ستيقظ المجتمع                      ا أمل في أن ي دان اإلسالمية، وآّلن ساء الملتزمات في البل رأة للن مبارك عيد الم

وة المصطن       نهض لنجدة                  النسوي من الغفلة والغف اهبين، وأن ي ل الن ه من قب عة التي فرضت علي

ر      . المخدوعين واألخذ بيد المرأة على طريق تحقيق مكانتها السامية         وآّلنا أمل في أن تتعظ وتعتب

المية        ورة اإلس ة الث ران ببرآ ساء اي ذي وصل لن زة التغييرال ن معج المي، م الم اإلس ساء الع ن

  .تهن وقيادة بلدانهن إلى الحرية واالستقاللالعظيمة، وأن يسعين إلى إصالح مجتمعا

  .رحمة اهللا تعالى وبرآاته على النساء الموقرات لإلسالم وإليران العزيزة

  والسالم على عباد اهللا الصالحين من المؤمنين والمؤمنات
  روح اهللا الموسوي الخميني

* * *  



  آلمة االمام الخميني بمناسبة يوم المرأة
  ١٩٨٢/ ٤/ ١٤بتاريخ 

  
  سم اهللا الرحمن الرحيمب

ارك      رأة المب وم الم ات، ي وم شريف    . أبارك للشعب اإليراني العظيم، ال سيما النساء العظيم ه ي إن

  .للعنصر المتأللئ الذي هو أساس الفضائل اإلنسانية والقيم السامية لخليفة اهللا في األرض

ن من جمادى اآلخر، حيث  وما هو أآثر برآة وأعظم قيمة، هو هذا اإلختيار الموفق جدًا للعشري     

المرأة التي  .. ذآرى مولد المرأة اإلنسانة التي هي من معجزات التاريخ ومن مفاخرعالم الوجود     

رّبت في ُحجرة صغيرة وبيت متواضع، أشخاصًا يشّع نورهم من وجه الثرى إلى عالم األفالك،               

ُحجرة التي تبوأت مرآَز    صلوات اهللا وسالمه على هذه ال     .. ومن عالم الملك إلى الملكوت األعلى     

  .إشعاع نور العظمة اإللهية، وداَر تربية خيرة ولد آدم

ساد     . يحظى َدورالنساء في العالم بسمات خاصة   ابع من صالح وف إن صالح وفساد أي مجتمع ن

ساق                  . النساء فيه  رادًا ي فالمرأة هي الكائن الوحيد الذي بمقدوره أن يمنح المجتمع من أحضانه أف

ل ا    ه من               المجتمع ب ا أن سامية، آم سانية ال يم اإلن تقامة والق ى اإلس اتهم، إل ات، بفضل برآ لمجتمع

  .الممكن أن يكون العكس أيضًا

د النظام                ى ي ـ عل سائه المظلومات ـ يما ن ـ ال س ز ـ ي العزي ال شك في أن ما لحق بالشعب اإليران

ل     الشاهنشاهي طوال الخمسين عامًا المظلمة من تاريخ ايران، آان بتخطيط وإ           عداد مسبق من قب

لقد إرتكب رضا خان وابنه المجرم، وبوحي من أفكارهما المريضة، جرائم    . المجرمين الدوليين 

  .فظيعة ال نظيرلها أو قّل نظيرها في تاريخ هذا البلد

ة   ـ خاص رها ـ شعوب وأس طهاد ال ن اض اتهم ره رون دوام حي ذين ي ون ال د أدرك المجرم لق

القرون األخيرة حيث ُفتح الطريق أمامهم إلى البلدان اإلسالمية    الشعوب اإلسالمية ــ أدرآوا في      

ونهم  ي عي ا أن تكون شوآة ف ي بإمكانه ة هي وحدها الت ة المتدين النفط، أن الفئ ة ب ة والغني الثري

وى   دًا لفت طراً واح ف أن س تغاللهم، ورأوا آي تعمارهم واس ول دون اس ي )[49]٤٩(وتح ع دين  مرج

ه أن ُير  اس، بإمكان ه الن ن    يحترم وا م وي، وتنّبه اري الق بالط القاج ة وال ة البريطاني ع الحكوم آ

                                                 
 الـــشيرازي  يقـــصد الفتـــوى التـــي أصـــدرها المرحـــوم آيـــة اهللا الميـــرزا محمـــد حـــسن        ) [49]٤٩(

المرجع اإلسالمي الشيعي الكبير، بشأن تحريم التبغ، التي فجـرت األوضـاع فـي      ) ق.هـ١٣١٢ـ١٢٣٠(
ــ ١٣٠٩ ــ   ١٣٠٨(مختلف أنحاء ايران خالل عامي       وآـان ذلـك أول     )  م ١٨٩٢ ـــ    ١٨٩١(المـصادف   ) ق. ه

 في إلغـاء امتيـاز      تحرك شعبي ناجح في تاريخ ايران الحديث انتهي بهزيمة الحكومة وانتصار المعارضة           
التبغ الذي ُمنح إلى إحدى الـشرآات اإلنجليزيـة وقـد أّدت هـذه الفتـوى وقتهـا دورًا آبيـرًا فـي توحيـد                         
صفوف مقاومة العلماء والشعب فـي االنتفاضـة التـي فجروهـا، ممـا اضـطر ناصـرالدين شـاه، الحـاآم                      

 .آنذاك، إلى إلغاء عقد الشرآة المذآورة وتعويضها



تور   ورة الدس داث ث شروطة(خالل إح ساء   )[50]٥٠()الم ه الن نهض ب ذي ت دور ال ى ال ا، إل ا تاله  وم

ه                وا بأن خاصة الطبقة المتوسطة والمحرومة، في دفع الرجال للنزول إلى معترك الصراع، وتيّقن

ى           ة عل شل               ما دامت هذه العوامل باقي ى الف ؤول إل إن محاوالتهم ومخططاتهم سوف ت ا، ف . قوته

ة       ات المتدين لذلك رأوا أن من الضروري إضعاف األسس الدينية ومكانة القيادة الدينية لدى الطبق

ة      ا الغني ب ثرواته دان ونه ذه البل ى ه سيطرة عل ن ال وا م ى يتمكن ذا   . حت روا به ا فّك ن حينه وم

ه     د نجحوا     . المخطط وسعوا إلى تطبيق ذا                وق بًا ألداء ه ان أن وجدوا رضاخان مناس ك، فك في ذل

ا                    ة بكل م الدور، فعملوا على إيصاله إلى السلطة، وعمل بدوره على محاربة هذه العوامل الثالث

  .أوتي من قوة

وطن،                  إن الذين شهدوا تلك الفترة يتذآرون ماذا فعل هذا الخائن الضاّل بمساعدة عمالئه خونة ال

ة             وأية أسا . بهذه الطبقات  ساد والرذيل ى الف ليب لجأوا إليها لحرف السيدات المظلومات وجّرهن إل

  .الرخيصة، من أجل تطبيق خططهم بوتيرة أسرع

ى الكتب واألشعار                            ة، نظرة عل رة المظلم ك الفت درك تل م ي ذي ل الي، ال ل الح يكفي أن يلقي الجي

ار  وت القم شاء وبي ز الفح صحف والمجالت، ومراآ سرحيات وال ات والم ع والكتاب  ومحالت بي

الخمور، ودور السينما التي تستحضر معالم تلك الفترة، أو أن يسأل ممن شهدوا تلك الفترة، عن             

سان، تحت شعار                      ة لإلن ة والمعّلم ة المربي ذه الطبق ساء، ه الظلم والخيانات التي ارتكبت بحق الن

  .المرأة التقدمية

ة، خصوصًا محرومي       سوية المتدين اهير الن د قاومت آل   ال شك في أن الجم ع، آانت ق المجتم

ك ات     . ذل ن الطبق ر م اط الكثي ين أوس م ب ذ مخططه ي تنفي وا ف ة نجح ستعمرين الخون د أن الم بي

  .المترفة التي تعشق اللهو واللعب، والتي جعلت السوق حاميًة ألسيادهم

سيدات             ة ال يم، خاص شعب العظ ود ال الى وجه ة اهللا تع ضل عناي ـ بف م ـ ث ت ضًا وحي واآلن أي

ا         والِمق ل أفعاله دودة تواص ة مع اك أقلي ت هن ا زال المين، م ع دابرالظ ـ قط شجاعات ـ دامات ال

                                                 
راب أوضاع إيران أواخر القرن التاسع عشر وبدايـة القـرن العـشرين، وبعـد أن ضـاق                  ساعد اضط ) [50]٥٠(

الناس ذرعًا بظلم وجور الحكام والوالة المـستبدين، وتنـامي وعـي الجمـاهير انتفاضـة العلمـاء وطلبـة                    
د العلوم الدينية، وعجز مظفر الدين شاه القاجاري، الشاه آنذاك، عن إدارة أمور البالد، ساعد في إعـدا         

ــ  ١٣٢٤التي تّوجت باالنتصار عـام      ) الحرآة الدستورية أو المشروطة   (األرضية لحرآة ثورية ُعرفت بـ       .  ه
 . م، بعد آفاح شعبي طويل١٩٠٦

وعلى الرغم مـن أن هـذه الحرآـة لـم توّجـه الوجهـة الـصحيحة إال أّنهـا أوجـدت تحـوًال آبيـرًا فـي ترآيبـة                              
 وفي تبديد جبروت عناصر البالط واإلقطاعيين الكبار، وتحكيم         المجتمع اإليراني وإزالة الفوارق الطبقية،    

بيَد أنه ونتيجة لنفوذ العناصر المتغربة، وعزل علمـاء الـدين عـن الـساحة الـسياسة                 .. القانون والعدالة 
وقـد قـاد ذلـك إلـى عـودة النظـام            . والحكم، عجزت الحرآة الدستورية عن تحقيق أهـدافها المنـشودة         

  ).والد شاه ايران المطرود(نية عن طريق انقالب رضاخان الوراثي إلى الحكم ثا



ائن                       صغار، وأن َينجوا من آم ار وال شياطين الكب ل ال ضًا أحابي السفيهة، ونأمل أن يعي هؤالء أي

  .هؤالء الخونة

زة، أن نف                   ران العزي سائنا  ينبغي لنا اليوم، الذي هو يوم المرأة، وحقا أنه يوم المرأة في اي . اخر بن

ة من النهضة، وأن ُيظهرون آل                         ا في الصفوف األمامي فأية مفخرة أسمى من أن تقف حرائرن

ا             رى وأذنابه وى الكب سابق والق ة النظام ال اريخ    . هذه المقاومة والصالبة في مواجه سجل الت م ي ل

ا     رى وأذنابه وى الكب سابق والق ام ال ة النظ ي مواجه صالبة ف ة وال ذه المقاوم ل ه م ي. مث سجل ل

صر ي أي ع ال ف ن الرج ى م شجاعة حت ة وال ذه المقاوم ل ه اريخ مث ساء . الت ة الن إن مقاوم

ة   رب المفروض ي الح ضحياتهن ف ات وت ز   )[51]٥١(العظيم ديربنحو يعج اب والتق ى اإلعج ث ع  تبع

  .البيان عن وصفها

دن أعزتهن، ال         واتي فق  لقد رأيت طوال مدة الحرب مواقف من االمهات واألخوات واألزواج الل

ورة أخرى     ة ث ا في أي ر له د نظي د يوج ي ذآرى ال    . أعتق سبة ل ومن المواقف التي أضحت بالن

ورة األعزاء                      أنساها ــ ولوأن جميع المواقف هي آذلك ــ هو زواج فتاة شابة من أحد حراس الث

ي الحرب  اه ف ه وأصيبت عين ا يدي د آلت ة   . فق امية مفعم روح س شجاعة ب اة ال ذه الفت ت ه د قال لق

صدق و ورة           بال اه الث ي تج ألؤّدي دين ة، ف ى الجبه ذهاب إل تطيع ال ت ال أس ا دم الص، م األخ

  .واإلسالم بهذا الزواج

ا أو تصويرها                      ة يعجزعن بيانه ه اإللهي سانية ونفحات ه اإلن إن عظمة هذا الموقف الروحي وقيمت

اء          فة والفقه اء والفالس انين والعرف امين والفن اء والرس شعراء والخطب اب وال ن الكت ى أّي م إل

ايير             . غيرذلك ا بالمع ردعن تقويمه ا يعجزأي ف دينها ومعنوياته ة وت اة العظيم إن تضحية هذه الفت

  .السائدة

الى                         ارك وتع ساء الالتي حفظهن اهللا تب ا من الن رأة وأمثاله إن هذا اليوم المبارك هو يوم هذه الم

  .من أجل اإلسالم وإيران وعظمتهما

الرفيق              وهنا أود أن أتقدم بنصيحة أبوية خالصة       شابات الالتي التحق أزواجهن ب سيدات ال  إلى ال

ات                        دن ذآري زواجهن يخل إنهن ب ة، ف ة القيم سنة اإللهي ذه ال زواج، ه األعلى، بأن ال ُيعزفن عن ال

                                                 
بانتصارالثورة اإلسالمية في إيران وسقوط النظام الملكي، خـسرت أمريكـا أحـد أهـم المنـاطق                 ) [51]٥١(

االستراتيجية في العـالم، ومكانـًا آانـت تــنهب منـه ثـروات المـسلمين العظيمـة؛ لهـذا بـدأت بحياآـة                  
سالمية وإعادة نفوذها إلى ايران، فقدمت الدعم للمتمردين فـي الـداخل،            المؤامرات إلسقاط الثورة اإل   

. ثم شّنت هجومها العسكري المباشرعلى طبس وسط ايران، وقادت المـؤامرات اإلنقالبيـة المختلفـة              
وعندما فشلت في جميع مؤامراتها تلك، قامت بتحريض النظام العراقي لشّن هجومـه العـدواني ضـد                 

خالل هذه الحرب التي راح ضحيتها مئات اآلالف من القتلـى والجرحـي والمعـوقين               و. الثورة اإلسالمية 
واألسرى، والخسائر الفادحة التي تكبدها آال البلدين والتي قّدرت بمليارات الدوالرات؛ عجـزت القـوى               

 .الكبرى وعميلها صدام العفلقي عن تحقيق أي هدف من أهدافهم



ضاً  ضحية أي ة والت ة    . المقاوم رون أهمي ن ال يعي اوس بعض م ى وس صغين إل يهن أن ال ي وعل

  .لصالحهن وفسادهن

ًا،      آذلك أذّآر حراس الثورة وال     ّد مغنم سيدات يع جنود والشباب األعزة، بأن الزواج من هاتيك ال

رفاً    موًا وش اتهم س دون حي شرف، يزي ن ال ة م ذه الدرج ارهم ألزواج به م بإختي يكن اهللا . وأنه ول

  .ناصرآم وعونكم

ة             ة والمقاوم ى    .. تحية وسالم الحدود لهما على النسوة الملتزمات، هذه العناصر الغالي ارك عل مب

  .وم المرأة األغر، وآان اهللا في عون هذا البلد العزيز، وناصرالجميع ونصيرهمالجميع ي
  روح اهللا الموسوي الخميني

* * *  



  آلمة اإلمام الخميني بمناسبة ذآرى مولد فاطمة الزهراء ويوم المرأة
  ١٩٨٥ / ٣ / ١٢بتاريخ 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ذا    ي ه ات ف ساء اإليراني د خطت الن د اهللا فق وات    بحم يم، خط رأة العظ وم الم ارك، ي وم المب  الي

ا       دوهن به ي قّي ود الت ن القي سهن م اذ أنف ق إنق ى طري الم، وعل ق اإلس ى طري ة عل ا . عظيم وأن

و أن     ارك، وأرج وم المب ذا الي يما الحاضرات، ه ساء ال س ع الن ارك لجمي ذه الفرصة ألب أنتهزه

ان           يوفقكن اهللا سبحانه في مواصلة التزامكن وخدمة هذا البلد         ا آ ة، مثلم اة الظلم  الذي دّمره الطغ

ي   رة الت ي الفت داثها وف ورة وخالل أح ذه الث ل ه ة باإلسالم قب ع األمورالمتعلق ي جمي ّن دور ف لك

  .أعقبت انتصارها

ع    ا من الوجود     .. لقد ضّيعوا حقوقكّن وحقوق الجمي دون أن يمحون انوا يري دون أن   .. آ انوا يري آ

ه           يجّروا شبابنا إلى الفساد، وأن يس      سرَن في ولكن اهللا   . وقوا نساءنا خالفًا للمسير الذي ينبغي أن ي

ى اآلن                ا حت ه ألن نواصل طريقن ر أن     . تبارك وتعالى منَّ علينا جميعًا بنصره وتوفيق ونحن نعتب

ساء      ا الن دماتكّن أيته ن خ ت ره ي تحقق ات الت ن النجاح ر م شاطكن،   .. الكثي ن ن ضًال ع ن ف ِانك

وأنتن الالتي تحملتن صنوف التعذيب الروحي واآلالم في        .. تضاعفن من عزم الرجال ونشاطهم    

  .زمن الطاغوت

احة     ن س ا م شيطانية ومحوه وة ال ر الق ن دح د اهللا م تن بحم اومتكن تمكن زامكن ومق ضل الت وبف

م تكن     . الوجود، ولم تسمحن بتحقيق تلك األحكام التي آانت تعشعش في رؤوسهم        و ل م اهللا ل ويعل

ضحي   ن ت م تك ضة، ول ذه النه ار    ه يوخ وآب باب وش ال وش ساء ورج ن ن ي م شعب اإليران ات ال

انيتن وصمدتن في            . وصغار، لكان هذا الشعب قد فقد آل شيء        ذبتن وع وأنتن أيتها النساء قد تع

جميع المراحل وأّديتن دورآن في جميع المجاالت الثقافية واإلقتصادية، إذ أن شريحة آبيرة من               

ارس  رى تم ة، وأخ ي الزراع ل ف ساء تعم ال   الن ي مج ة ف صناعي، وثالث ال ال ي المج شاطها ف  ن

ن   م والف ة واألدب والعل ع     . الثقاف الى، وموض ارك وتع د اهللا تب شكورة عن ة م ودهن آاف وإن جه

اء اهللا  ه إن ش ه ولطف إن اهللا   . عنايت زام ف ذا اإللت ى ه ساء محافظات عل ا الن تن أيته تن أن ا دم وم

  .تبارك وتعالى ناصرآن

ه            أيتها النساء اجِهدن في ت     ذيب أخالق ى ته ه إل ين ب ن، وفي حث من تلتق ِاحرصن  . هذيب أخالقك

ذه      . على أن تصدر منكن ردود فعل تجاه هذه الجرائم التي لحقت بكن   ى ه اظ عل إسعين في الحف

ينبغي  . المنزلة التي هي منزلة المرأة المتسامية، واإلقتداء بالمرأة الفريدة السيدة فاطمة الزهراء            

وينبغي لنا جميعًا إستقاء أحكامنا اإلسالمية من هذه الشخصية         . المرأة القدوة للجميع اإلقتداء بهذه    



دن             .. الفذة ومن أبنائها   صديقة الزهراء، واجِه إحرصن ألن تظهرن بالصورة التي آانت عليها ال

ك                      وى مل ا أن التق ع، آم في آسب العلم والتقوى،ألن العلم ال يقتصر على أحد، بل هو ملك للجمي

ن،             . ب العلم والتقوى واجبنا جميعاً    إن طل . للجميع ة معك زة الحكومي اون األجه ا أرجو أن تتع وأن

افتكن  اء ثق ة إلغن ائل الالزم ع الوس ديكن جمي اول أي ي متن ضع ف ات .. وأن ت ن موفق ل أن تك وآم

  .ومسدَّدات في جميع المجاالت

ن لإلسال               ة اإلسالم وحقق اتهن لخدم بابهن وأوق ران أرواحهن وش ساء اي ذا   وآما أوقفت ن م آل ه

تن متواجدات                     ا دم ة م ى ثق الذي نرفل فيه، أرجوأن تتواصل مساعيهن هذه أآثر فأآثر، وآّن عل

اٍض في                    ر وم إن اإلسالم بخي م، ف شباب وتضحين به ربين ال في الساحة وملتزمات باإلسالم، وت

  .طريقة لقطع أيدي أعداء الدين عن هذا البلد وجميع البلدان اإلسالمية

دًا في إعالء                   آمل أن تقتدي الن    ألين جه زات الالتي ال ت ا العزي ّن أيته ّن، بك ساء المسلمات أينما آ

  .مكانة المرأة، وتالفي الظلم والحيف الذي لحقها في النظام البائد

وبطبيعة الحال ينبغي . أسأل اهللا أن يوفقكن جميعأ لخدمة اإلسالم، وأن يحفظ لكّن دينكن ودنياآن          

زلتكن              )[52]٥٢( سّنه اإلسالم  أن تلتفتن إلى أن الحجاب الذي      انتكن ومن ى مك اظ عل .  هو من أجل الحف

ى                      اء عل ـ هو من أجل اإلبق إن آل ما سّنه اهللا تبارك وتعالى وأمر به ــ سواء للمرأة أو للرجل ـ

ن   وحي م ضيَّع ب ن أن ت ن الممك ان م ي آ ا، والت ل منهم ا آ ع به ي يتمت ة الت ل الحقيقي يم والمث الق

شيطانية، أو   اوس ال ه  الوس ه وأذناب دة وعمالئ تعمار الفاس دي اإلس ود (بأي ظ اهللا وجه وال حف ل

  ).المخلصين ولوال وعي تلك المؤامرات

  .أسأل اهللا سبحانه أن يوفقنا جميعًا لخدمة اإلسالم وهذا الشعب

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

* * *  

                                                 
عاليم االسالم الحنيف وآراء الفقهاء األعالم، يجب علي المرأة إخفاء طبقًا آليات القرآن المجيد وت    ) [52]٥٢(

دائرة الوجه والذي ينبغي أن يكون خاليًا من أي نـوع مـن المكيـاج الملفـت للنظـر                   (بدنها ما عدا الوجه     
عـن أنظـار غيـر المحـرم، علمـًا أن عـدم إخفـاء الوجـه                 ) من الرسغ فصاعداً  (والكفين  ). والمثير والمهيج 

وال يخفى أن فلسفة اللباس الذي      .  ال يعني جواز نظر الرجال إليها المصحوب بالريبة والشهوة         والكفين
شّرعه اإلسالم للنساء يتمثل في تـوفير الراحـة النفـسية، واسـتحكام الـروابط العائليـة واإلجتماعيـة،          

المعرفة، وفـي  وإيالء المرأة احترامًا وقيمة، لتمارس نشاطها الفاعل في المجتمع وفي تحصيل العلم و          
المساهمة في تحديد مصيرها، بل تذهب أبعد من ذلك في حـصر أنـواع الـشهوة فـي نطـاق األسـرة                      

 .وإطار الزواج الشرعي، حتى يتوجه المجتمع لممارسة نشاطاته



  أةويوم المر) س(آلمة اإلمام الخميني بمناسبة مولد فاطمة الزهراء 
  ١٩٨٦ / ٣ / ١٢بتاريخ 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

يالد        د م سعيد، عي د ال المية، العي دان االس ساء البل ع ن سيدات، وجمي ا ال ًا أيته ّن جميع ارك لك أب

ذي                   ًة الطريق ال ساء المكرمات قاطب المولود األعظم السيدة فاطّمة الّزهراء، وأرجو أن تقتفي الن

رأة ا الى للم ارك وتع ساميةاختطه اهللا تب داف اإلسالمية ال ن األه سلمة، وأن يحقق رة .لم ه لمفخ إن

  .آبرى أن اختاروا يوم مولد الّصديقة الّزهراء يومًا للمرأة، إنه لمفخرة ومسؤولية

ّصديقة الّزهراء          ه        . أراني قاصرًا عن الحديث عن ال ذآر حديث نقل أآتفي ب ذا س افي (ل  )[53]٥٣()الك

ام          ال   الشريف بسند معتبر جاء فيه أن اإلم ّصادق ق ا خمسة وسبعين            : (ال د أبيه ة بع عاشت فاطم

م    زن وأل ي ح ضتهن ف ًا ق صابها      . يوم ا بم ين وعّزاه ل األم ا جبرائي رة زاره ذه الفت الل ه وخ

  ).وأخبرها ببعض ما سيحدث بعد أبيها

اً                     سبعين يوم ذه الخمسة وال رًا خالل ه ا آثي ردد عليه ل ت ى أن جبرائي ة إل وال . يشيرظاهر الرواي

اء العظام     أعتقد أن م  ى من األنبي ة األول ى مدى خمسة    .. ثل هذا قد ورد بحق أحد غير الطبق فعل

د،    ا بع ذريتها فيم يلحق ب ا س ا وم ا سيحصل له ا بم ا وأخبره ل عليه ردد جبرائي ًا ت بعين يوم وس

وحي   ب ال و آات ك، فه ؤمنين ذل ب أميرالم ول اهللا  . وآت ي رس ب وح ان آات ه آ ا أن ـ ) ص(فكم ـ

ضًا آاتب        ) ص(نزول األحكام انتهى بوفاة الرسول األعظم       وطبيعي أن الوحي بمعنى      ان أي ـ آ ـ

  .وحي الصديقة الطاهرة خالل هذه الخمسة والسبعين يومًا

فال يتبادر إلى األذهان أن   . إن موضوع تردد جبرائيل إلى شخص ما ليس بالموضوع اإلعتيادي         

خص   ى أي ش ردد عل ل يت ين روح ه    . جبرائي بًا ب ستلزم تناس ذا ي ل ه ام  إن مث شخص ومق ذا ال

تّم عن                ولي ي ك ال ذا النبي أو ذل ى ه ل عل ذا التنزي أن ه ا ب جبرائيل ــ الروح األعظم ــ سواء آمن

غ                  طريق الروح األعظم، يأتي به إلى المرتبة الدنيا، أو أن اهللا تعالى هوالذي يأمره بالنزول وتبلي

بلنا هذا الذي يردده بعض      سواء قلنا بذلك الذي يؤمن به بعض أصحاب الرأي، أو ق          ..ما يؤمر به  

أهل الظاهر، فما لم يوجد تناسب بين روح الشخص وجبرائيل الذي هو الروح األعظم، فإن هذا                

ـ               . التردد لن يتحقق   روح األعظم ـ ـ ال وإذاما آان هذا المعني وهذا التناسب متحققًا بين جبرائيل ـ

وغيرهم، فهوال يتوفرألي   ) ع(وعيسى وموسى وإبراهيم  ) ص(واألنبياء أولي العزم آرسول اهللا      

شير           . آما أنه لم يتحقق بعد الّصديقة الّزهراء ألي أحد        . شخص ا ي م أجد م حتى بالنسبة لالئمة، ل

نهم     ) ع(إلى تردد جبرائيل   ى               . بهذا النحوألي واحد م رًا عل ردد آثي ل ت ه أن جبرائي ذي رأيت ل ال ب
                                                 

 .٣٥٥، ص ٢أصول الكافي، ج ) [53]٥٣(



دها          فاطّمة الّزهراء خالل الخمسة والسبعين يومًا هذه، وقد أخبره          ذريتها من بع ا سيحدث ل . ا بم

ك   ) ع(وآان أميرالمؤمنين  ان               . يكتب ذل ا أمر صاحب الزم ّل من األمور التي ذآره ، )عج (ولع

  .ربما آان ذلك. نحن ال نعلم. وربما آانت أحداث ايران ضمن تلك األمور

رت     ي ذآ ضائل الت ع الف ن جمي مى م ضيلة أس ذه الف شرف وه ذا ال ي َأعتبره ال، إنن ة ح ى أي عل

نهم وبعض              للّز سامية م ة ال هراء رغم عظمتها آّلها، وهي لم تتحقق ألحد سوى األنبياء بل الطبق

ولم يتحقق ألحد بعدهم مثل هذا، وهو من الفضائل التي ِاختصت               . َمْن هم بمنزلتهم من األولياء    

  ).ع(بالّصديقة فاطّمة الّزهراء

اء          . للمرأةبأن جعلوا من هذا اليوم يومًا       ) أيتها النساء (يجب أن تفخرن   ّن من تحمل أعب وال بد لك

ة                        .. مسؤوليته ّصديقة فاطّم د ال وم مول ادى اآلخرة، ي أن يكون العشرين من جم فإذا ما اقتنعتن ب

رة        )ع(الّزهراء اتقكن مسؤوليات آثي ى ع ا      . ، يومًا للمرأة، فإن ذلك يلقي عل ّر شعٌب م ا أق إذا م ف

ي بال            ه التحل تم علي ك           يومًا للجهاد، فإن قبوله هذا يح ع أحد عن ذل وم، وإذا ِامتن ك الي اد في ذل جه

اد              ًا للجه وم يوم ك الي ل ذل ًا          . فهذا يعني أنه لم يقب وم الفالني يوم أن يكون الي ٌة ب ا آمنت أم وإذا م

ساني                     ه اإلن ًا لواجب ك يعمل خالف ه  .. للحرب، وقبل أبناؤها ذلك، فإن آل َمْن يتخلف عن ذل وعلي

بما تتسم به من    ) ع(قبلتن بأن يكون يوم مولد الّصديقة الّزهراء      فإذا ما اقتنعتن أنتن أيتها النساء و      

ي      ة الت سؤوليات العظيم اء الم ل أعب تعدادآن لتحم ي ِاس ذا يعن رأة فه ًا للم ة، يوم االت ومنزل آم

ّصديقة الّزهراء      اد     ) ع(اضطلعت بها ال ا مسؤولية الجه ّصديقة الّزهراء جاهدت خالل        . ومنه فال

ا        هذه الفترة الوجيزة على قدراِ     تهم بخطبه د   . ستطاعتها، وحاججت سلطات عصرها وواجه وال ب

د    . لكّن من اإلقتداء بسيرتها لكي تترجمن إيمانكّن بيوم مولدها يومًا للمرأة    وم مول ى ي أي أن يتجل

ع الخصال التي             .. فاطّمة الّزهراء يومًا للمّرأة حقاً     ا وجمي ا وعفافه ينبغي اإلقتداء بزهدها وتقواه

ا، فيجب أن           . تباع سيرتها إذا ما آمنتن بهذا اليوم      يجب اِ . ِاتصفت بها  أما إذا تقاعستن عن إتباعه

الوا          . تعلمن أنكن لم تعشن يوم المرأة      ن تن رأة، ول وم الم إنكّن، وأي شخٍص آخر، لن تدخلوا في ي

ر     ذا األم وا به م تؤمن ا ل شرف م ذا ال ذه     . ه ل ه ن أج دن م ذلك وأن تجاه ؤمّن ب ل أن ت ا آم وأن

دان        المسؤوليات الت  ي تتحملن أعباءها، سواء في ميدان ِاآتساب العلم، الذي هوأمٌرمهٌم، أو في مي

  .فهذه أموٌر واجبٌة على آل رجٍل وإمرأٍة، صغيرًا وآبيرًا. الدفاع عن اإلسالم

اء اإلسالم ومن                             ه أحد من علم د اإلسالمي، واجب ال يختلف في الدفاع عن اإلسالم، وعن البل

ى     المسلمين، إن ما هو موضوع    ر واجب عل  جدل ونقاش هو موضوع الجهاد اإلبتدائي وهو غي



و                      )[54]٥٤(.المرأة ا وعن اإلسالم، فه ا له ا، عن م ا و، عن حياته  أما الدفاع عن حريمها، عن وطنه

  .واجب على الجميع

ستلزماته،                        وفير م ضافرالجهود لت ع، فمن الطبيعي أن تت ى الجمي ًا عل دفاع واجب وإذا ما أصبح ال

ه                    التي من جملته   سر ل ون العسكرية لمن يتي واع الفن يم أن ا إقامة دورات التدريب العسكري وتعل

ل                   . ذلك دافع، ب فال يكون األمر بهذه الصورة وهي أنه يتحتم علينا الدفاع ولكننا ال نعرف آيف ن

دفاع     اليب ال ون          . ال بد من تعّلم أس ى فن ه عل دربن في ذي تت ة الحال يجب أن يكون الجوال وبطبيع

ه                    القتال سليم  وفر في ع الجوانب وتت اف من جمي ًا، أي أن يكون الجو إسالميًا يحافظ فيه على العف

  .الشؤون اإلسالمية

لقد آانت النساء في الجمهورية اإلسالمية سّباقات في تحمل أعباء المسؤولية، آما هو الحال في      

ي         ّباقات ف ّن س د آ ديث، فلق ا الح الل تاريخه ران خ هدتها اي ي ش داث الت ف األح ضة (مختل نه

راهن حيث                  )التنباآو بالد في الظرف ال شهدها ال ، وفي الحرآة الدستورية، وفي األحداث التي ت

دورآبير رأة ب ساهم الم ا مضاعف. ت ول أن دوره ل ينبغي الق ن . ب و ِافترضنا أن مجموعة م فل

ال،   اء القت ضًال عن تحمل أعب ذه الحال ف ي ه ّن ف ال، فه ة للقت احة المعرآ ى س ساء ِاتجهن إل الن

رًا               ي دال ينفعل آثي ضاعفن من عزيمة الرجال، إذ أن للرجال تجاههن إحساسًا خاصًا، فالرجل ق

حتى لو رأى أمامه مئة شخص يقتلون، ولكنه قد يبدي رد فعٍل سريٍع إذا ما رأى إمرأة تتصرف                  

أنها              ه ش ة، واليعني رأة أجنبي ك الم ذه الحساسية موجودة     . تصرفًا ال يليق وإن آانت تل ل ه إن مث

ا قضية          .  الرجال لدى ا فيه ضايا، بم ع الق ة في جمي وعليه فإن حرصكن على التواجد في الطليع

ي                    دام، والتحل دفعهم لإلق ات، سيزيد من عزم الرجال وي الدفاع والجهاد، وتقديم الدعم إلى الجبه

  .بالشجاعة الالزمة للنزول إلى ساحة المعرآة

ة                   ذا الظرف، إذ نقف في مواجه ل ه ل من الهجوم اإلعالمي            إننا اليوم نعيش مث م الهائ ذا الك ه

ين          . العالمي الرهيب  ا الجبهت صنعون         . ولكننا بحمد اهللا منتصرون في آلت ذين ي بابنا ال د اهللا ش وأّي

يش      ين الج رق ب دًة، دون ف دًا واح وم ي م الي ًا، فه كرهم جميع ا ش ة، ويجب علين م البطولي المالح

وات ال  . والحرس  ورة وق ع من الجيش وحرس الث وى األمن  إن الجمي ة وق ى )[55]٥٥(تعبئ ، يعمل عل

                                                 
داء اسـتوجب حالـة     الجهاد غير واجب على النساء، إال إذا تعّرضت بالد المسلمين إلـى ِاعتـ             ) [54]٥٤(

إال أنـه فـي     . ففي هذه الحالة، وآما أفتى الفقهاء، يجب على النـساء الجهـاد           . دفاعية مئة بالمئة  
 .غير هذه الصورة ال يعتبر الجهاد واجبًا على المرأة

تتــألف القــوات المــسلحة فــي الجمهوريــة اإلســالمية مــن رآنــين أساســيين، همــا القــوات ) [55]٥٥(
وتـضم  ) أو مـا يعبرعنهـا باإلنتظاميـة      (وقـوى حفـظ األمـن الـداخلي         ) اميـة المسلحة العسكرية النظ  

القوات المسلحة النظامية آًال من الجيش وحـرس الثـورة وقـوات التعبئـة، وتـتلخص وظيفتهـا فـي                    
الحفاظ على نظام الجمهورية اإلسالمية والدفاع عن حدود البالد أمام ِاعتـداءات األ جانـب، والـذود                 

أبناء الشعب، أما القوى المسلحة اإلنتظامية، فقد آانت تتكون في الـسابق     عن اإلستقالل وحرية    



ر           ى التقهق ا عل وى الفاسدة وإجباره د اهللا في آل الجبهات التي          . دحر الق ع هؤالء بحم وإن جمي

  وفي الجانب. يتواجدون فيها آانوا منتصرين آما سمعتم وشاهدتم

ر    ي تحري وده، فف شجاعة لجن واط ال ه أن الل منح ن خ حة م دام واض ة ص إن هزيم ر ف اآلخ

سحاب               )خرمشهر( ى اإلن رهم واضطرارهم إل وفي  .  لو تتذآرون، منحوا تلك األنواط رغم تقهق

ي سمعت                   .  أيضاً )[56]٥٦()الفاو(قضية   اك، إال أن ا حدث هن ًا بم فعلى الرغم من أن العالم مقتنع تمام

ى صدام     . أنهم منحوا أنواط الشجاعة، وأن أبواقهم تذآرعكس الواقع أحياناً         ومن هذا يظهرأّن عل

  . أنواط شجاعة آثيرة في هذه األيام، للهزائم المتتالية التي يمنى بها جنوده آل يومأن يمنح

البد لكّن أيتها النساء من اإللتفات إلى هذا المعنى وهو مثلما يجب على الرجال في الجبهات أن                    

دعم، وأن                        واع ال ّدمن أن ضًا خلف الجبهات أن تق تن أي يكن أن دو، عل  يكونوا سّباقين في مقاتلة الع

وة               ك الق ى من يمتل ًا، عل ا جميع ام واجب علين دفاع الع ـ ال سمح اهللا ـ ال ه ـ تتأهّبن ليوم يصبح في

دفاع      . والقدرة دون ِاستثناء   تعداد لل اع             . فال بد من اإلس دق دف م خن دق العل ة الحال، إن خن وبطبيع

ة اإلسالم اع عن ثقاف ضًا، دف ة ف . أي ت مظلوم ة اإلسالمية آان ون أن الثقاف ا تعلم رون فكم ي الق

رم اة الرسول األآ ذ وف ل من رة، ب ة اإلسالمية ) ص(األخي ى عصرنا الحاضر، آانت الثقاف وحت

ة ة .. مظلوم ذه الثقاف اء ه ن إحي دَّ م ال ب ة، ف ام اإلسالم مظلوم ت أحك سادة . آان شغل ال ا ين ومثلم

ة               ذه الجبه شغال به ضًا اإلن ّن اهللا  وآمل . الرجال في الجبهة العلمية والثقافية، عليكّن أنتن أي  أن يم

ى         . على الجميع بتوفيقه لمواصلة التقدم في هذا الخندق أيضاً         ّن بالنصرالدائم عل وأسأل اهللا أن يم

ّن                   أله سبحانه أن يم م وعن اإلسالم، وأس المرابضين في الجبهات والمنشغلين بالدفاع عن بالده

  .بالتأييد والتوفيق والسالمة عليكم جميعًا

  وبرآاتهوالسالم عليكم ورحمة اهللا 

* * *  

                                                                                                                                            

ت تحريــر مدينــة الفــاو ومينائهــا اإلســتراتيجي فــي العــراق، بــدأت العمليــات بتــاريخ    عمليــا) [56]٥٦(
مـن األراضـي العراقيـة، وأن       )  آـم  ٨٠٠(وِاستطاعت القوات اإلسالمية خاللها أن تحـرر        . ٩/٢/١٩٨٦

تستولي على مناطق مهمة آثيرة، منها جزيرة أّم الرصاص، والجبهة األخرى من أروند رود، ومدينة 
ستراتيجية ومصنع الملح ومحطة الضخ، والمنشآت النفطية والمنـّصة والقاعـدة الـصاروخية             الفاو اإل 

آان تحرير مدينة الفاو العراقية منعطفًا في تـاريخ الحـرب العراقيـة اإليرانيـة               ). خورعبد اهللا (وساحل  
 .التي ِاستمرث ثماني سنوات



  السيدة خديجة الكبرى

ره ـ           ) ص(عندما ُبعث النبي األآرم ة من عم ه صبي في الثامن دعوة، آمن ب بالرسالة وشرع بال

ذين  ) ع(ـ وإمرأة في األربعين ـ السيدة خديجة ) ع(علي بن أبي طالب . ـ ولم يكن لديه أحد غيره

ول  م أوذي الرس ع آ م الجمي ا ) ص(ويعل م وضعوا العقب ورض وآ م  وع ه ل ه،إال أن ي طريق ت ف

زم                 ة والع درة الروحي الة ـ بالق اوم وصمد وأوصل الرس ل ق ه، ب ة أعوان ْشُك من قل م ي أس، ول يي

  .، حيث ينضوي تحت لوائها سبعمائة مليون مسلم)[57]٥٧(إلى ماهي عليه اليوم) العدم(الراسخ ـ من 

رم      ا إلي         ) ص(عند ما أمرالرسول األآ ان األمرمتوجه ه، آ ة بعثت أن   في بداي رده، ب م  (ه أوًآل بمف ق

د أن                  . وقد ِابتدأت الدعوة به أّوالً    . )[58]٥٨()فأنذر رأة وصبي، بي ه إم ه آمن ب وعند ما أعلن عن نبوت

ول                     ي الرس ًا ف ى تمام ت تتجل رام ـ آان اء الك ادة األنبي ستلزمات قي ن م ي م تقامة ـ وه اإلس

  .)[59]٥٩()فاستقم آما ُأمرت(، )ص(األآرم
  لفاعل لإلعتقاد باهللامن حديث حول التأثير ا

  ١٩/١١/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

ك   ل تل يئًا مقاب يس ش ه ل بعض، إال أن ه ال اني من وم ال يطاق، ويع الء الي ًا أن الغ م جميع نحن نعل

سنوات                     سيدة خديجة في ال ة ال زة العظيم ه العزي المعاناة التي عانى منها شخُص الرسول وزوجت

ك  ل ـ يضعون      . المعدودة تل ا ُنق انوا ـ آم م يمضغونها عسى أن يحصلوا        إذ آ اء ث ة في الم  القرب

ا       سمن المتبقي فيه أنتم                 . على ال اوموا األعداء من أجل اإلسالم، ف ذا وق ل هؤالء آل ه إذا تحّم ف

التموين غير .أيضًا أّمة هذا العظيم، وينبغي لكم أن ال تعبأوا إن قّل التموين أو ُفقد الشيء الفالني            

ى األم         ع إل د اآلن إن شاء اهللا،             قليل، ولكن بعضهم يتطل ا وجود بع ود له ن يع ة، التي ل ورالكمالي

  .وينبغي أن تزول من حياتنا
  من حديث مع رئيس وأعضاء مجلس الشورى

  ٤/٦/١٩٨٣بتاريخ 

* * *  

  )ع(الحوراء زينب 
                                                 

 .ش. هـ١٣٤٨عام ) [57]٥٧(
 ).٣(سورة المدثر، اآلية ) [58]٥٨(
 ) .١١٤(سورة هود، اآلية ) [59]٥٩(



ة ونطقت              .. غدًا يوم المرأة التي يفخر بها العالم       ة الطاغي المرأة التي وقفت بنتها في وجه حكوم

ًا،             ..  الذي نعرفه جميعاً   بذلك الكالم  تلهم جميع نفس الرجال لق و ت ة ل ام طاغي المرأة التي وقفت أم

  .وقفت تخاطب يزيد وتشعره بأنه ليس إنسانًا وال يمّت لآلدمية بصلة.. وقفت توّبخه دون خوف

رأة،       ذه الم شبهن به ينبغي للمرأة أن تتحلى بمثل هذه الشجاعة، وإن نساء عصرنا ـ بحمد اهللا ـ يت

  .وقفن في وجه الطاغية بقبضات محكمة، يساندن النهضة، واألطفاُل على صدورهنإذ 
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ١٦/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

دعوة                    ة، وال إن سيد الشهداء وأهل بيته وأصحابه حددوا لنا التكليف، التضحية في ساحة المعرآ

ال          . خارجها ارك وتع د اهللا تب ّل عن التضحية      إن قيمة الدعوة وشأنها عن دعوة التي     . ى التق وأن ال

سين  ام الح ضة اإلم ت نه ا ) ع(أعقب رف عليه ي التع رًا ف اعدت آثي سجاد . س ام ال إن خطب اإلم

ب سيدة زين ه )[60]٦٠()ع(وال أثيرأو قريب من ن الت سه م در نف ا الق ان له ه ال .  آ ؤالء بأن ا ه د عّلمن لق

  .جوراة وحكومات الظلم والينبغي للمّرأة وال للرجل أن يخشى الوقوف في وجه الطغ

                                                

اتهم، وأن             ) ع(لقد وقفت السيدة زينب    ا طوال حي ة مثله أمام يزيد ووّبخته بكلمات لم يسمع بنوأمي

سجاد                  ام ال اه اإلم ذي ِارتق شام، والمنبرال ة وال ، آل   )ع(الخطب التي ألقيت في الطريق وفي الكوف

ّيد        لقد  . ذلك أوضح أن القضية ليست قضية تمرد وخروج على السلطة          وا س اة أن يعّرف أراد الطغ

سجاد        ام ال د أن اإلم ة رسول اهللا، بي ة عصره وخليف ى حكوم ه شخص خرج عل شهداء بأن ) ع(ال

  ).ع(أحبط مخططهم هذا وفضحهم، وآذلك فعلت السيدة زينب
  من حديث في جمع من الخطباء والوعاظ

  ١٧/١٠/١٩٨٢بتاريخ 

* * *  

 
والعديد من أهـل بيتـه وأنـصاره، ألقـت مـسؤولية إيـصال نـداء                ) ع(ِاستشهاد اإلمام الحسين  ) [60]٦٠(

دماء شهداء آربالء والتعريف بالسّنة الخالدة التي سّنتها ملحمة الطف بانتصار الدم على السيف،              
، حيـث أّديـا دورًا مهمـًا        )ع( بنـي هاشـم    على عاتق اإلمام علي بن الحسين والحوراء زينب عقيلـة         

في تاريخ نهضة عاشوراء، بنحو لم يـألوا جهـدًا فـي آـل فرصـة سـنحت لهمـا فـي الكوفـة أو فـي                           
مجلس يزيد أو في مسجد الشام أو المدينة، لفضح الوجه الخبيث ليزيد، وتوعية الناس بحقيقة ما                

وفي الحقيقـة   ). ع(ه ابن بنت رسول اهللا    جرى في آربالء وتأجيج الرأي العام ضد يزيد واستنكار قتل         
مكمًال لجهود وتضحيات أبطال ملحمة عاشوراء والتي آـان  ) ع(آان دوراإلمام السجاد والحوراء زينب   

 .لها تأثير آبير في إبقاء نهضة اإلمام الحسين حّية خالدة على مّر التاريخ



ًا في ا            َة درس شهداء، األّم اد لقد أعطى سّيد ال دودون حشوداً        .. لجه راد مع ا آيف يواجه أف عّلمه

  آبيرة، وآيف تنهض عدة معدودة ضد حكومة متجبرة تتحكم بكل شيء؟

ة                    ذه الحادث د ه ذي يجب اتباعه بع نهج ال شامخة، ال آما جّسد أهل بيته العظام، وابنه ذوالمنزلة ال

ا؟ هل ينبغي إضعاف الموقف الجه                   سليم أمامه ادي؟ أم ينبغي الوقوف      المرّوعة، هل ينبغي الت

ا آل المصائب   (بعد تلك المصيبة العظمى التي  ) ع(الموقف الذي وقفته زينب   ا  )دونه ، وواجهته

ة    ة الحادث ر أوضحت حقيق ب األم ا تطّل ة، وآلم ر والزندق ن   . للكف ي ب ام عل ذلك ِاضطلع اإلم آ

  .)[61]٦١(رغم وضعه الصحي غيرالمناسب، بمهمة التبليغ بنحو يبعث على الفخر) ع(الحسين
  من حديث في جمع من الخطباء والوعاظ

  ١٧/١٠/١٩٨٢بتاريخ 

* * *  

م         ي هاش باب بن رة ش شهداء وخي ّيد ال صراإلمام س ي ع ق اهللا ف ضل خل ون أن أف ا تعلم  )[62]٦٢(آم

ة       ) ع(وأصحاب الحسين   ذه الواقع شهدوا في ه ا تحدثت في مجلس        ) ع(ولكن زينب   . ِاست د م عن

  ). إال جميًالمارأينا(يزيد الفاسق أقسمت قائلة 

ي نظر  سان آامل ف شهاد إن ل ألن الحرب   إن ِاست ل ب ل وُقت ه قاَت يس ألن ٌل، ل اء اهللا، أمٌرجمي أولي

  .آانت في سبيل اهللا، النهضة آانت من أجل اهللا تعالى
  من حديث في جمع من المسؤولين

  ١٠/٢/١٩٨٧بتاريخ 

* * *  

رفعن أصواتهن آزين  ًا ي ساًء عظام رارًا أّن ِن ا م د رأين ّدمن لق ن ق ن أنه ا سالم اهللا، ويقل ب عليه

نَّ أن                      ذلك، ويعلم ز، ويفخرن ب الى واإلسالم العزي ق اهللا تع أبناءهن وآل عزيز لديهن على طري

  .ماآسبنه اسمى من جنات النعيم، فما بالك بمتاع دنيوي حقير

                                                 
ه من الطفل ذي الستة أشـهر       وجميع أصحاب ) ع(في واقعة آربالء ِاستشهد اإلمام الحسين     ) [61]٦١(

وشاءت ِارادة اهللا سبحانه أن يحول المرض دون مشارآة اإلمـام علـي             . وحتى الشيخ ذي الثمانين   
في القتال وِاستشهاده، لكي يتـولى مهمـة ِابـالغ نـداء آـربالء والتعريـف برسـالة                  ) ع(بن الحسين 

 .عاشوراء، عبرخطبه ومواقفه
مـن  ) ص(ن آل عبـد منـاف، الجـد الثالـث للرسـول األآـرم             فـرع مـ   ) الهاشـميون (بنوهاشم أو ) [62]٦٢(

 .ويعود نبي اإلسالم واألِئّمة األطهار في نسبهم إلى هذه العشيرة. عشيرة قريش



  من الوصية السياسية اإللهية
  ٥/٦/١٩٨٩بتاريخ 

* * *  

  )ع(مريم العذراء 

وا              تشير آيات من     القرآن الكريم إلى أن أشخاصًا غيراألنبياء، رأوا المالئكة، بل جبرائيل وتحد ث

  :معه، نذآر هنا بعضها

رك وِاصطفاك   ): (٣٧اآلية (سورة آل عمران  *  وإذ قالت المالئكة يامريم إن اهللا ِاصطفاك وطّه

ل ا              ). على نساِء العالمين   ريم، وتنق ة م رآن حكاي ذآر الق ة، ي ر من    وفي اآليات التالي ة الكثي لمالئك

  .ومعجزاته إلى مريم وإخبارهاعن الغيب) ع(حاالت عيسى المسيح

ريم *  ورة م ة (س وّياً  ): (٧١اآلي شرًا س ا ب ل له ا فتمث ا روحن لنا اليه ردد ). فأرس إن موضوع ت

ار الغيب                      ل اهللا سبحانه أخب رآن، وينق ات الق المالئكة وجبرائيل على مريم مذآور في آثيٍرمن آي

  .ا إليها المالئكةالتي نقلته
  ١٢٦آشف األسرار، ص 

* * *  

ذي أحيى                   ريم روح اهللا والرسول العظيم، ال ن م صلوات اهللا العظيم وسالمه على النبي عيسى ب

وتى وراء،التي   . الم صديقة الح ذراء ال ريم الع ة م ه العظيم ى أّم يم وسالمه عل صلوات اهللا العظ

  .عظيم إلى المتعطشين للرحمة اإللهيةوهبت، من خالل النفخة اإللهية، مثل هذا اإلبن ال
  من بيان الى مسيحيي العالم

  ٢٣/١٢/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

سى    ًا                          ) ع(ِاتخذ النبي عي ـ ِاتخذ موقف تم بالجانب الروحي فقط ـ ان يه ه آ ُه أن د َاتباع ذي يعتق ـ ال ـ

ن  دنيا، أعل ذه ال دماه ه ذ أن وطأت ق ة، فمن ذ البداي اب: (معارضًا من انّي الكت ا يص) آت ا آم ّور لن

سيح  سيد الم ا ال ا، أخبره سبت إليه ي ن تهم الت ألم لل ه تت ك ، أّم ريم ذل رآن الك ه )ع(الق د والدت ، بع

ا           : مباشرة بأنه إذا أراد أن يحّدثك أحد فقولي له         ـ ومن المحتمل أنه رحمن صومًا ـ إنني نذرت لل



ريم بكالم ال            . آانت صائمة ــ فإذهبوا واسألوا المولود      وا م وم وآلم م      فجاء الق ق، فأشارت له يلي

  .آتانّي الكتاب): ع(آيف نكّلم طفًال ؟ فأجابهم عيسى: فقالوا. بأن آّلموا َمْن في المهد
  من حديث في حضور رؤساء السلطات الثالثاء

  ١٠/١١/١٩٨٧بتاريخ 

* * * 

  

      :الفصل الثاني

  مكانة المرأة وحقوقها في النظام اإلسالمي

  

  منزلة المرأة وآرامتها في اإلسالم* 

  حقوق المرأة في اإلسالم* 

  دور المرأة في بناء المجتمع اإلسالمي* 

  نشاط المرأة في المجاالت السياسية واالجتماعية* 

  تعليم المرأة وتعّلمها* 

  حرية المرأة في النظام اإلسالمي* 

  الحجاب االسالمي* 

  وصايا بالمحافظة علي النهضة اإلسالمية ومواصلتها* 

  مكانة المرأة وحقوقها في النظام اإلسالميالنصوص الكاملة حول * 

  



  منزلة المرأة وآرامتها في اإلسالم

ه        . اإلسالم يريد للمرأة والرجل أن يسموا في مدارج الكمال         لقد أنقذ اإلسالم المرأة مما آانت علي

ا إّال اهللا           . في الجاهلية  رأة ال يعلمه ّدمها اإلسالم للم ة التي ق م يخدم اإلسالم ال   . إن الخدم رجل  ول

  .ِانكّن ال تعلمن ما آانت عليه المرأة في الجاهلية، وما آلت إليه في اإلسالم. يمثل ما َخَدم المرأة
  من آلمة بشأن خدعة الشاه الجديدة

  ٩/١١/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

اريخ   ي الت ابقة ف ه س ن ل م يك و ل رأة بنح الم الم َدم اإلس ال،  . خ ك األوح ن تل رأة م شل الم د ِانت لق

  . إنسانة ذات شخصيةوأآرمها وجعلها
  من آلمة بشأن خدعة الشاه الجديدة

  ٩/١١/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

شيعية                      : سؤال ا سمعنا أن التوجهات ال ا أنن ينظرإلى التشيع في البلدان الغربية آعنصر محافظ في مسيرة التطور، آم

دع                  ي ت وانين الت ى الق العودة إل ة وتطالب ب اة اإلجتماعي دان الحي ساء عن مي ة    ترى عزل الن د الديني ى ِاعتبارالتقالي و إل

ة ر قانوني اؤه بخطوة غي م ِالغ تورالذي ت ي الدس اء ف ا ج ة، مثلم وانين الحكومي شيع . أساس الق أن الت ا سمعنا ب ا أنن آم

سائل،          . يرفض نمط الحياة الغربية ألنه ينسجم مع التقاليد الدينية     ذه الم شأن ه ة نظرآم ب ان توضيح وجه اإل مك هل ب

   التشيع؟استنادًا إلى مذهب

رم   : الجواب دفًا     ) ص(التشيع، مذهب ثوري وِاستمرارإلسالم الرسول األآ ًا ه ان دائم األصيل، آ

  .لهجوم المستبدين والمستعمرين الدنيء، شأنه شأن الشيعة أنفسهم

انتهن    -إن التشيع  ليس فقط ـ ال يعزل النساء عن ميدان الحياة اإلجتماعية، بل يؤهلن إلحتالل مك

ذي              . مية في المجتمع  اإلنسانية السا  ساد ال ي، ال الف الم الغرب إننا نرّحب باإلنجازات التي حققها الع

  .يئّن منه الغربيون أنفسهم
  من لقاء مع صحيفة العالم الثالث األلمانية

  ١٥/١١/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  



ي اإلسالم ل                      ه نب م اإلسالم أخذ بيد المرأة على قدم المساواة مع الرجل، ففي العصرالذي ُبعث في

  .يكن للمرأة قيمة تذآر، واإلسالم هوالذي منحها هذه المكانة
  من حديث حول قطع العالقة مع البلدان التي تدعم الشاه

  ١١/١٢/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

سامية       سانية ال ا اإلن رأة مكانته ل الم دعو ألن تحت ن ن د     . نح ي تحدي ساهم ف رأة أن ت ي للم ينبغ

  .مصيرها
  من حديث في جمع من نساء قم 

  ٦/٣/١٩٧٨يخ بتار

* * *  

ى                      ؤول إل م وت ذه األم زم ه سوف ته سان، ف لو جّردوا األمم من النساء الشجاعات والمربيات لإلن

  .اإلنحطاط
  من حديث في جمع من نساء قم

  ٦/٣/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ة    . اإلسالم يوليكن درجة من اإلحترام غير متوافرة للرجال      ذه المهزل اإلسالم يريد ِانقاذآن من ه

د أن يصنع من                   . يدها لكم هؤالء  التي ير  ة، ولكن اإلسالم يري نكم ألعوب فهم يريدون أن يجعلوا م

  .المرأة إنسانًا آامًال
  من حديث في جمع من نساء قم

  ٨/٣/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ي        ا ف ّط فيه ت تغ ي آان ة الت ك المظلومي ن تل رأة م ه الم سان بإخراج ى اإلن الم عل ّن اإلس د م لق

ة د آانت ـ ف   . الجاهلي ذي    فلق ة، واإلسالم هو ال وان، وآانت مظلوم ى من الحي ي نظرهم ـ أدن

  .أخرجها من مستنقع الجاهلية



  من آلمة بمناسبة يوم المرأة
  ٦/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

يٌم ساٌن عظ ل إن سان، ب رأة إن ع. الم ة للمجتم د الرجال. وهي مربي رأة يول ي . فمن أحضان الم ف

  . أحضان المرأةالبداية يولد الرجل والمرأة السالَمين من

صالحة    ا ال ا بتربيته المرأة ألنه ة ب تها منوط دان وتعاس سعادة البل ذا ف ال، وله ة الرج رأة مربي الم

  .تصنع اإلنسان، وبتربيتها السليمة تعّمر البالد

  .إن حضن المرأة مهد جميع السعادات، وينبغي للمرأة أن تكون مهد جميع السعادات
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ٦/٥/١٩٧٩ بتاريخ

* * *  

  .صّرن مصدر الشّر) ال سمح اهللا(األمهات مصدر الخيرات، فإن آانت تربيتهن لألطفال سيئة
  من حديث في أعضاء االتحاد االسالمي

  ١٧/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

  .المرأة مظهر تحقق آمال البشرية، وهي مربية النساء والرجال األفاضل

  .فهو مهد تربية نساء ورجال عظاممن حضن المرأة يسموا الرجل في عروجه، 
  من حديث في جمع من النساء

  ١٧/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

شجعان           ساء في أحضانهن الرجال ال ضًا             . تربي الن رأة أي سان، والم ي اإلن ريم يرب رآن الك إن الق

سان     . تربي اإلنسان  ة اإلن سان،            . فوظيفة النساء تربي ات لإلن ساء المربي م من الن و جّردت األم ول

  .آلت إلى اإلنحطاط، وتدّنت إلى الحضيضهزمت و



  من حديث في جمع من نساء قم
  ١/٢/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

  .ولها في نظراإلسالم مقام سام. للمرأة منزلة سامية، وهي تتمتع بمكانة متعالية
  من حديث في جمع من نساء قم

  ١/٢/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

  .امية، ال أن تكون ألعوبة بأيدي رجال أراذلإننا نطالب بأن تحتل المرأة مكانتها اإلنسانية الس
  من حديث في جمع من نساء قم

  ١/٢/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

ؤدي الرجل دورًا      . يؤهل اإلسالم المرأة ألن يكون لها ــ آالرجل ــ دور في جميع األمور             فكما ي

دور ذا ال ل ه ك مث ضًا تمتل المرأة أي ور، ف ع األم ي جمي ا ينبغي للرجل أن يتجنب ا. ف ساد وآم لف

ا     ن مكانته افهين، وال أن تحط م باب ت دي ش ة بأي ون ألعوب ا أن تك ي له رأة، وال ينبغ ذلك الم فك

ى         . لتطاردها أنظار الفاسدين    ) ال سمح اهللا  (ومنزلتها وتخرج متبرجة   رأة أن تحافظ عل ينبغي للم

ا اهللا عزّ            . إنسانيتها، وأن تتحلى بالتقوى    د خلقه ا ِارادة، وق ة، وله ة آريم رأة منزل ّرة   للم  وجل ح

  .آريمة
  من حديث في جمع من نساء قم

  ١/٢/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

ـ نظرة خاصة ساء ـ ا الن ـ أيته يكن ـ ة . ينظراإلسالم إل رة العربي ي الجزي ا ظهراإلسالم ف د م عن

ذي            . آانت المرأة تفتقر إلى المكانة لدى الرجال       ة، وهوال ّزة والّرفع ا الع ذي منحه واإلسالم هو ال

  .إن العناية التي يوليها اإلسالم للنساء تفوق العناية التي خّص بها الرجال. ساواها بالرجل
  من حديث في جمع من نساء قم

  ١/٢/١٩٨٠بتاريخ 



* * *  

ة النهضة                    ـ ببرآ ا ـ ى حد م ـ إل ا ـ ع، مكانته لقد ِاستعادت اليوم المرأة، العضو الفاعل في المجتم

  .اإلسالمية
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ٥/٥/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  



  حقوق المرأة في اإلسالم

سها                     ة في طالق نف ا موآل زواج، آونه د ال سألون    . يسأل البعض عن ِاشتراط المرأة، في عق م ي ث

  عن مصيرالنسوة الالتي لم يشترطن هذا الشرط ويعانين من أزواجهن؟

فإذا ما  ) تالتدخل في مثل هذه الحاال    (إن هؤالء يخالفون والية الفقيه ويجهلون أن من صالحيته          

ى                             ره عل ه أجَب ع مع م ينف إن ل ًا، ف ه ثاني ه أّوًال، وأّدب يُّ الفقي ه نصحه ول أساء الرجل معاملة زوجت

  .الطالق وفّرق بينهما

وه عن               ه وآثرتم سرتم عن ذي ِاستف ذا ال إن والية الفقيه نعّمة إلهية، فاعرفوا قدرها، بما في ذلك ه

رجعن           مصيرالنساء الالتي هن اآلن في ذمة أزواجهن،       اة؟ فلي  فإذا ما آّن يواجهن مثل هذه المعان

ه   ا الفقي ي فيه ة الت ه، أوالمحكم ه الفقي ذي في س ال ه، أوالمجل ى الفقي ي  . إل ّت ف ذي يب ه هوال والفقي

أمره بإصالح سلوآه               إن ِانصاع    . األمر، فإذا صح ِاّدعاء الزوجة يقوم الفقيه بتأديب الزوج، وي ف

ى            . جتهلألمر فبه، وإال فّرق بينه وبين زو       ود إل فالوالية تتمتع بهذه الصالحية، فإذا آان األمر يق

الق      م أن الط ا، رغ ولي أن يطلقه ان ال ساد، بإمك صمة(الف ل ) الع د الرج ه  . بي ى رأى الفقي فمت

ه       . المصلحة في طالقها وأنه ال يوجد سبيل آخر، طلقها وأراحها          ة الفقي ذه هي والي ة   . ه ا نعم إنه

  .إلهية
  ئل الشهداءمن حديث في جمع من عوا

  ٣١/١٠/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

ساواة مع الرجل            دم الم ام خاصة تتناسب             . نظراإلسالم إلى المرأة على ق ال شك في وجود أحك

ي أن اإلسالم          . وطبيعة الرجل، وأخرى خاصة بالمرأة تتناسب وخصوصياتها         ذا ال يعن إال أن ه

  .يفاضل بين المرأة والرجل
  من آلمة الى الشعب االيراني

  ١١/١٢/١٩٨٧ بتاريخ

* * *  

  ما هو الدورالذي ترونه للمرأة في النظام اإلسالمي؟. تشكل النساء نسبة آبيرة من عدد نفوس المسلمين: سؤال

واب ي : الج سياسي وف ضال ال ي الن سلمة ف ة الم رأة اإليراني شارك الم ر ت ت الحاض ي الوق ف

سياسية     وقد علمت بأن النساء في المدن اإليرانية يع       . المظاهرات ضد الشاه   دن التجمعات ال إن . ق



يم                       ك حق التعل ا في ذل المّرأة في النظام اإلسالمي تتمتع بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الرجل، بم

ا،               . والعمل والتملك واإلنتخاب والترشيح     وفي مختلف المجاالت التي يمارس الرجل دوره فيه

ّد مزاو       . للمرأة الحق في ممارسة دورها     ورًا تع ا        بيد أن هناك أم ًا ألنه ل الرجل حرام ا من قب لته

سدة    د مف ا توج ا ألنه رأة مزاولته ى الم رى يحظرعل د، وأخ ى المفاس وده إل الم . تق د أراد اإلس لق

د        ة بي صبح ألعوب رأة أن ت د للم و ال يري ساني، فه ا اإلن ى آيانهم ا عل ل أن يحافظ رأة والرج للم

ف، ال أساس   وإن ما يرددونه في الخارج من أن اإلسالم يتعامل مع ا         . الرجل لمّرأة بخشونة وعن

ع      . له من الصحة، وهو دعاية باطلة يرّوج لها المغرضون       ا يتمت ّرأة آالهم إن الّرجل والم وإّال ف

  .وإذا ما وجد تباين فهو لكليهما، وإن ذلك عائد إلى طبيعتهما. بصالحيات في اإلسالم
  من لقاء مع حرآة أمل

  ٧/١٢/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

  .ها تصّب لصالح المرأة والرجلأحكام اإلسالم جميع
  من حديث في جمع من نساء قم

  ٦/٣/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

وق الرجال       تم بحق ا يه ساء، مثلم وق الن ار حق ين اإلعتب ساء  . إن اإلسالم يأخذ بع ى بالن د ِاعتن وق

ال   ه بالرج ن ِاعتنائ ر م ال،      . أآث وق الرج ه بحق اق ِاهتمام ساء ف وق الن الم بحق ام اإلس إن ِاهتم

سائل              . ذلك فيما ستمارسه النساء فيما بعد     ويتجلى   ل إن الم رأي وحق اإلنتخاب، ب فللمرأة حق ال

شاطاتهن          . المنظورة للنساء عندنا أفضل مما هو موجود في الغرب           ة في ممارسة ن فلهن الحري

ود                 . وبكامل إرادتهن، وفي انتخاب العمل     ة قي شرق ثم ان، أن في ال ينبغي أن ال يغيب عن األذه

سهم        على الرجال أ   ا            . يضًا، وهي لمصلحة الرجال أنف ال التي فيه ّرم ممارسة األفع فاإلسالم يح

ى               ود عل اك قي ة بالمفاسد، فهن ا مقرون مفسدة للرجال، آالقمار، وتناول الخمور والمخدرات، ألنه

ا         .. الجميع، شرعية وإلهية   ع منه ياء ينتف ع اإلسالم عن أش قيود لمصلحة المجتمع نفسه،ال أن يمن

  .المجتمع
   حديث في أوساط طبقات الشعب المختلفةمن

  ٢٩/٣/١٩٧٩بتاريخ 



* * *  

ساء                    وق الن ة، وحق ات الديني وق األقلي ات وحق القانون أيضًا أخذ بعين اإلعتبار حقوق جميع الطبق

  .التمايز بالتقوى فحسب. ال يوجد في اإلسالم فرق بين جماعة وأخرى. وبقية الفئات والطبقات
   اجراء االقتراعمن آلمة إذاعية متلفزة بعد

  على الجمهورية االسالمية
  ١/٤/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ذين أمضوا                     ونين ال ا الخاصة للمل سبب نظرتن ساء، وب نظرًا ألن اإلسالم يؤمن بحقوق خاصة للن

اتهم إذا       عمرًا تحت ظلم اميرآا، وربما أجبروا على المجيء إلى ايران، فانه ينبغي تخفيف عقوب

  .ماثبت عدم تجسسهم

ات التجسس،                ! )[63]٦٣(لطلبة األعزاء أيها ا  ورطهم في عملي م يثبت ت سّلموا النساء والملّونين الذين ل

شعب   . إلى وزارة الخارجية، لتعمل على إخراجهم من إيران فوراً         أما ما تبقى من الرهائن فإن ال

  .اإليراني النبيل لن يسمح باطالق سراحهم حتى تستجيب الحكومة االميرآية لمطالبه
  مام بشأن اطالق سراح النساء الرهائن أمر اإل

  ١٧/١١/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

شرع                   سهن ال تخالف ال بإمكان الفتيات المقبالت على الزواج، أن يضعن منذ البداية شروطًا ألنف

ق، أو أساء                             ان الرجل سيئ الخل ا آ ه إذا م ة بأن شترطن في البداي أن ي أنهن، آ وال تتعارض وش

  .ا في الطالقمعاملة زوجته، فهي وآيلة نفسه

رأة ذا الحق للم ّن اإلسالم ه د س ساء فهي . لق ى الرجال والن ود عل ئن آمن اإلسالم بوجود قي ول

د والتطور،أوالتي تضع بعض                  . لمصلحتهم دعو للتجدي ك التي ت إن أحكام اإلسالم آافة، سواء تل

م    ن أجلك صالحكم وم ا ل ود، آله رأ      . القي ع للم ه وض الق، فإن ق الط ل ح ل للرج ه جع ا أن ة فكم

ا                  . خياراإلشتراط على الزوج أثناء العقد، بأن تكون الوآيل في الطالق إذاما أساء التصرف معه

ا                         ود له تمكن من وضع قي ن ي ذر الرجل ول ن يع ك، ل رأة ذل ستطيع أن  . فإذا ما اشترطت الم ال ي

                                                 
، ٤/١١/١٩٧٩الطلبة السائرون على نهج اإلمام، الذين استولواعلى السفارة االميرآية فـي            ) [63]٦٣(

 .لثورة اإلسالميةالتي آانت قد استبدلت آنذاك إلى وآر للتجسس ضد ا



ة اإلسالمية تحول                 . يسيء التصرف معها   إن الحكوم ه ف ا أساء الرجل التعامل مع زوجت وإذا م

  . وُأجري عليه الحّد، وإّال يفّرق المجتهد بينه وبينها)[64]٦٤(فإن ِاستجاب الزوج ُعّزر. كدون ذل

* * *  

ذلك                          ساد، آ ساد واإلف ى الف ودهم شهواتهم إل ئال تق ودًا للرجال ل الى قي ارك وتع مثلما وضع اهللا تب

  .مجتمعصنع مع النساء، آل ذلك من أجل صالحهن، فاألحكام اإلسالمية آّلها من أجل صالح ال
  من حديث في جمع من نساء قم

  ١/٢/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

دارس المختلطة؟           : سؤال  ا هو مصير الم ة اإلسالمية ؟ وم ام الجمهوري رأة في نظ وق الم تكون حق دًا، آيف س تحدي

  وآيف ستكون مسألة تنظيم النسل واإلجهاض؟

فللمرأة حق   . آليهما إنسان ألن  . ال يوجد تباين في الحقوق اإلنسانية بين المرأة والرجل        : الجواب

أجل، ثمة تفاوت بين المرأة والرجل في بعض الحاالت          . المشارآة في تحديد مصيرها، آالرجل    

  .التي ال تمس آيانهما اإلنساني

رأة  ة للم رفها، مباح رأة وش ة الم ع مكان ارض م ي ال تتع ضايا الت ن . إن الق ر اإلجهاض م ويعتب

  .وجهة نظر اإلسالم محرمًا
  حيفة دي ولت آرانت الهولنديةمن لقاء مع ص

  ٧/١١/١٩٨٩بتاريخ 

* * *  

ات المناضالت إذ تصّورن                   : سؤال آانت مسألة وجود خيار الطالق بيد الرجل مدعاة لقلق جماعة من النساء اإليراني

أي وجه        الطالق ب ة ب ذا، المطالب اؤوا استخدامه       . أنه ليس بإمكانهن بعد ه راد وأس ك بعض األف د استغل ذل اهي  . وق م

  هة نظرآم بهذا الشأن؟وج

واب ديهن   : الج ام الطالق بأي ذ بزم ات لألخ ساء المكرم هًال للن ًا س دس طريق شارع المق دد ال . ح

ذا                        ق، وه شكل مطل ا ب يًال في الطالق أم وهوأن يشترطن أثناء عقد النكاح بأن تكون الزوجة وآ

شترط الزو    ه إذا   يعني أنها تطّلق متى رغبت في الطالق، أوبصورة مشروطة، وهي أن ت جة بأن

                                                 
التعزير في الفقه اإلسالمي هو الجزاء الذي وّآل أمر تعيين مقداره إلى القاضـي، بااللتفـات         ) [64]٦٤(

 .إلى وضع المجرم ونوع جرمه وظروف ِارتكاب الجرم، شرط أن ال يتجاوز حدًا معينًا



ة     . ما أساء الرجل معاملتها أو تزّوج عليها، تكون هي الوآيل بتطليق نفسها           ذا ال توجد أي د ه فبع

  .مشكلة للسيدات، وبإمكانهن تطليق أنفسهن

ات      أثير دعاي ن تحت ت ل أن ال يقع ات، وآم ات المكرم سيدات والفتي ق لل الى التوفي أل اهللا تع أس

  . إذ أن اإلسالم يعمل في صالح الجميعأعداء اإلسالم والثورة اإلسالمية،
  من حديث في جمع من عوائل الشهداء

  ١٩/١٠/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

ده                       : سؤال ذي يقل دًا غيرال د مجته رأة المتزوجة، وهل باستطاعتها أن تقل د الم شأن تقلي م ب ى رأيك و نتعرف عل حبذا ل

  مرأة لزوجها ؟زوجها؟ وإذا آان بإمكانها ذلك، أفال يتعارض هذا مع لزوم طاعة ال

واب  زوج،             : الج ة ال ا طاع ي له ة ينبغ شؤون الزوجي ي ال ن ف د، ولك ي التقلي ستقلة ف رأة م الم

  .والتستطيع أن تخرج من البيت بدون أذنه
  ١٣، ص ١االستفتاءات، ج

* * *  

اء الطالق ـ إضافة            )[65]٦٥(في زمن الطاغوت: سؤال زوج أثن ة األسرة، تأخذ من ال اآم حماي ى   آانت ما سميت بمح إل

ة      رة الزمني ًا للفت صداق تبع م       . أصل الصداق ـ مبلغًا من المال قسرًا بعنوان إجارة ال ًا، ول اًال عيني صداق م ان ال إذا آ ف

  يكن قد حان بعد وقت تسديده شرعًا، فهل يجوز ِاضافة إجارة الصداق على أصل الصداق؟

  .واألخذ أآثر، حرام. ال إجارة على المال: الجواب
  ٢١٠ ص ،١االستفتاءات، ج

* * *  

ذه    : سؤال إذا ما اشترطت الزوجة أثناء عقد الزواج، أن تكون وآيًال في الطالق ـ مطلقًا أو إذا تزوج بأخرى ـ فهل ه

  الوآالة قابلة للعزل أم ال؟

ر      )[66]٦٦(إذا ما اشترطت المرأة بنحو شرط النتيجة  : الجواب ة غي ذه الوآال ل ه يًال، فمث  أن تكون وآ

  .قابلة للعزل
                                                 

 ويطلـق لفـظ     .المقصود بزمن الطاغوت فتـرة حكـم محمـد رضـا بهلـوي شـاه ايـران الـسابق                  ) [65]٦٥(
وورد . الطاغوت على آل صنم وعلى آل َمْن يحول بين المرء وعمل الخير ويجّره إلى الضاللة والتيه

وآان يطلق قبل اإلسالم على أحـد أصـنام قـريش،    . لفظ الطاغوت ثماني مرات في القرآن المجيد     
 الخيـر   آما يطلق لفظ الطاغوت على الـشيطان، آـذلك ورد لفـظ الطـاغوت بمعنـي الطـاغي علـى                   

 .والقيم السامية



* * *  

                                                                                                                                            
أتزوجـك بـشرط أن أآـون أنـا وآـيًال بـال عـزل فـي                 : أي أن تقول المرأة أثنـاء إجـراء صـيغة العقـد           ) [66]٦٦(

إن مثل هـذا الـشرط الزم، وإذا قبـل الرجـل ذلـك فـإن وآالـة الزوجـة فـي                   . الطالق، ويقبل الرجل بذلك   
 .الطالق غير قابلة للفسخ



  دور المرأة في بناء المجتمع اإلسالمي

  ).الخمرة، األفالم، وغيرذلك(ماذا تعني العودة إلى أحكام القرآن بشأن المرأة؟ وما هي حدود الترفيه للناس؟ : سؤال

واب اء      : الج ي بن ة ف شارآة الفاعل ن الم سانًا، م فها إن رأة بوص تمكن الم المي ت ام اإلس ي النظ ف

