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ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΤΙΡΜΟΝΟΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΘΕΟΥ 

Πρόλογος 

Ομιλίες του Ιμάμη Χομεϊνί ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρα-
τίας του Ιράν, για τη θέση των γυναικών, οι οποίες έγιναν με 
διάφορες αφορμές.

Σύμφωνα με το Ισλάμ, Ο Θεός επέλεξε για όλους τους πι-
στούς μια γυναίκα ως υπόδειγμα και καθοδηγητή... Η γυναίκα 
αυτή είναι η Ασιά, η σύζυγος του Φαραώ, η οποία θεωρείται 
υπόδειγμα αρετής, τόλμης, πίστης και με τις ιδιότητες αυτές κα-
ταγράφηκε στην ιστορία. Όταν η Παναγία μεγαλώνει και ανα-
τρέφει στην αγκαλιά της τον Προφήτη Ιησού Χριστό, γίνεται 
δασκάλα και εκπαιδευτής του και ονομάζεται αρχόντισσα των 
γυναικών του κόσμου. Όταν στο Ισλάμ η Αγία Φατίμα ονομάζε-
ται μητέρα των πατεράδων (του Προφήτη), παίρνει τον τίτλο της 
αγνής, ειλικρινούς γυναίκας. Η τιμή, που αποδίδεται σε αυτές, 
φανερώνει και τη λογική γνώμη του Ισλάμ για τις γυναίκες.

Για το Ισλάμ δεν θα μπορούσε να φτάσει στο βαθμό τελει-
ότητας που έφτασε ο Αδάμ χωρίς την Εύα, ο Αβραάμ χωρίς τη 
Σάρα, ο Ισμαήλ χωρίς τη Χατζάρ, ο Μωυσής χωρίς τη μητέρα 
του (Μπορχανέ), ο Ιησούς χωρίς την Παρθένα Μαρία, ο Μο-
χαμμάντ χωρίς τη Χαντιτζέ και ο Ιμάμ Αλί χωρίς τη Αγία Φα-
τέμε. Η άποψη αυτή σημαίνει ότι το Ισλάμ δίνει περισσότερη 
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σημασία στην ψυχή των ανθρώπων από ότι στο σώμα. Γιατί 
η ψυχή του ανθρώπου είναι εκείνη που τελειοποιείται. Για 
το Ισλάμ, το γυναικείο και ανδρικό φύλο δεν αποτελεί μέτρο 
αξιολόγησης και ανωτερότητας. Μέτρο αξιολόγησης είναι η 
ταπεινοφροσύνη και η πίστη στο Θεό. Το Κοράνι περιγράφει 
τον άνθρωπο ως θεμέλιο και ουσιαστικό στο σύνολο του και 
λέει ότι ο Θεός δημιούργησε τη γυναίκα και τον άνδρα από 
την ίδια Του την ψυχή.

Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, πριν την εμφάνιση του 
Ισλάμ έθαβαν τα κορίτσια ζωντανά, αλλά με την εντολή του 
Μοχαμμάντ, του Προφήτη του Ισλάμ, οι γυναίκες συμμετέ-
χουν στις εκλογικές διαδικασίες, στα δημοψηφίσματα, στη δια-
κυβέρνηση, τη στιγμή που στην Ευρώπη δεν είχαν δικαίωμα 
ιδιοκτησίας μέχρι το 1882. Το 1948, το Συμβούλιο Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο ανθρώπινων δικαιωμάτων 
εξέδωσε μια ανακοίνωση με έναν πρόλογο και 30 άρθρα για 
τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των γυναικών.

Μετά το δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, τα θέματα των γυναι-
κών εξετάζονται με μεγαλύτερη ευαισθησία στη Δύση για να 
χρησιμοποιηθούν ως φθηνότερο εργατικό δυναμικό με στόχο 
το μεγαλύτερο κέρδος. Με σύνθημα μοντερνισμός και ελευθερία 
οδήγησαν τη γυναίκα στη σκλαβιά και τη μετέτρεψαν σε εμπό-
ρευμα. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία αλλά βάση σχεδιασμού της 
αποικιοκρατικής αντίληψης για την εκμετάλλευση των γυναι-
κών και την προστασία των καπιταλιστών, με στόχο την κατα-
στροφή των θρησκευόμενων, πολιτισμένων κοινωνιών.

Επί του παρόντος, οι κυρίαρχοι του κόσμου που υποστηρί-
ζουν ότι είναι οι πραγματικοί συνήγοροι των γυναικών, τις χρη-
σιμοποιούν ως εργαλείο προπαγάνδας για τους πλουτοκράτες.

Δυστυχώς, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, έγινε 
παράλογη υπεράσπιση της γυναίκας και εξαιτίας αυτή της πα-
ράλογης υποστήριξης, που ήταν χειρότερη από την έλλειψη 
της, έχει πληγεί περισσότερο η αξιοπρέπειά της. Στη Δύση η 



15Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΙΜΑΜΗ ΧΟΜΕΪΝΙ

ανάθεση σεξουαλικού ρόλου στη γυναίκα, άνοιξε τον δρόμο 
για την εκμετάλλευση του σώματός της. Οι γυναίκες και οι 
άνδρες με πρόφαση τον μοντερνισμό και την ελευθερία, πα-
ρουσιάστηκαν ως όμοια και –όχι ισότιμα– μέλη της κοινω-
νίας. Αλλά και στην Ανατολή, με τη μη λογική υποστήριξη 
της πολύτιμης θεϊκής γυναικείας αξίας με φανατικό τρόπο, ως 
αντίσταση ενάντια στην παράλογη στάση της Δύσης προκά-
λεσε ανεπανόρθωτη ανθρώπινη και πνευματική ζημιά στην 
αξιοπρέπεια της γυναίκας.

Το Ισλάμ, επιδιώκει να μη γίνει το όμορφο γυναικείο σώμα, 
που εξασφαλίζει τη συνέχιση της ζωής, θέμα εκμετάλλευσης, 
διότι το συναίσθημα είναι απαραίτητο συστατικό για τη δι-
αιώνιση του ανθρώπινου γένους. Έτσι, ο Θεός όρισε την τα-
πεινότητα ως μέσο για τη σταθεροποίηση της σεμνότητας και 
της προσωπικότητας της γυναίκας. Σεβόμενη την προσωπική 
ζωή, την ανεξαρτησία, την ελευθερία της σκέψης και τη δύνα-
μή της, αποτελεί ένα διαφορετικό πρότυπο από αυτό που έχει 
επικρατήσει. Η ταπεινότητα δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, 
αλλά δύναμης και ψυχικής υπεροχής.

Το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δη-
μοκρατίας του Ιράν με ιδιαίτερα χαρά και τιμή σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο συλλογής και έκδοσης των έργων του Ιμάμη 
Χομεϊνί, να εκδώσει ορισμένες από τις ομιλίες του τέκνου του 
Ισλάμ, δηλαδή του Ιμάμη Χομεϊνί για τη θέση της γυναίκας 
που έγιναν με διάφορες αφορμές σε διαφορετικά χρονικά δια-
στήματα, στην ελληνική γλώσσα για τους πιστούς και πολιτι-
σμένους Έλληνες και ελληνόφωνους σε όλο τον κόσμο.

Δρ Τουμπά Κερμανί 
Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Τεχεράνης, 

μορφωτική και επιστημονική σύμβουλος 
της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, 

Αθήνα, Ελλάδα- 2010
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Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 
ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΙΜΑΜΗ ΧΟΜΕΪΝΙ

Πρόλογος 

Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι γεμάτη με αναρίθμητες βαρ-
βαρότητες, που άσκησαν οι ισχυροί και οι τύραννοι σε βάρος 
των αδύναμων και καταπιεσμένων. Αυτοί οι καταπιεσμένοι και 
ταλαιπωρημένοι σε κάποιες φάσεις της ιστορίας δεν άντεξαν 
τον εξευτελισμό και υπακούοντας στη θεία πρόσκληση ενός 
προφήτη, ενός αγίου, ενός ευσεβούς προσώπου εξεγέρθηκαν 
ευχαρίστως εναντίον των τυράννων. Έχυσαν το αίμα τους και 
ανέχθηκαν αναρίθμητες δυσκολίες, στεναχώριες, καταστρο-
φές, αλλά χάρη σε αυτή την πρόταξη του στήθους τους στις κα-
κουχίες απήλαυσαν, έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, 
τον άνεμο της ευσυνειδησίας και της δικαιοσύνης. Πρόσφεραν, 
επίσης, στους συμπατριώτες τους αυτά τα πολύτιμα αγαθά. Δυ-
στυχώς, όμως, μετά από λίγο καιρό ο εγωισμός, η έπαρση που 
καλλιεργείται και αναπτύσσεται με τη βοήθεια του χρήματος, 
της δύναμης και της απάτης και η δυσοσμία που αναδύεται από 
το βούρκο της αλαζονείας, δεν άργησαν να ενοχλούν τους οπα-
δούς της δικαιοσύνης καταπατώντας τις λογής-λογής ευωδιές 
της. Στο διάστημα αυτό, οι γυναίκες, που αποτελούν το ήμισυ 
της ανθρωπότητας, όχι μόνο καταπιέστηκαν, αλλά δεν μπόρε-
σαν να λυτρωθούν από τη βαριά τυραννία. Σε περίπτωση που 
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καταγραφεί η τυραννία, που έχουν υποστεί οι γυναίκες, θα σχη-
ματιστεί ένα έργο πολύ μεγαλύτερο από το βιβλίο της τυραν-
νίας ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Γιατί η γυναίκα είναι 
το «ταίρι του άνδρα» και συμμερίζεται όλες τις ταλαιπωρίες, 
που υπομένει εκείνος. Πολλές φορές γίνεται ασπίδα του και σε 
περίπτωση που χάσει τον σύζυγό της εξαιτίας της βαρβαρότη-
τας των τυράννων ή της μοίρας, αναλαμβάνει στους ώμους της 
όλο το βάρος της οικογένειας. Η γυναίκα είτε είναι κόρη στο 
πατρικό της σπίτι, είτε σύζυγος στο σπίτι του ανδρός της, είτε 
αδελφή στο σπίτι του αδελφού της δεν βρήκε ποτέ τη θέση, 
που της αρμόζει. Θεωρείται πάντα αδύναμη, περιφρονημένη, 
γουρσούζα και αξιολύπητη. Δεν μπόρεσε ποτέ να λυτρωθεί από 
αυτή τη δυσμενή θέση.

Αυτή η διάκριση και η κοροϊδία μπορεί να ακολούθησε 
διαφορετική πορεία με σκαμπανεβάσματα στην πορεία της 
ιστορίας και στις διάφορες κοινωνίες, όμως, συνέχισε πάντα 
να διαμορφώνεται σε βάρος της γυναίκας. Όλοι γνωρίζουμε 
ότι οι Άραβες την προϊσλαμική περίοδο έθαβαν ζωντανά τα 
κορίτσια για να «απαλλαγούν από τα θηλυκά παιδιά». Την 
εποχή του δοξασμένου Προφήτη και των απογόνων του η 
γυναίκα προσέγγισε, χάρη στη διδασκαλία του, τη θέση, που 
της αξίζει. Όμως, με την αναβίωση της προϊσλαμικής βαρβα-
ρότητας, την περίοδο των διαδόχων του Ισλάμ (Χαλίφηδων), 
το διάστημα της ανάτασης ήταν πολύ σύντομο και η γυναίκα 
επέστρεψε στην παλιά θέση της. Με την πάροδο του χρόνου, 
η κατάσταση χειροτέρεψε. Διάφοροι φανατικοί και οπισθο-
δρομικοί κύκλοι προσπάθησαν να ερμηνεύσουν το Ισλάμ 
κατά την κρίση τους και να θέσουν κανόνες και περιορισμούς 
ανύπαρκτους στη θρησκευτική διδασκαλία. Οι ενέργειες αυ-
τές είχαν σαν αποτέλεσμα να χειροτερέψουν τη θέση της γυ-
ναίκας, η οποία στους δήθεν θρησκευόμενους φανατικούς και 
οπισθοδρομικούς κύκλους θεωρήθηκε κατώτερο, αδύναμο, 
περιφρονημένο και ευτελές υποκείμενο.
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Οι ιμπεριαλιστές και οι ντόπιοι συνεργάτες τους, που επε-
δίωκαν οφέλη από τη χώρα μας και αναζητούσαν τρόπους να 
διεισδύσουν στην πολιτική και πολιτιστική δομή της κοινω-
νίας μας, εκμεταλλεύτηκαν αυτή την κατάσταση. Οι άνθρω-
ποι αυτοί καλυπτόμενοι πίσω από τα ελκυστικά σλόγκαν της 
«ισότητας και της ελευθερίας» προσπάθησαν να διαδώσουν 
την κουλτούρα της γύμνιας και της ανευθυνότητας και να δη-
λητηριάσουν τα μυαλά του λαού. Η διοίκηση του δικτάτορα 
Ρεζά Χαν έφτασε στο σημείο να παρέμβει στη συστολή και 
την κάλυψη των γυναικών. Δεν δίστασε, μάλιστα, να χρησι-
μοποιήσει τη βία και την καταπίεση για να επιτύχει τον σκοπό 
της. Η σκληρή διοίκηση του γιου του Μοχαμμάντ Ρεζά, που 
τον διαδέχθηκε, κρύφθηκε πίσω από τα ύπουλα χρώματα του 
εκσυγχρονισμού. Η αφαίμαξη του πληθυσμού έγινε με λεπτό-
τερους χειρισμούς. Το μοντέλο της γυναίκας που προβλήθη-
κε, ήταν αυτό της «ελκυστικής ωραίας που δεν μπορεί κανείς 
να αντισταθεί στον πειρασμό της» και εκείνης «που επαίρεται 
για τις αποπλανήσεις της». Στη λογική του Σάχη, ο κοινωνι-
κός ρόλος και η θέση της ελεύθερης και απαλλαγμένης από 
τους θρησκευτικούς κανόνες γυναίκας –που αυτή είναι η σύγ-
χρονη γυναίκα– περιορίζεται στο να ξεμυαλίζει τους άνδρες. 
Η γυναίκα, μάλιστα, πρέπει να αποδείξει τη θηλυκότητά της 
ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια που θα προβληθούν μπροστά της 
για την επίτευξη του τελικού σκοπού της!! Αυτή η ανήθικη 
νοοτροπία δεν περιορίστηκε μόνο στην καταστροφή της γυ-
ναίκας, αλλά έγινε αιτία να παρασυρθεί και το άλλο μισό των 
ανθρώπων, δηλαδή η ανδρική κοινωνία, αγνοώντας τη δική 
της θέση, από την «ελκυστικότητα των θηλυκών». Χάρη σε 
αυτή την προδοτική πολιτική, οι πόλεις γέμισαν με νυχτερινά 
κέντρα και ντισκοτέκ. Οι επίσημες και οι ανεπίσημες λέσχες, 
οι λεωφόροι, οι δρόμοι, τα πάρκα, τα πολιτιστικά και αθλητι-
κά κέντρα, οι πισίνες και οι παραλίες έγιναν χώροι προτίμη-
σης αυτής της ποταπής πολιτικής απομύζησης του λαού. Τα 
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μέρη αυτά μετατράπηκαν σε εστίες ανηθικότητας, διαφθοράς 
και συνωμοσίας. Αποκοίμισαν σε αυτούς τους χώρους τα μυα-
λά της νέας γενιάς και τα κατέστησαν ατροφικά. 

Το πρότυπο της «ακαταμάχητης» γυναίκας που επικρατεί 
στη Δύση, αντιγράφηκε και εδώ. Στη Δύση οι άνθρωποι έχουν 
δύο είδωλα, τα οποία δεν μπορούν ποτέ να εγκαταλείψουν. 
Το ένα είναι η «οικονομική άνεση» και το άλλο «η ατέλειωτη 
διασκέδαση και οι παντός είδους απολαύσεις». Η πραγματική 
ταυτότητα της γυναίκας έχει σφαγιαστεί και θυσιαστεί στην 
υλιστική φιλοσοφία της Δύσης. Γι’ αυτό τον λόγο η γυναίκα 
στο δυτικό πολιτισμό εξυπηρετεί τη διαφήμιση των κατανα-
λωτικών προϊόντων ή αυτοδιαφημίζεται και παζαρεύει τον 
εαυτό της. Έτσι και αλλιώς, η γυναίκα βρίσκεται στην υπη-
ρεσία και την καθοδήγηση της κυρίαρχης τάξης. Κινείται και 
ενεργεί στο διάνυσμα και στην τροχιά, που επιθυμεί ο «κυρί-
αρχος».

Όταν όλα αυτά επανεξεταστούν με προσοχή γίνεται καλύ-
τερα αντιληπτή η αποκατάσταση της αληθινής ταυτότητας της 
μουσουλμάνας γυναίκας, που επιτεύχθηκε με την ουσιαστική 
και ιδεολογική προτροπή του Ιμάμ Χομεϊνί, καθώς και η υπε-
ροχή της πίστης και της διορατικότητας αυτής της εξαίρετης 
ιδιοφυΐας του αιώνα. Ο Ιμάμης που έγινε από τη μία αυτόπτης 
μάρτυρας των φανατικών, οι οποίοι αποκαλούσαν τη γυναίκα 
«αδύναμο πλάσμα», «που πρέπει να παραμείνει φυλακισμένο 
στο σπίτι» και από την άλλη το μοντέλο «της καταστροφικής, 
ξελογιάστρας καλλονής», αντιλήφθηκε το πόσο οι δύο αυτές 
απόψεις απομάκρυναν τη γυναίκα από την πραγματική της 
ταυτότητα. Ο Ιμάμης Χομεϊνί αξιοποιώντας την κρυστάλλι-
νη πηγή της διδασκαλίας του Προφήτη Μοχαμμάντ και την 
ανεκτίμητη κληρονομιά του, ερμήνευσε τους θείους κανόνες 
του Ισλάμ και με την διορατικότητα, τη σοφία και την αγωνι-
στικότητά του ανακάλυψε την αληθινή ταυτότητα και υπευ-
θυνότητα των γυναικών και κατάφερε να προσδιορίσει την 
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πραγματική θέση της. Όλος ο κόσμος θαυμάζει σήμερα με 
φθόνο τη γνήσια ταυτότητα, που απέκτησε η μουσουλμάνα 
γυναίκα με την Ισλαμική Επανάσταση. Αυτή ήταν η φαεινή 
ιδέα του Ιμάμη Χομεϊνί, που παρά τις αντιρρήσεις των φανα-
τικών κύκλων και τη συνεχή προπαγάνδα των ξένων Μ.Μ.Ε., 
κατάφερε να διεισδύσει στις ειδήσεις και τα σχόλια των δι-
εθνών πρακτορείων. Οι δημοσιογράφοι αναγνωρίζοντας τη 
συμβολή του αυτή πολλές φορές χρησιμοποιούν την έκφραση 
«επανάσταση του τσαντόρ» αντί της ισλαμικής επανάστασης. 
Εξάλλου, οι γυναίκες στο Ιράν δεν βοήθησαν μόνο στην ανα-
τροπή του καθεστώτος του Σάχη, αλλά διαδραμάτισαν σημα-
ντικό ρόλο στην εγκαθίδρυση της Ισλαμικής δημοκρατίας. Η 
γυναίκα, παρόλο τον παραγκωνισμό της από το προηγούμενο 
καθεστώς, κατάφερε μετά την επανάσταση να ανακτήσει τον 
χαμένο χρόνο και να αναδείξει τις ικανότητές της.

Το πώς έβλεπε «τον ρόλο της γυναίκας στην ισλαμική κοι-
νωνία» ο Ιμάμης Χομεϊνί, το βλέπουμε ολοκάθαρα στη σύν-
θεση της αποστολής, που μετέφερε την ιστορική επιστολή 
του στον ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης κ. Γκορμπατσώφ. Ο 
αείμνηστος Ιμάμης στην επιτροπή που έστειλε, μετείχαν συμ-
βολικά «ιερωμένος, πανεπιστημιακός και γυναίκα». Με την 
επιστολή που έστειλε διακήρυττε σε όλο τον κόσμο το τέλος 
του Κομμουνισμού, προέβλεπε το τέλος του Καπιταλισμού 
και καλούσε τον κ. Γκορμπατσώφ να στραφεί στο Ισλάμ. Δεν 
είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς το νόημα και το μήνυμα, 
που έστελνε με τη σύνθεση αυτής της ομάδας. Ο Ιμάμης πα-
ρουσιάζοντας αυτή τη σύνθεση έλεγε στους Σοβιετικούς: «Η 
ανάσταση και η παγκόσμια κυριαρχία του Ισλάμ θα πραγμα-
τοποιηθεί από αυτές τις τρεις ομάδες».

Οι φετφάδες [1] που εξέδωσε ο Ιμάμης μέσα στα πλαίσια 
των ιερών κανόνων, οι πράξεις του, οι οδηγίες του αποτελούν 
έναν πολύ καλό καθοδηγητή για τη γενιά, που αναζητά την 
πραγματική θέση της γυναίκας. Από τη μια έχουν αηδιάσει 
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από τους κανόνες και τους περιορισμούς, που επιβάλουν στο 
όνομα του Ισλάμ και σε αντίθεση με τις επιταγές της Σαρία, 
στις γυναίκες σε διάφορες μουσουλμανικές χώρες και από 
την άλλη προσπαθούν να παραβλέψουν τις φυσικές διαφορές 
που υπάρχουν μεταξύ των δυο φύλων με μεγαλοστομίες περί 
ισότητας, οι οποίες δυναμιτίζουν την οικογενειακή εστία. Οι 
αναγνώστες αυτού του βιβλίου θα έχουν τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν τις προοδευτικές και σοφές απόψεις ενός άνδρα, 
που είναι απόγονος της Ζαχρά –ι Μαρζέι [2]. Στο έργο της, 
σύμφωνα με τις απόψεις του, η γυναίκα είναι η παιδαγωγός 
και η εκπαιδευτικός του άνδρα. Είναι η κοιτίδα, στην οποία 
εμφανίζονται και επιβεβαιώνονται όλες οι ανθρώπινες αξίες. 
Γι’ αυτό οι άνδρες ανέρχονται στους ουρανούς από το στέρνο 
της. Γι’ αυτό αν απομακρύνουν τους ανθρώπους από τις γυ-
ναίκες «τις τροφούς της ανθρωπότητας», οι λαοί θα κυλήσουν 
στο γκρεμό της καταστροφής. Ο Ιμάμης με το διορατικό, πε-
φωτισμένο μυαλό του ρύθμισε και το ζήτημα του «διαζυγίου 
διά του αντιπροσώπου» που τόσο είχε παρερμηνευτεί.

Τώρα, με το βιβλίο αυτό σας προσφέρουμε τις απόψεις και 
τα μηνύματα του σπουδαίου αυτού ανθρώπου σε συνεργασία 
με το Κέντρο Μελέτης και Έρευνας του Υπουργείου Πολι-
τισμού και του τμήματος των αδελφών της Ισλαμικής καθο-
δήγησης, τη Γενική Διεύθυνση των Πολιτιστικών Σχέσεων 
και Ισλαμικής Διδασκαλίας του Υπουργείου Πολιτισμού και 
του Τμήματος Πολιτιστικών Έργων των Αδελφών (μπασιτζί). 
Παραθέτουμε τα μηνύματα με χρονολογική σειρά και τα απο-
σπάσματα από τα έργα του με την αναφορά στο συγκεκριμένο 
έργο.

Ίδρυμα Ταξινόμησης και Έκδοσης 
των Έργων του Ιμάμη Χομεϊνί 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

SIDIKA-I TAHIRE FATMA-I ZEHRA (Σεωτηγέ Ταχέρέ- 
Φατέμεϊε Ζαχρά) 

Η ημέρα της γέννησης της Φατέμε -Παγκόσμια Ημέρα της 
γυναίκας 

Αύριο είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Είναι η ημέρα 
μιας γυναίκας, που είναι το καμάρι όλου του κόσμου και της 
οποίας η κόρη στάθηκε μπροστά στους τυραννικούς κυβερνή-
τες και έκανε μια πολύ σημαντική ομιλία, γνωστή ως Χοτμπέ 
[3], την οποία όλοι γνωρίζουμε. Όλοι ξέρετε αυτά που είπε (1).

26.2.1358 (1979)

Εάν πρέπει να υπάρχει μια «ημέρα της γυναίκας», ποια θα 
μπορούσε να είναι καλύτερη, ανώτερη ευλογημένη από τα γε-
νέθλια της Φατέμε Ζαχρά; Η γυναίκα που είναι το καμάρι της 
δυναστείας της Αποκάλυψης, και φώτισε σαν τον ήλιο, τον 
αγαπημένο δρόμο του Ισλάμ (2).

15.2.59 (1980)

*****
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Μια μεγάλη ημέρα. Γεννήθηκε στον κόσμο μια τέτοια γυ-
ναίκα, που αντιστοιχεί με όλους τους άνδρες. Ήρθε μια γυ-
ναίκα, που είναι το παράδειγμα του ανθρώπου. Μια γυναίκα, 
στην οποία εκδηλώθηκαν όλες οι ιδιότητες του ανθρώπου. 
Κατά συνέπεια, σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Είναι η δική 
σας μέρα (3).

27.2.59 (1980)

******

Εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στον αξιότιμο ιρα-
νικό λαό και κυρίως στις γυναίκες για την ημέρα της γυναί-
κας, η οποία δεν μπορούσε να είναι άλλη από την ευλογημέ-
νη γέννηση της Φατέμε Ζαχρά, που ήταν μια ευδαιμονία στο 
σύνολό της. Αυτή η ευλογημένη γέννα έγινε σε έναν τόπο και 
μια εποχή, που η γυναίκα δεν θεωρούνταν άνθρωπος. Οι φίλοι 
και οι συγγενείς στην προϊσλαμική εποχή θεωρούσαν τη γυ-
ναίκα «ντροπή της οικογένειας και όνειδος». Σε αυτό το φρι-
καλέο και φθαρμένο περιβάλλον ήρθε ο μεγάλος Προφήτης 
του Ισλάμ και έπιασε τη γυναίκα από το χέρι και τη λύτρωσε 
από τον αηδιαστικό βούρκο των παραδόσεων της προϊσλα-
μικής περιόδου. Η ισλαμική ιστορία μαρτυρεί ότι ο Προφή-
της έδειξε εξαιρετικό σεβασμό στη νεογέννητη θυγατέρα του, 
Φατέμε. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα, και 
αν ακόμα δεν είναι ανώτερη από τον άνδρα, έχει μια ιδιαίτερη 
μεγαλοπρέπεια και δεν υπολείπεται από εκείνον. Συνεπώς, η 
σημερινή μέρα είναι η ημέρα που η γυναίκα απέκτησε ζωή και 
έβαλε το θεμέλιο να αναλάβει τον σπουδαίο και υπερήφανο 
ρόλο της στην κοινωνία (4).

