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ــاه  ــی Khamenei.ir در مهرم ــبک زندگ ــواده و س ــش زن، خان بخ
ــات و  ــر بیان ــالت نش ــا رس ــه« و ب ــوان »ریحان ــا عن ــال 1394 ب س

ــه کار کــرد. ــر انقــاب اســامی آغــاز ب تفکــرات رهب
ــوع زن و  ــون موض ــاب پیرام ــر انق ــات رهب ــوب بیان ــه و چارچ زمین
خانــواده، بــر مبنــای تقابــل نگاه اســامی و نگاه غربی اســت. ایشــان 
ــیت زده  ــوی جنس ــرقی و الگ ــزوی زن ش ــوی من ــا الگ ــه ب در مقایس
شــده ی زن غربــی، زن مســلمان ایرانــی را الگــوی ســوم زن میداننــد.

موضوعــات ســبک زندگــی، موضوعــات روز، دیدارهــای رهبــر 
انقــاب و پرونده هــای موضوعــی از دیگــر عناصــر دخیــل در 

ــت. ــه اس ــد ریحان ــد تولی رون
آنچــه در مجموعــه »کتابچــه ریحانــه« ارائــه میگــردد، گزیــده ای 
و  اســت  مشــخص  موضوعــات  در  انقــاب  رهبــر  بیانــات  از 
بــه جهــت اختصــار، از درج فیش هاییــی کــه رویکــرد و ســیاق 

مشــابهی دارنــد، خــودداری میشــود.

farsi.khamenei.ir/reyhaneh                                        نشانی وب
aparat.com/reyhaneh                                               نشانی اپارات
@Khamenei_Reyhaneh                                           پیام رسان بله
@Khamenei_Reyhaneh                                           پیام رسان ایتا
@Khamenei_Reyhaneh                                   پیام رسان سروش
@Khamenei_Reyhaneh                                                  اینستاگرام
@khameneireyhane                                                                   توییتر

عضویت در سامانه ارسال پیامک روزانه از بیانات
ارسال عدد 4 به 20110



5

به  سوی نور و رشــد و پیشرفت

4

به  سوی نور و رشــد و پیشرفت

5

ــگاه  ــت. از ن ــوده اس ــان ب ــذار زن ــم و اثرگ ــر عظی قش
ایشــان، انقــاب بــه زن مســلمان ایرانــی هویــت 
فعالیــت  بــرای  و  بخشــید  شــخصیت  احســاس  و 
خانوادگــی،  گوناگــون  عرصه هــای  در  او  ســالم 
امــن  و... محیطــی  و سیاســی  اجتماعــی  علمــی، 
و زمینــه ای مناســب مهیــا کــرد. ثمــره و دســتاورد 
ایــن خدمــت مهــم رشــد همه جانبــه و چشــم گیر 
ــت. ــوده اس ــف ب ــای مختل ــی در عرصه ه ــان ایران زن

)ریحانــه(  زندگــی  ســبک  و  خانــواده  زن،  بخــش 
گزیــده  در   KHAMENEI.IR اطاع رســانی  پایــگاه 
بیانــات زیــر مهم تریــن نــکات مطــرح شــده از ســوی 
رهبــر انقــاب دربــاره ی خدمــات انقــاب اســامی بــه 

ــت: ــرده اس ــی ک ــان را بازخوان زن

باسمه تعالی

نگاهحضرتآیتاهللخامنهای؛ خدماتانقالباسالمیبهزناناز

به  سوی نور و رشد و 
پیشرفت

»انقــاب آمــد و رفتــار خانمهــا و جهــت حرکــت زنهای 
کشــور مــا را صــد و هشــتاد درجــه عــوض کــرد؛ یعنــی 
ــی  ــی و اخاق ــم علم ــد و فه ــور و رش ــمت ن ــه س رو ب
و سیاســی و حضــور در میدانهــا و رشــد شــخصیتهای 
بشــری و فایــده بخشــیدن بــرای جامعــه بــه معنــای 

ــی. « 1368/10/26 واقع
از نــگاه حضــرت آیــت هللا خامنــه ای پیــروزی انقــاب 
اســامی در ایــران نقطــه ی عطــف تاریخــی در تحــوِل 
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وضعیت هولناِک 
قبل از انقالب