ا أن         . جنب الرجل المجتمع اإلسالمي جنبًا إلى      أي شيء آخر، فهي ال يحق له شارك آ ا أن ت أم

  .تنزل بمنزلتها إلى هذا المستوى، وال يحق للرجال أن ينظروا إليها بهذه الصورة

اده عن            ى التفاهة وِابع أما ما يسمى بالترفيه، فإن اإلسالم يحارب آل ما من شأنه جّر اإلنسان إل

ه الم  . ذات ي اإلس ّرم ف ر مح اول الخم سامية    .فتن سان المت الق اإلن ى أخ سيء إل ي ت الم الت  واألف

  .محرمة أيضًا
  من لقاء مع المجلة اإلسبوعية نيوروامستردام

  ٩/١١/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

  من وجهة النظر اإلسالمية، إلى أي حّد يسمح للنساء في المشارآة في ترآيبة الحكومة اإلسالمية؟: سؤال

ة نظراإل        : الجواب ساء من وجه ك الن اء المجتمع اإلسالمي            تمتل وإن . سالم، دورًا حساسًا في بن

شيئية                 اإلسالم يسمو بالمرأة بما يؤهلها من استعادة مكانتها اإلنسانية في المجتمع، والترفع عن ال

لعة   ا س ن آونه ا           . وع ى عاتقه ذ عل ـ أن تأخ ذه ـ ا ه ب ومكانته ا يتناس ـ بم رأة ـ ستطيع الم وت

  .سالميةمسؤوليات آثيرة في ترآيبة الحكومة اإل
  من لقاء مع ممثل منظمة العفو الدولية

  ١٠/١١/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

ع بحق اإلنتخاب                        أنها شأن الرجل فهي تتمت ادم، ش تشارك المرأة في بناء المجتمع اإلسالمي الق

  .وفي نضال الشعب اإليراني األخير آان للنساء اإليرانيات دوٌر آالرجال. وحق الترشيح
  اتمن لقاء مع صحيفة اطالع

  ٢٣/١/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  



ع المجاالت             ا في جمي ـ لممارسة دوره ا للرجل ـ ـ مثلم رأة ـ يح اإلسالم الفرصة للم وينبغي . يت

ذي                   دمار ال د وإصالح ال ألبناء الشعب جميعًا، سواًء النساء أو الرجال، العمل على إعمارهذا البل

ل إن ال            .. خّلفوه لنا  ًا          ال يمكن إعمار ايران بيد الرجل وحده، ب ان بالعمل مع رأة مطالب رجل والم

  .على إعادة بناء البلد
  من حديث في جمع من نساء قم

  ٦/٣/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

فكما آان لكّن دورأساسي في السابق، فإنكن       . على المرأة أن تساهم في مقدرات البالد المصيرية       

ك     مطالبات اآلن بالمساهمة في تحقيق هذا النصر، وأن تنهضن وتنتفضن آلما ت            .. طلب األمر ذل

  .البالد بالدآن، ويجب عليكن بناؤها، إن شاء اهللا
  من حديث في جمع من نساء قم

  ٦/٣/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ة  عبًا وحكوم ًا، ش دينا جميع ى أي زول عل اة والمعضالت يجب أن ت ذه المعان ا ال . إن ه ًا من إن أّي

ذلك   فمن الخطأ أن تعتزل النساء وت    . يستطيع لوحده أن يجد حًال لها      ام ب أو . تنظر من الرجال القي

ذلك    ام ب ساء القي ن الن رون م ًا وينتظ ال جانب ف الرج ن  . أن يق ك م ا أن ذل صور آالهم أو أن يت

دين     . واجب الحكومة وحدها  اء ال ى عاتق علم ع عل ذه   . أو أن يتصور الثالثة أن ذلك يق إن آل ه

ي على عاتق آل شخص  إن األمور على درجة من التعقيد تلق. التصورات تصورات غير سليمة 

  .ــ مهما آان موقعه ودوره ــ مسؤولية بناء الموقع الذي هو فيه على أفضل نحو
  من حديث في جمع من النساء

  ١٣/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ا مسؤوليتهن وواجبهن                 سياسة، إنه دخل في ال ساء الت م          . من حق الن ضًا من حقه دين أي اء ال علم

سياسة    ي     . التدخل في ال ن سياسي، آل شؤونه سياسية              . فهموهو واجبهم وتكل دين اإلسالمي دي ال

  .حتى عبادته



  التعليمي) لنكرود(من حديث في جمع من منتسبي مجمع 
  ١٦/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

صراط            ى ال ا إل صائحكن دفعن الل ن ن خ اولن م ي تح ات الالت ساء المكرم ا الن ّن أيته ة لك تحي

  .المستقيم
  من حديث في جمع من منتسبات

  وردين ـ قم فر١٢مؤسسة 
  ١٦/٣/١٩٨١بتاريخ 

* * *  

ه    ذي فرضه علي سبات المصطنع ال ة وال ن الغفل سوي م ع الن تفض المجتم أن ين ل ب دونا األم يح

ا                        ل مكانته رأة لتحت د الم ى جنب لنجدة المخدوعين واألخذ بي الناهبون، وأن يهب الجميع جنبًا إل

د              . السامية دان اإلسالمية ق ة البل ساء بقي ذا التحول           آما نأمل أن تكون ن  اعتبرت واتعظت من ه

اإلعجازي الذي حصل لنساء ايران نتيجة للثورة اإلسالمية العظمى، وأخذت تفكر في إصالح                  

  .مجتمعها، وتحقيق الحرية واالستقالل لبلدانها
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ٢٤/٤/١٩٨١بتاريخ 

* * *  

ساء    إن صالح أي مجتم   . يتسم دورالنساء في العالم بسمات خاصة      ع أو فساده نابع من صالح الن

ك المجتمع       د المجتمع من                  . وفسادهن في ذل ذي باستطاعته أن يرف د ال ائن الوحي المرأة هي الك ف

تقامة             ق اإلس ى طري سير عل أحضانه أفرادًا، بفضل برآاتهم يتمكن المجتمع بل المجتمعات من ال

  .والقيم اإلنسانية السامية، ومن الممكن أن يحصل العكس

  

  

 * **  



  نشاط المرأة في المجاالت السياسية واإلجتماعية

ل                     ر وال أق ة أآث ة اإلسالمية، ال آلم . ينبغي لكم جميعًا اإلدالء بأصواتكم وأن تصوتوا للجمهوري

ين اآلخرين       . أنتن أيضًا ينبغي لكّن المشارآة في اإلنتخابات       نكن وب دمات    . ال فرق بي تن مق ل أن ب

  .على الرجال
  اء قممن حديث في جمع من نس

  ٨/٣/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

شجاعات في مختلف                   ساء الفاضالت وال شارآة الن من األمورالمهمة التي ينبغي التأآيد عليها، م

  .أنحاء ايران، في اإلستفتاء العام

ي           ي ف ـ دورأساس تهم ـ ي طليع ال، وف ب الرج ى جن ًا إل ـ جنب ن ـ ان له ي آ ساء الالت ي للن ينبغ

درآ   المية، أن ي صارالثورة اإلس صار      انت ن انت زز م تفتاء تع ي اإلس ة ف شارآتهن الفاعل ن أن م

  .الشعب اإليراني أآثر فأآثر

ى حد                        رأة والرجل عل ة واإلسالمية للم ات الوطني د من الواجب إن المشارآة في هذا اإلستفتاء تع

  .سواء
  من آلمة بمناسبة االستفتاء العام
  على الجمهورية االسالمية

  ٢٤/٣/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ا             . ساء بحق اإلنتخاب  تتمتع الن  ان الغرب به المرأة  .. إننا نؤمن بهذه الحقوق للنساء أآثر من إيم ف

  .تتمتع بحق الرأي، وحق اإلنتخاب وحق الترشيح
  من حديث في حشد من طبقات الشعب

  ٢٩/٣/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  



ى جنب                ًا إل ـ   أسأل اهللا تعالى السالمة والسعادة لكّن، وأرجو أن تمنحن أصواتكن ــ جنب  الرجال ـ

المية       ة اإلس يس الجمهوري تم تأس وطني، لي شورى ال س ال سي ومجل س التأسي الح المجل ى ص إل

ى    انتطلع إل ل م ق آ شورى، وأن نحق س ال المية وتأسيس مجل ة اإلس تور الجمهوري دوين دس وت

  .تحقيقه
  من حديث في جمع من النساء

  ١٠/٤/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

رأة        رأة   العمل ا  (بطبيعة الحال إن عمل الم سليم للم اً     ) ل ه مطلق انع أمام يس بالصورة      . الم ولكن ل

انوا يتطلعون                 )[67]٦٧(.التي آان يتطلع إليها أولئك     ل آ رأة، ب  إن هؤالء لم يفكروا في ِايجاد عمل للم

ساء،           . للحّط من مكانتها ومكانة الرجل أيضاً      ة الن و طبيعي ال لطبق وافر نم سمحوا بت ومن ثم لم ي

  .وال لطبقة الرجال
  يث في جمع من نساء مشهدمن حد

  ١٦/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ساحلية،    اطق ال ّن المن ي تقط سيدات الالت ا ال تن أيته ذه النهضة أن أصبحتن أن ات ه ن برآ إن م

  .وسائر نساء ايران المكرمات، تخضن في القضايا الراهنة والشؤون السياسية

ات       لقد جهدت األيادي المجرمة التي آانت تتجسد في يد محمد رضا وأ            ع فئ ى عزل جمي ه، عل بي

سياسية   ضايا ال ة والق شاطات اإلجتماعي ن الن شعب ع ي   . ال ة ف سياسية متداول ضايا ال ن الق م تك ل

بعض،    . أوساط النساء أصًال، ولم تكن مطروحة في أوساط األخوة أيضاً     ا ال ان يطرحه وإذا ما آ

ك         ا                . فهو بوحي من سياسة النهب تل ا يصطلح عليه ات م ا آانت بعض فئ د    وإذا م سياسية، ق بال

  .تدخلت آنذاك في األمور السياسية، فإن سياستها تلك قد أمليت عليها من الغرب لنهب الشرق
  من حديث في جمع من نساء المناطق الساحلية

  ٣/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

                                                 
 .أعوان النظام البهلوي ) [67]٦٧(



سياسية                           بالد وفي المواقف ال ا وفي شؤون ال ضايا التي تهمه وم في الق جميع الفئات تخوض الي

ة وم. للحكوم ر        الي ي تقري وة، ف ات أو األخ ساء المكرم واء الن شعب، س اء ال ع أبن شارك جمي  ي

  .مصيرهم
  من حديث في جمع من نساء المناطق الساحلية

  ٣/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

اف           ى األري بالد إل اء ال ف أنح ن مختل زات، م سيدات العزي ات وال ساء المحترم ت الن د ذهب لق

صاد  م الح ي موس شارآة ف انهن أن. للم اذا بإمك ن   م ات، ولك سن مزارع ن ل ي أنه ن؟ طبيع  يفعل

رة                    ة آبي نحهم طاق زارعين ويم دى الم زم ل ر الحماس والع ذا يثي انوا      . عملهن البسيط ه ا آ إذا م ف

ردهم يحصدون  ًا(بمف م اآلن يحصدون ) دونم دًا فه ين(واح ذه ). دونم زارع ه رى الم ا ي د م فعن

ي حصا  ات ف ي الظل، منهمك وس ف ن الجل ي ينبغي له سوة الالت رة، الن ي لهيب الظهي ح ف د القم

  .سوف تتضاعف عزيمته

ة     ذا ذو قيم ساء ه م       . إن عمل الن وة ويضاعف من عمله زم والق زارعين الع نح هؤالء الم ه يم إن

  .وإنتاجهم
  من حديث في جمع من أعضاء االتحادات

  االسالمية للطلبة الجامعيين
  ٢١/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ة اإلسالمية      .. نحن جميعًا صّوتنا للجمهورية اإلسالمية     ذا     . أنتن أيضًا صوتّن للجمهوري د أن ه بي

اف ر آ ده غي صويت وح ـ   . الت ميًا ـ ـ رس ران أصبح ـ ي اي م ف ام الحك ى أن نظ ط إل شير فق ه ي إن

ة إسالمية ساء . جمهوري ا الن يكن أيته ًا، يجب عل ة اإلسالمية واقعي ق الجمهوري ولكن لكي تتحق

  .وينبغي أن ندرك جميعًا أن لنا واجبًا ومسؤولية. العمل بوظائفكن، مثلما يجب على الرجال ذلك
  من حديث في جمع من العامالت في الحقل الثقافي

  ١٣/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  



ة،         . المهم هو أن يعي آل واحد منا أن له وظيفة ينبغي أداؤها            وم الديني ة العل فأنا بوصفي من طلب

ا األخوات المتواجدات في      أنتن . أعلم بأن لي وظيفة أحاول ِانجازها على أحسن وجه    ضًا أيته أي

ه، هي أن                   مواقعكن، ينبغي أن تعلمن أن وظيفتكن في هذا البلد الذي نهبوا خيراته ودمروا ثروات

  .تبذلن قصارى جهدآن في إعمار البلد في مجال التربية
  من حديث في جمع من النساء أعضاء

  )تربة حيدرية(االتحاد االسالمي في 
  ٢٠/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* **   

  .على األخوات الالتي لم يتدخلن حتى اآلن في القضايا الراهنة، أن يمارسن دورهن فيها
  من حديث في جمع من النساء أعضاء

  )تربة حيدرية(االتحاد االسالمي في 
  ٢٠/٩/١٩٧٩بتاريخ 

  

صيرها     ر م ي تقري ساهمة ف ن الم رأة م د للم ن    . ال ب المية م ة اإلس ي الجمهوري ساء ف د للن ال ب

  .فكما أن للرجل حق اإلنتخاب، فكذلك المرأة لها مثل هذا الحق. في اإلنتخاباتالمشارآة 
  من حديث في جمع من نساء مدينة قم

  ١/٢/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

سهن وفي                        اء أنف ى جنب الرجال، في بن ًا إل وم جنب النساء في الجمهورية اإلسالمية منهمكات الي

  .إعمار البالد
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ٥/٥/١٩٨٠ريخ بتا

* * *  

ا                           ع التي تتواجدن فيه أن تحرصن في المواق زات، ب ا األخوات العزي رة أخرى أيته أؤآد لكّن م

  .ال بد من إحداث التغيير في جميع مرافق الجمهورية اإلسالمية..على مراعاة أحكام اإلسالم
  من حديث في جمع من األطباء والممرضات



  ١٣/٥/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

شارآتهن جاء ت                 َمن الذي عبّ   ًا أن م أ هذه النسوة ودفعهن للمشارآة في ِادارة شؤون البالد، علم

ذلك               ا ل ذي دع ذه         . في محّلها؟ َمن الذي فعل ذلك؟ اهللا تعالى هو ال شارآتهن ه سوة بم ذه الن وإن ه

  .يلبّين دعوة اهللا
  من حديث في جمع من أعضاء الرابطة النسوية

  ١٢/٧/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

اء     يتحتم على ال  ى الحي نساء اليوم أداء دورهن اإلجتماعي، وِالتزاماتهن الدينية، مع المحافظة عل

  .ففي ظل العفة العامة يمارسن نشاطاتهن اإلجتماعية والسياسية. العام 
  من حديث في جمع من اإليرانيين
  المشارآين في مؤتمر المرأة

  ١٠/٩/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

ذه النهضة بالنصر إن  ّوج ه اء اهللاآمل أن تت سداد. ش ق وال ّن التوفي يع . ولك ى توس إحرصن عل

ك     دائرة إجتماعاتكن في آل مكان بنحو أآثر حضورًا وعظمة، لكي تفيق النساء وتتخلص من تل

ك                          ارج الخّداعة، ومن تل ك األالعيب والبه تخلص من تل ا في الماضي، ت األمور التي علقت به

ة      األمور التي تعرفون مدى الضررالذي ألحقته بإقت       تم  . صادنا، ومدى إساءتها إلى العفة العام يتح

يتحتم المشارآة في    .. على النساء اليوم، مثلما يتحتم على الرجال الصالحين وليس الرجال الذين          

وفقكن                  تعّلم الصحيح، وأرجواهللا أن ي شؤون البالد مشارآة سليمة، وأن تتحلى النساء بالتعليم وال

  .ويسدد خطاآن
  رانيينمن حديث في جمع من االي

  المشارآين في مؤتمر المرأة
  ١٠/٩/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  



سياسية ضايا ال ة والق شاطات اإلجتماعي ة، اإلحاطة بالن ساء، والرجال قاطب ع الن د لجمي د .الب ال ب

  .للجميع من مراقبة المجلس وعمل الحكومة، وأن ال يبخلوا بالتعبيرعن وجهات نظرهم
  من حديث في جمع من االيرانيين

  ن في مؤتمر المرأةالمشارآي
  ١٠/٩/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

ساء               ل بالن ذا العمل       . إن هداية شعب ما عمل آبير جدًا، واألآبر منه هداية نصفه الممث ل ه إن مث

 هو بحد ذاته خطوة مهمة، وأنتن       )[68]٦٨(تعترضه عقبات آثيرة، وإن مجرد ِاتخاذ القرار بهذا الشأن        

  .وهن ينفذ إليكن أبدًاقد ِاتخذتن قرارآن، فال تسمحن للضعف وال
  من حديث في جمع من أعضاء هيئة تحرير

  مجلة اطالعات للسيدات
  ٧/٢/١٩٨١بتاريخ 

* * *  

ين من أن النجاح                           ى يق ّن عل سانية آ ـ إن ال إسالمية ـ شغلن بأعم أنتن أيضًا أيتها النساء الالتي تن

  .سيكون حليفكن، ألنكّن تواصلن عملكن هذا من أجل اهللا
  من أعضاء هيئة تحريرمن حديث في جمع 

  مجلة اطالعات للسيدات
  ٧/٢/١٩٨١بتاريخ 

* * *  

ات  سين عضوات نافع بالد، أم ي مختلف أنحاء ال وم ف ران المكرمات الي ساء اي رى أن ن نحن ن

د   ذا البل ة له ة قوي ا، ودعام دم بالده ة تخ ة وملتزم ريحة مؤمن ر  . وش ذن بنظ و أن يأخ ا أرج وأن

المية،     شؤون اإلس ع ال ار جمي ذا      االعتب سرن به الم، وي زام باإلس ان واإللت سّلحن باإليم وأن يت

  .النصرإلى اإلمام، وأن يكّن حماة هذه الثورة
  من حديث في جمع من النساء اعضاء الجهاد الجامعي

  ٢٣/٥/١٩٨١بتاريخ 

                                                 
 .للسيدات) اطالعات(إشارة إلى قرار ِاصدار مجلة ) [68]٦٨(



* * *  

ة                 واجب على آل إمرأة ورجل ممن بلغ السن القانونية، المشارآة في إنتخابات رئاسة الجمهوري

فإذا ما تقاعستم فمن الممكن أن يفوز من يريد أن يضع مقاليد هذه البالد في       .  بأصواتهم واإلدالء

ف،            . الجميع مكلفون نساءًا ورجاًال بالمشارآة    .. مهب الريح  ى آل مكّل فكما أن الصالة تجب عل

  .آذلك يجب عليه المشارآة في تقرير مصيره
  ) تير٧(من حديث في جمع من عوائل شهداء فاجعة 

  ٤/٧/١٩٨١ بتاريخ

* * *  

شورى،                        ات مجلس ال ة بالمشارآة في إنتخاب سن القانوني غ ال رأة والرجل وآل من بل أوصي الم

  .المهم هو المشارآة في اإلنتخابات. وباإلدالء بأصواتهم لمرشحيهم
  من حديث في جمع من الطلبة الجامعيين

  اعضاء رابطة تحكيم الوحدة
  ٢٧/١١/١٩٨٢بتاريخ 

* * *  

شاط اإلسالمي                      أينما ينظراإلن  ساء منهمكات في الن رى الن ران، ي سان في أية ناحية من أنحاء اي

رفهن    افهن وش سين عف سياسي، دون أن ين شاط ال ى الن ديني وحت م. وال ن )[69]٦٩(إن معظ ي آ  الالت

ساد          ر الف اًال               . منفلتات طوال هذه الفترة لم يجدن غي د ِاستطعن أن ينجزن أعم سوة فق ذه الن ا ه أم

رة  ذه الفت الل ه ة       خ دن اإليراني ة الم م، وبقي ة ق ي مدين اذجهن ف وم نم رون الي و ت وجيزة بنح  ال

  .األخرى
  من حديث في جمع من النساء والممرضات

  ١٣/٣/١٩٨٣بتاريخ 

* * *  

                                                 
 .النساء الفاسدات في زمن الطاغوت) [69]٦٩(



 في طريق الخدمات العظيمة التي تؤديها هذه النسوة، والتي          )[70]٧٠(إن أولئك الذين يضعون العقبات    

ّد                تحظى برضا اهللا، ويسعون إلى إحباط      ال تع ذه األعم ل ه إن مث  الهمم، إذا آانوا من المسلمين ف

رة  ذنوب الكبي ن المعاصي وال ى   . م ك إل ن وراء ذل دفون م الم ويه ون باإلس انوا ال يؤمن وإذا آ

إشاعة الفحشاء، فإن نساء ايران لن يسمحنَّ بعد اآلن بالعودة إلى تلك األفعال التي آانت تمارس     

  .في الماضي

ساء              . جميعًاال بد لي من شكرآن       ع ن تعن وجمي ديني، وتتم شاط ال شغالت بالن وبحمداهللا أراآن من

  .ايران باألفق السياسي

ت    ي آان ات الت ك العقب ت تل د زال رأة، وق دى الم وافران ل سياسي مت ق ال ة واألف ة الديني إن الرؤي

ديني        وآمل أن تتحقق عن قريب القاعدة التي تمكن              . تحول دون مزاولتها لنشاطها السياسي وال

  .آل واحدة منكّن في تربية مجموعة مؤمنة
  من حديث في جمع من النساء والممرضات

  ١٣/٣/١٩٨٣بتاريخ 

* * *  

االت،    ادين والمج ع المي ي جمي الم ف ه اإلس سمح ب ذي ي شاطكن بالقدرال ن ن يكّن أن تمارس عل

شا                  ساء ممارسة ن ى الن طهن آاإلنتخابات التي ُيحّضر لها اليوم، وهي حديث الساحة، إذ يجب عل

ي         رين ف ين اآلخ نهن وب رق بي د ف ه ال يوج ال، ألن ل الرج ا يفع ات مثلم ل اإلنتخاب ن أج م

ّدمها                  . تقريرالمصير م يق ا ل ة م فمصير ايران مصير الجميع، علمًا أن اإلسالم قّدم لكّن من الخدم

ال ى الرج الم   . إل ى اإلس افظن عل ي أن تح ل ينبغ يكن، وبالمقاب افظ عل د ح ى . لق ة عل والمحافظ

شورى                  اإلسال ة من مجلس ال دورة الثاني . م تتأتى من إنجاح هذه اإلنتخابات التي ستقرر طبيعة ال

  .يجب أن تعلمن أن اإلنتخابات من األمورالتي تؤدي دورًا مهمًا في تحديد مصيرآن ومصيرنا

داخل والخارج         بالد في ال ذا يجب   . إن هذه اإلنتخابات هي التي ينبغي لها أن تحدد سياسة ال وله

دخول العناصر                  أن يكون  ى ال يمسي المجلس نتيجة ل ا، حت اعًال فيه  لكّن أيتها النساء حضورًا ف

ًا في النظام                        ان قائم ا آ شرق أو الغرب، ويحصل م غيرالصالحة، مجلسًا يساق بالتدريج نحو ال

  .السابق، وأن نتجرع ماتجرعنا نحن وأنتن في العهد البائد
  من حديث في جمع من نساء قم

  ٨/٤/١٩٨٤بتاريخ 

                                                 
 .إشارة إلى الذين يعارضون النشاط اإلجتماعي للمرأة بشتى الذرائع) [70]٧٠(



* * *  

ى   تمعهم، يجب عل ى مج اظ عل سياسية والحف ضايا ال ي الق ساهمة ف ال الم ى الرج ا يجب عل مثلم

شاطات        . النساء أيضًا المشارآة والحفاظ على المجتمع      شارآة في الن ضًا الم ساء أي ى الن يجب عل

ي    شؤون الت ع المحافظة علىال الطبع م ع الرجال، ب ساواة م دم الم ى ق سياسية عل ة وال اإلجتماعي

  .ربها اإلسالم والتي هي بحمد اهللا متحققة بالفعل في ايرانأم
  من حديث في جمع من نساء قم

  ٨/٤/١٩٨٤بتاريخ 

* * *  

ة         ساحات الثقافي ي ال دانًا ف ات وواح دات زراف ار متواج ف األعم ساء بمختل أن الن ر ب ن نفخ نح

دمات ال، أو متق ع الرج ى جنب م ًا إل د جنب ذلن الجه سكرية، ويب صادية والع ى واإلقت يهم، عل  عل

  .طريق إعتالء اإلسالم وأهداف القرآن الكريم
  من الوصية السياسية اإللهية

* * *  

  تعليم المرأة وتعّلمها

  هل بإمكان المرأة إحراز مرتبة اإلجتهاد؟ حبذا لو نتعرف على رأيكم بهذا الشأن؟: سؤال

ضًا، إّال أن          : الجواب رأة أي وافرة للم اد مت ة اإلجته دورها أن تكون    إمكانية إحراز مرتب يس بمق ه ل

  .مرجع تقليد لآلخرين
  ٢١، ص١االستفتاءات، ج

* * *  

المرأة والرجل في ايران أنموذج .. المرأة والرجل من أبناء قم المقدسة، أنموذج في العلم والعمل        

  .في العلم والعمل
  من حديث في جمع من نساء قم

  ١٧/٥/١٩٧٩بتاريخ 



* * *  

يكن              اذا ما أخذتن على عاتقكن مسؤولي      تم عل صغار، فالواجب يح ان ال ة تربية وتعليم الفتية والفتي

ى أن      . تربيتهم تربية صالحة   دعوآن إل إن الواجب ي وإذا ما مارستن التبليغ في إحدى المناطق، ف

ا بأفضل           . يكون التبليغ تبليغًا صحيحاً    ى عاتقه على آل فئة وفي أي موقع، أداء المهمة الملقاة عل

  .نحو
   العامالت في الحقل الثقافيمن حديث في جمع من
  ١٣/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

وة    ساء، ولألخ ًا، للن م جميع صل لك ذي ح ول ال ذا التح ضة ه ذه النه ة له ار العظيم ن اآلث م

ك               . واألخوات، وهذا الشعور بالمسؤولية    د، ومن ذل إذ أن لدى آل واحد منا مسؤولية في هذا البل

  .ن والدنياتعليم ما هو نافع في الدي.. مسؤولية التعليم
  )مجمع لنكرود التعليمي(من حديث في جمع من أعضاء 

  ١٦/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ة        راءة والكتاب تعّلم الق وا ل ين أن يهب ع األمي ى جمي ب عل وة    . يج وات واألخ ع األخ ى جمي وعل

يمهم     ذا             . المتعلمين أن ينهضوا لتعل ا في ه ع امكانياته دم جمي يم أن تق ة والتعل ى وزارة التربي وعل

  .ل، وأن تتخلص من البيروقراطية والروتين اإلداريالمجا

ؤلم،             نقص الم ذا ال ة ه اتكم إلزال ة طاق ي تعبئ وا ف ان، انطلق ي اإليم وات ف وة واألخ ا األخ أيه

  .التعليم والتعّلم عبادة دعانا إليها اهللا تبارك وتعالى. واستأصلوا جذورهذه المشكلة

راءة           وعلى أئمة الجمعة والجماعة في المدن واألرياف د        يم األخوة واألخوات الق اس لتعل عوة الن

ة             ادرات الحكوم سوا بانتظار مب يم األخوة    . والكتابة في المساجد والتكايا، وأن اليجل انهم تعل بإمك

  .واألخوات األميين في المنازل، وعلى األميين أن يستجيبوا لذلك
  من آلمة بشأن التعبئة العامة لمكافحة األمية

  ٢٨/١٢/١٩٧٩بتاريخ 

 * **  



ى جنب الرجال                      ًا إل زة جنب ارايران العزي ى إعم ات، التوجه إل ينبغي للنساء الشجاعات والملتزم

وا            . األعزاء، مثلما عملن على بناء أنفسهن بالعلم والثقافة        ة تخل ة أو قري وم مدين فأنتن التجدن الي

  .من الجمعيات الثـقـافية والعلمية للنساء الملتزمات والسيدات المسلمات المحترمات
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ٥/٥/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

اء     وة العلم وات واألخ ن األخ امعيين، وم ن الج انوا، وم ا آ ات أينم ين والمعلم ن المعلم و م أرج

سه       ت نف ي الوق ين ف ة ومعلم سهم طلب روا أنف ًا أن يعتب نهم جميع و م ى  . أرج دعوهم إل م ي المعل

م   اء، وه دي األنبي و ه ذي ه ستقيم ال صراط الم ذي  ال ستقيم ال صراط الم ي ال دورهم يمضون ف ب

  .اختطه األنبياء
  من حديث في جمع من الطلبة
  الجامعيين الباآستانيين

  ٣٠/٨/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

ا    وز أن يتعلم رأة العج ر والم شيخ الكبي دور ال ن   . بمق وا م م وأن ال ييأس ساب العل ا اآت بإمكانهم

  .أنفسهم
  من حديث في جمع من مسؤولي

  يةحرآة محو األم
  ٢٧/١٢/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

ة         شتغلين في   )[71]٧١(أرجو من األخوات واألخوة الموجودين في مدرسة الشهيد مطهري العالي ، والم

د                        ًا لإلسالم، وق ان نافع م في مدرسة تحمل اسم شهيد آ ى أنه وا إل غ، أن يلتفت آسب العلم والتبلي

ذل     ون آ ا أن تك د له بابنا، والب راته ش ه ومحاض ى آتابات ى عل وات   . كترب ا األخ م أيته د لك ال ب
                                                 

بطهـران، بـالقرب مـن مبنـى مجلـس الـشورى            ) بهارسـتان (مدرسة تاريخيـة تقـع فـي سـاحة          ) [71]٧١(
شّيدها الميرزا حسين خان سپهـساالر القزوينـي، رئـيس الـوزراء ـــ الـصدر األعظـم                  . ابقالوطني الس 

وتعد المدرسة أحد أآبر وأفخم األبنية الدينية في ايران         . وقتئذ ــ خالل حكم ناصر الدين شاه القاجاري       
 .ويطلق هذا اإلسم على آل من المسجد والمدرسة معًا. الواقعة في اصفهان) چهارباغ(بعد مدرسة



واألخوة في هذه المدرسة، من تنظيم برامجكم ومناهجكم بنحو ُيمّكنها من تخريج مطهري آخر                 

الكم خالصة        .. وأمثال مطهري من بينكم  وجهكم هللا وأعم ى، وت ذا المعن ى ه ليكن عزمكم داًال عل

الى ارك وتع ه تب ة  . لوجه ذه المدرس ي ه م ف سب العل ي آ ابروا ف ّدوا وث ن .ج مى م  وإن ماهوأس

ذيب األخالق   يم، ته روح إسالمية     . التعل وم اإلسالمية ب وا إسالميين، وواصلوا دراسة العل . آون

  .وليكن لديكم تهذيب إسالمي إلى جنب دراستكم الجادة ألحكام اإلسالم والمعارف اإلسالمية
  من حديث في جمع من موظفي
  مدرسة الشهيد مطهري العالية

  ١/٣/١٩٨١بتاريخ 

 * **  

ة   ى تربي بالد عل اء ال ي مختلف أنح ن اآلن ف ي يعمل ات الالت ساء الملتزم ى الن ة متواصلة إل تحي

  .البراعم وتعليم األميين، وتدريس العلوم اإلنسانية، وتعليم الثقافة القرآنية الغنية
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ٢٤/٤/١٩٨١بتاريخ 

* * *  

ن  ات م سابق محروم ي ال ّن ف ي آ ساء الالت ذه الن ي ه د اهللا ف زلن بحم ع، ن ي المجتم ل شيء ف آ

شرعية،                         وازين ال ى الم اظ عل ى الفخر مع الحف دان بصورة تبعث عل ى المي رة إل السنوات األخي

  .وهّن اآلن يواصلن نشاطهن في الدرس والتدريس والتبليغ
  من حديث مع أئمة الجمعة في مدينة جيالن

  ١٣/١/١٩٨٢بتاريخ 

* * *  

داهللا          إن القيود التي آانت ت     وم بحم د زالت الي ديًا ق شغلة         . حاصرنا عقائ شعب من ات ال ع فئ إن جمي

اآن أخرى، وهن                      .. اليوم بالتربية والتعليم   م وأم ة في ق وم الديني ة العل النساء اآلن جزء من طلب

ورة                         ذه الث ك بفضل ه د تحقق ذل ه، وق ان يتواجدن في د  . منشغالت بالتربية والتعليم في أي مك فق

ة   حاصروا النساء في ا  شكيل أي لعهد البائد ولم يسمحوا لهن بممارسة أي حق من حقوقهن، وال بت

ة                     ضايا عقائدي ة أو ق سائل علمي راد، وال التحدث في م وم    . رابطة وإن آانت من عشرة أف ا الي أم

شؤون             فإن بإمكانهن التبليغ في أية منطقة من مناطق البالد، بل خارج البالد أيضًا، مع مراعاة ال



ران                          لقد  . اإلسالمية د من العمل لجب ك، ال ب ا من تالفي ذل د لن تخلفنا آثيرًا في هذا المجال وال ب

  .مافاتنا
  من حديث في جمع من األساتذة والطالب

  ٦/٩/١٩٨٣بتاريخ 

* * *  

ساعيكن في آسب      أسأل اهللا تبارك وتعالى التوفيق لكّن أيتها السيدات واألخوات، ألن تواصلن م

ذيب          . خالق أيضاً العلم وفي العمل، وفي تهذيب األ      ذلك الته ه، آ فكما أن العلم وحده ال جدوى من

سانية  .. المجرد األعمى لن يجدي نفعاً     ة اإلن ا  . العلم وتهذيب النفس معًا يحققان لإلنسان المكان وأن

ى                    ران، وعل ائراألخوات في أنحاء اي تن وس التوفيق أن يكن ب نَّ عل الى أن يم أرجو اهللا تبارك وتع

األخالق اإلسالمية، في تطبيق             األخوة جميعًا للتحل   رنين ب ل، مقت يق بهذين الجناحين، العلم والعم

  .اإلسالم في ايران بالصورة التي يريدها اهللا تبارك وتعالى
  من حديث في جمع من نساء قم

  ٨/٤/١٩٨٤بتاريخ 

* * *  

ي       شاطها ف ا الرجل ـ ن ى جنب أخيه ًا إل ـ جنب رأة ـ ه الم ارس في ات الوضع اآلن بنحو تم د ب لق

صناعة         ففي  . اآتساب العمل والعرفان والفلسفة وجميع فروع المعرفة، وإن شاء اهللا في مجال ال

يئاً        وا ش يس  .. الماضي آانوا يزعمون أن نصف سكان ايران في األسر، وليس بإمكانهم أن يفعل ل

ة، ول                     ال النافع ى الرجال من أداء األعم كن  ألنهم يريدون لهم حقًا أن يفعلوا شيئًا، فقد حرموا حت

وانهم              سهم وأع م أنف ا ه انوا عليه ي آ ة الت ع بالتربي ى المجتم م إل ى دفعه صين عل انوا حري آ

  .وشاء اهللا سبحانه أن ال ينجحوا في مساعيهم تلك. والمحيطون بهم، ثم جّرالمجتمع إلى الفساد

شاطكن في الحوزة بكسب                         ـ حيث تمارسن ن إخوتكم الرجال ـ فأنتن اليوم تبعثن على الفخر ــ آ

ر            العل شاط أآث ة الحال    . م والتدريس وغيرذلك من الشؤون اإلسالمية، وآمل أن تتمتعن بن وبطبيع

د          ّر في النظام البائ ا م فأولئك حرصوا   . يجب أن ال يغيب عن وعيكن العمل بصورة معاآسة لم

ا       ة محّله الق األوروبي الل األخ المية واح الق اإلس و األخ ى مح يخ    . عل ب ترس وم فيج ا الي أم

ى صف اإلسالم               األخالق اإلسال  د، لإلنضمام إل د البائ اليب العه مية والتأثيرعلى من خدعتهم أس

  .واإللتزام
  من حديث في جمع من نساء قم

  ٨/٤/١٩٨٤بتاريخ 



* * *  

د                     ـ وق ة دون أخرى ـ نظرًا ألن العلوم عموماً والعلوم اإلسالمية على الخصوص، ال تختص بفئ

ة           برهنت النساء اإليرانيات المحترمات طوال مرا      ديم خدمات قيم حل الثورة على آفاءتهن في تق

ّباقًا                    سوي العظيم س سياسية، وآون المجتمع الن ة وال لإلسالم والمسلمين في المجاالت اإلجتماعي

 في طور اإلعداد في مدينة قم       )[72]٧٢(في مجال التربية والتعليم ــ فقد وجدت اليوم بحمد اهللا مؤسسة          

تتو        اد، س م والجه ساء المحترمات        المقدسة، مدينة العل ة الن يم وتربي ذا       . لى تعل ونأمل أن يتحقق ه

اتهم، وأن                        م دامت برآ ة في ق اء اإلعالم ومدرسي الحوزة العلمي ود العلم الهدف اإلسالمي بجه

ّين              ذا أع ساء، ل دى الن تكون المؤسسة خطوة مؤثرة في النموالفكري وازدهارالمعرفة اإلسالمية ل

ي           شيخ عل شيخ             السادة حجج اإلسالم الحاج ال ي، والحاج ال سيد الموسوي األردبيل  المشكيني وال

أحمد جنتي، والحاج الشيخ محمد فاضل، والحاج الشيخ محمد علي شرعي، والشيخ محمد رضا     

ذه،           توسلي، والحاج الشيخ حسن صانعي دامت افاضاتهم، أعضاء مؤسسين لمؤسسة األخوات ه

  .نظام الداخلي وشؤون المؤسسة األخرىعلى أن يتولوا مهمة تعيين الهيئة اإلدارية وتحديد ال

ة اهللا    الى ودعاء بقي داء ـ من       )[73]٧٣(آمل أن تتمكن هذه المؤسسة، بتأييد اهللا تع ه الف ا لمقدم  ـ أرواحن

  .تقديم خدمة قيمة إلى المجتمع النسوي المسلم الثوري في ايران
  فقرات من الحكم الذي أصدره سماحته بشأن األمانة

  ألخوات في قمالعامة لمؤسسة مكتب ا
  ٢٢/٨/١٩٨٤بتاريخ 

* * *  

وم    ران يمارسن الي ساء اي ل، وإن ن ع المراح ي جمي د اهللا ف ذبتن، وصمدتن بحم انيتن وتع د ع لق

نهن في                        رة م صادية حيث تعمل شريحة آبي ة أو اإلقت نشاطاتهن في آل المجاالت، سواء الثقافي

ل الث        شاطها في حق ن  الزراعة وأخرى في الصناعة، وثالثة تمارس ن ة واألدب والف ع  . قاف إن جمي

ه إن شاء اهللا                     ه ورعايت الى، وهي في عنايت ارك وتع تن    . هذه الجهود مشكورة عند اهللا تب ا دم وم

  .تتحلين بهذا اإللتزام، سينصرآن اهللا تبارك وتعالى
  من حديث في جمع من النساء بمناسبة يوم المرأة

  ١٢/٣/١٩٨٥بتاريخ 
                                                 

 .يقصد الحوزة العلمية لجامعة الزهراء) [72]٧٢(
فإن ) عج(إذا خرج المهدي    : وقد ورد في الحديث   ) ٨٦سورة هود، اآلية    (بقية اهللا مفهوم قرآني     ) [73]٧٣(

 ).أنا بقية اهللا وحجته وخليفته عليكم: (أول ما يسمع منه قوله



* * *  

وى        احرصوا على آسب العلم والتقوى     ع، والتق ، إذ أن العلم ال يقتصر على أحد، العلم ملك للجمي

اً          ا جميع وى واجبن م والتق سعي لكسب العل زة     . ملك للجميع، وإن ال م األجه اون معك أرجو إن تتع

يم      تكم للتعل ي ممارس ة ف شاطاتكم الثقافي ال ن ي مج ه ف ا تحتاجون ل م م آ وفر لك ة وأن ت الحكومي

وآذلك النساء اإليرانيات الالتي أوقفن     .  ومسددين في آل خطوة    وآمل أن تكونوا موفقين   . والتعّلم

ذلن                  وم، وآمل أن يب ه الي اهو علي ى م اتهن، وأوصلن اإلسالم إل لإلسالم أرواحهن وشبابهن وأوق

ساحة، وملتزمات                   . مساعي أآبرمن اآلن فصاعداً    تن متواجدات في ال ا دم ه م ة، أن ى ثق وآّن عل

شباب ة ال ى تربي دمن عل ى باإلسالم وتق إذن اهللا عل دم ب سيرة اإلسالم تتق إن م م، ف  والتضحية به

  .أفضل نحو وأحسن وجه، وتقطع أيدي أعداء الدين عن هذا البلد وجميع البلدان اإلسالمية

ع                      ى رف سعين إل زات الالتي ت إنني آمل أن تقتدي النساء المسلمات في آل مكان، بكّن أيتها العزي

ذي لحق بكن في              مكانة المرأة والسمو بها أآثر فأآثر،       وتبذلن قصارى جهودآن لتالفي الظلم ال

  .العهد البائد
  من حديث في جمع من النساء بمناسبة يوم المرأة

  ١٢/٣/١٩٨٥بتاريخ 

* * *  

  

  حرية المرأة في النظام اإلسالمي

 وليس بالضرورة  .وبالمقابل أنتم أيضًا آنتم تنسبون هذا اإلتهام إلى الشاه . ينعتونكم بأنكم تعارضون الحضارة   : سؤال

اً        ذا الموضوع مقنع ران، وهي                     . أن يكون ه ة في اي اه المواضيع األساسية الثالث واقفكم تج سمحون بإيضاح م : هل ت

  .اإلصالح الزراعي، وتصنيع البالد، والمرأة

ى العكس عارض اإلسالم                : الجواب ل عل دًا، ب ا أب فيما يخص المرأة، لم يعارض اإلسالم حريته

ا           بشدة تحول المرأة إل    ا وشرفها ومكانته ا عّزه اد إليه لعة، وأع ساوية مع الرجل     . ى س رأة مت الم

شاطها      ا من خالل                  . وهي حرة في ِاختيارمصيرها ون سعى دون حريته ان ي شاه آ د أن نظام ال بي

ة      . وإن اإلسالم يرفض ذلك بشدة    . إغراقها في أمور مخالفة لألخالق     لقد صادر النظام البائد حري

ة ا صادر حري رأة مثلم االم ذلك، .  الرجل ونفاه ضًا، وب ساء أي ام تغص بالن وآانت سجون النظ

  .ونحن نسعى إلى تحرير المرأة من الفساد الذي أوقعوها فيه. صادر حرية المرأة وهدد حياتها



  من لقاء مع صحيفة اللوموند الفرنسية
  ٦/٥/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

ساهم: سؤال ى م ة، آيف تنظرون إل سائل اإلجتماعي ا يخص الم ون فيم ع؟ وهل تؤمن شاطات المجتم ي ن ساء ف ة الن

ما هي وجهة نظرسماحتكم بشأن تحديد النسل، واإلختالط         .. بمحدودية لهن غير متوافرة بالفعل في المجتمع الراهن؟       

  في الجامعات؟

ة والمجلس والعمل                 : الجواب إن المرأة حرة في المجتمع اإلسالمي، ولن تمنع من دخول الجامع

ى حد                    . في الدوائر بأي وجه    رأة والرجل عل ى الم ي، وهومحرم عل ساد األخالق وع هو الف الممن

  .أما تحديد النسل، فهو أمر يعود إلى الحكومة وما تتخذه من قرارات. سواء
  من لقاء مع مراسل لوس انجلس تايمز االميرآية

  ٧/١٢/١٩٨٧بتاريخ 

* * *  

ات وفي الترشيح      المرأة والرجل آالهما حرٌّ في دخول الجامعة، وفي المشارآة في          إن .  اإلنتخاب

ول             )[74]٧٤(الذي ال نسمح به هو الذي يريدونه       ى حد ق دي الرجال، وعل ة بأي  للمرأة بأن تكون ألعوب

ة       : (الشاه رأة األنيق د أن            ). المرأة النموذجية هي الم وم، نري ذا المفه ى ه د أن نقضي عل نحن نري

أ   ذا الخط صحح ه ة اآل    . ن سانًا آبقي ون إن رأة أن تك د للم ل    نري ّرة مث ون ح ين وأن تك دمي

  .سائراألحرار
  من حديث بشأن قطع العالقة مع

  الدول المؤيدة للشاه
  ١١/١٢/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

اعي،  : سؤال ة والتطور اإلجتم ن التنمي وقفكم م يكون م ة اإلسالمية، آيف س تم الدول رآتكم وأقم ا انتصرت ح إذا م

  والسيما المرأة؟ وهل ستجيزون تعدد الزوجات أم ال؟

  .المرأة حرة آالرجل، ونحن نعمل طبقًا لحكم اإلسالم: الجواب
  من لقاء مع صحيفة صوت لوآسن بورك

                                                 
 .يقصد النظام البهلوي) [74]٧٤(



  ١٢/١٢/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

سائنا               ضييع ن ى ت ًا عل وا دائم انون، عمل وم . إن هؤالء الذين تعتبرونهم أنتم خبراء في الق  )[75]٧٥(والي

ش    ا  تمأل حرائرنا السجون، فيما أّيد الحقوقيون جرائم ال ا    . اه وصادقوا عليه رَّر وأيهم ا الُمَح فأيهم

  الُمَحرِّر؟
  من لقاء مع الدآتورة جيم آوآلررفت

  ٢٨/١٢/١٩٨٧بتاريخ 

* * *  

اهو               : سؤال ا؟ وم رأة وموقعه ة الم شأن مكان ماهي التغييرات التي تشعرون بضرورة ِايجادها في المجتمع اإليراني ب

ة اإلسالمية   شده الدول ذي تن ة، وممارسة مهن  تصورآم للتغييرال ي الدوائرالحكومي ساء، آالعمل ف شأن ظروف الن ب

رض      سفر، وف اض وال الطالق واإلجه رى آ سائل أخ ك، وم ر ذل ة وغي ب والهندس ة الط ل مهن ن قبي ة م مختلف

  ؟)[76]٧٦(الشادور

رأة                         : الجواب ة الم شاه، موضوع حري أموال ال ّم شراؤهم ب ْن ت سيئ وم شاه ال لقد صور إعالم ال

رأة سجينة                       بكثير من اللبس     أن اإلسالم جاء فقط ليبقي الم د ب ات بعضهم يعتق ى ب والتزييف حت

  .البيت

ة؟                    ال الحكومي رأة أداء األعم ستطيع الم م ال ت لماذا نعارض تعليم المرأة؟ لماذا نعارض عملها؟ ل

اً     . ما المانع من سفرها؟ المرأة آالرجل حّرة في آل ذلك        رأة عن الرجل مطلق رق الم أجل  . ال تف

ي ل ق          ينبغ ن طري ون ع ضرورة أن يك يس بال ن ل ا، ولك ي حجابه الم أن تراع ي اإلس رأة ف لم

ا الحجاب                اس يحقق له ار أي لب سمح، وال اإلسالم     . الشادور، بل بإمكان المرأة أن تخت نحن ال ن

د              . يوافق، أن تكون المرأة سلعة ودمية بأيدينا       رأة، ويري ى شخصية الم اظ عل دعو للحف اإلسالم ي

  .نًا جادًا ونافعًا، وال يسمح مطلقًا بتحول المرأة إلى أداة للشهوة بأيدي الرجالأن يصنع منها إنسا

  .وبإمكان المرأة أثناء عقد النكاح أن تشترط حق الطالق لنفسها. يحرم اإلسالم اإلجهاض

  .إن اإلحترام والحرية التي منحهما اإلسالم للمرأة، لم يمنحهما أي قانون أو دين
  يم آوآلررفتمن لقاء مع الدآتورة ج

  ٢٨/١٢/١٩٧٨بتاريخ 

                                                 
 .فترة حكم الشاه) [75]٧٥(
 .العباء اإليرانية) [76]٧٦(



* * *  

ى نظام                      : سؤال د إل حققت الكثيرمن النساء في ايران مستوًى من الحرية والتعليم، ويخشين أن يعود بهن النظام الجدي

  ما الذي تقولونه لطمأنتهن؟. ديني رجعي

ة      : الجواب رأة الحري نح الم ا،      . اإلسالم م لباها حريته ذان س ا الل ه هم شاه وحكومت ا  وإن ال  وجّراه

  .إلى األسر من آل جهة
  BBCمن لقاء مع مراسل اذاعة 

  ٥/١/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  



هل الحكومة اإلسالمية حكومة رجعية؟ يتطلع الشاه إلى إقامة بلد عصري، والبلدان العربية أيضًا تنشد التقدم، : سؤال

  و رأيكم بهذا الشأن؟ما ه. إال أن اإلسالم يعارض التطور والتغييرات اإلجتماعية آحرية المرأة

تقاللها،              : الجواب ا واس ة بالدن حكومة الشاه هي التي عارضت تنميتنا اإلجتماعية، وضّيعت حري

ك                        دا تل د آل الظواهر الحضارية، ع ل تؤي وراء ب أما الحكومة اإلسالمية فال تدعو للعودة إلى ال

د    . التي تسيء إلى راحة الشعب وتتنافى مع العفة العامة         ذا         إن اإلسالم يؤي يس ه رأة، ل ة الم  حري

  .فحسب، بل يدعو إلى حريتها في جميع المجاالت
  من لقاء مع مبعوث راديو وتلفزيون لوآسمبورغ

  ١٠/١/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

  ما هو دور المرأة في الحكومة اإلسالمية القادمة؟: سؤال

ا الحقيق                 : الجواب ة بمعناه شاطات، الحري ر من الن ساهمة في الكثي ا     للمرأة حرية الم يس آم ي ول

شاه   ات                  . يصورها ال ساء الطليق رة من الن سبة آبي سجون، وإن ن بعن في ال سائنا يق ددًا من ن إن ع

ة          . يشارآن في المظاهرات وفي النضال     ع بالحري ة تتمت دة قليل د أن ع الطبع نحن نعارض      . بي وب

  .الحرية التي يدعو إليها الشاه
  من لقاء مع مراسلين اجانب

  ١٥/١/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

  آيف سيكون وضع المرأة في دولتكم القادمة؟: ؤالس

م                      : الجواب رة الماضية، حيث ل ان في الفت ا آ ًا لم وضع اإلنسان السليم والشخصية الحرة، خالف

انون                 . تكن النساء وال الرجال أحراراً     انوا يع ه أحرارًا وآ ساؤه والرجال م تكن ن إن شعبنا الذي ل

عدًا سوف تنعم النساء والرجال بالحرية، ولكن إذا         ومن اآلن فصا  . من اإلضطهاد، قد تحرراآلن   

بالد، فمن الطبيعي أن  ة أو تتعارض ومصلحة ال ع العف افى م اًال تتن وا أعم ا أرادوا أن يمارس م

  .نحول دون ذلك
  من لقاء مع مراسلين أجانب

  ١٥/١/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  



ا أن تصبح             ما هو دور المرأة في الحكومة اإلسالمية؟ هل ستشارك مثًال ف          : سؤال بالد؟ هل بإمكانه ي إدارة شؤون ال

  وزيرًا ووآيل وزارة، طبعًا إذا ما أظهرت ِاستعدادًا وآفاءة؟

ذه  : الجواب ي ه ه الخوض ف سابق ألوان ن ال ات، وم دد الواجب ي تح ة اإلسالمية هي الت الحكوم

 فهي تحظى   نعم، تشارك المرأة في بناء المجتمع اإلسالمي القادم مثلما يشارك الرجل،       . المسائل

ا             . بحق اإلنتخاب وحق الترشيح    رة مثلم وقد شارآت النسوة اإليرانيات في أحداث النهضة األخي

ساد،                   . شارك الرجال  ونحن سنمنح المرأة آل صورالحرية، ومن الطبيعي أن نقف في وجه الف

  .وفي هذا ال يوجد فرق بين المرأة والرجل
  من لقاء مع صحيفة اطالعات

  ٣/١/١٩٧٩بتاريخ 

* **   

ة    : (سؤال ر محجب ة، رغم أن            ): صحفية غي ي أن نهضتنا نهضة راقي ذا يعن إمرأة، فه ذه الصورة آ وني به ونهم قبل آ

  هل تعتقدون بوجوب ظهور نسائنا بالحجاب؟ بأن يضعن مثًال غطاء الرأس؟. اآلخرين حرصوا أن يظهروا متخلفين

ذلك   أنت جئت إلى هن. آونهم قبلوِك، أنا شخصيًا لم أقبلكِ     : الجواب م ب ضًا   . ا ولم أآن أعل ذا أي وه

ا              ى هن ذي يتصوره            . ليس دليًال على رقي اإلسالم لمجرد مجيئك إل ى ال ذا المعن يس الرقي به فل

ا سائنا ورجالن ه   . بعض ن ذي يترآ أثير ال سانية وبالت سانية والنف االت اإلن ق الكم و بتحق ي ه الرق

سي            ى دور ال ذهاب إل بالد، ال بال شعب وال اء ال رقص  األفراد في أبن ذه مظاهر   . نما وصاالت ال فه

ا من اآلن فصاعداً                ع    . مزيفة للرقي صنعوها لكم وجّروآم إلى التخلف، ويجب تالفيه تم وجمي أن

ليم    ل س ي أي عم ة، وف ى الجامع ذهاب إل ي ال سليمة، ف ال ال ي األفع رار ف شعب أح اء ال أبن

ونه ة، أو يل    .. تمارس ا للعف ًال مخالف ب عم د أن يرتك ا أراد أح ن إذا م صالح  ولك ررًا بم ق ض ح

  .الشعب، أو يسيء إلى السيادة الوطنية، فإننا سنقف في وجهه، وإن موقفنا هذا يدل على الرقي
  من لقاء مع صحيفة اطالعات

  ٢٣/١/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

. اإلسالم ال يعرف اإلضطهاد، ويمنح الحرية لجميع الطبقات، للمرأة والرجل واألبيض واألسود         

صاعدًا ينبغي ن اآلن ف ةم سهم ال الحكوم شعب أن يخشوا أنف اء ال ئال ..  ألبن سهم ل أن يخشوا أنف

  .يرتكبوا خطيئة
  من آلمته بعد اجراء االستفتاء العام



  على الجمهورية االسالمية
  ١/٤/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

  .لقد حررآم اإلسالم، حرر المرأة والرجل فالجميع أحرار
  من حديث لدى لقائه نساء مدينتي

  هدزفول وآرمانشا
  ٦/٤/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ة     دون                . أنتم اليوم تنعمون بالحري م وينتق وم أحرار، يمارسون دوره ع األخوة واألخوات الي جمي

ة  ل حري ة بك الم  .. الحكوم شعب واإلس سيرة ال ارض م ا يع ل م دون آ ة .. ينتق البون الحكوم يط

ود ا            .. بالقضايا األساسية  ذتكم من القي ة، وأنق يكم     لقد منحتكم هذه النهضة الحري ي فرضت عل .. لت

م                      ة التي ته سياسية واإلجتماعي ضايا ال شون الق ة وتطرحون وتناق فأنتم اآلن تلتقون هنا بكل حري

ورة            ل الث وفرًا قب ذا مت سكم             . الشعب، ولم يكن ه ر مصيرآم بأنف وم فتخوضون في تقري ا الي .. أم

  .هذا هو معنى الحرية.. تطرحون مطالبكم السياسية وتطالبون الحكومة بتحقيقها
  من حديث في جمع من نساء المناطق الساحلية

  ٣/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

اب والعناصر األخرى، هي            إن هذه الحرية التي يتمتع بها أبناء شعبنا من النساء والرجال والكّت

شعب           اء ال م،          . من النوع الذي يصب في مصلحة أبن ارآم وآرائك رعن أفك أنتم أحرار في التعبي ف

ة     اد الحكوم ة           ا. وفي ِانتق ْن خطا خطوة منحرف دوا آل َم وا عن شعبكم    .. نتق وا ودافع م  .. اذهب إنك

ؤالء        ة ه وات ورعاي وة واألخ وير األخ سان وتط ة اإلن أنه خدم ن ش ا م ل م ل آ ي فع رار ف أح

ذي      . آل هذا مسموح فيه .. األطفال األعزاء  ار ال ه، هو القم سمح ب إن الذي حاربه اإلسالم ولن ي

ذي           يقود أبناء الشعب الى التيه وال      اء والفحشاء ال ضياع، والخمرالذي يضّيع الشعب، وانواع البغ



رم  ك المج د ذل ي عه ستلزماته )[77]٧٧(راج ف وفير م ى ت وا عل ا  .  وعمل ي حّرمه ورهي الت ذه األم ه

  .االسالم وحاربها
  )مشهد(من حديث في جمع من المعلمات والطالبات في 

  ٣٠/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ؤال ساء ف: س ة الن تكون حري وت، أم  آيف س ي البي وس ف دارس والجل رك الم ن ت ة؟ هل ينبغي له ة القادم ي الحكوم

  سيسمح لهن بمواصلة تعليمهن؟

واب شاه     : الج الم ال ن أع و م رى، ه ضايا األخ ساء والق شأن الن سمعونه ب ذي ت الم ال ذا الك إن ه

ين يم  . والمغرض ي التعل يما ف رار، ال س ساء أح ا   . الن رى مثلم شاطات األخ ائر الن ي س ذا ف وهك

  .الرجال أحرار في ممارسة نشاطاتهم
  من لقاء مع صحفي ألماني

  ١٣/١١/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

ونين،             : سؤال ساء والمل ائن من الن سماحة آية اهللا، ماذا تتوقعون من الحكومة األميرآية في مقابل إطالق سراح الره

  الذي أمرتم به؟

ونين، ألن اإلس           : الجواب ساء والمل إطالق سراح الن ساء،     لقد أمرنا ب ًا خاصًا للن ولي إحترام الم ي

انوا   . آما أن الملونين عانوا من اضطهاد أميرآا وظلمها        ا آ نحن ال نعتبر هؤالء مذنبين، بل ربم

ارك     م اهللا تب الم وحك اًال ألمراإلس ك امتث ا ذل نحن فعلن ذا ف ا، وله ى هن يء إل ى المج رين عل مجب

أة   وال ن)[78]٧٨(وتعالى، وال نتوقع شيئاً من السيد آارتر   ه مكاف ه هو أن      . نتظرمن ا نطالب ب أن آل م

وي     (يسّلمنا آارتر هذا الخائن      د رضا بهل ده وشعبه ينبغي           ). محم م ببل ذي َألحق الظل المجرم ال ف

ذا        . تسليمه إلى بالده، آما تنص على ذلك جميع قوانين العالم          سليم ه إن آارتر في امتناعه عن ت

  .المجرم يخالف جميع الموازين والقوانين
   األميرآيةBCSاء مع مراسل محطة من لق

  ١٨/١١/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

                                                 
 .محمد رضا بهلوي) [77]٧٧(
 .جيمي آارتر، الرئيس األميرآي االسبق) [78]٧٨(



 ليس بالحفاظ على الحريات فحسب، بل في تعميمها، في )[79]٧٩(سماحة اإلمام، لقد أعطيتم وعدًا في نوفل لوشاتو: سؤال

األآر               ة آ اد، حين رأينا بعد انتصار الثورة حدوث مظاهرات نسوية معارضة، وُمورست ضغوط ضد األقليات القومي

  حبذا لو وضحتم لنا هذه األمورالتي تبدو متناقضة في الظاهر؟. ومنعت الصحف واألحزاب السياسية

ساحة                  : الجواب ى ال د زّج بهن إل النساء الالتي تظاهرن آّن من بقايا تلك النسوة التي آان الشاه ق

ضياع )تحرير المرأة (تحت عنوان    ك الت    .. ، وساقهن إلى التيه وال ا ذل ضياع  إنهن من بقاي ه وال . ي

و                 ا يحل وا م ة أن يفعل ات والفتي سمح للفتي سوة هي أن ن إن الحريات التي آانت تطالب بها هذه الن

ة،                     ة للعف ال منافي سمح بأعم ن ي لهم، ويمارسوا أعماًال مخالفًة للعفة إّال أنهم شاهدوا أن اإلسالم ل

ان م                       ا آ وراء، فم ى ال شعب إل ضياع، وال ى ال بالد إل سوق ال ى       من شأنها أن ت وا إل نهم إّال أن نزل

ن                . الشوارع وتظاهروا بالصورة التي شاهدها الناس      دًا ول ة اب م يحل دون الحري دًا ل إن أح وإّال ف

ى                         . يكون ذلك  شعب إل ضياع وسوق ال ى ال ود إل شعب أحرار إّال في الحاالت التي تق إن أبناء ال

  .الوراء
  من لقاء مع صحفي ياباني

  ٢٦/١١/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ى جنب                     النساء ا  ًا إل بالد جنب ار ال سهن وإعم اء أنف ليوم في الجمهورية اإلسالمية منهمكات في بن

شاه                           .. مع الرجال   ه ال رّوج ل ان ي ذي آ ك ال ر الرجل، ال ذل رأة وتحري ر الم ى تحري ذا هو معن ه

  .المخلوع، حيث تجسدت الحرية التي آان يدعو لها في الحبس واالضطهاد واإليذاء والتعذيب
  بة يوم المرأةمن آلمة بمناس

  ٥/٥/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

 أن ال يضّحوا باالستقالل والحرية والقيم اإلنسانية حتى ولو تطلب           - فتياٍت وفتياناً  -أدعو الشباب   

األمر تحمل المعاناة والصعاب، في مقابل الترف الزائد ووسائل اللهو والتحلل الخلقي، والتواجد             

  .ؤه من باعة الوطن في أوساطهمفي مراآز البغاء التي يشيعها الغرب وعمال
  من الوصية السياسية ـ اإللهية

  ٥/٦/١٩٨٩بتاريخ 

                                                 
 .قرية في ضواحي مدينة پاريس أقام فيها اإلمام الراحل عند ما آان في فرنسا) [79]٧٩(



* * *  

  الحجاب اإلسالمي

ر               : ١سؤال   رأس الواسع، فهل تعتب سّروال وغطاء ال إذا أّدت المرأة الّصالة بلباس محتشم مثل الجلباب العريض وال

  صالتها صحيحة؟

ؤال  زل  : ٢س ي المن صالة ف رأة ال شادور،  إذا أّدت الم اريين تحت ال ا ع ديها آان ميك، إّال أن زن ل وس شادور طوي ب

  وقدميها بدون جوراب، هل تعتبر صالتها باطلة؟

  .ال إشكال في ذلك: ١الجواب 

  .الصالة ليست باطلة: ٢الجواب 
  ١٣٧، ص١االستفتاءات، ج

* * *  

س                    : سؤال ًا ن ا أحيان ي تظهر فيه ة الت الم التلفزيوني ى األف افرات  ما هوحكم النظر إل ى        . اًء س م اإلستماع إل ذلك حك وآ

  ؟)[80]٨٠()التار(صوت عزف 

سادًا                    : الجواب م تعرف شخصياتها، وال يتضمن ف ة التي ل ال إشكال في النظرإلى األفالم األجنبي

  .والمانع في األصوات المشكوآة. والموسيقى المطربة حرام.. أو ريبًة
  ١٧، ص٢االستفتاءات، ج

* * *  

الرجاء  .  في مجال الحالقة الخاصة بالسيدات المسلمات المحجبات، وأتواجد في محيط محافظ    أنا إمرأة أعمل  : سؤال

  رأيكم المبارك بشأن الدخل الحاصل؟

  .والدخل الحاصل حالل. على فرض السؤال، ال يوجد ِاشكال: الجواب
  ٣٢، ص٢االستفتاءات، ج

* * *  

ذلك زيهن مع مرا               ارعملهن ومصيرهن، وآ وازين  النساء أحرار في اختي اة الم د برهنت   . ع وق

ل في                    رمن قب ساء وجدن حريتهن أآث التجربة الراهنة للنشاطات ضد النظام الشاهنشاهي، أن الن

  .اللباس الذي يدعو إليه اإلسالم
                                                 

 .آلة موسيقية تشبه إلى حّد ما الجوزة، تستعمل في العزف) [80]٨٠(



  من لقاء مع السيدة اليزابيث تارآود
  ١/١١/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

ة   إ.. سماحة آية اهللا، لقد انتقدت سياسات الشاه لفترة طويلة     : سؤال لى أي حد ستختلف سياساتكم بشأن المواضيع التالي

  عن سياسات الشاه؟

وانين                        : المجال اإلجتماعي . ألف ه الق ا هي علي ة عم اة اليومي ارق في الحي ا هوالف وانين اإلسالمية، وم هل ستطبق الق

نحو أآثر دقة ؟ هل ب) تحت لواء الحكومة اإلسالمية(الموجودة فعًال ؟ هل باستطاعة سماحة آية اهللا أن يوضح مفهوم 

ا ؟ إذا               سينما أن تواصل وجوده سيتوفر للنساء حق اإلختيار ــ بحرية ــ بين الحجاب واللباس الغربي ؟ هل بإمكان ال

ران                      رًا، هل ستصبح اي داول الخمور ؟ وأخي ة  (آان الجواب بنعم، فما هو المعيارإلختياراألفالم ؟ هل سيمنع ت عربي

  أخرى؟) ليبيا(ثانية أو) سعودية

ه ينبغي أن                   : الجواب ا أن رة، آم دمات آثي إن تطبيق الحدود في اإلسالم منوط بتحقق شروط ومق

ه            م تطبيق ى أن اإلسالم ت ات إل تؤخذ بعين اإلعتبار جوانب آثيرة بأقصى درجات العدالة، واإللتف

ة اده المختلف ل  . بأبع ام اإلسالمية أق ضح أن األحك ار سيت ين اإلعتب ور بع ذه األم ا أخذت ه  إذا م

  .خشونة من أي أحكام أخرى

وازين  اة الم ع مراع ا، م ذلك زّيه شاطها ومصيرها، وآ ار ن ي إختي رة ف رأة ح ت . الم د برهن وق

اس  ي اللب ساء وجدن حريتهن ف ل، أن الن رمن قب شاه أآث ام ال ة ضد نظ شاطات الراهن ة الن تجرب

  .الذي يدعو إليه اإلسالم

ا  . خالق شبابنا وهدم الثقافة اإلسالمية     نحن نعارض السينما التي تهدف برامجها إلى فساد أ         ولكنن

سليم للمجتمع         .. نحن مع السينما التي تكون برامجها تربوية وتخدم التهذيب األخالقي والعلمي ال

  .وسوف يمنع تداول المشروبات الكحولية والخمور وسائر أنواع المخدرات التي تضر بالمجتمع

ا تختل   ع إليه ي نتطل المية الت ة اإلس ذآورين  إن الحكوم امين الم ن النظ سعودية (ف ع ة ال العربي

  ).وليبيا
  من لقاء مع السيدة اليزابيث تارآود

  ١/١١/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

اري        : سؤال ل الحجاب اإلجب د في       . لقد تم التخلص من بعض التقاليد اإلسالمية من قب ة من جدي هل ستصبح إجباري

  الجمهورية اإلسالمية؟



واب دا  : الج المعنى المت اب ب ع      الحج افى م المي، ال يتن اب اإلس سمى بالحج ذي ي ا، وال ول بينن

د  . اإلسالم يعارض ما هو خالف العفة، ونحن ندعو هؤالء لألخذ بالحجاب اإلسالمي            . الحرية لق

ضارة،       م الح هن بإس ى رؤوس رب عل ا الغ ي أنزله ا الت ًا بالبالي شجاعات ذرع ساؤنا ال ضاقت ن

  .ووجدن مالذهن في اإلسالم
  ي اذاعة مونت آارلومن لقاء مع مراسل

  ٢٨/١٢/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

، )الشادور(يجب على المرأة المسلمة أن تكون محجبة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الحجاب              

  .بل تستطيع المرأة أن تختار أي لباس يحقق لها حجابها
  من لقاء مع الدآتورة جيم آوآلر رفت

  ٢٨/١٢/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

رأة ولكن بالحجاب    . جات العمل في الدوائراإلسالميةلن ُيسمح للنساء المتبر    انع  . فلتعمل الم ال م

شؤون   ى ال اظ عل شرعي، والحف اة الحجاب ال ع مراع ن م ة ولك دوائر الحكومي ي ال ا ف ن عمله م

  .الشرعية
  من حديث في جمع من علماء الدين

  وطلبة العلوم الدينية في قم
  ٦/٣/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

؟ هذه النسوة الالتي شارآن في الثورة، وُقتلن، )الشادور. (خفي هذه النساء أنفسهن وراء  هل من الصحيح أن ت    : سؤال

  .تقليد من بقايا الماضي وقد تغيرت الدنيا اآلن) الشادور(وُسجّن، وناضلن؟ 

ه                 : أوًال: الجواب ساء هن الالتي اخترن ل الن ساء ب أي حق    . إن هذا اإلختيار لم يفرض على الن فب

ار م   سلبين اإلختي زي          ت شادور أو ال ضلن ال واتي يف ساء الل ن الن ا م و طلبن ن ل ديهن؟ نح ن أي

ـ              . اإلسالمي، الخروج إلى الشارع    ران ـ فمن مجموع خمسة وثالثين مليونًا ــ وهو عدد سكان اي

ذا             . سوف يخرج ثالثة وثالثون مليوناً     تبداد ه فبأي حق تسلبين حق اإلختيار من هؤالء؟ وأي اس

  ء؟الذي تحملينه تجاه النسا



ساء الالتي في سّنك          : ثانيًا سبة للن اك مشكلة بالن . )[81]٨١(نحن ال ندعو إلى لباٍس خاص، وليست هن

وج من     نحن نريد أن نقف في وجه الفتيات الشابات الالتي يتزيّن ويخرجن من يبوتهن ليتبعهن ف

  .الشباب، إننا نقف أمام هذه الحاالت فال تقلقي
  من لقاء مع اوروبا فاالجي

  ١٢/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ن     ( دد م ه تعّرض ع ستنكر في ًا ي ران بيان ي اي المية ف ة االس ورة ومؤسس الجمهوري د الث ي قائ ام الخمين أصدر اإلم

  ):االشخاص غير الواعين وربما من المعادين للثورة، إلى النساء غير المحجبات، جاء فيه

ساء              ى الن ورة إل اق       من الممكن أن يتعرض بعض المنحرفين والمعارضين للث شارع والزق  في ال

سوق ي   . وال ه، وعل دخل في د الت سلمين وال يحق ألح ى الم رام عل ال ح ن األعم وع م ذا الن إن ه

  . الحؤول دون تكرار هذا النوع من االحداث)[82]٨٢(رجال الشرطة وأفراد لجان الثورة االسالمية
  من بيان بشأن عدم تعرض األشخاص

  للنساء غير المحجبات
  ٤/٧/١٩٨٠بتاريخ 

 * **  

ة ففي           سانية واألخالقي يم اإلن ران، هي الق إن القيم التي اخذت تسود البلدان اإلسالمية وخاصة اي

ي     ل ف ا تتمث رأة ومنزلته ة الم ت مكان سابق آان اج(ال صر   ) المكي ذائي والق اس الك ح واللب الفاض

مَّ                    سوة الالتي ال ه ك الن ساء، أصبحت تل ذي شهدته شريحة الن  الفالني، ولكن بعد هذا التحول ال

سائنا    اط ن ي أوس وذات ف افس، منب اهي والتن اخرة والتب سة الف ضوح واأللب زّين المف ر الت ّن غي له

  .وبات تصرفهن هذا يبعث على حيائهن وخجلهن

اس                     ة الفاسدة، باللب ات المترف ى أوساط الطبق ذهاب إل آانت نساؤنا المسلمات آنذاك يخجلن من ال

إذ أصبحت الفئات التي تولي اهتمامًا      . مر معكوساً اإلسالمي والثياب المحتشمة، واليوم أصبح األ     

  .خاصًا للمظاهرالمزيفة والتافهة، تشعر بالخجل بين أوساطكن
                                                 

 .الچي، الصحفية االيطالية المعروفةالسيدة اوريانا فا) [81]٨١(
لجان الثورة اإلسالمية إحدى المؤسسات التي تم تشكيلها بعد انتـصار الثـورة اإلسـالمية مـن                  ) [82]٨٢(

القــوى الــشعبية، وألحقــت بــأجهزة قــوى األمــن الــداخلي، وألقــي علــى عاتقهــا مــسؤولية مكافحــة   
وفـي  . مفاسـد اإلجتماعيـة آتهريـب المخـدرات       االضطرابات والتحرآات المعادية للثورة والقضاء علـى ال       

 تم توحيد القوى اإلنتظامية تحت آيان واحد، أدغمت فـي ضـوء ذلـك آـل مـن لجـان الثـورة                       ١٩٩٠عام  
 ).القوى اإلنتظامية(والشرطة وشرطة الحدود واصبحت آيانًا واحدًا أطلق عليه 



  من حديث في جمع من نساء قم
  ١٦/٣/١٩٨١بتاريخ 

* * *  

انتكن                  ى مك اظ عل ا     . يجب أن تدرآن أن الحجاب الذي شّرعه اإلسالم هو من أجل الحف إن آل م

ة                     أمر به اهللا سبحانه سواء     ذه المنزل ة وه ذه المكان ى ه اء عل  للمرأة أو الرجل، هو من أجل اإلبق

وحي من                       ا ب ساء إليه حية، المكانة التي يتمتع بها آل من الرجل والمرأة، والتي من الممكن أن ي

  .الوساوس الشيطانية، أواأليادي االستعمارية الفاسدة وعمالء االستعمار
  المرأةمن حديث في جمع من النساء بمناسبة يوم 

  ١٢/٣/١٩٨٥بتاريخ 

* * *  

ستطلع رأي  الة لي ون رس ذي وعضو مجلس رئاسة مؤسسة اإلذاعة والتلفزي دير التنفي بعث الم

  :االمام بشأن

شرعية               ١ ضوابط ال ا ال م َتراعى فيه ا، ول ساء أدوارًا فيه ؤدي الن ة التي ت ـ بّث البرامج التلفزيوني

  .آاملة في اللباس وحّد الوجه والرقبة وشعرالرأس

ا اجزاء من جسم                            ٢ دم، التي يظهر فيه رة الق الم المصارعة وآ ل اف الم الرياضية مث ّث االف ـ ب

  .الرياضيين

  .ـ مشاهدة مثل هذه البرامج التي يبثها التلفزيون٣

ل                 :  الجواب ى اشكال شرعي، ب ا ادن مشاهدة امثال هذه االفالم والمسلسالت التلفزيونية ليس فيه

سحة تر ا ذات م رًا منه ضًاأن آثي ا أي ي بثه كال ف د اش ة، وال يوج الم الرياضية . بوي ذلك األف وآ

ادرة      . والقطع الموسيقية التي يبثها التلفزيون غالبًا ما تخلو من اإلشكال          ات ن وتشاهد أحيانًا مخالف

ذين             . ينبغي أن تبذل دقة أآبر في ذلك       رين، األول هو أن االشخاص ال اة أم وعمومًا يجب مراع

اج يجب أ ون المكي ك يعمل ي أداء ذل ى األجنب رم عل ارم ويح ن المح وا م أن ال : واآلخر. ن يكون

  .ينظر المشاهد بدافع الشهوة
  من رده على رسالة المدير التنفيذي
  لمؤسسة االذاعة والتلفزيون

  ٢١/١٢/١٩٨٧بتاريخ 



* * *  

ة        ي، حرآ ط التعليم ي الوس سلمات ف ساء الم اب الن ة حج ضية محارب ون ق ل أن تك ن المحتم م

ة ل ذه       منحرف ًا أن ه رم علم ول األآ ن الرس المي ع الم االس دفاع الع ة ل صورة العظيم شويه ال ت

ساء      زام الن ون إل ف يك المية، إذ آي شعوب االس ا ال ت به ي ابتلي ن اآلالم الت زء م ات ج الممارس

ة، في              الحر، عين الديموقراطي سمى ب ذي ي الم ال والفتيات المسلمات بالتخلي عن الحجاب في الع

ا     اء االسالم                       حين ُينعت موقفن ذي يفتي فقه ي االسالم، وال ى نب سيء إل ذي ي ة الشخص ال  بمعاقب

  .باإلجماع بإعدامه، ُينعت بأنه خالف الحرية

د      ي مقاع سلمات الحضور ف ات الم سمحوا للفتي م ي ذين ل اه ال الم الصمت تج زم الع اذا ِالت ًا، لم حق