4.2.60 (1981)

***** 
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Εύχομαι στον ιρανικό λαό και στις αξιότιμες κυρίες ευτυ-
χισμένη την ιερή Ημέρα της Γυναίκας. Να είναι ευλογημένη 
αυτή η ημέρα, που κοσμείται από το τιμημένο λαμπρό τέκνο 
του εκπροσώπου του Θεού στον κόσμο, το οποίο αποτελεί τον 
θεμέλιο λίθο των ανθρωπίνων αρετών. 

Πιο σπουδαίο από όλα είναι η επιλογή της ευλογημένης 
και πολύτιμης ημέρας (20 Τζαμαντί αλ θάνι (είναι Ισλαμικό 
ημερολόγιο –φέτος συνέπεσε με 3/6/2010–) ως παγκόσμιας 
ημέρας της γυναίκας. Την ημέρα που γεννήθηκε το θαύμα της 
φύσης, το καμάρι του υπαρκτού κόσμου, η γεμάτη υπερηφά-
νεια γυναίκα (5). 

25.1.61 (1982)

****** 

Με την ευκαιρία των γενεθλίων της Φατέμε Ζαχρά απευ-
θύνω σε εσάς τις γυναίκες και σε όλες τις γυναίκες των 
ισλαμικών χωρών τα θερμά μου συγχαρητήρια. Παρακαλώ 
τον Θεό όλες αυτές οι αξιότιμες γυναίκες να βαδίσουν στον 
δρόμο, που χάραξε Εκείνος και να εκπληρώσουν έτσι τους 
σκοπούς του Ισλάμ. Η επιλογή της ημέρας της γέννησης της 
Σεντειγέ Ταχερά- Φατεμέϊε Ζαχρά ως ημέρα της γυναίκας 
είναι μεγάλη τιμή, υπερηφάνεια αλλά και υπευθυνότητα 
(6). 

11.12.64 (1985)

******** 

Όπως προκύπτει και από τους θρύλους μας, ο Προφήτης 
μας και οι αθώοι Ιμάμηδες της οικογένειάς του ήταν φώτα 
στη σκιά του ανώτερου σημείου του ουρανού. Διέφεραν από 
τους υπόλοιπους ανθρώπους τόσο ως προς τη σύλληψη, όσο 
και ως προς τη φύση και τον χαρακτήρα τους. Κατείχαν δε 
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σπουδαία αξιώματα. Άλλωστε, στο θρύλο του Μαράτζ [4] ο 
Αρχάγγελος Γαβριήλ λέει: «Εάν πλησίαζα λίγο πιο κοντά, θα 
καιγόμουν». Ο ίδιος ο Προφήτης λέει: «Έχουμε τέτοια σχέση 
με τον Μεγαλοδύναμο Θεό, που δεν έχουν ούτε οι άγγελοι 
που βρίσκονται κοντά Του, ούτε οι Προφήτες». Σύμφωνα με 
τις βασικές αρχές του δόγματος μας, οι αθώοι ιμάμηδες κατεί-
χαν αυτά τα αξιώματα πολύ πριν από τα ζητήματα εξουσίας. 
Η Φατέμε Ζαχρά κατείχε αυτά τα αξιώματα χωρίς να είναι 
αρχηγός κράτους, δικαστής ή χαλίφης. Τα αξιώματα αυτά δι-
αφέρουν από την άσκηση εξουσίας και διακυβέρνησης, και 
είναι ανώτερα από αυτά. Συνεπώς, όταν λέμε ότι η Ζαχρά δεν 
ήταν αρχηγός κράτους, καδής ή χαλίφης, να μην συμπεράνου-
με εσφαλμένα ότι ήταν κάποια συνηθισμένη σαν εμάς και δεν 
είχε ανώτερες πνευματικές αρετές.

(το βιβλίο Βαιλαγιατέ Φαγί) 
Ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης: 43 

******* 

Ένα ιερό χαντίς που μας μεταφέρεται στο βιβλίο Καφί [5], 
στο Burhan Tefsiri (Λογική ερμηνεία) [6] μας επιβεβαιώνει 
την αλήθεια για τη νύχτα Kadir. [7] Στο χαντίς αυτό αναφέ-
ρεται ότι ένας Χριστιανός ρώτησε στον Musa bin Jafar [8] 
την ερμηνεία του εδαφίου «Χα Μιμ [9]. Το σαφές Βιβλίο το 
αποκαλύψαμε μια ευλογημένη νύχτα και προειδοποιούμε πά-
ντα» [10]. Εκείνος του απάντησε «Χα Μιμ, είναι ο Προφή-
της Μοχαμμάντ, είναι εκείνος που προσκυνάμε, εντολέας του 
ολοφάνερου Βιβλίου για τους πιστούς είναι ο Ιμαμ Αλί και 
Ευλογημένη νύχτα είναι η Φατέμε».

Παράδοση της προσευχής: 329 

********** 
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Μια από τις πολύτιμες ακολουθίες είναι η προσευχή Τα-
σμπιχάτ σεντιγέ που δίδαξε ο Προφήτης στη θυγατέρα του και 
είναι η ανώτερη προσευχή που διαβάζεται μετά το ναμάζι. Στο 
χαντίς αναφέρεται ότι «Εάν υπήρχε μια προτιμότερη, ανώτε-
ρη ακολουθία, ο Προφήτης μας θα τη δίδασκε στη θυγατέρα 
του».

Παράδοση της προσευχής: 377 

******** 

Η πνευματική προσωπικότητα της Φατέμε Ζαχρά 

Όλες οι ιδιότητες που μπορεί να αποδοθούν σε μια γυναίκα 
και γενικότερα σε έναν άνθρωπο, εμφανίστηκαν και εκδηλώ-
θηκαν στη Φατέμε Ζαχρά. Δεν είναι μια συνηθισμένη γυναίκα. 
Είναι μια πνευματική, μια αγγελική γυναίκα. Είναι «άνθρω-
πος» με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι ακριβώς αυτό, που 
ονομάζουμε ανθρωπιά. Είναι η ολοκλήρωση της πραγματικής 
γυναίκας. Δεν είναι μια συνηθισμένη γυναίκα. Είναι ένας άγ-
γελος, που εμφανίστηκε στον κόσμο με μορφή ανθρώπου. Εί-
ναι η εκδήλωση της θείας οντότητας με μορφή γυναίκας. Συ-
νεπώς, αύριο είναι η «Ημέρα της Γυναίκας». Όλες οι ανθρώ-
πινες αξίες που μπορεί να φανταστεί κανείς, όλες οι αρετές 
της γυναίκας που μπορεί να σκεφθεί κανείς, συγκεντρώνονται 
σε αυτή την γυναίκα. Αύριο, λοιπόν, είναι τα γενέθλια μιας 
τέτοιας γυναίκας. Μιας γυναίκας, που συγκεντρώνει όλες τις 
ιδιότητες των προφητών. Εάν είχε γεννηθεί άνδρας, θα γινό-
ταν προφήτης, θα αντικαθιστούσε τον δοξασμένο Προφήτη. 
Αύριο είναι η «Ημέρα της Γυναίκας». Σαν αύριο, λοιπόν, δη-
μιουργήθηκε η προσωπικότητα και το φιλότιμο της γυναίκας. 
Όλες οι πνευματικές, αγγελικές ιδιότητες εμφανίστηκαν σε 
αυτή την γυναίκα. Εκείνη είναι «άνθρωπος» με όλη τη σημα-
σία της λέξης. Είναι «γυναίκα» με ό,τι αυτό σημαίνει. Οι γυ-
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ναίκες έχουν διάφορες ιδιότητες, όπως ακριβώς οι άνδρες και 
γενικά κάθε άνθρωπος. Οι ιδιότητες που είναι εμφανείς στο 
υλικό πρόσωπο, είναι οι ευτελέστερες, οι κατώτερες. Είναι το 
χαμηλότερο επίπεδο και για τον άνδρα και για τη γυναίκα. 
Αλλά, υπάρχει μια κίνηση από αυτό το χαμηλό επίπεδο προς 
το «ανώτερο». Ο άνθρωπος είναι ένα υπερκινητικό πλάσμα. 
Κινείται αδιάκοπα από το φυσικό επίπεδο προς τον αόρατο 
κόσμο μέχρι να φτάσει και να χαθεί στη θεία οντότητα. Στη 
Σεντιγέ Ταχερέ, αυτές οι έννοιες συνυπάρχουν. Αρχικά ξεκί-
νησε από το επίπεδο της φύσης. Κινήθηκε πνευματικά. Με τη 
βοήθεια της Θείας Δύναμης και τη διδασκαλία και καθοδή-
γηση του Προφήτη ξεπέρασε όλα τα επίπεδα και έφτασε σε 
ένα στάδιο, που δεν μπορεί να φτάσει κανείς. Επαληθεύτηκαν 
όλες οι ιδιότητες της γυναίκας. Έγινε δηλαδή μια πραγματική 
γυναίκα. Αύριο είναι η «Ημέρα της γυναίκας» (7).

26.2.1358 (1980)

****** 

Ήρθε μια τέτοια γυναίκα στον κόσμο, που αντιστοιχεί με 
όλους τους άνδρες! Ήρθε στον κόσμο μια γυναίκα υπόδειγμα. 
Γεννήθηκε μια γυναίκα, που φέρει στη δομή της όλες τις αν-
θρώπινες και όλες τις αγγελικές ιδιότητες (8). 

27.2.1358 (1980)

****** 

Η Φατέμε Ζαχρά είναι το καμάρι της δυναστείας της Απο-
καλύψεως. Είναι μια γυναίκα, που φώτισε σαν τον ήλιο τον 
δρόμο του Ισλάμ. Τα προτερήματά της είναι ισοδύναμα με 
τις αρετές του Προφήτη και των αθώων και αγνών απογόνων 
του. Είναι μια γυναίκα για την οποία μίλησαν όλοι και έχουν 
να πουν πολλά, αλλά δεν την γνώρισαν αρκετά και δεν την 
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εξύμνησαν, όπως της άξιζε. Τα χαντίς, που μας ήρθαν από 
τη δυναστεία της Αποκαλύψεως, ήταν στα μέτρα των δυνα-
τοτήτων του κοινού που μπορούσε να τα κατανοήσει. Δεν εί-
ναι βέβαια δυνατό να χωρέσει κανείς τη θάλασσα μέσα σε 
μια στάμνα. Όλα όσα είπαν γι’ αυτήν, λέχθηκαν ανάλογα με 
τη δυνατότητα αντίληψης και κατανόησης του καθενός. Δεν 
ήταν δηλαδή σε θέση να αντιληφθούν ακριβώς το μέγεθός 
της. Γι’ αυτό καλύτερα να αναφερθώ εν συντομία για θέματα 
πολύ δύσκολα και εκπληκτικά σπουδαία (9).

15.2.1359 (1981)

****** 

Ελπίζω να το αποδεχθείτε και εσείς και να εκπληρώσετε τα 
καθήκοντα, που έχετε στον τομέα ευθύνης σας. Να αγωνιστεί-
τε και στον τομέα της εκπαίδευσης και μόρφωσης, που είναι 
ένα από τα σημαντικότερα έργα. Να εργαστείτε, επίσης, για 
την υπεράσπιση και την άμυνα του Ισλάμ. Αυτό είναι ένα από 
τα ιερά καθήκοντα για κάθε γυναίκα, κάθε άνδρα, για κάθε 
μεγάλο και κάθε μικρό (10). 

11.12.1364 (1985)

******* 

Δεν θεωρώ τον εαυτό μου άξιο να μιλήσει και να παρου-
σιάσει, όπως αρμόζει, τη Φατέμε Ζαχρά- σεντίγε, γιατί δεν 
έχω εμβαθύνει επάξια την ουσία της. Θα αρκεστώ να σας με-
ταφέρω έναν θρύλο από το αξιόλογο βιβλίο καφί, που μας 
μεταφέρεται σε ένα αξιόπιστο έγγραφο. Ο Ιμάμης Σαντέγ [11] 
μας λέει: «Η Φατέμε μπόρεσε να ζήσει μόνο 75 ημέρες μετά 
τον πατέρα της. Με την παραμονή της σε αυτό τον κόσμο 
υπέμενε αβάσταχτο πόνο και θλίψη. Ο Αρχάγγελος Γαβρι-
ήλ ήρθε και τη συλλυπήθηκε και της είπε μερικά πράγματα 
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που πρόκειται να συμβούν». Λέγεται ότι τις 75 αυτές ημέρες, 
ο Αρχάγγελος πήγαινε και ερχόταν. Δηλαδή ο Αρχάγγελος 
επισκεπτόταν πολύ συχνά την αγιότητά της. Δεν νομίζω να 
υπάρχουν άλλα πρόσωπα, πέρα από τους μεγάλους προφή-
τες της πρώτης σειράς, τα οποία να επισκέφθηκε τόσο συχνά 
ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και να τα ενημέρωσε για αυτά, που 
πρόκειται να συμβούν στους απογόνους και στα παιδιά του. Ο 
Ιμάμης Αλί, πρώτος Ιμάμης των Σιϊτών [12] έγραφε αυτά που 
έλεγε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στη Φατέμε. Ο Ιμάμης Αλί δη-
λαδή δεν κατέγραψε μόνο αυτά που αποκάλυψε ο Θεός στον 
Προφήτη, αλλά και αυτά που αποκάλυψε ο Αρχάγγελος στη 
Φατέμε. Έκανε τον γραμματέα όλων όσων αποκαλύφθηκαν 
στη Φατέμε. Πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσω ότι μετά την 
αναχώρηση του Προφήτη από τον κόσμο, ολοκληρώθηκε η 
Αποκάλυψη. Ο Ιμάμης Αλί έγινε για 75 ημέρες ο γραμματέ-
ας της Φατέμε. Η εμφάνιση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ σε ένα 
πρόσωπο δεν είναι απλό θέμα. Να μη νομίσετε ότι μπορεί να 
εμφανιστεί στον καθένα και ότι αυτό είναι κάτι συνηθισμένο, 
φυσικό φαινόμενο. Ο άνθρωπος στον οποίο θα εμφανιστεί ο 
Αρχάγγελος, που είναι «το ανώτερο πνεύμα», πρέπει να βρί-
σκεται σε ένα στάδιο αρμονίας και εξοικείωσης με εκείνον 
για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί του. Στην περίπτωση 
της Φατέμε αυτό έγινε είτε με τη μεσολάβηση του Προφήτη, 
είτε με την εντολή του Θεού, ο οποίος είπε στον Αρχάγγελο 
«πήγαινε και μίλησε της για αυτά τα θέματα». Ο Αρχάγγελος 
εμφανίστηκε στον Προφήτη Μοχαμμάντ, στον Μωυσή, στον 
Ιησού και στον Αβραάμ. Σε αυτούς, που ήταν εξοικειωμένοι 
με το πνεύμα του. Δεν εμφανίστηκε σε κανέναν άλλον. Δεν 
νομίζω μάλιστα να έχει εμφανιστεί και σε κανένα Ιμάμη. Ο 
Αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε αρκετές φορές στη Φατέ-
με και την ενημέρωσε για αυτά, που θα υποστούν τα παιδιά 
και τα εγγόνια της. Ο Ιμάμης Αλί κατέγραψε όλα, όσα της 
είπε ο Αρχάγγελος. Ίσως ένα από τα θέματα που της ανέφερε, 
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να αφορούν στην περίοδο του ευλογημένου τέκνου της Ιμά-
μη Σαχεμπέ Αλ Ζαμάν (δωδέκατος Ιμάμης των Σιϊτών) [13]. 
Ίσως τα γεγονότα στο Ιράν, να ανήκουν σε εκείνη την εποχή, 
ίσως, ποιος ξέρει… Δεν το γνωρίζουμε, αλλά λέμε ότι είναι 
πιθανό. Αναφέρονται πολλές αρετές για τη Φατέμε. Αλλά εγώ 
νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη αρετή από όλες. Αυτό το 
προνόμιο δεν το είχε κανείς άλλος πέρα από τους μεγάλους 
Προφήτες (11). 

11.12.1364 (1985)

****** 

Η πένα και οι δηλώσεις μου αδυνατούν να περιγράψουν 
τον ηρωισμό, τη γενναιότητα και την ευλογία, που επέδειξαν 
τα πνευματικά τέκνα της Φατέμε στη χώρα (Ιράν) αυτή του 
Μεχντί (Δωδέκατος Ιμάμης των Σιϊτών), καθώς και τις θυσίες 
που έκαναν εκατομμύρια Μουσουλμάνοι σε αυτήν τη μεγα-
λειώδη εξέγερση. Όλα αυτά είναι αρετές των απογόνων του 
Προφήτη. Πηγάζουν από την ευλογία του Ιμάμη Χουσεΐν- 
τρίτος Ιμάμης των Σιϊτων [14], τα ίχνη του οποίου ακολου-
θούμε (12).

16.11.1365 (1986)

******* 

Εμείς αισθανόμαστε υπερήφανοι με τις προσευχές μας, τις 
οποίες το ιερό Κοράνι ονομάζει Σαέντ. Είναι οι προσευχές 
των αθώων Ιμάμηδών μας, όπως το Σαχμπανιέ-Αρφατ Ιμαμής 
Χουσεΐν, το Σαχιφέ Σατζαντιέ και Σαχιφέ Φατεμιϊέ (13).

15.3.1368 (1989) 

********* 
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Ο οίκος της Αγίας Φατέμε Ζαχρά και οι ευλογίες του 

O Ιμάμης Αλί που κυβερνούσε μια χώρα δέκα φορές μεγα-
λύτερη από το σημερινό Ιράν, η οποία απλωνόταν μέχρι την 
Αφρική και την Ευρώπη, και ήταν Χαλίφης του Ισλάμ, ήταν 
ένας πολύ απλός άνθρωπος, ακριβώς σαν εμάς, που καθόμα-
στε εδώ. Δεν είχε ούτε καν αυτό το κιλίμι για να καθίσει επά-
νω του. Φημολογείται ότι είχε μόνο μια προβιά αρνιού στο 
πάτωμα του σπιτιού του. Κοιμόταν με τη Φατέμε τα βράδια 
πάνω σε αυτή την προβιά. Πάνω στην ίδια προβιά τάιζε την 
καμήλα του το πρωί. Έτσι ακριβώς ήταν και ο Προφήτης μας. 
Έτσι είναι το Ισλάμ (14). 

13.4.1358 (1980) 

********** 

Τα υπολείμματα της προϊσλαμικής περιόδου θέλησαν να 
«στοιχειώσουν τον εθνικισμό» με λεπτομερείς σχεδιασμούς. 
Οι άνθρωποι αυτοί μαζί με εκείνους που έτρεφαν στρεβλά 
όνειρα του αραβικού εθνικισμού και με το σλόγκαν «δεν 
ήρθε ούτε είδηση, ούτε έγινε καμία αποκάλυψη, όλα είναι 
ψέματα» προσπάθησαν να μετατρέψουν τη δίκαιη ισλαμικά 
διακυβέρνηση σε τυραννικό καθεστώς του σάχη και να το 
απομονώσουν από την Αποκάλυψη. Ξαφνικά, εμφανίστηκε 
μια σπουδαία προσωπικότητα [15], που καταγόταν από τον 
Προφήτη Μοχαμμάντ και είχε ανατραφεί στα χέρια Ιμάμη 
Αλί και της Σεντιγέ, η οποία εξεγέρθηκε και με μια απαρά-
μιλλη αυτοθυσία και θεόπνευστη κίνηση έσωσε τη σχολή 
του Ισλάμ γκρεμίζοντας τα ανάκτορα των τυράννων πάνω 
στα κεφάλια τους (15). 

26.3.1359 (1981)

******* 
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Η οικογένεια της Φατέμε αποτελούνταν από 4-5 άτομα. 
Στην πραγματικότητα τα μέλη αυτής της οικογένειας φα-
νέρωναν τη δύναμη του Μεγαλοδύναμου Θεού και προσέ-
φεραν σπουδαίες υπηρεσίες, οι οποίες προκαλούν το δικό 
μας, το δικό σας, αλλά και το θαυμασμό όλου του κόσμου 
(16).

18.12.1360 (1982)

**** 

Μια γυναίκα που ανέθρεψε μέσα στο απλό σπίτι της, του 
ενός δωματίου, ανθρώπους που η λάμψη, το φως τους ανέ-
βαινε από αυτά τα απλά χώματα μέχρι τον ουρανό και πέρα 
από το στρώμα των Αγγέλων... Αυτή η απλή, φτωχική εστία 
ανέθρεψε το πιο εκλεκτό είδος των ανθρώπων, που ακτινο-
βολούσαν το φως του θείου μεγαλείου του Μεγαλοδύναμου 
Θεού (17).

25.1.1361 (1981) 

***** 

Στην πρωτοκαθεδρία του Ισλάμ υπήρχε ένα μικρό σπι-
τάκι μέσα στο οποίο ζούσαν 4-5 άτομα. Αυτό ήταν το σπίτι 
της Φατέμε που ήταν φτιαγμένο από λάσπη και έμοιαζε με 
παράπηγμα. Πιο απλή και πιο φτωχή καλύβα από τη δική 
μου! Αλλά ήταν πολύ ευλογημένη. Τα αγαθά αυτή της φτω-
χικής καλύβας ήταν τόσο πολλά, που φώτισαν ολόκληρη την 
ανθρωπότητα. Οι άνθρωποι πρέπει να διανύσουν ακόμα με-
γάλες αποστάσεις για να φτάσουν σε αυτή την ευλογία… Οι 
κάτοικοι αυτής της μικρής, φτωχική καλύβας ήταν πνευμα-
τικά σε ένα τέτοιο ανώτερο επίπεδο, που δεν μπορούν να το 
φτάσουν ούτε οι Άγγελοι. Όπου και αν κοιτάξετε στις ισλα-
μικές πόλεις, κυρίως στους τομείς παιδείας και εκπαίδευσης 
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θα δείτε ότι είναι γεμάτες με τη δική τους ευλογία. Κυρίως 
στη δική μας χώρα. Όλα προέρχονται από τη δική τους ευ-
λογία (18). 

1.1.1362 (1982)

***** 

Στο βιβλίο Ταφσίρ Μπορχάν υπάρχει ένα χαντίς που λέ-
γεται ότι ανήκει στον Ιμάμη Μπαγέρ [16], το οποίο επειδή 
αναφέρεται σε θέματα παιδείας και σημαντικά μυστικά, θα 
το μεταφέρουμε, για χάρη του Θεού, επακριβώς: Ο συγγρα-
φέας του Ταφσίρ Μπορχάν, Σεΐχης Αμπού Τζαφάρε Τουσί 
γράφει ότι, όπως είπε ο Απενταλλά μπέν Οτζαλάν αλ Σοκού-
νι: Άκουσα από τον Ιμάμη Μπαγέρ να λέει: «Το σπίτι του 
Ιμάμη Αλί και της Φατέμε, είναι το σπίτι του Προφήτη, είναι 
χώρος προσκυνήματος. Η στέγη του οίκου είναι ο έβδομος 
ουρανός. Στη γωνιά του σπιτιού υπάρχει μια ρωγμή από την 
οποία υψώνεται ένα πέπλο της αποκαλύψεως που φθάνει 
μέχρι τον έβδομο ουρανό. Οι άγγελοι ανεβοκατεβαίνουν 
από εκεί πρωί, βράδυ, κάθε ώρα και στιγμή με αποκαλύψεις 
στους κατοίκους του σπιτιού. Οι άγγελοι πάνε και έρχονται 
αδιάκοπα. Την ώρα που κατεβαίνει μια ομάδα, ανέρχεται 
μια άλλη. Όπως ο Θεός σήκωσε το πέπλο του ουρανού για 
τον Αβραάμ, του ενίσχυσε την όραση και του έδειξε τον 
έβδομο ουρανό, έτσι ενίσχυσε και την όραση του Προφήτη 
Μοχαμμάντ, του Ιμάμη Αλί, του Ιμάμη Χασάν, του Ιμάμη 
Χουσεΐν και της Φατέμε. Δυνάμωσε τόσο την όραση τους, 
που βλέπουν τον έβδομο ουρανό και δεν αντιλαμβάνονται 
καμία σκεπή πέρα από τον ουρανό. Οι αναλήψεις των αγ-
γέλων και του Πνεύματος γίνονται στο σπίτι τους, με την 
άδεια του Μεγάλου Δημιουργού. Σε κάθε περίπτωση στέλνω 
τα σέβη μου σε αυτούς». Όταν ο αφηγητής ρώτησε «σε κάθε 
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περίπτωση;» Ο εξοχότατος είπε «σε κάθε περίπτωση». (Το 
βιβλίο του Μπορχανέ Ταφσίρ- c.4 s.487)

Ανταμπ-Εσαλατ, σελ. 330

****** 

Το ήθος της Φατέμε 

Πρέπει όλοι μας να έχουμε ως πρότυπο αυτή την οικογένεια. 
Οι άνδρες και οι γυναίκες μας πρέπει να έχουν ως υπόδειγμα 
τους άνδρες και τις γυναίκες εκείνου του σπιτιού. Όλοι μας 
πρέπει να τους έχουμε ως παράδειγμα. Εκείνοι αφιέρωσαν 
τη ζωή τους στην αποκατάσταση των θείων παραδόσεων και 
στάθηκαν πάντα στο πλευρό των καταπιεσμένων. Πρέπει και 
εμείς να τους ακολουθήσουμε και να αφιερώσουμε τις ζωές 
μας για τους ίδιους σκοπούς. Όσοι γνωρίζουν την ιστορία του 
Ισλάμ, ξέρουν ότι κάθε μέλος αυτής της οικογένειας ήταν ένας 
εξαίρετος άνθρωπος και σαν πνευματικοί και θεοσεβούμενοι 
άνθρωποι θυσιάστηκαν για να εξαφανίσουν από τον κόσμο 
τους τυράννους (19). 