مــا قبــل از انقــاب را از نزدیــک دیدیــم. وضعــی 
ــه  ــان مــا ب کــه آن روز کشــور مــا و جامعــه ی مــا و زن
ــاک و  ــیار هولن ــت بس ــد، وضعی ــمت آن میتاختن س
خطرناکــی بــود. بــه خاطــر خاصیــت تقلیــدی بــودن 
ــه  ــان از آنچ ــر زن ــت ظاه ــی وضعی ــا، گاه کار در اینج
کــه مــا در عکســها و نقلها و گزارشــها از زنهــای اروپائی 
میدیدیــم یــا میخواندیــم هــم بدتــر بــود! یــک چنیــن 
وضعــی را داشــتند ترویــج میکردنــد. البتــه زن ایرانــی 
بــه خاطــر گوهــر ایمــان کــه در او نهادینــه بــود، 

ــر ایــن مــوج مخــرب فائــق بیایــد.  توانســت ب

1390/03/01

عبادِت نمونه 
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گاهی و  ایجاد خودآ
احساِس شخصیت

است.  اهمیت  حایز  خیلی  زن،  اجتماعی  شخصیت 
]در گذشته[ در مسؤولیتهای عمومی جامعه، نقشی 
برای زنان فرض نمیشد؛ خودشان هم نقشی را فرض 
نمیکردند؛ بخصوص در این سطح وسیعی که امروز 
زنان  همه ی  کنید،  ماحظه  شما  االن  است.  مطرح 
افرادی  عنوان  به  دورافتاده،  شهرهای  و  روستاها 
اصحاب  و  انقاب  این  نگهدارنده ی  مجموعه ی  از 
این  از  قایلند.  شأن  خودشان  برای  آن،  صاحبان  و 
جهت، هیچ فرقی بین زن و مرد نیست؛ بلکه گاهی 
به  نسبت  روشنتری  دید  و  ُپرشورتر  ایمان  زنان، 
مسایل جامعه دارند و کشور و مسایل آن را متعلق 
در  احساسی  زمانی چنین  به خودشان میدانند. چه 
بین زنان ما، آن هم در چنین سطح وسیعی از جامعه 
همان  است.  انقاب  برکت  به  این،  داشت؟  وجود 
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اجتماعی  شخصیت  احساس  و  خودآگاهی  حالت 
که در مردان به وجود آمده است، میتوان گفت که 
 
ً
در زنان با جست بیشتری به وجود آمده است. قبا
هیچ نبوده؛ ولی حاال به میزان خیلی باالییی هست... 
این چیزی است که انقاب به زنان جامعه ی ما اعطا 
در  تأثیر  و  سیاست  جهاد،  صحنه ی  در  را  آنها  و  کرد 
خیلی  چیز  این،  نمود.  وارد  کشور  اساسی  سازندگی 
با هیچ وقت دیگر  با صدر اسام،  مهمی است و جز 

قابل مقایسه نیست.  
1369/06/10



1313

به  سوی نور و رشــد و پیشرفت

12

به  سوی نور و رشــد و پیشرفت

13

وز  محیط امن برای ُبر
استعدادها  

ــم در محیــط اســامی فســاد ریشــه کن  مــن نمی گوی
شــده اســت. متأّســفانه نشــده اســت. نمی گویــم 
پیــروی از ُمــد ریشــه کــن شــده اســت. نــه؛ متأســفانه 
نشــده اســت. نمی گویــم خودنماییــی و خودآراییــی 
ریشــه کن  مضــر،   