ه؟               رغبن ب ذي ي اس االسالمي ال ات، باللب سير          الدراسة والتدريس في الجامع ذا سوى أن تف ا ه  م

  .الحرية وتأويلها وتسخيرها بأيدي الذين يعادون مبدأ الحرية المقدس

ا             ل عنه ذه المسؤولية، ويجب أن ال نغف ة    . ان اهللا تبارك وتعالى حّملنا اليوم ه وم محارب ا الي علين

  .الجمود والصمت والسكون، والعمل على ِارساء روح واجواء التحرك الثوري
  جري الحرب المفروضةمن آلمة الى مه

  بمناسبة الخامس عشر من شعبان
  ٢٢/٣/١٩٨٩بتاريخ 

* * *  

  وصايا بالمحافظة على النهضة اإلسالمية

.. بحاجة إلى النساء العظيمات   .. بحاجة إلى وحدة الكلمة   .. نحن اليوم بحاجة إلى الشعب اإليراني     

ى    ارمردان (بحاجة إل وم           .. )[83]٨٣()چه ذا ـ الي ى آل ه ل      نحن بحاجة إل ه قب ا ل ر من ِاحتياجن ـ أآث

إن األيادي المجرمة والخائنة، وأولئك الذين تهددت مصالحهم،       . اإلنتصار وتحقيق ذروة النهضة   

ذه  . يبذلون قصارى جهدهم لئال تتسع وتزدهر هذه النهضة       هاهو اليوم الذي يجب أن ُتقطع فيه ه

ة  دي الخائن زرع       .. األي سعون ل ذين ي ؤالء ال دي ه ع أي ب أن ُتقط اولون  يج ة، ويح بذورالتفرق

ا   .. ينبغي لنسائنا العظيمات قطع أيدي الخونة     . بمختلف الذرائع شق وحدة المسلمين     ينبغي لرجالن

ة،      .. الغيارى قطع أيدي الخونة    يجب على علماء الدين أينما آانوا، أن يقطعوا أيدي هؤالء الخون

  .وأن يراقبوهم بحيطة وحذر ويحبطوا أحابيلهم

                                                 
 .ضال ضد نظام الشاهاحدى مناطق مدينة قم، أّدى أبناؤها دورًا باهرًا في الن) [83]٨٣(



  )ساوه(ن منتسبي الشرطة وممثلي أبناء من حديث في جمع م
  ٢٥/٣/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ين    ين، واع وا يقظ وة، أن تكون ا األخ تم أيه ذلك أن ساء، وآ ا الن ّن أيته ي لك شعب .. ينبغ ي لل ينبغ

دراً      .. اإليراني أن يكون يقظاً    اء شهدائنا ه ذهب دم أن ت سمحوا ب اء    .. ال ت ضييع دم سمحوا بت ال ت

بابنا و.. ش ن األه صوا م ة تخل ات الذاتي كم اإلهتمام دوا عن نفوس سمحوا . اء الشخصية وأبِع ال ت

  .لأليدي الخائنة بتشكيل الفصائل المختلفة
  من حديث في جمع من منتسبي

  )ساوه(الشرطة وممثلي أبناء 
  ٢٥/٤/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ذه النهضة          ى ه ات، أو بقي            .. واجبنا جميعًا المحافظة عل ساء المحترم ا الن تن ايته اء   سواء َأن ة أبن

ائي                      ا النصر النه رق طرق، ِام ام مفت ة نقف أم ة التاريخي ذه المرحل الشعب، خاصة ونحن في ه

  .المؤزر، أو الهزيمة ـ السمح اهللا ــ والعودة إلى ما آنا عليه في السابق

ى النصر المؤزر، إذ           فكما أوصل الجميع هذه النهضة، من خالل وحدة الكلمة ووحدة الهدف، إل

د  الم ه ان اإلس ن      آ سؤول ع ع م ضًا الجمي د، اآلن أي صوت واح الم ب وا لإلس ع، وهتف ف الجمي

  .المحافظة عليها

اتهم   ى تجمع ع عل افظ الجمي اآن      . ليح ي األم ات ف دوا التجمع ضورآم، ِاعق ساجد بح ؤوا الم ِامل

اتكم           ل تطلع ق          . العامة، وتباحثوا وتناقشوا في المواضيع التي تمث ة بتطبي سبل الكفيل وا في ال ِابحث

  .اإلسالم في ايرانأحكام 
  من حديث في جمع من طالبات جامعة دماوند

  ٢/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ع من وعي                د للجمي ران، ال ب اء اي البد لجميع األخوات المحترمات، وأنتم أيها األخوة وجميع أبن

ة            ا حّي اء عليه ن اإلبق ا م د لن ق، وال ب صف الطري ي منت ضتنا اآلن ف ي أن نه ة وه ذه النقط ه

  . يتم تذليل جميع العقباتمتواصلة حتى



  من حديث في جمع من موظفي وطلبة جامعة شيراز
  ٨/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

شعب           اء ال ساء والرجال   .. نحن جميعًا، سواء قوى األمن الداخلي، وبقية أبن ون    .. الن ا مكلف جميعن

  .والقرآنبالحفاظ على اإلسالم .. من قبل اهللا تعالى بالحفاظ على هذه األمانة التي في أعناقنا
  من حديث في جمع من عوائل شهداء قاعدة بوشهر الجوية

  ٢/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ّد   . ال الرجال بمفردهم وال النساء    . ينبغي لنا جميعًا أن نمّد أيدينا لبعضنا اآلخر        الجميع مطالب بم

  .يد العون إلعمار الخراب الذي ترآوه لنا، وبناء حياتهم وتطويرها
  والمناطق األخرى) أرومية(ناء من حديث في جمع من أب
  ٩/١/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

وم             ! أخواتي! إخوتي ا الي ى عاتقن اة عل دينا مسؤوليات     . أرجو أن تنتبهوا إلى المسؤولية الملق إن ل

ة ة،         . عظيم ورة المبارآ ذه الث ى اآلن، وه ضة حت ن النه ق م ا تحق دينا م ن أي اع م ا ض إذا م ف

ا       دينا                  والجمهورية اإلسالمية التي وجدت طريقه ذا من أي ا ضاع ه ا، إذا م ى الظهورفي بالدن  إل

  .فسنكون مسؤولين جميعًا
  من حديث في جمع من الموظفين والعمال وأفراد الحرس

  ١٩/١/١٩٨١بتاريخ 

* * *  



  النصوص الكاملة حول مكانة المرأة وحقوقها في النظام اإلسالمي

  خطاب في جمع من نساء مدينة قم
  ٦/٣/١٩٧٩بتاريخ 

  
  الرحمن الرحيمبسم اهللا 

ران        ساء اي ى ن سيدات المحترمات       .. تحية متواصلة إل ا ال يكن أيته سالم عل يكّن   ..ال ة اهللا عل ورحم

ي               سالم  .. أيتها الشجاعات الالتي بعزمكن الراسخ وهمتكن العالية تحرراإلسالم من أسر األجنب

االً    ساًء ورج ي ن شعب اإليران ى ال الى عل ارك وتع ساء ا . اهللا تب ا الن تن أيته تن  أن شجاعات حقق ل

ران           . النصرلإلسالم جنبًا إلى جنب الرجال     ع سيدات اي ى جمي شكر إل دم بال م     .. أتق ساء ق . أشكر ن

صر   ام الع سعد إم نكّن وي الى ع ّن)[84]٨٤(ليرضى اهللا تع ن   .  بك تن ع دان ودافع ى المي زلتن إل د ن لق

  .اإلسالم مع أطفالكن الصغار

بالد       ة أنحاء ال م وبقي ة ق ار مدين ار  س.. وصلتني أخب ارمردان (معت بأخب ابني إحساس  ).. چه ينت

ّباقات في تحقيق             . بالفخرو أنا استمع إلى هذه الشجاعة      إن نساء ايران وسيدات قم وبقية المدن س

صر ذا الن دام . ه ى اإلق ال عل زن الرج د حف ساء  . لق ا الن شجاعتكن أيته دينون ل ا م إن رجالن

  ...أنا مدين للرجال، وآذلك للنساء المكرمات.. الشجاعات

رة العرب، آانت                . اإلسالم ينظرإليكن أيتها النساء نظرة خاصة       ا ظهر اإلسالم في جزي د م فعن

ال     دى الرج ة ل ى المكان ر إل رأة تفتق ة    . الم ّزة والّرفع ا الع ذي منحه و ال الم ه اواها .. اإلس وس

ال حق  فللرج . إن العناية التي يوليها اإلسالم للنساء تفوق العناية التي خّص بها الرجل         .. بالرجل

  .ألن المرأة تربي في أحضانها المبارآة رجاًال شجعانا.على الشعوب، إّال أن حق النساء أآبر

سان    ي اإلن سان    . القرآن الكريم يربي اإلنسان، والمرأة أيضًا ترب ة اإلن ساء تربي ة الن و  .. فوظيف ول

ى اإل                        ؤول إل زم وت م سوف ته ذه األم إن ه سان، ف ات لإلن ساء المربي نحطاط  جردت األمم من الن

د شارآن في                    .. وتتدنى إلى الحضيض   شجاعة، ولق وة وال شعوب الق نحن ال ّن الالتي يم ساء ه الن

امية    . صدراإلسالم في الحروب مع الرجال أيضاً      ة،        . إن للمرأة منزلة س ة رفيع ع بمكان فهي تتمت

  ..ولها في نظراإلسالم مقام سام

ات القت     ي جبه اومن ف ات ق ساء المحترم ف أن الن ا آي د رأين ل   لق ال، ب ب الرج ى جن ًا إل ال جنب

  .وسّباقات على الرجال، وضحين بأطفالهن، وبشبابهن، وقاومن بشجاعة

  .نحن نطالب بأن تحتل المرأة مكانتها اإلنسانية السامية، ال أن تكون ألعوبة بأيدي أراذل الرجال

                                                 
 .اإلمام الثاني عشر من أِئّمة الشّيعة) عج(يقصد اإلمام المهدي الموعود ) [84]٨٤(



صيرها      ر م ي تقري ساهمة ف ن الم رأة م د للم المي   .. الب ة اإلس ي الجمهوري ساء ف د للن ن الب ة م

  .فكما أن للرجل حق اإلنتخاب، فكذلك المرأة تمتلك مثل هذا الحق. المشارآة في اإلنتخابات

م      . لقد أساءوا إلى مكانة المرأة في العقود األخيرة     شعبنا، أنه رى التي لحقت ب ومن الخيانات الكب

سائن                  ات ن بابنا واضعاف طاق ات ش دني طاق ا، وحطوا   سلبوا مّنا طاقاتنا اإلنسانية، وعملوا على ت

د أرادوا لهن اإلنحطاط، إّال أن    . خانوا بذلك شعبنا، اذ جعلوا من نسائنا ألعوبة    .. من مكانتهن  ولق

ل              . اهللا تبارك وتعالى لم يشأ ذلك      ا سلعة تتنق لقد أساءوا إلى مكانة المرأة، وأرادوا أن يجعلوا منه

  ..بين األيدي

وآما ينبغي للرجل أن  . ور، تماما آالرجلاإلسالم يؤهل المرأة ألن يكون لها دور في جميع األم 

افهين،          يتجنب الفساد، فكذلك المرأة مطالبة به وال ينبغي أن تكون النساء ألعوبة بأيدي الشباب الت

ة ـ السمح اهللا ـ           ة ومتزين ا، وتخرج متبرج ا ومنزلته ن مكانته رأة أن ال تحط م ل ينبغي للم ب

  ..لتطاردها أنظارالفاسدين

رأة أن تح ي للم التقوى ينبغ ى ب سانيتها، وأن تتحل ى إن ة. افظ عل ة آريم رأة منزل ي ذات . للم وه

وده     . لقد خلقها اهللا عز وجل حّرة آريمة      . ارادة ئال تق فكما وضع اهللا تبارك وتعالى قيودًا للرجل ل

ضاً      رأة أي ا للم ع مثله ذلك وض ساد، آ ساد واإلف ى الف هواته إل ل صالحها    .. ش ن أج ذا م ل ه آ

  .آّلها من أجل صالح المجتمعفاألحكام اإلسالمية 

ة،    اس خون دين، أن شباب الفاس ال، وال دي الرج ة بأي ساء ألعوب ل الن سعون لجع ذين ي ك ال إن أولئ

رأة أن تخرج متبرجة                  ويجب على النساء الحذر منهم، وعدم اإلنخداع والتصور أن من شأن الم

  .ست إمرأةليس هذا من شأن المرأة وال يليق بها، ومثل هذه دمية ولي. نصف عارية

بالد المصيرية         سان    . على المرأة أن تكون شجاعة، وتؤدي دورًا في مقدرات ال فهي صانعة اإلن

  .ومربيته

أسأل اهللا أن يحفظكّن يا نساء ايران، ونساء قم، من آيد المفسدين، الذين هم في الحقيقة حيوانات                 

ة سبون لآلدمي أنت. والينت ضات، ف ذه النه ي ه ي ف ّن دورأساس ان لك ا آ ات فكم وم مطالب ن الي

ك                ا تطلب األمر ذل د      . بالمساهمة في هذا النصر، وأن تنهضن وتنتفضن آلم ن، وق البالد بالدآ ف

د ذا البل ى ه اءة إل ة وأضحت عاجزة عن اإلس ادي األجنبي إذن اهللا األي دي . ولت ب د قطعت أي لق

بالد           شعب     يجب عل   . المرتشين والناهبين، وعادت البالد إليكّن، والبد لكن من إعمار ال اء ال ى أبن

ا وه لن ذي خّلف دمار ال ذا ال ار ه ى إعم ساء أو الرجال، العمل عل ًا، سواء الن ي جميع د .. اإليران ي

ار ى اإلعم ادرة عل ر ق دها غي ى . الرجل وح ا بالعمل عل ان آالهم رأة مطالب ل إن الرجل والم ب

  .إعادة بناء البالد



ة                ذ البداي زواج أن يضعن من ى ال شرع         بإمكان النساء المقبالت عل سهن ال تخالف ال شروطًا ألنف

ق،                  . وال تتعارض مع شأنهن    ان الرجل سيئ الخل ا آ ه إذا م بإمكانهن أن يشترطن منذ البداية بأن

  .لقد شّرع لهن اإلسالم هذا الحق. وأساء معاملتها، فهي وآيل في الطالق

ساء فهي من أجل صالحهم دوديات، للرجال والن بعض المح ا آمن اإلسالم ب ام إن . وإذا م أحك

صالحكم                     ا ب ود، آّله اإلسالم آافة، سواء تلك التي تدعو للتجديد والتطور أوالتي تضع بعض القي

اء                . ومن أجلكم  زوج أثن ى ال فكما أنه جعل للرجل حق الطالق، فإنه وضع لكّن خياراإلشتراط عل

ة في الطالق                 ُت الوآيل ذا، آن ذا وآ رأة       . العقد، بأنه إذا ما فعلت آ ا اشترطت الم إذا م ن   ف ك، ل ذل

ا      ..ولن يتمكن من وضع قيود للمرأة     . يعذر الرجل بعدها   ه معه سيء خلق ا  . ال يستطيع أن ي وإذا م

زوج       . أساء الرجل التعامل مع زوجته فإن الحكومة اإلسالمية تحول دون ذلك           ستجب ال م ي وإذا ل

  .وإذا استمرعلى ذلك يفّرق المجتهد بينه وبين زوجته. يعزرونه ويطبقون عليه الحد

أ ة    أس ى التربي وفقكن إل ل، وي ان الكام سعادة، وباإليم سالمة وال العّزة وال يكّن ب ّن عل ل اهللا أن يم

ي آل خطوة تكن ف سعادة حليف ون ال سليمة، وأن تك ة ال صالحة والثقاف ساء . ال ا الن ّن أيته ة لك تحي

  .العزيزات المكرمات

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

* * *  



  نة قمآلمة في جّمع من نساء مدي

  ١٩٧٩ / ٣ / ٨بتاريخ 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ى        انوا إل بانهم آ لما ترآت مدينة قم، عانى بسببي أبناء هذه المدينة من النساء والرجال، إّال أن ش

  .وقد عدُت فأحرقْت قلبي لوعة فراق الشباب، مثلما أحرقت قلوب اآلباء واألمهات.. جوارهم

ضية، صورهؤالء   إنني عندما أرى تلك الصور المعلق  ة على الجدران واألبواب في المدرسة الفي

ة األمهات                      اليهم وتعزي اة أه ه بمواس ق وأتوّج ابني حزن عمي دناهم، ينت الشبان السعداء الذين إفتق

  .المفجوعات

ة لألجانب خالل                          شقة واضطهاد وتبعي ة وم بالء وعاشت في محن ذا ال ا شهدت ه البالد بأجمعه

يعلم اهللا أنه ..  ماذا فعل هذا األب واإلبن ـ رضا خان وابنه ـ ببالدنا  يعلم اهللا. خمسين عامًا ونيف

ة    ذه الخيان ل ه ة مث اريخ خيان ّر الت ى م ران عل شهد اي م ت وال  . ل سالطين ط ع ال صحيح أن جمي

ة            انوا خون ر، آ ام أو أآث اً       . األلفين والخمسمئة ع ان خائن رهم آ ى خي م تكن        . حت انتهم ل إّال أن خي

ذين            ) رضا خان (بحجم خيانة    ة ه د أن جحم خيان دهم، بي ون بل انوا يخون م آ دو أنه م يب ه، ول وابن

  .آان أآبر، فضًال عن أن حجم جرائمهما آان آبيرًا جدًا أيضًا

ان   د رضا خ ي عه هدناها ف ي ش داث الت م األح ذآر معظمك ا ال يت داث  . ربم ة أح صدقوا أي ن ت ل

  .لمكرمات ونساء المدن األخرىشهدتها مدينة قم نفسها، وحجم اإليذاء الذي لحق بنساء قم ا

ه          ؤمر ب ا ي ذ م سائنا، وحرمات اإلسالم، وحرمات        . آان رضا خان أداة ينف م هتك حرمات ن فك

سائنا وُمخدراتنا؟ أي تصرف     ه بحق ن ها جالوزت ال مارس ة أفع ؤمنين، بحجة التحّضر؟ وأي الم

ساء؟  ق الن نهم بح شين صدر م اءاتهن و  ! م ن عب لبوا م شادور وس ن ال وا م م مزق حتهن وآ أوش

ة رؤوسهن ذا. وأغطي د شهدنا آل ه ا ق م . آن بالد بإس ذه ال ن به ه اإلب ا فعل هدتم م ضًا ش تم أي وأن

  .الحضارة الكبرى

بالد            ذه ال ن به ى       . ليس بإمكانكم تصور سلوك وتصرفات األب واألب ا أن نتعرف عل يس بامكانن ل

انتهم       اآن اِ   .. حجم الجرائم التي مارسها هؤالء وحجم خي م أم نحن ال نعل يس    ف روات، ول اء الث خف

ال يعرف حجم أرصدة هؤالء في  . واضحًا أن هذا المقدار الذي تم الكشف عنه، هو آل ما نهبوه      

ة وعشرين                     رة ثالث رة األخي بنوك سويسرا وأميرآا وانجلترا وغيرها ؟ يقال أنهم سرقوا في الفت

م ع          سابق، فال نعل بالد في ال وال التي أخرجت من ال ا حجم األم ارًا، أم ا حدثت    ملي يئًا لم ا ش نه



اء األب  رد الحلف ان(الحرب، وط ا  )[85]٨٥()رضا خ ه به ئ حقائب وهرات ومل ع المج ى جم ه إل  اتج

سفينة أخرى من                .. وحملها معه  ه ب يقال أنه لما جلس في الباخرة والحقائب إلى جواره، جاؤوا ل

وان، أن                   ان أسوأ من الحي ذي آ ث، ال وا من الخبي ات، وطلب ا  السفن الخاصة بالحيوان ل إليه .  ينتق

ال ه: فق الوا ل ب؟ فق د : والحقائ ا بع ك فيم تلحق ب ب س ب  . الحقائ ى الحقائ را عل تولت انجلت م اس ث

  .ونهبتها

ا            ع ثرواتن ضًا سرقوا جمي ن أي ا   .. في عهد اإلب سانية     .. صادروا آيانن ا اإلن وا ضررًا بطاقاتن ألحق

ا     لقد بذلوا آل ما بوس    .. دونه األضرار التي لحقت بثرواتنا المادية      .. عهم للحؤول دون تنمية أبنائن

دد ال يحصى        اء ووضعوها في             .. أوجدوا لهم مراآزالفحشاء بع وت البغ ار وبي أوجدوا دور القم

سؤولياتهم ن م ون ع وهم يغفل بابنا، وجعل دي ش اول أي ي .. متن درات ف تخدام المخ اعوا اس أش

ر في         دارتهم أوساطهم إلى حد آبير، لكي يخدروهم ويسلبوا منهم أية فرصة للتفكي ولكن اهللا  . مق

ة                 تبارك وتعالى شاء أن يتحول هؤالء الشباب خالل السنتين األخيرتين هذا التحول ــ طبعًا البداي

ا مصيريتين في        )[86]٨٦(آانت منذ الخامس عشر من خرداد  رتين آانت سنتين األخي اتين ال  ـ إّال أن ه

  ..تنامي النهضة وازدهارها

الى ارك وتع انكم اهللا تب ره. أع د ب ن  لق ة، أنك صفوف األمامي ي ال ن ف ي تقف ساء الالت ا الن نتن أيته

وا              . متقدمات على الرجال، فهم يستلهمون العزم منكنّ       ره وتعلم ران من حرائ د اتعظ رجال اي لق

                                                 
وآـان  . آان رضا خان ينظر إلى التقدم األلماني في الحرب العالمية األولى نظرة إعجاب وإنبهار             ) [85]٨٥(

خـر فتـرة حكمـه التـي        فقـام أوا  . يمني نفسه بمكافأته جراء وقوفه إلـى صـف المنتـصرين فـي الحـرب              
إّال أن  . تزامنت مع بداية الحرب العالمية الثانية، باستدعاء عدد مـن الخبـراء األلمـان للعمـل فـي ايـران                   

موقفه هذا لم يرْق لسياسة الحلفاء الذين جاؤوا به إلى السلطة، فأوعزوا إليه بإخراج الخبـراء األلمـان      
 الحلفـاء، إّال أنهـم رفـضوا اإلبقـاء عليـه فـي              وعلى الرغم من تنفيذ رضـا شـاه لرغبـة         . في أسرع وقت  

 .على عرش ايران) محمد رضا(الحكم، فقاموا بنفيه إلى جزيرة موريس، وأجلسوا مكانة ابنه 
بعد دراسات مستفيضة واستشارة حماته الغربيين، آان نظام الشاه يرى الحل األمثل للحؤول             ) [86]٨٦(

لخمينـي الراحـل، يتمثـل فـي اعتقـال سـماحة اإلمـام              دون اتساع دائرة النهـضة التـي بـدأها اإلمـام ا           
 ٥ (١٣٤٢فقام أعوان الشاه في الساعة الثالثة بعد منتـصف ليلـة الخـامس عـشرمن خـرداد             . وسجنه
ومـا هـي إّال   .. بالهجوم على بيت اإلمام الخميني وإلقاء القبض عليه ونقله إلى طهران ) ١٩٦٣حزيران  

ومـا أن   . لخمينـي بـسرعة مدهـشة فـي جميـع أنحـاء ايـران             سويعات حتى انتشر خبر اعتقال اإلمام ا      
سمعت الجماهير الخبر حتى سارعت للنزول إلى الشوارع منذ الساعات األولى لفجر الخامس عـشر     

وإثر ذلك شـهدت مدينـة قـم تظـاهرات عارمـة            . من خرداد، وانطلقت في تنظيم تظاهراتها اإلحتجاجية      
وبـإعالن  . شهد علـى أثـر ذلـك عـدد آبيـر مـن أبنـاء المدينـة                قابلها أعوان السلطة بالحديد والنار فاست     

األحكام العرفية في طهران، تمادى أعوان السلطة في سحق التظـاهرات الـشعبية فـي ذلـك اليـوم،                   
 .واليوم الذي تاله، وتضّرج اآلالف من أبناء الشعب بدمائهم

زت أخبارها حـدود ايـران،       بدرجة من الوحشية والبشاعة تجاو     ١٣٤٢آانت مجزرة الخامس عشر من خرداد     
ولم يكن بمقدور ماليين الدوالرات التي آان ينفقها الشاه آل عام على إعالمه، التغطيـة علـى أخبـار                   

  .هذه الحادثة المروعة
بعد انتصار الثورة اإلسالمية، أصدر سماحة اإلمام الخميني بيانًا بالمناسبة إعتبر فيه الخامس عـشر مـن                  

  .لثورة اإلسالمية، وأعلن عن اعتباره يومًا وطنيًا وعطلة رسمية، إنطالقة ا١٣٤٢خرداد عام 



نكنّ             . منهّن وا م زات وتعلم ن في      .. وهكذا رجال قم أيضًا اتعظوا بكّن أيتها النساء العزي ّن تقف أنك

  .الصفوف األمامية من النهضة

ا الرجل       م يمنحه ة ل ذآنّ   .. لقد خّصكن اإلسالم بمكان د أن ينق دآّن عن    .. اإلسالم يري د أن يبع يري

ى              .. األلعوبة التي يريدها هؤالء لكنّ     امًال ، لكي يترب سانًا آ رأة إن يريد اإلسالم أن يصنع من الم

  .في أحضانها أناس آاملون

ي   األمهات الالتي شارآنأشكرجميع .. أشكرآن جميعًا على مشارآتكن في هذه النهضة ف

شهدائهن،                     ة ل الى الرحم ارك وتع م، وأسأل اهللا تب ا آسف له أعزتهن، وأن هذه النهضة وضّحين ب

اً   م جميع ة لك سعادة   .. والرحم يكم بال ّن عل أل اهللا أن يم ال    .. أس ًا للكم وفقكم جميع وه أن ي وأدع

  .المنشود

المية   ة اإلس ًا اإلدالء بأصواتكم للجمهوري م جميع ي لك لينبغ ر وال أق ة أآث ضًا .. ال آلم تّن أي أن

ات   ي اإلنتخاب شارآة ف ّن الم ي لك رين  . ينبغ ين اآلخ نكّن وب رق بي ى   . ال ف دمات عل تّن مق ل أن ب

اإلسالم  .. ِاعرفن قدر أنفسكّن..أنتن مربيات الرجال.. فهم نشأوا في أحضانكّن المبارآة    ..الرجال

درآن  درك ق يجر    .. ي ذي س تفتاء ال ي اإلس ًا ف ارآن جميع ة   ش واتكن للجمهوري نحن أص ي، وِام

  .اإلسالمية

آمل أن تقام الجمهورية اإلسالمية ويتحقق العدل اإلسالمي والحكومة العادلة التي تنقذ البالد من               

اة ذه المعان بالد.. ه ذه ال ى ه د األجانب إل د ي ة . وِاحذرن من أن تمت ق الجمهوري وأرجو أن تحق

  .أدعواهللا تعالى وتبارك أن يرحمكّن جميعًا. .اإلسالمية لكّن جميعًا االستقالل والحرية

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

* * *  

  

  

  

      الفصل الثالث
  دور المرأة واألسرة في تربية األبناء

  

  اهتمام اإلسالم الجاد بجميع أبعاد الحياة األسرية* 



  أهمية دور األمهات في تربية األبناء تربية صالحة* 

  فتهاأهمية األمومة وشرا* 

  اآلثار السلبية المترتبة على عزل األبناء عن أحضان األم* 

  أهمية األسرة وواجباتها للحؤول دون انحراف األبناء* 

  وصايا بحسن التعامل مع أعضاء األسرة* 

  النصوص الكاملة للخطابات حول دور األسرة والمرأة في تربية األجيال* 



  األسريةإهتمام اإلسالم الجاد بجميع أبعاد الحياة 

وقي متكامل            ذا      . تتضمن أحكام الشرع قوانين وضوابط متنوعة لنظام إجتماعي وحق وفي ظل ه

اء              ين األبن ة ب ات الجوار والعالق دءًا من عالق سان، ب ع حاجات اإلن ة جمي النظام الحقوقي تم تلبي

شريعات    اًء بالت ة، وِانته ة والزوجي اة العائلي ب الحي ع جوان وطن، وجمي اء ال شيرة وأبن ي والع  الت

تختص بالحرب والسلم والعالقات الدولية، وبدءًا من القوانين الجزائية وِانتهاًء بالحقوق التجارية            

ة  صناعية والزراعي اح  . وال نظم النك ة إذ ي اد النطق اح وانعق ل النك ا قب م لم ه حك الم لدي فاإلس

ى              ع عل وين    المشروع، وينظم ما يأآله الزوجان أثناء الزواج، ويحدد الواجبات التي تق  عاتق األب

ه،                   ا ب ه، وعالقته زوج بزوجت ة ال خالل فترة حضانة األبناء، وآيف ينبغي تربية األطفال، وعالق

ة             . وعالقة آل منهما باألوالد    في جميع هذه المراحل يمتلك اإلسالم قوانين وأنظمة من أجل تربي

  .اإلنسان
  ٢١والية الفقيه، ص

* * *  

اين الم              ؤثر في تب ام          من جملة األمور التي ت اح وأحك اة آداب النك واء، مراع زاج واختالف األه

زوج               رة الحمل والرضاعة وانتخاب ال ام الخاصة بفت ذلك األحك الفراش وأوقات المضاجعة، وآ

ة في           . واختيار المرأة التي سترضع الطفل، وغير ذلك من األحكام         دخل بصورة آامل ذه تت آل ه

واء التر   ا أن األج ه، مثلم ل وروحيت زاج الطف د م ق   تحدي م والرفي ي والمعل ة وشخص المرب بوي

ة                           أثيرات عجيب ا ت ا، له ك من األمور التي يطول ذآره ر ذل سبه وغي ذي يك والمعاشرة والعلم ال

  .ومدهشة بعضها ظاهرللعيان
  ١٤٨طلب وارادة، ص

* * *  

ا دام   رة م وانين األس ه ق د، وأوضح ل ل أن يول سان الشخصية قب اة اإلن وضع اإلسالم أسس حي

ع           يعيش في الوسط    دخل المجتم ة التي ي م المرحل يم، ث ى سن التعل ات حت ائلي، وحدد الواجب  الع

ذه المراحل أوضح                  .. فالعالقة مع الشعوب والبلدان    ع ه ك، وجمي شمل آل ذل النظام اإلسالمي ي

  .تكليفها الشرع المطهر
  من حديث حول واجبات الرؤساء ومسؤولياتهم

  ١٤/١١/١٩٦٥بتاريخ 



* * *  

ة أ  ي تربي الم يرب ةاإلس ر    . خالقي ن تعاش ع م ًا م ضع حكم رة ي ات المعاش ي درج سلوك . وف ول

ه  : اإلنسان نفسه أحكام في    ه   ..تعامله مع عائلت ه   .. تصرفه مع أبنائ ه مع جيران ه مع   .. تعامل تعامل

دين         .. تعامله مع أخيه في الدين    ..أبناء محلته وأصدقائه   ه في ال ين مع ا    .. تعامله مع المختلف ى م إل

وت د الم د وضع ا. بع زواج،     لق م ال وغ ث رة البل د، وفت ل أن يول ن قب سان م ًا لإلن الم أحكام إلس

ى               شيخ، وإل م ي والحمل والوالدة، والتربية في مرحلة الطفولة إلى أن يبلغ، وإلى أن يصبح شابًا ث

  .أن يموت، وفي القبر وما بعد القبر
  من حديث حول دور أحكام القرآن السياسية والعبادية

  ٢٨/٩/١٩٧٧بتاريخ 

* * *  

والدة                   سبق ال رة التي ت اول الفت راد، تتن اك  . هناك عالقات أخرى وأحكام أخرى تعود إلى األف فهن

ذبا  المًا ومه سان صحيحًا س د اإلن ام آي يول زواج . أحك رة ال ًا خاصة بفت يتضمن اإلسالم أحكام

ل،      رة الحم زوجين، وفت رة ال لوب معاش ة، وأس ار الزوج ا يخص اختي سبقها فيم ي ت رة الت والفت

ل                        والرض ا الطف ى فيه رة التي يترب ل في أحضان األم، والفت ا الطف ى فيه رة التي يترب اعة، والفت

ة        .. آل هذا له أحكام خاصة في اإلسالم         . على أيدي المعلمين األوائل    وانين لتربي ه ق اإلسالم لدي

  .اإلنسان
  من حديث في جمع من الفتيات والفتيان الفرنسيين

  الراغبين في اعتناق االسالم
  ٩/١١/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

سياسة          اء          .. أحد أبعاد اإلسالم الحكومة، وهي مظهرمن مظاهرال اد اإلسالم األخرى بن ومن أبع

ة    ة المعنوي ن الناحي سان م ي،       : اإلن لوآه العمل ه، وس ه، وأخالق ون اعتقادات ي أن تك ف ينبغ آي

ات       .. فلإلسالم رأي في آل شأن من شؤون اإلنسان        ذاهب والكيان ة الم ن    ف.. على عكس بقي أنت ل

ذا                  ذا وآ ذلك،        . تجد أية دولة تقول لك عند ما تكون في بيتك ينبغي لك أن تفعل آ ا ب إذ ال شأن له

د              .. آل فرد حّر في أن يفعل في بيته ما يحلو له           ى عن بيد أن اإلسالم يوّجهك آيف تتصرف حت

و                . ما تكون في بيتك    ك، آيف تك ن أي يحد د لك آيف ينبغي أن يكون سلوآك، آيف تكون أخالق



ه،                  . أفعالك وإهتماماتك  ده، واألب مع ابن ن مع وال آيف تتعامل مع أطفالك، وآيف يتصرف اإلب

ة بعضهم مع بعض                         راد العائل ه، وأف ا، واألخ مع أخي ه، واألم مع بنيه فلإلسالم  . والطفل مع أّم

  .رأيه الخاص وتعاليمه وأحكامه في آل هذه األمور
  لالسالممن حديث حول األبعاد السياسية ـ العبادية 

  ١٢/١١/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

د أن يحقق                    و يري شودة، فه اإلسالم أيضًا دين الجميع،أي جاء ليأخذ بيد اإلنسان إلى الصورة المن

رة  دار رأس إب ى بمق سان حت اه اإلن سان أخ ا اإلن م فيه ة،ال يظل ه صورة متوازن ا .. ل م فيه ال يظل

ا       والزوجة ال .. ال يعتدي على حقوق زوجته    .. اإلنسان طفله  األخ ال  ..  تتعدى حدودها مع زوجه

ه       ى حدود أخي اقهم        .. يعتدي عل ى إخوتهم ورف دون عل سان أن    . وهؤالء ال يعت د لإلن اإلسالم يري

سان،                           ة إن ه روحي سان، وروحيت ل إن ه عق ة، رأي يكون عقل ى الكلم ادًال بكل معن سانًا ع يكون إن

  .ومظهره مظهرإنسان ومتخلقًا بأخالق اإلنسان
  بعاد السياسية والعبادية لالسالممن حديث حول األ

  ١٢/١١/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

ذ اللحظة                  ساني من ال اإلن نحن بحاجة إلى مثل هذه الرسالة التي تأخذ بيد اإلنسان في مدارج الكم

اء        .. التي يولد فيها   شأن بن ه ب دي رأي ن يب فهل تجدون في العالم مثل هذه الرسالة وهذا الدين ؟ دي

  ..بويهاإلنسان حتى قبل زواج أ

ة                  ى مرحل إن المذاهب الموجودة في العالم قاطبة، تحصر ِاهتمامها باإلنسان البالغ الذي وصل إل

ل                .. من الفهم واإلدراك   وين قب بيد إن اإلسالم يضع أحكامًا لإلنسان قبل أن يولد، إذ أنه يحدد لألب

ا    د منهم ل واح اره آ ذي يخت شخص ال ة ال زواج طبيع ار . ال اة أي زوج تخت ول للفت دد يق ه، ويح

ة   ة المطلوب فات الزوج شباب مواص اة     . لل شاب والفت ن ال لًّ م ك ؟ ألن آ الم ذل ل اإلس اذا يفع لم

اإلسالم يريد لهذا الفرد الذي سيلتحق بالمجتمع أن يكون صالحًا،           .. سيكونان منشًأ ألفراد آخرين   

ذا  . فقبل أن يتزوج الشاب يحدد له الصورة التي ينبغي أن تكون عليها المرأة   اة،   وهك سبة للفت بالن

ه                        ا هي أفعال ه، م ا هي أخالق ه، م رتبط ب ا  . يعين لها مالمح شخصية الشاب الذي ينبغي أن ت وم

ة             .. هي أخالق الفتاة وسلوآها، وفي أية أسرة ترّبت        ا صورة العالق زواج يحدد له وبعد أن يتم ال

رة ال       . ثم يبدي رأيه بطبيعة الفترة التي تسبق الحمل       . بينهما ا هي آداب فت والدة     م ل، وآداب ال حم



ا المجتمع                   .. والحضانة والرضاعة  زواج صالحة يغذي به ذا ال آل ذلك من أجل أن تأتي ثمرة ه

  .ويتحقق الصالح في العالم أجمع

ا ينبغي                             زوجين، ويحدد م ران ال ل إقت دبرأمره قب د ت سانًا، وق ي إن د أن يرب هذا هو االسالم، يري

ل             للرجل والمرأة اللذين ينويان الزواج فعله،      أتي الطف ى أن ي ا  ..  ثم آيف ينبغي أن يتصرفا إل وم

رة الرضاعة   الل فت ه خ ا فعل ي لهم ضان    . ينبغ ي أح و ف ل وه ع الطف صرف م ف يجب الت وآي

ة                 . األبوين ة واإلعدادي م في الثانوي صغيرة، ث .. وبعدها آيف يتعاملون معه في أجواء المدرسة ال

ال    ة األطف ون تربي ذين يتول ين ال ة المعلم ذلك نوعي دد    .وآ وغ، يح ن البل ى س ا وصل إل  وإذا م

ه                ه أن يتجنب ذا ألن     . اإلسالم له آيف ينبغي أن تكون أفعاله وأخالقه وسلوآه وماذا ينبغي ل آل ه

  .اإلسالم يريد أن يرفد المجتمع بأفراد صالحين
  من حديث بشأن انحرافات المسؤولين في النظام الشاهنشاهي

  ٣١/١٢/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

امالً       عندما تنظرون إ   سانيًا متك ًا إن ك نظام ه يمتل ى اإلسالم ترون د      .. ل ل أن يول ى قب م حت ه حك لدي

ذرة في أرض صالحة           شأ الب ه    . اإلنسان، وقبل أن يتزوج أبواه، وذلك لكي تن ول رأي فاإلسالم يق

رة      راش، وفت ه، وآداب الف زواج، وآداب بة لل روف المناس زوج، والظ ة، وال ار الزوج شأن اختي ب

و              الحمل، آالمزارع    ى تنم ا حت ة به ى العناي ا ويواظب عل الذي يلقي بذرة ويحرص على رعايته

  .بصورة صحيحة

ة                     سان تربي ة اإلن دافع تربي ك ب وين، وذل ل زواج األب ى قب ة حت سائل التربوي فقد عني اإلسالم بالم

القيم                 صالحة، ألنه أراد أن يعد أرضًا سالمة طاهرة بأن يختارالزوج زوجًا صالحًا سليمًا يتحلى ب

  .إلنسانية حقًاا

ا،     د فيه ي يول ة الت دءًا باللحظ سان األخرى ب اة اإلن ل حي الم بمراح تم اإلس ك، إه دا ذل ا ع  وفيم

ر                 الموت والقب اًء ب ومرورًا بفترة الحمل والرضاعة والتربية في أحضان األم وسن البلوغ، وانته

ر د القب ا بع و  . وم ر، وه ذا األم ل ه م يتكف شرية ل وانين الب ن ق انون م وانين إن أي ق  مختص بق

  .األنبياء
  من حديث في مجموعة من علماء الدين

  ٣/٢/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  



زوج    رن ال ل أن يقت ن قب سان أي م ا يخص اإلن ل م ى آ شتمل عل وا أن اإلسالم ي يجب أن تعلم

اإلسالم لديه أحكام وتعاليم خاصة باإلنسان، وجميع       . والزوجة حتى اللحظة التي يوسد فيها القبر      

  .ية، وآلها من أجل سعادة اإلنسان، وهي لصالح اإلنسان سواء في هذه الدنيا أو تلكأحكامه راق
  من حديث في جمع من أعضاء اتحاد الكتاب االيرانيين

  ١٩/٢/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ة                       ة غافل ة األنظم اإلسالم عبارة عن نظام شامل، نظام سياسي يحيط بكل شيء، في حين أن بقي

ور  ن األم ر م ن الكثي تم . ع صيته  يه اد شخ ف أبع ي مختل سان ف ة اإلن الم بتربي تم . اإلس و يه فه

د من                           ا هو أبع ه فيم رعن رأي د عّب ل لق ا، ب ة وينميه ه المعنوي بتوجهاته المادية، ويرعى اهتمامات

  .ذلك، إذ عّبر عن رأيه في الفترة التي تسبق اقتران األبوين

دد لل  و يح سان، فه اء اإلن اليم لبن ًا وتع ضمن اإلسالم أحكام ين ويت ار، ويع ي يخت رأة الت رجل الم

  .للمرأة مواصفات الرجل المطلوب، ما هو وضعه االخالقي، وما هو مستوى تدينه

ل    وفر آ م ي صالحة، ث ه يبحث أوًال عن األرض ال ذور، فإن ذر الب ا أراد أن يب زارع إذا م إن الم

ليم          ذرة بنحو س راه م            . مستلزمات األرض لكي تنمو الب ا ي وفير م ى ت راه يحرص عل ا،    فت دًا له في

  .ويحاول تجنيبها األشياء التي تضرها، ويستمر على مواظبته لها حتى تنمو وتثمر

ذي     . واإلسالم لديه مثل هذا اإلهتمام باإلنسان      أي يتعامل معه مثلما يتعامل المزارع مع زرعه ال

  .يريده أن ينمو ويثمر

و                دان  فمن قبل أن تعقد النطفة، أمر اإلسالم بالصورة التي ينبغي أن يك ا الوال أي آيف  . ن عليه

  .ينبغي أن يكون الزواج

ى       . إن حرص اإلسالم هذا جاء بدافع تفكيره بعاقبة هذا األمر         وين عل إذا آانت أخالق أحد األب ف

ة              ل بالوراث ك سيظهر في الطف ر ذل إن أث سانية، ف ر إن ا غي . سبيل المثال فاسدة، أو آانت أفعالهم

ذي يجب أن           ولهذا إهتم اإلسالم آالمزارع الحريص وا      سان ال لدقيق إهتمامًا دقيقًا بمواصفات اإلن

اليم                   ا توجد تع راش، وهن زواج، وآداب الف آداب ال يقترن به اإلنسان اآلخر، وإذا ما تزوجا إهتم ب

رة              ًا آثي ه في          . وآداب آثيرة، ثم ينتقل إلى فترة الحمل التي يذآر بشأنها آداب ر عن رأي دها يعّب بع

ى المجتمع           آداب حضانة األم، وآذلك دور     م إل ى المدرسة، ث آل  .  األب، وبعد أن ينتقل الطفل إل

اً              ًا وآداب ا أحكام نظم الموجودة في             . هذه األمور والمراحل وضع اإلسالم له ة ال في حين أن بقي

نهم من               دوء يمك ل المجتمع في ه ثًال ـ أن يرف م هو ـ م ًا، وإن آل همه العالم ال تعنى بهذا أساس



شعب، أو أن ي روات ال شكل  نهب ث ع ب اء المجتم ة ألبن ات اإلجتماعي يم العالق ى تنظ حرصوا عل

  .سليم

ة           ة التربي ي طبيع ا ه ع، وم ي المجتم الحًا ف ردًا ص صبح ف و لي ل أن يمن ي للطف ف ينبغ ا آي أم

ة     ذه األنظم دى ه ودة ل ر موج ذه غي ل ه ل والرضاعة، فمث رة الحم الل فت ة خ د أن . المطلوب بي

ك ل ذل تم بك تك.. اإلسالم يه تم آيف س تكون  يه سان وآيف س ه اإلن ع أخي سان م ة اإلن ون معامل

اء    ع األبن اء م رة اآلب تكون معاش ف س ه، وآي ع والدي رته م ع  . معاش رتهم م تكون معاش ف س آي

. آل هذا موجود في اإلسالم     .. جيرانهم، ومع أبناء شعبهم، ومع إخوتهم في الدين، ومع األجانب         

وي فاإلسالم حكومة أحد أبعادها سياسي، وبعدها اآلخر         دين،        . معن سان ذو بع ي أن اإلن ذا يعن وه

ه   ل مجاالت ًا لك الم أحكام ضمن اإلس ادي يت د م ة   .. بع ه األنظم ا ال تتناول و م وي، وه د معن وبع

م    األخرى، والذي يهتم بتربية اإلنسان تربية معنوية ويعمل على تهذيبه ليوصله إلى مرتبة ال يعل

  .بها إّال اهللا

ى               هكذا أخذ اإلسالم بأيدي الناس وس       ى الملكوت األعل صلوا إل ال لي دارج الكم م في م في  . ما به

  .حين أن األنظمة األخرى ليست آذلك
  من حديث في جمع من منتسبي السلك التعليمي

  ١٩/٢/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ة التي            . تهتم األديان بجميع أبعاد اإلنسان     فاإلسالم يهتم باإلنسان قبل أن يكون نطفة، أي بالمرحل

زواج، ومواصفات الرجل            تسبق الزواج، وي   ة لل . هتم بشروط الزواج ومواصفات المرأة المطلوب

فقبل أن يحصل اإلقتران، يفكراإلسالم     . فمثل هذا الزواج هو بمثابة زراعة للحصول على إنسان        

ة                       ام بالمرحل م اإلهتم ا ت افى، ومن هن المًا مع أن يكون س دنيا، ب ى ال في هذا الطفل الذي سيأتي إل

ــ مرحلة اإلختيار ــ والشروط الالزمة للزواج، ثم مرحلة الحمل وقبل الحمل            التي تسبق الزواج    

  .لحظة انعقاد النطفة، والظروف التي ينبغي توفيرها لهذا اإلنعقاد، وما هي أحكامه

ا      ياء التي عليه وخالل فترة الحمل، حدد اإلسالم األشياء المفيدة التي ينبغي للمرأة تناولها، واألش

ا، وآيف تتصرف األم                 وإذا ما . تجنبها  جاء الطفل، حدد اإلسالم مواصفات المرضعة وظروفه

وبعد أن يخرج من أحضان األم، آيف ينبغي لألب أن   . مع هذا الطفل، إن تعهدت هي رضاعته      

ه صرف مع ه  . يت ة لتربيت ة الالزم واء العائلي اهي األج م المناسب . وم و المعل ن ه و . وم ا ه وم

  . إن آل هذا يصنعه اإلسالم من أجل تهذيب اإلنسانالدورالذي ينتظره داخل المجتمع؟
  من حديث في جمع من أعضاء رابطة مسيحيي ايران



  ١٤/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ة،                    اإلسالم له رأي في آل شيء، وهو يفكر بالطفل الذي ستنجبانه بعد الزواج قبل أن يكون نطف

زواج  إذ حدد مواصفات الرجل الذي تختاره المرأة، ومواصفات المرأة ا          ك من      . لمناسبة لل آل ذل

ل في أرض صالحة         ذا الطف ى األرض      . أجل أن ينبت ه ه ينظرإل ذر فإن ا أراد الب المزارع إذا م ف

ستلزماتها  ل م ا آ وفر له صالحة وي ه  . ال تنعقد في ذي س رحم ال ار ال ه أن يخت ضًا علي سان أي واإلن

ة أ                    . النطفة ه أن يعرف أي د ل زرع وينجب، فال ب د أن ي المزارع يري ار لزرعه،   فهو آ رض يخت

  .يريد أن يوجد آدميًا. واإلسالم يريد أن يصنع إنسانًا
  من حديث في جمع من طلبة آلية الحقوق

  ٢١/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

د،    زواج الول رة ال بعض، ألن ثم ضكم ب رن بع ل أن يقت ن قب زواجكم م اليم اإلسالم ل خططت تع

ا      فأي قانون في العالم يتدخل في الك      . واإلسالم فكر بهذا   زواج ؟ إن آل م ا ال يفية التي يتحقق فيه

  .وفيما عدا ذلك ال شأن لهم بكما. يطلبونه هو أن تسجال زواجكما في دائرة النفوس فحسب

زواج         د          . بيد أن اإلسالم فّكر باإلختيار الذي سبق ال ًال، وال ب ذي سينجب طف زواج ال ذا ال تم به ِاه

الم بالطفل مثلما يهتم المزارع بزرعه، حيث يعد        ِاهتم اإلس . لهذا الطفل أن يأتي سالمًا في موعده      

ذا        .. األرض الصالحة ويوفر لها الماء ويأتي ببذور جيدة        اإلسالم أيضًا يريد أن يوجد إنسانًا، وله

ا               ا هوأدبه ار وم تم       . أرشد المرأة للرجل الذي تختاره، وقال للرجل أية إمرأة يخت د أن ي ذا بع وهك

ذا  الزواج إهتم اإلسالم بموضوع الحمل     وانجاب األطفال، ألن اإلسالم يريد أن يوجد إنسانًا، وله

إن هذا األمرالذي تتجاهله    . فهو يتدخل ليعطي رأيه منذ اللحظة التي يتم التفكيرفي ايجاد األطفال          

ًا خاصاً            ه اإلسالم إهتمام سان بنحوال يرتكب        . جميع قوانين العالم وتهمله، يولي د اإلن اإلسالم يع

ك         . غرفة مغلقةمخالفة وإن آان في    و ل ا يحل اطن، إفعل م ا بالب أما القوانين األخرى فال شأن له

و              . داخل بيتك، ال شأن لها بك      ما دمت لم تخرج إلى الشارع وتسيء إلى النظام، إفعل آل ما يحل

ان آخر                  . لك راه في أي مك ذي ت ال أن يفعل في      .. ولكن اإلسالم ال يؤمن بهذا، ويبقى هو هو، ال

  . ويمتنع عن فعل ذلك أمام اآلخرينغرفته ما يحلوله،



ي  شارع وف ي ال ق، أو ف ي صندوق مغل ان ف د سواء آ ه اإلسالم هو واح ذي يربي سان ال إن اإلن

  .اإلسالم يريد أن يربي إنسانًا يكون إنسانًا في آل الظروف. المجتمع
  من حديث في جمع من أعضاء
  مجلس اإلحصاء المرآزي

  ١٠/٦/١٩٧٩ بتاريخ 

* * *  

ن                       أي دين أو     ذا ول م به زوج ؟ ال شأن له ى بمواصفات الزوجة وال اء ُيعن مذهب غير دين األنبي

. تتضمن قوانينهم أشياء من قبيل مواصفات المرأة التي يختارها الرجل، وأي رجل تختار المرأة             

اء                 ال تعنى قوانينهم بماذا ينبغي لألم أن تفعل خالل فترة الحمل، والرضاعة، وماهي واجباتها أثن

وانين                   . حضانةفترة ال  ل إن الق ه، ب ل تحت رعايت وآيف ينبغي لألب أن يتصرف إذا ما آان الطف

ذا           ل ه ى بمث ا يحول دون ارتكاب المفاسد               .. المادية واألنظمة الوضعية ال تعن تم فقط بم ا ته إنه

ا                       سق والفجور والفحشاء، ال شأن له ل الف اك مفاسد من قبي إن هن التي تسيء إلى النظام، وإّال ف

سه          . إنها تشجعها عليهابها، بل   اء نف سان في بن سان، وفي أن يفكراإلن اء اإلن ا في بن . ال شأن له

ل للتطور                         سان قاب وان هو أن اإلن سان عن الحي رق اإلن ة نظر هؤالء إن ف الحيوان  . فمن وجه ف

ك                سان أن يفعل ذل دور اإلن ارة، إّال أن بمق تمكن أن يصبح       . اليستطيع أن يصنع طّي وان ال ي الحي

  .في حين أن اإلنسان بمقدوره ذلكطبيبًا ، 

ر                        ذي يفّك و ال ه، فه ه في ول رأي سان ويق دخل بكل شأن من شؤون اإلن ذي يت د ال الدين هو الوحي

ل                    و يرشد الشخص المقب باإلنسان الذي سيكون ثمرة الزواج ويخطط له ليأتي إنسانًا صالحًا، فه

ى مواصفات الرجل         على الزواج إلى مواصفات المرأة التي ينبغي له اختيارها ويرشد          رأة إل  الم

  .الذي ينبغي أن تقترن به

زارع ،                             ر عمل الم ى حد آبي شبه إل ذه العمل ي ل ه أن مث لماذا يعتني اإلسالم بهذا ؟ ألنه يؤمن ب

لماذا يهتم بكل هذا، ولماذا يولي . فهو يختار أوًال األرض الصالحة، ثم يفكر في البذرالذي يختار         

  .؟ ألنه يريد أن تعمر مزرعته ويجني ربحًا وفيرًازرعه آل هذه العناية والرعاية 

سانًا              زواج إن ذا ال رة ه لقد فّكراإلسالم بهذا أيضًا، فحّدد مواصفات الزوج المطلوب لكي تكون ثم

زوجين،    : صالحًا، ثم خطط للمراحل التالية     ما هي المؤهالت التي ينبغي أن يتحلى بها آل من ال

ل             دها ينتق راش ؟ وبع ة الرضاعة        وما هي آداب الف م مرحل ذة، ث رة الحمل واآلداب المحب ى فت إل

ة، وأسماها   . وماهو مطلوب من األم   آل ذلك نتيجة طبيعة لألهداف التي تنشدها األديان التوحيدي



لم تبعث األديان لتوجد حيوانًا يختلف عن باقي الحيوانات في    . إنها تنشد أن تربي إنساناً    . اإلسالم

  .بل جاءت لتربي إنسانًا. لم تأت لتوجد هذا. انيةحدود حيوانيته وأهدافه الحيو
  من حديث في جمع من حرس
  الثورة االسالمية لمدينة آبادة

  ٤/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ا الرجل أو              . تعالوا وانظروا آيف يخطط اإلسالم لإلنسان      ر فيه ذ اللحظة التي يفّك ه من ه يرافق إن

ه       . طفًال صالحاً المرأة بالزواج، ويخطط ألن تأتي ثمرة هذا الزواج          بعد ذلك يوصي األم بما تفعل

ضانة  رة الح الل فت ق     . خ ى الطري دآم إل الم أن يرش د اإلس ذا يري ة، وهك ى المدرس ل إل م ينتق ث

  .المستقيم
  من حديث في جمع من قادة
  وضباط القوة الجوية

  ٦/٧/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

  أهمية دور األمهات في تربية األبناء تربية صالحة

  .لتكن أفعالكن هللا. ليكن قيامكن هللا. ون أعمالكم أعماًال صالحةاحرصوا أن تك

  .رّبين أبناءآن تربية إلهية. إن لكل واحدة منكّن ــ أيتها األمهات ــ أبناء
  من حديث في جمع من معلمي البالد

  ٨/٢/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ر من دور الرجال     ربين في أحضانهن ا    . إن دور النساء في النهضة أآب ساء ي اًال   الن ة رج لعظيم

  .القرآن الكريم يربي اإلنسان ، والمرأة أيضًا تربي اإلنسان. شجعانًا
  من حديث في جمع من نساء قم

  ٦/٣/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  



  .يحرص اإلسالم على تربيتكن نساًء آامالت، لكي يتربى في أحضانكن أناس آاملون
  من حديث لدى لقائه نساء قم

  ٨/٣/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

سكن  . أنتن مربيات الرجال.. رع الرجال في أحضانكن العظيمةلقد ترع  در أنف اإلسالم  . اعرفن ق

  .يعرف قدرآن
  من حديث لدى لقائه نساء قم

  ٨/٣/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ضًا إن شاء اهللا              ساء     . أنتن خدمتن اإلسالم، ومن اآلن فصاعدًا ستخدمنه أي ا الرجال والن م أيه إنك

ي    ي ف ون دور المرب شجعان تمارس رانال ضانكن . اي ساء (إن أح ا الن ة  ) أيته ضان العف ي أح ه

ة صالحة       . والبراءة والعظمة  ّن تربي ة أوالدآ ة إسالمية   . إنكّن مسؤوالت عن تربي نهّن تربي .. ربي

ا النصر              . ربينهّن مجاهدين . ربينهّن تربية إنسانية   ات، حققن ع الطبق اد جمي داتكن وجه ا بمجاه إنن

  . اإلسالميةلهذه النهضة وأعلنا قيام الجمهورية
  من حديث لدى لقائه جمعًا من
  نساء آرمانشاه ودزفول

  ٦/٤/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

اء    . على أيديكّن يتربى رجال ونساء عظماء      تن أعزة   . في أحضانكّن يتربى رجال ونساء عظم أن

القيم               . أنتن حماة الشعب  .. الشعب ة، وب ين بالفضائل األخالقي م، لتتحل ساب العل ى اآت احرصن عل

ة د. العلمي ذا البل ستقبل ه اء لم بانًا أقوي ين ش ا شباب . رّب ى فيه فأحضانكن مدرسة يجب أن يترب

  .احرصن على اآتساب الفضائل لكي يتغذى أطفالكن بالفضيلة من أحضانكن. عظماء
  من حديث في جمع من النساء

  ١٠/٤/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  



ّورن أحضا ي أحضانكن، وأن تن الكن ف ذيب أطف البكن بته ال اإلسالم يط ور هؤالء األطف نكن بن

  .اإلسالميين، إذ أنهم أبناء اإلسالم، وفي المستقبل ستكون مقدرات اإلسالم والبالد بأيديهم
  من حديث في جمع من النساء

  ١٠/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

الهم           ن أفع سؤوالت ع أنتن الم ة، ف ضانكن الكريم ي أح ون أوًال ف ال يترعرع ؤالء األطف إن ه

ة     فإذا ما رب  . وأعمالهم ا  . يتّن طفًال صالحًا، من الممكن أن يحقق هذا الطفل سعادة أمة آامل وإذا م

سد المجتمع                  ه     . تربى ــ ال سمح اهللا ــ في أحضانكن طفل سيئ، من الممكن أن يف ال تتصورن أن

ى                      سوق المجتمع إل طفل، فربما يحتل هذا الطفل ــ عند ما ينخرط في المجتمع ــ موقعًا حساسًا ي

  .الفساد
  يث حول دور األمهاتمن حد

  الحساس في تربية األبناء
  ١٣/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ة  ون اإلنطالق ساء يجب أن تك ا الن ن أحضانكن أيته ال . م ى األطف ي أحضانكن يجب أن يترب ف

معه   ّن، ونظره وس ًا لك ى مالزم ي أحضانكن، ويبق شأ ف ل ين ة إسالمية صحيحة، ألن الطف تربي

ًال    .  قد يصبح آّذابًافإن سمع أمه تكذب،  . مشدود إليكنّ  سانة سوية، واألب رج أما إذا رأى األم إن

  .صالحًا فسيكون رجًال صالحًا
  من حديث في جمع من التربويين وطلبة الجامعات

  ٢٤/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ون في أحضان          ..إن مستقبل شعبنا وآماله وتطلعاته منوطة بأبنائنا       أي بهؤالء األطفال الذين يترب

ة ات ورعاي ون ويحاضرون   األمه ذين يكتب اتذتنا وال ا وأس دي معلمين ى أي ون عل اء، ويتعلم  اآلب

ى                    . لألطفال وا أنظارهم إل شعب ويلفت ذا ال اء ه يجب على هؤالء جميعًا أن يعملوا على توعية أبن

  .المعنويات
  من حديث في جمع من التربويين وطلبة الجامعات



  ٢٤/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

أسأل اهللا أن يحفظكّن لتربية الرجال،  . عاف قيمة مساعدات الرجال   إن قيمة مساعدات النساء أض    

  .تحية لكّن جميعًا، ولتكن رحمة اهللا من نصيبكّن جميعًا. إن التربية عمل األنبياء
  من حديث في جمع من نساء
  فضالء الحوزة العلمية في قم

  ٢٦/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

فأنتن مسؤوالت عن     .. نحن مسؤولون جميعاً  .. إنكّن مسؤوالت جميعاً  ! أيتها النساء المحترمات    

اء،       .. تربية أبناء متقين في أحضانكن، ورفد المجتمع بهم      ة األبن ًا مسؤولون عن تربي نحن جميع

  .إن أحضان األمهات أفضل مدرسة لتربية األبناء. إال أن األبناء يتربون في أحضانكن أفضل

  

  

* * *  

يم، إنكن ت         دًا، األول        أيتها العامالت في حقل التعل ين شريفين ج اء وهي      : مارسن عمل ة األبن تربي

. فلو منحتن المجتمع إبنًا بارًا، فهو بالنسبة لكّن أفضل من العالم بأسره        . أسمى من جميع األعمال   

فه     زعن وص ا أعج شرف م ن ال سبتن م سانًا، لك تّن إن و ربي اء   .. فل ة أبن الكن تربي د أعم إذًا، أح

دأ         . األمهات إنسان يجب أن يتربى في أحضان      .. صالحين ة تب ى مراحل التربي وهذا يعني أن أول

اك رابطة                      يس هن من أحضان األم، ألن ارتباط الطفل بأّمه أآثر من ارتباطه بأي شيء آخر، ول

أثرون             . أسمى من رابطة األمومة والبنوة     ا، ويت األطفال يتعلمون من األم بنحو أفضل من غيره

  . بالمعلم وال باألستاذباألم بدرجة ال يتأثرون مثلها باألب وال
  من حديث في جمع من نساء دزفول

  ١١/٦/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  



ة           د تربي رن مه ي تعتب ساء الالت ا الن ة، أيته ى النهاي سؤوليتكن إل وفقكن ألداء م و اهللا أن ي أرج

ى أفضل صورة،                      .. األطفال الصغار  ال عل يم هؤالء األطف ة وتعل وفقكن في تربي أرجو اهللا أن ي

  .أحضان النساء هي التي تربي أطفاًال صالحين.. تبدأ من أحضانكّنألن التربية 
  من حديث في جمع من اعضاء مرآز 

  دار التعليم المهدوية في قم
  ٤/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

سانية وإسالمية،  ة إن ى تربي بابنا إل ارس بحق ش ي تم ة الت ة الطاغوتي ذه التربي دل ه يجب أن تتب

إن من سعادة األمة أن يكون   .. وتنتهي بالجامعات وما بعدها   ونأمل أن تبدأ من أحضان األمهات       

  .قادتها والذين بأيديهم مقدراتها، قد تم تزآيتهم
  من حديث في جمع من منتسبي وزارة الصحة

  ١٧/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

إن ما يسمعه الطفل من األم غير ما يسمعه من       . إّن أحضان األم أعظم مدرسة يتربى فيها الطفل       

م             . المعلم ى المعل ى         .. فالطفل يصغي إلى األم أفضل من إصغائه إل ل في أحضان األم يترب الطف

م     وار المعل ى ج ة األب أو إل ي رعاي ان ف و آ ا ل ضل مم ساني،  . أف سان واجب إن ة اإلن إن تربي

  .وتكليف إلهي وعمل نبيل
  من حديث في اعضاء االتحاد االسالمي لمعلمي البالد

  ١٧/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

  .ألخوات ويا من تتعهدن تربية األطفال، إحرصن على تربية األطفال تربية إسالميةأيتها ا

ستقيم وفي                      ى الصراط الم ة عل ذه الجمعي سيروا به على أولئك الذين يرعون جمعية خيرية، أن ي

  .سبيل اهللا

ال،                   ى الكم نقص إل إن الطريق اإللهي المستقيم هو وحده الذي يتمكن من األخذ بيد اإلنسان من ال

  .ينقله من الظلمات إلى النورو
  من حديث في جمع من أعضاء



  الجمعية الخيرية لنساء اصفهان
  ١٢/١٠/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

الي       ي اللي اهرة ف ضانهم الط ي أح وا ف ذين رّب اء ال ات واآلب ك األمه ى تل عة عل ة اهللا الواس رحم

  .النورانية هؤالء األبطال، أبطال ساحة العمل وساحة المجاهدة مع النفس
  من نداء الى الشعب المسلم والمجاهد بمناسبة عمليات الفتح المبين

  ٢٢/٣/١٩٨٢بتاريخ 

* * *  

  .رحمة اهللا على هذه األحضان الطاهرة التي رّبت هؤالء الشباب الشجعان
  من آلمة الى أبناء عوائل الشهداء واألسرى

  ٩/٢/١٩٨٤بتاريخ 

* * *  

  أهمية األمومة وشرفها

وق   ّد حق سهل ع ن ال يس م ا ل ا حقه ن أداؤه رة، وال يمك هراألم  . األم الكثي ن س دة م ة واح إن ليل

ة،          . لطفلها، تعادل سنين من عمر أب ملتزم       إن الرأفة والرحمة التي تحملها نظرات األم النوراني

  ..ما هي إّال تجٍل لرأفة ورحمة رّب العالمين

ة ربوبيت    ور رحم ن بن ات وأرواحه وب األمه الى قل ارك وتع زج اهللا تب د م ن  لق ز ع ا يعج ه، بم

ة هي التي أآسبت األّمهات آل               . وصفها أحد، ولن يدرآها غيراألمهات     وإن هذه الرحمة األزلي

رة                          ام، وطوال فت ة في األرح تقرار النطف ذ لحظة اس اة من ذاب والمعان هذه القدرة على تحمل الع

ى آخر العمر          ة إل ة الطفول والدة، ومرحل ذين   .. الحمل، ولحظة ال ذاب الل شقة والع  يعجز عن   الم

ة واحدة           و ليل اء ول شريف من أن               .. تحملها اآلب ا ورد في الحديث ال ًا م دام      (وحق ة تحت أق الجن

اء للبحث عن       ، و )[87]٨٧()األمهات ا ودعوة األبن قد ورد بهذا التعبير اللطيف للداللة على سمو عظمته

ى  ة، والمحافظة عل دامهن المبارآ راب أق ات وت دام األمه ة تحت أق سعادة والجن د ال حرمتهن بع

  .حرمة الحق المتعال، والبحث عن رضا اهللا تبارك وتعالى في رضا األمهات وسعادتهن

                                                 
 .٤٥٤٣٩آنز العمال، حديث ) [87]٨٧(



  ٤٧جلوه هاى رحمانى، ص 

* * *  

سماوي      . لقد جاء اإلسالم لبناء اإلنسان     ريم   (وآتاب اإلسالم ال رآن الك سان،      ) الق ة اإلن اب تربي آت

  . والثقافيةبجميع أبعاده المعنوية والمادية والسياسية واإلجتماعية

سان     ة اإلن ق تربي الم طري م مع الم ليرس اء اإلس بابنا،    . ج ي ش ي أن نرب الم ينبغ ًا باإلس والتزام

  .ونساءنا، الالتي يتعهدن تربية أفراد نافعين لإلسالم ولإلنسانية
  من حديث في جمع من منتسبي القوة الجوية

  ١١/٤/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ة، أو            ل التربي ن في حق ائهن أو مجتمعهن، ينبغي أن               أنتن الالتي تعمل ة أبن تطلعن لتربي  الالتي ت

  . نصب أعينكّن)[88]٨٨()اقرأ باسم رّبك: (تضعن هذه اآلية الشريفة

ة              ة تربي تكن التربي ى اهللا، ل يكن التوجه إل رّب، ل أنتن الالتي تمارسن التعليم، ليكن التعليم بإسم ال

ة، سيك          .. إلهية ة إلهي تعلم والمتربي تربي ون            فاإلنسان الم ذين يتحل بالده، وإن هؤالء ال ًا ل ون نافع

اً        دانهم مطلق وا ضررًا ببل ن يلحق يم ل ة والتعل دان هي ـ في        . بالتربي إن األضرار التي تلحق بالبل

دًا عن     األعم واألغلب ـ من بعض المفكرين غير المتربين، هؤالء الذين يحصلون على العلم بعي

ذا           التربية، ويجهدون في ِاآتساب العلم بعيدًا        ة، وله ة الباطني ى التربي رون إل عن التقوى، فهم يفتق

  .يمسون عمالء لألجنبي، ويخططون للقضاء على بالدهم
  من حديث في جمع من حراس اللجنة المرآزية

  ١٣/٤/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ى                        صغار، للعمل عل ال ال ة األطف ن في مراآز تربي أرجو اهللا أن يوفقكن أيتها النساء الالتي تعمل

داً       تربية وت  ال جي يم هؤالء األطف اًال                  .. عل ي أطف دأ من أحضانكن، فهي التي ترب ة تب أجل، التربي

ه             . صالحين اذ شعب بكامل ة صالحة، انق د المجتمع        . فقد يتولى طفل ُرّبي تربي ى رف احرصن عل

  .بأطفال صالحين، وليكن تعليمكن مقرونًا بالتربية

                                                 
 ).١(سورة العلق، اآلية ) [88]٨٨(



  من حديث في جمع من حراس اللجنة المرآزية
  ١٣/٤/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

  .رّبين أطفالكّن تربية إسالمية.. أنتن أيتها النساء تتمتعن بمنزلة عند اهللا، حاولن تهذيب أبنائكن
  من حديث في جمع من النساء

  ١٠/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

  .مسؤولية تربية أبنائكن.. أنتن الالتي تقع على عاتقكن هذه المسؤولية العظيمة

 بالتربية سريعًا، تتقبل الحسن والقبيح بقوة، وأنتن المسؤول األول          إن نفوس هؤالء األطفال تتأثر    

ال وتصرفاتهم    ال األطف م يترعرعون في أحضانكن   . عن أفع ي   .. أنه ى ف ًال صالحًا يترب إن طف

ًا ال سمح             . أحضانكن من الممكن أن يسعد شعبًا آامالً       سد مجتمع د يف يئة فق ه س أما لو آانت تربيت

ل، فقد ينزل هذا الطفل إلى المجتمع ويحتل موقعًا على رأس المجتمع ثم             ال تتصورنَّ أنه طف   . اهللا

  .يسوقه إلى الفساد
  من حديث حول دور األمهات الحساس في تربية األبناء

  ١٣/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ال          ذيب األطف ومتكن ته ن               .. ينبغي لكّن في أم يكن أن تعمل يم يجب عل ذلك في ممارستكن التعل آ

ليماً         يجب ع .. على تهذيبهم  ًا س تجعلن من المجتمع مجتمع أفراد صالحين، ل . ليكن رفد المجتمع ب

تحملن وّزر العواقب      تقمن      . وإن حصل العكس ـ ال سمح اهللا ـ فإنكّن ت ر س ا أن آل عمل خي فكم

ا منحتن المجتمع                     ذلك إذا م ذا، فك ر ه شأ عمل الخي به، يعود جزء من حسناته إليكّن، لكونكن من

دة ـ السمح اهللا     ك      شريحة فاس إن ضرر ذل المجتمع، ف سادًا ب ث ف شريحة تعي ذه ال  ـ وراحت ه

  .سيلحق بكّن أيضًا
  من حديث حول دور األمهات الحساس في تربية األبناء

  ١٣/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  



ة       شرف األموم ساء تحظين ب ا الن ى الرجال      .. إنكن أيته ّدمات عل شرف مق ذا ال ّن .. وإنكن به إنك

. إن أول مدرسة يتعلم فيها الطفل هي حضن األم         . ل في أحضانكنّ  تتعهدن مسؤولية تربية األطفا   

ل          . األم الصالحة تربي طفًال صالحاً  شأ الطف ة ـ ال سمح اهللا ـ سوف ين ا آانت األم منحرف وإذا م

ة أخرى                  ا  . منحرفًا في أحضان هذه األم، ألن العالقة التي تربط األطفال باألم دونها أية عالق وم

فإن آل ما يفكرون به وآل ما يتطلعون إليه يتلخص في األم، وينظرون              داموا في أحضان األم،     

ال           . إليه من خاللها   ا في األطف ال شك أن حضن األم،       .إن آالم األم وخلقها وأفعالها تترك تأثيره

نيه                        شأ ويترعرع في س ل ين إن الطف ذبًا طاهرًا، ف الذي هوالمدرسة األولى للطفل، إذا ما آان مه

صالح         األولى على تلك األخ    ذيب والعمل ال ل في         . الق الحميدة، وعلى هذا الته ا رأى الطف إذا م ف

حضن أّمه األخالق واألفعال الصالحة والكالم المهذب فسوف ينشأ هذا الطفل على تلك األخالق              

وبذلك يتربى بتشجيع األم الذي هو أآثر   . واألفعال بوحي من تقليده ألّمه التي هي أسمى َمن يقلد         

  .شجيع آخرتأثيرًا من أي ت
  من حديث حول دور األمهات الحساس في تربية األبناء

  ١٣/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

م إذا                 ع، هو أنك سيدات، وينتظرالجمي الغد المشرق الذي ينتظرآم أيها الشباب، وينتظرآّن أيتها ال

ا     .. آنتم أناسًا مهذبين، ستتمكنون من تحقيق األهداف اإلسالمية       سوة أطف ذه الن ا أنجبت ه ًال إذا م

ا         ا إذا م اهن، وأم نهن ودني ى دي إسالميين، وإذا ما ربين أطفاًال مهذبين، فهذا يعني محافظتهن عل

نا           ذبين وغيرإسالميين، أو إذا آانت مدارس ر مه ال غي ترعرع ـ السمح اهللا ـ في أحضانكن أطف

اآلداب   ذيب والتأديب ب ارس الته ا ال تم ا وجامعاتن ا، وثانوياتن ا أطفالن تعلم فيه ي ي اإلسالمية، الت

  .فسوف يضيع اإلسالم والبالد
  من حديث في جمع من العاملين
  في حقل التعليم والطلبة الجامعيين

  ٢٤/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ل، أال                   ديها أشرف عم إن هذه األم التي يترعرع الطفل في أحضانها، تتحمل أعظم مسؤولية، ول

الم           إن تنشئة الطفل وتقديم إنسان للمجتمع     . وهو رعاية الطفل   ال في الع .. ، هو من أشرف األعم



اتم،               ى الخ اريخ من آدم إل ّر الت ى م ه عل اء من أجل الى األنبي إنه الهدف الذي بعث اهللا تبارك وتع

  .فاألنبياء ُبِعثوا لتربية اإلنسان
  من حديث في جمع من العاملين
  في حقل التعليم والطلبة الجامعيين

  ٢٤/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ر      إن العطف والحنان     ه أآث سكين آالم الذي تغدقه األم على ابنها العليل، يؤثر في تهدئة الطفل وت

فهو في تلك اللحظات بحاجة إلى من يسّكن روحه ويهدئ روعه، وإن األم هي              . من تأثير الدواء  

  .التي تمنحه اإلطمئنان الروحي والسكون، وال ينكر دوراألب أيضًا
  من حديث في جمع من األطباء

  ٢٦/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

دافهم                ون أه اء ويحقق راث األنبي اًال يحفظون ت ربين أطف ضًا المحافظة      . بإمكانكّن أن ت يكن أي وعل

راد    .. عليه وإنجاب من يحافظ عليه ومن يحرسه، وهم أبناؤآن         ينبغي أن   .. رّبين مثل هؤالء األف

ة وا              ة العلمي د التربي اء، ومه اء، وتخريج العلم ذيب   تكون بيوتكن مدارس لتربية األبن ة والته لديني

  .إن اإلهتمام بمصيرهؤالء األطفال يقع على عاتق اآلباء واألمهات. اإلخالقي
  من حديث ي جمع من نساء
  فضالء الحوزة العلمية في قم

  ٢٦/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

.. ربين أطفالكّن تربية إسالمية   .. أّيتها النساء المحترمات احرصن على تهذيب أنفسكّن وأطفالكنّ       

الم لاإلس ام متكام الم   ..  نظ أخالق اإلس ين ب ّن أن تتحل د لك الم، وال ب ضان اإلس ي أح ّن ف .. إنك

  .فاإلسالم يشتمل على آل شيء

داء اإلسالم             وا ن ام         .. أيها السادة المحترمون أيتها السيدات المحترمات لّب أمين طع أِت لت م ي و ل فه

  .بل ليجسد المعنويات.. البطن



فإذا ما وجدت المعنويات، أمست      ..  يتعارض وأهداف اإلسالم   لماذا آل الكالم عن الماديات وإنه     

فاألصل . اإلسالم يؤمن بالماديات تبعًا للمعنويات، ولن يقبلها بمفردها       . الماديات معنوية، تبعًا لها   

  .هو المعنويات، وإنما األمم بمعنوياتها
  من حديث في جمع من حرس الثورة

  )ولي عصر(ومنتسبات رابطة 
  ٢٨/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