22.1.1358 (1979) 

******** 

Αυτή, που πρέπει να είναι πρότυπο, είναι η Ζαχρά. Πρότυ-
πο είναι ο Προφήτης του Ισλάμ. Εμείς σε περίπτωση μόνο που 
όλες αυτές οι έννοιες γίνουν σάρκα και οστά μας, μπορού-
με να πούμε ότι δημιουργήσαμε την Ισλαμική δημοκρατία. 
Μόνο τότε μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η χώρα μας είναι 
Ισλαμική (20). 

8.3.1358 (1979) 

***** 
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Το κήρυγμα της Φατέμε Ζαχρά, ο αφανισμός του Ιμάμη 
Αλί και η νοσταλγική υπομονή της για είκοσι χρόνια, παράλ-
ληλα με αυτά, προσέφερε τη βοήθεια της στην κυβέρνηση, 
όποτε ήταν ανάγκη και μετά έκανε πολλές θυσίες της για 
χάρη του Ισλάμ. Η αυτοθυσία του εκλεκτού υιού της. Η με-
γάλη προσφορά του Ιμάμ Χασάν, με την οποία γελοιοποίησε 
την εξουσία των Εμεβίδων. Και η προσφορά του εξαίρετου 
αδελφού του. Αυτά είναι πράγματα, που τα γνωρίζουμε όλοι 
πολύ καλά. Παρόλο ότι είχαν λίγα πολεμοφόδια, η δύναμη 
της πίστης και το θείο πνεύμα τους βοήθησε τόσο που κατά-
φεραν να νικήσουν όλους τους τυράννους της εποχής τους. 
Ανέστησαν το Ισλάμ και έγιναν παράδειγμα για όλους εμάς 
να αντιστεκόμαστε με τα λίγα μέσα που διαθέτουμε με όλους 
εκείνους που επιχειρούν να πολεμήσουν μαζί μας. Οι άγιοι 
μας, μας έδειξαν ότι πρέπει άλλοτε με δηλώσεις και άλλοτε 
με όπλα να βάζουμε στη θέση τους, τους αυθάδεις. Και εμείς 
τηρούμε το παράδειγμα τους (21). 

18.12.1360 (1982)

****** 

Προσπαθήστε να βελτιώσετε, να διορθώσετε το ήθος 
σας. Να πείσετε τους φίλους σας να κάνουν το ίδιο. Να 
επιδείξετε κουράγιο στο δρόμο της αντίστασης έναντι των 
δεκάδων εγκλημάτων, που σας εφαρμόζουν. Να επιδείξετε 
δύναμη στην προστασία της αξιοπρέπειάς σας και κυρίως 
οι γυναίκες. Να προσπαθήσετε να μοιάσετε στην επίλεκτη 
Ζαχρά. Όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε με εκείνη. Πρέπει 
όλοι να παίρνουμε οδηγίες και εντολές από το Ισλάμ μέσω 
εκείνης και των τέκνων της. Πρέπει να γίνουμε όμοιοι με 
εκείνη. Να εργαστείτε πολύ στον τομέα της επιστήμης και 
της ευσέβειας. Η επιστήμη δεν αποτελεί μονοπώλιο κανε-
νός. Ανήκει σε όλους. Καθήκον όλων μας είναι να κατα-
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βάλουμε προσπάθειες στον τομέα της επιστήμης και της 
ευσέβειας (22).

21.12.1363 (1985) 

******** 

Εσείς οι γυναίκες, όλες οι γυναίκες της χώρας μας αφού 
δεχθήκατε σαν ημέρα της γυναίκας, την ημέρα των γενεθλίων 
της Ζαχρά, αναλαμβάνετε το ύψιστο καθήκον να αγωνιστείτε 
υπέρ της πίστεως, όπως εκείνη… Εκείνη αγωνιζόταν για την 
πίστη της. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής της παράλληλα με 
αυτό τον αγώνα που έδινε, έκανε ομιλίες και κηρύγματα με τα 
οποία επέκρινε τις κυβερνήσεις της εποχής της. Πρέπει να κά-
νετε κι εσείς το ίδιο για να μπορείτε να λέτε ότι αποδεχθήκατε 
αυτή την ημέρα ως ημέρα της γυναίκας. Πρέπει να δεχθεί-
τε την εντιμότητα, την εγκράτεια και όλα όσα είχε και έκανε 
εκείνη και να προσπαθήσετε βήμα-βήμα να εναρμονιστείτε 
μαζί της. Μόνο τότε θα έχετε αποδεχθεί ως ημέρα της γυναί-
κας την ημέρα των γενεθλίων εκείνης της εξοχότητας. Εάν δεν 
εναρμονιστείτε με εκείνην, σημαίνει ότι δεν έχετε συναίσθη-
ση της ημέρας της γυναίκας. Αυτή η ημέρα δεν είναι η ημέρα 
της γυναίκας για εκείνην που δεν εναρμονίζεται, γιατί δεν έχει 
την απαιτούμενη αξιοπρέπεια και τον αυτοσεβασμό (23).

11.12.1364 (1986)

********* 

Με λύπη μου θέλω να σας πω ότι χθες (ένα Σάββατο στα 
τέλη Ιανουαρίου 1988) προβλήθηκε στην Τηλεόραση της 
Ισλαμικής Δημοκρατίας ένα πρόγραμμα με θέμα «γυναικείο 
πρότυπο», για το οποίο ντρέπεται κανείς… Ασφαλώς όποιος 
έκανε αυτή την εκπομπή, θα τιμωρηθεί και θα διωχθεί από τη 
δουλειά του… Θα βρεθούν οι υπεύθυνοι και θα τιμωρηθούν. 
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Εάν μάλιστα διαπιστωθεί ότι υπήρχε πρόθεση να γελοιοποι-
ηθούν οι αρχές του Ισλάμ και η τιμή των γυναικών, ο υπεύ-
θυνος αυτός θα καταδικαστεί σε θάνατο! Εάν επαναληφθούν 
παρόμοια πράγματα, οι επικεφαλής της Τηλεόρασης και του 
Ραδιοφώνου θα τιμωρηθούν βαριά. Βέβαια, με όλα αυτά τα 
θέματα θα ασχοληθεί η δικαιοσύνη και θα κάνει αυτό που 
πρέπει (24). 

9.11.1367 (1988)

******* 

Η φιλοσοφία και άποψη του Ιμάμη Χομεϊνί για την Φατέμε 
Ζαχρά 

Για να εξασφαλίσουμε την ενότητα των πιστών του Ισλάμ 
και να λυτρώσουμε το κράτος από τα χέρια των εκμεταλ-
λευτών και από τις κατευθυνόμενες από ξένες εξουσίες μα-
ριονέτες τους, πρέπει να ιδρύσουμε οπωσδήποτε δικό μας 
κράτος. Πρέπει να ανατρέψουμε τις εξουσίες, που είναι όρ-
γανα των ξένων εκμεταλλευτών και να ιδρύσουμε ένα κρά-
τος που θα στηρίζεται στη δικαιοσύνη και θα υπερασπίζεται 
τα συμφέροντα του λαού. Η ίδρυση του κράτους θα γίνει για 
την ενότητα των Μουσουλμάνων. Όπως είπε και στο κήρυγ-
μα της η Ζαχρά: «Ο θεσμός του Ιμάμη υφίσταται για την 
προστασία της τάξης, την εξάλειψη των διακρίσεων και των 
διαιρέσεων μεταξύ των Μουσουλμάνων και την εξασφάλιση 
της ενότητας τους».
Το βιβλίο βελιγιάτε Φαγή -Ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης 

(σελ. 27)

******** 
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Πλήρη κείμενα ορισμένων ομιλιών και μηνυμάτων για 
τη γιορτή της γυναίκας 

Στο όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Αύριο είναι η ημέρα των γενεθλίων της ευλογημένης Σεντι-

γέ Ταχερέ Φατέμε Ζαχρά. Είναι η γιορτή της γυναίκας. Εκεί-
νη δεν ήταν μια συνηθισμένη γυναίκα. Είχε όλα τα προσόντα 
που μπορεί να έχει μια γυναίκα, ένας άνθρωπος. Ήταν μια 
πνευματική γυναίκα, μια αγγελική μορφή. Ήταν άνθρωπος με 
όλη τη σημασία της λέξης. Ήταν ένα τέλειο, ολοκληρωμέ-
νο αντίγραφο ανθρώπου και γυναίκας. Δεν ήταν μια οποια-
δήποτε γυναίκα. Ήταν ένα θείο πλάσμα, που εμφανίστηκε 
στον κόσμο με ανθρώπινη μορφή. Ήταν η εμφάνιση της θεί-
ας ύπαρξης με γυναικεία μορφή. Αύριο λοιπόν είναι η ημέρα 
της γυναίκας. Σε αυτή τη γυναίκα συνυπάρχουν όλες οι τε-
λειότητες, που μπορεί να φανταστεί κανείς σε άνθρωπο. Σαν 
αύριο γεννήθηκε μια τέτοια γυναίκα. Μια γυναίκα που είχε 
συγκεντρώσει στην ύπαρξη της όλες τις ιδιότητες των Προ-
φητών. Εάν θα είχε γεννηθεί άνδρας, θα μπορούσε να γίνει 
Προφήτης. Εάν είχε γεννηθεί άνδρας, θα μπορούσε να ήταν 
διάδοχος του Προφήτη. Ναι, αύριο είναι γιορτή της γυναίκας. 
Αύριο δημιουργείται η προσωπικότητα, η αξιοπρέπεια της γυ-
ναίκας. Όλες οι πνευματικές, αγγελικές, θείες και ανθρώπινες 
ιδιότητες συγκεντρώθηκαν σε αυτή την γυναίκα. Η γυναίκα 
αυτή ήταν ένας άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξης, ήταν, 
επίσης, γυναίκα με όλη τη σημασία της λέξης. Όπως οι άν-
δρες, έτσι και οι γυναίκες έχουν πολλές πλευρές. Η όψη που 
φαίνεται, το φυσικό πρόσωπο, είναι το κατώτερο στάδιο του 
ανθρώπου. Είναι το κατώτερο επίπεδο των ανδρών και των 
γυναικών. Από αυτό, όμως, το κατώτερο επίπεδο υπάρχει μια 
κίνηση προς το ανώτερο. Ο άνθρωπος είναι ένα υπερκινητικό 
πλάσμα. Κινείται από το επίπεδο της φύσης στο επίπεδο του 
αόρατου κόσμου, μέχρι να χαθεί μέσα στη θεία οντότητα. Η 
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Σεντιγέ Ταχερά ξεκίνησε από το φυσικό επίπεδο και με την 
πνευματική αναζήτηση και τη διδασκαλία του Προφήτη ξεπέ-
ρασε όλα τα στάδια και έφτασε εκεί, που δεν μπορεί να φτάσει 
κανείς. Αύριο αποκαλύπτεται και επιβεβαιώνεται η γυναίκα. 
Αύριο είναι η ημέρα της γυναίκας.

Δυστυχώς οι γυναίκες καταπιέστηκαν σε δυο περιόδους. 
Η μία από αυτές ήταν την προϊσλαμική περίοδο. Την εποχή 
εκείνη οι γυναίκες καταπιέστηκαν. Το Ισλάμ έσωσε τη γυναί-
κα από την τυραννία, στην οποία ζούσε. Την προϊσλαμική πε-
ρίοδο συμπεριφέρονταν στις γυναίκες σαν κατώτερα ακόμα 
και από τα ζώα πλάσματα. Η γυναίκα την εποχή εκείνη ζούσε 
κάτω από συνθήκες τυραννίας. Το Ισλάμ έσωσε τη γυναίκα 
και την έβγαλε από εκείνο το βούρκο της τυραννίας. 

Η δεύτερη περίοδος συνέβη στη χώρα μας. Στο Ιράν, την 
εποχή του πρώην Σάχη, η γυναίκα ήταν καταπιεσμένη. Την 
περίοδο που το καθεστώς του Σάχη απομακρύνθηκε από τη 
δικαιοσύνη, οι γυναίκες καταπιέστηκαν και τυραννήθηκαν. 
Ανέτρεψαν τη γυναίκα από την αξιοπρεπή και έντιμη θέση 
που είχε και την καταβαράθρωσαν. Την απομάκρυναν από 
το πνευματικό επίπεδο, στο οποίο είχε ανέλθει. Στέρησαν 
από τους ελεύθερους άνδρες και τις γυναίκες την ανεξαρτη-
σία τους στο όνομα πάντα της ελευθερίας. Κατέστρεψαν το 
ήθος των γυναικών και των παιδιών μας. Η άποψη του Σάχη 
για τις γυναίκες ήταν «να είναι ελκυστικές, ξεμυαλίστρες». 
Αυτό βέβαια που εννοούσε ο Σάχης ήταν να είναι ελκυστικές, 
προκλητικές με τη φυσική, δηλαδή τη ζωώδη τους πλευρά. 
Υποτιμούσε τις γυναίκες και τις έβλεπε σαν ζώα. «Πρέπει 
να ξεμυαλίζουν τους άνδρες» έλεγε... Κατέβασε τη γυναίκα 
από το βάθρο του ανθρώπου στο επίπεδο των ζώων. Με την 
υπόσχεση να προσδώσουν κύρος στη γυναίκα, της αφαίρε-
σαν το γόητρο της, την εξευτέλισαν. Μετέτρεψαν τη γυναίκα 
σε μια στολισμένη κούκλα, ενώ είναι άνθρωπος και μάλιστα 
σπουδαίος! Η γυναίκα είναι ο παιδαγωγός, ο εκπαιδευτής της 
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κοινωνίας. Η γυναίκα είναι το πλάσμα, που ανέθρεψε τόσο 
μεγάλες προσωπικότητες. Ο άνθρωπος ανατρέφεται πρώτα 
από όλα στα χέρια της γυναίκας. Η γυναίκα είναι αυτή που με-
γαλώνει και που ανατρέφει τους ανθρώπους. Η ευτυχία και η 
δυστυχία μιας χώρας κρίνεται από τη θέση, που κατέχει η γυ-
ναίκα στην κοινωνία. Η γυναίκα με την έμφυτη εκπαιδευτική 
ικανότητα της καλλιεργεί τους ανθρώπους και ανοικοδομεί τη 
χώρα. Πηγή κάθε ευτυχίας είναι η αγκαλιά της γυναίκας και ο 
τρόπος ανατροφής των παιδιών της. Δυστυχώς ο πατέρας και 
ο γιος, κυρίως ο γιος μετέτρεψαν τη γυναίκα από πηγή ευτυ-
χίας σε φτιασιδωμένη κούκλα. Αυτοί εγκλημάτησαν εναντίον 
των γυναικών περισσότερο από ότι στους άνδρες. Η γυναίκα 
είναι η πηγή όλων των ευεργεσιών. Με την επανάσταση είδα-
με όλοι αυτά, που μπορούν να κάνουν οι γυναίκες. 

Η ιστορία έχει καταγράψει τις γυναίκες που ήρθαν στον 
κόσμο. Ας αφήσουμε το μακρινό παρελθόν και ας θυμηθού-
με την εξέγερση των γυναικών στο Ιράν. Αυτές τις γυναίκες 
εκπαιδεύει το Ισλάμ. Οι γυναίκες, που εξεγέρθηκαν στην Τε-
χεράνη, στην Κομ και σε άλλες ισλαμικές περιοχές, ήταν οι 
σεμνές, καλυμμένες γυναίκες. Οι γυναίκες που εκπαίδευσε 
ο πολιτισμός του Σάχη (Αρία μεχρ) [17], δεν έλαβαν μέρος 
στην ισλαμική επανάσταση. Είχαν λάβει εσφαλμένη εκπαί-
δευση. Τις κράτησαν μακριά από την ισλαμική εκπαίδευση. 
Όσες είχαν ισλαμική παιδεία, έδωσαν το αίμα τους, έχασαν 
τη ζωή τους, έτρεξαν στους δρόμους και έστεψαν με νίκη 
την εξέγερση. Εμείς θεωρούμε ότι χρωστάμε στις γυναίκες 
την εξέγερση και την επανάστασή μας. Οι άνδρες ξεχύθη-
καν στους δρόμους με την υποκίνηση των γυναικών. Εκείνες 
στέκονταν, επίσης, στις πρώτες γραμμές των γεγονότων. Η 
γυναίκα είναι ένα πλάσμα, που μπορεί να σκοτώσει το διά-
βολο που φαίνεται αθάνατος. Αυτή τη γυναίκα ο Ριζά Χαν 
και ο γιος του Μοχαμμάντ Ρεζά την εποχή διακυβέρνησης 
τους, την υποβίβασαν. Υποβίβασαν, επίσης, τους άνδρες και 
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κατέστρεψαν τους νέους. Άνοιξαν πολλά κέντρα ακολασίας 
για τους νέους μας. Με το προπέτασμα της ελευθερίας, της 
προόδου, της ανάπτυξης και του πολιτισμού οδήγησαν τη νε-
ολαία στην ακολασία. Επικαλούμενοι την ελευθερία αφαίρε-
σαν όλες μας τις ελευθερίες. Όσοι έζησαν την εποχή του Ριζά 
Χαν, καταλαβαίνουν αυτά που λέω. Είδαν αυτά που έκαναν 
σε εμάς και στις αξιότιμες γυναίκες μας. Αλλά κι εκείνοι, που 
έζησαν την εποχή του Μοχαμμάντ Ρεζά, είδαν και ξέρουν. 
Με παραπλανητικά λόγια και μεγαλοστομίες μετέτρεψαν σε 
ερείπια τη χώρα μας. Και το χειρότερο από όλα, κατέστρε-
ψαν το ήθος της νεολαίας μας. Αποδυνάμωσαν το ανθρώπι-
νο δυναμικό μας. Την εποχή του Μοχαμμάντ Ρεζά και του 
Ριζά Πεχλεβί, οι γυναίκες ήταν πολύ καταπιεσμένες. Ίσως οι 
γυναίκες να μην υπέστησαν τόση τυραννία ακόμα και την 
προϊσλαμική περίοδο. Οι γυναίκες την εποχή του Μοχαμ-
μάντ Ρεζά και του Ριζά Πεχλεβί αφανίστηκαν περισσότερο 
από την προϊσλαμική περίοδο. Και τις δυο περιόδους οι γυ-
ναίκες τυραννήθηκαν, καταπιέστηκαν. Την πρώτη περίοδο, 
το Ισλάμ τις λύτρωσε από τη σκλαβιά. Ελπίζω ότι και αυτή 
την περίοδο το Ισλάμ θα σπεύσει να τις βοηθήσει και να τις 
απελευθερώσει από τον εξευτελισμό και την τυραννία. 

Ώ αξιότιμες γυναίκες! Αφυπνιστείτε! Προσέξτε! Μην ξεγε-
λιέστε! Μην πέφτετε στην παγίδα των διαβόλων, που θέλουν 
να σας εκθέσουν. Μην παρασύρεστε από αυτούς. Αυτοί είναι 
απατεώνες, κυνηγούν τις ωραίες ξεμυαλίστρες. Ακριβώς σαν 
τον καταραμένο Σάχη. Καταφύγετε στο Ισλάμ, γιατί εκεί θα 
βρείτε την ευτυχία. Αύριο είναι η ημέρα της γυναίκας. Είναι η 
γιορτή μιας γυναίκας, την οποία τιμά και θαυμάζει το σύμπαν. 
Της γυναίκας εκείνης που η κόρη της στάθηκε μπροστά στα 
τυραννικά κράτη και έκανε εκείνο το περίφημο κήρυγμά της. 
Όλοι γνωρίζετε τί είπε, τί βροντοφώναξε στο πρόσωπο εκεί-
νου του τυράννου. Τα είπε σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή και 
με τέτοιο τρόπο, που οι άνδρες δεν μπορούσαν ούτε να ανα-
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σάνουν. Σκότωναν, όποιον τολμούσε να αντιμιλήσει. Εκείνη, 
όμως, δεν φοβήθηκε. Εκείνη στάθηκε μπροστά στο Γεζίντ και 
αντιστάθηκε στην εξουσία του. «Δεν είσαι άνθρωπος» του 
είπε. «Δεν αξίζεις να είσαι ούτε συνομιλητής» είπε στον Γε-
ζίντ. Έτσι πρέπει να είναι η γυναίκα. Αυτή είναι η θέση της 
γυναίκας. Δόξα τω Θεώ και οι γυναίκες της εποχής μας της 
μοιάζουν. Στάθηκαν μπροστά στον τύραννο της εξουσίας με 
σφιγμένες τις γροθιές τους. Κρατώντας μάλιστα και τα μωρά 
στην αγκαλιά τους! Με τον τρόπο αυτό βοήθησαν το κίνη-
μα. Ο Μεγαλοδύναμος Θεός να μας φυλάει από την κακία 
των διαβόλων. Ο Θεός να λυτρώσει τους νέους μας από τους 
ανθρωπόμορφους διαβόλους. Ο Παντοδύναμος να σώσει τις 
γυναίκες και τα κορίτσια μας από την κακία αυτών των αν-
θρώπων (25). 

26.2.1358 (1979) 

* * * * * * * * 

Στο όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Μια μεγάλη μέρα, μια μεγαλειώδης συγκέντρωση, ένας 

ευλογημένος τόπος… Η ημέρα της γυναίκας, η ημέρα των 
γενεθλίων της Αγίας Ζαχρά. Η ημέρα της νίκης των γυναι-
κών. Είναι η ξεχωριστή ημέρα των γυναικών και ταυτόχρονα 
η ημέρα της υποδειγματικής γυναίκας. Η γυναίκα έχει έναν 
πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνία. Η γυναίκα είναι η πραγ-
ματοποίηση των στόχων της ανθρωπότητας. Η γυναίκα είναι 
αυτή, που έχει αναθρέψει τόσο μεγάλους άνδρες και τόσες με-
γάλες γυναίκες. Ο άνδρας ανέρχεται στους ουρανούς από την 
αγκαλιά της γυναίκας. Η αγκαλιά της γυναίκας-μάνας είναι η 
εστία, που ανατρέφει και εκπαιδεύει τους μεγάλους άνδρες 
και τις μεγάλες γυναίκες. Μια πολύ σπουδαία μέρα. Ήρθε 
στον κόσμο μια τέτοια γυναίκα, που αντιστοιχεί σε όλους τους 
άνδρες. Γεννήθηκε μια γυναίκα πρότυπο για την ανθρωπότη-
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τα… Ήρθε στον κόσμο μια γυναίκα, που συγκέντρωνε πάνω 
της όλες τις ηθικές αξίες των ανθρώπων. Ναι, σήμερα είναι 
μεγάλη μέρα. Σήμερα είναι η ημέρα των γυναικών. 

Οι γυναίκες στην εποχή μας απέδειξαν ότι αγωνίζονται 
δίπλα στους άνδρες και μάλιστα σε πεδίο, που βρίσκονται 
μπροστά από αυτούς. Οι γυναίκες του Ιράν έδωσαν μεγά-
λο αγώνα ζωής και κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες στον 
τομέα της οικονομίας… Οι σεμνές, καλυμμένες, αξιοσέβα-
στες γυναίκες της Τεχεράνης, του Κομ και όλων των άλλων 
πόλεων υπήρξαν πρωτοπόρες της ισλαμικής επανάστασης. 
Ήταν, επίσης, πρώτες στις οικονομικές θυσίες. Δώρισαν τα 
κοσμήματα και τα χρυσαφικά τους για τον αγώνα. Το ση-
μαντικότερο από όλα σε αυτές τις ενέργειες είναι οι αγνές, 
ανιδιοτελείς προθέσεις. Πόσα εδάφια έστειλε ο Θεός για 
μερικά καρβέλια ψωμί που πρόσφερε ο Ιμάμης Αλί και η 
οικογένεια του στους φτωχούς! Ασφαλώς αυτά τα εδάφια 
δεν στάλισαν έναντι μερικών ψωμιών. Τα εδάφια αυτά τα 
έστειλε ο Θεός για την ειλικρίνεια των αισθημάτων, γιατί 
τα καρβέλια προσφέρθηκαν για χάρη του Παντοδύναμου. Οι 
πράξεις υπολογίζονται με την αξία, που έχει ο σκοπός για 
τον οποίο γίνονται. Οι προσφορές των γυναικών μας στην 
ισλαμική επανάσταση είχαν μεγαλύτερη αξία από αυτή των 
ανδρών, γιατί εκείνες οι σεμνές, ταπεινές αδελφές μας στά-
θηκαν δίπλα-δίπλα με τους άνδρες και έδωσαν τον νικηφό-
ρο αγώνα τους. Τώρα πάλι αυτές με την ίδια ειλικρίνεια και 
ανιδιοτέλεια έδωσαν στους φτωχούς αυτά, που μάζεψαν για 
τις δύσκολες μέρες τους. Αυτή είναι μια αξιοθαύμαστη συ-
μπεριφορά. Εάν οι πλούσιοι προσφέρουν εκατομμύρια, δεν 
θα έχουν την ίδια αξία με αυτά που έδωσαν οι γυναίκες από 
το στέρημά τους. Κατά συνέπεια, η ημέρα της γυναίκας είναι 
μια πολύ σημαντική ημέρα. Είναι μια μεγάλη συγκέντρωση 
όλων εκείνων, που δεν μπορούν να συνευρεθούν μαζί. Συ-
γκεντρώθηκαν όλες εκείνες οι κατηγορίες, που τις εμπόδιζαν 
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να συνευρεθούν. Οι γυναίκες, με πνεύμα αδελφοσύνης συ-
γκεντρώθηκαν στον ιερό χώρο της ιερατικής Σχολής Φαζιγέ. 
Έναν χώρο, από τον οποίο διαχέεται η γνώση σε όλο τον 
κόσμο… Ένα χώρο, στον οποίο αποκαλύφθηκαν οι εντολές 
του Θεού και εκφράζονται όλες οι διδασκαλίες του Ισλάμ. 
Η γνώση διασκορπίστηκε από εκεί στα πέρατα του κόσμου. 
Επίσης, ο ιερός αγώνας διαδόθηκε από εκεί σε όλο τον κό-
σμο. Οι άνδρες και οι γυναίκες της πόλης Κομ διακρίνονται 
για τη σοφία και την ειλικρίνειά τους. Οι γυναίκες και οι 
άνδρες του Ιράν είναι υποδείγματα σοφίας και ειλικρίνειας 
στον κόσμο. Τι σπουδαίο γεγονός είναι οι συγκέντρωση των 
μουσουλμάνων πιστών σε έναν ιερό χώρο της πόλης Κομ! 