ً
احیانــا و  غلــط  جلوه گریهــای  و 

شــده اســت. نــه؛ نشــده اســت. امــا بســیار کــم شــده 
ــم  ــیار ک ــه بس ــد ک ــر ش ــود منک ــن را نمی ش ــت. ای اس
ــه  ــده؛ ب ــم ش ــه ک ــی ک ــان میزان ــه هم ــت. ب ــده اس ش
همــان میزانــی کــه بــه اســتعدادهای زنــان بهــا داده 
ــر  ــت و باالت ــده اس ــدان داده ش ــان می ــه آن ــده و ب ش
از همــه، بــه همــان میزانــی کــه محیــِط دانشــگاه 
امــکان  اســتعدادها  اســت،  شــده  امنــی  محیــِط 
بیشــتری یافته انــد کــه وارد میــدان شــوند و رشــد 
کننــد و بــه مراتــب بــاالی علمــی برســند. امــروز 
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ــر  ــک دخت ــه ی ــت ک ــی نیس ــگاه، محیط ــط دانش محی
مســلمان جــوان از آن بترســد. امــروز در محیطهــای 
ــی؛  ــن، مّتق ــلمان، متدّی ــتند مس ــی هس ــری، زنان هن
ــد،  ــری می کنن ــد، کارهــای هن کــه هنرپیشــگی می کنن
ــا  ــد و م ــری می کنن ــر را پیگی ــه هن ــوط ب ــائل مرب مس
برخــی را می شناســیم کــه افــراد بســیار مؤمــن و 
ــان  ــور دیگرش ــه ط ــتند. البت ــی هس ــا تقوایی ــیار ب بس
هــم هســت. امــا ایــن طــور هــم، خوشــبختانه داریــم. 
ــن  ــط ام ــک محی ــادی ی ــدود زی ــا ح ــط، ت ــی محی یعن
و امــان بــرای زنــان و دخترانــی شــده اســت کــه 
کننــد.  می خواهنــد در محیطهــای علمــی حرکــت 

ــت.   ــی اس
ّ

ــد و ترق ــدان رش ــدان، می ــس می پ

1372/09/08
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تبدیل انحطاط به 
پیشرفت 

ــا،  ــری از زنه ــا ایــن کــه جمــع کثی در رژیــم گذشــته، ب
هــم بیســواد بودنــد و هــم از مســایل اجتماعــی 
نمیگذاشــتند  یعنــی   - نمیشــد  سرشــان  چیــزی 
چیــزی سرشــان بشــود - و هــم بــه سرنوشــت کشــور 
زن  کــه  نمیدانســتند   

ً
اصــا و  بودنــد  بی عاقــه 

میتوانــد در سرنوشــت کشــور دخالــت داشــته باشــد، 
بــا وجــود اینهــا از لحــاظ ظاهــر، شــبه اروپاییــی و گاهی 
هــم روی دســت زنهــای غربــی و اروپاییــی زده بودنــد 
و وقتــی کســی نگاهشــان میکــرد، خیــال میکــرد کــه 
ایــن زن االن از یــک کشــور اروپاییــی و از یــک محیــط 
غربــی وارد ایــران شــده اســت؛ امــا اگــر بــا او دو کلمــه 
صحبــت میکــردی، میدیــدی کــه یــک خانــم بیســواد 
و یــا کــم ســوادی اســت! زن را وادار میکردنــد کــه بــه 

ــمت  ــه س ــمها ب ــب چش ــری و جل ــیله ی جلوه گ وس
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ــرای خویــش یــک شــخصیت کاذب درســت  خــود، ب
کنــد. ایــن، بــرای زن انحطــاط بــود و پیشــرفت نبــود. 
آیــا جنایتــی بزرگتــر از ایــن نســبت بــه زن وجــود دارد 
ــری و  ــد و جلوه گ ــش و ُم ــا آرای ــر او را ب ــد س ــه بیاین ک
لبــاس و طــا و زیــورآالت بنــد کننــد و از او بــه عنــوان 
یــک ابــزار و وســیله، در راه مقاصــد گوناگون اســتفاده 
کننــد و نگذارنــد در میــدان سیاســت و اخــاق و 
تربیــت وارد بشــود؟ ایــن، آن کاری اســت کــه در رژیــم 

 و بــا برنامــه انجــام میگرفــت.
ً
گذشــته، دقیقــا

انقــاب آمــد و رفتــار خانمهــا و جهــت حرکــت زنهــای 
کشــور مــا را صــد و هشــتاد درجــه عــوض کــرد؛ یعنــی 
ــد و  ــور و رش ــمت ن ــه س ــمت و رو ب ــه آن س ــت ب پش
فهــم علمــی و اخاقــی و سیاســی و حضــور در میدانهــا 
ــرای  و رشــد شــخصیتهای بشــری و فایــده بخشــیدن ب
ــی.                     1368/10/26 ــای واقع ــه معن ــه ب جامع
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بعــد از پیــروزی انقــاب، دربــاره مســأله زن و تــاش تجلیل از زن ایرانی
بــرای دفــاع از حقــوق زنــان، فّعالیتهــای زیــادی شــده 
اســت. در حقیقــت بایــد گفــت کــه بعــد از انقــاب، 
ــن  ــقراول ای ــت. پیش ــده اس ــل ش ــی تجلی از زن ایران
ــود  ــه وج ــا هم ــه ب ــود ک ــوار ب ــام بزرگ ــم ام ــل ه تجلی
بــرای زن ایرانــِى مســلمان ارزش و احتــرام قائــل بــود. 
همیــن بینــش بــود کــه موجــب شــد زنــان کشــور در 

انقــاب اســامی ســهم بزرگــی را ایفــا کردنــد.  