انوا      .. تربية إنسانية .. ربين أطفالكن في أحضانكن تربية إسالمية      حتى إذا ذهبوا إلى المدرسة، آ

  .أطفاًال صالحين ذوي أخالق حميدة وآداب حسنة
  من حديث في جمع من نساء دزفول

  ١١/٦/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ديكن، يجب      ين أي ون ب ذين يترب ال ال ؤالء األطف ى أن ه اه إل در اإلنتب ة  يج ة ديني وا تربي أن يتلق

. فإذا منحتم المجتمع طفًال متدينًا، فإن مثل هذا الطفل المتدين الملتزم قد يصلح مجتمعاً             .. أخالقية

ـ ال سمح                 . إن فردًا واحدًا قد يصلح مجتمعاً      يئة ـ ه س أما إذا تخرج من أحضانكن من آانت تربيت

عليكن أن  . عًا، وأنتن المسؤوالت عن ذلك    اهللا ــ وآان طفًال منحرفًا، فمن المحتمل أن يفسد مجتم         

اء                     ة شرف األنبي شرف بمنزل ّن من ال ذلك لك ة صالحة، وب ل تربي ا       . تربين الطف ه إذا م إعلمن أن

ـ فمن الممكن               ـ ال سمح اهللا ـ يئة ـ تربى األطفال الذين في أحضانكن، أو تحت رعايتكن تربية س

  .أن يفسدوا مجتمعًا آامًال
  دزفولمن حديث في جمع من نساء 

  ١١/٦/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ذه النهضة،                   دم به دعوات للتق ذه النهضة وحفظكن اهللا، م أنتن أيتها النساء الالتي شارآتن في ه

الحين      اء ص ة أبن ي تربي ة ه سؤوليتكن المهم ن     .. وإن م دن ع سوة أن يبتع ذه الن د أرادوا له لق

ك من           فبعض من يدعو النساء للعمل في الدوائر ال يهدف تطوير         .. أطفالهن ل يعمل ذل ل، ب  العم

اتهم            ذ         . أجل ِافساد الدوائر، ويسعى إلى إبعاد األطفال عن أحضان أمه ال من رّب األطف م يت وإذا ل



د التي        البداية في أحضان أمهاتهم، فسوف ينشأون معقدين وإن معظم المفاسد ناتجة عن هذه العق

  .تنشأ عند األطفال

دًا الكن جي ى أطف افظن عل الكن تر.. ح ين أطف الحةرب ة ص ذين . بي م ال ال ه ؤالء األطف إن ه

بالد     د ال ة إسالمية         .. سيتسلمون مقالي ون تربي ى        . في أحضانكن يترب شأون عل وفي أحضانكن ين

  .الفضيلة واإليمان، ليتمكنوا من خدمة هذه البالد

  .أرجو اهللا أن يمن عليكن بالسعادة إن شاء اهللا، ويجعلكن نافعات لبلدآن
  مدينة األهوازمن حديث في جمع من نساء 

  ٢/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ال صالحين، وأن           . إن طفًال تربينه تربية صالحة، قد ينقذ شعباً        د المجتمع بأطف احرصن على رف

  .يقترن تعليمكن بالتربية
  من حديث في جمع من أعضاء مرآز المهدوية في قزوين

  ١٤/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

شر وال يختلف                فهم مكل . لقد ُبعث األنبياء لتربية اإلنسان     ذي هو ب رد، ال فون بأن يصنعوا من الف

وه      سانًا، ويزآ اء      ..عن الحيوان، إن ذا هو عمل األنبي ضاً     .. ه .. ويجب أن يكون عمل األمهات أي

  .ينبغي لألمهات تزآية األطفال الذين في أحضانهن من خالل سلوآهن وأفعالهن

ل     . ذةفي حضن األم يتربى األطفال أفضل من تربيتهم على يد األسات     ربط الطف ة التي ت إن العالق

  وما يسمعه الطفل من أّمه يرسخ في نفسه ويالزمه.. بأمه ال تربطه بأي شخص آخر

  .إلى آخرعمره

ينبغي أن تكون أحضانهن    . على األمهات أن يحرصن على تربية األطفال تربية صالحة طاهرة  

ه   . مهاتوهوعمل عظيم جدًا ال تقدر عليه غير األ      . مدرسة علمية وإيمانية   ل ألم إن مالزمة الطف

وفر  ريء، ال يت ل الب ى الطف الق األم عل ه أخ ذي تترآ ه، وإن القدرال ه ألبي ن مالزمت ر م أآث

  .لآلخرين
  من حديث في أعضاء اإلتحاد االسالمي لوزارة الصحة

  ١٧/٧/١٩٧٩بتاريخ 



* * *  

د         إن طفًال تربيه األم تربية صالحة، قد يتولى انقاذ شعب بكامله، آما أنه ل               يئة، ق ة س ي تربي و ُرّب

  .يكون سببًا في هالك ذلك الشعب
  من حديث في أعضاء االتحاد
  االسالمي لوزارة الصحة

  ١٧/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ة                لو تربى الطفل في أحضان أمه تربية صالحة وانتقل إلى المدرسة وربته المدرسة بدورها تربي

زمن    صالحة وهكذا في الثانوية ثم الجامعة أو المراآزالع  ة من ال لمية األخرى، فقد نرى بعد بره

صالح           ق ال ى طري م عل ادة بالده ى قي ون عل الحة، ويعمل ة ص وا تربي يعهم تلق شباب جم أن ال

  .والرقي
  من حديث في أعضاء االتحاد االسالمي لوزارة الصحة

  ١٧/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ساد         واإلنسان الفاسد والمنحر  .. بإمكان اإلنسان الصالح أن يهدي عالماً      ى الف الم إل . ف قد يجر الع

  .ومن المدارس التي تعملن فيها.. ومن تربيتكن.. فالفساد والصالح يبدأ من أحضانكّن
  من حديث في جمع من أعضاء
  اإلتحاد االسالمي للمعلمين

  ١٧/٨/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

 ــ ال   هذا الطفل الصغيرأيضًا يفترض أن يتلقى من اآلن تربية صالحة وإذا ما حصل خالف ذلك              

  .وإن هذه التربية تقع على عاتقكن. سمح اهللا ــ فسوف ينشأ فاسدًا
  من حديث في جمع من منتسبي االذاعة والتلفزيون

  ٦/١٠/١٩٧٩بتاريخ 



* * *  

ة في         إن دور المرأة في المجتمع أخطرمن دورالرجل، ذلك أن النساء يتعهدن تربية شريحة فعال

  .عالة في جميع المجاالتأحضانهن، فضًال عن أنهن يمثلن شريحة ف

م، وأسمى وأعظم            دمها المعل ة التي يق إن الخدمة التي تقدمها األم إلى المجتمع أسمى من الخدم

من الخدمة التي يقدمها أي شخص آخر، وهذا ما آان يدعو إليه األنبياء، فقد آانوا يتطلعون ألن         

  .بفتيات وفتيان شجعانتكون النساء شريحة فاعلة في تربية المجتمع، وأن ترفد المجتمع 
   فروردين١٢من حديث في جمع من النساء األعضاء في مؤسسة 

  ١٦/٣/١٩٨١بتاريخ 

* * *  

ة  ي خدم ات ف ع، ومتفاني دات للمجتم الكن، وناصحات جي دات ألطف ات جي ّن أمه احرصّن أن تك

  .المعوزين، وهذا ما هو موجود بحمد اهللا
   فروردين١٢من حديث في جمع من النساء األعضاء في مؤسسة 

  ١٦/٣/١٩٨١بتاريخ 

* * *  

ال    رمن دورالرج ورة ، أآب ضة والث ذه النه ي ه ران ف ساء اي ن  .. إن دور ن ضًا يمارس وم أي والي

إن مساهمتهن في الثورة أآبر من مساهمة الرجال وفي أدائهن لعملهن             . نشاطهن خلف الجبهات  

المدارس والمراآز األخرى،   في مجال التربية، سواء في تربية أطفالهن، أو عملهن التربوي في            

  .تؤدي النساء دورًا آبيرًا في هذه الثورة
  من حديث في جمع من النساء أعضاء الجهاد الجامعي

  ٢٣/٥/١٩٨١بتاريخ 

* * *  

ن   ى أنه رهّن عل ؤامرات، وب ذه الم أثرن به ن يت م ول ن ل ات، أنه ران المحترم ساء اي د أثبتت ن لق

ذ     ات       متحصنات بالعفة والطهارة، وسوف ينجبن له اٍت عفيف بانًا صالحين وأبطاًال، وفتي د ش ا البل

ضياع                        دامهن ل ام أق د وضعته أم رى ق وى الكب ذي آانت الق ملتزمات، ولن يسلكن أبدًا الطريق ال

  .هذه البالد
  من حديث في جمع من النساء أعضاء الجهاد الجامعي



  ٢٣/٥/١٩٨١بتاريخ 

* * *  

ول في             ا أن نق اذا بإمكانن ل لألمهات العظيمات             ماذا بوسعنا أن نقول؟ م دام النبي ذا اإلق  وصف ه

  الالتي ربين في أحضانهن مثل هؤالء األبناء؟
  من آلمة الى المؤثرين في جبهات النور

  ٢٧/٨/١٩٨٤بتاريخ 

* * *  

ه                 لقد أوقفت نساء ايران أرواحهن وأبناءهن وأوقاتهن لخدمة اإلسالم، وحّققن لإلسالم ما هو علي

ساع ل أن تتواصل م أآثراآلن، ونأم ر ف ذه أآث ي   .. يهن ه دات ف تن متواج ا دم ة، م ى ثق ّن عل آ

  .الساحة، وملتزمات باإلسالم، وتنجبن الشبان وتجدّن بهم، فإن اإلسالم سيواصل تقّدمه
  من حديث في جمع من النساء بمناسبة يوم المرأة

  ١٢/٣/١٩٨٥بتاريخ 

* * *  



  اآلثارالسلبية المترتبة على فصل األبناء عن أحضان األم

.. يريدون أن يبعدوا نساءنا عن مآثرهن     .. نهم يريدون القضاء على هذه الشريحة بالحديد والنار       إ

شعب  ذا ال ا له ي يؤدينه دمات الت ن الخ وا دون أداء . وع اتهن ويحول وا طاق دون أن يعطل يري

تكون     ذين س ال ال ة األطف تهن لتربي وا دون ممارس ّن أداؤه، ويحول ي له ذي ينبغ الدوراألصيل ال

  .البالد بأيديهممقدرات 

وى في                      ى التق ال عل شأ األطف م يخشون أن ين إن هؤالء ال يسمحون للنساء بأداء هذه الخدمة ألنه

ضانهن م         .. أح ة، ألنه المية ووطني ة إس ات تربي ضان األمه ي أح اء ف ى األبن شون أن يترب يخ

ساعيهم                          ع م ذهب جمي سوف ت ة، ف ذه التربي ى ه اء عل ى األبن ا ترب ه إذا م دًا أن درًا،  يدرآون جي ه

ذين يزرعونهم في                      اتذه ال سواء تلك التي تمارس من خالل اإلعالم المضلل ، أو من خالل األس

وا                ن يتمكن ات، ول المدارس والجامعات، أو الخطباء الذين يعملون لحسابهم في المدارس والجامع

سوة عن المن           ذه الن ى إقصاء ه ة  من التأثير فيهم أو التحكم بهم، ولذلك آان مخططهم يرمي إل زل

  .الشامخة التي يتمتعن بها، وبزعمهم تحرير نصف المجتمع اإليراني
  من حديث في جمع من نساء مشهد

  ١٦/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

داً  ه أب انع من رأة، ال م سليم للم ل ال ي أن العم إن  .. طبيع ؤالء، ف ده ه ذي يري يس بالنحوال ن ل ولك

ا وم    ن مكانته ط م ل الح ل، ب ى عم رأة عل يس حصول الم م ل ضاً دافعه ل أي ة الرج م . كان م ل فه

ى                        م أن يترب روق له م ال ي ذا الرجال، إذ أنه ًا، وهك وًا طبيعي و نم ساء أن تنم شريحة الن يسمحوا ل

أطفالنا تربية إسالمية، ولهذا وقفوا في وجه ذلك منذ البداية، وحرموا أحضان األمهات التي هي                

  .مهد تربية األطفال، من ممارسة دورها

م  وبعدها، حيث يذهب األ   طفال إلى المدارس، هناك أيضًا عملوا على انحرافهم من خالل إعالمه

سمحوا   . السيئ ومناهجهم الدراسية المنحرفة  م ي وعندما انتقلوا إلى الجامعة، فإن عمالء السلطة ل

وأن يتربوا تربية وطنية .. لم يسمحوا لهم أن يكونوا علماء صالحين .. لهم أن ينموا نموًا صحيحاً    

  .مية سليمةوإسال.. صالحة
  من حديث في جمع من نساء مشهد

  ١٦/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  



ا    ين أطفالن وا ب ا، وفرق ي أنظارن ذًال ف وه مبت ة وجعل ن دور األموم وا م ب حّط لألسف أن األجان

شأ في أحضان                      وأمهاتهم ــ ليس آّلهم بل بعضهم ــ لقد حّطوا من مكانة هذا العمل العظيم لئال ين

دوه    وإذا م . األم طفل صالح   ا أضحى في رعاية األب، فإنهم يشغلونه ــ األب ــ بعمل ما حتى يبع

ربيتهم ل ت أوالده، ويهم ام ب ارس  .. عن اإلهتم ة يم ى المدرس ل إل ل الطف دما ينتق ك وعن د ذل وبع

  .الشيء نفسه بحقه، وهكذا في مراحل حياته األخرى

ا ما وجد إنسان في هذه البالد،       إن هؤالء ال يروق لهم أن يكون ثمة إنسان في هذه البالد، ألنه إذ             

ا  ود فيه م وج ون له سوف ال يك ًا،    . ف سلمون حق اٌس م بالد ُأن ذه ال ي ه ون ف م أن يك روق له ال ي

  .مؤمنون باهللا، يعتبرون الشهادة فوزًا عظيمًا
  من حديث في جمع من أعضاء
  السلك التعليمي والطلبة الجامعيين

  ٢٤/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

د األمهات من دورهن                  لألسف أن المسؤولين ف    ى تجري انوا يتطلعون إل ة آ ي الحكومة الطاغوتي

دوا للحط                 .. في التربية  ال، وجه لقد شنوا حملة إعالمية لتضليل المرأة بعدم جدوى انجاب األطف

ونهم في                  من هذا العمل النبيل في أنظار األمهات، ليتخلين عن تربية أطفالهن، ثم يأخذونهم ويرب

ا         دورالحضانة، فيما تذهب   شغالهن به و لهؤالء ان ال التي يحل شغلن باألعم ل  ..  األمهات لتن فالطف

ة      ضان األم العظيم ي أح رع ف ذي يترع ل ال يس آالطف ضانة ل ي دارالح شأ ف ذي ين شأ  . ال ل ين ب

د                       .. معقدًا ا أري دًا عن األم، وإذا م اء بعي فإذا ما أريد للطفل في دارالحضانة أن يتعامل مع الغرب

  .ها تجاه ابنها، فإن هذا الطفل سوف ينشأ معقدًااضعاف محبة األم وحنان

دين      ال المعق ؤالء األطف صدرعن ه ع، ت ي المجتم دث ف ي تح د الت رمن المفاس ذا . إن الكثي إن ه

ل                    ا ضروريان للطف ة وعطفه ان األموم رة، وإن حن دة آبي ه، مصدر عق .. الفصل بين الطفل وأّم

وا لتر              د ُبعث اء، وق ة عمل األنبي ا، آانت التربي ّن األول    ومن هن سان، وهي عملك ة اإلن ة  .. بي تربي

  .الطفل أوًال
  من حديث في جمع من نساء مدينة دزفول

  ١١/٦/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  



دم       ات بع للوا األمه ال وض ن األطف ات ع زل األمه دوا لع شاهي، جه ام الشاهن م النظ وال حك ط

ال األبر    وا األطف ا انتزع دوائر، فيم ي ال ل ف اعهن بالعم ة، وبإقن دوى األموم ن أحضان  ج اء م ي

اء            األمهات وجاؤوا بهم إلى دور الحضانة وأماآن أخرى، ليتولى تربيتهم تربية فاسدة أناس غرب

  .ليس في قلوبهم رحمة

إذا ما أبعد الطفل عن أّمه، فسوف ينشأ معقدًا أينما نشأ، وإذا نشأ معقدًا أصبح مصدرًا للكثير من        

د ي تحص   . المفاس رام الت وادث األج ن ح ر م دى    إن الكثي ر ل ي تظه د الت ذه العق دة ه ي ولي ل ه

  .األطفال
  من حديث في جمع من أعضاء االتحاد

  االسالمي لوزارة الصحة
  ١٧/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

شأوا في دور الحضانة،              اتهم ون إن الُعقد تجد طريقها إلى األطفال الذين أبعدوا عن أحضان أمه

اس                دي أن ى أي وا عل ة وترب اء ألنهم حرموا من حنان األموم شأ          .. غرب د تكون من ذه العق ل ه ومث

د التي             . جميع المفاسد التي تشهدها البشرية، أو معظمها       ذه العق دة ه فالحرب التي تحدث هي ولي

دماء        د التي                . تحملها نفوس هؤالء مصاصي ال اتج عن العق ا ن سرقات والجرائم معظمه ذه ال وه

د            شأوا معق ان        لدى بعض الناس الذين انُتزعوا من أحضان أمهاتهم ون انهم من حن ين نتيجة لحرم

  .األم وعطفها، ثم سيقوا إلى المفاسد

ربيتهم         . لقد آانت األجهزة الحكومية موّظفة بسوق أطفالنا إلى المفاسد         سمحوا بت م ي ة ل ذ البداي فمن

ة    ذلك َوجدت                     .. في أحضان المحب ة، وب ان األموم م أن يترعرعوا في ظالل حن سمحوا له م ي ول

ين                 وفي ا . العقد طريقها إليهم   سانية، من خالل المعلم ة إن وا تربي لمدارس لم يسمحوا لهم أن يترب

الذين زرعوهم فيها، وهكذا األمر في الجامعات التي أسسوها بأنفسهم، وآّلها فساد من أولها إلى               

  .ومهمتها إخراج الناس من النورإلى الظلمات. آخرها
  من حديث في جمع من أعضاء
  اإلتحاد االسالمي للمعلمين

  ١٧/٨/١٩٧٩ بتاريخ

* * *  



اء في أحضان                        ة األبن ة تربي إن هؤالء ال يروق لهم أن يوجد إنسان، لذلك جهدوا للحط من مكان

ات ى .. األمه اء إل الهن األبري لَن أطف زاعمهم، وأرس ات م ضليًال بدرجة صّدقت األمه وا ت مارس

  .دور الحضانة فُحرموا من أحضان األم، وهناك حرصوا على تربيتهم تربية شيطانية
  من حديث في جمع من أعضاء اإلتحاد االسالمي للمعلمين

  ١٧/٨/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ة        اتقكن مسؤولية عظيم اً             .. تقع على ع سانًا صالحًا من الممكن أن يهدي عالم سانًا   . إن إن وإن إن

ساد           ى الف الم إل سوق الع د ي ربيتكن، ومن                . فاسدًا ق دأ من أحضانكن، ومن ت ساد والصالح يب فالف

اتهم، ويرسلوهم              .. تي تعملن فيها  المدارس ال  ال عن أحضان أمه هؤالء يريدون أن يبعدوا األطف

  .إلى دور الحضانة
  من حديث في جمع من أعضاء اإلتحاد االسالمي للمعلمين

  ١٧/٨/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

اء                 ة األبن ساء مسؤولية أسمى، وهي تربي ى عاتق الن ذين         .. تقع عل زاعم هؤالء ال ال تخدعنكم م

ك نظرة استهجان                   يتنكرون ل  ى آل ذل ربيتهم، وينظرون إل ال وت . جدوى األمومة وإنجاب األطف

اًال             . إنهم يكيدون لكم   ي أطف ا أن ترب راد له يريدون أن يحرموا األطفال من هذه األحضان التي ي

وا تحت إشراف                      . صالحين ى دور الحضانة، لكي يترب ة إل ذ البداي ال من يريدون أن يرسل األطف

سان            ..  الغرباء اآلخرين وعلى أيدي   ى اإلن ال .. إذ ال يروق لهم أن يتربى إنسان، وأحضانكن ترب

  .ال يريدون أن يتربى إنسان. يريد هؤالء أن يكون أطفالكن بينكن
  من حديث في جمع من أعضاء اإلتحاد االسالمي للمعلمين

  ١٧/٨/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

  أهمية األسرة وواجباتها للحؤول دون انحراف األبناء



رواح المكّرمة للرسول األآرم وأِئّمة الهدى ـ صلوات اهللا عليهم أجمعين ـ قلقة لئال تتساقط   إن األ

م   : (أوراق شجرة النبوة والوالية، وتؤول إلى خريفها، لذلك قال       اهي بك تناآحوا، تناسلوا، فإني أب

  .)[89]٨٩()األمم ولو بالقسط
  ١٤٧األربعون حديثًا، ص 

* * *  

م              ينبغي ألجواء األسرة أن      ام اإلسالم، وتهذب أخالقه .. تكون بمنزلة مدرسة، تعلم البراعم أحك

  .عليكم أن تسّلموا المعلمين براعم مهذبة، وهم بدورهم يجب عليهم أن يهذبوهم أآثر فأآثر
  من حديث في جمع من معلمي منطقة تجريش

  ١٠/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

إن األنبياء يقفون في    . ل دون اإلنحراف  إن آل هذه الدعوات وآل هذا التبليغ للزواج، هي للحؤو         

شهوة في                   شهوة، فال وجه هذه الشهوات المطلقة ومراآزالفساد واإلفساد، وليس في وجه أصل ال

اء،           .. األصل أمٌر طبيعٌي، ولكن لها حدود      ه األنبي فإذا تحققت التربية والتعليم بالنحو الذي دعا إلي

ة            وفي ظالل تربيتهم، فسوف ينشأ الفرد صالحًا، و        ن يكون ثم دها ل يتربى على نظاٍم معيٍن، وعن

د                      سه يتحقق البع ة، وفي الوقت نف وارق الطبقي آآل ومأآول، ولن تكون آل هذه اإلعتداءات والف

  .اآلخر، وهو الحياة األزلية الخالدة
  من حديث في جمع من نساء جمعية ولي العصر

  ٧/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ي الم سائدة ف ا آانت األجواء ال صورة إذا م المين ب راد س شأ األف سوف ين ليمة، ف ع أجواء س جتم

المين، إّال إذا انضموا                 . تلقائية شأون س اءهم سين فإذا آان أعضاء األسرة أفرادًا صالحين، فإن أبن

  .إلى مجتمع فاسد، فسوف يفسدون

شأوا            . إن نفوس األطفال مهيأة لإلنقياد صوب الفساد أو الصالح         انوا في مجتمع صالح، ن إذا آ ف

  .وإذا آانوا في مجتمع فاسد فسدوا. لحينصا
                                                 

ورد الحديث في مستدرك الوسائل، آتاب النكاح، الباب األول، أبـواب مقـدمات النكـاح، الحـديث                 ) [89]٨٩(
تفسير سورة النور   (ديث ورد في تفسير أبي الفتح الرازي        إّال أن نص الح   ). ولو بالقسط (، بدون لفظ    ١٧

 ).تناآحوا تكثروا فإني أباهي بكم األمم يوم القيامة ولو بالقسط: (بهذا النحو) ٣٢اآلية 



  من حديث في جمع من أعضاء اإلتحاد االسالمي لوزارة الداخلية
  ١/٧/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

  .في أحضانكن تربى هؤالء الشباب النافعون الذين ضحوا من أجل اإلسالم
  من حديث في جمع من عوائل شهداء اصفهان

  ١٨/١٢/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

اء وأمهات هؤالء        ..  شعبنا أن يفكروا قليًال بأحوال هؤالء المخدوعين        يجب على أبناء   ينبغي آلب

دايتهم                  ى ه وا عل ان المخدوعين أن يعمل ات المخدوعات، والفتي ذه الفتي شد    . المضللين، وه ا نن إنن

  .خيرآم وصالحكم
  من حديث في جمع من قوات التعبئة

  ٢٢/٦/١٩٨١بتاريخ 

* * *  

ا    ات واآلب ذه األمه صحت ه د ن دوعين   لق ائهم المخ ستقبل أبن روا بم أن يفّك رارًا، ب وا .. ء م امنع

  .أوالدآم من أن يصبحوا أدواٍت بيد المجرمين
  من حديث في حشد من فئات الشعب

  ٢٩/٦/١٩٨١بتاريخ 

* * *  

اتهم     ضون أوق ف يم ون وآي اذا يفعل ائهم، م ات أبن وا تحرآ ات أن يراقب اء واألمه ى اآلب ال .. عل

ذا الفتى المسكين ألن    )[90]٩٠(..ذه الفتاة المسكينة في فخ هؤالء   تسمحوا بأن تقع أمثال ه      ال تترآوا ه

ى الجهات         .. يقع في آمائن هؤالء    وهم إل يجب أن تقدموا النصح لهم، وإن لم يقبلوا النصح، عّرف

  .المسؤولة
  من حديث في جمع من أعضاء اإلتحاد
  اإلسالمي للطلبة االيرانيين في أوروبا

                                                 
 .اشارة إلى الشباب الذين خدعتهم الشعارات الكاذبة للمنظمات المنحرفة) [90]٩٠(



  ١٠/٨/١٩٨١بتاريخ 

 ** *  

ه األحداث    - ال سيما األم     –تؤدي األسرة     دورًا حساسًا في تربية البراعم، وآذلك األب في توجي

افعين ديرة         . والي ة ج زمين، تربي اء الملت ة اآلب ات ورعاي ضان األمه ي أح اء ف ى األبن وإذا ترب

دارس، سيكون                    ربيتهم في الم يتولون ت ذين س أسهل،  وتعلموا تعليمًا سليمًا، فإن عمل المعلمين ال

ة األب ًا من أحضان األم الطاهرة ورعاي دأ أساس ة تب ة . ألن التربي ة هؤالء تربي وفي ظل تربي

  .إسالمية سليمة، يتم إرساء دعائم اإلستقالل والحرية وتحقيق مصالح البالد
  من آلمة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

  ٢٣/٨/١٩٨١بتاريخ 

* * *  

 يراقبوا بحذر تحرآات أبنائهم وأن ال يغفلوا عنهم، لئال يقعوا        على األمهات واآلباء الملتزمين أن    

روس               رآيين والمنحرفين ال افقين األمي سة للمن ة       .. ــ ال سمح اهللا ــ فري ى متابع وأن يحرصوا عل

ائهم في                     .. أوضاعهم الدراسية  تقامة أبن ى اس دًا في المحافظة عل م ج اء دور مه إذ لألمهات واآلب

ة  ة اإلبتدائي نين المرحل ةس سهل أن . والثانوي ن ال ار م ي أعم اءهم ف درآوا أن أبن يهم أن ي عل

ق      . ينخدعوا فيها بمجرد سماعهم لشعاٍر ضالّ    دامهم في طري ـ أق وإذا ما وضعوا ــ ال سمح اهللا ـ

  .ضال، فليس من السهل منعهم من مواصلته

س      ن م ائهم م اذ أبن ى انق رهم عل ن غي أثيرًا م درة وت ر ق أنهم أآث درآوا ب يهم أن ي ل عل تنقع الجه

م                   ًا له والفساد، ولهذا يفترض بهم أن يكونوا على اتصال دائم مع أساتذة أبنائهم، وأن يكونوا عون

  .في مهمتهم، وأن يستمدوا منهم العون أيضًا

ي     ا ف سكري لبالدن صادي والع سياسي واإلقت افي وال تقالل الثق راعم، اإلس ذه الب ق ه ل أن تحق آم

  .حقيقي، وينقذونا من شرالقوى الكبرى) الثعالم ث(المستقبل، وأن يرسوا أسس 
  ١٩٨٣ ـ ١٩٨٢من آلمة بمناسبة بدء العام الدراسي 

  ٢٣/٩/١٩٨٢بتاريخ 

* * *  



  وصايا بحسن التعامل مع أعضاء األسرة

ة      سمات خاص ين ب ضهن يتحل ات، إّال أن بع ًا نموذجي ات جميع دتك   . األمه دت وال د وج وق

ا         الي التي آانت                المحترمة، طوال حياتي التي عشتها معه ا في اللي ا عنه ذآريات التي أحمله وال

  .تسهر مع أطفالها وفي بقية األيام، وجدتها تتحلى بمثل هذه السمات الخاصة

وتي،                   )[91]٩١(إنني أوصيك يا بني    د م ى خدمتها وإحراز رضاها بع أن تحرصوا عل  وبقية أبنائي، ب

  . خدمتها أآثرواجهدوا بعد وفاتي في. مثلما رأيتها راضية عنكم في حياتي
  ٤٧المظاهر الرحمانية، ص

* * *  

وصيتي . اسجل لك أيضًا جمالت في األحوال الشخصية والعائلية، وأختم حديثي الذي طال           ! ُبنّي

داً                 ة ج دتك الوفي ز أن ترعى وال دي العزي ا ول وق األم           . المهمة لك ي سهل احصاء حق يس من ال ل

ا     ا حقه ة واحدة م   . الكثيرة، وال يمكن أداؤه ادل سنين من عمر أب       إن ليل ا تع ن سهراألم لطفله

ة رب       . ملتزم ة ورحم إن الرأفة والرحمة التي تحملها نظرات األم النورانية، ماهي إّال تجل لرأف

ا يعجز                    . العالمين ه بم ة ربوبيت ور رحم لقد مزج اهللا تبارك وتعالى قلوب األمهات وأرواحهن بن

 الرحمة األزلية هي التي أآسبت األمهات    وإن هذه.. عن وصفها أحد، ولن يدرآها غيراألمهات   

رة           آل هذه القدرة على تحمل العذاب والمعاناة منذ لحظة استقرار النطفة في األرحام، وطوال فت

ى آخر العمر           ة ال ة الطفول والدة، ومرحل ذين يعجز      .. الحمل، ولحظة ال ذاب الل شقة والع ك الم تل

دة ة واح و ليل اء ول ا اآلب ي . تحملهم ا ورد ف ًا م شريف من أن وحق دام (الحديث ال ة تحت أق الجن

ات اء  )األمه دعو األبن ـ ولي ـ األم ـ ا ـ مو عظمته ى س ة عل ر اللطيف للدالل ذا التعبي د ورد به ، وق

ة  دامهن المبارآ راب أق ات وت دام األمه ة تحت أق سعادة والجن ى . للبحث عن ال إن المحافظة عل

ال، والبحث عن رضا اهللا ت  ة الحق المتع ي حرم رمتهن تل ات ح ي رضا األمه الى ف ارك وتع ب

  .وسعادتهن
  ٤٧المظاهر الرحمانية، ص

* * *  

                                                 
 .يقصد المرحوم الحاج السيد أحمد الخميني) [91]٩١(



د ى أحم رة إل ى اإلسالم )[92]٩٢(وصيتي األخي ّرفهم عل ة صالحة، وأن يع اءه تربي ي أبن  هي أن يرب

ه وأهل          ة أقارب ى خدم ة، وأن يحرص عل ة الرؤوف العزيز منذ الطفولة، وأن يرعى أّمه المحترم

  .بيته جميعًا

الم اهللا  صالحين  س ع ال ى جمي سامحوني     .. عل يما أوالدي، أن ي ارب ال س ع األق ن جمي و م أرج

رة                    ة والمغف ي الرحم سألوا اهللا ل للتقصير والقصور الذي آان مني بحقهم، وإذا ما ظلمتهم، وأن ي

  .إنه أرحم الراحمين

س                  عادة، وأن  اسأل اهللا المّنان ــ بكل تضّرع ــ أن يمّن على أهل بيتي بتوفيق اإلستقامة وطريق ال

  .يمنَّ عليهم برحمته الواسعة
  ٤٧المظاهر الرحمانية، ص

* * *  

اء األخوات،                أوصي ولدي أحمد بأن يتعامل مع أرحامه وأقاربه، خصوصًا األخوات واألخ وأبن

داراة       ًا              .. بالرأفة والوّد والسالم والصدق واإليثار والم ًا قلب وا مع أن يكون ائي ب ع أبن وأوصي جمي

ًا في       واحدًا وصفًا واح   صفاء، وأن تكون خطواتهم جميع ة وال دا، وأن يتعاملوا مع بعضهم بالرأف

 )[93]٩٣(وأوصي نور العين حسين   . سبيل اهللا والعباد المحرومين، لما فيه خير وعافية الدنيا واآلخرة         

ا، وأن يعامل                          اه اهللا به ة التي حب ّرط بالموهب شرعية، وأن ال يف أن ال يغفل عن اآتساب العلوم ال

  .وأخته برأفة وصفاء، وأن ال يعبأ بالدنيا، وأن يسلك في شبابه طريق العبودية المستقيمأّمه 
  ٤٨المظاهر الرحمانية، ص

* * *  

د    ارب، بع ل واألق ى أن توصوا األه دًا، إضافة إل وا أب أن ال تجزع ّر ب ضروري أن أذآ ن ال وم

  .لى فهو آائنإن آل ما يقّدره اهللا تعا. ابالغ التحية، بالصبر الجميل وعدم الفزع

 به هو إن آنت تنشد رضا اهللا تعالى ورضاي فعليك بالتعامل بالحسنى   )[94]٩٤(إن ما يلزم أن أذّآرك    

ارب   وات واألخ واألق دة واألخ ع الوال دًا م ك  . أب سن تعامل ى ح ة إل الجميع بحاج وك ألن . ف أدع

  .تتعامل مع الجميع بالحسنى

                                                 
 .يقصد المرحوم الحاج السيد أحمد الخميني) [92]٩٢(
 .يقصد السيد حسين الخميني ابن المرحوم الحاج السيد مصطفى الخميني) [93]٩٣(
 .خطاب إلى ابنه المرحوم الحاج السيد مصطفى الخميني) [94]٩٤(



شديدة      . لعائلة فال مانععندما يعلن عن الحرآة، إذا آنت ترغب أن تأتي با ي ال ولكني ـ مع رغبت

ة  )[95]٩٥(برؤية الجميع ـ غير راض أن تأتي أنت وال هي  تعانون الغرب سوف    . )[96]٩٦( ألنكم س ا ف ا أن أم

  .يتم توفير مستلزمات الراحة لي إن شاء اهللا
  من رسالة بعث بها الى المرحوم

  )ابنه البكر(السيد مصطفى 
  ٤/١١/١٩٦٤بتاريخ 

* * *  

لالزم أن أؤآد لك فيما يخص الوالدة واألخوات وأحمد واألهل، بأن رضا اهللا ورضاي في                  من ا 

يجب أن تحرز رضاها من آل جانب    . الوالدة بحاجة ماّسة إلى َمْن يخدمها   . حسن التعامل معهم  

  .ال تدعها تقلق، واحرص على توفير مستلزمات راحتها. ماديًا ومعنويًا
  من رسالة بعث بها الى المرحوم

  )ابنه البكر(السيد مصطفى 
  ١٠/١١/١٩٦٤بتاريخ 

* * *  

اّمين           ة ووّد ت وبالخصوص إحرص   . لسَت بحاجة ألن أذّآرك بأن تتعامل مع الوالدة واألهل برأف

  .على راحة الوالدة ألن رضا اهللا سبحانه في ذلك
  من رسالة بعث بها الى المرحوم

  )ابنه البكر(السيد مصطفى 
  ١٤/١١/١٩٦٤بتاريخ 

* * *  

النصوص الكاملة لبعض األحاديث حول دور المرأة واألسرة في تربية 

  األجيال

                                                 
 .يقصد زوجته الفاضلة) [95]٩٥(
م الخمينـي قبـل توّجهـه إلـى النجـف األشـرف             في مدينة بورساي بترآيا، التي نفي إليها اإلما       ) [96]٩٦(

 .بالعراق



  حديث حول الدور الحساس لألمهات في تربية األبناء واصالح المجتمع
  ١٩٧٩ / ٥ / ١٣بتاريخ 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ة       شرف األموم ساء تحظين ب ا الن ى الرجال      .. إنكن أيته ّدمات عل شرف مق ذا ال كن إن.. وإنكن به

ي أحضانكن ال ف ة األطف سؤولية تربي دن م ل هي حضن .. تتعه ا الطف تعلم فيه إن أول مدرسة ي

شأ             . فاألم الصالحة تربي طفًال صالحاً    . األم سوف ين ـ ف ـ ال سمح اهللا ـ أما إذا آانت األم منحرفة ـ

  .الطفل في أحضانها منحرفًا

ة أ                ة عالق ا أي األم دونه ال ب ال في أحضان           بما أن العالقة التي تربط األطف ا دام األطف خرى، وم

  األم، فإن آل ما يفكرون به وآل ما يتطلعون إليه يتلخص في األم وينظرون إليه من

  .خالل األم

ال شك أن حضن االم، الذي هو مدرسة         . إن آالم األم وخلقها وأفعالها تترك تأثيرها في األطفال        

ل ين            ك           الطفل األولى، إذا ما آان طاهرًا مهذبًا، فإن الطف ى تل ى عل نينه األول شأ ويترعرع في س

ه األخالق      . األخالق الحميدة وعلى هذا التهذيب والعمل الصالح       فإذا ما رأى الطفل في حضن أّم

وحي من               ال ب ك األخالق واألفع ى تل الحسنة واألفعال الصالحة والكالم المهذب، فسوف ينشأ عل

أثيرًا من أي          تقليده ألّمه التي هي أسمى َمْن يقّلد، وبذلك يتربى بت          ر ت ذي هو أآث شجيع من األم ال

  .تشجيع آخر

ائكن    ة أبن ة، مسؤولية تربي سؤولية العظيم ذه الم ع ه اتقكن تق ى ع ال  . فعل إن نفوس هؤالء األطف

ال    ال األطف سؤول األول عن أفع تن الم وة، وأن بح بق ل الحسن والق ريعًا، وتتقب ة س أثر بالتربي تت

  .إنهم يترعرعون في أحضانكن. وتصرفاتهم

امالً   عبًا آ سعد ش ن أن ي ن الممك ي أحضانكن م ى ف ًال صالحًا يترب ي  .. إن طف ى ف و ترب ذا ل وآ

ال تتصورن أنه طفل، فإنه قد .أحضانكن طفل سيئ ــ ال سمح اهللا ــ فمن الممكن أن يفسد مجتمعاً        

دًا،                       ان فاس و آ ساد ل ى الف سوق المجتمع إل وال ينزل إلى المجتمع ويحتل الصدارة فيه، وبالتالي ي

ك،             ا نمل ا آن نحهم آل م يقتصر فساده على نهب ثرواتنا وتقديم ايران بكلتا يديه إلى اآلخرين وم

نهم لصوصًا وأشرارًا،                             شعب وصنع م ذا ال ات ه ساد طبق ى اف ه عمل عل ذا، أن بل األسوأ من ه

ا نجد رجالً                          ه عّلن ا أن نحمل سراجًا ونبحث عن  بدرجة إذا ما أردنا العثور على فرد سالم، علين

سلطة            . وأمثال هؤالء قليلون  . أمينًا ومخلصًا ال يخون بالده     ى رأس ال انوا عل ذين آ لماذا ؟ ألن ال



اً   سين عام ن خم ر م بالد أآث ذه ال ي ه ل    )[97]٩٧(ف د انتق م، وق ال له ا ح سيئة م ال ال ن األفع وا م  فعل

سفلى                ات ال ى الطبق رؤوس إل سدوا آل   فأف . انحرافهم إلى المحيطين بهم، وبذلك امتد الفساد من ال

  .شيء

ذبين             راد صالحين مه ه قحط الرجال     .. إننا في بالدنا ال نستطيع أن نعثرعلى أف م يحصل    .. إن ول

ة                     ا الوطني سانية، وبثرواتن ا اإلن رة بطاقاتن هذا إّال ألن أولئك ألحقوا خالل هذه الفترة أضرارًا آبي

ة ل شيء.. والطبيعي رقوا آ ل س ى رأس ا . ب ذي يقف عل شخص ال ان ال ا آ إذا م ذبًا ف سلطة مه ل

م         . صالحًا، فإن المحيطين به سيكونون صالحين أيضًا، ويسري صالحهم إلى الطبقات التي دونه

ة                   ة عادل ام دول ًا، أق ادي      . فنحن نرى أحيانًا إذا ما حكم سلطان عادل عشرين عام وم نن ونحن الي

ذباً            سانًا مه ي إن ي اإل      .. بالجمهورية اإلسالمية ألن اإلسالم يرب اب يرب رآن آت سان الق اء  .. ن األنبي

ذا ر ه ديهم عمل آخر غي ن ل م يك سان، ول ة اإلن وا لتربي اء .. بعث ان األنبي اتهم آ رة حي فطوال فت

اس         اء من             . العظام واألِئّمة األطهار يعملون من أجل تربية الن الى األنبي ارك وتع د بعث اهللا تب وق

ذي ي         . أجل تهذيب الناس واصالحهم    ادة المجتمع      فإذا ما صلح األفراد، وآان الشخص ال ولى قي ت

ا  . صالحًا، وآان عالم الدين صالحًا، فمن الطبيعي أن يصلح المجتمع، ألن الجميع يقتدي بهم         أينم

دأ من          .. آانت حكومة صالحة، صلح الناس أيضًا ألنهم يتأثرون بها         ومثل هذا أيضًا ينبغي أن يب

ة إ    ال تربي ى األطف ضانكن يجب أن يترب ي أح سيدات فف ا ال ضانكن أيته ليمة، ألن أح المية س س

يكنّ                   شدود إل ّن، ونظره وسمعه م ًا لك ا سمعكن      ..الطفل ينشأ في أحضانكن، ويبقى مالزم إذا م ف

ّذابًا صبح آ ذبن ي ضاً .. تك و أي يكذب ه ذب، س ذب، واألب يك إذا رأى األم تك ا إذا رأى األم . ف أم

  .إنسانة سوية، واألب رجًال صالحًا، صار هو رجًال صالحًا

لمتموه ا س ن    وإذا م رج م سوف يتخ ًا صالحًا، ف م معلم ان المعل ردًا صالحًا، وآ ة ف ى المدرس  إل

ستقبل ستصبحن معلمات إن شاء     .. المدرسة صالحًا وعندها يكون المجتمع صالحاً   وأنتن في الم

ففي  .. وربما ليست جميعكن أمهات، ولكن ستصبحن أمهات إن شاء اهللا، فتصبحن معلمات             . اهللا

ذبوا      ال  أمومتكن ينبغي أن ته ى                 ..  األطف ن عل ضًا أن تعمل يكن أي يم عل ذلك في ممارستكن للتعل آ

أفراد صالحين   . تهذيبهم ًا صالحاً      . لترفدن المجتمع ب ن من المجتمع مجتمع يكّن أن تجعل و  . عل ول

ائج    تحملن النت إنكّن ت ـ ف ـ ال سمح اهللا ـ ه هؤالء   . حصل العكس ـ وم ب ر يق ا أن آل عمل خي فكم

ذلك إذا                يعود جزء من حسن   ) األبناء( ذا، فك شأ عمل الخيره تن من اته إليكّن، ألنكن أنتن الالتي آن

ع،                   ما منحتن المجتمع شريحة فاسدة ــ ال قّدر اهللا ــ وراحت هذه الشريحة تعيث فسادًا في المجتم

  .فإن ضرر ذلك سيلحق بكّن أيضًا

  .المتكن وسعادتكنأسأل اهللا تبارك وتعالى التوفيق لكن جميعًا أيتها السيدات، وأسأله سبحانه س
                                                 

 . عامًا٥٧بلغت فترة حكم رضا خان وابنه محمد رضا پهلوي ) [97]٩٧(



  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

* * *  



  آلمة في جمع من عوائل فضالء الحوزة العلمية
  ١٩٧٩ / ٥ / ٢٦بتاريخ 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )[98]٩٨()يا أّيها النبي حسبك اهللا ومن اتبعك من المؤمنين(

ؤمنين المسؤولية   يا له من خطا.. يا له من خطاب يبعث على الفخر لدى المؤمنين     ل الم .. ب يحّم

ع             ه، والجمي ل قدرت درة مقاب يس ألحد ق اٍف ول ه آ يبعث على الفخرألن اهللا تبارك وتعالى رغم أن

ذا الفخر                          ـ به ؤمنين ـ ات ضمن الم ـ والمؤمن ؤمنين ـ د خّص الم عدٌم مقابل عظمته، رغم ذلك فق

ه جل وعال     ) ؤمنينحسبك اهللا ومن اتبعك من الم      : (وهو أن قرن ذآرهم باسمه المبارك      رغم أن

آاٍف، ولكن مّن بمثل هذا الشرف على المؤمنين بما فيهم المؤمنات، من أن اهللا ومن اتبعك من                     

ؤمنين      . المؤمنين، يكفونك  تن     .. يا له من خطاب يبعث على فخرنا نحن الم ى فخرآّن أن يبعث عل

  .. باسمهأيتها المؤمنات، حيث قرن اهللا تبارك وتعالى اسمكن.. أيتها الموقرات

سؤولية    ذا الخطاب من الم م يحمل ه اء باإلسالم  .. وآ ي  .. مسؤولية اإلآتف سلمين ف سؤولية الم م

ه       .. يكفينا نبي اإلسالم  .. المحافظة على اإلسالم   ام اإلسالم وأهداف ا أحك ارك     . تكفين ا اهللا تب يخاطبن

ي  شخص النب داف اإلسالم، وب اء بأه م اإلآتف ه ينبغي لك ة بأن ذه اآلي ي ه الى ف ْن وتع رم وَم  األآ

  .يتصل به

ن اهللا        ى دي ة       .. نحن مكلفون بالحفاظ عل ى األهداف اإللهي ات،      . بالمحافظة عل ا المؤمن ّن أيته وإنك

أنتن من بيت النبوة وجدير      .. أيتها الموقرات من بيوت العلماء والفضالء، أولى من غيرآن بهذا         

 علينا بهذا الفضل، بأن نحافظ مع        لقد مّن اهللا تبارك وتعالى    .. بكن المحافظة على أهداف اإلسالم    

  ).حسبك اهللا ومن اتبعك من المؤمنين: (اهللا عز وجل على الدين اإلسالمي

اً     .. إنكّن مسؤوالت  ! أيتها النساء المكرمات     ة        .. نحن مسؤولون جميع ّن مسؤوالت عن تربي إنك

م            .. األبناء د المجتمع به ًا   . .إنكن مسؤوالت عن تربية أبناء متقين في أحضانكن، ورف نحن جميع

ضل  ي أحضانكن أف ون ف اء يترب اء، إّال أن األبن ة األبن سؤولون عن تربي ات . م وأحضان األمه

  .أفضل مدرسة لتربية األبناء

رادًا     ربين أف دورآن أن ت دآن، وبمق اه بل سؤوالت تج ن م ا أنك ائكن آم اه أبن سؤوالت تج ّن م إنك

راث األ         .. يعمرون البالد  ال يحفظون ت ة أطف دافهم     بإمكانكّن تربي ون أه اء، ويحقق ضًا    . نبي تن أي أن

ه    افظين ل ربين مح اء وأن ت راث األنبي ى ت افظن عل ي أن تح م  .. ينبغ راس ه افظون والح والمح

  ..فرّبين مثل هؤالء األفراد. أبناؤآن
                                                 

 ).٦٤(سورة األنفال، اآلية ) [98]٩٨(



ة     .. منازلكن منازل العلماء  . ينبغي أن تكون بيوتكن مدارس يتربى فيها األبناء        ة العلمي مهد التربي

  .ذيب األخالقيوالدينية والته

ر،               إن اإلهتمام بمصير هؤالء األطفال يقع على عاتق اآلباء واألمهات، ومسؤوليات األمهات أآث

وة       . وأآبر شرفاً  ر من             . إن شرف األمومة أآبر من شرف األب ل أآث ة الطف ؤثر في روحي واألم ت

  .تأثير األب

ال عز      اهللا تبارك وتعالى حّملنا     .. نحن جميعًا مسؤولون  .. إنكّن مسؤوالت  المسؤولية جميعًا، إذ ق

ؤمنين       : (من قائل  ؤمنين باإلسالم       ) .. حسبك اهللا ومن اتبعك من الم الى جعل الم ارك وتع اهللا تب ف

  .والتابعين لرسوله، آافين لرسول اهللا

يجب  .. على عاتق أبناء هذه األمة التي تتبع الرسول        .. إنه تكليف عظيم ملقى على عاتق الجميع      

ؤمنين       : (أن تكون هذه العالقة    ضاً        )حسبك اهللا ومن اتبعك من الم اههم أي ى جب أن  .. ، ظاهرة عل ب

  ..ويحافظوا على اإلسالم، وعلى القرآن الكريم.. يذودوا عن دين اهللا

سانية              ات غيراإلن يتصورون  .. ال تخيفكن هذه الممارسات الساذجة التي تنفذها في ايران هذه الفئ

ذا ا       اء ه ون أبن شعب أنهم بممارسة اإلرهاب يرعب دًا، وال      .. ل ال أب ذه األعم ه ه إن شعبنا ال ترهب

  .إن اغتيال األشخاص ال يعني اغتيال النهضة. يمكن اغتيال نهضتنا مطلقًا

وم  ال المرح خاص أمث ا أش اب عنه ة وإن غ ضتنا قائم ري(إن نه سيد )[99]٩٩()مطه    أو ال

  

  

ع الرسول من            )[100]١٠٠()هاشمي( ْن اتب ان  ، وآخرين، فاهللا تبارك وتعالى وَم ؤمنين آافي شعب  ..  الم ال

اٍف ه .. آ عبنا طريق د ش د وج ى خوف . وق دينا أدن د ل االت  . ال يوج ذه االغتي ا ه ن ال ترعبن ونح

  .ولن نسمح بتدخل الشرق أو الغرب في شؤون بالدنا أبدًا. ولن نتراجع عن نهجنا أبدًا. مطلقًا

ٌر في النهض              ضًا ال   .. ة اإلسالمية ليحفظكن اهللا أيتها المؤمنات الالتي آان لكّن حٌظ واف وم أي والي

رة      . تتوانين عن مساعدة المحرومين    دمها      .. وإن مساعداتكن هذه لها قيمة آبي المساعدات التي تق

                                                 
آان االستاذ الشهيد مرتضى مطهري من الوجوه البارزة لعلماء الدين المناضلين، وأدى خـدمات              ) [99]٩٩(

 بالوجه الحقيقي لإلسالم وفي توعيـة جيـل الثـورة فـي آـل مـن الحـوزات                   جليلة على طريق التعريف   
ورغم مرور أآثـر مـن عقـد ونـصف علـى استـشهاده، مازالـت آتبـه وآثـاره                    . العلمية والمراآز الجامعية  

بعـد  . العلمية تحتفظ بجديتها وتشكل معينًا متدفقًا ينهل منـه الـشباب علـى طريـق اإللتـزام والهدايـة                  
وفـي  . سالمية في ايران عّينه سماحة اإلمام الخمينـي رئيـسًا لمجلـس قيـادة الثـورة               انتصار الثورة اإل  

 آتابـًا وعـشرات المقـاالت    ٥٠اإلرهايية مخّلفًا أآثر من ) الفرقان( استشهد على يد منظمة  ١/٥/١٩٧٩
 .والمحاضرات

 تعّرض  حجة اإلسالم والمسلمين علي أآبر هاشمي رفسنجاني ، رئيس الجمهورية ، الذي           ) [100]١٠٠(
حيث جـاء إلـى منزلـه اثنـان مـن أعـضاء هـذه               .  إلى محاولة اغتيال على يد منظمة الفرقان       ١٩٧٩عام  

 .المنظمة وأطلقوا عليه النار مما أدى إلى اصابته بجروح خطيرة نجا منها بأعجوبة



ال      دمها الرج ي يق ساعدات الت ة الم عاف قيم ا أض ساء قيمته ة   . الن وفقكن لتربي يحفظكن اهللا وي ل

  .الرجال، فالتربية عمل األنبياء

  برآاتهوالسالم عليكم ورحمة اهللا و

* * *  



  آلمة في جمع من نساء مدينة دزفول
  ١١/٦/١٩٧٩بتاريخ 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ين             ين نبيل تن تمارسن عمل اتقكن عمالن شريفان          . أيتها العامالت في حقل التعليم، أن ى ع ع عل يق

ال     : جدًا، األول  ع األعم ائكن، وهوأسمى من جمي ارًا،     . تربية أبن ًا ب إذا منحتن المجتمع ابن و  ف  فه

ره   الم بأس ن الع ضل م ّن أف سبة لك ن    .. بالن ز ع ا أعج شرف م ن ال سبن م سانًا، تك ربيتكن إن وبت

  .وصفه

وهذا يعني .. يجب أن يتربى في أحضان األمهات إنسان    .. إذًا، أحد أعمالكن تربية أبناء صالحين     

ر من ارتب                         ه أآث ل بأّم اط الطف دأ من أحضان األم، ألن ارتب ة تب أي   أن أولى مراحل التربي اطه ب

وة ة والبن اك رابطة أسمى من رابطة األموم يس هن ون من األم . شيء آخر، ول ال يتعلم األطف

ا    ن غيره ضل م و أف المعلم وال      .. بنح األب وال ب ا ال ب أثرون مثله ة ال يت األم بدرج أثرون ب يت

ى المدر                      . باألستاذ وا إل ى إذا ذهب سانية، حت ة إسالمية وإن الكن تربي ربين أطف ذا ينبغي أن ت سة  له

  .آانوا أطفاًال صالحين ذوي أخالق حميدة ، وآداب حسنة، وهكذا ينبغي تسليمه إلى المدرسة

د األمهات من دورهن في                    ومن هنا آان المسؤولون في الحكومة الطاغوتية يتطلعون إلى تجري

دوا                    . التربية ال، وجه دم جدوى انجاب األطف ا بع رأة واقناعه ضليل الم فقد شنوا حملة إعالمية لت

ط من هذا العمل النبيل في أنظار األمهات ، ليتخلين عن تربية أطفالهن، فيأخذوهم و يربوهم                للح

ا                  شغال به و لهؤالء اإلن ال التي يحل شغلن باألعم ذهب األمهات لتن يس  . في دور الحضانة، وت ول

شأ    ل ين ة، ب ي أحضان األم العظيم ذي يترعرع ف ل ال ي دارالحضانة آالطف شأ ف ذي ين ل ال الطف

د                        ..معقدًا ا أري دًا عن األم، وإذا م اء بعي  فإذا ما أريد للطفل في دارالحضانة أن يتعامل مع الغرب

داً          شأ معق ر من المفاسد    . اضعاف محبة األم وحنانها تجاه ابنها، فإن هذا الطفل سوف ين إن الكثي

ه،                      ل وأّم ين الطف ذا الفصل ب دين، ألن ه ال المعق التي تحدث في المجتمع تصدرعن هؤالء األطف

ة عمل    . صدر عقدة آبيرة، وإن حنان األمومة وعطفها ضروريان للطفل     م ومن هنا آانت التربي

  .وهي عملكّن األول ـ تربية الطفل أوًال. األنبياء، ألن األنبياء ُبعثوا لتربية اإلنسان

ة                        دوره مسؤولية عظيم ل آخر وهو ب .. وبما أنكّن تعملن في حقل التعليم، فقد أنيط بكن عمل نبي

ى      .. فالمعلم يربي إنسانًا، وهو عمل األنبياء     . ن تربية اإلنسان  إن عملك  األنبياء جميعًا من أولهم إل

اء            .. آخرهم، آان عملهم تربية اإلنسان     م هو عمل األنبي ان    .. تربية الناس، وإن عمل المعل د آ لق

علموا فهؤالء م) أوالده(معلم بني اإلنسان، ومن بعده اإلمام أميرالمؤمنين و      ) ص(الرسول األآرم 



شرية      . البشرية ى            . وأنتن معلمات عّدة من الب انوا يمارسونه عل سه، إّال أن أولئك آ العمل هو نف

  .نطاق أوسع، ونحن في نطاق ضيق

داً          ة ج د أن مسؤوليته عظيم اء     .. وعليه إن عملكن هذا نبيٌل أيضًا، بي ا آانت مسؤولية األنبي مثلم

م أدوا مسؤولياتهم وأنجزوا المهمات           غاية ا . عظيمة بعظمة بناء اإلنسان   .. عظيمة جداً  ألمر أنه

  .التي أنيطت بهم مسؤولية انجازها

ة،           ة ديني وا تربي ديكن، يجب أن يتلق ين أي ون ب ذين يترب وينبغي اإللتفات إلى أن هؤالء األطفال ال

ة صلح    .. وأخالقي د ي زم ق دين الملت ل المت ذا الطف ل ه إن مث دينًا، ف ًال مت ع طف تن المجتم إذا منح ف

  .إن فردًا واحدًا قد يصلح مجتمعًا. مجتمعًا

ًا،           ل مجتمع ذا الطف سد ه در اهللا ـ فمن المحتمل أن يف يئًا ـ ال ق وعليه فإذا منحتن المجتمع طفًال س

  ..وتكّن أنتن المسؤوالت عن ذلك

اء                 ة شرف األنبي شرف بمنزل ه    . عليكّن بتربية الطفل تربية صالحة، ولكّن بذلك من ال ّن أن واعلم

ى    ا ترب يئة ـ ال             إذا م ة س ايتكن، تربي ذين تحت رع ال ال ذين في أحضانكن، أو األطف ال ال األطف

  .سمح اهللا ـ فقد يفسدون مجتمعًا آامًال

ذين   ان ال ات والفتي دات للفتي ات جي نكن مربي ل م اء اهللا، ويجع سعدآن إن ش يحفظكن اهللا وي ل

  .سيتربون بين أيديكن

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

* * *  



  في جمع من النساءآلمة 
  ١٦/٣/١٩٨١بتاريخ 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

صراط          ى ال دينا إل ذن بأي صيحتكن أن تأخ سعين بن ي ت ات الالت ساء العظيم ا الن ّن أيته ة لك تحي

ستقيم ة    .. الم ضة النبيل ذه النه ي ه ازلن ف ّن وم ي آ بالد، الالت اء ال ف أنح ي مختل ساء ف ة للن تحي

  ..معلمات الرجال

اد  عت األي د س ار     لق تم إعم درة ي ديها المقت ي بأي ة، الت ة المحترم ذه الطبق ّر ه ى ج ة إل ي األجنبي

ًى  ة الرجال، ُدم ارايران وتربي اتقكن إعم ى ع ع عل ي يق ساء الالت ا الن نكّن أيته دان، لتجعل م البل

شريحة    . بأيدي األالعيب الفاسدة، وبحمد اهللا لم تنجح في ذلك        ذه ال آان المخطط أن يجعلوا من ه

ؤثرة ا ذون   الم ث يأخ سؤولة بحي ر م ريحة غي ام، ش ال عظ ساء ورج ي أحضانها ن ى ف ي يترب لت

دوهم                  ة، ليبع ان األموم ونهم من حن األطفال من أحضانهن ويحملونهم إلى دور الحضانة، فيحرم

  .عن إشراف أمهاتهم ورعايتهن، لكي ال يتمكنوا من خدمة بالدهم وخدمة اإلسالم العزيز

ى شريحة         آانت الخطة تهدف إلى تبديل هذ      ع، إل اء المجتم ا بن زة التي ينبغي له ه الشريحة العزي

شقي الجاهل   ذها ال ى تنفي ي سعى إل ضوحة الت سفور المف ؤامرة ال ن خالل م ع، م سدة للمجتم مف

ى       .. رضا خان  شباب إل ى جرال ل سعت إل ولم تقتصرهذه المؤامرة عليكن وحدآن أيتها النساء، ب

ى     بؤر الفساد، وتربيتهم مثلما يحلو لهم،      ستولي عل لكي يكونوا ال ُأباليين أو مناصرين لكل من ي

  .مقدرات البالد

ساء وفي                 ين صفوف الن إذا لم يكن لهذه النهضة والثورة اإلسالمية غير هذا التحول الذي وجد ب

ان حسبنا      م تفعل                     . أوساط شبابنا، لك ورة ل أن الث اك ب ا وهن رتهم هن ذين يرفعون عقي أن هؤالء ال

أن القوى الناهبة ال تعتبر     .. مية لهذا التحول الذي وجد فيكن ألنه يسيء إليهم        شيئًا، ال يعيرون أه   

  .ذلك شيئًا يذآر، وتحاول بإعالمها المضلل أن تصك األسماع بأن شيئًا لم يحدث

  أي تحول أفضل من هذا الذي نشاهده بين صفوف النساء حيث يقمن مثل هذه التجمعات،

ة للمحرومين والمشردين      و يمارسن نشاطًا أخالقيًا ويقدمن خد      أي تحول أفضل من       .. مات جليل

  هذا التحول؟

شاطات الواسعة                      ذه الن ذه، وال آانت ه لو آان األمر آما في السابق، لما آانت تجمعات النساء ه

  .وهو يربي النصف اآلخرأيضًا. التي يمارسها نصف المجتمع اإليراني

ع       إن دورالمرأة في المجتمع أسمى من دور الرجل، إذ أن             شاطهن في جمي ساء فضًال عن ن  الن

  .المجاالت، يمارسن دورهن في تربية فئات فاعلة في أحضانهن



م، وأسمى وأعظم                        ا المعل ة التي يؤديه إن الخدمة التي تؤديها األم إلى المجتمع أسمى من الخدم

انوا يتطل            . من الخدمة التي يقدمها أي شخص آخر       م آ اء، إذ أنه ه األنبي عون  وهذا ما آان يدعوإلي

جعان      ان ش ات وفتي ده بفتي ع، ورف ة المجتم ي تربي ا ف رأة مكانته ل الم ؤالء  .. ألن تحت د أن ه بي

المي ( ام اإلس وا النظ المية    ) معارض ا اإلس ع طاقاته ن جمي بالد م ان ال ى حرم سعون إل انوا ي آ

ا       . واألخالقية وجّرها إلى مراآز الفساد     المجتمع وإنهماآه رأة ب وم التحاق الم  وها هم يشهدون الي

يرون آيف أن مخططاتهم لإليقاع بالنساء والرجال قد باءت بالفشل، ولذلك ارتفعت            .. في خدمته 

م                    ه ل عقيرتهم زاعمين أن الثورة لم تحقق شيئًا، وأن هذا النظام لم يختلف عن النظام السابق، وأن

  ..يختلف األمر عما آان عليه في عهد رضا خان وابنه

تشهده النساء في جميع أنحاء البالد ومع ما يعيشه الرجال من             إن مثل هذا اإلعالم يتنافى مع ما        

يم        .. أقصى البالد إلى أقصاها    ذه الق اس، وه إنه يتناقض مع هذا التحول الذي وجد في أوساط الن

ران دان اإلسالمية، وبخاصة اي سود البل ي أخذت ت ل الت رأة . والمث ة الم سابق آانت مكان ي ال فف

ذا التحول        . اضح واللباس الكذائي والقصر الفالني      ومنزلتها تنحصر في المكياج الف     د ه ولكن بع

زّين                             ر الت ّن غي مٌّ له سوة الالتي ال ه ك الن إزدراء لتل ران صار ينظر ب الذي شهدته المرأة في اي

ات    سائنا، وب اط ن ي أوس وذات ف افس، وأصبحن منب اهي والتن اخرة والتب سة الف ضوح واأللب المف

  .هنتصرفهن هذا يبعث على حيائهن وخجل

اس                     ة الفاسدة باللب ات المترف ى أوساط الطبق ذهاب إل آنذاك، آانت نساؤنا المسلمات يخجلن من ال

شمة  اب المحت ولي   . اإلسالمي والثي ي ت ات الت ًا، إذ أصبحت الفئ وم فأصبح األمر معكوس ا الي أم

  .إهتمامًا خاصًا للمظاهر المزيفة والتافهة، تشعر بالخجل بين أوساطكن

  .. من أسمى التحوالت التي شهدها مجتمعناإن هذا التحول هو

د    ي تري دة، الت زاعم الفاس الم والم ادي واألق داع األي ن خ ذرن م ول، واح ذا التح ى ه افظن عل ح

سابقة ى األوضاع ال ن إل ودة بك ّرن . الع ـ وال تع إذن اهللا ـ ـ وستواصلنه ب ق ـ ذا الطري واصلن ه

ا             زاعم التي تصدر هن الم والم اك  أهمية إلى األقاويل واألق راراتكن       .  وهن اذ ق ى اتخ احرصن عل

بالدآن ة ل تكّن عناصر نافع دن ل دن اآلخرين واجه سكن وال تقّل ي نصح . بأنف مارسن دورآن ف

ال،         . المسؤولين وهدايتهم، وفي تحمل أعباء األمومة      دات لألطف احرصن على أن تكّن أمهات جي

رومين    وزين والمح ة للمع ع، وعناصر نافع ات للمجتم ـ   وأ. وناصحات موفق د اهللا ـ ـ بحم تن ـ ن

ذلك صاها     . آ ى أق بالد إل صى ال ن أق االت م ع المج ي جمي ن ف ن دورآ ن تمارس ن .. إنك تمارس

وزين              اة المشردين والمع ة المحرومين، ومواس إن . دورآن في رعاية األطفال األيتام، وفي خدم

الى    ارك وتع د اهللا تب رة عن ة آبي ذه ذات قيم دماتكن ه ساء، .. خ ا الن وفقكن اهللا أيته ا لي تم أيه  وأن

د عن الغل                    الرجال وجميع الطبقات ويهديكم للسير في الصراط المستقيم، الذي هو بعيد آل البع



زاعم واألخطاء التي تصدرأحيانًا               .. والخداع وهوى النفس   ذه الم ويجب أن تعرفوا جميعًا، أن ه

ة اإلسالمية               ى الجمهوري سيء إل ذآر لكي ت وأرجو  .. من بعض المسؤولين، ليس بالشيء الذي ي

ادات                    ى مستوى القي ات، سواء عل أن تنتهي سريعًا الخالفات الموجودة بين بعض الفصائل والفئ

ستقيم وأن يواصلوا        ى الصراط الم بالد عل ذه ال سير به ع لل ع الجمي شعب، وأن يتطل ات ال أو طبق

  .مسيرة البناء واإلعمار، ويروجوا األخالق اإلسالمية اإلنسانية في أوساط المجتمع

ن  وصيتي ل صوروا أن م شباب، أن ال يت ال وال اًء بالرج ساء وإنته دءًا بالن شعب ب ات ال ع فئ جمي

ضايا ض الق شأن بع ار ب الف المث ذا الخ ي ه ساهمة ف بهم الم ين . واج دائرة ب ات ال إن الخالف

إن خوضكم في .. المسؤولين الكبار ستنتهي بإذن اهللا، وعليكم أن تمتنعوا عن اإلدالء بدلوآم فيها      

ضامنة        .. ت يقود إلى عجز المسؤولين عن حلها      هذه الخالفا  ولكن إذا ما آانت جماهير الشعب مت

رة من اسعاد      ستتمكن األخي ة، ف ى مستوى رجال الدول دائر عل اش ال ة بالنق ا، غيرعابئ ا بينه فيم

ة الخاصة                       . المجتمع ة اإللهي اب العناي ببًا في غي ـ س أما اختالف الكلمة فقد يصبح ــ ال سمح اهللا ـ

  .ت نهضتكم، فتبتلى الجماهير بما آانت مبتالة به سنين طوالالتي ظلل

ـ في                ـ ال سمح اهللا ـ ا ـ ببًا في هزيمتن ات، وأضحت س ين الفئ ات ب ذه الخالف ل ه إذا ما وجدت مث

وتر                   اء الت ى إذآ ون عل ا، ويعمل ذين يثيرونه ه أولئك ال الحرب، أو في اطالتها، فإن وزرها يتحمل

  .في السوق والشارع

م              على المسلمي  ة، وه ات المنحرف سمحوا للفئ الى، أن ال ي ارك وتع ن والمؤمنين والمعتقدين باهللا تب

ة،              حثالة من بقايا النظام البائد، ومن األشخاص الفاسدين والمفسدين، بممارسة نشاطاتها التخريبي

شرق         وا يقظين،   .. وأن ال يعبأوا بما يرددونه، ألنهم يريدون جرآم إلى أحضان الغرب أو ال آون

  .لوا أن تنهوا خالفاتكم بأنفسكم، وأن تنصحوا اآلخرين بالكف عن الخالفوحاو

سلمات                   ع الم ساء وجمي ا الن شعوب اإلسالمية، وسعادتكن أيته الى سعادة ال . أرجو اهللا تبارك وتع

ة   شعب آاف ات ال عادة طبق المية    .. وس وات اإلس الم والق وش اإلس صر لجي بحانه الن أل اهللا س أس

  . أدعو اهللا أن يمّن عليكن بالسعادة ويوفقكن لخدمة أبناء نوعكن..المسلحة على قوى الكفر

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

* * *  
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  دور النساء في انتصارالثورة اإلسالمية
  

  التحول الذي أوجدته الثورة اإلسالمية لدى النساء* 

  تصدر النساء للنهضة ومضاعفتهن لعزيمة الرجال* 

  رآة النساء الشجاعة في التظاهرات ومساهمتهن في النهضةمشا* 

  المساعدات المالية التي تقدمها النساء للمستضعفين* 

  النصوص الكاملة حول دور النساء في انتصار الثورة اإلسالمية* 

  



  التحول الذي اوجدته الثورة اإلسالمية لدى النساء

  دءًا من األطفال الصغارحدث تحول روحي وفكري بإرادة راسخة لدى الجميع، ب

  لقد نهضت جميع فئات.. ومن الفتيات الصغيرات وانتهاًء بالنساء .. وانتهاًء بالكبار

  . القيام هللا جميعًا وفرادى)[101]١٠١()أن تقوموا هللا: (الشعب واستقامت
  من حديث في جمع من المعلمين والطلبة الجامعيين

  ١١/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ل             لقد شهد الشعب الذي آ     ان يتكالب أبناؤه للحصول على المزيد من الحطام، في برهة وجيزة مث

د أمسكت             : هذا التحول، حيث يقول أحد السادة        لقد رأيت إمرأة واقفة بين حشود المتظاهرين وق

ستجدي    : قلت في نفسي. بيدها إناًء مملوءًا بالعمالت النقدية   رة ت رأة فقي ا إم ا   . ال شك أنه ولكن لم

معت ا س ت منه ولاقترب ة: ها تق وم عطل اتف  . الي تخدام اله ى اس اهرين إل د المتظ اج أح ا احت إذا م

العمومي، فقد ال يمكنه الحصول في مثل هذا الوقت على العملة النقدية الالزمة، فأحضرت معي               

  .هذه المسكوآات ألقّدمها لكل من يريد استخدام الهاتف العمومي

ر  دلول آبي ه، ذو م د ذات سيط بح ل الب ذا العم دًا إن ه ع ..  ج هده المجتم ذي ش ة التحول ال إن قيم

  .اإليراني عظيمة جدًا
  من حديث في جمع من أعضاء الهيئة الفاطمية

  ٣١/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ه  د مثل سان أن يوج دور اإلن يس بمق ًا، إذ ل ذا التحول إلهي ان ه وب .. آ ب القل ي أن مقّل ذا يعن وه

ا،    أخرج القلوب من ذلك ال  .. واألبصارهو الذي أوجده   سيطران عليه ا ي خوف والرعب اللذين آان

  ..ومنحها العزم والشجاعة، فنهضت النساء والرجال والشبان معًا للمشارآة في الجهاد والنضال

اً            . متى آانت المرأة تنزل إلى ساحة النضال، لتواجه المدافع والدبابات ؟ لقد آان هذا التحول إلهي

ذا الت         شعب         إن اهللا تبارك وتعالى هوالذي أوجد ه اء ال ين صفوف أبن ا محافظين      . حول ب ا دمن وم

إن النصر                        ـ ف ه اآلن ـ ا هي علي ى م ا أوصلناها إل ـ مثلم ذه النهضة ـ ى ه على هذا التحول، وعل

  .حليفنا
                                                 

 ).٤٦(سورة سبأ، اآلية ) [101]١٠١(



  من حديث مع أعضاء رابطة خطباء طهران
  ١٦/٦/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

اً  وًال عميق ان تح ران، آ ي اي د ف ذي ُوج ذا التحول ال ّن اهللا.. إن ه د م التحّول لق الى ب ارك وتع  تب

شعب    ذا ال ى ه ي عل ري والروح دثات     .. الفك ا المتح ي تطرحه ضايا الت رى اآلن أن الق ن ن نح

ة معاصرة                    سائل سياسية وإجتماعي ساحلية، هي م اطق ال . باسمكن أيتها النساء الالتي تقطّن المن

بالد،     وأن الشيء نفسه نجده لدى النساء األخريات في المراآز والمؤسسات في مختلف               أنحاء ال

ة المعاصرة            ذا التحول     . إذ أخذت المرأة تولي إهتمامًا خاصًا بالمسائل السياسية واإلجتماعي إن ه

  .حدث ببرآة النهضة اإلسالمية، وأرجو أن يتواصل

ساء ا الن ّن أيته ذا . ينبغي لك ى ه ا، المحافظة عل ا وأخواتن ة إخوتن ا األخوة، وبقي تم أيه ذلك أن وآ

ي، وأن  ول الروح ة         التح شاطات اإلجتماعي سياسية والن ضايا ال ي الق ا ف رأة دوره ارس الم  تم

  .الخاصة بها
  من حديث في جمع من نساء المناطق الساحلية

  ٣/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ات  … ن مختلف الجامع وا م د هب ارًا، ق ال، صغارًا وآب ساء والرج رى الن ا ي د م المزارع عن  ف

د عر          ـ وق ضًا، حيث ذهب          ومراآز التعليم األخرى، لمساعدته ـ ك أي ة أمس ذل ون ليل ض التلفزي

ذه       ل ه ؤثر مث م ت ـ فك صاد ـ م الح ي موس زارعين ف ساعدة الم اف لم رى واألري ى الق ع إل الجمي

المبادرة على روحيته، وهو يجد إلى جواره المهندس والطبيب والجامعي جاؤوا لتقديم يدَّ العون             

  والدعم له؟

ذا التحول        إن اهللا . إن مثل هذا العمل له قيمة سامية       م  .  تبارك وتعالى هو الذي أوجد ه إن معظمك

ذي أوجد      . لم يكن يخطر بباله أصًال أن يؤدي مثل هذا العمل، إّال أنكم تعشقون أداءه اآلن                من ال

  .هذا التحول ؟ إنه اهللا ، مقّلب القلوب واألبصار
  من حديث في جمع من الطلبة الجامعيين

  ٢١/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  



ا ا ر بمصير شعبهن إن أخواتن وم غيرالتفكي ّم لهن الي سائل أخرى، ال ه شغالت بم ي آن من لالت

ديم                       ساهمن في البرمجة والتخطيط وتق تهم، حيث ي وبالدهن، جنبًا إلى جنب األخوة، وفي طليع

  .إن هذا التحول أوجده اهللا تبارك وتعالى مقّلب القلوب. المشاريع، ويناقشن وينتقدن
  من حديث في جمع من طلبة آلية العلوم باصفهان

  ٢١/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

سائل أخرى إّال أنهن اآلن                        ائهن بم د حاول إله آان للنساء في السابق وضع آخر، وآان النظام ق

تحولن إلى عناصر تنتفض في وجه النظام، وقد شارآن في هذه النهضة جنبًا إلى جنب األخوة،                 

  . هذاالتحول تحوًال إعجازيًالقد آان. بل في طليعتهم

من جانب آخر، إن التحول اآلخرالذي ظهربين أبناء الشعب، هوأننا أخذنا نشهد اليوم أن جماعة              

ون   بالد، حيث يقول ذه ال ا، وليخدموا ه وا بينن ا ليكون دموا من أورب ان ق ات والفتي ا : من الفتي جئن

اطق لنتوجه إلى القرى واألرياف لنقدم خدماتنا ألهالي هذه الم         شغلهم      . ن ذين آانت ت شباب ال إن ال

.. في السابق قضايا أخرى، باتوا اليوم ال هّم لهم غير تقديم الخدمة إلخوتهم من أبناء هذا الشعب                

ى             ساعداتهم إل دموا م ة ويق اطق الريفي ى المن وا إل اًال، ليتوجه ساًء ورج ا، ن ن أوروب أتون م ي

اًال، حيث يتوجه         والشيء نفسه يفعله طلبة الجامعات من مهن      . القرويين دسين وأطباء، نساًء ورج

  .الجميع إلىالقرى واألرياف لتقديم العون والمساعدة

ذا    ى ه الى عل ارك وتع ه اهللا تب ّن ب ذي م ازي ال ة التحول اإلعج ذه هي نتيج اون ه إن روح التع