Φίλοι μου! Διατηρείστε και προστατέψτε αυτή την ενότη-
τα. Οι διάβολοι προσπαθούν να ενσπείρουν τη διχόνοια ανά-
μεσά σας. Διατηρείστε αυτή την ενότητά σας. Προστατεύστε 
την επανάστασή σας. Εφόσον η εξέγερσή σας θα γίνεται για 
χάρη του Θεού, εσείς θα είστε οι νικητές. Αυτοί που προσπα-
θούν με διάφορους τρόπους να σπείρουν τη διχόνοια ανάμε-
σα σας, προδίδουν το έθνος, την πατρίδα, το Ισλάμ. Να εί-
στε σε εγρήγορση και να καταστρέψετε τα τεχνάσματά τους! 
Αυτοί που επιχειρούν να διχάσουν τμήματα του λαού μετα-
ξύ τους είναι σκλάβοι των ξένων! Είναι δούλοι, συνεργάτες 
των Αμερικάνων! Τους στέλνουν από το εξωτερικό χρήματα 
και τα μοιράζουν στους εργάτες προτρέποντάς τους να μην 
εργάζονται, για να σταματήσουν οι παραγωγές των εργοστα-
σίων. Παρεμποδίζουν τους αγρότες να ασκήσουν το επάγ-
γελμά τους. Ώ ένδοξοι εργάτες! Ώ ένδοξοι αγρότες! Συνεχί-
στε τη δουλειά σας. Μην σπάτε την ομοφωνία σας. Σήμερα 
είναι μια τέτοια μέρα, που όλοι πρέπει να εργαζόμαστε για 
την πατρίδα και το Ισλάμ. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για αυτό! 
Αυτοί που σας εμποδίζουν να εργαστείτε, ανοίγουν το δρό-
μο για τα αφεντικά τους. Θέλουν πάλι να μας εξευτελίσουν 
και να μας οδηγήσουν στη φτώχεια. Ο Θεός να σας φυλάει 
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από την κακία τους. Ο Θεός να μας δώσει την ικανότητα της 
σκέψης, της αντίληψης (26).

Να χαρίσει σε όλους εσάς υγεία και ευτυχία. 
27.2.1358 (1979) 

********* 

Στο όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Εάν πρέπει να υπάρχει μια μέρα της γυναίκας, ποια θα ήταν 

καλύτερη από εκείνη κατά την οποία γεννήθηκε η ευλογημένη 
Ζαχρά; Η γυναίκα, που είναι το καύχημα της οικογένειας της 
Αποκάλυψης και ο ήλιος του Ισλάμ. Μια γυναίκα που κατείχε 
όλες τις αρετές της αγνής και τίμιας δυναστείας του Προφήτη. 
Μια γυναίκα για την οποία εξέφρασαν τη γνώμη τους όλοι, 
αλλά δεν κατάφεραν να την εξυμνήσουν, όπως της άξιζε. Τα 
χαντίς, που εκφράστηκαν από την οικογένεια της Αποκάλυψης 
για αυτήν, ήταν ανάλογα με τις δυνατότητες που είχαν αυτοί 
που θα τα άκουγαν. Δεν είναι δυνατό να χωρέσεις τη θάλασσα 
σε μια στάμνα! Όλα όσα είπαν οι άλλοι για εκείνην, ήταν ανά-
λογα στα μέτρα των δυνατοτήτων τους και το ποσοστό γνώ-
σεων που είχαν γι’ αυτήν. Δεν ήταν αρκετά για το επίπεδο της. 
Για αυτό το λόγο, ας συντομεύσουμε αυτό το εκπληκτικό θέμα 
που δύσκολα γίνεται κατανοητό και ας αναφερθούμε στις γυ-
ναικείες αρετές. Οι δηλητηριώδεις πένες την εποχή του Σάχη 
επί μισό αιώνα παρουσίαζαν τις γυναίκες σαν αντικείμενα. Δεν 
είναι δυνατό να αναφέρουμε το πώς διέσυραν με τα γραφόμε-
νά τους τις γυναίκες. Όσοι θέλουν να μάθουν ένα μέρος αυτών 
των εγκλημάτων, ας δουν με ποιο βίαιο τρόπο αφαίρεσαν τις 
μαντήλες από τα κεφάλια των γυναικών και ας κοιτάξουν τι 
έγραφαν τα περιοδικά και οι εφημερίδες της εποχής. Καταρα-
μένα τα μολύβια εκείνων των μαύρων προσώπων, που ήθελαν 
να θεωρούνται και διανοούμενοι. Να μη νομίσει κανείς ότι τα 
εγκλήματα αυτά, που διαπράχθηκαν στο όνομα των ανεξάρ-
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τητων ανδρών και γυναικών δεν έγιναν βάσει σχεδίων των 
διεθνών καταπιεστικών και τυραννικών κύκλων. Ένα από τα 
σχέδια αυτών των κύκλων ήταν να παρασύρουν τους νέους 
στα κέντρα ακολασίας. Το σχέδιο τους αυτό πέτυχε και αφαί-
ρεσαν την ικανότητα της σκέψης από τα μυαλά της νεολαίας, 
που είναι το πιο ενεργό κομμάτι της κοινωνίας. Έτσι, κατά-
φεραν να λεηλατήσουν όσο περισσότερο μπορούσαν αυτή τη 
δύστυχη χώρα. Με ατροφικούς εγκεφάλους οι νέοι μας έγιναν 
αγέλη ανθρώπων, που αδιαφορούσε για τα πάντα. Χάρη στην 
ευλογία της ισλαμικής επανάστασης, οι γυναίκες κατάφεραν 
να φτάσουν στη θέση που τις αξίζει. Εάν αφαιρέσουμε μια 
μικρή μειοψηφία γυναικών, που ανήκουν στην αστική τάξη 
και ακολουθούν τα πρότυπα του παλαιού συστήματος, υποβι-
βάζοντας τους εαυτούς τους σε αντικείμενα εφαρμόζοντας τα 
σχέδια της CIA και της Savak (μυστική αστυνομία του Σάχη), 
οι γενναίες και θρησκευόμενες κοπέλες μας στέκονται δίπλα 
στους άνδρες, μορφώνονται και συμβάλλουν στην ανοικοδό-
μηση του Ιράν. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα χωριό στο Ιράν, 
στο οποίο να μην δραστηριοποιούνται επιστημονικά και πο-
λιτιστικά σωματεία γυναικών. Χάρη στην ευλογία του Ισλάμ 
σημειώθηκε μια τέτοια ριζική αλλαγή στην κοινωνία, που οι 
άνδρες και οι γυναίκες διάνυσαν σε μια νύχτα δρόμο διακοσί-
ων χρόνων. Εσείς οι ίδιοι είδατε το πώς οι ευλογημένοι ευσε-
βείς άνδρες και γυναίκες του Ιράν κατεδάφισαν τα τείχη του 
Σάχη. Εμείς οφείλουμε τα πάντα στην εξέγερσή τους. Μετά 
την ήττα που προκάλεσαν στις υπερδυνάμεις, τώρα μπορούν 
δικαίως να ορίσουν μια συγκεκριμένη ημέρα για να δείξουν 
στον κόσμο την πρόοδο, που έχουν κάνει οι γυναίκες στην 
ισλαμική δημοκρατία.

Στην Ισλαμική δημοκρατία, οι γυναίκες και οι άνδρες ανα-
τρέφονται δίπλα-δίπλα και ασχολούνται με την ανοικοδόμηση 
της χώρας. Εξάλλου αυτή πρέπει να είναι η αληθινή σημασία 
των ανεξάρτητων ανδρών και των ανεξάρτητων γυναικών και 
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όχι αυτά που έλεγαν την εποχή του Σάχη. Τότε η ελευθερία 
της γυναίκας, όπως έλεγαν όλοι, ήταν η καταπίεση, η ταλαι-
πωρία και τα βασανιστήριά της. Εγώ συνιστώ στις γυναίκες να 
ξεχάσουν το παρελθόν και να προσπαθήσουν να αναπτύξουν 
το Ιράν, που ιδρύθηκε από αυτές και τα παιδιά τους. Μόνο με 
τις προσπάθειες όλων και τη συνεργασία όλων των τμημάτων 
του λαού θα απαλλαγούμε από όλες τις εξαρτήσεις. Εύχομαι 
η ιερή αυτή μέρα να είναι ευλογημένη για τις Μουσουλμάνες 
γυναίκες. Εύχομαι ο Θεός να τις χαρίζει υγεία και ευτυχία και 
Τον παρακαλώ να δώσει μεγαλοπρέπεια και αίγλη στο Ισλάμ 
και σε όλους τους Μουσουλμάνους (27). 

Ρουχολλά αλ Μουσαβί αλ Χομεϊνι 
15.2.1359 (1980)

********* 

Στο όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Εκφράζω τα συγχαρητήρια μου στον Ιρανικό λαό και κυ-

ρίως στις αξιοσέβαστες γυναίκες για την ημέρα της γυναίκας, 
που δεν μπορεί να ήταν άλλη από αυτήν που γεννήθηκε η Σε-
ντιγέ Ταχερέ-Φατέμε. Η ευτυχισμένη αυτή γέννηση συνέβη σε 
μια εποχή, που η γυναίκα δεν ήταν αποδεκτή ως άνθρωπος και 
αποτελούσε ντροπή για την οικογένεια και τους συγγενείς της. 
Σε μια τέτοια φρικτή, άσχημη εποχή ο Προφήτης μας έπια-
σε τη γυναίκα από το χέρι και την λύτρωσε από το βούρκο 
των παραδόσεων της προ-ισλαμικής περιόδου. Η ιστορία του 
Ισλάμ μαρτυρεί τον απέραντο σεβασμό, που έδειξε ο Προφή-
της μας στην ευλογημένη Φατέμε. Με τη στάση του αυτή θέ-
λησε να δείξει ότι η γυναίκα κατέχει ένα ιδιαίτερο μεγαλείο 
στην κοινωνία και ότι δεν είναι κατώτερη από τον άνδρα. Κατά 
συνέπεια, σήμερα είναι η ημέρα που η γυναίκα απέκτησε ζωή. 
Είναι η ημέρα που τέθηκαν τα θεμέλια του ρόλου και της υπε-
ρήφανης θέσης της γυναίκας στην κοινωνία. Εγώ αισθάνομαι 
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υπερηφάνεια με τις γυναίκες του Ιράν, γιατί απέδειξαν ότι δεν 
έπεσαν στην παγίδα των δυτικών και των εγχώριων φερέφω-
νών τους και ανέτρεψαν τα σατανικά σχέδια, που έφτιαχναν 
εδώ και πενήντα χρόνια. Παρόλη την προπαγάνδα που ασκή-
θηκε την περίοδο του Σάχη, οι Μουσουλμάνες γυναίκες πέρα 
από μια μικρή μειοψηφία, δεν έπεσαν στην παγίδα των θαυ-
μαστών της Δύσης. Πολέμησαν με γενναιότητα επί 50 χρόνια 
και βγήκαν ασπροπρόσωπες. Με την τελευταία θεία μεταβολή 
έσβησαν για πάντα τις ελπίδες των προσκυνητών της δύσης.

Να είναι νικηφόρο και υπερήφανο το ισλαμικό κίνημα των 
μεγάλων γυναικών του Ιράν! Με τη γενναία και πολύτιμη συμ-
βολή τους υπερασπίστηκαν το Ιερό Κοράνι και οδήγησαν στη 
νίκη την ισλαμική επανάσταση. Τώρα εργάζονται με αυτοθυ-
σία σε όλα τα μέτωπα. Η ευλογία του Θεού να είναι στις μά-
νες, που στέλνουν τα παιδιά τους στα μέτωπα για να υπερασπι-
στούν το Ισλάμ και την ισλαμική επανάσταση και όταν αυτά 
τα παιδιά γίνονται μάρτυρες, οι μητέρες τους νιώθουν υπερη-
φάνεια για τη θυσία τους. Απεχθάνομαι τις ψεύτικες κούκλες, 
που είναι μαριονέτες στα ανάκτορα του εσωτερικού και του 
εξωτερικού, που επιδιώκουν να ζήσουν μια κτηνώδη ζωή και 
δεν σκέπτονται τίποτα άλλο πέρα από την ανηθικότητα!!! Να 
κοπούν τα χέρια εκείνων, που με τα λόγια ή τα γραπτά τους 
τραυματίζουν την Ισλαμική Δημοκρατία και θέλουν να σπρώ-
ξουν το πολύτιμο αυτό τμήμα του λαού στα δεξιά ή στα αρι-
στερά. Να ζήσουν οι ευλογημένες μάνες, που ανατρέφουν και 
εκπαιδεύουν τα παιδιά τους, ενώ εκείνες είναι αναλφάβητες 
και φροντίζουν να τους διδάξουν το Κοράνι. Η χάρη του Θεού 
ανήκει στις γυναίκες, που έγιναν μάρτυρες για την υπεράσπι-
ση της πατρίδας κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Ανήκει, 
επίσης, σε αυτές, που περιέθαλψαν τραυματίες πολέμου στα 
νοσοκομεία και στα άλλα κέντρα υγείας. Ζήτω στις γυναίκες, 
που προσφέρουν τα παιδιά τους στο δρόμο του Θεού. Να είναι 
ευτυχισμένη η γιορτή της γυναίκας για όλες τις θρησκευόμενες 
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γυναίκες των ισλαμικών χωρών. Ελπίζουμε η κοινωνία των γυ-
ναικών να αφυπνιστεί από το λήθαργο, στον οποίο τις οδήγη-
σαν οι λαφυραγωγοί και όλες μαζί χέρι με χέρι να βοηθήσουν 
εκείνες, που έπεσαν στην παγίδα τους. Ευχόμαστε, επίσης, οι 
γυναίκες των υπόλοιπων ισλαμικών χωρών να παραδειγματι-
στούν από το θαύμα, που επιτέλεσαν οι γυναίκες του Ιράν με 
την ισλαμική Επανάσταση. Να αναμορφώσουν και εκείνες τη 
δική τους κοινωνία και να οδηγήσουν τη χώρα τους στην ελευ-
θερία και την ανεξαρτησία. Η χάρη και η ευλογία του Θεού να 
είναι με τις γυναίκες του Ιράν (28).

Η ευλογία του Θεού να είναι στους πιστούς άνδρες και τις 
γυναίκες.

Ρουχολλά αλ Μουσαβί Αλ Χομεϊνι 
4.2.1360 (1981)

****** 

Στο όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Τις ευχές μου στον ένδοξο λαό του Ιράν και κυρίως στις 

γυναίκες για την ευλογημένη ημέρα της γυναίκας. Είναι η 
ημέρα, που γεννήθηκε και θεμελιώθηκε η γενιά του Προφήτη 
που συγκέντρωνε όλες τις ανθρώπινες αρετές. 

Είναι μια σπουδαία ημέρα κατά την οποία γεννήθηκε ένα 
πλάσμα, που το καμαρώνει όλη η ανθρωπότητα και είναι ένα 
από τα θαύματα της ιστορίας. Μια τέτοια γυναίκα, η οποία 
μέσα στο μικρό, φτωχικό σπιτάκι της ανέθρεψε τόσο σπου-
δαίους ανθρώπους, που σκόρπισαν το φως τους από τη γη μέ-
χρι τα πέρατα του ουρανού. Αυτό το φτωχικό σπιτάκι υπήρξε 
ο τόπος, που γεννήθηκαν και ανατράφηκαν οι εκλεκτοί των 
ανθρώπων που σκόρπισαν το φως του Θεού γύρω τους. 

Ο ρόλος των γυναικών παγκοσμίως έχει ορισμένες ιδιαι-
τερότητες. Η λύτρωση ή η καταστροφή μιας κοινωνίας εξαρ-
τάται από το πόσο σωστές και ενάρετες ή σάπιες είναι οι γυ-
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ναίκες τους. Η γυναίκα είναι το μόνο πλάσμα που μπορεί να 
καλλιεργήσει στην κοινωνία ή στις κοινωνίες τις ανθρώπινες 
αξίες και να τις κατευθύνει προς το καλύτερο ή να κάνει το 
ακριβώς αντίθετο. Αυτά που υπέστη ο ιρανικός λαός και κυρί-
ως οι γυναίκες τα τελευταία πενήντα χρόνια από το καθεστώς 
του Σάχη, αναμφισβήτητα πραγματοποιήθηκαν βάσει σχεδί-
ου, που εκπόνησαν εγκληματικές δυνάμεις. Ο Ριζά Χαν και ο 
γιος του με τις στρεβλές ιδέες τους διέπραξαν τέτοια εγκλή-
ματα, που δεν τα συναντά κανείς στην ιστορία της χώρας ή τα 
συναντά πολύ περιορισμένα.

Οι εγκληματίες του κόσμου που πιστεύουν ότι θα διαιω-
νίσουν την ύπαρξή τους χάρη στην αιχμαλωσία των άλλων 
εθνών και κυρίως των μουσουλμανικών, διαπίστωσαν ότι 
το μόνο εμπόδιο στη λεηλασία των πλούσιων κοιτασμάτων 
πετρελαίου, που διαθέτουν οι λαοί αυτοί, είναι η ομάδα των 
θρησκευόμενων πολιτών. Διαπίστωσαν μόνοι τους το πώς 
ένας φετβάς μισής αράδας κατάφερε να λυγήσει την Αγγλία 
και την ισχυρή δυναστεία των Γατζαρίδων. Υπήρξαν, επίσης, 
μάρτυρες της συμμετοχής των γυναικών και του σημαντικού 
ρόλου, που διαδραμάτισαν σε εκείνο το κίνημα. Αλλά και μετά 
την περίοδο της Συνταγματικής μοναρχίας αντιλήφθηκαν ότι 
η μεσαία τάξη μαζί με τη δυναμική αντίσταση των γυναικών 
θα οδηγήσει σε ναυάγιο τα σχέδιά τους για απομύζηση του 
έθνους. Παρατήρησαν ότι οι θρησκευόμενοι πολίτες, οι θρη-
σκευτικοί ηγέτες αποτελούν εμπόδιο στην εκμετάλλευση του 
υπόγειου και επίγειου πλούτου, γι’ αυτό επιχείρησαν να χα-
λαρώσουν τα θεμέλια της πίστης. Το σχέδιό τους σε αυτή την 
κατεύθυνση πέτυχε σε κάποιο βαθμό. Έφεραν στην εξουσία 
του Ιράν τον Ριζά Χαν, που ήταν κατάλληλος για να εφαρμό-
σει αυτό το σχέδιο και τότε άρχισε ένας ανελέητος πόλεμος με 
τους πιστούς και τους κληρικούς. Όσοι θυμούνται εκείνη την 
περίοδο, γνωρίζουν το τί έκαναν εκείνοι οι ευτελείς προσκυ-
νητές των ξένων για να υλοποιήσουν μια ώρα αρχύτερα τα 
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σχέδιά τους. Γνωρίζουν με ποιους τρόπους απομάκρυναν τις 
γυναίκες από την πορεία τους, τις οδήγησαν στην ακολασία 
και τις μετέτρεψαν σε καταναλωτικά προϊόντα… Η σημερινή 
γενιά, που δεν γνώρισε εκείνες τις σκοτεινές ημέρες, μπορεί 
να αντιληφθεί την κατάσταση από τα έντυπα, τα περιοδικά, τις 
εφημερίδες της εποχής και να διαπιστώσει την καταπίεση, την 
προδοσία και την ταλαιπωρία, που γνώρισαν οι γυναίκες που 
είναι επιφορτισμένες με το ύψιστο καθήκον της εκπαίδευσης 
των ανθρώπων. Δεν αμφισβητεί κανείς την αντίσταση, που 
πρόβαλαν οι ευσεβείς γυναίκες κυρίως των πτωχών τμημάτων 
του πληθυσμού. Αλλά οι πουλημένοι στους αποικιοκράτες πέ-
τυχαν το σκοπό τους μεταξύ των γυναικών της μεγαλοαστικής 
τάξης, που ήταν εθισμένες στα πλούτη, τις διασκεδάσεις και 
γενικά στην καλοπέραση. Αυτές οι ελαφρόμυαλες δημιούργη-
σαν ένα πλαίσιο, όπως ακριβώς το επιθυμούσαν οι εργοδότες 
τους. Ακόμα και σήμερα που έχουν κοπεί τα χέρια των αποι-
κιοκρατών χάρη στην προσπάθεια και τους αγώνες του λαού 
με πρωτοπόρες τις γυναίκες, μια μικρή μειοψηφία συνεχίζει 
εκείνες τις δουλειές. Αλλά ελπίζουμε με τη βοήθεια του Θεού 
να καταλάβουν τις δολοπλοκίες των μικρών και μεγάλων δια-
βόλων και να λυτρωθούν από την παγίδα τους.

Πρέπει να νιώθουμε πραγματική υπερηφάνεια σήμερα για 
την ημέρα των ευλογημένων γυναικών του Ιράν. Υπάρχει με-
γαλύτερο καμάρι από αυτές; Οι αξιότιμες γυναίκες μας αντι-
στάθηκαν σθεναρά στο παλαιό καθεστώς και μετά την ανα-
τροπή του ενάντια στους συνεργάτες των μεγάλων δυνάμεων 
με δύναμη και γενναιότητα που δεν επέδειξαν σε καμία εποχή 
οι άνδρες. Οι γυναίκες αντιστάθηκαν με γενναιότητα και απο-
φασιστικότητα στον πόλεμο, που επέβαλαν στο Ιράν [18]. Το 
μολύβι αδυνατεί να γράψει τις θυσίες, που έκαναν και τον εκ-
πληκτικό τρόπο με τον οποίο αντιστάθηκαν.

Προσωπικά είδα τέτοιες συμπεριφορές από τις μάνες, τις 
αδελφές και τις συζύγους που έχασαν τους αγαπημένους τους 
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σε όλη τη διάρκεια αυτού του πολέμου, που δεν νομίζω να 
μπορέσει κανείς να ξανασυναντήσει ποτέ. Η εικόνα, που δεν 
θα μπορέσω να ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, ήταν ο γάμος μιας 
νεαρής κοπέλας με έναν φρουρό της επανάστασης που είχε 
χάσει στον πόλεμο τα δυο του χέρια και είχε τραυματίσει σο-
βαρά τα δυο του μάτια. Η γενναία αυτή κοπέλα έλεγε: « Αφού 
δεν μπορώ να πάω στο μέτωπο να πολεμήσω, ας εκπληρώσω 
με αυτό το γάμο την ευγνωμοσύνη στην πίστη και την επανά-
σταση του λαού μου». Δεν είναι δυνατόν να περιγράψει κα-
νείς το μεγαλείο αυτής της ψυχικής δύναμης, της ανθρωπιάς 
και της θείας μελωδίας, που εξέπεμπε. Κανένας ποιητής ή 
συγγραφέας ή ζωγράφος ή φιλόσοφος ή σκηνοθέτης δεν μπο-
ρεί να αξιολογήσει την αυτοθυσία αυτής της κοπέλας. Αυτή 
η ευλογημένη ημέρα είναι η ημέρα αυτών των γυναικών. Ο 
Θεός να τις προστατεύει για το μεγαλείο του Ισλάμ και του 
Ιράν. Θέλω στο σημείο αυτό να δώσω μια πατρική συμβουλή 
στις γυναίκες, που έχασαν τους άνδρες τους για χάρη της πί-
στης: Μη διστάζετε να παντρευτείτε. Να παντρευτείτε για να 
χαρίσετε γενναίους και δυναμικούς απογόνους σαν εσάς στην 
κοινωνία. Μην δίνετε μεγάλη σημασία στα κουτσομπολιά 
εκείνων, που σας υποδείχνουν τί είναι καλό και τί είναι κακό. 
Ταυτόχρονα συμβουλεύω τους φρουρούς της επανάστασης, 
τους στρατιώτες και τους νεαρούς να παντρεύονται αυτές τις 
χήρες για να συνεχίσουν τον ενάρετο βίο τους. Ο Θεός να 
είναι σύντροφος και συνοδός σας! 

Εκφράζω τον απέραντο σεβασμό στη γυναίκα, σε όλες τις 
γυναίκες, σε αυτά τα πολύτιμα πλάσματα με τη σθεναρή αντί-
σταση. Να είναι ευλογημένη η γιορτή της γυναίκας. Ο Θεός 
να προστατεύει αυτή τη χώρα και να είναι ο Αγαπημένος και 
Συμπαραστάτης όλων (29).