1376/07/30 
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وز هوّیت و  ُبر
شخصّیت مستقّل 

ن ایرانی ز

ما دوره های گوناگون را دیدیم، آشنا هم بودیم با فضای 
این همه انسان برجسته ی در  فرهنگی کشور؛ ما هرگز 
در  چه  حوزوی،  مسائل  در  چه   - مختلف  زمینه های 
و  ُبروز  اینها،  کنار  در  نداشتیم.   - دانشگاهی  مسائل 
مستقّل  شخصّیت  و  هوّیت  برجسته ی   

ً
کاما ظهور 

دفاع  در  جمله  از  مجاهدتها،  عرصه ی  در  ایرانی،  زن 
همسران  همه  این  امروز؛  تا  آن  دنباله های  و  مقّدس 
شهدا، همسران جانبازان، مادران شهیدان، بازماندگان 
برجسته ی کسانی که رفتند جانشان را در راه خدا دادند و 
اینها با اراده ی محکم، عزم راسخ و با صبر، هر انسانی را در 
 
ً
مقابل خودشان خاشع و خاضع میکنند... انسان واقعا

در مقابل این همه عظمت احساس خشوع میکند. اینها 
واقعّیتهای زنانه ی جامعه ی ما است که بسیار افتخارآمیز 
و مهم است.                                                             1393/01/30
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مى بینیــم علم، تقوا، حرکت  مى کنیــم،  نــگاه  مــا  وقتــى   
ً
مجموعــا

در جامعــه ى مــا، در میــان دختــران جــوان، زنــان 
هــر  در  زنــى،  هــر  و  مــادران، همســران  خانــه دار، 
گوشــه کــه هســت مگــر عــّده ى معــدودى نشــانه هاى 
تبعّیــت از فاطمــه زهــرا ســام اهَّلل علیها مشــاهده 
ــمت  ــه س ــروز ب ــا، ام ــور م ــوان در کش ــود. بان مى ش
علــم بیشــتر، تقــواى بیشــتر، حرکــت سیاســى بیشــتر، 
حرکــت علمــى و اجتماعــى بیشــتر، حرکــت خدماتــى 
واقعیــت  یــک  ایــن،  مى رونــد.  پیــش  بیشــتر، 
ــا و  ــه م ــاب ب ــت را انق ــت پربرک ــن واقعی ــت. ای اس
ــن،  ــت. ای ــیده اس ــا بخش ــان م ــا و زن ــاى م خانواده ه

ــت. ــه اس ــى جامع ــت عموم حرک
1372/09/17
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احیای نقش خانوادگی 
و شؤون خاص زنانه 

ــوان  ــه عن ــع زن ب ــا، وض ــور م ــاب در کش ــد از انق بع
عضــوی از جامعــه و همچنیــن بــه عنــوان کســی کــه 
ــادری  ــه ی م ــت - وظیف ــه اس ــف زنان ــب وظای صاح
ــته  ــر از گذش ــی بهت ــا - خیل ــال اینه ــری و امث و همس
اســت... آن جنبــه ی مشــاغل و شــؤون خــاص زنانــه 
ــه  ــتن، از جمل ــودن را دانس ــر ب ــادر و همس ــدر م و ق
ــت. در  ــده اس ــه ش ــه آن توج ــه ب ــت ک ــی اس چیزهایی
ایــن دو، ســه دهــه ی قبــل از انقــاب، بــه خاطــر 
ــزل  ــواده متزل ــان خان ــی، بنی ــای اروپایی ورود فرهنگه
ــت و  ــواده، آن اصال  خان