  .الشعب
  من حديث في جمع من طلبة آلية العلوم باصفهان

  ٢١/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ول  ذا التح رمين،   إن ه ا المحت ذلك إلخوتن ات، وآ ا المكرم سائنا وأخواتن ع، لن ق للجمي ذي تحق ال

زول                 . جعل الجميع يشعرون بالمسؤولية    ًا للن م جميع ع بك ذي دف شعور بالمسؤولية هو ال إن هذاال

دخلكم المباشر في               . وبفعل هتافاتكم طردتم عدوآم   . إلى الشوارع  وال ت ذا أن يتحقق ل وما آان له

  .السياسة
   في جمع من أعضاء مجمع لنكرود التعليميمن حديث

  ١٦/٩/١٩٧٩بتاريخ 



* * *  

رى       . إنني سعيد بهذا التحول الذي حصل في ايران ولدى جميع الطبقات           اء ي ففي مجال جهاد البن

فاليوم آنت استمع إلىاللقاءات التي آانت      . المرء مساهمة المتطوعين من آل فئة، خاصة النساء       

د غروب            : ُتجرى معهم، آانوا يقولون      ود إّال بع وع الفجر وال نع ذ طل ى العمل من ا نخرج إل إنن

إن مثل هذا الحماس يدل على أن تحوًال قد         . أي أنهم متطوعون للعمل بكل شوق ولهفة      .. الشمس

  .حدث بين أوساط هذا الشعب، وال شك أنكن تتحلين بذلك أيضًا
  من حديث في جمع من منتسبي الهالل األحمر

  ١٦/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ي     ساهم ف ان لت أتي من آل مك ذه ت ساء ه م أن رأوا حشود الن سبق له م ي زارعين ل إن هؤالء الم

بهم ى جن ًا إل شاعر  . الحصاد جنب ذه الم الهم أصًال إن ه م يخطر بب ذا ول ل ه نهم مث رى أعي م ت ل

ول           ذا التح ل ه اد مث عة إيج دورالقوى المتواض يس بمق الم، ول ل اإلس ي ظ دت ف سانية وج اإلن

ى النفوس وتضاعف              .  واإلنساني اإلسالمي دخل البهجة والفرحة إل إن هذه المساهمة اإلنسانية ت

دعوإلى      . من نشاطهم وطاقاتهم   ا ي ذا م وعليه فإن تحوًال إنسانيًا، وروحيًا قد ظهرإلى الوجود، وه

  .اإلطمئنان
  من حديث في جمع من منتسبي الهالل األحمر

  ١٦/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ى           إن هؤالء الشباب أن    ذاك إل ساقون آن انوا ي ضايا شميرانات،     )[102]١٠٢()شميرانات (فسهم الذين آ  وق

اء        اد البن ا جه اطق التي يعمل فيه ى المن ذه      . يؤخذ بأيديهم اليوم إل سهم ـ وه شبان أنف إن هؤالء ال

ى       زلن إل د ن ل شيء ـ ق اه آ ن، وتج اه مصير بالده ات تج ر مبالي ذاك غي ن آن ي آ ساء الالت الن

  .آيف أّن النسوة يتمكنَّ من أداء واجباتهن على أفضل نحوالساحة، ورأينَّا 
  من حديث في جمع من منتسبي دوائر التربية والتعليم

  ١٨/٩/١٩٧٩بتاريخ 

                                                 
 .شميرانات منطقة تقع شمال مدينة طهران) [102]١٠٢(



* * *  

إن هذا المجتمع    . إنني أرى في مجتمع النساء تحوًالعجيبًا، أآثر من التحول الذي حصل للرجال           

  .بر من الخدمة التي قّدمها الرجالالنبيل قّدم خدمة إلى اإلسالم في هذا العصر، أآ
  من حديث في جمع من نساء طهران

  ٣١/١٢/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

اء  ن أبن ال م ساء والرج وس الن ي نف وًال ف الم تح ة اإلس دت ببرآ المية أوج ضة اإلس إن النه

ة واحدة                ام في ليل ة ع ق مئ ل، آيف أن            . المجتمع، بنحٍو طّوت طري شعب النبي اء ال د رأى أبن وق

دان، وآيف حّطمن                    النساء ا  ى المي زول إل ّباقات في الن ّن س إليرانيات المحترمات والملتزمات آ

  .إننا جميعًا مدينون لقيام هذه النسوة وإقدامهن. السد الشاهنشاهي المنيع
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ٥/٥/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

د                 ى المي ًا إل ع تقريب زل الجمي صغار      : انلقد ساهم الجميع في هذا التحول، ون ساء والرجال وال الن

ففي تلك اللحظات لم تكن هناك أية       . والكبار، وآانت النساء تحملن طفالهن على صدورهن أيضاً       

اً     .. لم تكن دوافع شيطانية وراء ذلك     .. نوايا شيطانية أبداً   ك دائم ك    .. تذآروا مواقفكم تل ذآروا تل ت

ان  . وٍت عاٍل بنداءات اهللا أآبر    المواقف حيث آنتم تصعدون إلى سطوح المنازل وتنادون بص         وآ

سلطة،            .. الشياطين يوجهون أسلحتهم بإتجاهكم      شوارع وتواجهون عناصرال ى ال ون إل تم تنزل آن

دباباتها سحقكم ب ع ل ن تخاف اهللا ، وآانت تتطل م تك ي ل ذآروا وضعكم آن ذاك. الت ك .. ت ي تل فف

اً      . األحوال آان وليكم اهللا    ان التحر   ..أي أن آل شيء آان إلهي اً    آ ًا إلهي دَّ      .. ك تحرآ ون ي تم تمثل آن

ذاك دَّ اهللا     .. اهللا آن ل ي ب، تمث ى جن ًا إل شاطها جنب ارس ن ي تم ات الت ذه الفئ ت ه ع (آان دُّ اهللا م ي

  .تذآروا تلك الحالة واحرصوا على المحافظة عليها.. )[103]١٠٣()الجماعة
  من حديث في جمع من مسؤولي حرس الثورة

  ٢٩/٥/١٩٨٠بتاريخ 

                                                 
 .١٠، ص٩نن الترمذي، جس) [103]١٠٣(



* * *  

كن لهذه النهضة والثورة اإلسالمية غير هذا التحول الذي حصل لنسائنا وشبابنا، لكان ذلك         لولم ي 

  .آافيًا لبالدنا
   فروردين بقم١٢من حديث في جمع من النساء أعضاء مؤسسة 

  ١٦/٣/١٩٨١بتاريخ 

* * *  

شيطاني                  ذي أحبط المخطط ال  إنني فخور بنساء ايران المكرمات الالتي شهدن آل هذا التحول ال

دءًا            ألآثر من خمسين عامًا من جهود ومساعي المخططين األجانب وعمالئهم عديمي الشرف، ب

  . ووسائل اإلعالم العميلة)[104]١٠٤(بالشعراء التافهين وانتهاًء بالكّتاب المأجورين

أثرهن                    ضياع، وعدم ت ه وال لقد برهنت النساء المسلمات الغيورات على عدم انحرافهن نحو التي

  .ب والمتغربين المشؤومةبمؤامرات الغر

ة       سلطنة البهلوي م ال وال حك دأ ط م ته ي ل أجورة الت ة الم واق اإلعالمي ل األب ن آ رغم م ى ال فعل

م    سافاك، ل ال ال صلن برج ن يت ات مم ات المترف ساء الطاغوتي ن الن دة م دا ع ا ع الغاصبة، وفيم

ثلن قاعدة     يتمكن المبهورون بالغرب من خداع الطبقات المليونية من النساء الملتزمات            الالتي يم

وبفضل مقاومتهن وشجاعتهن على مدى خمسين عامًا من الحكم األسود، خرجن          . الشعب المسلم 

ق  ام الخل الى وأم بحانه وتع ام اهللا س ضاء أم وه بي بن  .. بوج ر خّي ي األخي ول اإلله ذا التح ي ه وف

  .قبلتهابشكل قاطع وإلى األبد، آمال القلوب العمياء التي آانت ومازالت تعتبر الغرب 
  من آلمه بمناسبه يوم المرأة

  ٢٤/٤/١٩٨١بتاريخ 

* * *  

  .إن أبرز ما حدث في ايران هو التحول الذي حصل لنساء ايران
  من حديث في جمع من النساء األعضاء

  في الجهاد الجامعي باصفهان
  ٢٣/٥/١٩٨١بتاريخ 

                                                 
 .اشارة إلى المغتربين أدعياء حرية المرأة) [104]١٠٤(



* * *  

ا              ى الطريق المنحرف، وآ سوقوهن إل اولوا أن ي ستمر    لقد غرروا بنسائنا وح ن من الممكن أن ي

ان في                      تكبار وممن آ ذلك أآثر فأآثر، إّال أن اهللا تبارك وتعالى َمّن علينا وأنقذنا من أحابيل اإلس

ا                       . خدمته ا، وربم ّد له ة ال ح م إلهي رفلن في نع وم ي اهن الي إن اهللا أنقذ نساءنا من شّر هؤالء، وه

  .هّن أنفسهن غافالت عن هذه النعمة اإللهية العظيمة
  آلمة بمناسبة حلول العام الجديدمن 

  ٢١/٣/١٩٨٣بتاريخ 

* * *  

ى             . لقد شهدت أوساط شبابنا ونسائنا تحوًال آبيراً       سق والفجور، إل إذ انتقل الشباب من مراآز الف

ساؤنا    . ميادين الحرب ضد الكفار، ومن بؤرالفساد إلى أماآن الدعاء والتهجد والصالح             ذا ن وهك

نّ     ر، ه م آبي ن ظل ق به ي لح تعلم،      الالت التعليم وال بالد ب اء ال ف أنح ي مختل ات ف وم منهمك  الي

  .ومشغوالت بالجهاد في سبيل اهللا سبحانه وتعالى
  من حديث مع علماء الدين المرافقين لرحالت الحج

  ١٧/٨/١٩٨٣بتاريخ 

* * *  

و اإلسالم ران ه ي اي اؤه ف م احي ا ت داها .. إن م ي أس ة الت ذه الخدم ة ه ا نعجزعن وصف قيم إنن

ران،                       .. ا اإلسالم للنساء  ويسديه ذي حصل في اي ذا التحول ال م يكن ه ورة، ول ذه الث لو لم تكن ه

  .لكان من الممكن بعد سنوات معدودة أن يمحي أي أثر لألخالق اإلسالمية من ايران
  من حديث في جمع من نساء رابطة قم

  ٨/٤/١٩٨٤بتاريخ 

* * *  

وم       .. ّن عليه اآلن  انظروا إلى طبقات النساء وآيف آانت أحوالهن، وما ه         ساؤنا الي لقد أصبحت ن

  .متدينات
  من حديث في جمع من المسؤولين

  ٢٧/٨/١٩٨٤بتاريخ 



* * *  

اء     ي البن ن ف ن يمارسن دوره ّن أي دور، أم أنه د له م يع ًا ول ران حق ي اي ساء ف زوت الن ل ِان ه

سخ وانح             .. واإلعمار جنبًا إلى جنب الرجال ؟        رأة في تف تم تتطلعون ألن تكون الم طاط، وأن  أن

ذي شهدته                  . تفعل ما يحلو لها    ساء، وال ه الن بيد أن هذا يتناقض تمامًا مع التحول الذي حصل علي

  .بالدنا وشعبنا
  من حديث في جمع من المسؤولين

  ١٩/٢/١٩٨٦بتاريخ 

* * *  

  تصّدر النساء للنهضة ومضاعفتهن لعزيمة الرجال

  .طليعة هذا النصرأنتن أيتها النساء الشجاعات ُآنتنَّ وما ِزلتنَّ في 
  من حديث في جمع من نساء قم

  ٦/٣/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ال، وأن        ى الرج ّباقات عل ن س ة، وأنك صفوف األمامي ي ال ًا ف ن دائم ساء أنك ا الن تن أيته د أثب لق

نكن  زيمتهم م ستلهمون ع ال ي وا   .. الرج ساء وتعلم ن الن والتهم م تلهموا بط ران اس ال اي إن رج

  .أيضًا عزيمتهم منكن أيتها النساء العزيزات، واقتدوا بشجاعتكنمنهن، آما استلهم رجال قم 
  من حديث في جمع من نساء قم

  ٦/٣/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

شجاعتهن    ال ب دي الرج ي يقت ة، لك صفوف األمامي ي ال وم ف ن الي سوة يقف ذه الن ستلهم .. ه ي ي لك

  .الرجال من جهادهن
  من حديث في جمع من نساء آرمانشاه

  ٦/٤/١٩٧٩بتاريخ 

** *   



رًا في نهضتنا     .. لقد أثبتن أيتها النساء أنكّن آنتن السّباقات في هذه النهضة  ؤدين دورًا آبي أنكن ت

  .أنكن دعامة بالدنا في الغد.. اإلسالمية
  من حديث في جمع من النساء

  ١٠/٤/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ل ا                     .. ليحفظكن اهللا  ساء قب ود الن رة جه ا هو ثم ذي تحقق لن ذا اإلنتصار ال لرجال، إذ آانت     إن ه

  .نساؤنا في الصفوف األمامية
  من حديث في جمع من الطالبات الجامعيات

  ١٢/٤/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ى تضحياتكن        . لقد أوجدت نساؤنا العزيزات حافزًا في جرأة الرجال وشجاعتهم           دينون إل نحن م

  .وأنا أدعو لكن جميعًا وألبناء الشعب آافة. أيتها النساء
   الطالبات الجامعياتمن حديث في جمع من

  ١٢/٤/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ل في                       ى جنب إخوتكن الرجال، ب ًا إل تن دائم أقّدم شكري لكّن أيتها النساء المحترمات الالتي آن

ذه             . الصفوف األمامية لهذه النهضة    ن أهداف ه ة، وأن تحقق وأرجوأن تبقين في الصفوف المتقدم

ى         النهضة بإقامة الحكومة اإلسالمية بإذن اهللا،        شعب والمستضعفين عل وحصول جميع طبقات ال

  .حفظكن اهللا وأبقاآن لإلسالم والمسلمين.. حقوقهم المشروعة
  من حديث في جمع من نساء آرمانشاه

  ٢٤/٤/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

م        ة ق م مدين ا أن اس سياسي، آم الوعي ال الم، ب ي الع يم ف ي العظ شعب اإليران م ال رن اس د اقت لق

رن             العظيمة اقترن في أوساط      ذلك اقت اد والتضحية، وآ سياسي والجه الشعب اإليراني بالوعي ال



ار    ) جهار مردان (اسم   ران العظيمات           .. في التاريخ بالتضحية واإليث ساء اي د اسم ن ه خّل د  .. إن خّل

م و        ). جهار مردان (خّلد اسم نساء    . اسم نساء قم العظيمات    ساء ق د آانت ن ردان   (لق ار م في  ) جه

ادة النهضة        ..طليعة النهضة اإلسالمية  اءتهن في قي سياسي وآف ى وعيهن ال رهّن عل إنكن  .  لقد ب

  .أنا أؤيد قيادتكن، وأنا في خدمتكم.. النساء قادة نهضتنا، ونحن نأتي من بعدهن.. قادة النهضة
  من حديث في جمع من نساء محلة جهار مردان بقم

  ٢٥/٤/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

زن               آان الرجال  . نحن نعتبر نهضتنا مدينة للنساء     ساء، وهن حّف داًء بالن شارع اقت ى ال ون إل  ينزل

ة النهضة  ي طليع ن ف ال، وآ يطانية  . الرج وة ش ى ق صر عل ا أن تنت رأة بإمكانه ذه الم ل ه إن مث

  .عتيدة
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ١٦/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ذه النهضة          .. آّن جميعكن صفًا واحداً    ر في ه ؤمن     . إنكن تتمتعن بدور آبي ا ن ساء هن      إنن أن الن ب

نهن أحد               وإذا . الالتي قدن النهضة إلى األمام، ألنهن نزلن إلى الشوارع في وقت لم يتوقع ذلك م

شجاعة،                         نحهم ال ذا م ساء ه دام الن إن إق اومتهم، ف ردد الرجال وتضعف مق آان من الممكن أن يت

ساء في النهضة                  ساهمة الن تن الالتي    . ذلك إن الشجاعة تدّب في قلوب الرجال عند ما يرون م أن

  .حافظن على النصر. حققتن هذا النصر لإلسالم، وآان لكّن الدور الكبير في هذا النصر
  من حديث في جمع من نساء جمعية الزهراء

  ١٨/٦/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

يكن       . أقّدم شكري لكن أّيتها النساء الالتي قدمتن من مناطق بعيدة لتلتقين بي             أدعواهللا أن يمن عل

ك سعادة، وأش ذه النهضةبال ي ه ّباقات ف تن س ن آن ذه .. رآن ألنك ي ه ّباقات ف ّن س ران آ ساء اي ن

ساء صدراإلسالم       تلفن عن ن دم       . النهضة، ولم يخ ّدمت نهضتنا، وآمل أن تتق وبفضل دورهن تق

  .أآثر فأآثرعلى أيديهن
  من حديث في جمع من نساء جمعية الزهراء

  ١٨/٦/١٩٧٩بتاريخ 



* * *  

ّرف  ي ش سوة الالت ذه الن شاطات،   إن ه ف الن ي مختل رًا ف ؤدين دورًا آبي ي ي ان، والالت ذا المك ن ه

ضة  ذه النه ي ه ر ف دور آبي ين ب ن   . يحظ ول أنه ي الق ل ينبغ ضة، ب ذه النه ي ه هيمات ف ن س إنه

  .سّباقات فيها
  من حديث في لقاء مع األخوات الجامعيات

  ٢/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ر في           .. نحن مدينون لخدمات النساء أآثر من خدمات رجالهن        ا حظ واف فالمرأة االيرانية آان له

ة الرجال                     د من عزيم ساحة يزي هذه النهضة، إذ آانت تخرج إلى الشوارع، وآان تواجدها في ال

وة  ر ق ديهم غي م يكن ل ي وقت ل شعب، ف اء ال وة أبن ذا النحو آانت تتضاعف ق وشجاعتهم، وبه

  .اإليمان
  من حديث في جمع من األخوات واإلخوة الكويتيين

  ٢٥/٨/١٩٧٩اريخ بت

* * *  

ذه            ة ه ي طليع ًا ف تن دائم ي آن ساء الالت ا الن سعادة، أيته يكن بال م عل لمكن وأنع ن اهللا وس وفقك

ساهمة       يكن في              . النهضة، وشجعتن النساء األخريات على الم ان اآلخرون ينظرون إل ا آ د م فعن

  ..الصفوف األمامية، آانوا يستلهمون منكن العزم واإلقدام

ه              إنني آمل أن تتق    اهي علي ى م دمن بهذه النهضة بوحدة الكلمة وقوة اإليمان، مثلما أوصلتموها إل

إذن         . فاإلسالم ال يستغني عن وجودآم جميعاً     . اآلن علينا أن نتقدم معًا بهذه النهضة حتى يتحقق ب

  .تحية لكم جميعًا. اهللا الواقع اإلسالمي المنشود
  )خميني شهر(من حديث في جمع من نساء دار الزهراء 

  ١٣/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  



شجاعة، وأن    نكن ال ال م ستلهم الرج ى أن ي ضال، أدى إل ادين الن شوارع ومي ى ال زولكن إل إن ن

  .إن دورآن عظيم في هذه النهضة، إّال أننا مازلنا في وسط الطريق.. تترسخ عزيمتهم
  من حديث في جمع من العامالت في حقل التعليم

  ١٣/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ا    رًا                           ال بد لن ًا آبي ّدمن عون ساء الالتي آانت لهن خطوات راسخة في النهضة، وق  من شكر الن

ذي شجع الرجال وضاعف من              .. ألبناء الشعب  اتهن، هوال شوارع وهتاف ى ال إن نزول النساء إل

  .وهكذا عملتن على مضاعفة قوى اآلخرين فضًال عن تمتعكن بالقوة. قوتهم
  من حديث في جمع من األخوات 

  ية التوحيدأعضاء جمع
  ١٠/١٠/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ذه                  … ساهمن في ه ة وي اطق النائي ى المن ذهبن إل ساء ي  ففي نشاطات جهاد البناء، نرى أحيانًا الن

شاطات ابهن          . الن رد ذه ال، إال أن مج ل العم ول مح ساء الحل دور الن يس بمق ي ل ن الطبيع وم

ش           زارعين وعزيمتهم    وتواجدهن بين المزارعين والفالحين، هو بحد ذاته يضاعف من ن .. اط الم

ساهمة في                      اف للم ى األري دن إل فإذا ما رأوا هذه النساء المتعلمات، المحترمات، قد قدمن من الم

ذا العمل    . تقديم العون والمساعدة إلخوانهم المزارعين، فإن عزيمتهم سوف تتضاعف    ل ه إن مث

  .جدًاذو قيمة آبيرة وإن آان صغيرًا في حجمه، إن قيمته المعنوية آبيرة 
  من حديث في جمع من علماء منطقة تجريش

  ١٠/١٠/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ديم العون في أي                وانين عن تق م تت ذه النهضة، ول رة في ه ساهمة آبي آان لكّن أيتها األخوات م

  .لقد آنتن قادة للرجال وحافزًا في مضاعفة قوتهم العظيمة، ولهذا فأنا أقدم شكري لكّن. مكان
  عضاء الجمعية من حديث في جمع من أ

  النسوية الخيريو بأصفهان
  ١٢/١٠/١٩٧٩بتاريخ 



* * *  

ا           ذه         . ليحفظكن اهللا على هذه الجهود التي اضطلعتن بأدائه اء ه رأة والرجل من أبن د آانت الم لق

ة                     رًا من أجل تقوي انين آثي البالد، خاصة النساء، في الصفوف األمامية من هذه النهضة، ولقد ع

  .تحقق الجمهورية اإلسالمية والعدل اإللهياإلسالم، وآان آل همهن 
  من حديث في جمع من حرس الثورة

  ١٦/١٢/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ساء تخرجن            رون الن ا ي د م ك أن الرجال عن ساء، ذل الكثير من خدمات الرجال رهن خدمات الن

دة  ا آانت واح إذا م واهم، ف دافهن، سوف تتضاعف عزيمتهم وق ق أه سعين لتحقي وتهن ي من بي

  .أضعافتصبح 

وما حصل في بالدنا أن النساء خرجن من بيوتهن وساهمن في النهضة جنبًا إلى جنب الرجال،                  

إذ أنهن  . بل في مقدمة صفوفهم، وقد عانين الكثير من العذاب واآلالم في هذا الطريق اإلسالمي  

دفاع عن اإلس                       اة من أجل ال ذاب والمعان . المقّدمن اإلبن والزوج واألخ، فضًال عن تحملهن الع

  .وقد أدّى الرجال الكثير من البطوالت اقتداًء بالنساء
  من حديث في جمع من نساء طهران

  ٣١/١٢/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ّباقات في              ّن س ات، آ ات المحترمات الملتزم لقد رأيت أيها الشعب النبيل آيف أن النساء اإليراني

د      شاهي العتي سد الشاهن يم ال دان، وتحط ى المي زول إل ا جم. الن ساء    إنن وض الن دينون لنه ًا م يع

  .وشجاعتهن
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ٥/٥/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

االً    ساًء ورج شعب ن اهير ال اس جم ن أنف ة م ضة نابع ذه النه ى  . إن ه وا إل ال نزل ا أن الرج فكم

ضاً      ر               . الميدان، نزلت النساء المحترمات أي اتهن آانت أآب ساهمتهن ومعان ول أن م ل ينبغي الق ب



ة الرجال                     من مس  دان آانت عزيم ى المي زلن إل دما آن ين اهمة الرجال ومعاناتهم، ألن النساء عن

م   ون ه دان، ويقف ى المي زلن إل ساء ين ة الن ال رؤي ق الرج رات، إذ ال يطي ضاعف عشرات الم تت

  .يتفرجون
  من حديث في جمع من أعضاء الجمعية النسوية

  ١٢/٧/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

ة، أو أن               لم تخرج النساء من بيوتهن       ل، من أجل مكاسب مادي الهن للقت سهن وأطف وتعّرضن أنف

ا      ساحة                   . يحصلن مثًال على منصب م ى ال زول إل ساء للن ا الن ذان دفع ا الل رآن هم إن اإلسالم والق

  .والخوض في الشؤون السياسية على قدم المساواة مع الرجال، بل في طليعتهم
  من حديث في جمع من أعضاء الجمعية النسوية

  ١٢/٧/١٩٨٠خ بتاري

* * *  

ا حدث، أن                 . إن مثل هذه الحادثة حصلت في ايران       ة م ى معرف ذين يتطلعون إل وال بد ألولئك ال

فمتى خاض الرجال النضال بهذا الحجم طيلة الخمسين عامًا األخيرة؟ وفي أي             . يدرآوا عظمتها 

ذآر     وقت نزلت النساء إلى ساحة الصراع بهذه القوة، وآن في الصفوف األمامية دائم              ا يت ًا؟ ربم

  الكثير منكم حوادث السنوات العشر أو العشرين الماضية، هل حدث مثل هذا؟
  من حديث في جمع من أعضاء الجمعية النسوية

  ١٢/٧/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

صيبه        ن ي الشعب الذي تقف نساؤه في الصفوف األمامية للعمل على تحقق االهداف اإلسالمية، ل

  .مكروه
  اء أردبيلمن حديث في جمع من نس

  ١٨/٨/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  



سيدات المحترمات       ا ال ة           )[105]١٠٥(أشكرآن أيته اطق القريب دة، ومن المن اآن بعي دمن من أم  الالتي ق

دود( ة           )للح ى إقام ات عل تن عازم ا آن ـ مثلم صاعدًا ـ ن اآلن ف ين م ي أن تتحل ل ف ي أم ، وآل

صفوف مرصوصة   ل ب سه وتواصلن العم العزم نف ـ ب المية ـ ة إس ال جمهوري ة الرج ي طليع ، ف

  .لتحقيق األهداف اإلسالمية
  من حديث في جمع من نساء آرمانشاه

  ١٩/٨/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

ه             اعًال في          . إن لم يكن دور النساء أآبر من دورالرجال، فهو ليس بأقل من ان حضورهن ف د آ فق

  .ساحة الصراع، وآان الرجال يستلهمون العزم والشجاعة منهن

ورة اإلسالمية        إن ما شاهدتموه، متج    ذه النهضة اإلسالمية والث ا     . ّسد في ه ان دورآن أيته د آ لق

إنكن آنتن تمارسن مسؤوليتكن، وفي الوقت         . النساء في الثورة اإلسالمية أآبر من دور الرجال       

اًء               . نفسه تحفزن الرجال على التحرك والعمل        ستحق ثن ا ت إن المفخرة التي حققتموه ا ف ومن هن

  .آبيرًا
  ع من نساء قممن حديث في جم

  ٨/٤/١٩٨٤بتاريخ 

* * *  

 فلو افترضنا أن مجموعة من النساء ذهبن إلى ساحة المعرآة، فإنهن فضًال عن ممارستهن                 …

ساء       اه الن ساسون تج ال ح وتهم، ألن الرج ال وق ة الرج ن عزيم ضاعفن م ال، سي ا  . للقت إذا م ف

ال   افترضنا أن هذه النسوة ذهبن إلى القتال، فإن تواجدهن في ساحة ال  ى القت معرآة ال يقتصر عل

ضاً           رأة          .فقط، بل في إثارة حمية الرجال وعزمهم أي اه الم ة تج و رأى   . إن الرجل تأخذه الحمي فل

راً           ذا المنظر آثي ره ه ا ال يثي سيء     . رجل أمامه مئة شخص يقتل، فربم دًا ي ا رأى أح ه إذا م ولكن

ن           ه ل إن حميت ة، ف ا معرف ة وال تربطه به رأة وإن آانت أجنبي ى إم ه أن يبقى مكتوف     إل سمح ل  ت

وعليه فإن حرصكن على أن تتواجدن في الطليعة في آل القضايا بما فيها قضية الدفاع،             . األيدي

ذا                والجهاد، وتقديم المساعدات إلى الجبهات، وممارسة دورآن في النشاطات األخرى، إن آل ه

  .يزرع الحماس في نفوس الرجال ويزيد من إندفاعهم ويضاعف قواهم

                                                 
 .اشارة إلى حضور جماعة من نساء مدينة آرمانشاه اللواتي قدمن إلى لقاء سماحته) [105]١٠٥(



  يث في جمع من النساء بمناسبة يوم المرأةمن حد
  ٢/٣/١٩٨٥بتاريخ 

* * *  

ساء                 ا الن ة لخدماتكن أيته ى      . نحن نعتبرأن الكثير من النجاحات التي تحققت مدين إنكن إضافة إل

شاطهم       ال ون زم الرج ن ع اعفتن م شاطكن، ض ة ن ذيب    . ممارس ذاب والتع تحملكن الع ن ب إنك

اومت      د الطاغوت، وبفضل مق سلطة       الروحي في عه ة ال د اهللا من إزال تن بحم زامكن تمكن كن والت

ام التي آانت تعشعش في رؤوس                     ك األحك سمحن بتحقيق تل م ت الشيطانية من ساحة الوجود، ول

ولهم ؤالء وعق ساًء     .. ه ي ن شعب اإليران ود ال ن جه م تك ضة، ول ذه النه ن ه م تك و ل م اهللا ل ويعل

  .ا الشعب قد فقد آل شيءورجاًال، شبانًا وشيوخًا، صغارًا وآبارًا، لكان هذ
  من حديث في جمع من النساء بمناسبة يوم المرأة

  ٢/٣/١٩٨٥بتاريخ 

* * *  

  مشارآة النساء الشجاعة في التظاهرات ومساهمتهن في النهضة

ا زال دور               ان لهن وم سيدات الالتي آ يما ال شعب، ال س ات ال ع فئ إنني أآّن احترامًا خاصًا لجمي

ساء       .  وأنا أعتبرهن سّباقات في هذه النهضة      مهم في هذه النهضة المقدسة،     رارًا أن الن وقد قلت م

لهن حق أآبرعلى اإلسالم، خاصة نساء جنوب مدينة طهران، نواة النهضة اإلسالمية ومصدر                 

  .إلهام الطبقات األخرى
  من الوثائق غير المنشورة لمؤسسة تنظيم ونشر

  ٢٤٦، الرقم )ره(تراث اإلمام الخميني 

* * *  

ة                    إذا ما ا   ن تبقى عقب رة، فل ائرة والمتجب سلطات الج ساء ضد ال ستيقظ أبناء الشعب، ونهضت الن

  .تحول دون انتصار هذا الشعب بإذن اهللا
   دي١٩من حديث بعد فاجعة مذبحة 

  ٩/١/١٩٧٨بتاريخ 



* * *  

تهن             ن مق شمة، ع اهرات المحت الل التظ ن خ ات، م ساؤه المحترم ى ن ن حت ذي تعل شعب ال ال

  .ه، شعب منتصرورفضهن لنظام الشا
  من نداء الى الشعب االيراني

  ٢٢/١/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

ق         ى طري يكم عل أنتم رجال ونساء التاريخ ، يجب أن تثبتوا للعالم ولألجيال القادمة، يقظتكم ووع

  .دحر الظالمين والدفاع عن الحق
  من نداء الى الشعب االيراني النبيل

  ٦/١٠/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

اريخ تجدو      ات النظام               ففي أي ت واجهن دباب ساحة لي ى ال زلن إل شجاعات ين ساء ال ذا؟ الن ل ه ن مث

ى صدورهن  الهن عل ن أطف ن يحمل اته، وه ذه  . المنحوس ورشاش ل ه ن مث اريخ تحدث ع أي ت

  !الشهامة والتضحية التي جسدتها النساء؟
  من بيان صدر بمناسبة مرور اربعين يومًا على

  استشهاد مجموعة من أهالي طهران
  ١٢/١٠/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

  ماذا تعني مشارآة النساء الفاعلة في الثورة؟: سؤال

واب صامدات : الج شجاعات ال ساء ال ة بالن شاه مليئ جون ال م  . إن س ي تع اهرات الت ي التظ ف

ى ساحة النضال دون               ع، إل الشوارع، نزلت نساؤنا، وهن يحملن على صدورهن أطفالهن الرّض

ساء في             .. افعأن ترعبهن الرشاشات والدبابات والمد     ا الن سياسية التي تنظمه آما أن التجمعات ال

  .لقد أّدت دورًا مهّمًا جدًا في جهادنا ونضالنا. مدن ايران المختلفة، ليست قليلة

اريخ             . إن أمهات أبناء اإلسالم البطالت، أحيين بطوالت وتضحيات النساء الشجاعات على مرالت

   بلد؟ففي أي تاريخ تجدون مثل هذه النسوة، وفي أي



  )القومي العربي(من لقاء مع مراسل مجلة 
  ١١/١١/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

ام            ًا أم دورهم دروع ذوا ص شعب اتخ اء ال شعب، إال أن أبن اء ال اه أبن رابكم تج تم ح تم وجه أن

ن            .. األطفال أيضًا فعلوا ذلك   .. حرابكم اهير وهن يحمل والنساء أيضًا انضممن إلى صفوف الجم

  .أطفالهن الصغار
   حول تكليف المسلمين الشرعيمن حديث

  ٩/١٢/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

وم العمل    . ليس اليوم يوم سكوت    اآتين                . إنه ي سوا س انوا أن ال يجل ع آ ع في أي موق ى الجمي . عل

لو لم  ) شكر اهللا سعيكم  (إنهّن سنٌد لكم    .. انظروا إلى هتافاتهن  .. انظروا إلى صرخات هذه النسوة    

  .فهن الالتي دفعنني ألن أخطو إلى األمام.. وة واحدةتكن هذه النسوة لما آّنا خطونا خط
  من حديث في جمع من علماء الدين

  ٢/٢/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

  .نحن جميعًا مدينون لشجاعتكن أيتها النساء الشجاعات
  من حديث في جمع من نساء قم

  ٦/٣/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

  . بدوٍر أآبروأنتن أيتها النساء تحظين. نحن جميعنا شرآاء في هذه النهضة
  من حديث في جمع حرس الثورة

  ١٣/٤/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  



ى األآف                          ساء المحترمات الالتي وضعن أرواحهن عل ذه الن ًا، خاصة ه م جميع أقدم شكري لك

  .أسأل اهللا أن يمّن عليكن بالعّزة، وعلى اإلسالم بالعظمة. وحققن ويحققن النصر لنهضتنا
  بقم)  مردانجهار(من حديث في جمع من نساء محلة 

  ٢٥/٤/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

دافعن عن النهضة بتظاهراتهن              يحفظكن  . أشكر األخوات العزيزات المجتمعات هنا، والالتي ي ل

إنكن المسؤوالت عن  . لقد آنتن ومازلتن تقمن بدور عظيم في هذه النهضة      . اهللا ويبقيكن لإلسالم  

  .تحقيق أهداف هذه النهضة وستحققونها بإذن اهللا
   في جمع من نساء جنوب مدينة طهرانمن حديث

  ٦/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ة األسلحة الرشاشة،                        دفع، وفي مواجه ة والم ة الدباب ساء تقف في مواجه إنها لمعجزة جعلت الن

يئاً  شى ش شعب         . دون أن تخ اء ال ع أبن وب جمي وبكن وقل ار قل د أن الم، ق ورالقرآن واإلس ه ن إن

  . النساء ال تخشين الشهادةإنه نوراإليمان جعلكن أيتها.. اإليراني
  من حديث في جمع من نساء جنوب مدينة طهران

  ٦/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ى جنب الرجال           ًا إل ذه النهضة جنب ساهمة في ه دًا للم وللمساعدات  . أشكرآن ألنكن لم تألين جه

  .التي تقدمنها إلى المحرومين
  من حديث في جمع من نساء قم

  ١٠/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  



تها النساء، وجميع نساء ايران خاصة نساء مدينة قم، آان دورآن آبيرًا في هذه النهضة،        إنكن أي 

أسأل اهللا   .. ولم تبخلن بمساعداتكن جنبًا إلى جنب الرجال، في نضالنا ضد االستبداد واالستعمار            

  .أن يحفظكن
  من حديث في جمع من نساء قم

  ١٠/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ذه       لقد رأينا عن آثب، أن العنص      ة ه ا عن خدم م يتوان ر الفاعل الذي بمقدوره أن يفعل الكثير، ول

ساء  و الن ضة، ه رآن  .. النه شوارع بمظه ى ال رجن إل تن تخ ي آن تن الالت دعمن )[106]١٠٦(أن ذا وت  ه

  .نهضتنا
  من حديث في جمع من نساء مشهد

  ١٦/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

الم يشهد . لقد رأيتم ورأينا ماذا فعلت المرأة في هذه النهضة        .. التاريخ أي نساء وجدن في هذا الع

اهن االسالم ؟      ساء رّب ا أي ن ذا العصر؟     . لماذا التاريخ، نحن أنفسنا رأين ساء نهضن في ه . أي ن

اء                          ات من أبن سوة المحجب ذه الن وإّن النساء الالتي انتفضن وشارآن في النهضة ليست سوى ه

دخلن        فالنساء ا .. جنوب مدينة قم وبقية مدن البالد اإلسالمية       م يت لالتي تربين تربية شاهنشاهية، ل

ة اإلسالمية  . في هذه األحداث مطلقًا، ألنهن ُرّبين تربية فاسدة   ساء  . ابقوهن بعيدات عن التربي الن

ن النصر                   ساحة وحقق ى ال الالتي تلقين تربية إسالمية هّن الالتي ضحين وقّدمن الدماء، ونزلن إل

  .للنهضة
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ١٦/٥/١٩٧٩ريخ بتا

* * *  

سوة  ذه الن اثلن ه د اهللا يم صرنا بحم ساء ع ه  )[107]١٠٧(إن ن ي وج ة ف ضات محكم مدن بقب  إذ ص

  .للنهضةالطاغوت المتجبر، واألطفال على صدورهن، وقّدمن آل أنواع الدعم 

                                                 
 .إشارة إلى النساء المحجبات الالتي قدمن للقاء سماحته) [106]١٠٦(



  من آلمة بمناسبة يوم المرأة
  ١٦/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ذا األمرهو أنهن     .. رجن من بيوتهنوالنساء آّن يحملن أطفالهن على صدورهن ويخ     السّر في ه

دة دًا واح ن ي و.. آ دًا وه ع واح اف الجمي ان هت ب : آ د ونطال ام الفاس ذا النظ رفض ه ا ن أنن

  .بالجمهورية اإلسالمية
  من حديث في جمع من طلبة آلية الحقوق

  ٢١/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

بقبضات إيمانية محكمة، لم ) هللا أآبرا(إن هذه المرأة التي آانت تنزل إلى الشوارع وتهتف بنداء        

م                . تكن تعبأ بالقوى الشيطانية    رمين، ه ات، وهؤالء الرجال األعزة المحت ساء المكرم إن هذه الن

وة                         ذه الق وا من دحر ه ذين تمكن م ال د، وه الذين آانوا يمثلون الطبقات المحرومة في النظام البائ

  .ذين يتحملون اآلن أعباء المسؤوليةالشيطانية وتحطيم السد الشاهنشاهي، وهم أنفسهم ال
  من حديث في جمع من حرس الثورة

  ٢٤/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

اة تن المعان ي تحمل تن الالت وا . أن شوارع، وتجرع ى ال وا إل صعاب، نزل رأة والرجل تحمال ال الم

وا اإلسالم        ّدموا التضحيات من أجل اإلسالم، وتطوعت        .. العذاب واآلالم، وقّدموا الدماء ليحي  ق

ة اإلسالمية                  . النساء للشهادة  ه، هو الجمهوري ذي صّوت علي . إن الذي آان يطالب به شعبنا، وال

  .اإلسالم هو الذي آان موضع اهتمام أبناء الشعب
  من حديث في جمع من النساء

  ٢٥/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  
                                                                                                                                            

التي وقفت أمام طاغية مثـل يزيـد، ودافعـت عـن            ) س (إشارة إلى نسوة أمثال الحوراء زينب     ) [107]١٠٧(
 .الحق



 مزروعة  أنتن الالتي نزلتن إلى الشوارع في وقت آانت األخطار        .. النساء أيضًا ساهمن في ذلك    

ى     . في آل مكان   رهن عل د أجب وبقية النسوة المحترمات نزلن إلى الشوارع أيضًا، ولم يكن أحد ق

داءات                   .. ذلك تفن بن سطوح ويه ى ال اهللا (لم يجبر أحد النساء بأن ينزلن إلى الشوارع ويصعدن إل

ان هي التي د          .. ويخاطرن بأرواحهن هدفًا لرصاص جالوزة النظام      ) أآبر وة اإليم ا ق تكن  إنه فع

  .وبقية النساء للنزول إلى الشوارع، وهنا تكمن قيمة هذا العمل
  من حديث في جمع من نساء جمعية الزهراء

  ١٨/٦/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

دفع والرشاش           ة الم دمتم لمواجه ائكن،          .. أيها الشباب الذين تق ا األخوات الالتي ضحيتن بأبن أيته

تن بن   اهرات وهتف ي التظ ارآتن ف ه ش ت ذات ي الوق ر(داءات وف سكم) اهللا أآب ى أنف افظوا عل .. ح

ى نهضتكم    نكم      .. حافظوا عل دًال م ا اآلخرون ب سؤولياتكم ليؤديه وا عن م ن  . ال تتخل إن هؤالء ل

  .فكما أن األجانب ال تهمهم مصلحتكم، هؤالء أيضًا ال تعنيهم مصالحكم. يعملوا لصالحكم
  من حديث في جمع من لجنة اإلغاثة بطهران

  ٣٠/١٠/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ى     وا إل دما نزل رمين، عن شباب المحت ساء وال ن الن عبنا م اء ش ه أبن ان يهتف ب ا آ ى م أنظروا إل

اتهم في مختلف             .. هل تحقق حقًا ما آانوا يطالبون به ؟       . الشوارع ع هتاف ذين آانت ترتف أولئك ال

انوا        ون ؟ آ انوا يهتف اذا آ ان، بم ل مك ي آ دارس وف ي الم شوارع وف ي ال بالد، ف اء ال أنح

ون المية :(يهتف ة اإلس ة، والجمهوري تقالل، الحري سان   ) االس ى ل ثالث عل ات ال ذه الكلم ت ه آان

  .الجميع
  من حديث في جمع من الطلبة الجامعيين

  ٧/١١/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

زيمتكم   تكم وع ي بهم د األجنب ن قي ررتم اإلسالم م ذين ح شجعان ال ال ال ا األبط رحمكم اهللا أيه لي

ة ا .. العالي الم اهللا تب ه    س سائه ورجال ي، ن شعب اإليران ى ال الى عل ساء   . رك وتع ا الن ن أيته إنك



ى جنب الرجال       ران، ال      . الشجاعات حققتن النصر لإلسالم جنبًا إل ساء اي ع ن شكري لجمي دم ب أتق

دافعن          .. إن إمام العصر سعيد بكن     . ليرضى اهللا عنكن  .. سيما نساء قم   شوارع ت ى ال زلتن إل د ن لق

سمعت .. لقد سمعت بأخبار مدينة قم وبقية المدن     . ار على صدورآن  عن اإلسالم واألطفال الصغ   

  .إّنني أنتشي فخرًا بهذه البطوالت).. جهار مردان(عن مالحم 
  من حديث في جمع من نساء مدينة قم

  ١/٢/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

لقد عشق شعبنا اإلسالم، ونزل إلى المواجهة في مختلف أنحاء البالد بأيد خالية، وآانت صدور          

دوا                  .. أبنائه درع اإلسالم   ة وجاه ساء المواجه ة، وخاَض الرجال والن ى ساحة المواجه م إل دفعه

  .وانتصروا
  من حديث في جمع من مسؤولي لجان الثورة االسالمية

  ١٩/٥/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

شوارع لاللتحاق بالمظاهرات،              آانت النساء أيضًا يحملن أطفالهن على صدورهن وينزلن إلى ال

سجام       .. لدبابة والمدفع والرشاش وأمثال ذلك ومواجهة ا  ان اإلن ران آ اريخ اي ة من ت ففي أي بره

سياسية                      ة وال بالد اإلداري ع في شؤون ال ساهم الجمي ذه الصورة، وي بين فئات الشعب المختلفة به

اطق               ! بهذا النحو ؟   في السابق، عندما آانت تحصل حادثة في مكان ما من ايران، فإن سكان المن

  .حتى الرجال، والنساء أيضًا آن ال أباليات.. يكونوا يعبأون بذلكاألخرى لم 

ل في أي وقت                               ه مثي م يكن ل شعب، ل ات ال ع طبق ه جمي ساهم في ذي ت شعبي ال . إن هذا التواجد ال

سهم              رون أنف فأبناء الشعب آافة يولون اليوم إهتمامًا للقضايا السياسية والمسائل اإلجتماعية ويعتب

تن            .  أي خالف أو انحراف    مكلفين بالوقوف في وجه    ساحة، سواء ،أن الجميع اليوم متواجد في ال

  .ايتها النساء أّيدآن اهللا، أو أنتم حراس الثورة أيدآم اهللا جميعًا
  من حديث في جمع من أعضاء الجمعية النسوية

  ١٢/٧/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  



ذه النهضة،       ومن أجل اهللا صامدا      . إنكن أيتها النساء المحترمات، نهضتن من أجل اهللا           ت في ه

وة، وحافظن                    . ولن يمسكن سوء   تن من ق ا أوتي أآثر بكل م ر ف احرصن على رّص صفوفكن أآث

  .على الثورة، واعملن من أجل تقدمها
  من حديث في جمع من نساء أردبيل

  ١٨/٨/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

ر                      ر غي م يتغي ؟ )[108]١٠٨(االسم هل حقًا إن نساءنا اليوم بمثل ما آن عليه في عهد الشاه المطرود، ول

ا                   ل م وم بمث ساء الي هل الجمهورية اإلسالمية مجرد اسم يفتقر إلى المصداقية ؟ هل الرجال والن

ن         ي زم ه ف ّن علي ا آ المية مثلم ة اإلس ل الجمهوري ي ظ ساء ف ل الن سابق ؟ ه ي ال ه ف آانواعلي

بن         سوة ذه ك الن شوارع؟ أم أن تل ي ال ون وف ي التلفزي رون ف ّن يظه ا آ اغوت، ومثلم ى الط إل

ة اإلسالمية             . الجحيم، وبرزت نساء شجاعات آالرجال، أقمن بأيديهن وأيدي إخوتهن، الجمهوري

سها التي آانت              . وقد تغّير آل شيء    ان، هي نف سوة التي تتواجد في آل مك ذه الن فهل حقًا أن ه

  !!أشبه بدمى بأيدي النظام البائد، أم تغّير الوضع تمامًا
  من حديث في جمع من طبقات الشعب

  ١٦/٢/١٩٨١بتاريخ 

* * *  

ة  ي مواجه ى ف صفوف األول ي ال ات ف ساؤنا العظيم صمد ن ذا الفخر، أن ت أي فخر أعظم من ه

د إسقاط النظام، وأن يجسدن من                         ا بع وى العظمى وأذنابه ة الق النظام الظالم البائد، وفي مواجه

  .مظاهرالمقاومة والصمود ما لم يسجل مثلها في أي عصر حتى من الرجل
   بمناسبة يوم المرأةمن آلمة

  ١٤/٤/١٩٨٢بتاريخ 

* * *  

ة، قاومت مخططات األعداء،                   ات المحروم ال شك في أن جموع النساء المتدينات، خاصة الطبق

ة                    شهوة، لخدم ة وطالب ال ات المترف إال أن المستعمرين الخونة نجحوا في تسخير الكثير من الفئ
                                                 

إشارة إلى بعض التصورات الخاطئة التي آانت تزعم بأن واقع نظام الجمهوريـة اإلسـالمية ال                ) [108]١٠٨(
 .يختلف عما آان أيام نظام الشاه، فيما عدا بعض الظواهر



اتهم ت اآلن    .. مخطط د قطع ة ق ة الظلم ادي الخون ن أي اء   ولك ساعي أبن ه وم ضل اهللا وعنايت  بف

اتها                 الشعب العظيم خاصة النساء الشجاعات، ولم يتبق غير أقلية منبوذة مازالت تواصل ممارس

باآهم                          صغار وأن تتحرر من ش ار وال شياطين الكب ل ال السّيئة، نأمل أن تعي هي األخرى أحابي

  .الخادعة
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ١٤/٤/١٩٨٢بتاريخ 

* * *  

  المساعدات المالية التي تقدمها النساء للمستضعفين

ة           ة عظيم سانية ومادي ة، التي           .. إن نساء ايران بذلّن جهودًا إن سوية المحترم شريحة الن ذه ال إن ه

دن        اف             .. تقيم في جنوب طهران وقم وبقية الم ثلن مظهرالعف ات الالتي يم ساء المحجب ذه الن إن ه

ضاً     والحشمة، آّن سّباقات في النهضة، وفي      أموالهن أي يهن      ..  اإليثار ب ار بمجوهراتهن وحل اإليث

ضعفين  ى المست دائها إل صة  . وإه ة الخال و الني ال ه ذه األفع ي ه م ف ارك  . والمه زل اهللا تب د أن لق

ؤمنين وأسرته         ر الم ات    . وتعالى آيات بسبب أقراص من الخبز تصّدق بها اإلمام أمي م تكن اآلي ل

ة                 من أجل أقراص الخبز، بل للنية الخال       إن قيم ه ف ان لوجه اهللا، وعلي الخبز آ صة ألن التصدق ب

  .األعمال بأبعادها المعنوية

ساهمة  ة م ر من قيم ساهمتهن أآب ة م ي أحداث النهضة، آانت قيم ارآن ف ي ش ا الالت إن أخواتن

ع        د م صوت واح اف ب اب العف تفن بحج اف وه ب العف ن وراء حج رجن م ن خ ال، إذ أنه الرج

صر ن الن ال، وحقق ى والي.. الرج رهن، إل ي عم ن ف ا جمع صة م ة خال ّدمن بني ضًا، يق وم أي

إن الميسورين لو قّدموا الماليين فلن يبلغوا قيمة هذا      . إن عملهن هذا ذو قيمة سامية     . المحرومين

  .العمل
  من حديث في جمع من النساء

  ١٧/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ا          فئات آثيرة ومختلفة  .. تهدي النساء أموالهن من الحلي والمجوهرات      دمن م ساء جئن لتق  من الن

  .اّدخرنه في حياتهن إلى المستضعفين، ليبنوا لهم بيوتًا
  من حديث في جمع من طلبة آلية الحقوق



  ٢١/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

وانين عن       .. ليحفظكن اهللا أيتها المؤمنات الالتي آان لكّن حظ وافر في النهضة           واآلن أيضًا لم تت

رومين   ساعدة للمح ديم الم رة  إن م. تق ة آبي ذه ذات قيم ا   .. ساعداتكن ه ساء قيمته ساعدات الن م

  .ليحفظكن اهللا. أضعاف قيمة مساعدات الرجال
  من حديث في جمع من نساء فضالء الحوزة بقم

  ٢٦/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ا               وب هن ـ الجن ة المدن ران وبقي إن هذه النساء الالتي يقمن في ضواحي مدينة قم، وفي جنوب طه

ي بإصطالحكم ّدمن      )[109]١٠٩(يعن ئن وق ا، إذ ج ن به سان ويعمل وق اإلن ين حق رة ـ يع ات الفقي  الطبق

اذا فعل         .. حليهن، التي هي ذخيرة سنين طوال من عمرهن، إلى المحرومين          تم ؟ م فماذا فعلتم أن

  .هؤالء
  من حديث بمناسبة ذآرى الخامس عشر من خرداد

  ٥/٦/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

  

                                                 
 .إشارة إلى المستغربين والعناصر المعادية للثورة) [109]١٠٩(



  في انتصار الثورة اإلسالميةالنصوص الكاملة حول دور النساء 

  خطاب في جمع من النساء التي تقيم في جنوب طهران
  ١٩٧٩ / ٥ / ٦بتاريخ 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

وى  . إنها معجزة  معجزة عظيمة أن تقفوا أيها اإلخوة واألخوات معًا بقبضات محكمة في وجه الق

م       . النافعةإنها معجزة اإلسالم أن تتجلى فيكم هذه القوة         . الشيطانية إنها قوة اإليمان التي حققت لك

ز  . نصرآم في هذا النضال    شهاد عزي ًا    . إنها معجزة حقًا أن يضطرب العالم بإست ا معجزة حق إنه

رعبهن شيء               دافع وال ي دبابات والم ة ال ار          . أن تقف النساء في مواجه د أن رآن واإلسالم ق ه الق إن

ي  شعب اإليران اء ال ع أبن وب جمي وبكن وقل و. قل ه ن شين  إن ساء ال تخ ا الن ن أيته ان جعلك ر اإليم

  ..الشهادة

ود              ول والخم ى األف ذه النهضة    .. وال يتصور األعداء أنه بإستشهاد عظمائنا ستؤول النهضة إل فه

ا          ساد آّله ائي           . قائمة متدفقة حتى تستأصل جذور الف ى تحقيق النصر النه . النهضة متواصلة حت

ه الخاصة  وإذا ما ابتليْت بالضعف والوهن في يوم ما،     .  فإن اهللا تعالى سيزيدها قوة بلطفه وعنايت

ابهه                د  . فمن الخطأ أن يتصور أعداؤنا أنهم بقتلنا سيتمكنون من إعادة النظام المنحوس أو ما ش لق

ة      ة        . ولى ذلك العهد إلى غير رجع ك األوضاع ثاني ودة تل ي بع شعب اإليران سمح ال ن ي ا  . ل أميرآ

ة ان واإلنج .. مخطئ آمرون األميرآ ون المت رهم مخطئ ز وغي ذه   ..لي ضدنا ه ي ع ت ف ن تف ل

  .لقد حّطمنا السّد العظيم ولن نعبأ بهذه القطرات القليلة.. المؤامرات

دافعن عن النهضة بتظاهراتهن              يحفظكن  . أشكر األخوات العزيزات المجتمعات هنا، والالتي ي ل

ذه النهضة            . اهللا ويبقيكن لإلسالم   دورعظيم في ه تعن ب ازلتن تتم تن وم إنكن المسؤوالت   . لقد آن

  .عن تحقيق أهداف هذه النهضة وستحققونها بإذن اهللا

شعب     اء ال ن أبن وة م وات واإلخ ع األخ زات، ولجمي وات العزي ا األخ ّن أيته اتي لك سالمي وتحي

  .وللمسلمين آافة

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

* * * 

  حديث في جمع من نساء قم



  ١٩٧٩ / ٥ / ١٠بتاريخ 

 

 لرحمن الرحيمبسم اهللا ا

م       ة ق م العظيمات           .. تحية إلى أهالي مدين ساء وسيدات ق ى ن ة إل دتن        .. تحي ساء جاه ا الن إنكن أيته

صارنا  ضتنا وانت ق نه ى طري اتكن . عل أموالكن وممتلك دتن ب ود   . جاه ي صف جن ن ف ن تقف إنك

ّدمن ال     .. اإلسالم وعلى قدم المساواة مع نساء صدر اإلسالم   ساء صدر اإلسالم ق ا أن ن عون  فكم

ذه                           م، ساهمن في ه ساء ق يما ن ضًا، ال س ران أي ساء اي ه، ن لإلسالم وشارآن في نهضاته وحروب

ى جنب الرجال                  ًا إل . النهضة وقّدمن العون والمساعدة في نضالنا ضد االستبداد واالستعمار جنب

اآن ن ويرع و اهللا أن يحفظك اء اهللا . أدع د اهللا إن ش ة عن ين بمكان ساء تحظ ا الن ن أيته ذب. إنك ّن ه

ة إسالمية          م تربي ربيتكن له الكن في أحضانكن،            . أطفالكن ولتكن ت ذيب أطف دعوآن لته اإلسالم ي

درات              .. وتنويرها بنور هؤالء األطفال اإلسالميين      ستقبل ستكون مق اء اإلسالم وفي الم م أبن إنه

  .اإلسالم و بالدآن بأيدي هؤالء

ذه ا      ي ه ساهمة ف دًا للم ألين جه م ت ن ل ّن ألنك كري لك ّدم ش ال،   أق ب الرج ى جن ًا إل ضة جنب لنه

سالمة في آال               . وللمساعدات التي تقدمنها إلى المحرومين     سعادة وال يكن بال ّن عل أسأل اهللا أن يم

  .الدارين

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

* * * 

  خطاب في جمع من النساء الالتي تقطّن السواحل الجنوبية
  ١٩٧٩ / ٧ / ٣بتاريخ 

 

 حيمبسم اهللا الرحمن الر

ساء                         ة ن ساحلية، وبقي اطق ال ساء الالتي تقطن في المن ا الن من برآات النهضة أن يكون لكن أيته

  .ايران المحترمات، دور في القضايا المعاصرة وفي الشؤون السياسية

زل     ى ع ت عل ي عمل ه، هي الت د رضا وأبي دي محم ي أي سدت ف ي تج ة الت ادي المجرم إن األي

ة   طبقات الشعب وأبعدتهم عن الخوض      شاطات اإلجتماعي سياسية والن سائل  . في الشؤون ال إن الم

ضاً   ال أي اط الرج ين أوس ل ب ًا، ب ساء اطالق اط الن ين أوس ة ب ن مطروح م تك سياسية ل ا . ال وإذا م

سلب             ات     .. مارسها بعضهم فإنه آان يفهمها في ضوء سياسة النهب وال ا آانت بعض الفئ وإذا م



ش        ي             التي يصطلح عليها بالسياسية، قد مارست ن د أمل ان ق ذا آ شاطها ه إن ن ذاك، ف يًا آن اطًا سياس

  .عليها من قبل الغرب ألجل نهب ثروات الشرق

الى     ارك وتع ّن اهللا تب د م امًال، لق ًا و ش وًال عميق ان تح ران، آ ي اي د ف ذي وج ول ال ذا التح إن ه

ا المتحد         .. بالتحول الفكري والروحي على هذا الشعب      ثات نحن نرى اآلن أن القضايا التي تثيره

ة معاصرة،                  سائل سياسية وإجتماعي ساحلية، هي م اطق ال بإسمكن أيتها النساء الالتي تقطن المن

بالد                  . وإن الشيء نفسه نجده لدى النساء األخريات في المراآز والمؤسسات في مختلف أنحاء ال

سياسية واإلجتماعيةالمعاصرة      سائل ال ذا التحول حص   . إذ أخذن يولين اهتمامًا خاصًا بالم ل إن ه

  .ببرآة النهضة اإلسالمية وأرجو أن يتواصل

ى    .. ينبغي لكّن أيتها النساء، وآذلك أنتم أيها اإلخوة، وبقية إخوتنا وأخواتنا           اظ عل م الحف ينبغي لك

شاطات     سياسية والن ضايا ال ي الق ن ف ة دوره ساء ممارس ي للن ي، وينبغ ول الروح ذا التح ه

  .اإلجتماعية الخاصة بهّن

ات                  ففي العهد البائد عزل    ع فئ ـ جمي بالد ـ وا ــ باسم ادخال نصف المجتمع للخوض في شؤون ال

أما اليوم فنحن نرى  . الشعب وأبعدوها عن الخوض في شؤون حياتهم اليومية والقضايا السياسية         

ع   . جميع فئات الشعب وطبقاته تهتم بشؤون البالد وبنشاطاتها السياسية واإلجتماعية          وتساهم جمي

  .لنساء المحترمات أو اإلخوة ــ في تقرير مصيرهاطبقات الشعب ــ سواء ا

اء               آان النظام البائد يزعم أنه حرر النصف اآلخر من المجتمع، إّال أنه في الحقيقة حرم جميع أبن

  .الشعب من الحرية باسم الحرية

ه                         ا ترون ى م راض عل ة، وفي االعت اد الحكوم ة في انتق إنكم تمارسون اليوم نشاطاتكم بكل حري

  .مسيرة اإلسالم والشعب، وفي مطالبة الحكومة بالقضايا السياسية التي تؤمنون بهامخالفًا ل

شعب            اء ال ى أبن ا  . لقد حررتكم هذه النهضة، وأنقذتكم من تلك القيود التي آانت قد فرضت عل فه

شعب               . أنتم تجتمعون هنا بكل حرية وتطرحون القضايا السياسية واإلجتماعية التي تلبي حاجة ال

رة                   ففي هذه ال   شعب مسؤوليات خطي راد ال رد من أف ا  . برهة من التاريخ تقع على عاتق آل ف وأن

ى اآلن،                       دافها حت ا أه تن له ا حقق ان، مثلم أؤآد هنا أنكن مسؤوالت عن قيادة النهضة إلى بّر األم

رر                ذي يق اتقهم مسؤولية صياغة الدستور ال ى ع ع عل ومسؤوالت عن انتخاب نّواب مجّربين تق

شعب زمين بالنهضةانت.. مصير ال ين وملت دينين ومطلع راد مت ى .. خاب أف ون إل راد ال يتطلع أف

ستقيم              سانية الم ال   .. الشرق واليميلون إلى الغرب، بل ينهجون صراط اإلسالم واإلن وا أمث انتخب

  .سّلموا مصيرآم إلى أيٍد أمينة.. هؤالء

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته



* * * 

  ردبيلخطاب في جمع من نساء مدينة أ
  ١٩٨٠ / ٨ / ١٨بتاريخ 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

يكن                          ّن عل د، وأدعواهللا أن يم ان بعي دمتن من مك سيدات المحترمات الالتي ق ا ال أرحب بكن أيته

اء اهللا سعادة إن ش ق     . بال ى تحقي ل عل ة للعم صفوف األمامي ي ال ساؤه ف ف ن ذي تق شعب ال إن ال

ة         إن ال . األهداف اإلسالمية، لن يرى مكروهاً     شعب الذي نزلت نساؤه إلى ساحة المعرآة لمواجه

ى الرجال، شعب منتصر                 ّباقات عل شيطانية، وآن س ذي     . القوى الكبرى والقوى ال شعب ال إن ال

ى                        ساء والرجال إل اؤه من الن ع أبن ساء والرجال، ويتطل يقّدم الشهداء على طريق اإلسالم من الن

دفق أل               نحن ن  . الشهادة، إن مثل هذا الشعب لن يرى السوء        سيل المت ذا ال ى ه رة عل اًال آبي د آم عق

شعب جدارة،                    ات ال ر فئ بناء الشعب، الذي تقف في طليعته النساء المحترمات الالتي هن من أآث

ك    . وال يألين جهدًا من أجل تحقيق األهداف اإلسالمية        نحن ال نخشى     . أبارك للشعب اإليراني ذل

وة ة ق سا  . أي تعداد ن ة االس ى أهب ف عل عبًا يق يس   إن ش شهادة، ل وز بال ضحية والف اًال، للت ًء ورج

  .بإمكان أية قوة أن تواجهه

إنكن أيتها النساء المحترمات نهضتن من أجل اهللا، وإنكن صامدات في هذه            . إن قوتكن قوة إلهية   

ا     . النهضة من أجل اهللا، ولن يمسسكن أي سوء      أآثر بكل م ر ف احرصن على رّص صفوفكن أآث

دمها       أوتيتن من قوة، وحافظن عل     ذين         . ى الثورة، واعملن من أجل تق سدين ال أن بكالم المف ال تعب

واق                    م أب ورة، ألنه اه الث وبكن تج أس في قل يتطلعون لبّث الفرقة بين صفوفكن، أو أن يزرعوا الي

  .الشيطان، وسيهزمهم اهللا تبارك و تعالى بإذن اهللا

دمتن               ساء المحترمات الالتي ق ا الن ّن أيته ديري لك شكري وتق اآن      أتقدم ب ان من أم ذا المك ى ه  إل

الم      ن لإلس اء اهللا، وإن يحفظك اه إن ش ة والرف العزة والعظم يكن ب ّن عل و اهللا أن يم ة، وأدع نائي

  .والمسلمين

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

* * * 



  آلمة في جمع من النساء أعضاء الجهاد الجامعي بأصفهان
  ٢٣/٥/١٩٨١بتاريخ 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ران إن ساء اي ذي حصل لن و التحول ال ران، ه ي اي ا حدث ف م م ذه .  أعظ ي ه ساء ف إن دور الن

شاط  ر من ن ال أآث شاطهن خلف جبهات القت ا أن ن ر من دور الرجال، آم ورة أآب النهضة والث

ة               . اآلخرين أيضاً  ولهن دور آبير في هذه الثورة من خالل دورهن في مجال التربية، سواء تربي

  .ن في المدارس والمراآز األخرىأطفالهن، أو عمله

دى الرجال،                    وافرة ل ر مت ا وغي إن العواطف واألحاسيس التي تتصف بها النساء فريدة من نوعه

ة من                     ر قيم ّم وأآث ولهذا فإن ما يصدر عن النساء خلف الجبهات بوحي من عواطفهن، أآبر وأه

دة       وبفضل العواطف التي تتحلى بها المرأة، أنجز      . الذي يصدر عن الرجال    اًال مفي ت وتنجز أعم

  .جدًا لجبهات القتال

ًا               واألهّم من آل ذلك، هو أن النساء بعد الثورة رحنَّ يمارسن دورهن في إدارة شؤون البالد جنب

ه في                          ّن علي ا آ ًا لم شؤون اإلسالمية، خالف اتهن لل تهم، مع مراع ل في طليع إلى جنب الرجال ب

الم أن يف اهبو الع د، حيث أراد ن م النظام البائ م ل ضاعفوا من مصائبنا، إّال أنه ساءنا، و ي سدوا ن

  .ينجحوا في ذلك، والحمد هللا

ة في مختلف                       دًا ومجموعة ملتزم صرًا مفي ثلن عن ات المحترمات يم ساء اإليراني واليوم نرى الن

اة مختلف       . أنحاء البالد، ويعملن على خدمة بالدهن ويعتبرن سندًا لهذا البلد          وأنا أدعوهن لمراع

ذه                  الشؤون اإل  اة ه ّن حم زام باإلسالم، وأن يك ان واإللت سالمية، والتقدم بهذا النصر بأسلحة اإليم

  .الثورة

رى األمهات الالتي                     ال، ن ى جبهات القت ففي الوقت الذي نرى النساء يربين الشباب ويرسلنهم إل

الم،      بيل اإلس ي س ائهن ف شهاد أبن شرة بإست وه مستب رن بوج ة، يفتخ ي الجبه اؤهن ف شهد أبن است

  .يتمنين لو آان لهّن أبناء آخرون لتقديمهم في سبيل اإلسالم أيضًاو

ورة        وال إسالمية الث ي     .. إن مثل هذا التحول ما آان له أن يحصل ل د أن يرب د أراد النظام البائ لق

ال                      سد األجي سادها سوف تف ساد، والتي بف نساءنا على هواه، وأن يجّر هذه الطبقة الكبيرة إلى الف

زام                  و. القادمة آّلها  لكن اهللا تبارك وتعالى مّن على هذا الشعب بأن حقق له هذا النصر بفضل الت

ستقبل  ي الم تحكامًا ف شعب واإلسالم أآثراس ذا ال ة ه ون دعام ل أن تك ساء، وآم ن خالل . الن وم

ى جبهات               وطن والتوجه إل ذا ال ة ه شباب من خدم تمكن ال ات، ي ساء المحترم ا الن مساعيكن أيته



ق الن ى تحقي ال حت اء  . صرالقت ي البن ات ف ف الجبه شاطهم خل ة ن ن ممارس يتمكنون م ذلك س وآ

  .واالعمار واألعمال النافعة األخرى

د   يكن بع ّرف عل د تع د ق ام البائ ن النظ م يك ى   . ل ران إل ساء اي ّر ن تطاعته ج صورأن باس ان يت آ

رمات  االنحراف واالنحطاط على أيدي الفئات المنحرفة األخرى، بيد أن النساء اإليرانيات المحت        

ع، وسوف      أثبتن أنهن لم ولن يستسلمن لهذه المؤامرات، وأنهن صامدات في حصن العفاف المني

دًا                          سلكن أب ن ي ات، ول ات ملتزم ات عفيف اء صالحين، وفتي شباب أقوي د ب ذا البل يعملن على رفد ه

  .السبل التي وضعتها القوى العظمى أمام أقدامهن، لضياع هذا البلد والقضاء عليه

تبارك وتعالى السعادة والصحة لجميع أبناء الشعب، رجاًال ونساًء، وآمل أن يتمكن هذا             أسأل اهللا   

  .البلد من تحقيق انتصارات ساحقة بفضل جهودآن والتزامكن

  .تحية وسالم لكّن أيتها النساء ولجميع أبناء الشعب

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

* * * 

  اإلسالمي في قم، والمسجد الجامع في نارمكآلمة في جمع من النساء أعضاء المكتب 
  ٨/٤/١٩٨٤بتاريخ 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

س، لنتحدث عن بعض األمور                ذا المجل ى حضورهن ه أشكر األخوات والنساء المحترمات عل

اريخ          ام ونيف من ت إلخواتنا، وعن الفترة التي مّرت والدور الذي قامت به النساء خالل المئة ع

  .ايران

شهد الرجال         إن الظل  م ي وي الطاغوتي، ل م الذي لحق بنساء ايران المحترمات خالل النظام البهل

ا          . مثله ذي يتناسب وم اس ال دين اللب اليم اإلسالم، ويرت إن النساء الالتي حرصن على مراعاة تع

  .أمر به اإلسالم، آان لهن وضع خاص في عهد رضا خان، ووضع آخر في عهد محمد رضا

 في عهد رضا شاه ــ على ما أتذآره أنا ومن الحسن أنكم ال تتذآرونه ــ غير                فما مّر على النساء   

ك                  .. قابل للوصف  شعب في ذل اء ال ة من أبن ذه الطبق ذي لحق به ويمكن التعبير عن ذلك الظلم ال

ك المصائب                 .. العهد ة، وتل ذه الطبق ليس باإلمكان تقديرحجم ذلك االضطهاد الذي مورس ضد ه

  .في عهد رضا خان الفاسدالتي نزلت على رؤوسهن 

ى صورة أخرى، بنحو آانت   دل إل د تب ك االضطهاد والكبت ق ان ذل د رضا آ د محم ي عه وف

ال             . الجريمة أفظع من عهد أبيه     وة واالضطهاد واإلعتق فاألب آان قد مارس أساليب من قبيل الق



ساء ذاء الن ك الحجاب واي ا، إذ . وهت ي مجتمعن اف ف ى العف ضاء عل ى الق ن عل ل االب انوا وعم  آ

ى      ساء إل ّر الن ى ج ابيلهم الخاصة عل الل أح ن خ وا م ث عمل ات، حي ساء اإليراني ستهدفون الن ي

د              . الفساد اومن وهللا الحم ة      . ولكن نساء ايران صمدن في وجه محاوالتهم و ق دة قليل تثناء ع وبإس

ه                    ا وعلي اليب وصمدن في وجهه آانت تحرآها أيادي هؤالء، فإن بقية األخوات قاومن هذه األس

ران هو اإلسالم               اؤه في اي م احي ا ت ة التي أسداها                . فإن م ذه الخدم ة ه ا نعجزعن وصف قيم إنن

ران،                         . ويسديها اإلسالم للنساء   ذي حصل في اي ذا التحول ال م يكن ه ورة، ول ذه الث م تكن ه لو ل

ران                 د     . لكان من الممكن بعد سنوات معدودة أن يمحى أي أثر للقيم اإلسالمية من اي د اهللا ق وبحم

ى جنب مع                       انت ًا إل شاطها، جنب ساء ن ه الن هت هذه المعضلة وأضحى األمر اآلن بنحو تمارس في

م، وإن شاء اهللا في           روع العل ع ف سفة وجمي ان والفل بقية اإلخوة، في آسب العلم والمعرفة والعرف

  .مجال الصناعة أيضًا

يس بإ                    سبات، ول املين أو في ال ران خ انهم أن   ففي الماضي آانوا يزعمون أن نصف سكان اي مك

ن أداء      ال م ى الرج وا حت م حرم يئًا، فه وا ش ًا أن يفعل م حق دون له م يري يس ألنه يئًا، ل وا ش يفعل

ا                      انوا عليه ة التي آ ى المجتمع بالتربي ع هؤالء إل األعمال النافعة، ولكن آانوا حريصين على دف

ساد           هللا سبحانه أن ال     وشاء ا  . هم أنفسهم وأعوانهم والمحيطون بهم، وبالتالي جّر المجتمع إلى الف

  .ينجحوا في مساعيهم تلك

  فأنتن أيتها النساء تبعثن اليوم على الفخر، آما هم إخوتكم، حيث تمارسن نشاطكن في

ن         ضاعفن م ل أن ت المية، وآم شاطات اإلس ن الن ك م دريس وغيرذل م والت سب العل وزة بك الح

ن خ                . نشاطكن أن تعمل ا حدث في        وبطبيعة الحال يجب أن ال يغيب وعيكن وخاطرآن ب ًا لم الف

د ام البائ ا  . النظ ة محله المية واحالل األخالق الغربي واألخالق اإلس ى مح ك حرصوا عل . فأولئ

ذلك    ًا ل ن خالف يكن أن تعمل م        . وعل ن ث أثرون بك سوف يت دوعين، ف ض المخ د بع ا وج إذ ربم

  .ينضمون إليكن وينهجون نهجكن

د          ر، وق ا زلت أذآر الكثي ع، فم ساء في المجتم ا دور الن ضاً     أم ر أي اريخ الكثي ا الت ي . سجل لن فف

اآو، ونهضة المشروطة، وانتفاضة الخامس عشر                     ران، آنهضة التنب النهضات التي شهدتها اي

ساء    .. من خرداد، إن لم يكن دور النساء فيها أآبر من دور الرجال فهو ال يقل عنه                فقد نزلت الن

وتهم     إلى ساحة الصراع، ونتيجة لحضورهن في ساحة الصراع، تضاعفت             ة الرجال وق . عزيم

ورة اإلسالمية             ذا شاهدتموه في النهضة والث ان دورآن            .. ومثل ه ورة اإلسالمية آ ذه الث ففي ه

ال  ن دور الرج ر م ساء أآب ا الن م  . أيته ى أداء دوره ال عل زتن الرج دورآن وحف تن ب ث قم . حي

  .وعليه فالفخر الذي حققتموه يستحق ثناًء وتقديرًا آبيرين



ى   ينبغي لكّن ممارسة    نشاطكن بالقدر الذي يسمح به اإلسالم في جميع الميادين والمجاالت، وعل

سبيل المثال اإلنتخابات التي ُيحّضر لها اليوم وهي حديث الساعة، إذ يجب على النساء ممارسة                 

ين اآلخرين في                          نهن وب رق بي ه ال يوجد ف ا يفعل الرجال، ألن نشاطهن من أجل اإلنتخابات مثلم

علمًا أن االسالم قدّم لكّن من الخدمة ما لم يقّدمها          .. ر ايران مصير الجميع   مصي.. تقرير المصير 

أتى     . إلى الرجال، فقد حافظ عليكن، وبالمقابل ينبغي أن تحافظن عليه          والمحافظة على اإلسالم تت

يجب أن تعلمن    . من إنجاح هذه اإلنتخابات التي ستقرر طبيعة الدورة الثانية من مجلس الشورى           

صيرنا  أن اإلنتخا صيرآن وم ر م ي تقري ًا ف ؤدي دورًا مهم ورالتي ت ن األم ات م ذه .. ب إن ه

ولهذا ينبغي أن يكون     . اإلنتخابات هي التي ينبغي لها أن تحدد سياسة البالد في الداخل والخارج           

ر         دخول العناصر غي ة ل س، نتيج سي المجل ى ال يم ا، حت ل فيه ضور فاع ساء ح ا الن ّن أيته لك

ساق   سًا ي صالحة، مجل ام      ال ي النظ ًا ف ان قائم ا آ صل م رب، ويح شرق أو الغ و ال دريج نح بالت

  .السابق، وأن نتجرع ما تجرعنا نحن وأنتم في العهد البائد

دورة        دورة أفضل من ال ذه ال س، وآمل أن تكون ه ة من المجل شكيل دورة ثاني يتم ت د اهللا س بحم

ك     السابقة، وستكون آذلك بإذن اهللا، ألن جميع الفئات تبذل آل ما ب            ذين   . وسعها لتحقيق ذل وإن ال

سهم   ابعون بأنف ساحة ويت ي ال دون ف شعب متواج اء ال دون أن أبن ور يؤآ ذه األم ى ه شرفون عل ي

  .األحداث عن آثب

داث    ي األح ديكن رأي ف ون ل ن أن يك ًا م ن جميع د لك ن   .. ال ب وقفكن م د م ن تحدي ن م د لك ال ب

صرعلى فئ سياسية ال تقت شؤون ال سياسية، ألن ال ضايا ال م ال الق ا أن العل رى، مثلم ة دون أخ

ة دون أخرى  اظ    .. يختص بطبق سياسية والحف ضايا ال ي الق ساهمة ف ى الرجال الم ا يجب عل فكم