Ρουχολλά αλ Μουσαβί αλ Χομεϊνί 25.1.1361 (1982) 

******** 
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Στο όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Την ευλογημένη αυτή ημέρα που είναι η γιορτή της γυ-

ναίκας, δόξα τω Θεώ, οι γυναίκες του Ιράν μέσω του Ισλάμ 
λυτρώθηκαν από τις αλυσίδες, που τις είχαν φορέσει στα χέ-
ρια και τα πόδια. Εύχομαι σε όλες τις γυναίκες αλλά, κυρίως, 
στις αδελφές μου που βρίσκονται εδώ, χρόνια πολλά για τη 
γιορτή τους. Ελπίζω εσείς οι γυναίκες να τηρήσετε τον όρκο 
σας και να συνεχίσετε να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στην 
πατρίδα, όπως κάνατε πριν την επανάσταση, κατά τη διάρ-
κεια της επανάστασης, αλλά και μετά από αυτήν. Την εποχή 
του Σάχη παραβιάστηκαν, καταπατήθηκαν και τα δικά σας 
δικαιώματα. Ήθελαν να μας εξαφανίσουν από το γεωγραφικό 
χάρτη. Ήθελαν να παρασύρουν τους νέους μας στην ακολα-
σία και την ανηθικότητα και να απομακρύνουν τις γυναίκες 
μας από τη σωστή κατεύθυνση και εμφάνιση. Ο Μεγαλοδύ-
ναμος Θεός μάς έκανε τη χάρη και μας βοήθησε να πετύχου-
με στο δρόμο, που επιλέξαμε. Εμείς οφείλουμε την επιτυχία 
μας αυτή στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες των γυναι-
κών μας. Γιατί εσείς οι γυναίκες εργάζεστε και κάνετε τους 
άνδρες να εργάζονται ακόμα πιο πολύ. Εσείς οι γυναίκες την 
εποχή της δυναστείας υπομείνατε ψυχικά βασανιστήρια και 
ταλαιπωρίες, αλλά με την πίστη και τη δύναμή σας νικήσατε 
εκείνη τη διαβολική εξουσία, τη διώξατε από το προσκήνιο 
και δεν επιτρέψατε την υλοποίηση των σατανικών σχεδίων 
τους. Ο Θεός γνωρίζει πολύ καλά ότι εάν δεν γινόταν αυτή 
η εξέγερση, εάν σύσσωμος ο λαός του Ιράν δεν κατέβαλε τε-
ράστιες προσπάθειες, θα έχανε τα πάντα. Εσείς, δόξα τω Θεώ 
ταλαιπωρηθήκατε, υπομείνατε στεναχώριες, αλλά σταθήκατε 
όρθιες σε κάθε φάση του αγώνα. Δεν δειλιάσατε. Οι γυναίκες 
του Ιράν δραστηριοποιήθηκαν σε όλους τους τομείς, τόσο του 
πολιτισμού όσο και της οικονομίας. Την ώρα που μια μεγάλη 
μερίδα γυναικών προσφέρει τις υπηρεσίες της στη γεωργία 
και στη βιομηχανία μια άλλη ασχολείται με τον πολιτισμό, 
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τη λογοτεχνία, τις επιστήμες και την τέχνη. Όλα αυτά έχουν 
ιδιαίτερη σημασία ενώπιον του Θεού. Εσείς βέβαια απολαμ-
βάνετε την ευλογία του Θεού, ο οποίος όσο τηρείτε τον όρκο 
σας, θα βρίσκεται δίπλα σας. 

Να συνεχίσετε να καλλιεργείτε και να αναπτύσσετε το 
ήθος σας. Να υποκινείτε τους φίλους σας να κάνουν το ίδιο. 
Να αντιδράτε έναντι των εγκλημάτων, που θέλουν να διαπρά-
ξουν σε βάρος σας. Να προστατεύετε το ήθος και την αξιο-
πρέπειά σας, όπως ακριβώς έκανε η εκλεκτή, η μοναδική Φα-
τέμε Ζαχρά. Να συμμορφωθείτε και να προσπαθήσετε να της 
μοιάσετε. Εξάλλου όλοι πρέπει να εναρμονιστούμε με εκείνη. 
Όλοι πρέπει να παίρνουμε τις εντολές και την καθοδήγηση 
που επιβάλλει το Ισλάμ από τη Ζαχρά και τα παιδιά της. Να 
της μοιάσετε. Να γίνετε όμοιες με εκείνη. Να ξέρετε ότι η 
γνώση δεν είναι μονοπώλιο κανενός, ανήκει σε όλους. Η ευ-
σέβεια, επίσης, είναι καθήκον όλων.

Ελπίζω και οι κρατικές υπηρεσίες να σας βοηθήσουν σε 
όλους τους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας, της εκπαίδευ-
σης. Εύχομαι να επιτύχετε σε όλα τα πεδία, στα οποία θα αφο-
σιωθείτε. Ελπίζω οι γυναίκες του Ιράν να συνεχίσουν και να 
προχωρήσουν πάρα πέρα το Ισλάμ, όπως έκαναν μέχρι τώρα 
αφιερώνοντας στην προσπάθεια αυτή τη ζωή, τα νιάτα και το 
χρόνο τους. Να είστε σίγουρες ότι όσο εσείς θα αφιερώνετε 
την ψυχή σας στο Ισλάμ και ανατρέφετε τα παιδιά σας σε αυτή 
την κατεύθυνση, το Ισλάμ θα συνεχίσει να εξελίσσεται ανε-
μπόδιστα. Στο τέλος, θα κοπεί το χέρι των εχθρών του Ισλάμ 
σε αυτή τη χώρα, αλλά και στις άλλες ισλαμικές χώρες. Και 
ελπίζω όλες οι Μουσουλμάνες, σε όποιο μέρος του κόσμου 
και αν βρίσκονται, να προσπαθήσουν να μοιάσουν σε εσάς τις 
αξιότιμες κυρίες. Γιατί εσείς εξυψώνετε όλες τις ανθρώπινες 
αξίες.

Εύχομαι σε όλους μας καλή επιτυχία. Ο Θεός να μας δίνει 
δύναμη στο δρόμο, που επιλέξαμε και να προστατεύει τη θρη-
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σκεία και τον κόσμο μας. Πρέπει, όμως, να δώσετε ιδιαίτερη 
σημασία στο εξής: Η κάλυψη του σώματος (χετζάμπ) και η 
συστολή που επιβάλλει το Ισλάμ είναι για την προστασία των 
αξιών σας. Όλα όσα πρόσταξε ο Θεός για τις γυναίκες και 
τους άνδρες είναι για την προστασία των αγαθών τους και για 
την αποφυγή της προσβολής τους από τους σατανικούς εκμε-
ταλλευτές τους. Ο Θεός να δίνει σε όλους μας τη δυνατότητα 
να προσφέρουμε στο Ισλάμ και το έθνος (30). 

21.12.1363 (1984) 

******* 

Στο Όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Εκφράζω τις θερμές μου ευχές σε εσάς και σε όλες τις γυ-

ναίκες των ισλαμικών χωρών για τα ευλογημένα γενέθλια της 
αγίας Φατέμε Ζαχρά. Εύχομαι σε όλες τις γυναίκες να βα-
δίσουν στο δρόμο της και να εκπληρώσουν τους υψηλούς 
στόχους του Ισλάμ. Είναι, ασφαλώς μεγάλη τιμή για τις γυ-
ναίκες να ορίσουν την ημέρα των γενεθλίων της Φατέμε Ζα-
χρά-Σεντιγέ, ως παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Είναι βέβαια 
τιμή, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη. Δεν θεωρώ τον 
εαυτό μου κατάλληλο για να μιλήσω, όπως αρμόζει στην Φα-
τέμε Ζαχρά-Σεντιγέ, για αυτό περιορίζομαι να αναφερθώ σε 
ένα θρύλο, που καταγράφεται στο βιβλίο Καφί. Ο θρύλος λέει 
τα εξής: Η Φατέμε μπόρεσε να ζήσει μόνον 75 ημέρες μετά 
την ανάληψη του πατέρα της. Ζούσε σε αυτό τον κόσμο, αλλά 
η θλίψη και η στεναχώρια είχε καλύψει όλη της την ύπαρξη. 
Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ήρθε και την βρήκε. Της εξέφρασε 
τα συλλυπητήριά του και τις διεμήνυσε κάποια γεγονότα, 
που θα συμβούν στο μέλλον. Από το θρύλο αυτό συνάγεται 
το συμπέρασμα ότι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ την επισκεπτόταν 
πολύ συχνά αυτές τις 75 ημέρες. Δεν νομίζω να υπάρχει άλ-
λος κανένας, πέρα από τους μεγάλους Προφήτες, που να τον 
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έχει επισκεφτεί ο Αρχάγγελος Γαβριήλ τόσες πολλές φορές. 
Της εξηγούσε γεγονότα που θα συμβούν στο μέλλον και την 
ενημέρωνε για αυτά που θα υποστούν οι οικείοι της. Ο Ιμά-
μης Αλί κατέγραφε όλα αυτά που αποκάλυπτε ο Αρχάγγελος, 
όπως έκανε και τότε με τον Προφήτη. Πρέπει να επισημάνω 
και το εξής: οι αποκαλύψεις αυτές, που ορίζουν τους κανό-
νες της Σαρία, σταμάτησαν μετά το θάνατο του Προφήτη. Ο 
Ιμάμης Αλί έγραφε όλα όσα αποκάλυπτε ο Αρχάγγελος στη 
Σεντιγέ αυτές τις 75 ημέρες. Δεν είναι ένα απλό περιστατικό, 
η εμφάνιση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ σε κάποιον. Να μην νο-
μίσετε ότι ο Αρχάγγελος εμφανίζεται σε όλους. Ο άνθρωπος, 
στον οποίο θα εμφανιστεί ο Αρχάγγελος, πρέπει να βρίσκεται 
σε ψυχική αρμονία μαζί του. Ας υποθέσουμε ότι η εμφάνιση 
του Αρχαγγέλου έγινε μέσω της μεγάλης ψυχής του Προφή-
τη ή κάποιου αγίου ή οσίου. Είτε ας πούμε ότι ο Θεός είπε 
στον Αρχάγγελο «πήγαινε και πες της αυτά». Δεν έχει καμία 
διαφορά. Εάν η ψυχή εκείνου, στον οποίο θα εμφανιστεί ο 
Αρχάγγελος, δεν βρίσκεται σε αρμονία και σε ανάλογο επί-
πεδο, τίποτα από όλα αυτά δεν θα συμβεί. Αυτή η αρμονία 
υπήρξε μεταξύ του Αρχαγγέλου και των μεγάλων Προφητών, 
Μοχαμμάντ, Μωυσή, Ιησού και Αβραάμ. Δεν υπάρχει καμία 
καταγραφεί για την εμφάνιση του Αρχαγγέλου ούτε σε έναν 
Ιμάμη. Υπάρχει αναφορά μόνο για τη Ζαχρά, την οποία επι-
σκέφθηκε πολλές φορές ο Αρχάγγελος και της διεμήνυσε όλα, 
όσα θα συμβούν στην οικογένειά της. Όλα αυτά τα έγραφε 
ο Ιμάμης Αλί. Ένα από όλα αυτά που της είπε αφορούσαν 
στην εποχή του ευλογημένου τέκνου της, του Μεχντί. Ίσως η 
ισλαμική επανάσταση να είναι ένα από τα γεγονότα αυτής της 
περιόδου. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά, λέμε ότι είναι πιθανό να 
έχει συμβεί. Θεωρώ ότι αυτή η τιμή και η αρετή είναι υπερά-
νω όλων των άλλων της ευλογημένης Ζαχρά. Κανένας άλλος 
πέρα από τους μεγάλους Προφήτες και ορισμένους Αγίους δεν 
αξιώθηκε να φτάσει σε αυτό το ανώτατο αξίωμα. Επίσης, δεν 
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αναφέρεται για κανέναν άλλον συνεχής επικοινωνία εβδομή-
ντα και πλέον ημερών του Αρχαγγέλου, όπως συνέβη με την 
ευλογημένη Ζαχρά. Αυτή η τιμή αξίζει μόνο σε αυτήν. 

Εσείς όλες να νιώθετε υπερήφανες για αυτήν (για τη μέρα 
της γυναίκας). Όλοι μας πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Πρέ-
πει να καμαρώνουμε, γιατί επιλέξαμε μια τέτοια μέρα για να 
γιορτάζουμε τη γιορτή της γυναίκας. Πρέπει βέβαια να συ-
νειδητοποιούμε και την ευθύνη, που επωμιζόμαστε με αυτό. 
Επιλέγοντας την ημέρα αυτή ως ημέρα της γυναίκας στην 
πραγματικότητα επωμίζεστε κάποιες ευθύνες. Εάν ένας λαός 
καθιερώσει μια ημέρα ως «ημέρα τζιχάτ», [19] θα πρέπει να 
ασχολείται εκείνη την ημέρα με το τζιχάτ. Εάν κάποιος δεν 
ασχοληθεί την ημέρα εκείνη με το τζιχάτ, σημαίνει ότι δεν 
δέχεται την ημέρα εκείνη ως ημέρα τζιχάτ. Εάν ένα έθνος πει 
«αυτή η ημέρα είναι ημέρα πολέμου» και δεν ασχοληθεί με 
τον πόλεμο, τότε θα έχει συμπεριφερθεί αντίθετα με τις ευθύ-
νες και τα καθήκοντα, που έχει αναλάβει. Όταν οι γυναίκες της 
χώρας μας κι εμείς όλοι δεχθούμε ότι η ημέρα της γυναίκας θα 
εορτάζεται την ημέρα των γενεθλίων της Φατέμε Ζαχρά, ανα-
λαμβάνουμε μεγάλες ευθύνες. Γιατί εκείνη η εξοχότητα έκανε 
ιερό πόλεμο και κατέκρινε την εξουσία, την εποχή που ζούσε. 
Με την επιλογή σας, λοιπόν, πρέπει κι εσείς την ημέρα της 
γυναίκας να κάνετε το ίδιο. Πρέπει κι εσείς να επωμιστείτε τις 
ίδιες ηθικές αξίες με εκείνη, γιατί σε αντίθετη περίπτωση δεν 
θα αποδεχθείτε την ημέρα αυτή ως ημέρα της γυναίκας. 

Εάν εσείς ή κάποιες από εσάς δεν συμπεριφερθούν με 
αυτό τον τρόπο σημαίνει ότι δεν έχουν αντιληφθεί τη σημα-
σία αυτής της ημέρας και κατά συνέπεια δεν τους αξίζει αυτή 
η τιμή. 

Ελπίζω εσείς να συμπεριφερθείτε, όπως αρμόζει στην πε-
ρίπτωση και να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις, που σας ανα-
λογούν. Να αγωνιστείτε δηλαδή στον τομέα της παιδείας και 
στον τομέα της υπεράσπισης του Ισλάμ. Αυτό είναι ένα κα-
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θήκον, που έχει ανατεθεί σε όλους, άνδρες, γυναίκες, μικρούς 
και μεγάλους. Η υπεράσπιση του Ισλάμ, η υπεράσπιση του 
ισλαμικού κράτους… Κανένας από τους ουλεμάδες, κανένας 
Μουσουλμάνος δεν διαφώνησε με αυτό το θέμα. Το μόνο θέμα 
που συζητήθηκε γύρω από αυτό το ζήτημα είναι, αν η γυναίκα 
έχει την υποχρέωση να μετέχει στον ιερό πόλεμο ή όχι. Για 
την περίπτωση αυτή έχουν αποφανθεί ότι η γυναίκα έχει την 
υποχρέωση, σε περίπτωση που η χώρα της απειληθεί, να υπε-
ρασπιστεί τη ζωή, την περιουσία και το Ισλάμ. Αφού η άμυνα 
είναι ιερό καθήκον όλων άρα ο εξοπλισμός, η διδασκαλία των 
τεχνικών του πολέμου είναι επιτρεπτή για αυτούς, που έχουν 
την υποχρέωση να υπερασπιστούν την πατρίδα και το Ισλάμ. 
Είναι δυνατόν να έχουμε την υποχρέωση της άμυνας και να 
μην γνωρίζουμε το πώς θα αμυνθούμε; Κατά συνέπεια, είναι 
ιερό καθήκον μας να μάθουμε και τον τρόπο με τον οποίος θα 
αμυνθούμε. Βέβαια, ο τόπος στον οποίο θα κάνετε την στρα-
τιωτική σας εκπαίδευση, θα είναι κατάλληλος για την διατή-
ρηση όλων των εντολών του Ισλάμ.

Όπως συμβαίνει σε όλες τις έκτακτες καταστάσεις, έτσι 
και στο Ιράν οι γυναίκες έκαναν τα πρώτα βήματα για την 
συνταγματική μεταρρύθμιση, το θέμα του Καπνού, που ήταν 
ένας αγώνας εναντίων των αγγλικών συμφερόντων στη χώρα 
μας, για την επικράτηση της ισλαμικής επανάστασης, για την 
ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας και στον πόλεμο, που δι-
εξήχθη εναντίον μας. Υπήρξαν πρωτοπόρες σε όλα αυτά. Οι 
γυναίκες έχουν συμβάλει σημαντικά σε όλα τα επιτεύγματά 
μας. Όταν μια ομάδα γυναικών πάει σε ένα πεδίο μάχης, εμ-
ψυχώνει τους άνδρες και πολλαπλασιάζει τη μαχητικότητά 
τους. Να μη νομίσει κανείς ότι, όταν πάνε στο μέτωπο, παρα-
μένουν στη γραμμή άμυνας. Υποκινούν τους πάντες για την 
καλύτερη και αποτελεσματικότερη άμυνα της χώρας. Ο άν-
δρας είναι πολύ ευαίσθητος έναντι της γυναίκας. Μπορεί να 
μην τον επηρεάσει πολύ η θανάτωση εκατό ανδρών μπροστά 



ΙΜΑΜΗΣ ΧΟΜΕΪΝΙ60

στα μάτια του. Δεν ανέχεται όμως να δει απρεπή συμπεριφο-
ρά έναντι μιας γυναίκας, έστω και αν είναι ξένη και δεν την 
γνωρίζει. Αυτή είναι μια ευαισθησία, που έχει ο άνδρας από 
τη φύση του. Τελικά, η δική σας πρωτοπορία σε αυτά τα ζη-
τήματα, η βοήθεια σας στα μέτωπα άμυνας και του ιερού πο-
λέμου εμψυχώνουν τους άνδρες και τους δίνουν μεγαλύτερη 
μαχητικότητα. 

Σήμερα βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, που όλες 
οι αρνητικές προπαγάνδες στον κόσμο στρέφονται εναντί-
ον μας. Μας φόρτωσαν με τη βία εκείνους τους γνωστούς 
πολέμους. Δόξα τω Θεώ, νικήσαμε και στα δυο μέτωπα. Ο 
Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των νέων μας, που δεν δίστα-
σαν να θυσιαστούν με γενναιότητα. Τους ευγνωμονώ, γιατί 
ενώθηκαν όλοι μαζί και έγιναν μια γροθιά. Δεν υπήρχε κα-
μία απολύτως διάκριση μεταξύ τους, είτε προέρχονταν από 
το στρατό, τους φρουρούς της επανάστασης, την αστυνομία 
ή άλλους φορείς. Τώρα όλοι αυτοί μαζί, χέρι-χέρι, ασχολού-
νται με την εκδίωξη των διεφθαρμένων δυνάμεων. Μέχρι 
στιγμής κατάφεραν να νικήσουν σε όλα τα μέτωπα. Από 
την άλλη πλευρά, βλέπετε ότι αποκαλύπτεται η γελοιότητα 
του Σαντάμ. Την ώρα που τα δικά μας παιδιά νικούν, απο-
νέμει μετάλλια στους δικούς του, λες και κερδίζουν αυτοί! 
Κοιτάξτε, μοιράζει ακόμα μετάλλια ηρωισμού. Θυμάστε 
ότι οι δικοί μας απομάκρυναν τους ιρακινούς από την πόλη 
Χοραμσάρ, και παρόλα αυτά ο Σαντάμ απένειμε μετάλλια 
στους διοικητές που πολέμησαν εκεί! Το ίδιο έκανε και στην 
περίπτωση της πόλης Φαβ. Όλος ο κόσμος γνωρίζει τί ακρι-
βώς έγινε στην πόλη αυτή και το πώς εκδιώχθηκαν οι ιρακι-
νές δυνάμεις από εκεί. Οι σάλπιγγες, όμως, της προπαγάνδας 
προσπαθούν να αντιστρέψουν τα γεγονότα. Άκουσα πως ο 
Σαντάμ απένειμε μετάλλια και στους διοικητές, που πολέ-
μησαν εκεί και έχασαν τη μάχη με το χειρότερο τρόπο! Εάν 
συνεχίσει έτσι ο Σαντάμ θα απονείμει ακόμα πολλά μετάλ-



61Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΙΜΑΜΗ ΧΟΜΕΪΝΙ

λια, γιατί κάθε μέρα δέχονται και μια νέα ήττα. Θα πρέπει, 
λοιπόν, να απονείμει στοίβες μεταλλίων.

Εσείς γυναίκες, εσείς κυρίες! Προσέξτε το εξής: Όπως 
είναι ιερό καθήκον των ανδρών να τρέχουν στα μέτωπα του 
πολέμου να πολεμήσουν, έτσι κι εσείς πρέπει να είστε έτοι-
μες να αγωνιστείτε στα μετόπισθεν. Βέβαια, η ασπίδα της 
γνώσης είναι ασπίδα άμυνας. Μια ασπίδα που υπερασπίζε-
ται την ισλαμική κουλτούρα. Η ισλαμική κουλτούρα, όπως 
γνωρίζετε, καταπιέστηκε μετά την ανάληψη του Προφήτη 
μας στους ουρανούς μέχρι σήμερα. Πρέπει να αναζωογονηθεί 
αυτή η κουλτούρα. Όπως οι άνδρες σήκωσαν τα μανίκια και 
εργάζονται στους τομείς της επιστήμης και του πολιτισμού, 
έτσι κι εσείς πρέπει να δώσετε τον αγώνα σας σε αυτή την 
κατεύθυνση. Εύχομαι ο Θεός να σας βοηθήσει να νικήσετε. 
Να προσεύχεστε για αυτούς που πολεμούν στα μέτωπα και 
υπερασπίζονται τη χώρα και το Ισλάμ. Ο Πανάγαθος Θεός να 
σας δίνει δύναμη, υγεία και ευημερία (31). 

11.12.1364 (1985) 

********* 

H Αγία Χαντιτζέ 

Όταν ο ευλογημένος Προφήτης ανέλαβε τα καθήκοντά του 
και άρχισε να τα γνωστοποιεί, είχε δίπλα του μόνο δύο αν-
θρώπους, την Χαντιτζέ που ήταν σαράντα ετών και τον Αλί 
που ήταν παιδί οκτώ ετών (هک تسا هدش دیق ایآ دوش لاوئس 
 Δεν είχε κανέναν άλλον .(/؟؟؟تسا هتشاد لاس تشه (ع)یلع ماما
πέρα από αυτά τα δυο άτομα. Όλοι γνωρίζουν αυτά, που υπέ-
στη εκείνη η εξοχότητα, τα βασανιστήρια και τις ταλαιπωρί-
ες που υπέμεινε. Αλλά εκείνος ουδέποτε ένιωσε την παραμι-
κρή απελπισία. Επίσης, ουδέποτε είπε ότι δεν έχει κανέναν. 
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Αντιστάθηκε, δεν πτοήθηκε. Άρχισε τα καθήκοντα του από 
το μηδέν και με την δύναμη της ψυχής και της αποφασιστικό-
τητάς του έφτασε στο σημερινό σημείο. Κάτω από τη σημαία 
του έχει σήμερα 700 εκατομμύρια ανθρώπους. (دادعت زورما 
 یم رظن هب دشاب یم نویلیم 200 و درایلیم کی دودح ناناملسم
 ماقرا ای دوش صخشم ماقرا نیا مالعا خیرات دیاب ای هک دسر
 (ناملسم نویلیم 700 هدش هتشون اریز دیدرگ حیحصت

******* 

Το βιβλίο Βελαγιατέ Φαγί

Ανατέθηκαν αυτοπροσώπως στον ένδοξο Προφήτη τα καθή-
κοντά του. Του εδόθη η εντολή «Σήκω, εγέρσου, κινητοποιή-
σου και κάλεσε τους ανθρώπους». Η πρόσκληση απευθύνθη-
κε πρώτα στον Προφήτη. Την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκο-
ντά του, τον ακολούθησαν μια γυναίκα και ένα παιδί. Αλλά 
ο Προφήτης μας διέθετε τις απαιτούμενες ηγετικές ιδιότητες. 
Είχε τη δύναμη της αποφασιστικότητας και του αγώνα. Έλαβε 
την εντολή «κινήσου, εγέρσου και αντιστάσου, όπως σου έχει 
λεχθεί» (32).

28.8.1357 (1979) 

********* 

Γνωρίζουμε όλοι την αύξηση της ακρίβειας. Πολλοί άν-
θρωποι υπομένουν μεγάλες στεναχώριες. Αλλά αυτά δεν είναι 
τίποτα μπροστά σε αυτά, που πέρασαν ο Προφήτης μας και 
η σύζυγός του, η ένδοξη Χαντιτζέ εκείνα τα χρόνια. Όπως 
λέγεται, βουτούσαν το ασκί τους στο νερό και το απομυζού-
σαν, με σκοπό να γευτούν λίγο από το λίπος του. Μπορείτε να 
το φανταστείτε; Εκείνοι υπέφεραν όλα αυτά για το Ισλάμ και 
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αντιστάθηκαν με σθένος έναντι των εχθρών τους. Εσείς που 
είστε ο πιστός λαός του, πρέπει να αντισταθείτε όπως εκείνος. 
Δεν πρέπει να παραπονείστε και να λέτε αυτό είναι λίγο. Δεν 
έχουμε έλλειψη τροφίμων, δεν είναι λιγοστές οι τροφές μας. 
Αυτά, που είναι λίγα, είναι τα είδη του μακιγιάζ. Ναι, υπήρχαν 
κάποιες που ήθελαν να κυκλοφορούν βαμμένες με κραγιόν 
στους δρόμους. Ευτυχώς, με τη δύναμη του Θεού σήμερα δεν 
υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν. Πρέπει να εκλείψουν τέτοια 
φαινόμενα (33). 