ً
ــا ــی حقیقت ــود؛ یعن ــده ب ش

ــنتی  ــگ س ــام و فرهن ــه در اس ــی را ک ارزش و عظمت
مــا دارد، دیگــر نداشــت. وقتــی خانــواده هســت، 
ایــن  همســر و مــادر عضــو اصلــی اســت. زن در 
ــه  ــی دارد. ب ــی و رفیع ــیار اساس ــای بس ــه، ج مجموع
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ــی زن -  ــواده - یعن ــل خان ــی اص ــر، وقت ــن خاط همی
زیــر ســؤال و متزلــزل اســت، در آن جــا هیچ چیــزی در 

جــای خــودش قــرار نــدارد. 
1369/10/16
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نقش آفرینی در عرصه های 
گوناگون با حفظ حجاب

پلیــد  نظــام  باختــه ی  خــود  جامعــه ی  در  زن، 
از همــه ی جوانــب مظلــوم   و 

ً
پادشــاهی، حقیقتــا

بــود. اگــر زن میخواســت وارد مقولــه ی علــم بشــود، 
ــزد. مگــر یــک  ــد دیــن و تقــوا و عفــاف را می ــد قی بای
محیطهــای  و  دانشــگاهها  در  مســلمان،  خانــم 
آموزشــی و مراکــز علمــی و فرهنگــی میتوانســت بــه 
آســانی حجــاب و متانــت و وقــار خــود را حفــظ کنــد؟ 
ــود؟ مگــر میشــد یــک زن مســلمان،  مگــر ممکــن ب
در خیابانهــای تهــران و بعضــی از شــهرهای دیگــر، بــا 
ــه  ــاب نیم ــا حج ــی ب ــا حّت ــامی ی ــار اس ــت و وق متان
حرکــت  و  زبــان  گزنــد  از  و  بــرود  راه  راحــت  کاره، 
هــرزگان و دلباختــگاِن بــه فســاد و فحشــای ســوغات 
غــرب، مصــون بمانــد؟ کاری کــرده بودنــد کــه در 
 ممکــن 

ً
ایــن مملکــت، کســب علــم بــرای زنهــا غالبــا



33

به  سوی نور و رشــد و پیشرفت

32

به  سوی نور و رشــد و پیشرفت

33

ــور  ــه ط ــدارم. ب ــتثناییی را کاری ن ــوارد اس ــد. م نمیش
ــد؛  ــر نمیش ــم میس ــه وادی عل ــان ب ــن زن ــب، رفت غال
مگــر بــا برداشــتن حجــاب و منصــرف شــدن از تقــوا 
و وقــار اســامی! در میــدان سیاســت و در زمینــه ی 
فعالیتهــای اجتماعــی هــم همیــن طــور بــود. اگــر زنــی 
میخواســت منصبــی از مناصــب اجتماعــی و سیاســی 
را در ایــراِن دوران پادشــاهی دارا باشــد، بایــد قیــد 
حجــاب و عفــاف و وقــار و متانــت زن اســامی را میــزد. 
البتــه، بســته بــه ایــن بــود کــه خــود ایــن زن، جوهــر و 
اســتعدادش چگونــه باشــد. اگــر خیلــی سســت عنصــر 
بــود، بایــد تــا آن اعمــاق میلغزیــد. اگــر خــوددار و 
ــا حــدودی خــود را حفــظ میکــرد؛  ــود، ت خویشــتندار ب
 بــا فشــارهای روزافــزون از ســوی محیــط 

ً
امــا دایمــا

اجتماعــی روبــه رو بــود. جامعــه ی مــا، ایــن گونــه بــود. 
اســام و انقــاب و امــام آمــد و در ایــن کشــور، زن را در 

مرکــز فعالیتهــای سیاســی قــرار دادنــد و پرچــم انقــاب 
ــان  ــه زن در هم ــی ک ــپرد؛ در حال ــان س ــت زن ــه دس را ب
ــامی و  ــت اس ــار و متان ــاب و وق ــت حج ــال توانس ح
عفــاف و دیــن و تقــوای خــود را حفــظ کنــد. کســی حقی 
از ایــن بزرگتــر بــر گــردن زن ایرانــی و مســلمان نــدارد... 
امــروز، زن در کشــور مــا میتوانــد در میــدان سیاســت 
و فعالیتهــای سیاســی و اجتماعــی و جهــادی و کمــک 
بــه مــردم و انقــاب و حضــور در میدانهــای گوناگــون، 
شــخصیت خــودش را بــا حفــظ متانــت و وقــار و 