ى المجتمع           اظ عل ساء    .. على مجتمعهم، النساء أيضًا ينبغي لهن المشارآة والحف ى الن يتوجب عل

ساوا      دم الم ى ق الطبع مع     أيضًا المشارآة في النشاطات اإلجتماعية والسياسية عل ة مع الرجال، ب

  .المحافظة على الشؤون التي أمر بها اإلسالم، والتي هي بحمد اهللا متحققة بالفعل في ايران

ة، وأن                         شعب بكل حري اء ال ع أبن ه جمي شارك في دًا، وأن ي وآمل أن يكون المجلس مجلسًا جيدًا ج

اء     ي اإلس شاطهم ف داء، ن ا الع ون لن ذين يكن ك ال ارس أولئ ئال يم ذروا ل سيح ى المجل م . ة إل إنه

يمارسون نشاطهم في الداخل والخارج، وال بد لكم من احباط نشاطاتهم تلك، من خالل تواجدآم                

راع           ى صناديق االقت الكم عل ساحة، واقب سًا         . في ال سيكون مجل شكل المجلس ف وإذا شاء اهللا أن يت

اء ومجلس صيانة        . جيدًا بإذن اهللا   وقيين، واألمن  سنكون  )[110]١١٠( الدستور فمع تواجد العلماء، والحق
                                                 

 عضوًا سـتة مـنهم مـن الفقهـاء العـادلين            ١٢وهو شورى مؤلفة من     . مجلس صيانة الدستور  ) [110]١١٠(
ومهمـة هــذه  . والمطلعـين، وسـتة آخــرون مـن الحقـوقيين المتخصــصين فـي مختلـف جوانــب القـانون       

الشورى دراسة مشاريع القوانين الصادرة عن مجلس الشورى اإلسالمي والتأآـد مـن عـدم مغايرتهـا                 
وينتخـب أعـضاء هـذه      .  مـن الدسـتور    ٩٤سالم ودستور الجمهورية اإلسالمية، طبقـًا للمـادة         ألحكام اإل 



ى المجلس            و  . مطمئنين من أن القضايا المخالفة لإلسالم ولمصالح المسلمين لن تجد طريقها إل ول

دورات                     ذا النحو في ال ة، وسيعمل به حصل خطأ في المجلس فسيزال بقوة وحزم واستقاللية تام

  .والرقيالقادمة أيضًا، ويأخذ بأيدي الشعب والحكومة والبالد على طريق التقدم 

وآمل أيضًا أن تنتهي الحرب لصالح ايران، وأن تحبط جهود أولئك الذين يبذلون آل ما بوسعهم          

وإننا جميعًا نعمل من      . في مختلف أنحاء العالم لإلبقاء على صدام، ويعجزوا عن تحقيق أهدافهم          

ـ إن شاء اهللا                      ه ـ ة، وأن نجعل من ة والمادي ة المعنوي دًا إسالميًا       أجل تقدم هذا البلد من الناحي ـ بل  ـ

  .يبعث على الفخر، ويصبح قدوة لجميع البلدان اإلسالمية

ّدم       اء، ق وآما تعلمون أن الوفد الذي جاء للتحقيق في جرائم صدام البشعة التي تهدد البشرية جمع

وآان من األنسب أن ال يأتي حتى ال    . وآان ينبغي له أن يدين صدام إّال أنه لم يفعل ذلك          . تقريره

  .أمرهم في العالميفتضح 

ـ  م ـ رهم، إذ أنه د افتضح أم سان، ق وق اإلن اة حق ستقلون وحم أنهم م ذين يزعمون ب ك ال إن أولئ

شكل                      وا ب ا أدان ة العراق باإلسم، وإنم نتيجة لنواياهم تجاه الشرق والغرب ــ لم يجرؤوا على إدان

ة       شجب هؤالء استخدام األ          . عام آل َمْن يستخدم األسلحة الكيماوي م ي إذا ل ة فمن      ف سلحة الكيماوي

ى              . الذي يشجبها ؟ إنهم لم يجرؤوا على التصريح بإسمه         وا إل م أن ال يتطرق ان من األفضل له آ

د واألسر                  . ذلك شعب العراقي من القي فنحن بإذن اهللا سوف نعزل صدام وحزب البعث ونحررال

  .الذي فرضه عليه هذا الفاسد، من دون اللجوء إلى مثل هذه الجرائم

ي آسب     أسأل اهللا   ساعيكن ف سيدات واألخوات، لتواصلن م ا ال ّن أيته ق لك الى التوفي ارك وتع تب

ذيب          . العلم وفي العمل، وفي تهذيب األخالق أيضاً       ذلك الته ه، آ فكما أن العلم وحده ال جدوى من

اً     دي نفع ن يج ى ل رد األعم ة        . المج سان المنزل ان لإلن ذان يحقق ا الل نفس هم ذيب ال م وته العل

ائراألخوات في                   وأن. اإلنسانية ساء وس ا الن التوفيق أيته يكّن ب ا أدعو اهللا تبارك وتعالى أن يمّن عل

األخالق                            رنين ب ـ مقت م والعمل ـ ـ العل احين ـ ذين الجن ـ للتحقيق به ى اإلخوة ـ أنحاء ايران ــ وعل

  .اإلسالمية، في تطبيق اإلسالم في ايران بالصورة التي يريدها اهللا تبارك وتعالى

   ورحمة اهللا وبرآاتهوالسالم عليكم

* * *  
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 وجوب دفاع النساء عن اإلسالم والبلد اإلسالمي

  ما هو تكليف النساء المسلمات في جهاد الحق ضد الباطل؟: سؤال

ساء: جواب ى الن ر واجب عل اد غي درة  . الجه دود الق ي ح رد ف ل ف ى آ دفاع واجب عل ن ال ولك

  .واإلستطاعة
  ٥٠٣، ص ١ج: االستفتاءات

* * *  

ة      !  األخوات واإلخوة األعزة في أي بلد آنتم         أيتها وا  . دافعوا عن هويتكم اإلسالمية والوطني دافع

ة     صهيونية الدولي ا وال ي أميرآ ين ف دائكم الممثل ل أع ي مقاب ظ ف سكم دون خوف أو تحف ن أنف ع

شرق والغرب وى ال ى جرائم .. وق الم عل وا الع دان اإلسالمية، وأطلع شعوب والبل وا عن ال دافع

  .سالمأعداء اإل
  من آلمة الى حجاج بيت اهللا الحرام

  ٢٩/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

ساًء                               ع ن ى الجمي إن عل بالد اإلسالمية، ف ا هجوم ضد ال إذا ما حدث ــ ال سمح اهللا ــ في وقت م

دفاع  وا لل اًال أن يهب ة دون   . ورج ى فئ رأة، أو عل ل دون الم ى الرج صر عل دفاع ال يقت إن أمرال

  . التحرك والدفاع عن البالدأخرى، بل يجب على الجميع
  من حديث في جمع من أعضاء المؤسسة

  االسالمية لمكافحة اإلدمان
  ٢٧/١٢/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ة             ى جنب بقي ًا إل ة جنب روح أخوي م ب دفاع عن بالده تانيين لل إنني أدعواألخوات واإلخوة الكردس

  .إخوتهم المسلمين
   فروردين١٢من آلمة بمناسبة 

  ١/٤/١٩٨٠بتاريخ 

 ** * 



دافع              ة، إذ ن ة دفاعي ا بحال سم موقفن الم، يت رى في الع نحن اآلن حيث نقف في مواجهة القوى الكب

ا ضتنا وثورتن ا نه اءت به ي ج يم الت ن الق ا .. ع ن بالدن المية، وع داف اإلس ن األه دافع ع ن

بالد  ذه ال صل باإلسالم وبه ا يت ل م ون  . اإلسالمية، وعن آ اع، ويجب أن تك ة دف ي حال نحن ف

دفاع قضية أخرى              التعبئة اد قضية، وال شمل     .  عامة، وهذا يعني أن الجه ه شروطه، وي اد ل الجه

رأة،             شمل الرجل والم ة، ت أشخاصًا معينين، ويختص بفئة معينة، بيد أن قضية الدفاع قضية عام

شباب     ه             . الكبير والصغير، الشيوخ وال زل، فإن ى من وهجم شخص عل ه ل م بأن ل يحك ا أن العق فكم

إن                  يتوجب على آل فرد    ة ف ى مدين  من أفراد هذا المنزل الدفاع عن نفسه، فكذلك لو هجم أحد عل

ل         . أهالي تلك المدينة ينبغي أن يهبوا للدفاع عن آيانهم وممتلكاتهم          شروط ب فال يعود هنا وجود ل

  .على الجميع أن يهبوا للدفاع

ا                   ذه الح ا، ففي ه ا اإلسالمية واحتالله ى بالدن داء عل ع    وإذا ما فّكر أحد باإلعت ى جمي ل يجب عل

م  دفاع عن بالده ر، ال صغير والكبي ل، وال رأة والرج واء الم بالد، س اء ال ضية . أبن إن ق ه ف وعلي

ذلك         . الدفاع تختلف عن موضوع الجهاد     يجب  .. الجهاد له شروط، إّال أن موضوع الدفاع ليس آ

شارك   على الجميع الدفاع حتى الشيخ العجوز الذي ليس بإمكانه أن يؤدي عمًال مهمًا، عل         ه أن ي ي

  .في الدفاع على قدر استطاعته
  من حديث في جمع من قوات تعبئة المحافظات

  ١٥/٤/١٩٨٠بتاريخ 

* * * 

ه بحيطة وحذر                وة      . إخواني، أخواتي نمّر اآلن بظرف حساس ينبغي أن نتعامل مع ا نواجه ق إنن

ا                  د أن تبتلعن ًا تري ًال منهم شرق، وأن آ ارك    وبمش . آبرى في الغرب، وقوة آبرى في ال يئة اهللا تب

ع      ل جمي ي مقاب سم ف زم وح ا بح رانيين، وقفن ان اإلي ي اإليم وات ف وة واألخ ة اإلخ الى وهم وتع

ا                           . هؤالء وى آله ْن تتحصنون بحصن اهللا، إذ أن الق ا َم رى ي وى الكب وة من الق ة ق فال تخشوا أي

  .فانية أمام قدرة اهللا تبارك وتعالى
  في حديث من جمع من أهالي جماران

  ١٧/٥/١٩٨٠بتاريخ 

* * * 

ات      .. رجال ونساء هذا البلد جميعًا هم حراس اإلسالم        دة، وليست قضية مادي المسألة، مسألة عقي

اً                وا جانب سبها اعتزل سألة      .. إذا ما حصلوا عليها قالوا حسنًا، وإن لم يتمكنوا من آ سألة م آال، الم



دفاع عن اإلسالم سألة ال دة، م ر، أو . عقي ى الرمق األخي دفاع حت ى الخمس يجب ال ضاء عل الق

اً   .. فال وجود للتخاذل أو الخنوع  .. والثالثين مليون  ذا مطلق ل ه ون، ال   . لن يحصل مث م مخطئ إنه

  .يفهمون
  من حديث في جمع من أعضاء الجمعية

  النسائية لمنطقة شميران
  ١٢/٧/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

ارى         رات الغي ة والف اتلون األبطال       ! يا عشائر دجل ا المق ا أيه وا عن اإلسالم،      انهضوا   ! وي ودافع

ى        . وحافظوا على القرآن واألحكام اإلسالمية     ريم واجب عل إذ أن الدفاع عن اإلسالم والقرآن الك

  .المسلمين جميعًا سواء المرأة والرجل
  من نداء الى الجيش والشعب العراقي

  ٤/١٠/١٩٨٠بتاريخ 

* * * 

ا               ة اإلسالمية التي وصلت إلين ى الهوي ا ال          . نحن مكلفون بالمحافظة عل ـ وإن قتلن ون ـ نحن مكلف

ان اإلسالمي       .. سمح اهللا جميعًا ــ بالمحافظة على اإلسالم، والدفاع عن الشعب          دفاع عن الكي .. ال

ة        . الدفاع عن البلد اإلسالمي حتى آخر إمرأة ورجل، صغير أوآبير          سألة عام دفاع م إن مسألة ال

  . آل على قدر استطاعتهالدفاع عن دولة اإلسالم واجب على الجميع،.. تشمل الجميع
  من حديث في جمع من المدرسين وحرس الثورة

  ١٨/٨/١٩٨١بتاريخ 

* * * 

واميس                      ة اإلسالم ون دفاع عن دول إن ال عندما تتعرض الدولة اإلسالمية لتهديد أعداء اإلسالم، ف

وة     .. المسلمين واجب علينا جميعاً    ا من ق ا أوتين أنتم     . يجب أن ندافع بكل م ذا، ف ل ه و حدث مث  فل

أتي جماعة من             . وهللا الحمد على أتّم االستعداد، نساًء ورجاالً       فلم يعد وجود ألي خوف من أن ت

ان آخر  ن مك وون المجيء م ذا، أو ين ل آ اريس وتفع ك. ب ال، ال نخشى ذل رة . آ وه م د جّرب وق

  .وسمحوا لصدام بالهجوم على ايران، فتلقى الصفعة
  من حديث في جمع من المدرسين وحرس الثورة



  ١٨/٨/١٩٨١يخ بتار

* * * 

ذلك                    ة، وآ إنني آمل أن تجاهدن أيتها األخوات في ميدان آسب العلم، الذي هو من األمور المهم

ى آل                             رأة، وعل ى آل رجل وإم ة عل ك من األمور الواجب في ميدان الدفاع عن اإلسالم، إن ذل

سلم يعيش في ظل اإلس            . صغير وآبير  ى آل م د اإلسالمي واجب عل ال . المإن الدفاع عن البل

سلمين      دائي      .. يختلف في ذلك أحد من علماء الم اد اإلبت شأنه هو موضوع الجه وهو  . المختلف ب

رأة ى الم ر واجب عل ا، وعن . غي ا وممتلكاته دها، وعن حياته ا وعن بل دفاع عن حريمه ا ال أم

  .اإلسالم، فهو واجب على الجميع
  من حديث في جمع من النساء بمناسبة يوم المرأة

  ١٠/٢/١٩٨٦بتاريخ 

* * *  

دون   ع ب ى الجمي ام واجب عل دفاع الع إن ال ا، ف وم م ي ي د اإلسالمي لهجوم ف ا تعّرض البل إذا م

تثناء               .. استثناء درة واالستطاعة دون اس ك الق ى آل من يمتل ى آل واحد        .. واجب عل واجب عل

  .فينا، فكونوا على أهبة االستعداد

ة اإل                 اع عن ثقاف اعي، دف دق دف م خن دق العل ة اإلسالم      . سالم وطبيعي أن خن تم تعلمون أن ثقاف أن

رة       رون األخي ة الرسول                  . آانت مظلومة خالل الق رة التي أعقبت رحل ذ الفت ة، ومن ذ البداي ل من ب

رم الم       ) ص(األآ ام اإلس ت أحك ة، وآان الم مظلوم ة اإلس ت ثقاف ر، آان صرنا الحاض ى ع وحت

  .مظلومة، وال بد من إحياء هذه الثقافة

ساء أن تمارسن              مثلما يمارس الرجال نشاط    ا الن ّن أيته ة، ينبغي لك ة والثقافي ة العلمي هم في الجبه

ضاً            . دورآن أيضاً  وأسأل اهللا   . وأدعو اهللا أن يمّن عليكن بالتوفيق، وأن تتقدمن في هذا الخندق أي

اً     م، دائم ن بالده الم وع ن اإلس دفاع ع ال لل ات القت ي جبه دين ف صر المتواج و أن . أن ين وأرج

  .دين وموفقين وسالمين بإذن اهللاتكونوا جميعًا مسد
  من حديث في جمع من النساء بمناسبة يوم المرأة

  ١٠/٢/١٩٨٦بتاريخ 

* * *  



دفاع عن اإلسالم     .. إنها مسألة اإلسالم. ليست المسألة مسألة حكومة أو جهة ما       ي أن ال وهذا يعن

د    ذا البل ساء ورجال ه ى ن در استطاعته : واجب عل ى ق ّل عل د . آ ى ويجب أن نواصل ال فاع حت

  .يتحقق نصر اهللا تبارك وتعالى
  من حديث في جمع من قادة حرس الثورة

  ١٩/٧/١٩٨٦بتاريخ 

* * * 

  التدريب العسكري للنساء

أرجو أن تبينوا .  بدافع خدمة الثورة، إّال أن والدي ال يوافق)[111]١١١(أنا فتاة أرغب باإللتحاق بقوات حرس الثورة: سؤال

  .الحكم الشرعي

شرعيةال م: الجواب شؤون ال اة ال ع مراع ضًا ضمن الحرس، م ون األخوات أي . انع من أن تك

  .ولكن بالنسبة لك، عليك أن تراعي رضى والدك
  ٥٠٣، ص١االستفتاءات، ج

* * * 

رأة أن تكون في الجيش                  ان الم إ مك ره         . آما ذآرت من قبل ، ب ذي يعارضه اإلسالم ويعتب إن ال

  .أو الرجل ال فرقسواء صدر من المرأة . حرامًا، هو الفساد
  من لقاء مع الدآتور جيم آوآلرفت

  ٢٨/١٢/١٩٧٨بتاريخ 

* * * 

سوة                         شرفاء األبطال، أن توفق الن ساء ال ة الرجال والن ى اآلن بهم إنني آمل، بفضل ما تحقق حت

ي       دي واألخالق سكري والعقائ دريب الع ك الت ي ذل ا ف شاملة، بم ة ال ي التعبئ ال ف د اهللا المتع بتأيي

افي اءة  وأن. والثق اح وآف ة بنج سكرية والقتالي ة الع ارين الميداني ة والتم دورات التعليمي ن ال  يكمل

  .تحقق تطلعات األمة اإلسالمية

                                                 
قوات حرس الثورة اإلسالمية مؤسسة عسكرية تعمل تحت اشراف قائد الثـورة اإلسـالمية،              ) [111]١١١(

تتلخص وظيفتها في الحفاظ على الثورة اإلسالمية وانجازاتها، والعمل على تحقيـق أهـدافها اإللهيـة،               
ية الدفاعية للجمهورية وتوسيع دائرة سيادة شرع اهللا طبقًا لدستور الجمهورية اإلسالمية ، وتقوية البن     
 .اإلسالمية عن طريق التعاون مع سائر القوات المسلحة، وتعبئة القوات الشعبية



  من آلمة بمناسبة اسبوع تعبئة المستضعفين
  ٢٠/٢/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

ت يمتلك اليوم بحمد اهللا مقاتلين أشداء من األخوات واإلخوة، وبفضل التدريبا          ) إن شعبنا العزيز  (

ى مختلف                        ون عل ر، وسوف يتغلب ى التفكي درة عل سلبون األعداء الق ا سي العسكرية التي قاموا به

بيل   ي س ضحية ف ة، والت درة اإللهي ى الق اد عل شيطانية، باإلعتم وى ال ى الق ضالت، وعل المع

  .اإلسالم
  من آلمة بمناسبة الذآرى السنوية

  ) شهريور١٧(الثانية لـ 
  ٨/٩/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

ا  ك       إذا م ة ذل ن جمل ضًا، م دفاع أي دمات ال أ مق ي أن تهي ع، ينبغ ى الجمي ًا عل دفاع واجب ان ال آ

أن                صورة ب ذه ال يس به األمر ل دها، ف ال لمن ال يجي موضوع التدريب العسكري وتعليم فنون القت

دافع         دافع     . يجب علينا الدفاع ولكن ال ندري آيف ن تعلم آيف ن ل يجب أن ن ومن الطبيعي أن   . ب

ليمة إسالمية، وأن          األجواء التي   ون العسكرية، يجب أن تكون أجواء س ى الفن ا عل تتدربون فيه

  .تراعى فيها جوانب العفاف وجميع الشؤون اإلسالمية
  من حديث في جمع من النساء بمناسبة يوم المرأة

  ١٠/٢/١٩٨٦بتاريخ 

* * * 

ة واإلقت             صادية والعسكرية   نحن نفخر بأن النساء بمختلف األعمار متواجدات في الساحات الثقافي

ة اإلسالم                     ق إعالء راي ى طري يهم، عل دمات عل ويبذلن الجهد جنبًا إلى جنب مع الرجال، أو متق

دريب العسكري                   . وأهداف القرآن الكريم   شارآن في تلقي الت ى الحرب ي ادرات عل نهّن ق ومن م

المي     د اإلس الم والبل ن اإلس دفاع ع ة لل ات المهم ن الواجب و م ذي ه ررن أن. ال ّن ح سهن وإنه ف

سلمين نتيجة                     ى اإلسالم والم ذي فرض عل يهن وال بشجاعة والتزام من الحرمان الذي فرض عل

ات التي                        ود الخراف رآن، وتخلصن من قي ام اإلسالم والق دسائس األعداء وجهل األصدقاء بأحك

  .خلقها األعداء لمصالحهم على يد الجهلة وبعض رجال الدين غير الواعين لمصالح المسلمين



   السياسية اإللهيةمن الوصية
  ٥/٦/١٩٨٩بتاريخ 

* * *  

  مشارآة النساء في جبهات القتال

د        : سؤال ذي يع ات، وال ة بالجبه ان   ) وجودهن (ما هو حكم التحاق الفتيات العامالت في اإلسعافات األولي دًا، إذا آ مفي

  الوالدين غير راضيين؟

  .إذا آان يؤذي الوالدين، فال بد من احراز رضاهما: الجواب
  ٤٩٩، ص ١تفتاءات، جاالس

* * *  

ه          لقد غاب عن هؤالء الذين يزرعون الخوف في نفوسكن من الحكومة اإلسالمية، ويزعمون بأن

ساء في              نهم أن الن وت، غاب ع إذا ما قامت الحكومة اإلسالمية فسوف تحجرعلى النساء في البي

 المصابين   صدراإلسالم آن يخرجن إلى الحرب، وآان معظمهن يعمل طوال الوقت في اسعاف            

  .ومداواة الجرحى
  من حديث حول التربية ووعود الشاه الكاذبة

  ٨/١١/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

إن آل هذه الضجة المثارة في الخارج ناجمة عن خوفهم من أن يفقدوا سيطرتهم على شبابنا في             

م يع                            ساء ول ى الن وت عل واب البي ق أب ـ ويغل م ـ د يوم ما، ومن أن يأتي اإلسالم ــ على حد زعمه

ساهمن            . بوسعهن الخروج من البيت    ولكن النساء في صدر اإلسالم آن يخرجن إلى الحروب وي

ال      ).. !! النساء يبقين في حرز     . (فيها من خالل معالجة الجرحى واسعاف المصابين       ذي ق ْن ال َم

  .هذا ؟ النساء أحرار آالرجال
  من حديث حول خدعة الشاه الجديدة

  ٩/١١/١٩٧٨بتاريخ 

* * * 



سن في                  (إلعالم الذي يرّوج إلى أنه      إن هذا ا   ثًال أن يجل ساء م ه ينبغي للن م اإلسالم فإن ا حك إذا م

ا ن أبوابه وت ويقفل صق باإلسالم )البي ة تل ث، وتهم و اعالم خبي ت . ، ه ي صدر اإلسالم آان فف

  .النساء تشارآن في الحروب، وتتواجدن في ساحات المعرآة
  من حديث حول قطع العالقة مع

  م الشاهالدول التي تدع
  ١١/١٢/١٩٧٨بتاريخ 

* * * 

وقد رأينا آيف انضمت  .. آانت النساء في صدر اإلسالم تشارآن في الحروب إلى جنب الرجال   

بابهن،        الهن وش سهن وأطف دمتهم، وضحين بأنف ي مق ال وف اتلين الرج فوف المق ى ص ساء إل الن

  .وصبرن على آل ذلك
  من حديث ي جمع من نساء قم

  ٦/٣/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

ون        ديم الع ي تق الم، ف ساء صدراإلس ع ن ساواة م دم الم ى ق الم وعل ود اإلس ي صف جن ن ف إنك

  .لإلسالم، والمساهمة في الحروب وفي تقديم اإلسعافات األولية
  من حديث ي جمع من نساء قم

  ٦/٣/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

امية      ة س ن مكان ان له ال، وآ ب الرج ى جن روب إل ي الح الم ف ي صدر اإلس ساء ف ارآت الن  ش

ولقد رأينا ــ ونرى ــ آيف وقفت النساء المحترمات في صفوف القتال إلى جنب               . ومنزلة رفيعة 

  .الرجال بل في مقدمتهم، وقد ضحين بأطفالهن، وبشبابهن، وقاومن بشجاعة
  من حديث في جمع من نساء قم

  ١/٢/١٩٨٠بتاريخ 

* * * 



وى الع ضال ضد الق ي ساحات الن سا ؤه ف د ن ذي تتواج شعب ال وى ان ال ة الق ي مواجه ظمى وف

  .الشيطانية وسباقات في ذلك على الرجال، لهو شعب منتصر
  من حديث في جمع من نساء أردبيل

  ١٨/٨/١٩٨٠بتاريخ 

* * * 

  تضحيات النساء في الدفاع المقدس

ى           ّدموا التضحيات عل تحية لألخوات واإلخوة الجرحى والمعوقين الذين انتفضوا بكل شجاعة وق

  .صار، وأآسبوا الشعب عزة ورفعة في العالم آلهطريق الحق واالنت
  من آلمة بمناسبة اسبوع الجرحى والمعوقين

  ٣٠/١٢/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

شجاعة في                      اتهم ال ذين يواصلون حي ًا ولكل األخوات واإلخوة ال م جميع اقّدم شكري وتحياتي لك

دفاع  ظروف الحرب، وال يخشون القتل في سبيل اهللا على أيدي أعداء اهللا، وال    يألون جهدًا في ال

  .عن وطنهم العزيز لكسب رضا اهللا

ود اإلسالم              ات جن وبفضل تضحياتهن    . تحية للنساء الالتي يمثل نشاطهن حافزًا على رفع معنوي

ن         ل، وعّلم ضالهن المتواص اريخ ن ي ت شهامة ف ة وال م البطول سجلن أروع مالح جلن وي س

د  ة وع ار وأحقي ضحية واإليث الم دروس الت ضعفي الع ث مست اة األرض، أبع ة حف  اهللا بحكوم

ام                   ًا أم عًا منحني بتحياتي إليكن يا َمْن بنضالكن سّودتن وجوه القوى العظمى وحلفائها، وأقف خاش

  .صبرآن واستقامتكن
  من آلمة الى الشعب والقوات المسلحة

  ٣١/٣/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

ات      ران العظيم ساء اي صرة لن المية المنت ضة اإلس ت النه د .. بورآ ة   المج ذه الطبق ود له والخل

د            ن البل دفاع ع ادين ال ي مي شجاع ف يم وال ضورها الق ورة بح صر للث ت الن ي حقق ة الت العظيم



ى                   ات، وهي عل اإلسالمي والقرآن الكريم، وما زالت تواصل نشاطها في الجبهات وخلف الجبه

  .أهبة االستعداد للتضحية دائمًا
  من نداء بمناسبة يوم المرأة

  ٢٤/٤/١٩٨١بتاريخ 

 ** * 

ضحيات  شعب الت اء ال ّدم أبن دلعت، آيف يق ي ان ذه الحرب الت ي ه رون ف م ت آيف يضحي .. إنك

  .هؤالء الشباب وهاتيك األمهات وهؤالء اآلباء
  من حديث في جمع من أئمة الجمعة

  ١٣/٤/١٩٨٢بتاريخ 

* * * 

دير، ب              نحو  إن مقاومة هذه النسوة وتضحياتهن في الحرب المفروضة، تبعث على اإلعجاب والتق

لقد رأيت طوال هذه الحرب، مواقف من األمهات واألخوات           . يقف القلم عاجزًا بل خجًال أمامها     

ورة              ذه الث ر ه ا في غي ر له ذآريات التي ال    .. والزوجات األرامل، ال أتصور وجود نظي ومن ال

ذي          ورة األعزاء، ال تنسى ـ رغم أن آل المواقف هي هكذا ـ زواج فتاة شابة من أحد حراس الث

د البصر            فق ه وفق ا يدي ة                .. د في الحرب آلت ة مفعم ة عالي ول بروحي شجاعة تق اة ال ذه الفت آانت ه

د أّديت                : بالصدق واإلخالص  زواج أآون ق ذا ال ي به ة، لعّل ى الجبه ذهاب إل بما أني لم أستطع ال

  .ديني تجاه الثورة وتجاه إسالمي

ا أو تصويرها   إن العظمة المعنوية لهذا المشهد وقيمته اإلنسانية ونغماته اإل   لهية، يعجز عن بيانه

اء وآل من يخطر                  اء والفالسفة والفقه الكّتاب والشعراء والخطباء والرسامون والفنانون والعرف

  .ببالكم

ة يعجز أي شخص                        اة العظيم ذه الفت إن التضحية وطلب رضا اهللا والمعنوية التي جسدتها في ه

رك هو يوم هذه المرأة، وهذه النسوة الالتي أنعم        إن هذا اليوم المبا   . عن تقويمها بالمعايير السائدة   

  .اهللا عليهن بالصمود واإلستقامة من أجل اإلسالم وايران وعظمتهما
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ١٤/٤/١٩٨٢بتاريخ 

* * * 



  الشهادة والروح االستشهادية عند النساء

ع أب                    وب جمي وبكن وفي قل ى في قل ذي تجل ي     إنه نور القرآن واإلسالم ال شعب اإليران اء ال إن .. ن

  .نوراإليمان، هو الذي جعلكن أيتها النساء ال ترهبن الشهادة
  من حديث في جمع من نساء جنوب طهران

  ٦/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

  .إن رجالنا ونساءنا على أهبة االستعداد للشهادة.. إن شبابنا جميعًا على أهبة االستعداد للشهادة
  جامعيينمن حديث في جمع من الطلبة ال

  ٩/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

تان  ى آردس ذهاب إل ا بال محوا لن أن اس صّر ب داهن ت ا.. )[112]١١٢(اح ت له تان : فقل سألة آردس ال م آ

شهادة       .. سوف تحل، وال توجد ضرورة لذهابكن      ا بال ي أن أدعو له قلت  . واحدة أخرى تطلب من

ا صور من التحوالت التي         إنه . أدعو لك بأن تنالي ثواب الشهيد وتواصلي خدمتك لإلسالم        : لها

شهادة، واستطاعوا أن يفتحوا                ع لل ة التي تتطل ذه الروحي ل ه دموا بمث شهدها صدراإلسالم، إذ تق

  .فتحوا العالم المتحضر آنذاك. المعمورة في نصف قرن تقريبًا
  من حديث في جمع من أعضاء جهاد البناء

  ٣/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

ى     .. أن يستشهدن في آردستان    تطلب مني بعض النساء بأن أدعو لهن         سوة جئن إل إن بعض الن

  .يذهبن للقتال هناك.. هنا وطلبن مني أن أسمح لهن بالذهاب إلى آردستان

  .الشعب والجيش يؤديان دورهما هناك. ليس من الصالح: فقلت لهن
                                                 

 آم  ٨٠تبلغ مساحتها   . آردستان هي إحدى المحافظات اإليرانية الواقعة شمال غربي البالد        ) [112]١١٢(
دأت المنظمـات العميلـة     لم تمض غير أيام قالئل على انتصار الثورة اإلسالمية في ايران، حتى ب            . مربع

وآانت . لالستكبار العالمي في الهجوم على المعسكرات في هذه المنطقة واالستيالء على أسلحتها
هذه المنظمات تتطلع إلى تجزئة البالد والقضاء على الجمهورية اإلسالمية حديثة العهد، وإثر االعـالن               

وآـان للنـساء    . المنطقة للدفاع عن الثورة   عن ذلك توّجه أبناء الشعب اإليراني المنجب للشهداء، إلى          
 .دورآبير ومصيري في الذود عن مبادئ الثورة والدفاع عن وحدة األراضي اإليرانية



  من حديث في أعضاء الحكومة
  ٢/١٠/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

ي أ           بن من ا ويطل شهادة      بعض النساء يأتين إلى هن ون       .. ن أدعو لهن بال ذلك بعض اإلخوة يطلب آ

ع                 . ذلك مني  شعب بجمي اء ال ذي حصل ألبن يجب المحافظة على هذا التغيير الروحي والفكري ال

الجميع يتطلع لشيء واحد وهوالجمهورية اإلسالمية، وهذا ما قادهم لالنتصار، ألنه حق            . طبقاته

  .والحق منتصر
  دمن حديث في جمع من أعضاء اإلتحا

  اإلسالمي لوزارة البريد
  ٣/١٠/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

ل          اة ب واع المعان ل أن ة، لتحم خ وإردة حازم زم راس ات بع ساء المحترم تعداد الن ا أرى اس آلم

  .الشهادة، أطمئن بأن طريقنا هذا سينتهي بالنصر
  من حديث في جمع من نساء طهران

  ٣١/١٢/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

شاب و   ران ل د ق ا عق ت هن ت أجري ة  آن ّلمتني ورق ذهب س اة أن ت ا أرادت الفت اة، ولم رأت . فت ق

الورقة فرأيت أنها آتبت في خاتمتها، بعد أن ذآرت أشياء آثيرة، من أن شبابنا آذا وآذا، آتبت                  

ذه المواقف   . إنني أعشق الشهادة  : تقول ساني من صنع      . وهناك الكثير من ه ذا التحول اإلن إن ه

  . وهبها اهللا سبحانه لكمفأعرفوا قدره، إنه هبة إلهية. اهللا
  من حديث في جمع من اعضاء جهاد البناء

  ٢/١/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  



شهادة شقون ال بابنا يع ون إن ش ا تعلم ساء،  . آم شباب، وبعض الن ؤالء ال ي ه ي ب ا يلتق رًا م فكثي

شهادة         شهداء وأن             . ويأخذون عليَّ األيمان الغالظ ألن أدعو لهم بال واب ال الوا ث أن ين ا أدعو ب وأن

  .ينصرهم اهللا
  من حديث في جمع من قوات تعبئة طهران

  ١٥/٤/١٩٨٠بتاريخ 

* * * 

ّي             ساء والرجال ويصرون عل يَّ الن أتي إل ان ي ا آ رًا م منذ اليوم الذي بدأت فيه هذه النهضة، آثي

  .وأنا أدعو بأن ُيوفقوا وينالوا ثواب الشهادة. بأن أدعو لهم بالشهادة

  احرصوا. إن هذه الروحية تأخذ بأيديكم إلى التقدم. ال تألوا جهدًا في خدمة اإلسالم

  .على المحافظة على هذه الروحية
  من حديث مع العقيد صدري

  ) في آردستان٣٨قائد الفرقة (
  ١٥/٥/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

رأة والرجل           )[113]١١٣()حيث آنت آنذاك في النجف    (منذ أوائل النهضة تقريبًا      أتي الم وم، ت  وحتى الي

شهيد            .  هنا ويرجوني بأن أدعو لهم بالشهادة      والشباب، يأتون  واب ال الوا ث أن ين م ب .. وأنا أدعو له

ة،                         رأة ورق ي الم ا، أعطتن دت قرانهم د أن عق رة، وبع ل فت ه قب ففي أحد مجالس العقد الذي أجريت

شهادة          ي أن             . ولما قرأتها رأيتها تطلب مني أن أدعو لها بال ا تطلب من رأة التي تزوجت لتوه الم

  .هل يخشى مثل هذا الشعب التدخل العسكري.. لشهادةأدعو لها با
  من حديث في جمع من الضيوف األجانب

  ٤/٦/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

ساء               اؤه من الن ع أبن ساء والرجال، ويتطل ق اإلسالم، من الن ى طري الشعب الذي قّدم الشهداء عل

سي       . والرجال للشهادة، شعب لن يرى الذل      ذا ال ى ه رة عل اًال آبي د آم ا نعق اء    إنن دفق من أبن ل المت
                                                 

آان سماحة اإلمام الخميني يعـيش فـي منفـاه بمدينـة النجـف األشـراف فـي العـراق منـذ                      ) [113]١١٣(
 .٢٤/٩/١٩٧٨ ولغاية ٥/١٠/١٩٦٥



شعب شجاعة،                       ات ال ر طبق الشعب، الذي تقف في طليعته النساء المحترمات الالتي هن من أآث

  .والالتي ال يألين جهدًا من أجل تحقق األهداف اإلسالمية

ه                      ساؤه ورجال ذي تقف ن شعب ال وة، ألن ال نبارك للشعب اإليراني هذه البطولة، وال ترهبنا أية ق

ه          على أهبة االستعدا   وة     . د للتضحية وينشدون الشهادة، ليس بمقدور أية قوة أن تواجه وتكم ق إن ق

  .إلهية
  من حديث في جمع من نساء أردبيل

  ١٨/٨/١٩٨٠بتاريخ 

* * * 

ة أي        تعداد لمواجه ة االس ى أهب شهادة، ويقف عل اؤه من العرسان لل ذي يتطوع أبن شعب ال إن ال

ه شيء            ن يرهب شعب ال    . طارئ في سبيل اهللا، ل شهادة سعادة، شعب منتصر          إن ال ر ال . ذي يعتب

ا  . الشعب الذي يضحي بنفسه وبكل ما يملك من أجل اإلسالم، شعب منتصر           نحن منتصرون قتلن

  .أم ُقتلنا
   شهريور١٧من آلمة بمناسبة الذآرى السنوية الثانية لـ 

  ٨/٩/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

صمود        ى ال داءات التي تمارس      إن شعبنا اليوم بكل فئاته وطبقاته، عاقد العزم عل في وجه اإلعت

م، ونأمل                      ر الظل داًء للخروج من ني ة واالستقالل، وف ًا للحري ضده، والتضحية بأرواح أبنائه ثمن

  .من جميع الشعوب والحكومات أن تتطلع إلى هذا الهدف اإلنساني
  من حديث في جمع من السفراء األجانب

  ١١/٢/١٩٨١بتاريخ 

* * * 

  .تي نلن درجة الشهادة الرفيعة في هذه الثورة وفي الدفاع عن الوطنسالم اهللا على النساء الال
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ٢٤/٤/١٩٨١بتاريخ 

* * * 



اؤه                        سابق أبن ارًا، ويت ه، صغارًا وآب سائه ورجال وب ن شهادة في قل إن الشعب الذي يغلي عشق ال

ى، إن  للفوز بالشهادة، تارآين الشهوات الحيوانية والدنيوية، ومؤمنين        بعالم الغيب والرفيق األعل

  .مثل هذا الشعب لن تهزمه هذه الخسارة وإن آانت جسيمة
  من حديث بمناسبة الذآرى

  السنوية الثالثة النتصار الثورة
  ١١/٢/١٩٨٢بتاريخ 

* * *  

وي،    شهادة تحت القصف الج شيد ال ون بن ذين يتغن وذجيين ال ال النم ال واألطف ساء والرج إن الن

وا                  ومن فوق أسّرة     م مقطع سان وه ة لإلن ال المهني ى جبهات القت ودة إل المستشفيات، ويتمنون الع

اء،  فة والعرف سجله الفالس ا ي صوره، ومم ا نت مى مم ة أس ذه الروحي ل، إن ه دي واألرج األي

ة،           . ويصوره الفنانون والرسامون   إن ما توصل إليه هؤالء بالسبل العلمية واإلستداللية والعرفاني

ب، وجده                 . لخطوات الغيبية توصل إليه أولئك با    ات الكت ين طي ه هؤالء ب وإن ذلك الذي بحث عن

  .أولئك في ساحات الدم والشهادة على طريق الحق
  من آلمة الى عوائل الشهداء واألسرى والمعوقين

  ٢٨/٨/١٩٨٣بتاريخ 

* * *  

شع     .. الشعب الذي يعشق نساؤه ورجاله الشهادة     .. الشعب الذي يتطلع للشهادة    ذا ال ب ال  إن مثل ه

صادية                 اة اإلقت ر، أواشتدت المعان شيء الفالني أو آث ّل ال ا ق شغل أولئك     . يعبأ إذا م ذا ي إن آل ه

ع              . الذين ربطوا حياتهم بها    شيء الفالني زاد أم نقص، ارتف أون بال اهللا ال يعب إن الذين ارتبطوا ب

  .سعره أم انخفض
  من آلمة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

  ٨/٢/١٩٨٥بتاريخ 

** *   



ة     يتراجع            .. )[114]١١٤(تأتون وتفجرون صالة الجمع ة ان شعبنا س ! تتصورون بضربكم لصالة الجمع

ة        ه           .. لقد شاهدتم ماذا فعلوا في صالة الجمع اريخٌي جدير بالتحدث عن شهٌد ت ه م يس بوسع    .. إن ل

سه من الصعب أن يصدق         . الكلمات أن تعبرعن أبعاد هذا المشهد التاريخي       م يرالمرء بنف : فما ل

ى جواره      . المرأة وطفلها على صدرها    ه إل اآنهم ال يخشون اإلنفجار           . الرجل وابن ابتون في أم ث

  .وال يتحرآون من أماآنهم

اد                      ك ع ًا، رغم آل ذل وه جميع وفي الجهة األخرى، يقف أولئك الجبناء، واإلنفجارالذي شاهد تم

  .هو شعبناهذا .. الجميع ليجلس آل واحد في مكانه بكل اطمئنان ولن يترآه أبدًا
  من آلمة بمناسبة بدء العام الجديد

  ١٨/٢/١٩٨٥بتاريخ 

* * * 

  دور النساء خلف الجبهات ودعمهن للمقاتلين

ى   تن إل ي يفترض أن يلتف شابات، الالت سوة وال ذه الن ل ه اذج مث دون نم اريخ، هل تج ودوا للت ع

دعم                 دم ال دها لتق راد     شبابهن ؟ هل تجدن مثل هذه المرأة العجوزالتي تبذل آل جه ساعدة ألف  والم

ا ؟                     الجيش وقوات حرس الثورة ؟ هل رأيتم مثل هذا ؟ هل سمعتم بمثل هذه المواقف في مكان م

ى جنب الرجال من                 .. فإذا سمعتم دّلونا عليها    في أي مكان تجدون مثل هذا، حيث تقف النساء إل

   وترافقهم؟)[115]١١٥(أفراد الجيش والحرس وشرطة الحدود
  ؤولي البالدمن حديث في جمع من مس

  ٢٨/١٠/١٩٨٠بتاريخ 

* * * 

ة حرب ي حال بالد ف اء ال رون اآلن مختلف أنح م ت ة حرب .. إنك ي حال وتهن ف ات داخل بي الفتي

  .إذ أنهن يعملن من أجل الجبهات. أيضًا
  من حديث في جمع من الطلبة السائرين على نهج اإلمام

  ٣/١١/١٩٨٠بتاريخ 

                                                 
 .١٥/٣/١٩٨٥نبلة في صالة الجمعة بطهران بتاريخ إشارة إلى حادث إنفجار ق) [114]١١٤(
قبل توحيد القوى اإلنتظامية، آانت شرطة الحدود التي تمثل جزًءا من هذه القوات، تمـارس               ) [115]١١٥(

 .وظيفتها في أنحاء واسعة من البالد، خاصة في القرى واألرياف والمناطق الحدودية



* * *  

راق ت  ي الع دة ف ة واح دون قري ل تج ؤالء ه ى ه دعم إل ذا ال ل ه دم مث ك )[116]١١٦(ق الطبع إن أولئ ؟ ب

ز             .. يأخذونه بالقوة، ينهبونه   في أي قرية من قرى العراق يعمل شبابها ونساؤها في تحضير الخب

  وإرساله إلى الجبهات؟ هل يخاف أحدًا، مثل هذا الشعب؟ ولماذا يخاف؟
  من حديث في جمع من الطلبة السائرين على نهج اإلمام

  ٣/١١/١٩٨٠يخ بتار

* * *  

ن      اآن الحساسة، َم اآلن حيث تتواجدون في جبهات القتال، ويتواجد جنودنا ينصرهم اهللا في األم

ذي  . الذي يقوم بتوفيراحتياجاتهم ؟ إن النساء هن الالتي يقمن بإعداد الخبز لكم   وإن الشعب هو ال

م   ة لك األموال الالزم رع ب م، ويتب ذخيرة لك دم ال شعب الم .. يق ه ال ي  . سلمإن شاهدوا ف م ت أل

اتلين                 ى المق ا إل رع به ًال   . تلفزيوناتكم، إمرأًة عجوزًا آل ما تملكه عشر بيضات، تأتي وتتب أو طف

ه من أجل        . لديه عشرة تومانات يأتي ويتبرع بها      من أجل ماذا يقدم هؤالء آل هذا ؟ إنهم يقدمون

  .من أجل البلد اإلسالمي.. اإلسالم
  قوات المسلحةمن حديث في جمع من خريجي ال

  ١٦/١١/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

واز   ي األه د رضا ، ف د محم ي عه دلعت ف ًا ان ساء  )[117]١١٧(افترضوا أّن حرب ت ن ل آان ثًال ، فه  م

ن                  )[118]١١٨(خراسان ذا النحو ؟ أي  تعّد للمقاتلين الخبز؟ أم تدعو اهللا لهزيمتهم؟ فهل األوضاع اآلن به

كومة وللجيش؟ نحن ال نعرف مكانًا في العالم يوجد          تجدون مثل هذا الدعم الشعبي الذي يقّدم للح       

دءًا من       . فيه مثل هذا   د من نوعه، ب و فري إنه أمر فريد، لن تجدوا له نظيرًا حتى في التاريخ، فه

                                                 
 .يقصد النظام البعثي العراقي) [116]١١٦(
تقع مدينة األهواز ــ مرآز محافظة خوزستان ــ في القسم الجنـوبي مـن الـبالد إلـى جانـب                    ) [117]١١٧(

 .نهر الكارون
تعتبر خراسان أآبرمحافظات البالد، حيث تحدها من الـشمال جمهوريـة ترآمنـستان، ومـن               ) [118]١١٨(

جرجـان ،   الشرق أفغانستان، ومن الجنوب محافظة آرمان وسيستان ، ومن الغرب محافظة أصـفهان و             
 .وتمثل مدينة مشهد الدينية المقدسة مرآز هذه المحافظة



اتهم        ك           )[119]١١٩(األطفال الصغار الذين يتبرعون بعشرة تومان اًء بتل سلحة، وانته القوات الم رورًا ب  م

رة،            المرأة العجوز ذات الثمانين عا     مًا التي تبرعت بمجموعة من البيض، إن لهذا العمل قيمة آبي

ن      مى م ذا أس وب ه صار القل يم، وإن انت ذه الق صرنا له د انت ا، ولق ة عليه ن المحافظ ا م د لن ال ب

  .انتصار الدول
  من حديث في جمع من محافظي البالد

  ٦/١٢/١٩٨٠بتاريخ 

* * * 

 في جبهات القتال وحدهم ـ يتواجدون اآلن في     إن جميع أبناء شعبنا ـ وليس الشباب المتواجدون 

  .فالجميع يرى نفسه في جبهة الصراع. ساحة المعاناة وفي ميدان القتال
  من حديث في جمع من أعضاء مجلس الشورى

  ١٩/٣/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

م      يش ودع ي مناصرة الج ن ف ي يعمل ات الالت ساء المحترم ذه الن ون ه ي التلفزي اهد ف دما أش عن

  .سلحة، أشعر بمكانة لهن في نفسي ال أشعر بها تجاه أي شخص آخرالقوات الم

د           ن أح أة م يئًا أو مكاف ه ش ن ورائ رن م ًال ال ينتظ ؤدين عم سوة ي ذه الن ديات  . إن ه ن جن إنه

  .مجهوالت يتواجدن في جبهات الجهاد، بل منهمكات فيه

ع       ن جمي شعبي م ضور ال ذا الح وى ه يئًا س المية ش ة اإلس ق الجمهوري م تحق ل إن ل ات وآ الفئ

د       . الطبقات في الساحة، وإشرافهم على إدارة شؤون البالد، لكان هذا يكفي            ك معجزة ال أعتق وتل

الى         . أنها وجدت في مكان آخر     إنها نعمة إلهية لم تتدخل فيها يد اإلنسان، لقد حبانا اهللا تبارك وتع

ذين  ال ال سوة واألطف ذه الن دي به درها، وأن نقت ي ق ا أن نع ا، ويجب علين شاطهم به  يمارسون ن

ر األنقاض           ا غي م يتبقى منه دن التي ل تعلم   . خلف الجبهات، وأولئك الصامدين في الم ا أن ن علين

  .منهم األخالق اإلسالمية وقوة اإليمان والتوجه إلى اهللا
  من حديث في جمع من أعضاء مجلس الشورى

  ١٩/٣/١٩٨٠بتاريخ 

                                                 
عشرة تومانات، عملة إيرانية صغيرة، يتقاضاها األطفال من آبـائهم آمرتـب يـومي فـي تلـك                   ) [119]١١٩(

 .األيام



* * *  

ان     لعّلنا ال نستطيع أن نجد على مّر التاريخ، ن      صغار والفتي ال ال ظيرًا لما نشهده اآلن حيث األطف

ال            ه حاضر     . اليافعون والنساء والعجائز، والعرسان حاضرون جميعًا في جبهات القت شعب آّل ال

  .في ساحة المعرآة
  من حديث في جمع من أهالي جنوب طهران

  ٥/٤/١٩٨١بتاريخ 

* * * 

ساء،    ذي حصل للن ول ال و التح ران ه ي اي دث ف ا ح رز م ضة  إن أب ذه النه ي ه ساء ف دور الن  ف

شاط           ن ن ر م ال أآث ات القت ف جبه شاطهن خل ا أن ن ال، آم ن دور الرج ر م ان أآب ورة آ والث

ة          واء تربي ة، س ال التربي ي مج ورة ف ذه الث ي ه ر ف ن الكبي ى دوره افة إل ضًا، إض رين أي اآلخ

  .أطفالهن، أو عملهن في المدارس والمراآزاألخرى

دى الرجال،               إن العواطف واألحاسيس التي تت     وافرة ل ر مت ا وغي صف بها النساء فريدة من نوعه

ا     ة مم ر قيم ّم وأآث ر وأه واطفهن أآب ن ع وحي م ات ب ف الجبه نهن خل صدر ع ا ي إّن م ذا ف وله

دًا                  دة ج اًال مفي يصدرعن الرجال، وبفضل العواطف التي تتحلى بها النساء، أنجزن وينجزن أعم

  .لجبهات القتال
  من حديث في جمع من نساء

  ضاء الجهاد الجامعيأع
  ٢٣/٥/١٩٨١بتاريخ 

* * * 

ة     . لقد مّن اهللا تبارك وتعالى على هذا الشعب بأن حقق له هذا النصر             ونحن نأمل أن تصبح دعام

ساء                   زام الن ستقبل بفضل الت ر استحكامًا في الم شعب واإلسالم أآث ساعيكن      . هذا ال فمن خالل م

ة          ى              أيتها النساء المحترمات، يتمكن الشباب من خدم ال حت ى جبهات القت وطن والتوجه إل ذا ال ه

ة      ال النافع ار وأداء األعم اء واإلعم ي البن ات ف ف الجبه شاطهم خل ة ن صر، وممارس ق الن تحقي

  .األخرى
  من حديث في جمع من نساء
  أعضاء الجهاد الجامعي



  ٢٣/٥/١٩٨١بتاريخ 

* * * 

كما أنكم منشغلون بالقتال في  ف. إن جميع أبناء الشعب اإليراني المسلم، يحبون الجيش ويساندونه   

رهم                     دعم دون أن يجب واع ال ديم آل أن الجبهات، فإن الناس هنا أيضًا منشغلون خلف الجبهات بتق

وده      . أحد على ذلك   ًا         . الطفل الصغير يأتي ويتبرع بحصالة نق سبعين عام رأة العجوز ذات ال والم

  .تقّدم حليها ومجوهراتها التي اّدخرتها طوال عمرها
  ي جمع من قادة القوات المسلحةمن حديث ف

  ١٤/٦/١٩٨١بتاريخ 

* * *  

ذخيرة                    إن تعاون الناس وتكاتفهم اليوم لم يسبق له مثيل، ففي آل يوم نرى نساًء يأتين ويتبرعن ب

  .عمرهن، بحليهن ومجوهراتهن، في سبيل اهللا ومن أجل الدفاع عن اإلسالم
  من حديث في جمع من أئمة
  الجمعة في مدينة آيالن

  ٢٥/٥/١٩٨٢يخ بتار

* * *  

وس    ي نف ة ف ْن تزرعون الحماس ا م بطالت، ي ساء ال ا الن شجعان وأيته ال ال ا الرج م أّيه ة لك تحي

شائر            ة الع  وإرسال المساعدات     )[120]١٢٠(المقاتلين الشجعان، وتهيئون دعامة قوية لهم من خالل تعبئ

ة أو خلف ال  ي الخطوط األمامي واء ف ة األخرى، س ودآم األخوي ة وجه اتالمادي ت . جبه د بات لق

  .جهودآم وسيلة لكشف مؤامرات أعدائنا واحباطها
  من آلمة الى قوات التعبئة

  ٤/٦/١٩٨٢بتاريخ 
                                                 

العشائر هم جزء من أبناء الشعب اإليراني المسلم، ويقطنون في الجبال والهضاب الـصالحة              ) [120]١٢٠(
وقـد  . شي، وحياتهم بسيطة وادعة، ينتقل أآثرهم من مكان إلى آخرطبقًا لفـصول الـسنة             لرعي الموا 

. آان لهم دور فعال ومصيري طوال التاريخ اإليراني في المجاالت الـسياسية واإلقتـصادية واإلجتماعيـة               
وعنـد انتـصار الثــورة   . وإبـان اسـتعمار بريطانيـا إليــران آانـت لهـم وقفــة عظيمـة فـي وجـه المــستعمر        

سالمية المبارآة بايعوا قائد الثـورة اإلسـالمية اإلمـام الخمينـي، وآـان لهـم حـضور واع وفعـال فـي                       اإل
شتى مراحل الثورة اإلسالمية والدفاع عنهـا ، وخاصـة إبـان الحـرب العراقيـة الظالمـة ضـد الجمهوريـة                 

 .اإلسالمية 



* * * 

ا بوسعها،                      ديم آل م إننا ــ والحق ــ مدينون لجهود هذه الجماهير العظيمة التي لن تتوانى عن تق

د             ه طوال عمرهن من           وال تنتظر مقابل ذلك شيئًا، بدءًا من تلك الُمسنات الالتي يُج ا ِاّدخرن نَّ بم

روه       ا ادخ أتون بم ودهم وي ّصاالت نق ون ح ذين يفتح ال ال ؤالء األطف اًء به الم، وانته ل اإلس أج

  .ليتبرعوا به من أجل اإلسالم

الى  ارك وتع ى اهللا تب ك إل ُل ذل ه، ولكن أوِآ شعب ووصف خدمات ذا ال ريم ه ي عاجز عن تك إنن

ليحفظكم اهللا ويبقيكم ويمّن عليكم بالمقاومة والصمود      . عطائهليشمله بعنايته الخاصة وينعم عليه ب     

  .في خنادقكم
  من حديث في جمع من علماء الدين

  ١٧/١٠/١٩٨٢بتاريخ 

* * *  

ذه الظروف العصيبة التي تمر                       ل ه ينبغي أن أشكر أهالي مدينة قم ونساءها العظيمات، ففي مث

وم             بها البالد في مواجهتها للقوى الكبرى والقوى الفاسد        ة، وتتعرض للهجوم من آل صوب، تق

ا أولئك األبطال في الجبهات                      . هذه النسوة خلف الجبهات بأداء خدمة ال تقل عن تلك التي يؤديه

ي ممارسة  ضًا منهمكات ف تن أي د، أن ذا البل دفاع عن ه ي ال ون ف ك األبطال منهمك ا أن أولئ فكم

اتلين  نشاطكن المتمثل ـ أوًال ـ في بناء أنفسكن وتربية البنين    والبنات، وثانيًا، في تقديم الدعم للمق

ال       ّيم                   .المرابضين في جبهات القت ل، وهوعمل ق اء الجمي شكر والثن ذه العمل جدير بال ل ه إن مث

  .ذوأجر جميل لدى اهللا تبارك وتعالى
  من حديث في جمع من نساء قم

  ١٣/٣/١٩٨٣بتاريخ 

* * * 

اء            وام، من أبن دعم             إن أبناء هذا الشعب من البسطاء والع دمون ال ذين يق م ال اف، ه رى واألري  الق

ارًا وصغارًا، منهمكون في            . والمساعدات للجبهات وخلف الجبهات    إن الجميع نساًء ورجاًال، آب

  .تقديم الخدمات

  من الذي دفع هؤالء لتقديم هذه الخدمات؟
  من حديث في جمع من العلماء المرافقين لقوافل الحجاج



  ١٧/٨/١٩٨٣بتاريخ 

* * *  

ذي                لو لم    ات، وال تكن مجاهداتكم ومجاهدات إخوتكم وأخواتكم الكبار في الجبهات وخلف الجبه

دات                        وة وأي مع أي ق ال الخاصة، ف ة القادرالمتع تم بعناي ا حظي هو بفضل صدقكم واخالصكم لم

ر           ذا البح ن ه زة، م م العزي ذ بالدآ المية وتنق ة اإلس ذ الجمهوري دورها أن تنق ان بمق ة آ حربي

  . الذي تظافرت فيه جهود الشرق والغرب وأذنابهم، من أجل إغراقناالمتالطم األمواج،
  من بيان في تكريم شهداء الثورة االسالمية

  ٧/٢/١٩٨٥بتاريخ 

* * *  

واعن              ذين دافع نتقدم بجزيل شكرنا وتقديرنا، نحن الذين نعترف بعجزنا، إلى المقاتلين االعزاء ال

ادة، وأناروا بدمائهم الطاهرة طريق الحرية      وطنهم اإلسالمي من خالل مقاومتهم وتطوعهم للشه      

  .أمام جميع الشعوب التي ترزح في األسر

آذلك نشكراألمهات واآلباء واألخوات والزوجات واإلخوة الذين لم يتقاعسوا خلف الجبهات عن      

م    زاء، ول دين األع ة المجاه وا لحماي د اإلسالمي، وهّب الم والبل ذود عن اإلس دس وال دفاع المق ال

ذا المجال     يبخلوا ب  زم، المتواجدين في             . شيء في ه شعب العظيم والملت اء ال ع أبن شكر جمي ا ن آم

  .الساحة دومًا
  من نداء الى المجاهدين في جبهات النور

  ١/٩/١٩٨٥بتاريخ 

* * * 

ات   ي جبه ضحية ف دام والت ال اإلق ى الرج ا يجب عل ه مثلم ن أن ساء أن تعلم ا الن ن أيته ينبغي لك

  .العون والمساعدة خلف الجبهاتالقتال، يجب عليكن تقديم 
  من حديث في جمع من النساء بمناسبة يوم المرأة

  ٢/٣/١٩٨٦بتاريخ 

* * *  



وفقهن                    د وأرجواهللا سبحانه أن ي غ جي ات العظيمات مبل ساء العراقي ه الن إن المبلغ الذي تبرعت ب

ى ش      ضاء عل ي الق انون ف ذين يتف زاء، ال اتلين األع الم والمق ة اإلس أآثر، لخدم ر ف وى أآث ّر الق

  .الكبرى وأذنابها، أسأل اهللا تعالى السالمة والسعادة للجميع
  من بيان لإلمام يثمن فيه تبرعات األخوات العراقيات

  المسلمات الى جبهات القتال
  ١٩/١٢/١٩٨٧بتاريخ 

* * *  
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 احتقار الذات والتغّرب

نكن  وا م انتكن ويجلع دوآن مك زلتكن، وليفق دآن من من سعورة لتجري ة م ة إعالمي ّنوا حمل د ش لق

ن    ذ م رب، والموضة يجب أن تؤخ ن الغ أتي م ة يجب أن ت اج وأدوات الزين اء، ألن المكي غرب

د  وإذا ما ابتكر الغرب شيئًا جديدًا، وجب تغيير الموضة بما يتناسب و           . الغرب آل  . ابتكاره الجدي

ع                           ّود الجمي ذلك، وتع ة ل ة قوي ة إعالمي ستوردونه من الغرب ، ورّوجوا حمل ساء ي ما تحتاجه الن

ثًال            را م عليها أيضًا، بحيث لو طرح شيء جديد، وقيل أن الشيء الفالني أصبح موضة في انجلت

دة                 سكن بالموضة الواف ديهن وتّم ا في أي ًا عم دما أر  . ، تخلت النساء جميع ة      فعن ّدوا بدل ادوا أن يع

صًا           سا، خصي دة، من فرن توفدوا المصممين مرات عدي لفرح بهلوي ـ أظن بمناسبة التتويج ـ اس

رح    )[121]١٢١(لذلك وأنفقوا أمواًال طائلة بهذه المناسبة      ًا لف وا ثوب والطريف  . ، آل ذلك من أجل أن يهيئ

ة        رح في إحدى المرات قائل سة ب    : لقد صرحت ف ا ألب بس أطفالن عضهم بعضًا، إذ نعطي    نحن ُنل

ر           دما يكب ى األصغر عن ر إل ك الصحف       . لباس األآب د ذآرت ذل اذا           . لق ذا ؟ لم اذا آل ه ولكن لم

ة             وال ـ مئ ن األم م م الث، وآ رتين وث ران م سا وطه ين فرن ل ب صمم أن يتنق ذا الم ي له ينبغ

  .وخمسين ألف تومان،ال أدري ـ يجب أن تنفق على ماذا؟ ومن أجل ماذا؟ من أجل تخديرآن
  من حديث في جمع من النساء
  أعضاء رابطة ولي عصر

  ٢/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ة،                          ة الغربي ًا، وأشاعوا في أوساطنا التربي ران تمام سانية من اي ة اإلن ى محوالتربي وا عل لقد عمل

ة فاسدة                     ة غربي ل تربي ليمة، ب ة س ة غربي م تكن تربي ا انتهك من        .. وحتى هذه األخيرة ل ّل م ولع

م                       المعنويات في عه    تد أذاه ر وضوحًا، إذ اش م أآث ا آانت مظاهر الظل ر، وربم ان أآث ن آ د اإلب

  .للناس، واشتد أذاهم للنساء أآثر
  من حديث في جمع من نساء مدينة االهواز

  ٢/٧/١٩٧٩بتاريخ 

                                                 
الغ باهـضة ألجـل حفـالت    إشارة إلى اسراف العائلة البهلويـة وترفهـا، حيـث آانـت تنفـق مبـ            ) [121]١٢١(

، آان قد اتسم بمظاهرالبذخ والتـرف       )فرح بهلوي (الحفل الذي أقيم لتتويج     : على سبيل المثال  . تافهة
وفي هذا الحفل وضع على رأس الملكة تـاج صـنعه بيـر آريـل الحرفـي الفرنـسي                   . بحدال يمكن تصوره  

فـع ثمنهـا مـن معانـاة الـشعب      المعروف، من الذهب والبالتين، واستخدم فيـه جواهرثمينـة آـان قـد د         
 .االيراني المحروم



* * *  

م                         : أستطيع القول  ر من الظل ان أآث ن واألب، آ د آل من اإلب سائنا في عه إن الظلم الذي لحق بن

اه                .. ة الطبقات   الذي لحق ببقي   د رضا ش ساء في عه وا بالن م  . ربما ال يتذآر معظمكم ماذا فعل يعل

د، تحت شعار                 ذا العه ا    : اهللا ماذا تحملت النساء من مصائب في ه ران آأورب د أن نجعل اي . نري

ران    د أن يمارس النصف اآلخر دوره في المجتمع             .. نريد تحديث اي وا       . نري اذا فعل درون م ال ت

  .بالنساء
  في جمع من نساء مدينة االهوازمن حديث 

  ٢/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

الغرب       (مادام الشغل الشاغل لهذه النسوة       زي  ) ال أقصد جماهيرالشعب وإنما أولئك المتأثرات ب ال

ا                      إذا ظهر شيء في الغرب سرعان م الفالني والمكياج الكذائي والموضة القادمة من الغرب، ف

ذا الت      .. يقلدونه هنا  ن تحققي                 ما لم تتخلي عن ه سانًا، ول وني إن يس بإمكانك أن تك د األعمى فل قلي

ك من                        . استقاللك د ل ة، فال ب ا آأّم الم لن رام الع ين الحت إذا أردت أن تكوني مستقلة، وآنت تتطلع

ذا   رب ه د الغ ن تقلي تخلص م ن     . ال أملن أن تحقق ال ت اطكن، ف ي أوس ًا ف د باقي ذا التقلي ا دام ه فم

  .استقاللكن
  شهريور ١٧من حديث بمناسبة 

  ٨/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

دايا الغرب                  ان من ه ك آ ى        . لقد سّخروا آل األمور لتضييع شبابنا، آل ذل دفون إل انوا يه م آ إنه

ق التكامل              ى طري روا عل ئال يعث ا ل إيجاد سبل ووسائل يتمكنون من خاللها تضييع نسائنا ورجالن

  .اإلنساني
  من حديث في جمع من العامالت في حقل التعليم

  ١٣/٩/١٩٧٩خ بتاري

* * *  



ى                ة، عل م خون شباب الفاسدين، ه إن أولئك الذين يتطلعون ألن يجعلوا من النساء ألعوبة بأيدي ال

ة،                     ا متبرجة ونصف عاري ا، بخروجه رأة ومكانته النساء أن يحذرنهم وال يتصورن أن شأن الم

  .أمٌر عادي، فهذا ال يليق بشأنها، بل هو شأن الدمية وليس المرأة
  ي جمع من نساء قممن حديث ف
  ١/٢/١٩٨٠بتاريخ

* * * 

ًا     سين عام ي الخم رأة ف ت الم ة، حّول اء الجهل ث الخطب سمومة، وأحادي الم المغرضة الم إّن األق

ساء الالتي آن                            ّر الن ى ج وا عل د عمل لعة، وق ى مجرد س ث، إل وي الخبي السوداء من الحكم البهل

ّف الق    اآن يع ى أم واء، إل ذه األج أثر به تعداد للت ى اس ي   عل ن يرغب ف د م ا، فليع ن ذآره م ع ل

اش واألراذل في                       ى الصحف والمجالت وأشعار األوب ك الجرائم، إل اإلطالع على جانب من تل

ي عن الحجاب اإلسالمي فصاعدًا،         عهد رضا خان بدًءا بفترة اجبار النساء على السفور والتخل

ذاك     آما يمكن التعرف على تلك الجرائم من ملتقيات ومراآز الفساد التي آ             ائعة آن ّود  .. انت ش س

  .اهللا وجوههم وتحطمت أقالمهم التي تّدعي التنوير

دة عن                       رأة والرجل، آانت بعي ة الم ال يتبادر إلى األذهان أّن تلك الجرائم التي ارتكب باسم حري

  .تخطيط الناهبين الدوليين والمجرمين المحترفين
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ٥/٥/١٩٨٠بتاريخ 

* * * 

ة                      ومن   ة مزّيف ا أن نكون ذوي ثقاف ا بنحو إم األمور األخرى التي أشرُت إليها آنفًا أنهم قد جعلون

ه بمظاهر              . أوال نكون  ى أخمص قدمي ة رأسه إل سًا من قم ان متلب ا آ ـ إذا م اة ـ فالشاب ــ أو الفت

عي  وإن ارتضى العيش آبقية المسلمين، فهو رج      . الثقافة الغربية، آان في أنظارهم ذا شأن رفيع       

ه                . ومتخلف جداً  اده عن الغرب أو اقتراب دم من خالل ابتع إنهم آانوا ينظرون إلى التخلف والتق

د                        ستوردة من الخارج، لق ه للموضة الم سبة مواآبت ثًال، ون ه م منه، وما هي موضة لباسه وحذائ

  .بذلوا جهودًا مضنية لجعلنا أناسًا استهالآيين
  من حديث في جمع من موظفي

  التلفزيونمؤسسة االذاعة و
  ٨/٣/١٩٨٢بتاريخ 



* * * 

د        ائن الفاس ذا الخ ها ه ي مارس ال الت ة األفع درك طبيع د، ي ك العه داث ذل ذآر أح ن يت ل م إن آ

فمن أجل تحقيق نصر سريع، لم يتوانوا عن استخدام آل            . بمساعدة عمالئه الخونة، بحق النساء    

  .سادالسبل لحرف النساء المظلومات، وجعلهن مستهلكات، وجرهن إلى الف

عار    ب واألش ى الكت ي نظرة إل ود، أن يلق د األس ك العه درك ذل م ي ذي ل ل الحاضر ال ي الجي يكف

ع         اآن بي وت القماروأم شاء وبي ز الفح الت ومراآ صحف والمج ات، وال سرحيات والمؤلف والم

ك عن         ذين شاهدوا آل ذل الخمور ودورالسينما، التي تذّآر بذلك العهد، أو أن يسأل من أولئك ال

ة        آثب، أيّ  رأة الراقي ة الم سان، تحت واجه ة لإلن  ظلم وخيانة لحقت بهذه الطبقة المربية والمعلم

  .والعصرية
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ١٤/٤/١٩٨٢بتاريخ 

* * * 

رأة                   عندما آنت تنظرإلى طبقات الشعب، آنت ترى أن قيمة المرء ومكانته في أنظار آل من الم

  .والرجل، بمظهره وجودة لباسه

اس       ) شياآة(ان لباسه أآثر قيمة وأآثر تأّنقًا و      فمن آ  ين الن ر ب رأة التي      . حظي بشأن أآب ذلك الم آ

ي          ر ف ة أآب ى بقيم ت تحظ سها، آان ي ملب دهم ف ي، وتقّل ى الطرازاألورب ا عل ون زينته تك

  .وعمومًا آانت قيمة آل شيء لدى الغالبية مرتبطة بالجوانب المادية. أنظارالنساء
  مي نهضة مكافحة األميةمن حديث في جمع من معل

  ٢٦/١٢/١٩٨٢بتاريخ 

* * * 

ام     . لقد حرمونا في التاريخ القريب وخاصة خالل القرون األخيرة من أي تقدم            ًال من الحك وإن آ

الخونة واألسرة البهلوية خاصة، ومراآز الدعاية المحاربة لمعطياتنا، وآذلك اإلحساس بالحقارة           

ّدنا   ك ص ل ذل الوجود، آ ساس ب دم اإلح دم أو ع شاط للتق ن أي ن ف  .  ع ضائع بمختل تيراد الب فإس

ل                    ل أدوات التجمي ستوردات مث أنواع الم شباب ب ة ال أصنافها، وَشغل النساء والرجال وخاصة فئ

شجيع روح                     سلع وت اء ال افس في اقتن ى التن ل إل ووسائل الترف واألالعيب الصبيانية ودفع العوائ

ه قصة              ه ل ذا بحد ذات ة في               االستهالك أآثر فأآثر ــ وه شباب، العناصر الفعال ع ال ـ ودف ة ـ  مؤلم



ة     صائب المدروس ذه الم ن ه شرات م اء، وع شاء والبغ شاء مراآزالفح ساد بإن ى الف ع، إل المجتم

  .اتجهت بأجمعها لإلبقاء على حالة التخلف في بالدنا
  من الوصية السياسية ـ اإللهية

  ٥/٦/١٩٨٩بتاريخ 

* * *  

  السفور

ًا في شرع              :آان أحد علماء الدين يتساءل      أيهما يلحق ضررًا ماديًا ومعنويًا بالبالد ويعتبر محرم

: وآان آخر يقول. اهللا ورسوله، هذا اإلصرار الخبيث على إشاعة السفور،أم النهوض بالحرب ؟          

ذه  ة(إن ه تقالليتنا،    ) القبع ي اس ن ف الم وتطع ة اإلس ارعلى دول ي ع ب، وه ات األجان ن مخلف م

  .وتعتبر حرامًا بشرع اهللا
  ٢١٣ األسرار، ص آشف

* * *  

ول           ى حد ق شوارع، وعل ى ال إنهم يعتبرون تحّضر البالد ورقيها، بخروج النساء شبه عاريات إل

اعالً      : جهالئهم ك      . بالسفور يصبح النصف اآلخر من المجتمع ف م ذل ا نعل ة؟ آلن ة فاعلي . و لكن أي

  . والعقلأنهم غير مستعدين أن تدار شؤون البالد بأسلوب عقالني وفي ظل شرع اهللا
  ٢٢٤آشف األسرار، ص

* * *  

ة من          دل ـ حفن بالد والع انون ال ًا لق نحن نقول إن الحكومة التي تطلق في آل مدينة وقرية ـ خالف

ات،    سلمات البريئ ات الم ساء العفيف ى الن ضوا عل شرطة، لينق سمى بال شر ت ة للب ات اآلآل الحيوان

اف،              وة حجاب العف الحراب والق وق رؤوسهن ب ساء     ويسلبوا من ف ة الن دامهم الملوث ويدوسوا بأق

  .المحترمات الفاقدات للولي، ويجهضوا حملهن، إن هذه الحكومة ظالمة ودعمها بمثابة الكفر

ذا،           ديكم غيره ان ل ضًا، إذا آ ة أي ا ظلم ة وعمالءه ة ظالم ستبدة حكوم ة الم ا نعتبرالحكوم إنن

  .فأفصحوا عنه لكي تصبح الفضيحة أآبر مما هي عليه اآلن

سائهم                     إن أبنا  ذين تصرفوا مع ن تبداد ال ة عمالء االس ون رؤي ء الشعب اإليراني المظلوم ال يطيق

شرف   ن ال ك ذرة م رمهم ال يمتل ْن يحت ل َم شين، وإن آ ك التصرف الم ومين ذل الهم المظل وأطف



ر   دآتاتورالالهث حيث يعتب ة لل ي تناصر الممارسات الظالم ذه الصحف الت صاف، وإن ه واإلن

تبداد الوحشي،             السفور ومحاربة حجا   ة تناصراالس ب النساء من أآثرأفعاله سوءًا، هي في الحقيق

  .وال بد من إحراقها في الساحات العامة
  ٢٣٩آشف األسرار، ص 

* * * 

سائهم                  إن الناس عندما يرون الشرطة بدًال من المحافظة على األمن تتصرف بهذه الوحشية مع ن

ة والحراب إل         يهن باألحذي ابهن، أو تعمل             المظلومات، وتنهال عل ي عن حج ى التخل ارهن عل جب

ذه، آيف   ة ه ة العارالمخجل ها قبع ى رؤوس ك لكي تضع عل اعة الفاحشة وتفعل آل ذل ى إش عل

  .تتوقعون منهم أن يؤدواالضرائب ويعتبرونها من حقوق الدولة الحقة
  ٢٥٠آشف األسرار، ص 

* * * 

و          إن هذه الحيوانات الشهوانية، التي تتطلع باسم رقي البالد           رقص والله ى ال ات إل إلى سوق الفتي

ة وسالمة                      ى عف سفورالذي قضى عل ة الحجاب وإشاعة ال والفحشاء،ال تنوي التخلي عن محارب

ا رضا خان                       رى التي ارتكبه ات الكب ّد من الخيان ذي يع العنصرالشبابي الفاعل في مجتمعنا، وال

ضاتهم        بحق هذا البلد، غافلين عن أن المؤمنين المتدينين سيحطمون عن قري            ـ بعون اهللا وبقب ب ـ

  .الفوالذية ــ تلك الرؤوس الخاوية
  ٢٨٣آشف االسرار، ص 

* * * 

ر                    سعادة غي ذه ال د من آل ه ذا البل أين هي السعادة التي حظي بها هذا البلد حتى اآلن؟ لم يجن ه

م األسرة                اف وحّط ى العف . خوذة مستعملة استغنى عنها اآلخرون، وإشاعة السفورالذي قضى عل

دو                       أو إن  ة، ويب ة والفضائل األخالقي روات الوطني ة، مع ضياع الث شوارع الفاره شاء عدد من ال

  .أنكم بهذه السعادة تحققون سعادتكم األخرى
  ٢٩٢آشف األسرار، ص 

* * *  



ال بالحضور    وا الرج ا، وألزم ي يقيمونه ة الت الس الكذائي ي المج ساء بالحضور ف وا الن د ألزم لق

ر مرآز    . المجالس الفاسدةبرفقة نسائهم وبناتهم في تلك     حصل ذلك حتى في مدينة قم، التي تعتب

  .علماء الدين
  من حديث حول األساليب النضالية للمسلمين

  ٢/١٢/١٩٦٢بتاريخ 

* * * 

ت؟                أنظروا إلى جهودآم المفضوحة في إشاعة السفور خالل هذه العشرين عامًا ونيف، ماذا حقق

  فأنظروا إلى هذه الدوائر آيف تعّطل عملها؟لقد عملتم على إدخال النساء إلى الدوائر، 
  من حديث حول األساليب النضالية للمسلمين

  ٢/١٢/١٩٦٢بتاريخ 

* * * 

شرمن دي  سابع ع ون بال اذا يحتفل ّزز ال   )[122]١٢٢(لم ى التق ث عل ال تبع ذه األعم ل ه ة؟ إن مث  بحرّي