14.3.1362 (1983) 

***** 

Αγία Ζεϊνάμπ 

Αύριο είναι η ημέρα της γυναίκας. Είναι η ημέρα της γυναί-
κας, που από παιδί ήταν το καμάρι όλων. Είναι η ημέρα των 
γενεθλίων της γυναίκας, η κόρη της οποίας στάθηκε μπροστά 
στους βάρβαρους τυράννους και έκανε το κήρυγμα, που όλοι 
γνωρίζετε. Η Αγία Ζεϊνάμπ στάθηκε μπροστά σε έναν τέτοιο 
τυραννικό δυνάστη, που σκότωνε όποιον άνδρα τολμούσε να 
εκφράσει την αντίρρησή του. Αλλά εκείνη δεν φοβήθηκε. Στά-
θηκε απέναντί του και επέκρινε την εξουσία του. Κατηγόρησε 
τον Γιαζίντ και του είπε: «Δεν μπορείς να είσαι συνομιλητής 
μου, δεν είσαι άνθρωπος». Έτσι πρέπει να είναι αυτή που θέ-
λει να λέγεται γυναίκα. Δόξα τω Θεώ, οι Μουσουλμάνες της 
εποχής μας τής μοιάζουν. Στάθηκαν μπροστά στον βάρβαρο 
δυνάστη κρατώντας τα μωρά στην αγκαλιά τους με σφιγμένες 
γροθιές και βοήθησαν την εξέγερση (34). 

26.2.1358 (1980) 

******** 
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Ο Ιμάμης Χουσεϊν, οι απόγονοι του Μπανί Χασέμ και οι 
ακόλουθοί του μας δίδαξαν ποιά είναι τα καθήκοντά μας: Αυ-
τοθυσία,εθελοντική προσφορά στα μαρμαρένια αλώνια και 
ενημέρωση, κατήχηση πέρα από τα πεδία του πολέμου. Όπως 
είναι πολύτιμη ενώπιον του Θεού η αυτοθυσία και η προσφορά 
της εξοχότητάς του, έτσι ακριβώς βοήθησαν και τα κηρύγμα-
τα[20] του Ιμάμη Σατζάντ και της Αγίας Ζεϊνάμπ στην πορεία 
αυτού του κινήματος. Εκείνοι μας δίδαξαν να μη φοβόμαστε, 
είτε είμαστε άνδρες είτε είμαστε γυναίκες μπροστά στις τυραν-
νικές εξουσίες. Η Ζεϊνάμπ στάθηκε μπροστά στον Γιαζίντ και 
τον προσέβαλε, τον υποτίμησε κατά τέτοιο τρόπο, που όμοιό 
του δεν έζησαν ποτέ οι Εμεβίδες. Όταν τους μετέφεραν αιχ-
μάλωτους από το Κέρμπελα στη Δαμασκό, έκαναν ομιλίες σε 
όλη τη διάρκεια της πορείας τους. Ο Ιμάμης Σατζάντ ανέβαινε 
στον άμβωνα[21] και ανακοίνωνε ότι τα γεγονότα δεν συνέβη-
σαν, όπως τα παρουσιάζει ο Γιαζίντ. Δηλαδή ότι δεν αντιστά-
θηκε μια χούφτα παρανόμων ενάντια στη νόμιμη εξουσία. Η 
εξουσία μάς συκοφαντεί, είπε, και μας παρουσιάζει κακούς. Το 
καθεστώς παρουσίαζε τον Γιαζίντ ως νόμιμο Χαλίφη του Προ-
φήτη,ως ένα άτομο που εξεγέρθηκε ενάντια στη νόμιμη εξου-
σία. Ο Ιμάμης Σατζάντ αποκάλυψε στην κοινωνία ότι αυτά που 
υποστηρίζει το καθεστώς του Γιαζίντ ενάντια του Ιμάμη Χου-
σεΐν δεν είναι αλήθεια. Το ίδιο έκανε και Αγία Ζεϊνάμπ (35). 

25.7.1361 (1983) 

******* 

Μας δίδαξαν την ουσία του αγώνα, το πώς πρέπει μια χού-
φτα ανθρώπων να πολεμάει εναντίον ενός μεγάλου στρατού 
και πώς να μαχόμαστε εναντίον μιας αιμοσταγούς και τυραν-
νικής εξουσίας. Όλα αυτά τα δίδαξε ο Ιμάμης Χουσεΐν. Οι 
απόγονοι του Προφήτη δίδαξαν στους ανθρώπους πώς να συ-
μπεριφέρονται σε μια τέτοια καταστροφή, που θα αντιμετώπι-
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ζαν. Πρέπει να παραδοθεί κανείς μετά από μια τέτοια σφαγή; 
Μήπως να μειώσει την ένταση του αγώνα και να κάνει κάποιες 
υποχωρήσεις; Ή μήπως να σταθεί όρθιος σαν το βουνό, όπως 
έκανε η Ζαχρά μπροστά στη μεγάλη συμφορά που τη βρήκε; 
Δεν πρέπει να υψώσουμε τη φωνή και το λόγο μας ενάντια 
στους άπιστους, στους ασεβείς; Μήπως ο Αλί ε μπνέ Χουσεΐν, 
Ζεϊνελαμπεντίν παρόλο ότι ήταν βαριά άρρωστος, δεν βγήκε 
να μιλήσει και να ανακοινώσει τα γεγονότα (36);

25.7.1361 (1983) 

******** 

Κοιτάξτε ο ευλογημένος Ιμάμης Χουσεΐν, ο εκλεκτότερος 
και ανώτερος ευσεβής της εποχής του…. Οι λαμπροί νέοι της 
οικογένειας του Μπάνι Χασέμ και οι εκλεκτοί οπαδοί τους 
θυσιάστηκαν για την πίστη τους και έφυγαν ηρωικά από τη 
ζωή. Αλλά η Αγία Ζεϊνάμπ στην ομιλία της ενώπιον εκείνης 
της αηδιαστικής ομάδας του Γιαζίντ ορκίστηκε ότι «Δεν είδα 
τίποτα στο Κέρμπελα πέρα από την ομορφιά». Η αποχώρηση 
από τη ζωή ενός ώριμου ανθρώπου, ο θάνατος για χάρη της 
πίστης ενός θαυμάσιου νέου είναι για τους πιστούς αγίους του 
Θεού είναι «ωραία». Όχι, γιατί σκοτώθηκε στο πεδίο της μά-
χης, αλλά γιατί πέθανε για χάρη του Θεού, ακολουθώντας το 
δρόμο του Ύψιστου (37). 

21.11.1365 (1987) 

****** 

Είδαμε ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες, που θυσιάζουν τα 
παιδιά τους, όπως ακριβώς η Αγία Ζεϊνάμπ, και όλα τους τα 
υπάρχοντα για χάρη του Ισλάμ και νιώθουν υπερήφανες για 
αυτό που κάνουν. Γνωρίζουν ότι το αντίτιμο, που θα αποκτή-
σουν για αυτή τους τη θυσία, δεν είναι τα ασήμαντα εγκόσμια 
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αγαθά, αλλά ανώτερα και από τους Κήπους του Παραδείσου. 
Γι’ αυτό τον λόγο κραυγάζουν χωρίς τον παραμικρό φόβο 
ενάντια στην τυραννία (38). 

15.3.1368 (1989) 

****** 

H Παναγία 

Υπάρχουν πολλά εδάφια στο Κοράνι, που αναφέρουν ότι ορι-
σμένοι Άγγελοι, ακόμα και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, συνομίλη-
σαν με άτομα που δεν ήταν Προφήτες. Ενδεικτικά αναφέρω 
μερικά από αυτά: Κεφάλαιο Αλ-Ιμράν εδάφιο 43 (37) Και θυ-
μήσου τότε, όταν οι άγγελοι είπαν: «‘Ω Μαρία. Ο Αλλάχ σε 
διάλεξε και σε εξάγνισε και εσύ είσαι η εκλεκτή από όλες τις 
γυναίκες του κόσμου». Από το 40ο εδάφιο και μετά οι άγγε-
λοι μεταφέρουν το μήνυμα της γέννησης του Ιησού Χριστού 
και τα ιδιαίτερα χαρίσματά του. Και στο Κεφάλαιο Μαριάμ 
στο εδάφιο 18 (71) αναφέρει: «Και κάλυψε τον εαυτό της από 
αυτούς και Εμείς της στείλαμε τον άγγελο Μας, και εκείνος 
εμφανίστηκε μπροστά της με μορφή ανθρώπου».

Το βιβλίο Κάσφολ Εσράρ

****** 

Η αγάπη και η στοργή του Θεού να είναι με τη Μαρία, η 
οποία γέννησε τον Προφήτη Ιησού, που ανάσταινε νεκρούς. 
Η ευλογία του Μεγαλοδύναμου να είναι με τη Μαρία, που 
έδωσε στον κόσμο, σε αυτούς που διψούσαν για τη θεία χάρη, 
ένα τόσο σπουδαίο τέκνο (39). 

2.10.1357 (1980) 

****** 
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Αυτοί, που ισχυρίζονται σήμερα ότι ακολουθούν το δρόμο 
του Ιησού, νομίζουν ότι η αγιοσύνη του αναφερόταν σε μερι-
κές ηθικές αξίες. Εκείνος, όμως, ήταν αγωνιστής, γνώριζε από 
την αρχή ότι έπρεπε να πολεμήσει σκληρά. Από τη στιγμή που 
γεννήθηκε, έλεγε «σας έφερα Βιβλίο». Το Κοράνι αναφέρει 
αυτό το περιστατικό. Όταν οι Εβραίοι υποτιμούσαν και προ-
σέβαλαν με τα λόγια τους τη Μαρία, μόλις τον έφερε στον 
κόσμο, εκείνος της έλεγε «μη στεναχωριέσαι, εάν θελήσουν 
να μιλήσουν μαζί σου, δήλωσε ότι βρίσκεσαι σε περίοδο νη-
στείας και δείξε τους εμένα, πες τους να έρθουν να μιλήσουν 
μαζί μου». Ήρθαν. Ο Ιησούς ήταν νεογέννητο μωρό. Είπαν 
πολλά υποτιμητικά λόγια στη Μαρία και εκείνη τους έδειξε το 
γιο της και τους είπε με νόημα να πάνε να τα πουν σε Εκείνον. 
Οι Εβραίοι αναρωτήθηκαν «Πώς μπορούμε να συνομιλήσου-
με με ένα μωρό»; Τότε ο Ιησούς άρχισε να μιλά και να λέει «Ο 
Θεός μου έδωσε το Βιβλίο» (40).

19.8.1366 (1988) 

*******
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ 

Η θέση και και τα δικαιώματα της γυναίκας στην Ισλα-
μική διακυβέρνηση 

Το Ισλάμ επιδιώκει την πρόοδο των ανδρών και των γυναι-
κών. Το Ισλάμ λύτρωσε τις γυναίκες από την κατάσταση, 
στην οποία ζούσαν πριν την ισλαμική περίοδο. Ο Θεός ξέρει 
ότι το Ισλάμ εξυπηρέτησε τις γυναίκες, τόσο όσο δεν έκανε 
για τους άνδρες. Αυτά που πρόσφερε το Ισλάμ στις γυναίκες 
είναι πάρα πολλά. Δεν μπορείτε να ξέρετε σε τί κατάσταση 
βρισκόταν η γυναίκα την προϊσλαμική περίοδο και σε ποιά 
θέση έφτασε μαζί με το Ισλάμ (41).

18.8.1357 (1980) 

******** 

Το Ισλάμ προσέφερε μια μοναδική εξυπηρέτηση στη γυ-
ναίκα, όμοια της οποίας δεν συναντάται στην ιστορία. Το 
Ισλάμ έβγαλε τη γυναίκα μέσα από το βούρκο και της έδωσε 
προσωπικότητα και αξιοπρέπεια (42). 

18.8.1357 (1980) 

****************** 
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Ερώτημα: Ο Σιϊτισμός παρουσιάστηκε στη Δύση σαν ένας 
συντηρητικός παράγοντας στο θέμα της προόδου και της ανά-
πτυξης. Εμείς πληροφορηθήκαμε ότι οι Σιίτες θέλουν να απο-
μακρύνουν τις γυναίκες από την κοινωνική ζωή και να επιβά-
λουν τους θρησκευτικούς κανόνες ως θεμέλιο των νόμων του 
κράτους. Μάθαμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο άρθρο στο Σύνταγ-
μα έστω και σε κατάσταση αδράνειας. Λέγεται επίσης, ότι οι 
Σιίτες αρνούνται το δυτικό τρόπο ζωής, επειδή δεν συνάδει με 
τους θρησκευτικούς κανόνες. Μπορείτε να μας απαντήσετε 
σε αυτά τα ερωτήματα;

Απάντηση: Ο Σιϊτισμός που είναι μια επαναστατική σχολή 
μεταρρύθμισης, που αποτελεί την πραγματική συνέχιση του 
Ισλάμ και του Προφήτη του, δέχθηκε σε όλη την ιστορική του 
πορεία την άνανδρη επίθεση των τυράννων και των αποικι-
οκρατών. Το Ισλάμ δεν επιδιώκει τον εκτοπισμό των γυναι-
κών από την κοινωνία, αλλά προσδίδει σε αυτές την ύψιστη 
θέση, που τους αξίζει. Εμείς αναγνωρίζουμε την τεχνολογική 
ανάπτυξη της Δύσης, αλλά δεν δεχόμαστε με κανέναν τρόπο 
την ανηθικότητα και τη μοχθηρία, που βασανίζει σήμερα τους 
δυτικούς (43). 

24.8.1357 (1980) 

****** 
Το Ισλάμ κράτησε τη γυναίκα από το χέρι και την οδήγησε 

στο ίδιο μέρος με τον άνδρα. Την εποχή που εμφανίστηκε ο 
Προφήτης, δεν έδιναν την παραμικρή σημασία στη γυναίκα. 
Το Ισλάμ έδωσε δύναμη και πυγμή στη γυναίκα (44). 

20.91357 (1980) 

******* 
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Εμείς θέλουμε να φτάσει η γυναίκα στην ανώτερη βαθμί-
δα της ανθρωπότητας. Η γυναίκα πρέπει να παρεμβαίνει στη 
μοίρα της (45). 

15.12.1357 (1980)

***** 

Εάν απομακρυνθούν οι γενναίες, που ανατρέφουν τα παι-
διά, από τους λαούς, τότε οι λαοί αυτοί γνωρίζουν την ήττα 
και αφανίζονται (46). 

15.12.1357 (1980) 

******** 

Το Ισλάμ τρέφει σε εσάς μεγαλύτερο σεβασμό από ότι 
στους άνδρες. Θέλει να σας λυτρώσει από τη θέση του «παι-
χνιδιού» που θέλουν να σας μετατρέψουν οι άλλοι. Το Ισλάμ 
επιθυμεί να σας αναθρέψει ως ιδανικούς ανθρώπους (47). 

17.12.1357 (1980) 

******* 

Το Ισλάμ έκανε μια μεγάλη χάρη στην ανθρωπότητα. Έσω-
σε τη γυναίκα από την καταπίεση της προϊσλαμικής περιόδου. 
Η προϊσλαμική περίοδος ήταν τέτοια που η γυναίκα βρισκό-
ταν σε χειρότερη, σε κατώτερη θέση από τα ζώα. Η γυναίκα 
ήταν φοβερά καταπιεσμένη. Το Ισλάμ λύτρωσε τη γυναίκα 
από το βούρκο της προϊσλαμικής περιόδου (48). 

26.2.1358 (1980)

******** 
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Η γυναίκα είναι άνθρωπος. Και μάλιστα πολύ σπουδαίος 
άνθρωπος. Είναι η δασκάλα της κοινωνίας. Η γυναίκα είναι 
παιδαγωγός. Οι «άνθρωποι» ανατρέφονται στα χέρια της γυ-
ναίκας. Η πρώτη στάση του σωστού και πραγματικού άνδρα 
και της γυναίκας είναι η αγκαλιά της μάνας. Η γυναίκα είναι 
η παιδαγωγός των ανθρώπων. Η ευτυχία και η δυστυχία μιας 
χώρας εξαρτάται από την κατάσταση της γυναίκας. Η γυναίκα 
με μια υγιή και σωστή εκπαίδευση και ανατροφή μεγαλώνει 
«ανθρώπους» και με τη σωστή ανατροφή της ανοικοδομεί τη 
χώρα. Το κλειδί κάθε ευτυχίας βρίσκεται στα χέρια της γυναί-
κας. Η γυναίκα πρέπει να είναι η πηγή κάθε ευτυχίας (49). 

26.2.1358 (1980) 

**** 

Οι μητέρες είναι οι πηγές κάθε προκοπής. Ο Θεός να φυ-
λάει να μη δώσουν κακή ανατροφή στα παιδιά τους, γιατί τότε 
θα γίνουν πηγές κακίας και πονηριάς (50). 

26.4.1358 (1980) 

****** 

Η γυναίκα είναι ο φορέας, που πραγματοποιεί την ολοκλή-
ρωση των στόχων της ανθρωπότητας. Η γυναίκα ανατρέφει 
σπουδαίους άνδρες και γυναίκες. Οι άνδρες και οι γυναίκες 
ανέρχονται στους ουρανούς με την ανατροφή και την εκ-
παίδευση των μανάδων τους. Τα χέρια των γυναικών είναι η 
φωλιά, που αναθρέφει τους μεγάλους άνδρες και τις μεγάλες 
γυναίκες (51). 

27.2.1358 (1980) 

******* 
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Οι γενναίοι και θαρραλέοι άνδρες ανατρέφονται στα χέρια 
των γυναικών. Το Ιερό Κοράνι «γαλουχεί ανθρώπους» και οι 
μάνες παράγουν ανθρώπους. Εξάλλου καθήκον της γυναίκας 
είναι να ανατρέφει παιδιά. Εάν απομακρυνθούν από τα έθνη 
οι γυναίκες, αυτά θα ηττηθούν, θα καταστραφούν και θα εξα-
φανιστούν (52). 

12.11.1358 (1980) 

****** 

Η θέση της γυναίκας βρίσκεται πολύ ψηλά. Η βαθμίδα της 
γυναίκας είναι ανώτατη. Οι γυναίκες στο Ισλάμ βρίσκονται σε 
ανώτερη και πολύ προχωρημένη θέση (53). 

12.11.1358 (1980) 

******* 

Εμείς θέλουμε να φτάσει η γυναίκα στην ανώτατη θέση, 
που δικαιούται. Δεν θέλουμε να είναι ένα παιχνιδάκι, μια στο-
λισμένη κούκλα στα χέρια των μεθυσμένων, αρσενικών αλη-
τών (54). 

12.11.1358 (1980) 

**** 

Το Ισλάμ δίνει στη γυναίκα το δικαίωμα, όπως και στον άν-
δρα, να συμμετέχει και να παρεμβαίνει σε όλα τα πεδία και σε 
όλα τα επίπεδα της ζωής. Όπως πρέπει ο άνδρας να αποφεύγει 
τη συνωμοσία και την ανηθικότητα, έτσι πρέπει να συμπε-
ριφέρεται και η γυναίκα. Οι γυναίκες δεν πρέπει να γίνονται 
παιχνίδια στα χέρια των ανόητων νεαρών. Οι γυναίκες δεν 
πρέπει να υποβιβάζουν την αξιοπρέπειά τους, να στολίζονται, 
θεός φυλάξει, και να βγαίνουν έξω εκθέτοντας τους εαυτούς 



ΙΜΑΜΗΣ ΧΟΜΕΪΝΙ74

τους στους ανήθικους ανθρώπους. Οι γυναίκες πρέπει να εί-
ναι άνθρωποι. Οι γυναίκες κατέχουν μια αξιοθαύμαστη θέση, 
έχουν ελεύθερη βούληση, όπως και οι άνδρες… 

Ο Μεγαλοδύναμος Θεός σας έπλασε ελεύθερες με πολλά 
προσόντα και ικανότητες (55). 

12.11.1358 (1980) 

******** 

Το Ισλάμ τρέφει έναν ιδιαίτερο σεβασμό σε εσάς, τις γυ-
ναίκες. Οι γυναίκες στην Αραβική Χερσόνησο είχαν χάσει την 
αξιοπρέπειά τους την εποχή, που εμφανίστηκε το Ισλάμ. Το 
Ισλάμ αποκατέστησε την αξιοπρέπεια των γυναικών και τις 
έκανε ισότιμες με τον άνδρα. Η εύνοια, που δείχνει το Ισλάμ 
στις γυναίκες, είναι πολύ περισσότερη από αυτήν που δείχνει 
στους άνδρες (56). 

12.11.1358 (1980) 

**** 

Χάρη στην ευλογία του ισλαμικού κινήματος σήμερα η γυ-
ναίκα που είναι ένα δραστήριο τμήμα της κοινωνίας έφθασε 
σε μια συγκεκριμένη θέση (57). 

15.2.1359 (1981) 

****** 

Τα δικαιώματα των γυναικών στο Ισλάμ 

Ποιά θα είναι η κατάσταση των γυναικών, οι οποίες την ώρα 
της τέλεσης του γάμου ορίζουν αντιπρόσωπο σε περίπτωση 
διαζυγίου ή διατηρούν οι ίδιες το δικαίωμα του χωρισμού; 
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Επίσης, ποιά θα είναι η κατάσταση των εγγάμων γυναικών σε 
ορισμένες ιδιαίτερες περιπτώσεις; Ορισμένοι αντιδρούν στο 
θεσμό του Βελαγίτε Φαγί, που επιλύει τέτοια προβλήματα. 
Στην πραγματικότητα όμως δεν γνωρίζουν το θέμα. Εάν ένας 
άνδρας συμπεριφέρεται άσχημα στη σύζυγό του, ο Βελαγίτε 
Φαγί (ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης) στην αρχή του κάνει 
συστάσεις και τον συμβουλεύει. Εάν αυτά δεν αποδώσουν, 
επιβάλλει μια τιμωρία. Εάν και αυτή δεν έχει κανένα αποτέ-
λεσμα, αποφασίζει το χωρισμό. Αυτές είναι οι κινήσεις, που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Βελαγίτε Φαγί (ανώτατος 
θρησκευτικός ηγέτης). Εσείς οι γυναίκες πρέπει να δεχθεί-
τε το θεσμό του Βελαγίτε Φαγί. Το θέμα του αντιπροσώπου 
(Βελαγίτε Φαγί) είναι ένα δώρο, που έχει προσφέρει ο Θεός 
στους Μουσουλμάνους. Εσείς για παράδειγμα ρωτάτε τι 
μπορεί να κάνει μια γυναίκα που αντιμετωπίζει σοβαρό πρό-
βλημα στο γάμο της και θέλει να χωρίσει. Πρέπει να ζητή-
σουν τη βοήθεια ενός νομομαθή. Να υποβάλλουν το αίτημά 
τους σε ένα συμβούλιο ή στο δικαστήριο, όπου βρίσκονται 
οι νομομαθείς. Ο νομομαθής θα ενδιαφερθεί για το ζήτημα. 
Εάν χρειαστεί θα τιμωρήσει το σύζυγο και θα τον αναγκάσει 
να συμπεριφερθεί σωστά στη σύζυγό του. Σε περίπτωση που 
αυτός δεν υπακούσει, τότε αποφασίζει το χωρισμό του ζευγα-
ριού. Ο Βελαγίτε Φαγί έχει την εξουσιοδότηση του αντιπρο-
σώπου και ενεργεί ανάλογα. Παρόλο ότι ο χωρισμός, κάτω 
από κανονικές συνθήκες βρίσκεται στα χέρια του συζύγου, η 
ισλαμική νομοθεσία, δίνει το δικαίωμα στις γυναίκες να πά-
ρουν διαζύγιο σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, ακόμα 
και αν ο σύζυγος αρνείται να τους το δώσει. Αυτός είναι ο 
θεσμός του Βελαγίτε Φαγί. Είναι μια θεία χάρη για εσάς τις 
γυναίκες (58). 

9.8.1357 (1979) 

**** 
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Το Ισλάμ έβαλε τη γυναίκα στην ίδια θέση με τον άν-
δρα. Την έκανε ισότιμη. Βέβαια, όπως υπάρχουν ειδικές, 
αποκλειστικές διατάξεις για τους άνδρες, υπάρχουν και 
διατάξεις αποκλειστικές μόνον για τις γυναίκες. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι το Ισλάμ κάνει διακρίσεις μεταξύ ανδρών και 
γυναικών (59).

20.9.1357 (1979) 

****

Ερώτηση: Οι γυναίκες αποτελούν την μεγάλη πλειοψηφία 
του μουσουλμανικού πληθυσμού. Ποιά είναι κατά την άποψη 
σας ο ρόλος και τα δικαιώματα των γυναικών σε ένα ισλαμικό 
κράτος; 

Απάντηση: Οι μουσουλμάνες γυναίκες του Ιράν μέχρι 
στιγμής συμμετέχουν στις διαδηλώσεις και στον πολιτικό 
αγώνα, που διεξάγεται εναντίον του Σάχη. Πληροφορήθηκα 
ότι οι γυναίκες διοργανώνουν πολιτικές συγκεντρώσεις σε δι-
άφορες πόλεις του Ιράν. Στα ισλαμικά κράτη, οι άνδρες και 
οι γυναίκες έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως της μάθησης, της 
εργασίας, της ιδιοκτησίας του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. 
Οι γυναίκες έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν και οι άν-
δρες, αλλά υπάρχουν ορισμένα πράγματα που απαγορεύτηκαν 
στους άνδρες, γιατί ενδέχεται να βλάψουν τη φύση τους και 
να τους οδηγήσουν στην ανηθικότητα. Κατά τον ίδιο τρόπο 
επιβλήθηκαν κάποιες απαγορεύσεις στη γυναίκα για την προ-
στασία της. Το Ισλάμ θέτοντας αυτούς τους περιορισμούς επι-
διώκει την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του 
αυτοσεβασμού του άνδρα και της γυναίκας. Το Ισλάμ δεν επι-
θυμεί να μετατρέψει τη γυναίκα παιχνιδάκι του άνδρα. Η προ-
παγάνδα, που ασκείται για τη δήθεν σκληρή στάση που τηρεί 
το Ισλάμ έναντι των γυναικών, δεν έχει καμία σχέση με την 
πραγματικότητα. Είναι ένα μεγάλο ψέμα που υποδαυλίζουν 



77Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΙΜΑΜΗ ΧΟΜΕΪΝΙ

οι μνησίκακοι. Ενώπιον του Ισλάμ, οι άνδρες και οι γυναίκες 
έχουν ελευθερία βούλησης. Ορισμένες διαφορετικές συμπε-
ριφορές επιβάλλονται λόγω της διαφορετικής ιδιοσυγκρασίας 
του άνδρα και της γυναίκας (60). 