حجــاب اســامی نشــان بدهــد. 
1368/10/26
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رشد چشم گیر در عرصه 
علم و سیاست

و  محّصلیــن  تعــداد  کــه  ببینیــد  و  کنیــد  نــگاه 
دانشــجویان زن - دختــران تحصیــل کننــده در مراکــز 
ــا در دوران  ــت ی ــتر اس ــران بیش ــروز در ای ــی - ام عال
حکومــت طواغیــت بیشــتر بــود؟ میبینیــد کــه امــروز 
بیشــتر اســت. تعــداد دانشــجویاِن دختــِر برجســته و 
دارای نمــره اّول در تحصیــات، امــروز بیشــتر اســت 
یــا در آن زمــان بیشــتر بــود؟ میبینیــد کــه امــروز 
ــکی و  ــز پزش ــه در مراک ــی ک ــده زنان ــت. ع ــتر اس بیش
ــور  ــن کش ــی در ای ــون علم ــز گوناگ ــی و در مراک درمان
مشــغول کار و تحقیــق هســتند، امــروز بیشــتر اســت 
ــتر  ــروز بیش ــه ام ــد ک ــود؟ میبینی ــتر ب ــا آن روز بیش ی
اســت. عــده زنانــی کــه در صحنــه سیاســت کشــور و 
در عرصه هــای مجامــع بین المللــی حضــور قدرتمنــد 
پیــدا میکننــد و در آن جــا از حقــوق و نظــرات ایــن 
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کشــور و ایــن ملــت دفــاع میکننــد، امــروز بیشــتر 
اســت یــا آن روز بیشــتر بــود؟ میبینیــد کــه امــروز 
بیشــتر اســت. آن روز زنــان بــا هیأتهــای مختلــف بــه 
مســافرتهای گوناگونــی میرفتنــد؛ امــا تشــریفاتی بود. 
بــرای هوســرانی و نشــان دادن ســر و کــول خودشــان 
بــه ایــن و آن بــود. لکــن زن مســلمان امــروز، در 
ــی،  ــون جهان ــهای گوناگ ــی، در کنفرانس ــع جهان مجام
در مراکــز علمــی و در دانشــگاهها، حضــور علمــی یــا 

ــا ارزش دارد.  ــی دارد. اینه ــا خدمات ــی ی سیاس
 

1373/07/20



3939

به  سوی نور و رشــد و پیشرفت

38

به  سوی نور و رشــد و پیشرفت

39

افزایش چشم گیر 
زنان تحصیل کرده  

زن  این همــه  مــا  کشــور  تاریــخ  در  هیچ وقــت 
تحصیل کــرده و فرزانــه و برجســته مــا نداشــتیم؛ 
محیطهــای  در  نــه  حــوزوی،  محیطهــای  در  نــه 
این همــه  زن،  نویســنده ی  این همــه  دانشــگاهی. 
شــاعر زن، این همــه محّقــق زن، پژوهشــگر زن، در 
ــروز  ــبختانه ام ــتیم؛ خوش ــف نداش ــته های مختل رش
بــه برکــت نظــام اســامی ]داریــم [. اینهــا بــه برکــت 
ــه برکــت جمهــوری اســامی اســت،  اســام اســت، ب
ــئله ی  ــه مس ــام ب ــن ام ــگاه روش ــان ن ــت هم ــه برک ب
زن اســت... هیچ وقــت مــا چنیــن وضعّیتــی را در 

نداشــتیم.  کشــورمان 
 

1393/01/30
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حضور شگفت آور در 
محیطهای علمی

ورود بانــوان در مســائل تحقیقــی و علمــی قابــل 
در  فقــه،  در  حــوزوی،  علــوم  در  اســت...  توجــه 
فلســفه، در مســائل دانشــگاهی، در علــوم انســانی، 
ــور  ــا حض ــور م ــان در کش ــور زن ــی، حض ــوم طبیع عل
علمــی  بخشــهای  همــه ی  در  برجســته ای  و  بــارز 
اســت. دانشــگاه ها را دختــران دانشــجوی مــا پــر 
بــه  زنــان  حضــور  را  علمــی  محیطهــای  کرده انــد؛ 
شــکل شــگفت آوری واضــح و آشــکار کــرده. ایــن 
چــه  ایــن  اســت؟  پدیــده ای  چــه  ایــن  چیســت؟ 
حقیقتــی اســت؟ ِکــی مــا در کشــور ایــن همــه عنصــر 
پژوهشــگر و محقــق و عالــم و باســواد و اهــل تبلیــغ 
و اهــل ترویــج از زنــان داشــتیم؟... ایــن مخصــوص 
دوران جمهــوری اســامی اســت؛ ایــن بــه برکــت 
ــان در  ــه زن ــت ک ــور اس ــن کش ــام در ای ــت اس حاکمی
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عرصــه ی حضــور علمــی، اینجــور خودشــان را دارنــد 
نشــان میدهنــد و ایــن برجســتگیها را پیــدا میکننــد. 
ایــن جــزو افتخــارات نظــام جمهــوری اســامی اســت. 