اآم ن الح رون م اس ينف وا الن ن. تجعل سابع عشر م وا بال أن ال تحتفل صحكم ب درك أن ا ن  دي ألنن

إن رقي البالد ليس باإلحتفال بالسابع عشر من          . حافظوا على هذه البالد   . المفاسد التي تكمن فيه   

  .دي
  من حديث حول األساليب النضالية للمسلمين

  ٢/١٢/١٩٦٢بتاريخ 

* * * 

  .ةلقد مّزقوا حجاب اإلنساني. يعلم اهللا ما الذي جرى على الشعب اإليراني في إشاعة السفور هذا

د        . يعلم اهللا أية ُمَخدراٍت هتكوا حجابهن وأي أشخاص إنتهكوا حرماتهم          اء بتهدي روا العلم د أجب لق

وب               . الحراب على حضور إحتفاالتهم برفقة نسائهم      اء قل ام من دم االت التي آانت تق تلك اإلحتف

  .أبناء الشعب، آما أجبروا اآلخرين على إقامة اإلحتفاالت ومشارآة نسائهم فيها

ا في                  هذه ه  ال به سبة، اإلحتف اء والتجار والك شعب من العلم اء ال وا أبن ي حرية المرأة التي ألزم

  .ظل الحراب وقمع رجال الشرطة، وأظهروا للعالم بأن الناس أنفسهم بادروا إلى ذلك

                                                 
إشارة إلى اإلحتفال الذي آانوا يقيمونه بمناسبة الذآرى السنوية إلعالن الـسفور اإلجبـاري             ) [122]١٢٢(

 .الذي دعا إليه رضا خان



  .لو آان لهؤالء ذرة حياء لندموا على إقامته. وفي أحد هذه اإلحتفاالت بكى الناس بحرقٍة
   دي١٩حة من حديث بعد مذب

  ٩/١/١٩٧٨بتاريخ 

* * * 

ساء                      د عارضت ن ذل؟ لق سفور المبت هل من الممكن أن يكون المرء مسلمًا ويوافق على إشاعة ال

د أن  : ايران ذلك أيضًا، وأعلّن عن رفضهن له وقلن    يجب أن نكون أحرارًا في إختيارنا لزّينا، بي

ول    ذا الوضيع يق ّن ـ حرات ول       : ه د لك ّرات ولكن ال ب ى        إنكن ُح ذهاب إل ّن ـ من ال د لك كن ال ب

  هل هذه هي الحرية؟. المدارس بدون شادور، وبدون وشاح الرأس
  من حديث بمناسبة اربعينية شهداء قم

  ١٨/٢/١٩٧٨بتاريخ 

* * * 

ن دي سابع عشر م و ال وم ه ْن  .. الي ل م ضًا، إذ أن آ ذآر أي سيد يت ذا ال ّل ه ـ لع ذآر ـ ت أت مازل

ع    رارة أش ة ش ـ أي ذآر ـ ا يت ع     بعمرن ن القم م م ن دي ؟ آ شر م سابع ع ي ال شخص ف ذا ال لها ه

شعب ذا ال ورس بحق ه ات هتكت حرمتهن. واالضطهاد م ي . أي محرم رأة أجهضت ف م إم آ

شعب ؟                  . السابع عشر من دي وما تاله      اء ال ساء وأبن ذال بحق الن داء مارسه هؤالء األن وأي إعت

ا              وك ال يمكن           إذ أن   . آل هذا آان من أفعال أبيك التي ال أستطيع ذآره ا أب ال التي ارتكبه األفع

وان       . ولكن سيكشف عنها في العالم اآلخر    . بيانها درك أي حي الم أن ن ذا الع دورنا في ه فليس بمق

  آان أبوك؟

  

ل        .  ببالدنا)[123]١٢٣(يعلم اهللا ماذا فعل هذا األب واإلبن   ة مث اريخ خيان ّر الت ى م شهد عل م ت إن ايران ل

سال    . هذه الخيانة  ة،                صحيح أن جميع ال انوا خون ر، آ ام أو أآث سمائة ع ين والخم طين طوال األلف

ن   م يك ه ل ه، إذ أن ة رضا خان وابن م خيان م تكن بحج انتهم ل ًا، إّال أن خي ان خائن رهم آ ى خّي حت

ا        واضحًا أنهم يخونون بالدهم، بيد أن حجم خيانة هذين آان أآبر، فضًال عن أن حجم جرائمهم

  .آان آبيرًا جدًا أيضًا

                                                 
 .إشارة إلى رضاخان وإبنه محمد رضا بهلوي ) [123]١٢٣(



وارث التي             قد ال يتذ   دال تصدقون الك آر معظمكم األحداث التي شهدناها في عهد رضا خان، وق

دن األخرى                  ساء الم ساءها المحترمات ون د  . شهدتها مدينة قم ذاتها، وحجم األذى الذي لحق بن لق

فكم هتكوا ـ في عهده ـ من حرمات نسائنا، وحرمات   . آان رضا خان أداة طيعة ينفذ ما يؤمر به

ات المؤمنين، باسم السفور؟ أية أفعال مارسها أعوان رضا خان وجالوزته بحق            اإلسالم، وحرم 

م                     ساء؟ آ ه هؤالء بحق الن م    ) شادوراً (نسائنا ومخدراتنا ؟ وأي تصّرف مشين ارتكب وا وآ مزق

ة      . لقد شهدنا آل ذلك! خمارًا ووشاحًا منهن سلبوا    بالد باسم المدني ذه ال ن به وشهدتم ما فعله اإلب

  .الكبرى
  ديث في جمع من نساء قممن ح

  ٨/٣/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ًا            . إنكم ال تعلمون ماذا فعل هؤالء بنساء قم        آان رئيس الشرطة ــ ال أدري هل مات أم مازال حي

داوي              : ــ قد مارس ظلمًا واضطهادًا فاحشًا ضد النساء حتى قيل          سًا ي ان جال ام آ ه في أحد األي أن

ز مسرعًا       وفجأة وقع ن  . أنفه الذي أخذ ينزف دماً     شادورعلى رأسها، فقق رأة تضع ال ظره على إم

ساء     . نحوها دون أن يعبأ بنزيف الدم      ذا اضطهدوا الن وا            . هك اذا فعل تم م رة رأي رة األخي وفي الفت

م                       ائع ارتكبت في ق ة فج ع المحافظات وأي بهذا الشعب، وأية مذابح ارتكبوها بحق أبنائه في جمي

  .نفسها
  من حديث في جمع من األطباء

  ٢٨/٣/١٩٧٩ريخ بتا

* * *  

ا       . التعلمون أية مسائل شهدتها مدن البالد وقراها وقصباتها        ارال يمكن ذآره ا أخب رة   . إنه إن ذاآ

اريخ   نكم        . نسائنا تختزن معلومات سّودت صفحات الت دين، ال يمك اء ال سها، مرآز علم م نف في ق

روهن ع      وتهن وأجب ن بي ساء م وا الن ف أخرج ؤالء، وآي ل ه اذا فع صورا م ال  أن تت ى اإلحتف ل

  .بالسفور
  من حديث في جمع من ممثلي علماء األآراد

  ٢٣/٤/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  



التطور               بالد ب ومن  . آان هدفهم زرع اإلنحراف، ولم يكن هدفهم اإلصالحات، بل عدم السماح لل

، التي طبقها رضا خان، اقتداًء بترآيا والغرب،         )[124]١٢٤(هنا آانت محاربة الحجاب وإشاعة السفور     

  .فًا لمصلحة بالدناخال
  من حديث في جمع من نساء مشهد

  ١٦/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

م     ك باس ان ذل ارس رضا خ ن اإلضطهاد إذ م انوا م شعب ع اء ال ع أبن وا أن جمي يجب أن تعلم

ا مارسوا من اإلضطهاد بحق              . السفور، لدفع أبناء الشعب نحو التيه والضياع       ا، ربم في قم ذاته

  .وهكذا في طهران وجميع المدن. ثله في المناطق األخرىأبنائنا ما لم يمارسوا م
  من حديث في جمع من عشائر خوزستان

  ١٣/٦/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

أنتم ال  . لقد آانوا يمارسون أعماًال تسيء إلى الناس وتثير سخطهم وغضبهم، مثل مسألة السفور            

ه بحق      تعلمون أية مصيبة أنزلها السفور على رؤوس الناس، وماذا فعل أعوان             النظام وجالوزت

وا                      دورهم أن يفعل م يكن بمق أبناء الشعب من النساء الالتي وقفن في وجه السفور؟ إّال أن الناس ل

  .شيئًا، في مقابل جبروت النظام وقمعه، سوى أن يتراآم سخطهم وغضبهم ضده
  من حديث في جمع من منتسبي شرطة آاشان

  ٢٧/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

                                                 
ي بـالتخلي عـن لباسـه القـومي والتقليـدي،           ش الشعب اإليرانـ   . هـ١٣١٤ألزم رضاخان عام    ) [124]١٢٤(

وآـانوا قـد أطلقـواعلى ذلـك اسـم          . ولم يستثن من ذلك حتـى رجـال الـدين         . وإرتداء اللباس اإلفرنجي  
ويومها لجأ الناس إلـى علمـاء الـدين إلنقـاذهم مـن محنـتهم هـذه، فـدعوهم إلـى                     )) توحيد المظهر ((

 المئــة مــن الخطبــاء والوعــاظ وعلمــاء الــدين وإثرذلــك اعتقلــت الــسلطة مــا يقــارب. اإلنتفــاض والثــورة
وقـد تأزمـت األوضـاع لدرجـة لـم يكـن بمقـدور رجـال الـدين                  . المعروفين في البالد، وأودعتهم السجون    

وإذا ما أراد أحدهم الخروج فإنه يتخفى بسواد الليل ويمرق من األزقة الخاليـة أو               . الظهور في الشوارع  
 .قليلة المارة



سفور، وباسم          قد اليتذآر الكثير من كم ـ ولكني مازلت أتذآر ـ ما فعل أعوان رضا خان باسم ال

شعب  ذا ال اء ه ر، بأبن د المظه ورس  . توحي بالد، وأي اضطهاد م ذه ال ي ه ة حجب انتهكت ف أي

وق           . بحقه، وآم من األمهات أجهضن نتيجة لهجوم الجالوزة        شادور من ف سلبون ال انوا ي الذين آ

   .رؤوس النساء
  ن موظفيمن حديث في جمع م

  شرآة التأمين المرآزية
  ٥/١١/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

في األعوام األخيرة التي آنت فيها بقم، ربما في السنة ذاتها التي سبقت انتفاضة الخامس عشر              

ران         ـ حزي ر رضا خان                      ١٩٦٣من خرداد ـ د قب وين التظاهر عن ساء ين ـ سمعت أن بعض الن  ـ

م         إحتفاًال بإشاعة السفور، آان عندي رؤساء ب       م، فقلت له ى آل    : عض الدوائر الحكومية في ق عل

شعب إعالن                  اء ال واحد منكم أن يخبر دائرته ووزارته بأنه إذا ما فعلتم ذلك فسوف أطلب من أبن

اد       ة في مسجد آوهرش ، فصرفوا النظرعن   )[125]١٢٥(الحداد في اليوم الذي ارتكبتم فيه المذبحة العام

وها آانت تتعارض تمامًا والموازين التي آان ينبغي        على أية حال، إن األوضاع التي أوجد      . ذلك

  .ألبناء شعبنا أداؤها
  من حديث في جمع من االيرانيين
  المشارآين في مؤتمر المرأة

  ١٠/٩/١٩٨٠بتاريخ 

* * *  

لم تكن قضية السفور من أجل أن تمارس العشرة ماليين إمراة ــ مثًال ــ دورها في المجتمع، بل                  

  .من الخارج ويعملون على تنفيذها من أجل تقييدنا وأسرناآانت أوامر يتسلمونها 

                                                 
لذي أصدره رضا خان بفرض السفور اإلجباري، اشتد سخط الناس وغضبهم وتزايـد             إثر القرار ا  ) [125]١٢٥(

اعتراض رجال الدين، واتفق الجميع على عقد تجمع آبير لهم في مسجد آوهرشاد المالصق لـصحن                
ولما علم رضا خان بذلك أصدر أمرًا لجالوزته بأن ال يرحموا أحـدًا، ويفرقـوا النـاس            ). ع(مرقد اإلمام الرضا  

وقد أخذوا بالفعل يطلقون النيران صوب التجمـع العظـيم ألبنـاء الـشعب فـي مـسجد                  . ن االسلحة بنيرا
وبعد أن تضرجت الناس بدمائها، ألقوا بأجساد الشهداء والمجروحين بوحشية في سـيارات             . آوهرشاد

سـم  وقـد اشـتهرهذا المكـان با      . الحمولة، وأخذوها إلى خارج المدينة وحفروا لها خنـدقًا ودفنوهـا فيـه            
 ).المقتل(



ذي               . قد ال تتذآرون ماذا حدث آنذاك      سفور ال رارة ال ي مازلت أتجرع م إنكم آنتم صغارًا، إّال أن

إبن رضا خان هو    . عملوا على إشاعته، وأطلقوا عليه فيما بعد اسم تحريرالمرأة وتحرير الرجل          

ك   ه ذل ق علي ذي أطل تم ال تعل. ال ات      أن ع فئ ات، وبجمي ساء المحترم ؤالء بالن ل ه اذا فع ون م م

االت            الشعب، فقد ألزموا التجار والكسبة وعلماء الدين وآل من آانت تطاله أيديهم، بإقامة اإلحتف

شويه،                   . وبمشارآة نسائهم فيها   اءة والت ه بالضرب واإلس الوا علي نهم، إنه إن تخلف أّي واحد م ف

وا من ال ون ألن يجعل انوا يتطلع ة وآ دوا عن ممارس شباب، لكي يبتع ا ال شغل به يلة ين رأة وس م

  .النشاطات األساسية

ر                  شعب، عن التفكي ات ال آانت لديهم أساليبهم المتنوعة في إبعاد شبابنا عن الجامعات، وجميع فئ

  .بأنفسهم وبمستقبل بالدهم

ش                 ك الفظاعة الب عة ضد   وآانت محاربة الحجاب وإشاعة السفور من األساليب التي مورست بتل

ى   اؤوا إل م ج ى أنه دين، حت اء ال ع علم ه م املوا ب ذي تع لوب ال ذلك األس ات، وب ساء المحترم الن

االت          )[126]١٢٦(المرحوم السيد الكاشاني   ك االحتف شارآة في تل يم       .  وفرضوا عليه الم ه أن يق وا من طلب

  .اخرسوا: حفًال بالمناسبة، فأجابهم

ذا   إن المسؤولين الكبارهم الذ  : فقال أعوان السلطة   ا أن نبلغك ه م  . ين طلبوا من ال له ضًا   : فق ا أي أن

م          ا قلت لك ك، في آل            . اطلب منكم أن تبلغوهم بم وا ذل دين أن يفعل اء ال ى من علم وا حت د طلب لق

ك                 . مدينة من مدن البالد، حتى مدينة قم       ا، آل ذل م فظاعة ال يمكن ذآره لقد ارتكبوا في مدينة ق

م               من أجل جّر الشباب ــ الشباب الغافل من          بعض، ث ى الفحشاء وإشغالهم ب ـ إل النساء والرجال ـ

  .إبعادهم عن اإلهتمام بقضاياهم األساسية

ات                 ران وحدها المئ اء   . لقد أوجدوا مراآز البغاء والفحشاء لدرجة بلغت في طه آانت دور البغ

وقد أدرآتم ذلك، ورأيتم آيف أّن شبابنا ابتعد عن . واللهو والطرب منتشرة في مكان من طهران    

  .اإلهتمام بالقضايا األساسية التي آان ينبغي له اإللتفات إليها، الرجال والنساء معًا
  من حديث مع االيرانيين المشارآين في مؤتمر المرأة

  ١٠/٩/١٩٨٠بتاريخ 

* * * 

ى    ع، إل ي المجتم ا أن تبن ي ينتظر منه زة الت شريحة العزي ذه ال ّدل ه ان المخطط يقضي أن تب آ

ذها في            شريحة مفسدة للمجتمع م    ن خالل مؤامرة إشاعة السفور المفضوحة التي عملوا على تنفي
                                                 

الذي أدى دورًا آبيرًا فـي النـضال ضـد    )  هـ١٣٨٠ ـ  ١٣٠٣(آية اهللا السيد أبوقاسم الكاشاني ) [126]١٢٦(
 .اإلنجليز وتأميم صناعة النفط



عهد الشقي الجاهل رضا خان، ولم يقتصرهذا المخطط عليكن أيتها السيدات، بل استهدف سوق               

م                و له ا يحل ربيتهم مثلم ساد وت ى مراآز الف شباب إل أون بمن    . الفتيات الشابات وال دها ال يعب وعن

  .د، ويكونون إما ال أباليين أو مناصرينيستلم مقاليد الحكم في البال
  من حديث في جمع من نساء قم

  ١٦/٣/١٩٨١بتاريخ 

* * * 

ه اآلن           د      )[127]١٢٧(يا من تزعمون أن عهد رضا شاه آان أفضل مما علي م في عه ان لك ، أي وضع آ

  وأي ظروف مّرت عليه؟) رضوان اهللا عليه(بل أي وضع عاشه المرحوم شيخنا . رضا شاه؟

دى ا ي إح دالكريم   ف شيخ عب وم ال ب المرح سفور، آت اعة ال ضية إش ت ق ا آان ضايا، ربم    )[128]١٢٨(لق

  

  

  

ه                      ) رضوان اهللا عليه  ( اه علي رد رضا ش م ي ا، ول اه يحذره فيه ى رضا ش دودة إل ال  . أسطرًا مع ق

  .حسنًا واصلوا أنتم نشاطكم: رئيس الوزراء حينها أنه ذهب إلى الشاه، فقال له األخير
   المسؤولينمن حديث في جمع من

  ٣١/٣/١٩٨٢بتاريخ 

* * *  

ن                       م األب واإلب بالد طوال حك ذه ال . ربما آنت شاهدًا أآثر من اآلخرين األحداث التي شهدتها ه

هدته  ا ش نكن م د م شهد أح م ي ا ل ري ربم رًا لعم ك  . ونظ ذآرن تل ساء ال تت ا الن البيتكن أيته إن غ

  .لمؤلمةلعّل قليًال جدًا فيكن مْن يستحضر تلك الفترة ا. الفترة

شقّي المجرم، تحت شعار             ذا ال دم ه ي      (ففي ذلك العهد أق د أن نجعل نصف المجتمع اإليران نري

سفور       ) اآلخر فاعالً  ة إشاعة ال ى جريم ي اآلخر               . عل شعب اإليران دًال من أن يجعل نصف ال وب
                                                 

إشارة إلى آالم بعض السذج الذين يشككون في النظام الجمهورية اإلسالمية بذريعة وجود             ) [127]١٢٧(
 .بعض النواقص

، مـن فقهـاء الـشيعة       ) هـج  ١٣٥٥ ــ   ١٢٧٦(لحاج الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي       آية اهللا ا  ) [128]١٢٨(
سافر بعد دراسة لمقدمات العلوم إلى آـل مـن       .. الكبار ومراجع التقليد في القرن الرابع عشر الهجري       

 هــ ج إلـى   ١٣٣٢عاد عام . النجف األشراف وسامراء ــ بالعراق ــ وهناك نهل من دروس أساتذة عظام        
هـذا وقـد   .  هـج إلى مدينة قم لإلقامة وتأسيس الحـوزة العلميـة فيهـا       ١٣٤٠ة أراك، ثم انتقل عام    مدين

 ).ره(تربى في حوزة درسه علماء آبار يقف في مقدمتهم سماحة اإلمام الخميني الراحل



 فاعًال عّطل نشاط النصف األول المتمثل بالرجال إلى حد آبير، إذ أوجدوا هذه الدمى وزرعوها              

ى العمل من             . في الدوائر وأنزلوها إلى الشوارع     فاللواتي آن يعملن في الدوائر، سلبن القدرة عل

م            . األفراد العاملين فيها   والالتي نزلن إلى الشارع وعملن على إفساد الشباب وإبعادهم عن دوره

م د زعمه ى ح ران عل ى اي شرق إل ي إدخال حضارة ال شاطهم ف ذي . ون ذلك الوضع ال ونتيجة ل

  .دوه، قضوا على الحضارة اإلسالمية العظيمة أيضًاأوج
  من حديث في جمع من النساء

  ١٣/٣/١٩٨٣بتاريخ 

* * * 

شهد الرجال               م ي وي الطاغوتي، ل ران المكرمات خالل النظام البهل ساء اي إن الظلم الذي لحق بن

 به، آان لهن   مثله، فالنساء الالتي حرصن على اإللتزام بتعاليم اإلسالم، وإرتداء الزي الذي أمر           

  .وضع خاص في عهد رضا خان، وآخر في عهد محمد رضا

ل للوصف          ر قاب ـ غي ال . فما مّرعلى النساء في عهد رضا شاه ــ ولحسن الحظ أنكن ال تتذآرنه ـ

ان                        يس باإلمك د، ول ك العه شعب في ذل اء ال ة من أبن يمكن التعبيرعن الظلم الذي لحق بهذه الطبق

 ضدها، والمصائب التي نزلت على رؤوس أبنائها في عهد          تصور حجم اإلضطهاد الذي مورس    

ى نحو آخر، بحيث آانت                        . الشاه الفاسد  ك اإلضطهاد والكبت إل ّدل ذل د رضا تب وفي عهد محم

وة واإلضطهاد                           ل الق اليب من قبي ه، إذ أن األب مارس أس د أبي الجريمة أفظع مما آانت في عه

د أن     ساء، بي ذاء الن اب وإي ك الحج ال وهت ي     واإلعتق اف ف ى العف ضاء عل ى الق ل عل ن عم اإلب

ساء            .. مجتمعنا إن مخططاتهم استهدفت النساء اإليرانيات، ومن خالل أحابيلهم الخاصة جّروا الن

د      اتهم وهللا الحم ه مخطط ي وج اوالتهم وصمدن ف اومن مح ران ق ساء إي د أن ن ساد، بي ى الف . إل

ية األخوات هذه األساليب وصمدن في    وبإستثناء عدة قليلة آانت تحّرآها أيادي هؤالء، قاومت بق        

  .وجهها
  من حديث في جمع من نساء قم

  ٨/٤/١٩٨٤بتاريخ 

* * * 

لب     ه س نفس، ألن ل ال ن أج ام م يكم بالقي ادور(عل سلمات   ) ش ساء الم وق رؤوس الن ن ف ة م العف

  .اليوم أيضًا هذا األمر المخالف للدين والقانون جار في البالد، وال يعترض عليه أحد. العفيفات



  من أقدم الوثائق التاريخية لنضال اإلمام الخميني
    ه١٣٦٣ جمادى األولى ١١بتاريخ 

* * *  

ذي                   المظهر ال لقد شنوا آنذاك حملة إعالمية شرسة بنحو لم تجرؤ المرأة على الخروج من بيتها ب

  .ينبغي لها أن تخرج به، بل آانت تخرج متخفية

ة،               إن اللواتي لم يأمن على أنفسهن، إما أنهن لم         ًا خفي وتهن، أو آن يخرجن أحيان  يخرجن من بي

  .لقضاء بعض حوائجهن، وهكذا الجوانب األخرى التي نهتم بها
  من حديث في جمع من المسؤولين

  ٢٧/٨/١٩٨٥بتاريخ 

* * *  



  تواجد النساء في الملتقيات والمجالس االستعراضية

ة وا   ة الجاهل ذه الحكوم تالم ه ى إلس ام األول ذ األي ا من د رأين ا )[129]١٢٩(لوضيعةلق ف أنه م، آي  الحك

ريض  ّط ع صحف وبخ ي ال وا ف د آتب سهامها، فق ًا ل الم غرض صبت اإلس ساء :(ن سماح للن ال

ات ي اإلنتخاب شارآة ف ى ). بالم وا إل ئال يلتفت اس ل ار الن رف أنظ يطانية لح وة ش ت خط وآان

ك م              ا      مخططاتهم في إبعاد اإلسالم والقرآن عن واقع الحياة، ولكننا تنبهنا إلى ذل ة ودعون ذ البداي ن

ى                   ة األول ذا األمر في الوهل اد سبل حل له د تفحصنا لألمور         . السادة للتباحث في إيج ا بع إال أنن

ستهدف هو              ل أن الم سير، ب ذا أمر ي ساء، فه ى موضوع الن جيدًا تبين لنا أن األمرال يقتصر عل

  .اإلسالم
  من حديث عن دور العلماء في إحياء اإلسالم

  ٣٠/٣/١٩٦٢بتاريخ 

 ** *  

  برقية إلى الشاه

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  صاحب الجاللة المحترم

  بعد التحية والدعاء

ي      حين ف اخبين والمرش رطًا للن الم ش ة اإلس ل الحكوم م تجع صحف، ل شرته ال ا ن ى ضوء م عل

، آما أنها منحت النساء حق الترشيح، وقد أقلق ذلك العلماء األعالم             )[130]١٣٠(مجالس األقاليم والمدن  

  .ئر طبقات المسلمينوسا

  .ال يخفى عليكم أن صالح البالد في حفظ أحكام دين اإلسالم المبين، وتهدئة القلوب

ن       بالد، م مي لل ذهب الرس دس والم دين المق ارض ال ي تع ور الت اء األم أمروا بإلغ اء أن ت الرج

  .البرامج الحكومية والحزبية لتحظوا بدعاء أبناء الشعب المسلم
  سويالداعي روح اهللا المو

  ٩/١٠/١٩٦٢بتاريخ 
                                                 

 .يقصد حكومة أمير أسد اهللا علم) [129]١٢٩(
ادقة علـى الئحـة خاصـة باإلنتخابـات          علـى المـص    ٨/١٠/١٩٦٣أقدمت الحكومة اإليرانية فـي      ) [130]١٣٠(

المحلية، تقرر في ضوئها إلغاء شرط إسالمية الناخبين والمرشحين، وإستبدال اليمين الدستورية مـن              
القسم بالقرآن المجيد إلـى القـسم بالكتـاب الـسماوي، األمرالـذي عارضـه اإلمـام الخمينـي بـشدة،                     

 .وجعل منه محفزًا لتحريض الشعب على مواجهة الحكومة



* * *  

  برقية إلى أسد اهللا علم

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  !طهران ــ حضرة السيد أسد اهللا علم، رئيس وزراء ايران

دس    شرع المق ة لل اذ إجراءات مخالف سين، إلتخ ة للمجل ة الطويل ة تنتهز العطل يالحظ أن الحكوم

  .وتتعارض بنحو صريح مع الدستور

شورى،                آونوا على ثقة أن      نها مجلس ال وانين التي س ام اإلسالم والدستور والق التخلف عن أحك

سلم           شعب الم ام ال اهر، وأم سيلقي على عاتقكم وعاتق الحكومة مسؤولية آبيرة أمام اهللا القادر الق

  .وأمام القانون

ام اإلسالم             ة، يخالف أحك دن والبلدي اليم والم  )[131]١٣١(إن إنضمام النساء إلى المجلسين ومجالس األق

الحكيمة، التي أنيطت مسؤولية تحديدها ــ بنص الدستور ــ بالعلماء األعالم ومراجع التقليد، وال              

ا     ك                 . يحق لآلخرين التدخل فيه ة ذل د بحرم اء اإلسالم ومراجع التقلي د أفتى ويفتي فقه وهي  . وق

آما أن  . ترشيحبهذا الصدد تعارض ــ أيضًا ــ المادة الثانية من ملحق الدستور منح النساء حق ال              

اني   ع الث ي ربي ه ف صادق علي شورى الم س ال انون مجل اب   ه ١٣٢٥ق ساء حق اإلنتخ ع الن ، من

  .والترشيح إلى مجالس األقاليم والمدن، والبلدية

سة    ادتين الخام دن، والم اليم والم الس األق انون مج ن ق عة م سابعة والتاس ادتين ال ى الم ودوا إل ع

ًا               عشرة والسابعة عشرة من قانون مجالس      ّد إنتهاآ ذا الحق يع ل ه  البلديات، ترون أن منحهن مث

  .للقانون

تبدال                       ذآور، واس انون الم ذي ورد في الق آذلك إن الغاء شرط اإلسالم من الناخب والمرشح، ال

انون                       ًا عن الق ّد تخلف سماوي، يع اب ال سم بالكت ى الق اليمين الدستورية من القسم بالقرآن المجيد إل

 آبيرة باإلسالم وباستقالل البالد، وقد حدث هذا إما غفلة أو تعمدًا ــ ال        المذآور، ويلحق أضراراً  

  .سمح اهللا ــ 

                                                 
واضــح تمامــًا أن رأي ســماحة اإلمــام بــشأن تحــريم إنــضمام النــساء إلــى مجلــس الــشورى ) [131]١٣١(

الوطني أيام نظام الـشاه، جـاء إنطالقـًا مـن المفاسـد المترتبـة علـى ذلـك نظـرًا للظـروف الـسياسية                    
لـى أنـه    وإّال فإن مواقف اإلمام المؤآدة في هذا الكتـاب تـشير إ           . واإلجتماعية التي آانت سائدة وقتئذٍ    

ليس فقط ال يعتبر مبدأ مشارآة النساء في النشاطات السياسية واإلجتماعية محرمًا ، بل يوصي بـه                 
 .ويشجع عليه



ى عاتق                د ألقيت بالمسؤولية عل ة، وق اآلن وحيث أحال جنابكم طلب العلماء األعالم إلى الحكوم

ة             حكومتك، ينتظرأن تبادروا بأسرع وقت إلى إصالح هذا األمر في ضوء أحكام اإلسالم الحكيم

شأن،                وق ذا ال ديكم أي غموض به ان ل ا آ ك، وإذا م ال ذل بالد، وأن تحذروا من تكررأمث وانين ال

ى                       ذا الغموض حضوريًا، واإلطالع عل ة ه تم إزال تفضلوا بالمجيء إلى مدينة قم المقدسة لكي ي

  .موضوعات هي في صالح البالد ويتعذر آتابتها

بات المقدسة، وبقية المسلمين، لن يسكتوا عن في الختام نذّآر بأن العلماء األعالم في ايران والعت       

ة                 . األمور المخالفة للشرع المطاع    األمور المخالف ميًا ب راف رس تّم اإلعت ن ي ه، ل وبحول اهللا وقوت

  .لإلسالم
  ٢٠/١٠/١٩٦٢بتاريخ 

* * * 

  رأي مراجع التقليد بشأن الئحة االنتخابات

 

ات           رأي مراجع التقليد واآليات العظام في الحوزة العلمية          شأن انتخاب ة ب بقم حول الئحة الحكوم

  :)[132]١٣٢(مجالس األقاليم والمدن، المخالفة للشرع والمعارضة للدستور

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

ساء                       نح الن ى الئحة تقضي بم ر الدهشة، عل بعد أن صادقت حكومة السيد علم، بنحو متسرع يثي

تورأو  واد الدس ي م ل ف اب، دون التأم يح واإلنتخ ق الترش رورة ح ار ض ين اإلعتب ذ بع  األخ

سلم،        شعب الم ى ال ور إل ات من الضروري توضيح بعض األم ا، ب وا عنه ي أعلن المواضيع الت

ذا نلفت أنظار  اتهم، ل ران حي سلموا اي ة يواصل م ة حكوم ي ظل أي ة ظروف وف ي أي وا ف ليعلم

  :الرأي العام إلى الموضوعات اآلتية

وزراء        يكتب السيد وزير الداخلية في الال     : أوًال يس ال ى رئ ا      : (ئحة التي قّدمها إل يكم م اليخفى عل

ي  ساهمة ف شعب الم اء ال رد من أبن ه يحق لكل ف شكل صريح من أن تور ب ة الدس ي مقدم ورد ف

شورى                 ة من الدستور إن مجلس ال ادة الثاني ًا للم المصادقة واإلشراف على األمور العامة، وطبق

ة، وال            ي قاطب شعب اإليران اء ال سياسية           الوطني يمثل أبن شؤون المعاشية وال ساهمون في ال ذين ي

  .لبالدهم
                                                 

ُأدينت الئحة مجالس األقاليم والمدن مـن قبـل اإلمـام الخمينـي أوًال، ثـم المراجـع اآلخـرين،                    ) [132]١٣٢(
 .حيث أعربوا عن رفضهم لها



ي     سّوغ ف ه م د ل ات ال يوج ي اإلنتخاب شارآة ف ن الم ساء م ة الن ان طبق ذا، إن حرم ى ه اء عل بن

ارة                           ين اإلعتبارعب ذنا بع ا أخ ضًا، إذا م ه أي ًا ل د مخالف ل يع ذا فحسب، ب الدستور وملحقه، ليس ه

ة   ( واردة في   ) أبناءالشعب اإليراني قاطب ه      ال ة من ادة الثاني ى          .  الم وزراء عل د صادق مجلس ال وق

ات                    انون إنتخاب ة عشرة من ق ادة الثالث اني من الم حذف البند األول من المادة العاشرة، والبند الث

ات      . مجلس الشورى  انون إنتخاب وآذلك قيد آلمة الذآور من المادة السادسة والمادة التاسعة من ق

د آّلفت وزارة الد     . مجلس العموم  د                وق ذه الالئحة بع انوني له ى التصريح الق ة بالحصول عل اخلي

  .افتتاح المجلسين

  :ومن الضروري هنا توضيح بعض اإلشكاالت التي تضمنها هذا النص

ة،            : ألف   سيد وزيرالداخلي زعم ال إذا آانت مشارآة النساء في اإلنتخابات مطابقة للدستور مثلما ي

قة مجلس الوزراء على الالئحة تصبح ال معنى  وآما يبدو من موقف مجلس الوزراء، فإن مصاد       

ذا    . لها، تمامًا آالمصادقة على مشارآة الرجال في اإلنتخابات        وإذا آانت المصادقة صحيحة، فه

  .يعني أن مشارآة النساء بنظر مجلس الوزراء مخالفة للدستور

اء  ف   : ب إن تكلي تور، ف نص الدس ايرة ل ؤالء مغ ساء بنظر ه شارآة الن دم م ت ع س إذا آان  مجل

سين، ال                  اح المجل د افتت الوزراء للسيد وزير الداخلية، بالحصول على المجوز القانوني لالئحة بع

ساء بنظر                        . معنى له  شارآة الن ي أن م ذا يعن انوني، فه ى تصريح ق وإذا آانت الالئحة بحاجة إل

  .الحكومة منافية للدستور

شيء من الت              وزراء أن يصدرالالئحة ب ل          ألم يكن جديرًا بمجلس ال دبير، لكي يتجنب مث أمل والت

  هذه التناقضات الصريحة؟

ة،                     : ثانيًا   صفة القانوني ى ال ذاك، وتفتقرإل شاه آن ل هي آالم ال إن مقدمة الدستور غير الدستور، ب

ه أن             ان من األفضل ل دافع اإلغراء، وآ ر تأمل أو ب ة من غي وقد إستدل بها السيد وزير الداخلي

ات، إذ جاء في                يقرأها إلى نهايتها لكي يتضح له       أن النساء ال يمتلكن حق المشارآة في اإلنتخاب

  ).وقد تم اآلن افتتاح مجلس الشورى الوطني طبقًا لنوايانا المقدسة (:المقدمة نفسها

ا                            ًا للنواي اح المجلس طبق سني افتت ار، فكيف يت ين اإلعتب د أخذت بع ساء ق شارآة الن فإذا آانت م

ًا        المقدسة دون مشارآة النساء ؟ إن هذ      ى للمجلس آانت طبق دورة األول أن ال ه العبارة صريحة ب

  .ومن هنا يتضح أن النساء لم يكن لهن حق. لنوايا الشاه، ولم تشارك فيها النساء

ة من     ) بأبناء الشعب اإليراني قاطبة(يتضح مما ذآر أن المقصود     : ثالثًا   ادة الثاني الواردة في الم

ثًال     الدستور، ليس آما فهمه مجلس الوزراء، ب     ـ م ل المقصود بها أن ممثل طهران في المجلس ـ

شعب       ى               . ــ هو ممثل آل ال ه عل شعب، وال يقتصر تمثيل ل آل ال م هو ممث ة ق ل مدين ذا ممث وهك

ه  . منطقته اإلنتخابية، آما نصت على ذلك المادة الثالثون من ملحق الدستور        والدليل على ذلك أن



ر من        ات العشر   (ال يحق ألآث شعب             اإلدالء ب ) الطبق ة أبناءال م جزٌء من قاطب . أصواتهم، مع أنه

  وعليه ال بد لهم من اإلعتراف، هل أن حرمان هذه الطبقات مخالف للدستورأم مشارآة النساء ؟

ًا  سير       : رابع رح وتف إن ش تور، ف ن الدس ادة م ذه الم سير ه ي تف ًا ف اك خالف رض أن هن ى ف عل

ادة     القوانين هما من اختصاص مجلس الشورى الوطني، وال يح        ًا للم ك، وفق وزراء ذل ق للسادة ال

  .السابعة والعشرين من ملحق الدستور

ائر المحرومين حق                       : خامسًا   ساء وس ة الن تالك طائف رى ام ذي ي وزراء ال حسب رأي مجلس ال

ى اآلن  ن المشروطة وحت ذ زم شورى من ع دورات مجلس ال ات، إن جمي ي اإلنتخاب شارآة ف الم

ا           آانت قد شكلت خالفًا للدستور، ولم       تحظى بالشرعية القانونية، ألنه تم حرمان طائفة النساء وم

  .عدا الطبقات العشر، في قانون اإلنتخابات من المشارآة، وآان هذا يتعارض مع نص الدستور

  :يترتب على ذلك مفاسد آثيرة نشير إليها فيما يلي

د المشروطة وحتى اآلن آا                    : ألف   بالد من عه ذة في ال وانين الناف ع الق دة      إن جمي اة وفاق نت ملغ

  .لإلعتبار، ويجب اإلعالن عن بطالنها وعدم شرعيتها

اة               : باء   ة للدستور وملغ م منافي سيد عل ة ال إن مجالس المؤسسين التي تشكلت، تعتبر بنظر حكوم

  .وتعتبرهذه الدعوة بنظر القانون مخالفة يستحق المنادون بها المالحقة. وعديمة الجدوى

ة المشروطة وحتى             تعتبر حكومة السيد عل    : جيم   ذ بداي شكيلها من م ت ع الحكومات التي ت م وجمي

ا،                       ا إصدار الئحة أو غيره ة ال يحق له ر القانوني وقتنا الحاضر، غير قانونية، وإن الحكومة غي

  .بل يعد تدخلها في شؤون البالد وميزانيتها مخالفة تستوجب المالحقة

ن قب  : دال  رى م دول األخ ع ال ات م ع اإلتفاقي ر جمي اة  تعتب ا، ملغ ة وغيره ات النفطي ل اإلتفاقي ي

  .وباطلة وعديمة األثر من وجهة نظر السيد علم، ويجب أن يتم اإلعالن عن ذلك للشعب

انون                : سادسًا   إن حذف البند األول من المادة العاشرة، والبند الثاني من المادة الثالثة عشرة من ق

وال     ي ش ه ف صادق علي وطني، الم شورى ال س ال ات مجل ذف  ١٣٢٩إنتخاب ذلك ح ـ، وآ  ه

ه                  ) الذآورة(قيد وم المصادق علي ات مجلس العم انون إنتخاب من المادتين السادسة والتاسعة من ق

ي  شت ١٤ف صرفًا         ١٣٣٩ أرديبه د ت ه، يع ة من ادة الثاني تور والم ة الدس ى مقدم تناد إل ، باإلس

ه ال                ة     غيرقانوني، وال يحق للحكومة ذلك، ألنه مستند آما قيل باطل، فضًال عن أن  يحق للحكوم

وطني           شورى ال ة والعشرين من          . إبطال القانون المصادق عليه في مجلس ال ادة الثامن ًا للم وطبق

  .ملحق الدستور ستكون السلطة التنفيذية متمايزة ومنفصلة عن السلطة التشريعية دائمًا

ة            ر قانوني ة لالئحة غي ذه الالئحة تتعارض م        . ومما يذآر أن الجوانب القانوني ا أن ه ادة  آم ع الم

  .الثانية والمادة السابعة والعشرين من ملحق الدستور



رون               ة ضدهم، ي إن علماء الدين ورغم آل الضغوط واإلهانات التي مارستها وتمارسها الحكوم

ساني اإلعالن للحكومات وللمجتمع اإلسالمي عن المصالح والمفاسد،            من واجبهم الديني واإلن

ساني         وعدم التخلي عن توجيه النصيحة المخ      لصة إلى الحكام والمسؤولين، وإطالع المجتمع اإلن

ه الواحدة                        اره وعالئم ذي أخذت تظهرآث ائع وال شعب الضعيف التعيس الج ذا ال ا ينتظره على م

  .تلواألخرى

ن         از األم سوة جه صحافة، وق ات وال ى المطبوع سائدين عل طهاد ال ت واإلض ن الكب ضًال ع فف

اء       الداخلي، بحيث أن مجرد طبع ورقة تشتمل ع  ا، يكفي إللق اد، أو توزيعه ى النصيحة واإلرش ل

د                       ة ق رون أن الحكوم دين ي اء ال إن علم ذيب، ف ة والتع القبض على األفراد وتعريضهم إلى اإلهان

ؤتمرات من        دوات والم جعلت من المذهب الرسمي للبالد ألعوبة بأيديها، وتسمح بأن يقال في الن

م             أنه قد تم اتخاذ خطوات على طريق تساوي حقوق           المرأة والرجل، في وقت حدد اإلسالم حك

ام  ا هو جزء من أحك ك مم ر ذل ي اإلرث والطالق وغي رأة ف وق الم ساوي حق د بت ْن يعتق آل َم

  .اإلسالم الضرورية

إن علماء الدين يرون أن األسس اإلقتصادية لهذا البلد تقف على حافة الهاوية، وإّن أسواقه بحكم            

ًا                المنهارة، آما يتضح ذلك من ملفات      ا يوم زداد حجمه دة للرصيد، والتي ي ة الفاق  األوراق المالي

ى الزراعة          ه              . بعد آخر، والشيء نفسه يصدق عل ة من مدن ذي ينبغي لكل مدين د ال ذا البل ففي ه

ال                    ة إحتم رة وأخرى، وبذريع ين فت رى ب بالد، ن توفير المنتجات الزراعية التي تحتاجها أنحاء ال

رى، ي    ع أخ ة ذرائ ت أي اف أو تح د     الجف ـ ق ل ـ ا قي ـ وآم ل ـ ح، ب تيراد القم ة اس صدرون الئح

  .استوردوه مؤخرًا بصورة دقيق لكي تتوقف طاحونات ايران عن العمل أيضًا

سها        شغل نف ا ت ل، نراه اد الح ي إيج ة ف ر الحكوم ن أن تفك دًال م ف، وب ذا الوضع المؤس ع ه م

ق      نحهن ح ات، أو م ي اإلنتخاب ساء ف شارآة الن ل م ن قبي ال م شعب بأعم ّر  وال يح، أو ج  الترش

ع     شاطه في المجتم شعارات الخادعة التي ال تجلب     ! ! النصف اآلخر لممارسة ن ك ال ال تل وأمث

  .غير التعاسة والفساد

انون آخر، وأن            ر من أي ق اد أآث ع األبع ساء في جمي أال يعلم السادة أن اإلسالم راعى حقوق الن

ه للوقوف في          االحترام الذي يوليه اإلسالم إلى مكانة النساء اإلجتم        اعية واألخالقية هو الذي دفع

ه جعل                        ذا أن ي ه ا، وال يعن رأة وتقواه اف الم وجه هذا النوع من اإلختالط الذي يتعارض مع عف

  .من النساء ــ ال سمح اهللا ــ آالمحجورين والمحكومين

ه   ذلك فإن ر آ ان األم إذا آ ذه المجالس فحسب ؟ ف ى ه اء إل و اإلنتم دم الحجر ه ل ع فهل أن دلي

راوح ي ذين تت ة وال وى األمني ة وأصحاب المناصب والق ة والبحري ة البري ون األنظم نبغي أن تك

  .أعمارهم دون العشرين، من المحجورين والمحكومين قبل غيرهم



اء   ا علم د توّقعه ان ق ستقبل آ ي الم ي ستحصل ف ي تحصل اآلن والت ذه األحداث الت ع ه إّن جمي

شورات التي         رة           الدين وذآروها بصراحة في المن ة األخي شهرين أو الثالث واآلن .  صدرت في ال

شرع   ة لل رات المخالف ذه الطف ب ه شون عواق ر، ويخ م وأآب ار أعظ ى أخط ون إل ضًا ينبه أي

رة في                والدستور، على هذه البالد وإستقاللها وإقتصادها وآيانها، ويمارسون مسؤولياتهم الخطي

  : صراحةهذا الظرف الحساس الذي يعيه جميع أبناء الشعب، ويعلنون

ة                   ار من الناحي ى اإلعتب أّن الئحة الحكومة األخيرة بشأن مشارآة النساء في اإلنتخابات، تفتقر إل

ى المطبوعات وضغوط                . الشرعية وملغاة بنظر الدستور     اق الحاآم عل رغم من اإلختن ى ال وعل

د       اء ال إن علم صائح، ف ائق والن ذه الحق شرأمثال ه ع ون داخلي، للحؤول دون طب وى األمن ال ين ق

م         ة ول درنا الئح ا أص ة أنن ول الحكوم ي ال تق ستطاع لك در الم ى ق ك عل شر ذل ى ن دمون عل يق

اء   ا العلم رض عليه ول دون        . يعت ذي يح الزم ال راء ال ا اإلج اء حينه يتخذ العلم ول اهللا س وبح

  .تطبيقها

الثة آما يعارض الشعب اإليراني أيضًا هذا النوع من اللوائح، بدليل أنه أعلن في الشهرين أو الث               

اء اإلسالم من خالل                        ده لعلم ا، عن تأيي الماضية، وعند ما آان الضغط والترهيب أقل إلى حد م

ا، التي                ران وأآنافه ال من أطراف اي ع التي راحت تنه ة ذات التواقي البرقيات والرسائل الملفوف

 وقد قبلت  طالب فيها بإلغاء الئحة الحكومة غير القانونية بشأن إنتخابات مجالس األقاليم والمدن،   

  .الحكومة مطالب الشعب وأحالتها إلى المجلس

ي   ة الت سجن واإلضطهاد واإلهان د وال شعب، بالتهدي اء ال ى أبن لطتها عل واآلن وحيث تفرض س

ذ                         ى تنفي ة عل دمت الحكوم دينين، أق ى المت دين إل اء ال ة من علم تمارس ضد فئات الشعب المختلف

سل  الم والم ى اإلس ة عل ب وخيم ذر بعواق ال تن تور  أعم الم والدس وانين اإلس ة بق ر عابئ مين، غي

  .وقانون اإلنتخابات

  .أسأل اهللا أن يوقظ حكوماتنا من السبات، وأن يرحم الشعب المسلم والبلد اإلسالمي إن شاء اهللا

ّدة                       ( ة عددنا وش دّونا وقّل رة ع ا وآث ة ولّين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا، صلواتك عليه وآله، وغيب

ضّر                  الفتن بنا وتظا   ه، وب تح منك تعّجل ك بف هرالزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذل

  ).فإنا اهللا وإنا إليه راجعون. )[133]١٣٣(تكشفه، ونصر تعّزه، وسلطان حق تظهره

د                         ـ محم ائي ـ د حسين الطباطب ـ محم د الحسيني الزنجاني ـ ـ أحم مرتضى الحسيني اللنكرودي ـ

ـ روح اهللا                الموسوي اليزدي ــ محمد رضا المو       اظم شريعتمداري ـ سيد آ ـ ال اني ـ سوي الكلبايك

  .الموسوي الخميني ــ هاشم اآلملي ــ مرتضى الحائري
  ١٩٦٣بتاريخ آذار 

                                                 
 .ء اإلفتتاح، في آتاب مفاتيح الجنان، للشيخ عباس القميمن الدعاء المسمى بدعا) [133]١٣٣(



* * * 

ماذا تقولون أنتم؟ هل األمر مجرد ألفاظ؟ هل يتحقق التطور بمجرد إنضمام             ! هذه البالد متطورة  

ى اآلن،         أربعة نساء إلى المجلس؟ هل حقق التطور للبالد          الرجال الذين انضموا إلى المجلس حت

  لكي تحققه نساؤآم؟

ى   . جّربوا ذلك . ليس من وراء إنضمام النساء إلى هذه المراآز غير الفساد         : نحن نقول  أنظروا إل

ين سنة أخرى             د عشرين سنة أو ثالث ا بع ى م ى     . ما بعد عشر سنوات، إل سوة إل ذه الن ضم ه لتن

ذه                المجالس وأنظروا هل تحققون شيئاً     ل نعارض ه ساء ب  غير الفساد ؟ نحن ال نعارض رقي الن

  .الفحشاء، ونخالف هذه األفعال الخاطئة
  من حديث بعد إطالق سراحه

  ١٥/٥/١٩٦٤بتاريخ 

* * *  

يزعم السادة الجالسون في قصورهم بأن الشعب متطور، فهل يموت الشعب المتطور من الجوع              

شعي   ) ع(؟ أمير اإلسالم علي      ة من أجل              آان يأآل خبزال وال الطائل ون األم ر، إّال أن هؤالء ينفق

ا               رامج المتطورة، ويزعمون أن بالدن ًا عن الب يادهم، ويتحدثون دائم إقامة مأدبة على شرف أس

تقف في مصاف البلدان المتطورة، فهل تتطورالبالد بمجرد إنضمام عدد من النساء إلى المجلس              

  .ئيلية؟ ال، لن يتم إعمارالبالد بالمشاريع اإلسرا
  من حديث حول ضرورة اإلهتمام
  باإلعالم والمحافظة على الوحدة

  ١٠/٤/١٩٦٤بتاريخ 

* * *  

  مزاعم مساواة حقوق النساء

دة،                    رآن المؤآ ام الق اك أحك إن النظام الحاآم في ايران إنتهك أحكام اإلسالم المقدسة، وينوي إنته

ستبد        ام الم ك، وإّن النظ اب الهت ى أعت سلمين عل واميس الم ساء    فن ار بالن ق الع ع ألن يلح يتطل

شرع       ة لل وائح مخالف ى ل صادقة عل الل الم ن خ ي، م شعب اإليران نّكس رأس ال ات، وي العفيف

تور رأة والرجل  . والدس وق الم ساواة حق ة م ى الئح ى المصادقة عل سعى إل ستبد ي ام الم إن النظ



ات    وتطبيقها، وهذا يعني سحق أحكام اإلسالم والقرآن الكريم األساسية تحت أق           دامه، وسوق الفتي

ى المعسكرات، أي                  ة العسكرية وأخذهن إل ى الخدم ًا إل ات    : ذوات الثمانية عشر ربيع سوق الفتي

  .الشابات المسلمات العفيفات إلى مراآز الفحشاء بالقوة والحراب
  من نداء الى الشعب حول اعتداء
  النظام على أحكام اإلسالم

  ١٩٦٢بتاريخ 

* * *  

ساواة الح دعون لم م ي االتإنه ل المج ي آ وق ف ية،  . ق الم األساس ام اإلس د ضّيعوا بعض أحك لق

تهم             روا فعل . وأنكروا عددًا من أحكام القرآن الصريحة، ولما رأوا أن ذلك أثار سخطًا عارمًا، أنك

  .فمن جهة نفى وزيرهم ذلك، ومن جهة أخرى أنكره رئيسهم

ارة     صريح العب صحف ب ي ال وا ف د آتب وق   : لق ى س ادق عل ام ص ة   أن النظ ى الخدم ات إل  الفتي

ك                 العسكرية، ولكن ما أن رأوا أن أمرهم قد إفتضح وأثارغضب الناس وسخطهم حتى أنكروا ذل

  .أرادوا أن يفتحوا له ملفات صبيانية مضحكة.. وزعموا أنه مجرد أآاذيب وإشاعات
  من حديث عن دور العلماء في إحياء اإلسالم

  ٣٠/٣/١٩٦٢بتاريخ 

* * * 

ام    ًا نظرًا لألحداث التي شهدها            )[134]١٣٤(آان هذا الع ًا مؤلم دًا            .  عام ًا جي ان عام ه آ وفي الوقت ذات

م                        ل الظل ا ب تم اإلسالم، وصمدتم في مق ذين أحيي سادة ال ا ال تم أيه م يكن      . نظرًا لصمودآم أن و ل ل

ة                  ى النهاي م إل ـ واصلوا مخططه م اهللا ـ ـ يعل انوا ـ م ألن        . صمودآم لك ذي دفعه إّن صمودآم هوال

وا   يتنكروا لخ  د الرجل       : طواتهم، إذ أعلن الطالق بي ـ؟        .. آال، ف ك ـ ـ خالف ذل ا ـ ى قلن ك  . مت إن ذل

اد ليتنكر                     وق في آل المجاالت، ع ساواة الحق ه بم ع عقيرت ذي رف ا   : الوضيع ال ى قلن  إن  )[135]١٣٥(مت

                                                 
 ). م١٩٦٢(ش .  هـ١٣٤١) [134]١٣٤(
آانت إمكانية عزل اإلسالم وإشاعة التقاليد الغربية تتوفر للنظام أآثـر مـن خـالل اإلسـتفادة                 ) [135]١٣٥(

 الطـالق   ففي البداية آان حق النـساء فـي       .. من المفهوم العام لمساواة الحقوق في جميع المجاالت       
إال أنه بعد سنوات من ذلـك، وبالتحديـد فـي           . قد ُآذب من قبل الشاه ورئيس الوزراء وبقية المسؤولين        

صادق المجلس على مشروع قانون بعنـوان قـانون         )  م ١٩٦٧ش ،   .  هـ ١٣٤٦(عهد رئيس الوزراء هويدا   
موافقة المحكمة،  حماية االسرة ، والذي آان بموجبه يحق للنساء تطليق أزواجهن بعد الحصول على              

وأية محكمة ؟ المحكمة التي لم تتـوفر فـي قـضاتها شـروط القـضاء الـشرعي، وال يمتلكـون صـالحية                       
 .إصدار مثل هذه األحكام شرعا



د الرجل         ودون         . الطالق بيد المرأة؟ آال، الطالق بي ة أخرى يتحدثون عن اإلرث، ويع ومن جه

دوا أن ا ه اهللا ليؤآ ر ب ا أم ة      . إلرث آم ى الخدم ساء إل وق الن ى س ادقوا عل م ص وا أنه ذلك نف آ

سكرية سيد   . الع ا ال حفكم أيه د أن ص ا        ! بي ه عليه ا يملي ب م ي تكت ك، وه شرت ذل ي ن ي الت ه

  .جهازاألمن
  من حديث عن دور العلماء في إحياء االسالم

  ٣٠/٣/١٩٦٢بتاريخ 

* * *  

ديها    لقد جعلت الحكومة من المذهب الرسمي ل       ة بأي ؤتمرات      . لبالد ألعوب ال في الم أن يق سمح ب وت

رأة والرجل، مع أن اإلسالم أوضح                  وق الم ساواة حق ق م من أنه قد تّم اتخاذ خطوات على طري

رأيه بالذين يعتقدون بمساواة حقوق المرأة في اإلرث والطالق وأمثالها وينتهكون أحكام اإلسالم       

  .الضرورية، أو ينفونها
  لتقليد حولمن رأي مراجع ا

  انتخابات مجالس األقاليم والمدن
  ١٩٦٣بتاريخ آذار 

* * * 

  .من الضروري أن نلفت أنظار حضرات السادة إلى الممارسات السابقة والحالية للنظام

ي        رآن ف ل الق رآن، وأراد أن يجع الم والق ى اإلس ي الماضي إل ستبد ف ام الم ذا النظ اء ه د أس لق

ضالة، وهو اآلن بإع   ام اإلسالم   مصاف الكتب ال ددًا من أحك وق يلغي ع ساواة الحق ه عن م الن

ذآورة                       . األساسية ـ شرط اإلسالم وال ه ـ ذي قّدم ـ في المشروع ال فقد ألغى وزير العدل مؤخرًا ـ

  .من شروط القضاة
  من جواب على رسالة علماء يزد

  ١٩٦٣بتاريخ آيار 

* * * 
                                                                                                                                            
بيد أنه وبموجب األحكام اإلسالمية، بإستطاعة الرجل أن يوآل حق الطالق للمرأة إذا ما إشترط ذلك أثناء                 

وإن مثـل هـذه يطبـق اليـوم فـي نظـام             . ي قررتهـا الكتـب الفقهيـة      العقد بمـا ال يتنـافى والـشروط التـ         
الجمهورية اإلسالمية، وطبيعي أن هذا العالقة له بقانون حماية األسرة المصادق عليـه فـي مجلـس                 

  .الشورى الوطني أيام نظام الشاه



ًا ل             تح باب ة بإلحاق          لقد تصّور النظام المستبد أن باستطاعته أن يف ه المشؤومة المتمثل تحقيق أهداف

الل      ن خ الم، م مة باإلس ربة قاص ة(ض ي     ) معزوف ل الت اهًال ردود الفع وق، متج ساواة الحق م

  .سيواجهها في هذا المجال
  من جواب على برقية آسبة همدان

  ٢/٥/١٩٦٣بتاريخ 

* * * 

رائن                  دو من الق ه يب ى أن رمين إل وافرة أن النظام      من الضروري أن ألفت أنظار السادة المحت  المت

اذ         ى اتخ ـ إل مح اهللا ـ ـ ال س ع ـ ا يتطل ية، وربم الم األساس ام اإلس ب بأحك وي التالع ستبد ين الم

رأة والرجل        . خطوات أآبر  وق الم ساواة حق لقد أعلنوا مرارًا في أحاديثهم المبتذلة دعوتهم إلى م

د، إّال        في جميع المجاالت السياسية واإلجتماعية، والتي تستلزم تغيير بعض          رآن المجي ام الق  أحك

سلمين،    ال الم وا ردود أفع ا واجه ر لمَّ داع والتزوي لين بالخ ك متوس روا ذل ادوا وأنك م ع أنه

  .)[136]١٣٦(واعتذروا بما هو أسوأ من ذنبهم، غافلين عن أننا نعرفهم جيدًا وال نثق بأقاويلهم
  من جواب على برقية آسبة همدان

  ٢/٥/١٩٦٣بتاريخ 

* * *  

ائق  د حق ك توج ة وراء ذل ية،       .  آامن ثالث الماض سنتين أو ال ويم ال ى تق سادة إل ا ال وا أيه ارجع

اب،         . )[137]١٣٧(وأنظروا إلى ما آتبه البهائيون    د الوه ا عب ول به رأة والرجل يق وق الم ساواة حق إن م

                                                 
لـى إعـادة   إ.  م وتزامنًا مع التحوالت التي شهدتها السياسية الدولية     ١٩٦٠اضطر الشاه عام    ) [136]١٣٦(

النظر في أسلوب عمل الحكومة وسياسته الداخلية، إذ أمر آل من الدآتور إقبال رئيس الوزراء وقتئـٍذ،                 
حـزب  (وأسد اهللا علـم وزيـرالبالط، بتأسـيس حـزبين سياسـيين متنافـسين أطلـق علـى األول اسـم                      

 ).حزب الشعب(والثاني اسم ). مّليون
ووسـيلة  ) بـاب اإلمـام   (لـسيد علـي محمـد بأنـه          هـ، ادعى شـخص اسـمه ا       ١٢٦٠في عام   ) [137]١٣٧(

بعـدها إدعـى إخـوان      . إّال أنـه ألقـي القـبض عليـه وقتـل          . وبعد ذلك بفترة إدعى المهدوية    . االتصال به   
. ، إدعيا بأنهما خليفة السيد علـي محمـد، وإلتـّف حولهمـا أتباعـه              )بهاء اهللا (واآلخر  ) صبح ازل (أحدهم  

، وقد )البهائي): بهاء اهللا(وأطلق إتباع بهاء اهللا على ). ازلي) (بيبا(عليه اسم ) صبح ازل(أطلق اتباع 
ونفت صبح ازل وأتباعه . في فلسطين) عكا(قامت الدولة العثمانية بنفي بهاء الدين وأتباعه إلى مدينة

وفي عكا نمت الفرقة البهائية بمساعدة االنجليز وقـّدم لهـا الكيـان الـصهيوني آـل                 . إلى جزيرة قبرص  
واستطاع أتباع هذه الفرقة أن يحـصلوا خـالل فتـرة حكـم محمـد رضـا بهلـوي                   . دعم والمساندة أنواع ال 

على مواقع متقدمة في الدولة، وأن يتحكموا بسياسة ايران الخارجيـة ويعملـوا علـى تـأمين المـصالح             
 .الصهيونية



رأة والرجل           . والسادة يتبعونه في ذلك    د  . الشاه أيضًا يذهب إلى هناك ويدعي مساواة حقوق الم لق

  .فهل أنت بهائي ألآّفرك فيخرجوك، ال تفعل هذا(!) لك أيها السيدلقنوك ذ
  من حديث حول مخططات اسرائيل

  ٣/٦/١٩٦٣بتاريخ 

* * *  

دم األسس                            ة، ه ه الخبيث م ذات وي بحك ستبد ين أن النظام الم د ب دينا تؤآ ين أي ثمة شواهد متوافرة ب

ة المر            اء اإلسالم، وسجن        الدينية، وما الهجوم المسلح على مرآز الفقاهة، وهتك حرم اجع وفقه

وذج               وتعذيب تالميذ مدرسة اإلسالم، واإلساءة إلى القرآن الكريم وسائر المقدسات الدينية، إّال نم

  .بارزعلى ذلك

ذآورة            آما أن إعالن مساواة حقوق المرأة والرجل في جميع المجاالت، وإلغاء شرط اإلسالم وال

  .ط القضاة، نموذج بارز آخرمن الناخب والمرشح، وحذف شرط الذآورة من شرو
  من جواب على برقية علماء همدان

  ٦/٥/١٩٦٣بتاريخ 

* * * 

ام  )[138]١٣٨(إذا ما لحقت إساءة باإلسالم بسبب تصرفاتكم      . احذروا سخط اهللا تعالى     فأنتم مسؤولون أم

سلم شعب الم ام ال الى وأم ة : (اهللا تع ه لعن ه وإّال فعلي ر علم الم أن يظه دع فالع رت الب إذا ظه

  .)[139]١٣٩()اهللا

عّبروا عن رفضكم وسخطكم إلنضمام النساء      .. عّبروا عن غضبكم واستنكارآم لمساواة الحقوق     

صى       دّ وال تح دال تع ه مفاس ب علي ع تترت ى مجتم ـ   .. إل دين اهللا ف صروا ل صروا اهللا (انت أن تن

ة       )[140]١٤٠()ينصرآم ويثبت أقدامكم   ضاً     .  ال ترهبكم مؤسسات النظام القمعي ثلكم أي م م ورون   إنه  مجب

  .ومضطرون، وإّن الكثير منهم، ساخط على النظام ويتفق معكم
  من آلمة الى الوعاظ بشأن واجباتهم

  ١٨/٥/١٩٦٣بتاريخ 

* * * 
                                                 

 .علماء اإلسالم) [138]١٣٨(
 .، آتاب فضل العلم٥٤، ص١أصول الكافي، ج) [139]١٣٩(
 ).٧(اآلية : سورة محمد) [140]١٤٠(



  

  سوق الفتيات إلى الجندية

سلمين   .ال تأخذوا الفتيات الشابات المغرر بهن إلى معسكرات التجنيد     واميس الم وا ن هل  . ال تخون

تم          تنكرون هذه الحقيقة المرّ    ا أن ة، وه ستحق المالحق ة التي تنّصلتم منها من قبل واعتبرتم قائلها ي

شرين     سة والع سنة الخام ال بال رائم اإلحتف رون لج ل تتنك ذونها؟ ه ات )[141]١٤١(اآلن تنف ، والممارس

  المخزية التي صدرت عنكم؟
  من رسالة مطولة الى هويدا
  رئيس الوزراء وقتئذ

  ١٦/٤/١٩٦٧بتاريخ 

* * *  

دعون  م ي م إنه اق بجيش العل ى اإللتح شجعونهن عل ات وي ون )[142]١٤٢(الفتي سه يعلن ي الوقت نف ، وف

م                           ك، ث روا ذل ة انك وا عام دما واجه ى العسكرية، وعن ذهبن إل صراحة بأنه ينبغي لهن أوًال أن ي

وا                      م نطق ون أنه ودون ينف م يع داد، ث يتحدثون إلى الصحف بأن الئحة تجنيد الفتيات في طوراإلع

  .بذرائع مضحكةبذلك، ويتشبثون 
  من رد على برقية آسبة همدان

  ٢/٥/١٩٦٣بتاريخ 

* * *  

                                                 
المقصود الخمس والعشرون عامًا من حكم النظام البهلوي، إذ آانت عناصر النظام قد أقامت              ) [141]١٤١(

آان هـذا النـوع مـن اإلحتفـاالت يقـام           . إحتفاًال فاضحًا بهذه المناسبة آلف ميزانية الدولة مبالغ باهضة        
بات الكحولية والمخدرات والعالقة غيـر المـشروعة        بذرائع شتى إللهاء أبناء الشعب وإغراقهم بالمشرو      

آان آل هذا يحدث في وقت آان جنوب مدينة طهران والمنـاطق التـي يقـيم فيهـا                  . بين المرأة والرجل  
 .الفقراء في بقية المحافظات والقرى النائية، آانت تئن تحت وطأة الفقر والحرمان

د الثورة البيضاء التي أعلنها الشاه، والذي أخذ   عنوان المادة السادسة من موا    ) جيش العلم ) ([142]١٤٢(
على عاتقه عند ما تم اإلعالن عنـه، تعلـيم جميـع األميـين فـي الـبالد القـراءة والكتابـة، إّال أنـه وبعـد                           

لقـد آانـت منـاهج    % . ٧٠خمسة عشر عامًا من نشاطه، آان عدد األميـين مـن القـرويين يزيـد علـى         
بها أفراد هذا الجيش آلها تصب في خدمة النظـام والدعايـة لـه،              التعليم، والتوجيهات التي آان يغذي      

 وآانت بمنزلة ذريعة إلشاعة وترويج األفكار التي تصادر المتبقي من اإليمان الديني لدى القرويين؟



  االختالط بين المرأة والرجل

سماح                       ين ال ة، وب يم األخالقي ة والق ات اآلداب المعنوي ان والفتي يم الفتي حسنًا، إذا ما قارنتم بين تعل

سابح                   رقص والم سينما والمسارح وصاالت ال المختلطة  لهم في قضاء أوقات فراغهم في دور ال

شجاعة                 وى وال شابة، وخنقت روح التق وأمثالها، التي انتهكت الحجاب والعفاف لعناصر بالدنا ال

 .في نفوسهم، عندها ستتضح طبيعة األفعال التي اعتبرتموها لقتل أوقات الفراغ
  ١٩٤آشف األسرار، ص

* * * 

شأوه   )[143]١٤٣()سبهساالر(لقد حصلوا على نتائج معكوسة من مدرسة         ول    (ا باسم     التي أن ة المعق آلي

ة        )والمنقول ، إذ أجبروا الدارسين فيها، ممن أرادوا لهم أن يكونوا معلمي األخالق للدورات التالي

رقص مع                    ى اإلختالط وال روهم عل ه، أجب وأن يعملوا على تهذيب نفوس الجيل الجديد وأخالقيات

  .البنات

* * *  

ة وأعوانه   دي الحكوم دارس بأي ت الم ا دام ضًا م ذا   اآلن أي ن ه ضل م صيرها أف ون م ن يك ا، ل

  .الوضع المؤسف
  ٢٠١آشف األسرار، ص

* * * 

اء د العلم ول أح ة   : يق ل العف شهوة، تقت دة ال ات عب ان والفتي ن الفتي ة م دارس المختلط ذه الم إّن ه

د، وهي   ة بالبل ة ومعنوي ة، وتلحق أضرارًا مادي اة الحرة الكريم روءة وأسس الحي صادر الم وت

  .محّرمة بشرع اهللا
  ٢١٣شف األسرار، ص آ

* * *  

                                                 
 .مدرسة سبهساالر هي نفسها مدرسة الشهيد مطهري التي مّر ذآرها) [143]١٤٣(



انون آخر               رمن أي ق اد أآث ع األبع ذي   ..لقد راعى اإلسالم حقوق النساء في جمي رام ال و إن اإلحت

وع         يوليه اإلسالم إلى مكانة النساء اإلجتماعية واألخالقية هو الذي دفعه للوقوف في وجه هذا الن

هذا انه قد جعل من النساء ــ ال        وال يعني   . من اإلختالط الذي يتعارض مع عفاف المرأة وتقواها       

  .سمح اهللا ــ آالمحجورين والمحكومين
  من رأي مراجع التقليد بشأن انتخابات مجالس

  ١٩٦٣األقاليم والمدن عام 

* * *  

ل                         ا حدثت مث د الحراب، ولم شكيل المجلس بتهدي ا سمحوا بت لو آان دور علماء الدين فاعًال، لم

ضيحة ذه الف اء حاضرين . ه ان العلم و آ ات   ل ان والفتي ذ الفتي أن يأخ محوا ب ا س ساحة، لم ي ال  ف

ا سمحوا        . بأحضان بعضهم البعض ويرقصون، مثلما حدث في شيراز         اء دور لم ان للعلم و آ ول

دارس   ي م ساء ف د الن ا سمحوا بتواج دارس، ولم ي الم شباب ف ضة ال ي قب اس ف ات الن ود بن بوج

د    البنين، وال بتواجد الرجال في مدارس البنات، وإشاعة ال    ة والمجلس عن فساد، وألوقفوا الحكوم

  .حدودهما، ولطردوا هؤالء النواب من المجلس
  من حديث حول الئحة إحياء الكابيتوالسيون

  ٢٦/١٠/١٩٦٤بتاريخ 

* * *  

إن النظام الحاآم بدًال من التفكير بإقتصاد البالد، والحؤول دون إفالس التجار المحترمين، وبدًال              

وحياة المحرومين، وبالشتاء القارص، وبتوفير فرص العمل للخريجين   من التفكير بخبز الفقراء    

وبقية الطبقات المحرومة، يلجأ إلى أعمال مخّربة آتلك التي ذآرناها وأمثالها، من قبيل استخدام              

ع،   ى الجمي ساده عل ى ف ا ال يخف ات، مم داديات البن ي إع ين، والرجل ف داديات البن ي إع رأة ف الم

س ضمام الن ى ان صّر عل ى وي داوه عل دم ج ساده وع ذي ال يخفى ف ة، األمر ال ر الدول ى دوائ اء إل

  .الجميع
  من بيان الى الشعب بمناسبة المصادقة

  على قانون الكابيتوالسيون
  ٢٦/١٠/١٩٦٤بتاريخ 

* * *  



ى البحر         م،  . يقف اإلسالم في وجه الغرائزغيرالمشروعة، وال يسمح بنزول النساء عاريات إل نع

ك                     إ. يقف لهن بالمرصاد   التهن تل ة بح دخلن المدين م ي ى البحر ومن ث ات إل ذهبن عاري إن . نهن ي

إن              ا ف ود إليه ا أراد أحد أن يع أمثال هذه الممارسات التي آانت تحدث في زمن الطاغوت، إذا م

وف  شعب س اء ال ده(أبن سلخون جل ساء ). ي ال والن إختالط الرج سمح ب سلم وال ي عبنا م إن ش

  .)[144]١٤٤(ينةوالسباحة معًا وممارسة حرآات مش

ا هؤالء       دعو إليه رأة         . هذه هي المدينة التي ي أن تتعرى الم ة ب ة الغربي ى الحري م يتطلعون إل إنه

ا     !! يذهبون للسباحة في البحر.. والرجل ويذهبون معًا إلى البحر   دعو إليه ة التي ي هذه هي المدين

ى شعبنا             .. هؤالء السادة    سابق عل ذهب الرجال       فب. إنها الحضارة التي فرضها النظام ال د أن ي ع

ون       ة، دون أن يك ل المدين ى داخ ذا إل عهن ه ساء بوض أتي الن ر، ت ى البح راة إل ساء ع والن

ة        . بمقدورالناس اإلعتراض على ذلك    د  . ولكننا ال نسمح بمثل هذه األفعال وستواجهها الحكوم فلق

دا  اتخذت اإلجراءات الالزمة ــ آما ذآر وزير الداخلية ــ بعدم السماح لمثل هذه األ      عمال، وإذا ب

  .أي تساهل فإن أبناء الشعب سيبادرون بأنفسهم للوقوف في وجهها

درانيون     سمح المازن ام النظام                  )[145]١٤٥(فهل ي ه أي ا آانت علي أن تكون سواحلهم مثلم تيون ب  أو الرش

ى البحر                        ذهاب إل ساء من ال تمكن بعض الرجال والن البائد؟ وهل مات أهالي ميناء بهلوي لكي ي

وم        معًا وممار  ة الق ذه هي مدني ة التي يطالبون      . سة حرآات الفسق والفجور؟ ه ذه هي الحري وه

  .بأن يذهبوا آما يحلو لهم للعب القمار والتعري. بها
  من حديث في جمع من العلماء وطلبة العلوم الدينية

  ٢٨/٦/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

بابنا،                    ا في حرف ش أجورة تمارس دوره الم الم ازالوا يحاضرون    مازالت إلى اآلن تلك األق وم

ى سواحل                        ذه الممارسات التي آانت تحصل عل ودة ه ى بع ويكتبون ويطالبون في الصحف حت

ولهم                ا بق : البحر بتلك الصورة الفظيعة المخزية، لقد آتبوا في بعض المطبوعات يطالبون بعودته

اة والف         . أوقفوا هذه الرجعية   رأة، والفت ذهب الرجل والم ًا   فالتحضر في أنظارهم، هو أن ي تى مع
                                                 

آرى مرورألفين وخمـسمئة عـام علـى الحكـم الملكـي،            في الحفل الذي أقيم بشيراز في ذ      ) [144]١٤٤(
مارس اثنين من الممثلين إمراة ورجل، على المسرح وأمام األنظـار الـشهوة الجنـسية، وآـان المنظـر          

لـو أجـري مثـل    : بدرجة من الوقاحة مما دفع بارسونز ـ السفير البريطاني ـ إلى مخاطبة الشاه بـالقول   
 .ية آمانشستر مثًال، لواجه الممثلين مصاعب جمةهذا العرض المسرحي في مدينة انجليز

مازندران هي إحدى مـدن ايـران الـشمالية، التـي تمتلـك مـع مدينـة جـيالن أراضـي زراعيـة             ) [145]١٤٥(
وتقع مدينة رشت في منطقة جلكه أي جيالن، على ضفاف النهر األبيض، وتعتبر مرآـز مدينـة                 . خصبة
 .ـ يمثل إحدى مدن جيالن الشمالية التي تجاور بحرالخزروأن ميناء إنزلي ــ بهلوي سابقًا ـ. جيالن



ة   ذه رجعي ذلك فه سمح ب م ي ر، وإذا ل ى البح راة إل ى  .. ع شباب إل ذهب ال أن ي ي ب فحضارتهم ه

  .السينما مرة واثنتين وثالث، ثم تصبح حياته على هذا المنوال، ويصبح ذلك آل آماله وتطلعاته
  من حديث في جمع من طلبة آلية بابل

  ٢١/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

صيف صل ال ه ف أوا ا. إن د هي شبابلق تقبال ال شواطئ إلس سواحل وال ات .. ل ان والفتي لجذب الفتي

وا     . إليها، وفروا لهم جميع مستلزمات اللهو واإلنحراف  ًا ليفعل سواحل مجان ى ال آانوا يجلبونهم إل

ك لكي      . ما يحلو لهم، ولم يكن ذلك إعتباطًا، وإنما يقف من ورائه مخطط جهنمي             إنهم يفعلون ذل

  .وليبعدوهم عن واجباتهم ومسؤولياتهم. أن ينموا نموًا طبيعيًا وإنسانيًاال يسمحوا لهؤالء الشباب 
  من حديث في جمع من آلبة آلية بابل

  ٢١/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

ساء                         ين الن ى البحر موضوع اإلختالط ب ابهم إل د ذه ا عن من المظاهر التي آان الناس يواجهونه

ة     والرجال، ولم يكن ذلك رغبة منهم في أن يقضي شبابنا  ال الطبيع ين بجم راغهم متمتع  أوقات ف

  .وسحرها، بل آان ذلك بدافع الرغبة في جر هؤالء الشباب إلى التيه والضياع
  من حديث مع العاملين في اذاعة البحر

  ٢١/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ال بد للناس من أخذ ذلك      . آان اإلختالط بين المرأة والرجل في الشواطئ ضمن مؤامراتهم أيضاً         