16.9.1357 (1979) 

******** 

Όλοι οι νόμοι και οι διατάξεις του Ισλάμ είναι για το καλό 
των ανδρών και των γυναικών (61). 

15.12.1357 (1979) 

****** 

Το Ισλάμ αναγνωρίζει δικαιώματα στις γυναίκες όπως και 
στους άνδρες. Έκανε μεγαλύτερες ευεργεσίες στις γυναίκες 
από ότι στους άνδρες. Η ισλαμική θρησκεία αναγνώρισε πε-
ρισσότερα δικαιώματα στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες. 
Οι γυναίκες μας έχουν το δικαίωμα ψήφου. Τα δικαιώματα, 
που αναγνωρίζουμε εμείς στις γυναίκες, είναι πολύ πιο μπρο-
στά από αυτά που αναγνωρίζονται στη Δύση. Οι γυναίκες 
έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Όλες οι 
οικονομικές δραστηριότητες επαφίενται στη βούλησή τους. 
Είναι ελεύθερες να επιλέξουν επάγγελμα, εργασία. Υπάρ-
χουν κάποιοι περιορισμοί για τους άνδρες στην Ανατολή. Αυ-
τοί επιβάλλονται για το καλό και προς όφελος των ανδρών. 
Έχουν απαγορευτεί ορισμένα πράγματα, που οδηγούν τους 
άνδρες στην ακολασία και την ανηθικότητα. Για παράδειγ-
μα, το Ισλάμ απαγορεύει τη χαρτοπαιξία, τα ναρκωτικά, γιατί 
οδηγούν στην καταστροφή. 

Ασφαλώς υπάρχουν παρόμοιοι περιορισμοί για όλους. Οι 
περιορισμοί, που προβλέπονται από το Θεός και τους ιερούς 
κανόνες, είναι προς όφελος της κοινωνίας. Το Ισλάμ δεν απα-
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γορεύει και δεν περιορίζει κάτι, που είναι προς όφελος του 
κοινωνικού συνόλου (62). 

9.1.1358 (1980) 

*******

Η νομοθεσία προστατεύει τα δικαιώματα όλων των τμη-
μάτων της κοινωνίας. Προστατεύει τα δικαιώματα των θρη-
σκευτικών μειονοτήτων, των γυναικών και όλων των άλλων 
τμημάτων του λαού. Στο Ισλάμ καμία τάξη, καμία μερίδα του 
λαού δεν διαφέρει από την άλλη. Τη θέση του καθενός την 
προσδιορίζει αποκλειστικά και μόνο η ευσέβειά του (63). 

12.1.1358 (1980) 

***************** 

Επειδή το Ισλάμ αναγνωρίζει ιδιαίτερα δικαιώματα στις 
γυναίκες και επειδή ορισμένοι μαύροι, που καταπιέζονται 
στην Αμερική, στέλνονται διά της βίας στο Ιράν, να είστε επι-
εικείς με τις γυναίκες και τους μαύρους που υπηρετούν στην 
αμερικανική πρεσβεία –τη φωλιά της κατασκοπείας–, αφού 
δεν αποδειχθεί ότι είναι κατάσκοποι. 

Αγαπητοί φοιτητές! Να παραδώσετε αμέσως, τους μαύρους 
και τις γυναίκες που δεν φαίνεται να είναι κατάσκοποι, στο 
υπουργείο των εξωτερικών για να μπορέσουν να φύγουν από 
το Ιράν. Ο αγαπητός λαός του Ιράν δεν επιτρέπει την απελευ-
θέρωση των άλλων ομήρων. Με λίγα λόγια, όσο η κυβέρνηση 
των ΗΠΑ δεν ενεργεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του έθνους, 
θα συνεχίζεται η κράτηση των άλλων ομήρων (64). 

26.8.1358 (1981) 

******* 
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Οι γυναίκες πριν το γάμο μπορεί να θέσουν ορισμένους 
όρους, οι οποίοι φυσικά δεν θα είναι αντίθετοι προς τους ιε-
ρούς κανόνες και την αξιοπρέπειά τους και να αποκτήσουν 
ορισμένα δικαιώματα και εξουσίες. Η γυναίκα μπορεί να θέ-
σει τον όρο να έχει το δικαίωμα να ζητήσει διαζύγιο σε περί-
πτωση που ο σύζυγος είναι ανήθικος, δεν της συμπεριφέρεται 
σωστά και η συμβίωσή τους είναι δύσκολη. Το Ισλάμ δίνει 
αυτό το δικαίωμα στη γυναίκα. Εάν το Ισλάμ έθεσε κάποιους 
περιορισμούς στους άνδρες και τις γυναίκες, το έκανε για το 
καλό τους. Όλοι οι κανόνες που θέσπισε το Ισλάμ είτε αυξά-
νουν τα δικαιώματα είτε τα περιορίζουν, είναι όλα για το καλό 
σας. Έδωσε στον άνδρα το δικαίωμα του διαζυγίου, επιτρέπει 
όμως και στις γυναίκες να δηλώσουν κατά την ώρα της τέ-
λεσης του γάμου, ότι αν συμβεί αυτό ή εκείνο θα χωρίσουν. 
Εάν τεθεί αυτός ο όρος και γίνει αποδεκτός, τότε ο αντισυμ-
βαλλόμενος δεν μπορεί να προβάλει καμία δικαιολογία. Στις 
ισλαμικές χώρες αν ο σύζυγος συμπεριφέρεται άσχημα στη 
γυναίκα του, αμέσως προειδοποιείται. Αν δεν συμμορφωθεί, 
τιμωρείται. Εάν πάλι δεν συνετιστεί, ο ερμηνευτής των νόμων 
αποφασίζει τον χωρισμό του ζευγαριού (65) 

12.11.1358 (1981) 

****** 

Όπως ο μεγαλοδύναμος Θεός έθεσε ορισμένους περιορι-
σμούς στους άνδρες για να μην υποπέσουν σε αμαρτήματα, 
έτσι έκανε και για τις γυναίκες. Όλα γίνονται για το καλό σας. 
Τα βουλεύματα του Ισλάμ είναι πάντα για το καλό και το όφε-
λος της κοινωνίας (66).

12.11.1358 (1981) 

******** 
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Ερώτηση: Ποιά θα είναι τα δικαιώματα των γυναικών στην 
Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν; Τι θα γίνουν τα μεικτά Σχο-
λεία; Πώς θα αξιολογηθεί ο έλεγχος των γεννήσεων και οι 
αμβλώσεις; 

Απάντηση: Από την πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και 
τις γυναίκες. Γιατί και οι δυο είναι ανθρώπινα όντα. Όπως 
ο άνδρας, έτσι ακριβώς και η γυναίκα, έχουν δικαίωμα να 
προσδιορίζουν τη μοίρα τους. Σε ορισμένα, βέβαια ζητήμα-
τα υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. 
Οι διαφορές όμως αυτές δεν έχουν καμία σχέση με την αξι-
οπρέπεια και την προσωπικότητά τους. Όσα πράγματα δεν 
αντίκεινται στην αξιοπρέπεια, στην τιμή και την υπερηφά-
νεια των γυναικών, είναι ελεύθερα. Στο Ισλάμ απαγορεύεται 
η έκτρωση (67). 

16.8.1359 (1981) 

****** 

Ερώτηση: Επειδή το δικαίωμα του διαζυγίου αναγνωρίζε-
ται στον άνδρα, οι αγωνίστριες του Ιράν ανησυχούν. Νομί-
ζουν ότι πλέον δεν θα έχουν το δικαίωμα να χωρίζουν τους 
συζύγους τους. Ορισμένοι μάλιστα εκμεταλλεύτηκαν και εκ-
μεταλλεύονται ακόμα το γεγονός. Ποιά είναι η άποψη σας για 
το θέμα αυτό; 

Απάντηση: Οι ιεροί κανόνες προσδιορίζουν τον ακριβή 
τρόπο, με τον οποίο οι αξιότιμες γυναίκες μας μπορούν να 
αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα. Για παράδειγμα, αν κατά τη 
σύναψη του γάμου όρισε τον εαυτό της εκπρόσωπο για το 
θέμα διαζυγίου, εάν δηλαδή δηλώσει ότι θα μπορεί να χωρίσει 
όποτε το θελήσει, αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα για το 
θέμα του διαζυγίου. Εάν κατά την τέλεση του γάμου δηλώσει 
ότι θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει διαζύγιο, αν ο σύζυγος της 
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φέρεται βάναυσα ή συνάψει δεσμό ή παντρευτεί με άλλη γυ-
ναίκα, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να μην μπορεί 
να χωρίσει το σύζυγό της. 

Παρακαλώ τον Θεό να δώσεις καλούς συντρόφους στις 
γυναίκες και στα κορίτσια. Ελπίζω να μην παρασυρθείτε από 
τους αντιπάλους του Ισλάμ και της ισλαμικής Επανάστασης. 
Το Ισλάμ είναι χρήσιμο για όλους (68). 

7.8.1359 (1980) 

********* 

Ερώτηση: Ποιά είναι η θέση της έγγαμης γυναίκας στην 
εκλογή θρησκευτικού ηγέτη (μαρτζάε); Μπορεί να επιλέξει 
άλλον ερμηνευτή των νόμων πέρα από αυτόν, που επέλεξε 
ο σύζυγός της; Σε αυτή την περίπτωση θα θεωρηθεί ότι δεν 
υπακούει το σύζυγό της; 

Απάντηση: Η γυναίκα είναι ανεξάρτητη στην εκλογή του 
θρησκευτικού ηγέτη για να τον ακολουθεί (μαρτζάε). Αλλά 
στη συζυγική της ζωή πρέπει να υπακούει τον σύζυγό της. 
Δεν μπορεί να βγει από το σπίτι της αν δεν έχει την άδεια του 
συζύγου της. 

Εστιφταχάτ τόμος 1 σελ. 13 

****** 

Ερώτηση: Την εποχή του Σάχη τα «Δικαστήρια Προστα-
σίας της Οικογένειας» επέβαλαν στους άνδρες την καταβολή 
πρόσθετου ποσού στη διατροφή όταν καθυστερούσαν να την 
καταβάλουν. Αυτό το ονόμαζαν επιμίσθιο της διατροφής. Εάν 
η διατροφή έχει οριστεί να είναι χρηματικό ποσό, αλλά δεν 
προσδιοριστεί ο χρόνος καταβολής της, είναι σωστό να επι-
βληθεί πρόσθετο ποσό;
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Απάντηση: Τα χρήματα δεν μπορεί να έχουν επιμίσθιο. 
Απαγορεύεται να δίδονται περισσότερα χρήματα, από αυτά 
που έχουν αποφασιστεί. 

Εστεφταχάτ τόμος 1 σελ. 210

******* 

Ερώτηση: Την ώρα που συνάπτεται συμβόλαιο γάμου, εάν 
η γυναίκα ορίσει τον εαυτό της εκπρόσωπο διαζυγίου, μπο-
ρεί αργότερα κάποιος άλλος να την απαλλάξει από αυτή την 
εξουσιοδότηση; 

Απάντηση: Εάν τεθεί υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις 
ο όρος να είναι η γυναίκα εκπρόσωπος του διαζυγίου κανείς 
δεν μπορεί να την αποβάλει από αυτή την πληρεξουσιότητα . 

Εστεφταχάτ τόμος 2 σελ. 319 

Ο ρόλος της γυναίκας στη δομή της ισλαμικής κοινω-
νίας 

Ερώτηση: Τι σημαίνει για τις γυναίκες, η στροφή στους νό-
μους του Κορανίου; Πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν εκεί-
νοι, που θεωρούν το αλκοόλ και τις χυδαίες ταινίες διασκέ-
δαση; 

Απάντηση: Σε ένα ισλαμικό καθεστώς η γυναίκα σαν αν-
θρώπινο ον μπορεί να ενεργεί και να εργάζεται στη διαμόρ-
φωση της κοινωνίας, όπως ακριβώς και ο άνδρας. Όχι όμως 
σαν αντικείμενο ή εμπόρευμα! Δεν έχει το δικαίωμα να υποβι-
βάσει έτσι τον εαυτό της, αλλά ούτε οι άνδρες να σκέφτονται 
έτσι για αυτήν. Όσον αφορά στα θέματα που επικαλεστήκατε 
ως διασκέδαση: Το Ισλάμ είναι αντίθετο σε κάθε τι που απο-
ξενώνει τον άνθρωπο από την ουσία του και το καταπολεμά. 
Τα αλκοολούχα ποτά απαγορεύονται στο Ισλάμ. Απαγορεύ-
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ονται, επίσης, οι ταινίες που παρεκτρέπουν τους ανθρώπους 
από τις ηθικές αξίες του (69). 

18.8.57 (1979)

******* 

Ερώτηση: Οι γυναίκες σε ποιό βαθμό έχουν συμμετοχή 
στη διαμόρφωση του ισλαμικού κράτους; 

Απάντηση: Οι γυναίκες από την άποψη του Ισλάμ έχουν 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνίας. Το Ισλάμ 
εξυψώνει τη γυναίκα στο βαθμό εκείνο, που της δίνει ανθρώ-
πινη υπόσταση και θέση που της αρμόζει στην κοινωνία και 
τη λυτρώνει από το να γίνεται αντικείμενο και εμπόρευμα. 
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η γυναίκα μπορεί να αναλάβει κα-
θήκοντα και ευθύνες στη δομή του ισλαμικού κράτους (70). 

19.8.1357 (1979) 

****** 

Οι γυναίκες πρέπει να συμβάλουν, όπως ακριβώς και οι 
άνδρες, στη διαμόρφωση της αυριανής ισλαμικής κοινωνίας. 
Οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγε-
σθαι. Σε όλους τους αγώνες των τελευταίων χρόνων στο Ιράν 
οι γυναίκες είχαν συμμετοχή όπως και οι άνδρες (71). 

3.11.1357 (1979) 

***** 

Το Ισλάμ αναγνώρισε στις γυναίκες το δικαίωμα, που 
έχουν οι άνδρες, να συμμετέχουν και να παρεμβαίνουν σε όλα 
τα πεδία. Οι άνδρες, οι γυναίκες και όλος ο λαός του Ιράν 
είναι υποχρεωμένος να ανοικοδομήσει από την αρχή τα χαλά-
σματα και τα ερείπια, που μας έχουν αφήσει. Η επανόρθωση 
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του Ιράν δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο με τους άνδρες. 
Πρέπει άνδρες και γυναίκες να εργαστούν μαζί για να επιδι-
ορθώσουν αυτό το ερείπιο (72). 

15.12.1357 (1979) 

****** 

Η γυναίκα στην ισλαμική χώρα πρέπει να παρεμβαίνει στο 
πεπρωμένο της χώρας. Όπως διαδραματίσατε σημαντικό ρόλο 
στα κινήματα και τις εξεγέρσεις, έτσι τώρα πρέπει να μοιρα-
στείτε και τη νίκη. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να δράσετε άμε-
σα και να εξεγερθείτε, οσάκις χρειαστεί. Με τη βοήθεια του 
Θεού εσείς θα ανοικοδομήσετε τη χώρα σας (73).

15.12.1357 (1979) 

******** 

Αυτή η αταξία, η ανοργανωσιά, αυτά τα χαλάσματα μπο-
ρεί να διορθωθούν μόνο με τα δικά μας και τα δικά σας χέρια, 
με τη συνεργασία λαού και εξουσίας. Δεν είναι δυνατό μόνο 
μία πλευρά από τους δυο να διορθώσει όλα αυτά. Εάν οι άν-
δρες νομίζουν ότι όλα αυτά μπορεί να τα κάνουν μόνες τους 
οι γυναίκες, εάν οι γυναίκες σκέφτονται ότι αυτά μπορεί να τα 
πετύχουν μόνον οι άνδρες, εάν και οι δύο νομίζουν ότι αυτά 
μπορεί να τα κάνει μόνη η εξουσία, εάν πάλι και οι τρεις νομί-
ζουν ότι αυτά μπορεί να τα πετύχουν μόνο οι ιερωμένοι, πλα-
νώνται. Γιατί η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη, που πρέπει ο 
καθένας να βελτιώσει πρώτα τη θέση στην οποία βρίσκεται 
και όλοι μαζί να συμβάλουν στην εξάλειψη των προβλημάτων 
(74).

22.6.1358 (1980) 

****** 
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Οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα της ανάμειξης στην πολιτι-
κή. Στην ουσία είναι υποχρεωμένες να το κάνουν. Οι ιερωμέ-
νοι, επίσης, έχουν το δικαίωμα να ασχοληθούν με την πολιτι-
κή. Αυτό είναι και δικό τους καθήκον. Η ισλαμική θρησκεία 
είναι μια τέτοια πολιτική θρησκεία, που τα πάντα της είναι 
πολιτική ακόμα και η λατρεία της (75).

25.6.1358 (1980)

****** 

Χαιρετισμούς σε εσάς τις αξιότιμες γυναίκες! Να ζήσετε 
όλες εσείς οι γυναίκες που θέλετε να μας οδηγήσετε με τις 
συμβουλές σας στο σωστό δρόμο (76).

25.12.1359 (1981)

***************** 

Ελπίζουμε η κοινότητα των γυναικών να αφυπνιστεί από 
την ύπνωση που τις έκαναν οι λαφυραγωγοί αλήτες και να 
συνεργαστούν, να σπεύσουν να βοηθήσουν όλες εκείνες, που 
παραπλανήθηκαν και να τις οδηγήσουν στη μεγαλοπρεπή 
θέση και το αξίωμα, που τις αρμόζει. Ελπίζουμε και οι άλλες 
γυναίκες στις ισλαμικές χώρες να παραδειγματιστούν από το 
θαύμα, που επιτεύχθηκε για τις γυναίκες του Ιράν με την Επα-
νάσταση και να εργαστούν για την αναμόρφωση της κοινωνί-
ας, στην οποία ζουν για να αποκτήσουν την ελευθερία και την 
ανεξαρτησία τους (77).

4.2.60 (1981)

****** 

Ο ρόλος της γυναίκας στον κόσμο έχει ορισμένες ιδιαιτε-
ρότητες. Η βελτίωση ή η επιδείνωση μιας κοινωνίας εξαρτά-
ται από τη βελτίωση ή την επιδείνωση της κατάστασης των 
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γυναικών σε εκείνη την κοινωνία. Η γυναίκα είναι το μοναδι-
κό πλάσμα, που μπορεί να εξυψώσει μια κοινωνία και να την 
οδηγήσει στο μεγαλείο των πανανθρώπινων αξιών ή να την 
καταστρέψει (78). 

25.1.1361 (1982) 

*******

Οι δραστηριότητες των γυναικών στους κοινωνικούς 
και πολιτικούς τομείς 

Όλοι πρέπει να ψηφίσετε ναι για την ισλαμική δημοκρατία. 
Ούτε μια λέξη λιγότερη, ούτε μια λέξη περισσότερη. 

Πρέπει ασφαλώς να ψηφίσετε και εσείς. Δεν έχετε καμία 
διαφορά από τους άλλους. Βρίσκεστε μάλιστα πιο μπροστά 
από τους άνδρες (79).

17.12.1357 (1979) 

****** 

Πρέπει να επισημάνω ότι οι γενναίες και επαναστατικές 
γυναίκες, που βρίσκονται σε ολόκληρο το Ιράν, πρέπει οπωσ-
δήποτε να συμμετέχουν στο Δημοψήφισμα. Οι γυναίκες του 
Ιράν, που αγωνίστηκαν για την νίκη της επανάστασης δίπλα 
στους άνδρες και μάλιστα σε πιο προχωρημένα στάδια από 
αυτούς, πρέπει να λάβουν μέρος στο Δημοψήφισμα για να 
εδραιώσουν και να εξυψώσουν τη νίκη του ιρανικού λαού. Η 
ψήφος στο Δημοψήφισμα είναι εθνικό και ισλαμικό καθήκον 
κάθε άνδρα και κάθε γυναίκας (80). 

4.1.1358 (1979) 

******** 
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Οι γυναίκες έχουν δικαίωμα ψήφου. Τα δικαιώματα που 
αναγνωρίζουμε εμείς –το Ισλάμ– στις γυναίκες, συγκρινόμε-
να με τη Δύση, είναι περισσότερα και ανώτερα. Οι γυναίκες 
στο Ισλάμ έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι 
(81).

9.1.1358 (1979)

***** 

Παρακαλώ το Θεό να σας δίνει υγεία και ευημερία. Ελπίζω 
να ψηφίσετε για την Ισλαμική Δημοκρατία, για τα μέλη του 
Ισλαμικού Συμβουλίου, τη βουλή των Ιδρυτών και τα μέλη 
της εθνικής αντιπροσωπείας (βουλή) για να ετοιμάσουν το 
Σύνταγμα της χώρας και να ξεκινήσει η Βουλή τις εργασίες 
της και να φτάσουμε σε αυτά, που οραματιζόμαστε (82).

21.1.1358 (1979) 

******* 

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να εργαστεί η γυναίκα 
σε μια σωστή, κατάλληλη δουλειά. Όχι, βέβαια με τον τρόπο 
που ήθελε το καθεστώς των Πεχλεβί. Σκοπός τους δεν ήταν 
να αποκτήσουν οι γυναίκες μια επαγγελματική ιδιότητα, αλλά 
να ευτελίσουν τους άνδρες και τις γυναίκες και να παρεμποδί-
σουν την ωρίμανση και την εξέλιξή τους (83). 

26.2.1358 (1979) 

******* 

Οι γυναίκες που διαμένουν στις παράκτιες περιοχές, αλλά 
και όλες οι άλλες που ζουν στις υπόλοιπες περιοχές, πρέπει να 
ενδιαφέρονται για τα πολιτικά και επίκαιρα γεγονότα. Αυτό εί-
ναι μια ευλογία της Ισλαμικής Επανάστασης. Το φονικά χέρια 
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που τα βλέπουμε ως προέκταση του Μοχαμμάντ Ρεζά και του 
πατέρα του απομάκρυναν όλα τα τμήματα του λαού από τα κοι-
νωνικά και πολιτικά ζητήματα. Δεν υπήρχε καν θέμα πολιτικών 
ζητημάτων στους κύκλους των γυναικών. Το ίδιο ίσχυε βέβαια 
και για τους άνδρες. Εάν κάποιοι αναφέρονταν σε πολιτικά θέ-
ματα, ανήκαν σε αυτούς που ακολουθούσαν την πολιτική λεη-
λασίας. Αυτοί δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να υπαγορεύουν 
την πολιτική λεηλασίας της Δύσης στην Ανατολή (84).

12.4.1358 (1979) 

******* 

Όλα τα τμήματα του λαού μπορούν πια να παρεμβαίνουν 
στα θέματα που τους αφορούν, στα ζητήματα της χώρας και 
στα πολιτικά δρώμενα. Είτε είναι άνδρες είτε είναι γυναίκες 
όλα τα μέλη του έθνους μας μπορούν πλέον να αποφασίζουν 
για το μέλλον τους (85). 

12.4.1358 (1979) 

******* 

Σήμερα, οι γυναίκες που δεν ξέρω πού έπρεπε να είναι, 
πήγαν στα χωριά και σπέρνουν και θερίζουν τη γη. Ναι, είναι 
σωστό ότι δεν καταφέρνουν τις δουλειές αυτές όπως οι αγρό-
τες, αλλά μια μικρή κίνησή τους εμψυχώνει και ενισχύει τόσο 
πολύ τους κατοίκους των χωριών που αντί να θερίσουν ένα 
εκτάριο, θερίζουν δύο. Όταν οι γεωργοί βλέπουν τις γυναίκες 
των πόλεων που έπρεπε να κάθονται στη σκιά, να κρατούν το 
δρεπάνι κάτω από τον καυτό ήλιο, επηρεάζονται πάρα πολύ, 
νιώθουν δυνατοί, με αναπτερωμένο το ηθικό και διπλασιά-
ζουν την απόδοσή τους (86).

30.4.1358 (1979)

******************** 
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Όλοι ψηφίσαμε την Ισλαμική Δημοκρατία. Ψηφίσατε κι 
εσείς. Αλλά δεν αρκεί μόνο η ψήφος. Καρπός αυτή της ενέρ-
γειας ήταν η ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δηλαδή ο 
ορισμός του καθεστώτος της διακυβέρνησης του Ιράν. Αλλά 
η χώρα αυτή θα γίνει πραγματική ισλαμική δημοκρατία μόνο 
αν εσείς οι γυναίκες και οι άνδρες εκπληρώσετε τα καθήκοντά 
σας. Όλοι πρέπει να έχουμε συναίσθηση της ευθύνης και των 
καθηκόντων μας (87). 

22.6.1358 (1979) 

********* 

Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι τις 
ευθύνες και τα καθήκοντά μας. Για παράδειγμα, εγώ που είμαι 
δάσκαλος θρησκευτικών πρέπει να γνωρίζω ότι είμαι επιφορ-
τισμένος να εκπληρώσω με τον καλύτερο τρόπο τα καθήκοντά 
μου. Έτσι ακριβώς και εσείς αδελφές μου, να έχετε την ίδια 
συναίσθηση του καθήκοντος, όπου και αν βρίσκεστε. Έχουμε 
στα χέρια μας μια κατεστραμμένη χώρα. Εσείς έχετε καθήκον 
να την αναστηλώσετε, να εκπαιδεύσετε και να αναθρέψετε τις 
νέες γενιές (88). 

29.6.1358 (1979) 

******* 

Οι αδελφές μας, που μέχρι σήμερα δεν ενδιαφέρθηκαν με 
τα επίκαιρα θέματα και την καθημερινότητα, να ενδιαφερθούν 
και να συμμετάσχουν στις εξελίξεις (89). 