1388/07/28
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تعداد عظیِم زنان 
نخبه 

نفــس وجــود مجموعــه ی بانــوان نخبه در رشــته های 
نظــام  نــگاه  موفقیــت  نشــان دهنده ی  مختلــف 
اســامی و نــگاه اســام بــه زن اســت. مــا ایــن همــه 
زن نخبــه در دوره ی حاکمیــت طاغــوت نداشــتیم. 
ایــن، حــرف مــن اســت و بــر ایــن اصــرار دارم. امــروز 
عــدد مطلــق و نســبی محققیــن زن، اســاتید زن، 
دانشــمندان زن در رشــته های مختلــف، متفکریــن 
و نویســندگان زن کــه در رشــته های گوناگــون فکــر 
ادبــای  میزننــد،  قلــم  و  صاحب نظرنــد  میکننــد، 
زن - قصه نویس هــا،  زن، هنرمنــدان  زن، شــعرای 
دوره ی  از  بیشــتر  بمراتــب   - نقاش هــا  شــاعرها، 
نــام  بــه  کــه  دوره ای  آن  یعنــی  اســت؛  طاغــوت 
طرفــداری از زن، حجــاب و عفــاف و وجــود فاصلــه ی 
و  بودنــد  بــرده  بیــن  از  بکلــی  را  مــرد  و  زن  بیــن 
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روزبــه روز هــم ایــن بی بندوبــاری را ترویــج میکردنــد؛ 
ــر و  ــی در مــواردی از کشــورهای اروپائــی هــم بدت حّت
تندتــر عمــل میکردنــد. امــروز مــا در نظــام جمهــوری 
زیــر  زیــر چــادر،  زیــر پوشــش حجــاب،  اســامی و 
ــی،  ــری، علم ــه ی فک ــم نخب ــداد عظی ــن تع ــه، ای مقنع
عملــی، فعــال سیاســی، صاحب نظــران فرهنگــی و 
هنــری داریــم. آن روز بخشــی از بخشــها و بعضــی از 
ــیار  ــتیم؛ بس ــا نداش ــم م ــه را ه ــن مجموع ــاض ای ابع

ــد.  ــدود بودن مح
1386/04/13
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ورِش  قله ای به نام پر
زانه زنان فر

اگــر بخواهیــم یــک قضاوتــی را مطــرح کنیــم، آن 
بــود کــه نظــام جمهــوری  ایــن خواهــد  قضــاوت 
اســامی توانســته اســت بــه یــک قلــه ای دســت پیــدا 
کنــد کــه عبــارت اســت از پــرورش زنــان فرزانــه و 
صاحــب اندیشــه و صاحــب رأی و نظــر در ظریفتریــن 
و حساســترین مســائل یــک جامعــه. مســئله ی زن - 
کــه امــروز در دنیــا بایــد بــه عنــوان »بحــران زن« آن را 
نامیــد - یکــی از اساســی ترین مســائل هــر تمدنــی، 
هــر جامعــه ای و هــر کشــوری اســت... جمهــوری 
ــه  ــت ک ــه اس ــت یافت ــه ای دس ــک قل ــه ی ــامی ب اس
ــت  ــه آن دس ــم ب ــورهای عال ــیاری از کش ــا بس ای بس

نیافته انــد. 