ذ ا دمأخ سؤولين      . لج داخلي والم ن ال وى األم ب ق ى جن ًا إل سهم جنب دخلوا بأنف م أن يت ي له ينبغ

  .ويجب على اإلذاعة أن نتناول مفاسد هذه الممارسات وتوعي الناس عليها. للحؤول دون ذلك
  من حديث مع العاملين في اذاعة البحر

  ٢١/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  



أن         آانت سواحل البحر والبالجات تحفل بهذه ال       مظاهر المشينة، وقد ذآروا في إحدى المجالت ب

ات    . فصل النساء عن الرجال أمر مخز   ان والفتي ذهب الفتي فالحضارة من وجهة نظرهم هي أن ي

  !هذه ــ في رأيهم ــ هي الحضارة؟! معًا إلى البحر
  من حديث في جمع من أعضاء
  حرآة الراديكاليين في ايران

  ٢٢/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

م    ال يسمح    اء  . رجال الدين بأن يذهب النساء والرجال معًا إلى البحر ويفعلوا ما يحلوا له إن العلم

ار            وت القم ر وبي رب الخم اآن ش ى أم ذهاب إل ي ال اتهم ف ة حري شبابنا بممارس سمحون ل ال ي

  .واإلنغماس في الفحشاء
   شهريور١٧من حديث بمناسبة 

  ٨/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

  

  ظام الطاغوتالتظاهر بحرية النساء في ن

د جعل                ) البهلوي(لقد تصّورالنظام    ان ق شعب، وآ المستبد الذي ال يؤمن بالحرية ألي من أبناء ال

ساء                     ه، تصور أن باستطاعة الن يلة لتحقيق أهداف من سلب حرية الشعب طوال سنين متمادية وس

ذ أهداف اس              ك من تنفي ر ذل تمكن عب ى ي ة، حت سلم باسم الحري شعب الم رائيل أن يخدعن أبناء ال

  .المشؤومة
  من رد على برقية بعث بها آسبة همدان

  ٢/٥/١٩٦٣بتاريخ 

* * * 

ر الرجل    ق تحري ل أن تحقي ا؟ ه ى حريته رأة أن تحصل عل د الم ى تري رار حت ال أح ل الرج ه

بالد                  والمرأة مجرد ألفاظ؟ هل ينعم الرجال أو النساء بالحرية؟ هل الرجال أحرار اآلن في هذه ال

  ار؟؟ في أي شيء هم أحر



  من حديث بعد إطالق سراحه
  ٥/٥/١٩٦٤بتاريخ 

* * * 

وي                        م البهل ذه الخمسين سنة من الحك إن الحديث عن حرية النساء في بلد لم يرى أبناؤه طوال ه

  .الجائر وجه الحرية، يبعث على السخرية والغفلة
  من بيان الى الشعب االيراني

  ٩/١/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

ى الحؤول    إّن نظام الشاه يسعى من خالل      ة، إل إغراق الشابات في األمور المخالفة للقيم األخالقي

شدة        ك ب ى ذل د صادرهذا النظام    . دون حصول النساء على حريتهن، وإن اإلسالم يعترض عل لق

ة               . حرية المرأة مثلما صادرحرية الرجل وسحقها         ا مليئ ا أنه ساء آم ة بالن ران مليئ إن سجون اي

ة هؤالء           . بالرجال إن حري ا ف ددة ومعّرضة للخطر     ومن هن ساء من         . مه د أن نحررالن نحن نري

  .الفساد الذي يتهددهن
  من لقاء مع مراسل صحيفة اللوموند الفرنسية

  ٦/٥/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

رتين         ة في فت ّن اإلسالم                 . لألسف، آانت المرأة مظلوم ل أن يم ر قب م آثي ا ظل ة لحقه ففي الجاهلي

ا ال        على اإلنسان وينقذ المرأة من الظلم الذي آ      ان التعامل معه ة، حيث آ ه في الجاهلي انت تعاني

ا أسوأ         شلها            . يختلف عن التعامل مع الحيوانات، وربم ة، فجاء اإلسالم وانت رأة مظلوم آانت الم

  .من مستنقع الجاهلية

رأة تحت شعار                  وا الم ه، إذ ظلم م رضا خان وإبن رة حك وفي بالدنا ظلمت المرأة ثانية خالل فت

ا   اً         ل. المطالبة بتحريره ًا فادح المرأة ظلم وا ب د ألحق ا وشرفها       . ق ا من عّزه ى    . جّردوه ا إل حّولوه

  .سلعة بعد تلك المكانة المعنوية التي آانت تنعم بها، آل ذلك باسم الحرية

ساء،         الق الن سدوا أخ ل، وأف رأة والرج ن الم ة م لبوا الحري ال س ساء والرج ر الن م تحري و بإس

  .وأفسدوا شبابنا



ول    ) جماًال(رأة  آان الشاه يرى في الم     ان يق ال      (:ومظهرًا، آ ة وجم رأة رق ك     ) الم وطبيعي أن ذل

ان                      ة التي آ ة الحيواني ه المادي نابع من نظرته الحيوانية، إذ آان ينظرإلى المرأة بوحي من نظرت

ا   ة        . يتصف به ى درجة الحيواني سانية إل ا اإلن رأة من مكانته ذا جّرالم ة   . وهك أراد أن يوجد مكان

  .ن منزلتها السامية إلى درجة الحيوانية، وجعلها ألعوبة ودميةللمرأة، فأنزلها م
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ١٦/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

ساء     ة الن ن حري شاه ع دث ال وقهن    ! يتح البن بحق ي يط ات الالت ساء المحترم ساء ؟ إن الن أي ن

ات، يعارضن الي                 ساء اإليراني ة من الن شكلن الغالبي أجمعهن     )[146]١٤٦(وماإلنسانية، والالتي ي شاه ب  ال

ا                     ي الحّط من مكانته شاه تعن ويطالبن بإسقاطه، وإنهن جميعًا يعلمن أن حرية المرأة في منطق ال

  .اإلنسانية، والتعامل معها آسلعة

صياع      إن حرية المرأة في منطق الشاه تعني ملء السجون بالنساء اإليرانيات الالتي يرفضن اإلن

  .هنشاهيإلى اإلنحطاط األخالقي الشا
  )وفا(من لقاء مع مراسل وآالة األنباء الفلسطينية 

  ١٥/١٢/١٩٧٨بتاريخ 

* * *  

د رضا                وا في عه د عمل انوا ق إن مثل هذه المرأة التي تتمكن من تحطيم قوة متمادية شيطانية، آ

ا ا ومنزلته دني عن مقامه ى الت ا إل ى جّره د رضا عل ى . خان ومحم ّروهم إل ضًا ج ال أي والرج

اط ن         ا. اإلنحط اؤوا م ا ش شبابنا م دوا ل اط، إذ أوج دني واالنحط ى الت وهم إل ضًا دفع شباب أي ل

لبونا     !! وبإسم التقدم، والحضارة جّروا شبابنا إلى الفحشاء      . مراآزالفسق والفجور  ة س بإسم الحري

  !!جميع حرياتنا

ت إن الذين أدرآوا عصر رضا خان يعون ما أقول، ألنهم شاهدوا بأعينهم األساليب التي مورس               

  .آذلك يعيها أولئك الذين أدرآوا عهد محمد رضا. ضدنا وضد نسائنا المحترمات

ى الخراب            ا إل ادوا بالدن وا      . فتحَت الفتات خادعة وألفاظ معسولة، ق م عمل ك، أنه واألسوأ من ذل

  .على إفساد شبابنا وخنق طاقاتنا اإلنسانية

                                                 
 .١٩٧٨عام ) [146]١٤٦(



ًا، د   صرًا مظلوم وي عن د رضا ورضا بهل د محم ي عه رأة ف ت الم كآان درك ذل د . ون أن ت فلق

ه  . مارسوا ظلمًا بحقها، ال يعرف إن آان مورس مثله في الجاهلية        إن اإلنحطاط الذي انساقت إلي

ه، أم ال                    د شهد مثل ان عصرالجاهلية ق رن، هل آ ذا الق رتين آانت       ..النساء في ه ؟ في آلتي الفت

ذهن من األسر          . النساء مظلومات  ذا آمل     .في الجاهلية األولى جاء اإلسالم وانق  وفي عصرنا ه

  .أن يأخذ اإلسالم بأيديهن وينقذهن من مستنقع الذل والظلم أيضًا
  من آلمة بمناسبة يوم المرأة

  ١٦/٥/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

دهم               )[147]١٤٧(لم يسَع هؤالء   وا أحرارًا في عه م يكون ضًا ل ساء    .  لتحريرالمرأة، ألن الرجال أي فال الن

  .ء يرون الحرية في أمور أخرى وآانت فسادًا جميعهانعمن بالحرية وال الرجال، ألّن هؤال
  من حديث في جمع من نساء السواحل الجنوبية

  ٢/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

وا                       ر النصف اآلخر حرم م وبإسم تحري د انه بالد، بي آانوا يزعمون أنهم حرروا نصف سكان ال

  .الجميع من الحرية
  من حديث في جمع من نساء السواحل الجنوبية

  ٣/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

لقد حطموا شبابنا، وقضوا على طاقاتنا الشابة تحت عناوين مختلفة، وتحت أسماء خادعة، تحت              

  ).نريد تحرير الرجال، والنساء، والبالد: (شعار

  !!الجميع اآلن أسياد، لم يعد وجود للرعية بعد اآلن.. وقد تحرر الجميع اآلن
  )نيهاخواند(من حديث في جمع من العاملين في مجلة 

  ٥/٧/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  
                                                 

 .رجال النظام البهلوي) [147]١٤٧(



دول       .. إنكم تتطلعون للحرية التي تجعل من شبابنا ال أباليين       وم ال ه، وتق ا يحلول آل واحد يفعل م

  .الكبرى بنهب ثرواتنا، هؤالء الشباب الهون في اللهو واللعب

ى  لقد . إنهم لم يألوا جهدًا في فتح بيوت البغاء والفحشاء والحانات ودورالسينما الهابطة      عملوا عل

فكالهما نهب بالدنا بإسم الحرية،     . إشاعة اإلختالط بين الفتيات والفتيان وجّروهم معًا إلى الفساد        

  .وهؤالء الذي آانوا يمارسون الحرية على هواهم، آانوا ال أباليين
  من حديث موجه الى أبناء الشعب

  ٢٤/٨/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

ه   انوا يخططون ل ذي آ ذا ال ل ه تج عن آ اذا ن وات  م صراخ ودع ذا ال ل ه ن آ ق م اذا تحق  ؟ م

اذا تحقق من                    رأة؟ م تحريرالنساء والرجال؟ يّدعون ــ مثًال ــ أنهم حرروا خمسة عشر مليون إم

تلك الحرية التي آانوا يدعون إليها؟ هل آان الرجال أحرارًا حتى تنعم المرأة بالحرية؟ وفي أي                 

ان              شيء حرروا النساء والرجال ؟ في أي شيء آنتم أح          ا أحرارًا؟ هل آ رارًا ؟ في أي شيء آن

شاء         ! الرجال أحرارًا ؟ أجل، آانوا أحرارًا في ممارسة الرذيلة         وآان هؤالء ال يألون جهدًا في ان

انوا               . مراآز الفساد  ع آ والنساء الالتي آن على شاآلتهم، والشباب الذين آانوا من سنخهم، الجمي

ان مسموحًا إلحدى             أحرارًا، وآان تحرير المرأة وتحرير الرجل         ذه الممارسات، وإّال فهل آ به

د جّرت دعواتهم                       ة؟ لق ان مسموحًا ألحدآم أن ينطق بكلم ة؟ هل آ بس بكلم ذاك أن تن صحفنا آن

  .الفاسدة والمفسدة، عذابًا وويًال وشقاًء على هذه الشريحة من شبابنا طوال هذه السنين
  من حديث في جمع من منتسبي

  ودالمجتمع التعليمي في لنكر
  ١٦/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

، )تحريرالنساء وتحريرالرجال  (لو رأيتم النساء في تلك األوضاع التي آانوا يريدونها لهن بإسم            

ضليل          ى              . ألدرآتم أن آل ذلك لم يكن غير خدعة وت ساء، وال حت م يكن الرجال أحرارًا وال الن ل

اً     . الصحف أو اإلذاعة أو أي شيء آخر       صحيح أن اسمها والحديث       . لم تكن الحرية هدفهم مطلق

عنها والدعاية لها آان يتردد بكثرة، إّال أن الحرية التي آان يريدونها لبالدنا ــ اآلن أيضًا يقترح                 

ضياع                            ه وال ى التي ات إل ان والفتي بابنا من الفتي ود ش ة التي تق ـ هي الحري ك ـ ا  . بعض آّتابنا ذل أن



ة      .. المستوردةاسمي هذه الحرية التي آانوا يدعون إليها بالحرية          الحرية اإلستعمارية، أي الحري

  .هذه الحريات يأتون بها آهدايا. التي تسود البلدان التي يريدون لها أن تكون تابعة
  من حديث في جمع من عوائل الشهداء

  ١٧/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

د رضا       الفون تطور محم ل يخ دين ال يعارضون التطور ب اء ال ذه  . )[148]١٤٨(علم م يعارضون ه  انه

  .إن بوابة هذه الحضارة صادرت جميع ثرواتنا. المدنية التي يتبجح بها هؤالء

ساء      ر الن عار تحري ؤالء تحت ش ا ه ع لواءه ي يرف ة الت ذه الحري دين يعارضون ه اء ال إن علم

ة           ة الحقيقي ذه الحري ذي يمارسونه              . وتحرير الرجال، وليست ه ذا ال ا، ولكن ه ة في محله الحري

  .نظر هؤالء أن تفعل آل ما يحلو لكالحرية ب. انحطاط أخالقي
  من حديث في جمع من عوائل الشهداء

  ١٧/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

ب        ي تجل ات الت ن الحري وع م و ن ود، ه ك العه ي تل ائدًا ف ان س ذي آ ة ال ن الحري دار م إن المق

ساًء                      . الضياع شواطئ ن ى ال ار والهجوم عل اول الخمور ولعب القم فقد آان الناس أحرارًا في تن

ال،              . ًال معًا، وأحرارًا في الذهاب إلى مراآز الفساد       ورجا رهم ف ا غي انوا أحرارًا أم م هؤالء آ نع

شاه   ة ضد ال سلطة أو ينطق بكلم واء ال ًا أله ب خالف م ويكت سك القل د أن يم إن . أي ال يحق ألح

ك التي                ) تحريرالنساء وتحريرالرجال ( ا تل ة ؟ إنه الذي آانوا يرددونه، آان حقيقة ولكن أي حري

ة االستعمارية                  آ ستوردة، والحري ة الم ا بالحري ا والتي ُأسميها أن ك      . انوا يروجون له ان ذل د آ لق

  .مخططًا جهنميًا
  من حديث في جمع من العاملين

  في حقل التربية والتعليم
  ١٨/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

                                                 
 .محمد رضا پهلوي ــ شاه ايران السابق) [148]١٤٨(



رتهم     ون عقي ه يرفع ان رجال ذي آ ام ال ذا النظ د ه ي عه ساء ف ه الن ت تمارس شاط آان أي ن

ـ التح(ب ساء وتحريرالرج ي  )ريرالن تلخص ف ساء آانت ت ن الن ا م ا نراه ي ُآن شاطات الت ؟ إن الن

ه         ه ألن كرهن ل ن ش اك ع رن هن ان، ليعب ا خ ر رض ى قب ابهن إل ة وذه صورة فظيع ن ب تجمعه

ان             . حررهن ى أي حد آ ن، وإل ا له ة التي حققه وع الحري آيف حررهن؟ ماذا فعل؟ ليس مهمًا ن

واه لتح  ي دع ادقًا ف ام ص الالنظ ساء والرج ن    . ريرالن وع م البن بن ن يط سوة آ ذه الن ل إن ه أج

ة البين       . الحري دين مط اء ال د علم الم وض د اإلس ب ض ضهم ويكت م بع سك القل ضًا يم وم أي والي

ساد               رأة   . بالحرية نفسها، تلك الحرية التي آانت تملى عليهم من الغرب لجر شبابنا نحو الف إن الم

ى تحري        ى المجالس           والرجل اللذين يدعو هؤالء إل ذهبا إل ا أن ي ان ينبغي لهم ذان آ ا الل ا هم رهم

ام أنظارالرجال        التي أقاموها بتلك الصورة المفضوحة، حيث تتواجد فيها النساء بوضع مخز أم

ساد                     . الخائنة ى الف ساءنا إل ة، لكي يجروا ن لقد آانوا يتطلعون إلى تحقيق هذه الصورة من الحري

  .ضًاوالضياع ، وهكذا شبابنا ورجالنا أي

ْن       دهم، م ى عه هؤالء يريدون للفحشاء أن تكون حّرة طليقة، ففي ظل تلك الحرية التي آانت عل

ة؟ أي       ب آلم تطاع أن يكت ل اس ساعة؟ وأي رج ضايا ال شأن ق ة ب ق بكلم ى النط رؤ عل ان يج آ

شباب                   اس وال ان الن ى آ ث؟ ومت صحافة آانت حرة؟ ومتى آانت اإلذاعة والتلفزيون حرة فيما تب

  ن ورجال الدين أحرارًا؟والجامعيو

ة     خالل الخمسين سنة األخيرة حيث آنت شاهدًا لألحداث عن آثب، آانت الحرية الحقيقية النافع

لم تكن النساء حرات في ممارسة أي       : للمجتمع مسلوبة من أيدي الناس، ولم يكن لدينا شيء، أي         

م تكن    . شرق والغرب  نشاط من نشاطات المجتمع، أو في التحدث عن معاناة الشعب على يد ال              ل

ة ة حري اك أي د . هن ى ي اتهم عل ا يخص معان دة فيم ة واح ي النطق بكلم اس أحرارًا ف م يكن الن ل

  .الحكومات العميلة
  من حديث في جمع من المعلمات

  ٣٠/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

ذين المجرمين              . لدينا نوعان من الحرية    د ه وافرًا في عه م يكن مت ا ل ذا   . النوع المفيد منه ان ه آ

دهما          ًا في عه دعوإليها هؤالء فهي التي              . النوع من الحرية ممنوعًا تمام ان ي ة التي آ ا الحري أم

ة                 شارع، وارتكاب آل خطيئ انوا  . تسمح للنساء بالتبرج والتعري بما يحلو لهن والنزول إلى ال آ

ذه    م اإلسالمي له اء الحك البون بإلغ ذين يط وب ال رق قل ضًا تحت وم أي ة، والي ك حري موا ذل د س ق

  .لحريةا



  من حديث في جمع من المعلمات
  ٣٠/٩/١٩٧٩بتاريخ 

* * * 

ة   ن الحري د م وع واح ى ن وا عل د أبق ؤالء ق ان ه ـ  . آ رتهم ب ون عقي انوا يرفع ساء (وآ تحريرالن

م                 )وتحريرالرجال و له ا يحل ى    .. ، وآانوا يقصدون بذلك أن يكونوا أحرارًا في فعل م ذهبون إل ي

الم أن            وآان اإل . مراآز الفحشاء متى يريدون    ضطهاد والكبت في الجانب اآلخر، إذ ال يحق لألق

ة إضطهاد                            ان ثم ه، وآ م يكن مسموحًا ب ك ل بالد، أو اإلسالم، ألن ذل تكتب آلمة عن مصالح ال

  .رهيب
  من حديث في جمع من المدرسين

  ٢٦/١٠/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

شا  ان ال د، إذ آ ك العه ات ذل ن مخلف سهن م ّن أنف اهرن، آ واتي تظ سوة الل ى الن ن إل اء به د ج ه ق

تلخص           )تحريرالنساء(الساحة تحت شعار     ، وجّرهن إلى التيه والضياع، لذا فإن مطالبهن آانت ت

شاؤون، ألن             ا ي وا م شباب ألن يفعل بالسماح بعودة تلك الحريات التي آن ينعمن بها، وبالسماح لل

د أن رأوا      إنهن يطالبن بالسماح لهن بإرتكاب أفعال منافية      . يرتموا في أحضان الضياع     للعفة، بع

ى       ل عل ي وتعم اط الخلق ى اإلنحط بالد إل ود ال ي تق ال الت ا وباألفع سمح به الم ال ي أن اإلس

ة                        . تقهقرالشعب ك الحال شوارع وتظاهرن بتل ى ال زلن إل ه الآلئي ن إن هذا هو ما آانت تطالب ب

  .التي شاهدها الناس
  من حديث في جمع من عوائل

   خرداد١٥الشهداء 
  ٣١/١٠/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  

رأة وتحريرالرجل   (يا لها من ضجة مفتعلة أثيرت باسم         ا          ). تحريرالم ذه التي أطلقه ة ضجة ه أي

شيوخ    ـ وال وطني ـ يس ال ـ ول شاهي ـ شورى الشاهن س ال ي مجل زقتهم ف ؤالء ومرت ة . ه ة حمل أي

الء   ا عم ازاألمن(نظمه د        ) جه ا ق أن بالدن اس ب ان الن ي أذه يخ ف سه، للترس شاه نف وان ال وأع

رر ن،       . تتح م األب واإلب وال حك ه ط وا ل ذي رّوج ال ال ساء وتحريرالرج تم تحريرالن د رأي لق



ه            ل فاق سلف، ب ذلك ال ان أنسب خلف ل ذي آ ن، ال رة التي      . خاصة حكم اإلب تم طوال الفت د رأي لق

ة ألي شخص           م تتوفرالحري م يكن يحق ألحد أن     . تولى فيها هذان المجرمان الحكم، آيف أنه ل ل

  .حدةيتفوه بكلمة حق وا

د                  ك لتبدي وفي الجانب اآلخر أطلقوا العنان لكل من يرغب في الخوض في الفحشاء والمنكر، وذل

بابنا ات ش اءة . طاق ذه اإلس ل ه م تلحق مث بالد بنحو ل ذه ال سانية له ات اإلن ى الطاق اءوا إل د أس لق

دو                   م أن يجن ان ينبغي له ذين آ شباب ال سهم   بثرواتنا األخرى، ألنهم شلوا القدرات، وساقوا ال ا أنف

ة                 ة خدم ديم أي ارهم، وعجزهم عن تق ل أفك ر تعطي ا غي لخدمة هذا البلد، إلى أماآن لم يجنوا منه

  .لهذه البالد

دوا    سبل، وعّب ل ال ا بك وا لهم ى مصراعيها، ورّوج ر عل شاء والمنك واب الفح ؤالء أب تح ه د ف لق

  .الطرق لكي يتجه شبابنا إلى مراآزالفحشاء وتعطل طاقاتهم

اء          . يوية من شبابنا وعطلوا قدراتهم    لقد سلبوا الح   إن ما يثيراألسى والحزن لدى الغيورين من أبن

دوهن                       إعالمهم، وأبع ل هؤالء وب د انخدعن بأباطي روا األخوات المحترمات ق هذا البلد، هوأن ي

دي المجرمين            ة بأي سانية، وأضحين ألعوب ًا أن         . عن مسؤولياتهن اإلن ه يثيراألسى والحزن حق إن

  .بحق النساء المحترمات بإسم الحريةيمارس آل هذا 
  من حديث في جمع من أفراد حرس الثورة

  ١٦/١٢/١٩٧٩بتاريخ 

* * *  



النصوص الكاملة حول جرائم ومخططات االستعمار والنظام البهلوي 

  بحق النساء

 الكلمة التي ألقيت في جمع من نساء مدينة مشهد
  ١٩٧٩ / ٥ / ١٦بتاريخ 

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

شمس     ال  ذه ال ي ه سات ف ساء الجال ا الن ّن أيته كري لك ذاري وش ديم اعت ن تق دء م ي الب ي ف د ل ب

  .الحارقة

ك                  ان ذل عندما آنت خارج ايران وآذلك فيها، آنت اسمع بهذه النشاطات الغالية لنساء مشهد، وآ

اة في                  . يبعث على فخري واعتزازي بهن     م مدى المعان ي أعل ن، ألن ي سأختصر حديثي معك إنن

  .جو الحارهذا ال

ا الحكومات أصحاب                     وم به ال التي تق سأحاول هنا أن أتحدث عن جانب من الممارسات واألعم

ضهم   ى بع ا عل ي حقيقته سلطة، وتخف اه . ال ا ش اء رض د ج ى  )[149]١٤٩(فق تولى عل إنقالب اس ام ب  وق

سلطة د رضا  . ال ه محم ده إبن ن بع م م سلم الحك م ت ضها  . ث دو بع ا يب اًال ربم ذان أعم ارس ه وم

ة        . ين في الوهلة األولى ايجابية نافعة     للغافل .. آما أنهم قاموا بأعمال أخرى بإسم اإلصالح والمدني

ة ضجة واسعة،             )[150]١٥٠(أعمال تبّين فسادها فيما بعد، آاإلصالح الزراعي         ه في البداي ذي رافقت  ال

                                                 
م، تقدم رضا خان مير بنج ، الذي آان يتولى قيادة وحـدة القـزاق فـي مدينـة                   ١٩٢١في عام   ) [149]١٤٩(

از من الحكومة البريطانية واستولى عليها، ثم ألزم أحمد شاه، الحاآم وقتئـٍذ،             قزوين ، نحو طهران بإيع    
على إصدارأمر بتعيين السيد ضياء الدين الطباطبائي رئيسًا للوزراء، وبمرور الوقـت عـزز رضـا خـان مـن                    

 هـش، عّين أحمد شاه رضا خان رئيسًا للوزراء         ١٣٠٢وفي عام   . موقعه وبادر إلى تشكيل جيش موّحد     
 ـ عّدل مجلس الشورى الوطني نظامه الداخلي بضغط  ١٩٢٥بعدها ـ عام  . ك البالد وسافرإلى أورباوتر

من رضا خان، وأضاف مادة تم بموجبها خلع أحمد شـاه مـن الـسلطة وتعيـين رضـا خـان ملكـًا للـبالد،                         
 .سعلى الرغم من معارضة العديد من الشخصيات السياسية المرموقة أمثال آية اهللا السيد المدر

هو أحد أسس الـسياسة اإلسـتعمارية الجديـدة التـي           ) إصالح األراضي (اإلصالح الزراعي أو    ) [150]١٥٠(
جرى تنفيذها في جميع الدول الرازحة تحت اإلستعمار، فمن اميرآا الجنوبية إلى آسيا وأفريقية قامت     

الـشاه بـدوره   . حكومات هذه الدول بتفيذ هذه السياسة بأمر مـن اإلسـتعمار وبـصورة مـشابهة تقريبـأ           
ثـورة الملـك    ( عن برنامج إصالح األراضـي علـى أنـه أول خطـوة فـي ثورتـه المزعومـة                    ١٩٦٢أعلن عام   
هدف منها آسب ثـقـة الرأسمالية األميرآية، وإثبات قبوله باالسـتراتيجية الجديـدة وتعاونـه            ) والشعب

ل من وخامة األوضاع الداخلية     معها، وفتح سوق جديدة بوجه اإلقتصاد الغربي، ويهدف أيضًا إلى التقلي          
إصـالح األراضـي فـي    . والحد من تصاعد السخط الشعبي الذي آان يهدد بحصول إنفجـارات إجتماعيـة       

ايران في المجالين التجاري والصناعي، آان يعتمـد أساسـًا علـى اإلسـتثمارات األجنبيـة، واألميرآيـة                  
أدى إلى تحويـل ايـران خـالل سـنوات مـن تنفيـذ       منها خاصة،و ألحق ضررًا آبيرًا بالزراعة اإليرانية، مما      

مـن ناحيـة أخـرى إن هجـرة أهـالي           . هذه الخطة، من بلد مصّدر للقمح إلى بلد مستورد أساسي لـه           



ون   سهم          : (آانوا يقول ادة أنف وا س ع أن يكون د للجمي ياد والرعي           .. نري د وجود لألس م يع ه ل و ..ةوأن

ائل اإلعالم              ه في وس الجميع أصبح سيدًا ونظيرهذا الكالم الذي نشرته الصحف وراحوا يرددون

  ).ولكن الناس عرفوا اآلن حقيقة األمر، وآنا نعرفه من قبل ذلك. لعّلهم يخدعون الناس

ى       سلطة إل ع ال اآلن أدرك الشعب أن األمر لم يكن أمر إصالحات، وال تحريرالفالحين، ولم تتطل

ة      إحق ا، وتدميرالزراع وقًا ألميرآ ران س ل اي دفها جع ان ه ل آ ة، ب ة المحروم وق الطبق اق حق

ى الخارج موجود            . اإليرانية لتبقى ايران بحاجة إلى اميرآا في آل شيء          اج إل ذا اإلحتي ل ه ومث

  .اآلن أيضًا

ساد            ى الف البالد إل وا ب م دفع ا أنه ا أدرآن ي، لكنن الح الزراع ول اإلص دور ح ديث ي ان الح . آ

ات        و ة الطبق ة الرجال    .. لنذآرعلى سبيل المثال موضوع حري ساء وحري ة الن انوا   .. حري ا آ أو م

  ).تحرير النساء وتحريرالرجال(يطرحونه تحت شعار 

ّر                ى م لقد رأينا نحن وأنتم الكبت الذي آان في عهد األب واإلبن، والذي ربما لم يكن له مثيل عل

  .الجميع آان في اضطهاد وآبت وعذاب.. أةفال الرجل آان حرًا وال المر. تاريخ ايران

د رضا        فمّرة يحتفلون بأننا ألغينا قانون الكابيتوالسيون ــ الئحة الحصانة القضائية المذلة في عه

ورت           د تط بالد ق أن ال الم ب ائل اإلع صحف ووس ي ال ديث ف ن الح ون ع رة ال يكف ـ وم ان ـ خ

ك      .. منح األميرآان الحصانة  ومرة ثالثة يعودون ليكرروا اإلحتفال بمناسبة       . وتقدمت ان آل ذل آ

وة   ان المجلس                          . تبعًا للق ديح، وآ اء والم ة من الثن وى يحيطه اآلخرون بهال ه األق وم ب ا يق فكل م

  .العميل في آل مرة يستقبل هذه المبادرات بسيل من المدح والثناء

زي             د ال وع توحي اتورك، موض داًء بأت ان اقت ا خ د رض ي عه ذت ف ورالتي نف ة األم ن جمل م

ى               . والسفوراإلجباري اء أضفوا عل فأية ضجة إعالمية أطلقتها أبواقهم اإلعالمية، أي إطراء وثن

ة   ور، وأي ك األم ذي عارض تل دين ال صقت برجل ال م أل ة أآاذيب وته ذين الموضوعين، وأي ه

ا          . أشعار أنشدوها  سان عن ذآره ا سمع بعضكم أشعارهم التي يعف الل ا آيف أّن    . ربم م رأين ث

اإلجباري لم يكن الهدف من ورائه خدمة النساء، بل آانوا يتطلعون إلى القضاء             موضوع السفور 

يم الخدمات التي        سوة، وتحج على هذه الطبقة، بالقوة واإلضطهاد والقهر، ومصادرة مآثرهذه الن

  .ينبغي لها أن تقدمها إلى أبناء الشعب

سمحوا له  ة، وأن ال ي سؤولياتهن القيم ساءنا من م ية أرادوا أن يجردوا ن ة األساس أداء الخدم ن ب

التي ينبغي لهن أداؤها في تربية األطفال الذين سيتسلمون مقاليد البالد في المستقبل، وأن ال يجد                

ى                          وا إل ا إذا انتقل ة يتحصنون به ة إسالمية ووطني وا تربي وى وال يتلق األطفال في أحضانهن التق

                                                                                                                                            



اتذة والم       ضلل واألس م الم ام إعالمه ات، أم دارس والثانوي ذه     الم ي ه وهم ف ذين زرع ين ال بلغ

ى حد               . األماآن فكان مخططهم يهدف إلى عزل النساء والحّط من منزلتهن الرفيعة السامية، وعل

  !زعمهم تحرير النصف اآلخر من المجتمع، وقد رأيتم آيف حرروه

ة                         ات، وأي ران المكرم ساء اي اذا فعل هؤالء بن لقد شاهدت عن آثب ــ ربما أآثرآم ال يتذآر ــ م

وبعدها أرادو أن يحققوا النتيجة التي يبغونها، بتجريدهن من واجبهن          .. ط مورست ضدهن  ضغو

ائهن         ة أبن ال أخرى،              .. الحقيقي، وأن يحولوا بينهن وبين تربي ا اتجهن ألعم ساء إذا م ك أن الن ذل

  .غير أساسية مثًال، فإنهن ال ينجحن آما ينبغي

إن هؤالء لم يهدفوا    . ل الذي يريده هؤالء لها    طبيعي انه ال مانع من عمل المرأة، ولكن ليس العم         

دفهم             ان ه ضًا، آ إلى أن تجد المرأة عمًال لها، بل آان هدفهم الحط من مكانتها، ومكانة الرجل أي

ا الطبيعي     . الحط من مكانة النساء والرجال معاً    ساء نموه ة الن أو يجد  . فلم يسمحوا بأن تجد طبق

أن     . الرجال نموهم الطبيعي   سمحوا ب م ي وا في وجوه                 ول ذلك وقف ليمة، ول ة س ا تربي ى أطفالن  يترب

ى                    ة، حت د التربي النساء منذ البداية، وحرموا الكثير من األطفال من أحضان أمهاتهم التي هي مه

اهج   سيئ والمن الم ال الل اإلع ن خ ضًا م اك أي وهم هن دارس حرف ى الم ال إل ب األطف إذا ذه

وًا         فإذا انتقلوا إلى الجامعة حال عمالؤ     . المنحرفة شباب نم هم المتواجدون هناك دون نموهؤالء ال

  .طبيعيًا وسليمًا، ولم يسمحوا لهم أن يتربوا علماء صالحين وأفرادًا وطنيين وإسالميين

ا،                   شعبنا، وضد مصالح بالدن إن األفعال التي مارسها هؤالء وشهدناها عن آثب، آانت معادية ل

وإن الدافع األساسي    . الزراعة وغيرها من القضايا   ، ومسألة   )[151]١٥١(من قبيل قانون الكابيتوالسيون   

اد اإلنحراف     ا هو إيج ان وراءه ذي آ د أن      . ال سماح للبل دم ال ل ع دافع اإلصالحات، ب م يكن ال ل

ا                  . يتقدم ه رضا خان أسوة بترآي ى تطبيق  )[152]١٥٢(ومن ذلك نعلم أن السفوراإلجباري الذي عمل عل

ان يتعارض ومصلحة بالد          ا والغرب، وبأمر منه، آ ادرعلى           . ن ا أن العنصر الفاعل الق د رأين وق

شوارع                     ى ال زلتن إل تن الالتي ن أداء أعمال مصيرية، والذي لم يأل جهدًا في هذه النهضة، هو أن

  .بهذا المظهرالذي تتواجدن به اآلن هنا، وساهمتن في نهضتنا

                                                 
 هــش، أي منـذ      ١٢٠٧أخذت القنصلية الروسية تمارس دورها في محاآمة الروس منذ عـام            ) [151]١٥١(

واستمرت تمارس حقها غير المشروع هذا قرنـًا آـامًال، إلـى            ) ترآمن جاي (زمن التوقيع على معاهدة     
نوات من هذا التـاريخ أخـذت حكومـة رضـا      بعد ست س  .  هـش ألسباب خاصة   ١٣٠٠أن تخلت عنه عام     

 .بأمر من جاللة الملك ) آابيتوالسيون(خان فجأة ترّوج إلى أنه تم إلغاء معاهدة 
أسس مصطفى آمال أتاتورك الجمهورية الترآية بعد الحرب العالميـة األولـى إثرإنهيارالدولـة              ) [152]١٥٢(

وأخالقياتها تحت شعارإعمار الـبالد وتطويرهـا،       وخالل فترة حكمه رّوج بشدة للثقافة الغربية        . العثمانية
ولعـّل  . وعمل على إضعاف المعتقـدات الدينيـة للـشعب الترآـي المـسلم ومـسخ تاريخـه اإلسـالمي                  

شعارالفــصل بــين الــدين والــسياسة، واســتبدال الحــرف الترآــي بــالالتيني، وتغييــر اللبــاس القــومي  
 الدينية والمساجد، وهذه من أبرزأعماله في هـذا         واستبداله باللباس الغربي، وتجاهل الدين والتعاليم     

 .رضا خان أيضًا نفذ في هذا المجال في ايران أعماًال شبيهة بأعمال أتاتورك. المجال 



ذه                             د شارك في ه ان بعضهن ق ا آ إذا م دي النظام، ف ى أي ربين عل واتي ت  النهضة،   أما أولئك الل

شاطكن     م تكن          . فإنهن ممن آن على مقربة من ن دي النظام ل ى أي ربين عل ة ممن ت د أن الغالبي بي

د جاؤوا اآلن                         شارآوا في النهضة أصًال، وق م ي تعنيهن هذه األحداث، مثلما أن بعض الرجال ل

  .ليقطفوا ثمارها

ة التي        إن هذه الطبقة المستضعفة، التي يعتبرها اآلخرون ضعيفة ــ وهي بحمد ا            ـ الطبق هللا قوية ـ

م                  يسميها هؤالء بالطبقة من الدرجة الثالثة ــ وهي في حقيقة األمر من الدرجة األولى، وأولئك ه

بالد، وهي               ة هي التي آانت تعمل من أجل ال ذه الطبق سابعةــ إن ه ل ال من طبقة جهنم الثالثة ب

دت الطريق        . التي حطمت هذا السد الكبير     اطرون        هذه الطبقة هي التي مّه سادة يتق دأ ال ، واآلن ب

ارالثورة ا لقطف ثم ا وأورب ذه . من اميرآ ي ه م يكن لهن أي دور ف ساء ممن ل ذلك بعض الن آ

  .األحداث بتن أيضًا ال هّم لهن غير تحقيق مصالحهن

يئاً    ا ش م تنتظرن منه ورة، ل ذه الث ّدمتن له ا ق ل م م آ تن، ورغ ا أن يكن . أم ّن عل ن اهللا وم حفظك

ذلك اآلن       لقد آن  . بالسعادة يئًا             . تن خادمات لإلسالم وآ ا ستجني ش نكن أنه ة واحدة م وال تنتظرأي

ا  . أنتن الالتي قّدمتن الخدمة الالزمة وسوف تؤدينها في المستقبل أيضاً . وماذا سيكون نصيبها   أم

ّدموا                 ) غنائم(أولئك الذين يتوقعون     م يق دين عن األحداث ول انوا بعي ذين آ م ال ورة فه ذه الث من ه

ي ى قت دًاحت ث   . ًال واح ًا والثال ر نائب رًا، واآلخ صبح وزي د أن ي دهم يري وم وأح اؤوا الي د ج ... لق

ذا ي     . وهك ر ف دوا النظ ضل أن يعي ن األف ؤالء، وم ي رؤوس ه شعش ف اذج يع ال س ذا خي إن ه

  .أفعالهم

ي         وتكم أو ف ي بي ة ف ي الراح ون ف تم ترفل اة، وأن رون المعان رع اآلخ أن يتج ل ب ع باط ه لتوّق إن

ارج، رين الخ ود اآلخ صادروا جه أتون لت م ت ذه   .  ث و ه شعب ه ذا ال ى ه ه حق عل ْن ل إن أول م

المجموعة المتواجدة اآلن هنا، وتلك الفئات من نساء مشهد المحترمات وبقية نساء ايران الالتي               

سبة، والمحرومين                      زارعين والك ال والم ة العم إن طبق سبة للرجال، ف ذا األمر بالن تمثلونهن وهك

ّل                      وأمثالهم في ا   ورة أق ام، وإن انتظارهم من الث ى األم ذه النهضة إل ادوا ه لجامعات، هم الذين ق

  .بكثير من انتظار أولئك الذين لم يساهموا فيها

ـ                     د جاؤوا اآلن يتطلعون ـ ل، وق ؤدوا أي عم م ي ذين ل م ال ورة ه إن الذين يتوقعون الكثير من الث

سًا للجمهو  دهم رئي صبح أح ى أن ي ـ إل ال ـ بيل المث ى س وزراءعل سًا لل ة وآخر رئي ان . ري د آ لق

  .هؤالء أبواقًا للنظام وهم اآلن بصدد ايجاد عمل ما ليعودوا ثانية إلى البالد

ان مناضالً         . الجميع اآلن أصبحوا ثوريين    ه يكذب        . آل واحد يأتيني اليوم يزعم أنه آ م أن ا أعل أن

يالها من  . دخلنا السجون.. لعهدلقد آنا مناضلين في ذلك ا: (يردد علّي. علّي، ولكن ماذا أقول له    

اًال      . إلى غير ذلك من الترهات، ويتصورأنه ال علم لي بذلك         ) سجون لقد آان معظمكم يؤدي أعم



م من أولئك            . للنظام البائد، وقد جئتم اآلن وأصبحتم ثوريين       آال، أنتم لم ولن تكونوا ثوريين، إنك

ادث ـ ال سمح اهللا ـ أو حصلت انتكا        ا حدث ح ذين إذا م صفوف ال ي ال وف ف سارع للوق سة، ي

  .انتبهوا إلى أنفسكم قليًال. حاولوا إصالح أنفسكم. إننا نعرفكم. يعيش فالن: األمامية ويهتف

ات                 ا من الطبق ين هم ينبغي للحكومة أن تحرص على خدمة الطبقة العمالية وطبقة الموظفين اللت

ذين تمتلكون     . نزلة سامية الفقيرة التي تعتبرونها وضيعة، وهي أسمى منكم جميعًا وذات م          أنتم ال

المحلية والخارجية، ولديكم الشرآات والتجارة، ماذا فعلتم ؟        ) البنوك(األلوف ولديكم أرصدة في     

ان مصيرياً  ذه النهضة آ ي ه م ف يئًا، إّال أن دوره ون ش ؤالء ال يملك م اهللا أّي . صحيح أن ه يعل

ون لقط  ي التلفزي ذي رأيت ف وم ال ك الي ابني ذل ي إحساس انت صفيح ف وت ال كنة بي صور س ات ت

  .نحن نخرج آل صباح مع أطفالنا إلى المظاهرات: ماذا تفعل ؟ قال: طهران، وقد سئل أحدهم

وت    سين   .. فسكان هذه البي ة أن               .. هؤالء البائ ى الحكوم وا النصر، وعل ذين تظاهروا وحقق م ال ه

رهم      ل غي ى األحداث، فق               . تفكر بهم قب تم تتفرجون عل ذين آن تم ال ا أن دون أن       أم تم اآلن تري د جئ

ة        . تقطفوا الثمار، فليعد النفعيون من حيث أتوا       ذه الطبق ا     . أدعو اهللا أن يحفظ ه يحفظكن اهللا أيته ل

ساء         .. أدعوا اهللا أن يمّن عليكن بالسعادة     . النساء العزيزات المحترمات   ع ن ى جمي بّلغن سالمي إل

  .أنا خادم لكم جميعًا.. مشهد اللواتي تمثلونهن

  عليكم ورحمة اهللا وبرآاتهوالسالم 

* * * 

  



  آلمة في جمع من المعلمات والطالبات من مدن مشهد وآمل وآبادان
  ١٩٧٩ / ٩ / ٣٠بتاريخ 

 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ي      يد الت ديري لألناش ن تق راب ع صغيرات، واإلع ات ال ذه الفتي كر ه ن ش دء م ي الب ي ف د ل ال ب

ددة، من خراسان وآمل                آما أشكر جميع األخوات ا    .. أسمعونا إياها  اآن متع دمن من أم واتي ق لل

  .وأدعو اهللا التوفيق لهن جميعًا. )[153]١٥٣(وآبادان

شاه المطرود والمحيطون            : ينبغي أن نلتفت إلى هذا الموضوع وهو       ا ال أي حرية آان يتطلع إليه

ود التي سبقت عصر رض          ساء في العه ا به ؟ أي نوع من الحرية ؟ وما هو الدورالذي لعبته الن

  .وآذلك دورهن في عهدهما، وفي عصرنا الحاضر.. خان وإبنه

ى جنب                     ًا إل شاطهن جنب يعلم آل من قرأ تاريخ ايران في المئة سنة األخيرة، أن النساء مارسن ن

ة      الرجال في جميع الحرآات األصيلة التي شهدتها البالد قبل عهد النظام البهلوي، من قبيل حرآ

ع، وآن                   التنباآو، وحرآة المشروطة، وغ     ًا في صلب المجتم ل موقع ساء تحت ا، إذ آانت الن يره

تفض                      ى جنب الرجال، حيث ان بالدهن إل ة ل سياسية واإلجتماعي شؤون ال يمارسن نشاطهن في ال

انتفضوا للوقوف في    .. الرجال آنذاك للوقوف في وجه قضية التنباآو التي صادرت آل ما نملك      

ة المشروطة         .  آنذاك النساء أيضًا آن حاضرات   . وجه تلك اإلتفاقية   وحدث الشيء نفسه في حرآ

د النظام      . أيضًا، إذ آان الرجال يؤدون دورهم، والنساء يمارسن دورهن أيضاً    ل عه ذا قب ان ه آ

  .البائد

سلمون،                  ا الم ق به رة سقوطه، وخالل أحداث النهضة التي انطل بعد سقوط ذلك النظام وأثناء فت

ع أ        ساء             والثورة التي فجرها شعبنا، الحظ الجمي شاط الن ة ن ل أن قيم ة، ب ّن في الطليع ساء آ ن الن

شوارع            ى ال وات إل زول األخ ك أن ن ال ذل شاط الرج ة ن ن قيم ر م ت أآب ال آان ذا المج ي ه ف

ى        زًا عل ه محف د ذات ان بح ة، آ ضاتهن الحديدي اف بقب دبابات، والهت دافع وال ام الم اهر أم والتظ

شوارع            مضاعفة قوة الرجال ومقاومتهم، إذ أن الرجال عندما          ى ال زلن إل د ن ساء وق شاهدون الن ي

                                                 
تعد خراسان من أآبر محافظات ايران، حيث تحّدها من الـشمال ترآمنـستان، ومـن الـشرق              ) [153]١٥٣(

 أصفهان وجرجان وسمنان ويزد، وتمثـل مدينـة        أفغانستان، ومن الجنوب آرمان وسيستان، ومن الغرب      
 . مشهد الدينية مرآزالمحافظة

 آم شـمالي طهـران، ويمـر بهـا نهرهـزار،         ٢٤٠أما آمل فهي إحدى مدن محافظة مازندران، وتقع على بعد         
  .محمد بن جرير الطبري، والفضل بن أحمد الزهري: وينتسب إليها علماء مسلمون آبار، منهم

مدن محافظة خوزسـتان، تحـّدها مـن الـشمال مدينـة خرمـشهر ونهرالكـارون ، ومـن                   وتمثل آبادان إحدى    
وآانت آبادان قبـل الحـرب   . الشرق نهر بهمنشير واألهواز، ويحدها من الجنوب والغرب نهر الكارون أيضاً    
  .العراقية اإليرانية تعتبر مرآزًا لواحد من أآبر المصافي النفطية في العالم



درب        ى مواصلة ال ت،     . لمواجهة الدبابات يتضاعف عزمهم وإصرارهم عل ا آيف آان د رأين وق

ذا   ا ه ى يومن داثها وحت ة أح ذ إنطالق ضة، من ذه النه ي ه وات ف ساهمة األخ ت، م اك . ومازال فهن

ار، وفي ج            شارك       حضورهن الفاعل في الجهود المبذولة إلعادة البناء واإلعم اء، حيث ت اد البن ه

د     . النساء بحرية وفاعلية في مختلف النشاطات      وآل هذا معروف لديكم وال حاجة لإلطالة فيه، فق

  .شهدتموه بأم عينكم

رتهم بـ   وا عقي د رفع ساء وتحريرالرجال(في زمن النظام البائ ذي ). تحريرالن شاط ال ا هو الن فم

ساء                آانت تمارسه النساء وقتئٍذ ؟ النشاطات التي آنا        د من الن ذاك هي تجمع العدي  قد شهدناها آن

ه           رعن شكرهن ل ا   (بصورة مفضوحة وذهابهن إلى قبر رضا خان، للتعبي د حررن ه ق ة  ).. ألن أي

ان                ى أي حد آ ن، وإل ا له ة التي حققه وع الحري حرية ؟ وماذا فعل ؟ لم يكن مهمًا بالنسبة لهن ن

  .ا آان يزعمالنظام صادقًا في دعوته لتحرير النساء والرجال، آم

م بعضهم ويكتب ضد                       ضًا يمسك القل وم أي أجل، آانت هذه النسوة تطالب بنوع من الحرية، والي

ى النظام من                       ى عل ة التي آانت تمل ك الحري ا، تل اإلسالم وضد علماء الدين مطالبًا بالحرية ذاته

  .قبل الغرب لجّر شبابنا إلى الفساد

ى               إن المرأة والرجل، اللذين يدعو هؤالء إلى ت        ذهبا إل ا أن ي ان ينبغي لهم ذان آ حريرهما هما الل

ساء بوضع مخز             ا الن صورة المفضوحة، حيث تتواجد فيه ك ال ا بتل المجالس التي آانوا يقيمونه

  .أمام أنظارالرجال الخائنة

ساد           ى الف ساءنا إل صورة من صورالحرية، لكي يجروا ن ذه ال ى تحقيق ه انوا يتطلعون إل د آ لق

ّرة     . ا ورجالنا والضياع، وآذلك شبابن   ة التي     . هؤالء يريدون للفحشاء أن تكون ح ففي ظل الحري

ساعة ؟ وأي رجل استطاع              ضايا ال شأن ق آانت على عهدهم، مْن آان يجرؤ على النطق بكلمة ب

ّث                           ا تب ّرة فيم ون ح ى آانت اإلذاعة والتلفزي ّرة ؟ ومت أن يتفّوه بكلمة ؟ بل أي مطبوعة آانت ح

س والشباب والجامعيون ورجال الدين أحرارًا ؟ خالل الخمسين سنة           من برامج ؟ ومتى آان النا     

سلوبة                       ة للمجتمع م ة النافع ة الحقيقي ب، آانت الحري األخيرة، حيث آنت شاهدًا لألحداث عن آث

شاط من                      . من أبناء الشعب   ساء حرات في ممارسة أي ن م تكن الن ا، أي ل لم يكن لدينا شيء منه

شرق والغرب    نشاطات المجتمع، أو في التحدث ع      ة     . ن معاناة الشعب على يد ال اك أي م تكن هن ل

اتهم                     . صورة من صورالحرية   ا يخص معان ة واحدة فيم اس أحرارًا في النطق بكلم ولم يكن الن

  .على يد الحكومات العميلة

داثها                     اريخ بمختلف أح رب، وسجلها الت ا عن ق دأ  . إذًا هناك ثالث فترات شهدتم أنتم جانبًا منه تب

د         . لى منذ بداية القرن وحتى زمن المشروطة      الفترة األو  ة العه ى نهاي ثم من زمن المشروطة حت

ذه     . ثم تبدأ الفترة الثالثة مع هزيمة نظام محمد رضا وحتى وقتنا الحاضر           . البهلوي فلنتأمل في ه



وي                          ى نظام بهل ذرفون دموع التماسيح عل ازالوا ي ذين م ثالث، ولنلفت نظر أولئك ال الفترات ال

  .عادون اإلسالم والمسلمين باسم الحرية والديمقراطيةوأمثاله، وي

م تكن مرضّية من                   )[154]١٥٤(صحيح أّن مرحلة الحكم القاجاري     ذه، ل ثالث ه رات ال  التي سبقت الفت

ام    دًا أم ة ضعيفًا ج ان موقف الحكوم ر، وآ ت أآب ٍذ آان سلمين وقتئ وة الم ل اإلسالم، إّال أن ق قب

سلطة، حيث                بيد أن ا  . علماء الدين وأبناء الشعب    سليمه ال د المجيء برضا خان وت ألمر تغّير بع

ى أخذ يضعف                      ذا الوضع حت سوة، واستمر ه شعب بق ات ال ة فئ دين وبقي اء ال قام بإضطهاد علم

بالتدريج، ثم تولى السلطة من بعده إبنه الذي تواصلت الفترة المظلمة في عهده أيضًا، حتى تمت              

  .هزيمته

ي  ة الت ى الحري َر إل ا ُنِظ إذا م ل المشروطة، ف ا قب ة م ي مرحل ساء والرجال ف آانت ممنوحة للن

رى أن                          وم، ن شها الي ة التي نعي د رضا، والحري د رضا خان ومحم والحرية التي آانت على عه

ا الحاضر، هي       الحرية التي آانت سائدة في الفترة التي سبقت الحكم البهلوي والمتوفرة في وقتن

بالد ولإلسالم ة لل ة المجدي ن الحري وع م سلمينن شعب.  والم اء ال ة ألبن ة النافع ن الحري وع م . ن

ساهمة في تطويرالبالد               ى الم شارآة في التجمعات وعل ى الم ساء عل فنحن اليوم نرى إصرارالن

راهن                       بالد، إذ ت رعن آرائهن في مختلف شؤون ال ى التعبي وتقدمها، وآذلك نرى إصرارهن عل

ة والمسؤولين والمظاهر التي ال تليق             ا سمعتم      ينتقدن الحكوم ة اإلسالمية، آم وشأن الجمهوري

ضايا                      ة وفي الخوض بالق شاطات اإلجتماعي ة في ممارسة الن ة الكامل اآلن انتقادهن، فلهن الحري

ا            ة آم د أوعقب ى قي السياسية التي تتصل بمصلحة بالدهن وشعبهن، وفي هذا المجال ال يوجد أدن

ا                م فيه ة واحدة أردت ا حال ذآروا لن ـ ال        ترون، إذ نتحداآم أن ت بالد ـ شأن مصلحة ال  أن تتحدثوا ب

وآم          سلطة ومنع تآمرًا آما يفعل بعضهم ــ وأن تؤدوا عمًال نافعًا لكم ولبالدآم، وقد جاء رجال ال

  .لن تجدوا مثل هذا مطلقًا. عنه

ر                       ا أآب شاطها، وآانت معاناته رأة تمارس ن ضًا آانت الم في الفترة التي سبقت الحكم البهلوي أي

اة       ة معان ة المشروطة، حيث آانت                  . أخرى من أي اآو وحرآ ا قضية التنب وذجين، هم ذآر نم ولن

م                   المرأة تحتل مكانتها في الصدارة، وتعّبر ــ إلى جنب الرجل ــ عن رأيها بشأن القضايا التي ته

  .البالد، وتصرخ في وجه السلطة وتصّرح بمطالبها

                                                 
 م وحتـى عـام   ١٧٩٥القاجارية ايران ما يقـارب القـرن والنـصف، أي منـذ عـام               حكمت األسرة   ) [154]١٥٤(

ويعتبرالعصرالقاجاري في تاريخ ايران عصرًا مظلمًا لما اتـسم بـه الملـوك القاجارالـسبعة مـن         .  م ١٩٢٥
آما شهد هذا العـصر الكثيـر مـن الحـروب أسـفرت             . ظلم وقهر واضطهاد إجتماعي وثقافي وسياسي       

وقد طبع . تفاقيات مخزية اقتطع في ضوئها أجزاء آبيرة من األراضي اإليرانية الخصبة    عن التوقيع على إ   
التخلف الشعب اإليراني خالل فترة حكم الملوك القاجاريين في جميع المجاالت بمـا فيهـا الـسياسية             

 .والثقافية واإلقتصادية واإلجتماعية 



ا حيث آانت ال          م يحل شيء دون      وقد رأيتم ما حفلت به هذه المرحلة التي نحياه رأة ناشطة ول م

ن    ة، والتحدث ع ضات حديدي اف بقب شوارع، والهت ى ال روج إل اهرات والخ ي التظ شارآتها ف م

  .وبفضل نشاطكن وحريتكن أيتها النساء تحقق هذا النصر لشعبنا. المظالم

د                     أما تلك الحرية التي آان يتطلع إليها أعوان النظام في عهد رضا خان وإبنه ــ وخاصة في عه

شعب            اء ال ضييع ألبن ل هي ت ة ب ى      . إبنه ــ فلم تكن في الحقيقة حري ة عل ضًا آانت الحري ا أي وهن

ة التي    : حرية الصحافة واإلذاعة والتلفزيون واألقالم والمنابر، واألخرى       : نوعين، األولى  الحري

بالد         ة ال م يكن               . تمارس على طريق مصالح الشعب وخدم ة ل وعين من الحري ذين الن وإن آال ه

دون    . دًا خالل حكمهم ألن معاناتنا آانت من قبل الحكومة والمتحكمين بها    موجو تم تري ا آن فإذا م

ا               دحوا الجرائم التي ارتكبه ال رضا خان وتم ـ أفع ـ أوًال ـ دحوا ـ يكم أن تم ان عل أن تتحدثوا، آ

ضايا أو    ذه الق ي غيره ة ف وا بكلم م أن تنطق سمحوا لك م ي ه، ول ا إبن ي ارتكبه رائم الت ذلك الج وآ

ة واحدة              ذا        . تنتقدوا أفعال الشرطة، أو الحكومة،أو طريقة عمل المطبوعات بكلم ل ه م يكن مث ل

اً        سلوبة تمام ا آانت م ي تصب في مصلحة بالدن ة الت ًا فالحري شريفة ال  . مطلق الم ال وآانت االق

ك أو وإذا ما أراد أحد ذل    . لقد آموا األفواه، ولم يكن يحق ألحد أن يقول شيئاً         . تجرؤ على الكتابة  

ه يجب أن يكون في                 يئًا، فإن وال ش ون أن يق أرادت المطبوعات أن تكتب شيئًا أواإلذاعة والتلفزي

  .مدح شخص ضّيع آل ثرواتنا

واب مراآز                 ا فتحوا أب لم تكن ثمة حرية في عهد محمد رضا، أي لم تكن ثمة حرية سليمة، وإنم

شاهدة           الفساد والبغاء على مصراعيها، وفتحوا أبواب السينما المبتذ        شباب لم و ذهب ال لة بحيث ل

  .أفالمها مرة واثنتين وثالثًا إلنحرفوا وتعطلت طاقاتهم تمامًا عن أي عمل يخدم بالدهم

وبلغت مراآز الفساد في  . لقد سمحوا بمراآز البغاء والفحشاء وبيوت القمار وبإرتياد الشباب لها        

ل             . طهران عددًا ال يصدق    ه، ب ك حرًا، وشجعوا علي وا آل ذل ات والخطب    جعل  أن بعض الكتاب

  .آانت تشجع هذا النوع من الحريات الذي يسيء إلى البالد، وإلى الشعب وتطلعاته

ع                     ة تصب في مصلحة الجمي . أما الحرية التي تحققت ألبناء الشعب على عهد الثورة، فهي حري

ة، وتنت  دوا الحكوم ضاياآم، وأن تنتق دثوا عن ق وا وتتح ي أن تتجمع أنتم اآلن أحرار ف ة ف دوا أي ق

ه                . خطوة منحرفة صدرت من أي آان      ذا أو يحول دون م ه ى عملك . فليس هناك من يعترض عل

اء شعبكم        دمها ألبن تم أحرار   . بإمكانكم أن تلتحقوا بجهاد البناء وتساهموا في الخدمات التي يق أن

  .في ممارسة آل ما من شأنه تقدم اإلنسان وتكامله

ه    إن الذي منعه اإلسالم ولم يسمح به هو    ورالتي تعطل طاقات شعب، والخم . القمار الذي يضّيع ال

دوا     د أع انوا ق ذي آ رم، وال د المج ى عه ت عل ي آان ور الت سق والفج اهر الف سمح بمظ م ي ه ل إن

  .إن آل هذا ممنوع في اإلسالم. األرضية الالزمة لها



إذ . ين المجرمين الحرية النافعة والتي آنا نفتقدها في عهد هذ       : إذًا لدينا نوعان من الحرية، األول     

ه                     د رضا خان وإبن ًا في عه ًا تمام ان ممنوع ان        .. أن هذا النوع من الحرية آ ة التي آ ا الحري أم

شارع               ى ال زول إل ولهن والن ا يحل التبرج والتعري بم ساء ب سمح للن يدعو إليها هؤالء فهي التي ت

اء    وارتكاب آل خطيئة، وآانوا قد سموا ذلك حرية، واليوم أيضًا نرى هؤالء الذي             ن يطالبون بإلغ

  .الحكم اإلسالمي تتحرق قلوبهم لهذه الحرية

نهم في أي من             دًا م إن هؤالء الذين يتباآون على حال البالد وحال أبناء الشعب، هل وجدتم واح

رى            ي الق واتكم ف وتكم وأخ ى إخ ساعدة إل ون والم ديم الع ا لتق ذهبون إليه ي ت اآن الت ذه األم ه

اء     اد البن واء جه ت ل اف تح صرخون    واألري رتهم وي ون عقي ذين يرفع ؤالء ال شعب (؟ إن ه ال

شعب ع    ) ال ذهاب وجم ن ال دًال م ي المحاصيل، ب ران ف شعلون الني ذهبون وي ذين ي سهم ال م أنف ه

ساعدة إخوتكم وأخواتكم في حصد محصولهم                   . الحصاد ديم العون وم ذهبون لتق أنتم ت أتي  . ف وي

ون الحصاد    هؤالء الذين يرفعون عقيرتهم بالدفاع عن الشعب ومناص         اهير، ويحرق ا  . رة الجم فم

ه        ار في شعلون الن أتي هؤالء وي ى ي ع المحصول حت وا من جم ذين   ..أن تنته سهم ال م أنف هؤالء ه

اهير  ة الجم ون عن الحديث عن خدم نفط، وال يكف سهم؟ .. يفجرون أنابيب ال م أنف ّدموا ه اذا ق م

ازالوا            انوا وم سهم آ تان،     هؤالء الذين يتحدثون عن الديمقراطية هم أنف  وراء األحداث في آردس

ة       ة الجمهوري تم إقام ئال ي ناعتنا، ل ا وص ا وزراعتن وا بنفطن ذين أرادوا أن يفرط سهم ال م أنف وه

ك                       شعب يخشون من ذل سيرة ال ًا لم ون خالف ذين يعمل بالد، فهؤالء ال . اإلسالمية، فيطردوا من ال

ل من أجل ضياع          وعليه فإن صراخهم من أجل الحرية لم يكن في الحقيقة إيمانًا منهم             بالحرية ب

اع      م وأتب د وعمالؤه ام البائ ا النظ أننا بقاي ا وش ا ترآتن ة إذا م ة الحقيقي ترون الحري شعب، وس ال

  .األجنبي

وفقكم       راعم، وأن ي أدعو اهللا أن يحفظكم جميعًا، أيتها األخوات واإلخوة وهؤالء األطفال وهذه الب

  .لخدمة هذا البلد وتربية هؤالء األطفال

ة                         عليكن بت  ة إسالمية تكون نافع ـ تربي يم ـ ل التعل امالت في حق تن والع ـ أن ربية هؤالء األطفال ـ

  .للبالد ولألطفال أنفسهم، إذ فيها خير الدنيا وثواب اآلخرة

  .تحية لكم جميعًا أيتها النساء وأيها اإلخوة، وحفظكم اهللا جميعًا

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته

* * * 

  



  يراني المشارك في المؤتمر الدولي الخمسين الذي عقد في آوبنهاغنآلمة في الوفد اإل
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

ذه              د وأن تصب في مصلحة ه ـ ال ب إن المؤسسات المتوافرة بأيدي القوى الكبرى ــ بشكل عام ـ

شئت من أجل     فمنظمة األمم المتحدة ذاتها، والمؤتمرات والندوات، مجلس األمن       . القوى ، آلها ُأن

ق          سهم ح ون أنف راهم يمنح دان، فت ة البل ون بقي ى ذق ضحك عل رى، ولل وى الكب ة الق خدم

  . ويقفون في وجه أي قضية تتعارض مع مصالحهم ورغباتهم)[155]١٥٥()النقض(

ات          ذا التنظيم رى، وهك وى الكب ة الق ي خدم ون ف اس لتك ي األس ات ف ذه المنظم دت ه د وج لق

ع               والمؤسسات األخرى الت   ي يقيمها هؤالء تحت مسميات مختلفة، آلها من أجل أن يتطوع الجمي

ى قضية                     . لخدمة مصالحها  و دعت إل ى ول رى، حت وى الكب ى الق إننا ننظر بعين الريبة والشك إل

ى                    ه عل دافع التموي ا، وب م فيه ك من أجل مصلحة له ى ذل دعون إل صحيحة، إذ أننا نتصورأنهم ي

  .الشعوب

فكما تعلمون أن الجميع في الخارج    . موه مهم جدًا، وآمل أن توفقوا فيه      إن هذا العمل الذي أنجزت    

ا بالصورة التي هي                          ا من تصدير ثورتن د لن ه ال ب د أن صّور ثورتنا على عكس ما هي عليه، بي

ان وضعهن في              . وأن نعّرف العالم عليها آما هي     . عليها ساء وآيف آ ى الن وال يقتصراألمر عل

  .بحريتهن في ظل الجمهورية اإلسالميةالسابق، وآيف أصبحن يتمتعن 

ال   دى الرج ود ل ر موج و غي ا ه زام م ن اإللت ديها م ا ل زم، وربم ائن ملت رأة آ ي . الم م ف د أنه بي

  .الخارج صّوروا النساء في ايران خالفًا لما هن عليه

اه   ا ش د رض ذ عه ة من ت مطروح ور آان ذه األم سفور  . إن ه ن وراء ال ام م وان النظ دف أع يه

شاطات                   اإلجباري أنز  ساهمة في ن ـ للم م ـ ّد زعمه ى ح رأة عل ين إم ال النساء ــ مثًال عشرة مالي

  .المجتمع، بل آان في الحقيقة أمرًا تسلموه من الخارج وبدأوا بتنفيذه لتكبيلنا وأسرنا

رارة     ت أتجرع م ي مازل ت، إّال أن ك الوق ي ذل تم صغارًا ف د آن دث، فق ا ح ذآرون م ا ال تت ربم

ؤال    ل ه ذي عم سفور ال م        ال د اس ا بع ه فيم وا علي ذين أطلق اعته، وال ى إش ساء (ء عل تحريرالن

ال ك    ). وتحريرالرج ه ذل ق علي ذي أطل و ال ا ه د رض ساء    . محم وا بالن اذا فعل ون م د ال تعلم ق

ه           . المحترمات وبجميع فئات الشعب    لقد ألزموا التجار والكسبة وعلماء الدين وآل من آانت تطال

شار    االت وبم ة اإلحتف ديهم، بإقام ا أي سائهم فيه ه      . آة ن الوا علي نهم إنه د م ف أي واح إن تخل ف

شباب،                  . بالضرب واإلساءة واإلهانة   ا ال شغل به يلة ين رأة وس وا من الم آانوا يتطلعون ألن يجعل
                                                 

 .يين في مجلس األمنالخاصة باألعضاء الدائم) الفيتو(إشارة إلى حق ) [155]١٥٥(



ية   شاطات األساس ة الن ن ممارس دوهم ع بابنا     . ليبع اد ش ي إبع ة ف اليبهم المتنوع ديهم أس ت ل آان

  . بأنفسهم وبمستقبل بالدهموجامعاتنا وجميع فئات الشعب عن التفكير

ك           ت بتل ي مورس سفوراإلجباري، الت اعة ال اب وإش ة الحج ضية محارب اليب ق ذه األس ن ه وم

ه مع                       املوا ب ذي تع ذلك األسلوب ال ات، وب ساء المحترم الفظاعة والبشاعة التي ُارتكبت بحق الن

ه الم                  . علماء الدين  سيد الكاشاني وفرضوا علي ى المرحوم ال م جاؤوا إل ذه     حتى أنه شارآة في ه

ابهم          . اإلحتفاالت بة، فأج ذه المناس سلطة     . اخرسوا : طلبوا منه أن يقيم حفًال به ال أعوان ال إن : فق

ذا     م  . المسؤولين الكبار في الدولة هم الذين طلبوا منا أن نبلغك به ال له نكم     : فق ضًا أطلب م ا أي أن

  .أن تبلغونهم بما قلت لكم

م              لقد طلبوا حتى من علماء الدين أن يفعلو        ة ق ى مدين بالد، حت د  . ا ذلك في آل مدينة من مدن ال لق

ساء                              ل من الن شباب الغاف ّر ال ك من أجل ج ا، آل ذل ارتكبوا في مدينة قم فظاعة ال يمكن ذآره

بالد   ضايا ال ام بق ن اإلهتم ادهم ع م إبع بعض ث غالهم ب ر وإش شاء والمنك ى الفح ال، إل والرج

  .األساسية

اء والفحشاء    د أوجدوا مراآز البغ ران وحدها   لق ي طه ات ف اء  .  بنحو بلغت المئ آانت دور البغ

ورأيتم آيف أن شبابنا إبتعد عن . واللهو والطرب منتشرة في مكان من طهران، وقد أدرآتم ذلك    

ا           ات إليه اً     . اإلهتمام بالقضايا األساسية التي آان ينبغي له اإللتف ساء مع فال الرجال    . الرجال والن

ساء رارًا وال الن انوا أح ساءوتحريرالرجال وق. آ ر الن م تحري ك اس ى ذل وا عل ن . د أطلق وأول م

ه     )[156]١٥٦(آان اإلنجليز ــ لعنة اهللا عليهم ــ هم الذين جاؤوا به          . ِاستورده رضا خان   روه بتطبيق ، وأم

راغ        . في ايران وتبعه في ذلك شعراؤهم وآّتابهم ووسائل إعالمهم         ًا إلف ودهم جميع تضافرت جه

سق والفجور،         هذا الشعب من قيمه وأخال     و واللعب والف ى الله قياته، وسلخه من هويته، ودفعه إل

ولم يكن معلومًا، هل يوجد في        . إذ ترآوا هذه المراآز حّرة طليقة تمارس إفسادها ألبناء الشعب         

                                                 
ال يشك أحد في عمالة رضا خان للدولة البريطانية وقد اعترف هـو نفـسه فـي مجلـس ضـم        ) [156]١٥٦(

إذ أراد اإلنجليز ـ على حد قول الـسير   ) اإلنجليزهم الذين جاؤوا بنا: (عددًا آبيرًا من رجال الدولة بقوله 
وقـد اسـتطاع   . القوى في شخص رضا خـان برسي لرن، الوزير البريطاني المنتخب ـ أن يحصروا جميع  

رضا خان أن يؤدي الدور المرسوم له على أحسن وجه بمساعدة رموز مهمة آانت تؤدي دور الوسـيط                  
 .بينه وبين الحكومة البريطانية

ــ  ١٢٩٩ بهمـن    ٢٣ففي بداية األمـر تـولى رضـا خـان بتـاريخ              إدارة شـؤون القـزاق     ) م١٩٢١شـباط   (ش  .  ه
ون سايد ـ قائد قوات اإلحتالل البريطاني في ايـران ـ بعـد إجتمـاع عقـد فـي        بتدخل مباشر من قبل آير

، تحـّرك صـوب   ١٢٩٩ اسـفند  ٣بعد هـذا التـاريخ بعـشرة أيـام، أي فـي       . في مدينة قزوين    ) آراند هتل (
طهران برفقة القـزاق الـذين آـانوا تحـت إمرتـه، فـدخلها عـن طريـق قريـة مهـر آبـاد، واسـتولى علـى                     

وأخيرًا أثمر اإلنقالب الـذي قـاده رضـا         . نة ومرآز الشرطة والدوائرالحكومية المهمة    مقرالقزاق في المدي  
خان، والذي سبق أن تم اإلعداد له خالل لقائه آيرون سـايد بحـضور الـسيد ضـياء الـدين الطباطبـائي،           

واسـتمر رضـا خـان فـي        ) .  م ١٩٢٥(ش  .  هـ ١٣٠٤عن تربع رضا خان على عرش السلطنة وذلك عام          
  .ة بقائه حريصًا على تأمين مصالح بريطانياالحكم طيل



ساء                  ديني لهؤالء الن يم ال الته في التعل شاطه ورس ه أن يمارس ن طهران آلها مرآز واحد بإمكان

  ؟أم ال. والرجال األحرار؟

دًا                         ة ج ر مخططات دقيق ذه التجمعات عب ال ه ة أمث ى إقام على آل حال عملت القوى الكبرى عل

ينبغي للشعب اإليراني أن يكون حذرًا يقظًا   . وضعها خبراؤهم، وال بد لنا أن نكون يقظين جميعاً        

ؤالء    ل ه دع بأحابي ئال ينخ ذه       . ل ضورآم ه دى ح اتكم ل يمكم وأخالقي ويتكم وق ى ه افظوا عل ح

ؤتم ساء الم ن الن ا م شارآين فيه ا والم ائمين عليه أثير الق ت ت وا تح ئال تقع دوات، ل رات والن

ال ون    . والرج ذروا أن ال تك ن يجب أن تح دًا، ولك يم ج وه ق ذي أنجزتم ذا ال رت أن ه ا ذآ وآم

  .مشارآتكم بنحو تصب في مصلحتهم، إذ غالبًا ما يكون بهذا النحو من التغفيل

وال بد للسادة من المشارآة     . ذآرتم أنكم حققتموها، خطوات قيمة    وعليه فإن هذه اإلنجازات التي      

في أمثال هذه المؤتمرات والندوات، ولكن مع مرعاة اإللتزام، ال أن يذهبوا ويؤدوا أعماًال خالفًا           

  .لمصالح بالدهم

سابق    ي ال ا ف وم آم يس األمرالي ًا، فل سددين جميع وفقين وم وا م أل اهللا أن تكون ي . أس وم ينبغ الي

ة، وأن تمارس         للمر ة العام ى العف ة، وأن تحرص عل أة أن تتحمل مسؤولياتها الدينية واإلجتماعي

م            ى فرض أنه سابق عل ي ال ا ف ة، ال آم ة العام اة العف سياسية مع مراع ة وال شاطاتها اإلجتماعي ن

ك الوقت                   ذا اإلنضمام من ذاك؟ ففي ذل آانوا يسمحون للمرأة باإلنضام إلى المجلس ولكن أين ه

سفوراإلجباري        . هم مجلس وآانوا يحتفلون بيوم المرأة     آان لدي  . ولكن أي يوم ه؟ إنه يوم إعالن ال

ففي هذه السنوات األخيرة التي ُآنُت فيها بقم، ربما في السنة ذاتها التي سبقت انتفاضة الخامس                   

 ــ سمعت أن بعض النساء تنوي التظاهر عند قبر رضا خان ١٩٦٣عشر من خرداد ــ حزيران      

م         .  بإشاعة السفور  إحتفاًال م فقلت له اء   : آان عندي رؤساء بعض الدوائر الحكومية في ق ى أبن عل

اد                فصرفوا  . الشعب إعالن الحداد العام في اليوم الذي إرتكبتم المذبحة العامة في مسجد آوهرش

  .النظر عن ذلك

وازين التي                          ًا مع الم ة حال إن األوضاع التي أوجدها هؤالء آانت تتعارض تمام ان   على أي  آ

ساًء                  . ينبغي ألبناء الشعب أداؤها    ع ن ور، وينبغي للجمي ذه األم ال ه وبحمد اهللا قد إنتهت اآلن أمث

ة عمل المجلس                ذلك مراقب ا، وآ ورجاًال المشارآة في النشاطات اإلجتماعية والسياسية ومراقبته

  .وأعمال الحكومة، وأن ال يبخلوا بآرائهم وإنتقاداتهم

شعب أن يم اء ال ى أبن ي  يجب عل م ف رعن آرائه ي التعبي داث وف ة األح ي مراقب م ف وا دوره ارس

ة      ات الحكوم ي سياس ة، وف شاطات اإلجتماعي سياسية والن داث ال ا رأوا  . األح دوا إذا م وأن ينتق

سداد            التوفيق وال . خالفًا، وأدعو اهللا أن يمن بالنصر المؤزر على هذه النهضة، وأن ينعم عليكن ب

درك            وأدعوآن لمواصلة إقامة تجمعاتكن     ومجالسكن في آل مكان بنحو أآبر ُأبهة وعظمة لكي ت



ة                          رج وزين رأة، من تب ا الم ك األالعيب التي خدعوا به النساء حقيقة األحداث في الماضي، وتل

  .وإثارة، والذي آما تعلمون آم من األضرار ألحقت بإقتصادنا وبالعفة العامة

صين       ينبغي للنساء اليوم المشارآة في إدارة شؤون البالد م         ثلما يفعل الرجل، أعني الرجال المخل

يمهن             .. الصادقين ال الرجال الذين    بالد، وفي مواصلة تعل ال بد للنساء من المساهمة في إعمار ال

وأدعو اهللا أن   . وتعلمهن بصورة سليمة، وأن تكون ممارستهن لنشاطهن ممارسة صحيحة سليمة         

  .يوفقهن ويسدد خطاهن

  اتهوالسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآ

* * * 

  
 
 

 
 