1390/03/01
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اسامی نــام زنــان بــر تــارک کتابهــا نظام  افتخارات  بزرگ ترین  از  یکی  این   
ً
واقعا

است که در سایه ی نظام اسامی این همه زن فرزانه و 
تحصیل کرده و خوش فکر و ممتاز از لحاظ فکری و عملی 
در جامعه ی ما وجود دارند؛ خیلی نعمت بزرگی است 
واال،  انسان  این همه  تربیت  است...  افتخار  مایه ی  و 
برجسته و خوش فکر یکی از بزرگ ترین افتخارات نظام 
اسامی است. امروز وقتی ما نگاه میکنیم، نام زنان ما 
کتابهای  علمی،  کتابهای   - متعّددی  کتابهای  تارک  بر 
کتابهای  ادبی،  کتابهای  تاریخی،  کتابهای  پژوهشی، 
برترین  جزو  شده؛  گذاشته   - هنری  کتابهای  سیاسی، 
نوشته ها و آثار مکتوب امروز نظام اسامی - چه مقاالت 
 
ً
و چه کتابها - نوشته های بانوان ما است، که این واقعا

مایه ی افتخار است. در تاریخ ما بی سابقه است. 
1393/01/30
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نیاز نداشتن به 
ن پزشک غیر ز

امــروز بانــوان در کشــور مــا بــرای مراجعــه ی بــه 
طبیــب، در هیــچ بیمــاری ای نیــاز ندارنــد کــه بــه غیــر 
زن مراجعــه کننــد. زنــی کــه میخواهــد پزشــک زن 
داشــته باشــد و بــه پزشــک زن مراجعــه کنــد، امــروز 
ایــن در همــه ی زمینه هــا در کشــور مــا فراهــم اســت. 
ــد  ــاب را ندیدی ــش از انق ــه پی ــا ک ــما جوانه ــاید ش ش
و اطــاع نداریــد، ندانیــد ایــن قضیــه چقــدر مهــم 
ــرای  ــی ب ــن، حّت ــراد متدی ــرای اف ــط ب ــه فق ــت. ن اس
آدمهائــی هــم کــه خیلــی از لحــاظ تدیــن در ســطوح 
آنچنانــی نیســتند، ایــن قضیــه مهــم اســت. ایــن 
ــی  ــن خیل ــرده؛ ای ــدا ک ــق پی ــا تحق ــور م ــروز در کش ام

ــت.  ــاارزش اس ب
1390/06/02



5555

به  سوی نور و رشــد و پیشرفت

54

به  سوی نور و رشــد و پیشرفت

55

خلِق طراز نوینی
ن واال              از ز

ــته  ــادر گش ــاب ق ــت انق ــه برک ــروز ب ــران ام ــت ای مل
ارزش  و  زن  بــاب  در  جدیــدی  نظــرگاه  کــه  اســت 
ــته و  ــی از زن برجس ــراز نوین ــد و ط ــه کن ــای او ارائ ه
واال بیافرینــد. ایــن توفیقــی بــزرگ و حرکتــی مانــدگار 
ــاع  ــوی امتن ــم هیاه ــی رغ ــت. عل ــد اس ــل تقلی و قاب
و مقاومــت از ســوی محافــل و مطبوعــات غــرب، 
ــی  ــا م ــت را در دنی ــن حرک ــوذ ای ــر و نف ــانه ی تأثی  نش
ــمند و آگاه  ــان اندیش ــد زن ــرد. بای ــاهده ک ــوان مش ت
ایــران اســامی، راه روشــن خــود را ادامــه دهنــد و 

گام هــا را متیــن و محکــم بردارنــد. 
1368/08/03
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زنهای انقالبی ایران 
الگو شدند

و  حرفها  همین  جهان،  کشورهای  از  خیلی  در  امروز، 
اعتقادات و راه و شعارها و حّتی رسوم و عادات انقابِى 
سرمشق  عنوان  به  ملتها  از  بسیاری  نزد  ایران،  ملت 
و  میدهند  را  شعارها  همین  آنها  و  می آید  حساب  به 
همین رسوم را عمل میکنند. من در یکی از کشورهای 
دارد، دیدم  ما  با کشور  زیادی  که فاصله ی  دوردست 
که زنهای جواِن علی الظاهر دانشگاهی، پوشش خود را 
شبیه پوشش زنهای انقابی ایران قرار داده بودند. این، 
بر اثر چیست؟ ما کسانی را به آن جا نفرستادیم که بروند 
بگویند شما پوشش زنها را این گونه قرار بدهید و به این 
شکل لباس بپوشید. این، گسترش طبیعی پیام انقاب 

است. 
1368/08/03
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