29.6.1358 (1979) 

******** 
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Η γυναίκα πρέπει να παρεμβαίνει στη μοίρα της. Οι γυναίκες 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα ψήφου, όπως και οι άνδρες (90).

12.11.1358 (1980) 

******* 

Οι άνδρες και οι γυναίκες στην Ισλαμική Δημοκρατία καλ-
λιεργούνται και εκπαιδεύονται δίπλα-δίπλα και ασχολούνται 
με την ανάπτυξη της χώρας (91). 

15.2.1359 (1980) 

******** 

Απευθύνομαι πάλι σε εσάς στις αξιότιμες αδελφές και κυ-
ρίες να είστε προσεκτικές. Να τηρείτε με επιδεξιότητα τους 
ισλαμικούς νόμους μέσα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. 
Τώρα πια η χώρα είναι ισλαμική, κατά συνέπεια πρέπει να γί-
νουν ριζικές ισλαμικές μεταβολές σε όλα τα επίπεδα (92). 

23.2.1359 (1980) 

******* 

Ποιος επιστράτευσε όλες τις κυρίες και έχουν τέτοια συμ-
μετοχή σε όλες τις διεργασίες! Ποιος τις κάλεσε; Ο Θεός τις 
κάλεσε κι εκείνες Τον ευχαριστούν με τη μαζική συμμετοχή 
τους (93). 

21.4.1359 (1980) 

******** 

Οι γυναίκες πρέπει να εκπληρώνουν σήμερα τα κοινωνικά 
και θρησκευτικά καθήκοντα, που τους αναλογούν. Πρέπει να 
προστατεύουν γενικά την τιμή τους και να συνεχίζουν τις δρα-
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στηριότητές τους μέσα στα πλαίσια της εντιμότητας και της 
εγκράτειας (94). 

19.6.1359 (1980)

********* 

Ελπίζω με τη βοήθεια του Θεού να στεφθεί με νίκη αυτό 
το κίνημα. Πρώτα ο Θεός, να πετύχετε και όλοι εσείς για 
να αξιωθείτε να λάβετε τη θεία ευαρέσκεια. Να διευρύνετε 
τις συγκεντρώσεις σας και να τις διαδώσετε παντού για να 
ξυπνήσουν. Να εξαλειφθούν στο μέλλον τα ζητήματα του 
παρελθόντος, όπως είναι τα κραγιόν, το μακιγιάζ και η με-
τατροπή σε κούκλες. Όλοι γνωρίζετε ότι τα ζητήματα αυτά 
προκάλεσαν ζημιά στην οικονομία, στην εντιμότητα και την 
ηθική της κοινωνίας. Σήμερα, οι γυναίκες να ασχοληθούν με 
τα ζητήματα της χώρας, όπως οι άνδρες. Αλλά όχι, όπως οι 
γνωστοί άνδρες… Είδατε ποιοι είναι εκείνοι… Αναφέρομαι 
στους έντιμους άνδρες. Οι γυναίκες να ασχοληθούν με τα κοι-
νά ζητήματα, όπως εκείνοι οι έντιμοι άνδρες. Να αποκτήσουν 
γνώσεις, να τις διδάξουν και να κάνουν σωστές παρεμβάσεις. 
Τους εύχομαι, με τη βοήθεια του Θεού, κάθε επιτυχία (95). 

19.6.1359 (1980) 

******* 

Όλοι οι άνδρες και όλες οι γυναίκες πρέπει να ασχολού-
νται με τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Να τα γνωρίζουν 
καλά, να τα παρακολουθούν με προσοχή και να μεριμνούν. 
Πρέπει να επιτηρούν τα έργα της Βουλής και της κυβέρνησης. 
Πρέπει να εκφέρουν τη γνώμη τους (96). 

19.6.1359 (1980) 

******* 
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Η εκπαίδευση και ο διαφωτισμός των γυναικών, που απο-
τελούν σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού, είναι πολύ μεγάλη 
δουλειά. Αυτή η δουλειά μπορεί να έχει μεγάλες δυσκολίες 
και δοκιμασίες. Η λήψη μιας τέτοιας απόφασης είναι από 
μόνη της μια σπουδαία προσπάθεια. Εσείς, βέβαια αυτό το 
κάνατε. Μετά την απόφαση που λάβατε, μη δείξετε την παρα-
μικρή χαλάρωση και προς Θεού μη δειλιάσετε (97).

Ομιλία του Ιμάμη Χομεϊνί με τη ευκαιρία της ίδρυσης και 
έκδοσης ενός γυναικείου περιοδικού. 

18.11.1359 (1980) 

****** 

Εσείς οι γυναίκες, που έχετε επιδοθεί σε μια ισλαμική-
ανθρωπιστική εργασία, να είστε αποφασιστικές και να μη 
δειλιάσετε. Να ξέρετε ότι θα πετύχετε, γιατί επιδοθήκατε στο 
έργο αυτό για χάρη του Θεού (98).

18.11.1359 (1980) 

**************** 

Σήμερα, παρατηρούμε ότι οι αξιότιμες γυναίκες του Ιράν 
υπηρετούν και στηρίζουν τη χώρα τους σαν μια θρησκευό-
μενη μάζα, σαν ένας χρήσιμος παράγοντας σε ολόκληρη τη 
χώρα. Ελπίζω να λάβουν υπόψη τους όλα τα ισλαμικά στοι-
χεία και εξοπλισμένες με το όπλο της πίστης στο Ισλάμ να 
οδηγήσουν πιο πέρα αυτή τη νίκη και να στηρίξουν την Επα-
νάσταση (99).

2.3.1360 (1981) 

******* 
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Ιερή υποχρέωση των ανδρών και των γυναικών που έχουν 
συμπληρώσει το όριο ηλικίας για να ψηφίσουν, είναι να τρέ-
ξουν στα εκλογικά κέντρα και να εκλέξουν τον Πρόεδρο της 
χώρας. Εάν χαλαρώσουν και αδιαφορήσουν, είναι πιθανό να 
νικήσουν εκείνοι που θέλουν να σύρουν τη χώρα στην κατα-
στροφή. Όλοι εσείς και όλοι εμείς, όπως είμαστε επιφορτισμέ-
νοι με το θρησκευτικό καθήκον της προσευχής, έτσι είμαστε 
υπεύθυνοι και για το μέλλον της χώρας μας (100).

13.4.1360 (1981) 

******* 

Η συμβουλή μου σε όλους τους άνδρες και γυναίκες είναι: 
Όλοι όσοι είναι σε ηλικία που μπορούν να ψηφίσουν, να συμ-
μετάσχουν στις βουλευτικές εκλογές. Να ψηφίσουν όποιον 
υποψήφιο θέλουν. Πρέπει απαραιτήτως όλοι να συμμετά-
σχουν σε αυτές τις εκλογές (101).

6.9.1361 (1982) 

************ 

Ο άνθρωπος, όπου και αν κοιτάξει, βλέπει τις γυναίκες 
του Ιράν να ασχολούνται με ισλαμικές, θρησκευτικές, ακόμα 
και πολιτικές δραστηριότητες. Προστατεύοντας μάλιστα την 
τιμή, την αξιοπρέπεια και το ήθος τους. Οι άλλες, όταν ήταν 
έτσι ελεύθερες μέσα στην κοινωνία, δεν έκαναν τίποτα άλλο 
πέρα από την ανηθικότητα και τη μοχθηρία. Οι μουσουλμά-
νες όμως έκαναν σπουδαίες δουλειές μέσα σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα (102).

22.12.1361 (1982) 

********** 
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Αυτοί που προσπαθούν να σαμποτάρουν το έργο, εάν εί-
ναι μουσουλμάνοι, πρέπει να γνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες που 
προσφέρουν οι γυναίκες, είναι σπουδαίες και έχουν μεγάλη 
αξία ενώπιον του Θεού. Αυτοί που θέλουν να το σαμποτά-
ρουν, διαπράττουν μεγάλο αμάρτημα. Εάν ανήκουν στον 
όχλο, που αδιαφορεί για το Ισλάμ κι έχουν σκοπό να λένε 
ανοησίες, να ξέρουν ότι τελείωσε η περίοδος της ανοησίας. 
Οι γυναίκες του Ιράν δεν σας επιτρέπουν να κάνετε πια τις 
ανοησίες που κάνατε παλιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες. 
Δόξα τω Θεώ, ασχολείστε με θρησκευτικές δραστηριότητες, 
αλλά ταυτόχρονα έχετε και πολιτική άποψη. Οι γυναίκες του 
Ιράν εκφέρουν τη γνώμη τους και για τα θρησκευτικά και τα 
πολιτικά ζητήματα. Εξαλείφθηκαν πια τα εμπόδια, που δεν 
σας επέτρεπαν να ασχοληθείτε με θρησκευτικές και πολι-
τικές δραστηριότητες. Ελπίζω να φτάσετε μια μέρα σε ένα 
επίπεδο όπου η κάθε μια σας θα εκπαιδεύει και θα ανατρέφει 
πολλούς ανθρώπους (103).

22.12.1361 (1981) 

************** 

Πρέπει να δραστηριοποιηθείτε σε όλους τους τομείς, σε 
όλα τα επίπεδα, στο μέτρο που το επιτρέπει το Ισλάμ. Όπως 
ακριβώς είναι σήμερα το ζήτημα των εκλογών, που απασχολεί 
τον λαό του Ιράν, στις οποίες πρέπει να συμμετάσχετε όλες. 
Όπως οι άνδρες δραστηριοποιούνται στο θέμα των εκλογών, 
έτσι πρέπει να κάνουν και οι γυναίκες. Γιατί δεν υπάρχει κα-
μία διαφορά μεταξύ σας ως προς τον προσδιορισμό του μέλ-
λοντός σας. Το μέλλον του Ιράν είναι το μέλλον όλων. Από 
την άλλη πλευρά, το Ισλάμ σας εξυπηρέτησε πολύ περισσό-
τερο από ό,τι τους άνδρες. Το Ισλάμ σας προστάτευσε, γι’ 
αυτό κι εσείς πρέπει να το προστατεύσετε. Η προστασία του 
Ισλάμ σημαίνει το εξής: Οι εκλογές αυτές που θα αναδείξουν 
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τη Βουλή της δευτέρας περιόδου είναι πολύ σημαντικές ως 
προς τον καθορισμό του μέλλοντός μας. Διαδραματίζουν μά-
λιστα έναν σπουδαίο ρόλο. Πρέπει να συμμετάσχουν όλοι σε 
αυτές τις εκλογές, που θα προσδιορίσουν τις εξωτερικές και 
εσωτερικές υποθέσεις.

Σε αυτό το θέμα, πρέπει εσείς οι γυναίκες να παίξετε έναν 
πολύ δυναμικό ρόλο, για να μην μπουν, Θεός φυλάξει, σκάρ-
τοι άνθρωποι στη Βουλή και την οδηγήσουν στη Δύση ή στην 
Ανατολή. Να μην επαναληφθούν αυτά που ζήσαμε στο παρελ-
θόν. Να μην ζήσουμε αυτά, που ζήσαμε πριν (104). 

19.1.1363 (1984) 

******** 

Όπως επιβάλλεται στους άνδρες να αναμειχθούν στα πο-
λιτικά ζητήματα και να προστατεύσουν την κοινωνία στην 
οποία ζουν, έτσι επιβάλλεται και στις γυναίκες να ασχοληθούν 
με την πολιτική και να προστατεύσουν το κοινωνικό σύνολο. 
Φυσικά, μέσα στα όρια που ορίζει το Ισλάμ. Ευτυχώς σήμερα 
αυτό ισχύει στο Ιράν (105).

19.1.1363 (1984) 

**************** 

Είμαστε υπερήφανοι με όλες τις γυναίκες, που με την πα-
ρουσία τους στην πολιτιστική, οικονομική και στρατιωτική 
σκηνή δίπλα στους άνδρες εργάζονται για την εξύψωση του 
Ισλάμ και την υλοποίηση των στόχων του Ιερού Κορανίου 
(106).

15.3.1368 

*******
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Η εκπαίδευση και η ανατροφή των γυναικών 

Ερώτηση: Οι γυναίκες μπορεί να φτάσουν στο επίπεδο να κά-
νουν θρησκευτικές γνωμοδοτήσεις; 

Απάντηση: Ναι, μπορούν. 
Εστεφτάτ τόμος 1 σελ. 21

************* 

Οι γυναίκες και οι άνδρες της πόλης Κομ αποτελούν παρά-
δειγμα στην επιστήμη και το δυναμισμό. Οι γυναίκες του Ιράν 
είναι παράδειγμα στην γνώση και το δυναμισμό (107).

27.2.1358 (1979) 

****** 

Εάν είστε κάπου που πρέπει να ασχοληθείτε με την ανατρο-
φή και την εκπαίδευση νεαρών κυριών, φροντίστε να τις εκπαι-
δεύσετε σωστά. Εάν βρίσκεστε κάπου και πρέπει να κάνετε μια 
ανακοίνωση, να φροντίσετε να είναι σωστή και αληθινή. Όλοι 
όπου και αν βρίσκονται, ό,τι και αν κάνουν πρέπει να κάνουν με 
υπευθυνότητα το καθήκον τους . Πρέπει να κάνουν με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο τα καθήκοντα, που τους αναλογούν (108).

22.6.1358 (1979) 

******** 

Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα αυτής της επανά-
στασης ήταν η ριζική αλλαγή που έγινε στις γυναίκες, στις 
αδελφές και στους αδελφούς μας. Αυτή η αλλαγή έγινε στην 
συναίσθηση της ευθύνης και του καθήκοντος. Στη χώρα μας 
υπάρχουν καθήκοντα και υποχρεώσεις, που αντιστοιχούν σε 
όλους μας. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τα θέματα εκπαίδευ-



97Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΙΜΑΜΗ ΧΟΜΕΪΝΙ

σης και παιδείας. Πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά πράγματα, 
που θα τους είναι χρήσιμα για τη θρησκεία και για τα κοσμικά 
πράγματα (109).

25.6.1358 (1979) 

******* 

Οι γυναίκες και οι άνδρες πρέπει να αναλάβουν δράση για 
να εκπαιδεύσουν τους αναλφάβητους. Το Υπουργείο Παιδείας 
πρέπει να ανασκουμπωθεί, να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότη-
τες που έχει και να αφήσει κατά μέρος άχρηστες λεπτομέρειες 
και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ώ αδέλφια και αδελφές της 
πίστης! Επιστρατευτείτε για να εξαλείψετε ριζικά αυτή την 
έλλειψη. Η παιδεία και η εκπαίδευση είναι μια λατρεία, στην 
οποία καλεί όλους μας ο Θεός. Οι ιμάμηδες στις πόλεις και 
τα χωριά να απευθύνουν πρόσκληση στο λαό. Όσοι γνωρί-
ζουν ανάγνωση και γραφή, να τη διδάξουν σε αυτούς που δεν 
ξέρουν. Να μην περιμένουν τα πάντα από το κράτος. Να δι-
δάξουν τους αναλφάβητους στα τζαμιά, στους τεκέδες, ακόμα 
και στα σπίτια τους. Αλλά και οι αναλφάβητοι να μην προ-
σπαθήσουν να διαφύγουν από αυτό το καθήκον (110).

7.10.1358 (1979) 

******** 

Οι λεοντόκαρδες ευσεβείς γυναίκες, όπως αποκτούν επι-
στημονικές γνώσεις μαζί με τους άνδρες, πρέπει να εργαστούν 
για να ανοικοδομήσουν το αγαπημένο Ιράν. Σήμερα δεν υπάρ-
χει πόλη, επαρχία ή χωριό στο οποίο να μην υπάρχουν γυναι-
κεία πολιτιστικά και επιστημονικά σωματεία (111).

15.2.1359 (1980) 

******** 
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Οι εκπαιδευτικοί να καλούν τους μαθητές στον σωστό δρόμο 
που είναι ο δρόμος των Προφητών και οι μαθητές να αρχίσουν 
να βαδίζουν στον πεφωτισμένο δρόμο των Προφητών (112).

8.6.1359 (1980) 

******* 

Μπορεί να εκπαιδευτούν και να σπουδάσουν και οι ηλικι-
ωμένες γυναίκες και οι ηλικιωμένοι άνδρες. Να μην νομίζουν 
ότι δεν θα τα καταφέρουν και να μην απελπίζονται (113).

6.10.1359 (1980) 

****** 

Οι γυναίκες, οι αδελφές μας, που φοιτούν στην Ανωτάτη 
Σχολή που φέρει το όνομα του μάρτυρος Μορτεζά Μοταχαρί, 
να έχουν συνειδητοποιήσει ότι η Σχολή αυτή ιδρύθηκε στο 
όνομα ενός ήρωα, που με τις ομιλίες και τη διδασκαλία του 
εκπαίδευσε τους νέους μας κατάλληλα για να είναι χρήσιμοι 
για το Ισλάμ και την Επανάσταση. Εσείς που σπουδάζετε σε 
αυτή τη Σχολή, προγραμματίστε τις σπουδές σας κατά τέτοιο 
τρόπο, ώστε να βγάλετε από αυτήν πολλούς Μοταχαρίδες ή 
έστω και έναν. Η θέληση και οι προσπάθειές σας να κατευθύ-
νονται πάντα προς αυτή την κατεύθυνση. Να έχετε πάντα στο 
νου σας τον Θεό. Να μελετάτε με σοβαρότητα στη Σχολή που 
σπουδάζετε και να καλλιεργείτε το ήθος σας. Να εξισλαμίσε-
τε τις γνώσεις σας και να ταυτιστείτε με το Ισλάμ (114).

10.12.1359 (1980)

***** 

Να ζήσουν οι γυναίκες, που ασχολούνται με την εκπαίδευ-
ση των παιδιών μας και των αναλφάβητων σε όλη τη χώρα. 



99Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΙΜΑΜΗ ΧΟΜΕΪΝΙ

Οι γυναίκες που τηρούν τον όρκο τους και ασχολούνται με τη 
διδασκαλία των ανθρωπιστικών επιστημών και του Κορανίου 
(115).

4.2.1360 (1981) 

****** 

Οι γυναίκες που στερούνταν τα πάντα παλιά, σήμερα δόξα 
τω Θεώ, δραστηριοποιήθηκαν με έναν εκπληκτικό τρόπο, δια-
τηρώντας τους ιερούς κανόνες και έχοντας δικά τους Σχολεία 
και δικές τους τάξεις (116).

23.10.1360 (1981) 

********** 

Οι αλυσίδες που είχαν βάλει στην πίστη μας δόξα τω 
Θεώ έσπασαν πια. Σήμερα, όλος ο λαός ασχολείται με την 
εκπαίδευση. Απασχολούνται και εργάζονται οι γυναίκες. Οι 
γυναίκες στην πόλη Κομ, αλλά και αλλού παρακολουθούν 
μαθήματα θρησκευτικών. Διδάσκουν και μαθαίνουν στα μέρη 
που ζουν. Αυτό είναι κάτι, που επιτεύχθηκε χάρη στην Επα-
νάσταση. Την εποχή του Σάχη είχαν περιορίσει αφάνταστα 
τις γυναίκες και δεν τις αναγνώριζαν κανένα δικαίωμα. Δεν 
τις επέτρεπαν ακόμα και να συμμετέχουν σε δεκαμελείς ομά-
δες για να τις εξηγούν επιστημονικά και δογματικά ζητήματα. 
Σήμερα οι γυναίκες, διατηρώντας όλες τις ισλαμικές διατά-
ξεις, δραστηριοποιούνται σε όλα τα μέρη της χώρας, ακόμα 
και στο εξωτερικό. Μας είχαν αφήσει πολύ πίσω σε αυτά τα 
ζητήματα. Εμείς, σήμερα, πρέπει να αναπληρώσουμε και να 
εξαλείψουμε το χθεσινό κενό μας (117).

15.6.1362 (1983) 

****** 
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Παρακαλώ τον Μεγαλοδύναμο και Πανάγαθο Θεό να σας 
βοηθήσει να πετύχετε στην επιστημονική και ηθική ανάτασή 
σας. Όπως η επιστήμη δεν είναι ωφέλιμη από μόνη της έτσι 
δεν προσφέρει κανένα όφελος μόνον η βελτίωση του ήθους 
και ο ηθικός εξαγνισμός. Η επιστημονική γνώση και ο ηθικός 
εξαγνισμός μαζί κάνουν τον άνθρωπο, άνθρωπο. Παρακα-
λώ τον Θεό να βοηθήσει όλες εσάς τις γυναίκες του Ιράν να 
επιτύχετε τον στόχο σας. Πρέπει να φροντίζετε την ισλαμική 
ηθική σας παράλληλα με την επιστημονική σας κατάρτιση. 
Μόνο έτσι το Ισλάμ θα εδραιωθεί στο Ιράν, όπως το επιθυμεί 
ο Μεγαλοδύναμος Θεός (118).

19.1.1363 (1984) 

********* 

Μετά την Ισλαμική Επανάσταση, οι γυναίκες και οι άνδρες 
δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της επιστήμης, 
πρώτα ο Θεός και στον τομέα της τεχνολογίας και της βιομη-
χανίας. Κάποτε έλεγαν ότι «ο μισός πληθυσμός του Ιράν βρί-
σκεται πίσω από το τσαντόρ και παραμένει άχρηστος». Αυτά 
βέβαια, δεν τα έλεγαν γιατί ήθελαν να τον δουν να αξιοποιεί-
ται. Άλλωστε, εμπόδιζαν και τους άνδρες να δράσουν. Ήθελαν 
να μοιάσουν οι γυναίκες μας με τις δικές τους, να εξαχρειω-
θούν, να παρασύρουν την κοινωνία στην ανηθικότητα. Αλλά, 
ο Θεός δεν τους άφησε να επιτύχουν το σκοπό τους. Εσείς οι 
γυναίκες, είστε σήμερα τα καμάρια μας. Γιατί όπως οι άνδρες 
ασχολούνται με τα ισλαμικά ζητήματα, με τη θρησκευτική δι-
δασκαλία στους μεντρεσέδες, έτσι κάνετε και εσείς, με εντο-
νότερο, μάλιστα, ρυθμό. Βέβαια, στο σημείο αυτό πρέπει να 
προσέξετε πολύ. Πρέπει να κάνετε τα ακριβώς αντίθετα από 
αυτά που έκανε το καθεστώς, που μας επέβαλαν στα κεφάλια 
μας. Εκείνοι ήθελαν να καταργήσουν την ισλαμική ηθική και 
να επιβάλλουν τη δυτική ηθική. Εσείς τώρα κάντε τα ακρι-
βώς αντίθετα από αυτούς. Μπορεί να εμφανιστούν μιμητές 
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τους στο Ιράν, τότε, όμως, θα ακολουθήσουν εσάς, θα επηρε-
αστούν από εσάς. Εσείς να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή και να 
τους κάνετε να συμπεριφέρονται όπως εσείς (119).

19.1.1363 (1984) 

****** 

Η επιστημονική γνώση –ιδιαίτερα οι ισλαμικές επιστή-
μες– δεν μονοπωλούνται ούτε από τις ανώτερες, ούτε από τις 
κατώτερες τάξεις του πληθυσμού. Οι αξιότιμες γυναίκες του 
Ιράν απέδειξαν τόσο κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, όσο 
και μετά ότι μπορούν να σταθούν επάξια δίπλα στους άνδρες 
και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον κοινωνικό και 
πολιτικό στίβο. Αυτό, εξάλλου, μας το έχουν αποδείξει. Στην 
ιερή πόλη Κομ κατασκευάζεται τώρα η ιερατική σχολή γυναι-
κών Αλζαχρά, που θα προσφέρει ανωτάτου επιπέδου σπουδές 
στις γυναίκες. Ελπίζουμε, όταν ολοκληρωθεί, οι γυναίκες μας 
να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και 
να εκπληρωθεί ο στόχος του Ισλάμ. Διόρισα τους αξιότιμους 
κυρίους Χατζί Σειϊντ Αλί Μεσκινί, Μουσαβί Αρδεμπίλι, Χα-
τζί Σαεϊχη Αχμαντέ Τζανατί, Χατζί Σαεϊχη Μοχαμμαντέ Φα-
ζέλ, Χατζί Σαεϊχη Μοχαμμάντ Αλί Σαρεί, Σαεϊχη Μοχαμμάντ 
Ρεζά Ταβασολί και Χατζί Σαεϊχη Χασάν Σανεϊι στην ιδρυτική 
επιτροπή της ανωτάτης αυτής σχολής, για να καθορίσουν το 
διοικητικό της συμβούλιο, να συντάξουν το καταστατικό της 
και να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουρ-
γία της. Με την έγκριση του Θεού και την προσευχή του Ba-
kiyyetullah, (12ος Ιμάμης των Σεϊτων), το Σχολείο αυτό θα 
προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στις μουσουλμάνες του Ιράν, 
που αγωνίστηκαν για την Επανάσταση (120).

31.5.1363 (1984) 

***** 
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…Και εσείς υπομείνατε στεναχώριες, ταλαιπωρηθήκατε και 
προσπαθήσατε σε όλα τα επίπεδα, χωρίς κανέναν δισταγμό. Οι 
γυναίκες του Ιράν εργάστηκαν και αγωνίστηκαν παντού, σε 
όλους τους τομείς είτε ήταν πολιτιστικοί, είτε ήταν οικονομι-
κοί. Σήμερα μια μεγάλη μερίδα των γυναικών ασχολείται με τη 
γεωργία, μια άλλη με την τεχνολογία, τον πολιτισμό, τις επι-
στήμες, τα γράμματα και τις τέχνες. Όσο καιρό θα ακολουθείτε 
αυτή την πορεία, θα έχετε τη βοήθεια του Θεού (121).

21.12.1363 (1984) 

****** 

Να καταβάλετε προσπάθειες στους τομείς της επιστήμης 
και της ευσέβειας. Η επιστήμη δεν είναι μονοπώλιο κανενός. 
Καθήκον όλων είναι να προσεγγίζουμε με την επιστημονική 
κατάρτιση, την ευσέβεια. 

Ελπίζω οι κρατικές υπηρεσίες να σας βοηθήσουν και να 
καλύψουν όλες τις ανάγκες σας στους τομείς της παιδείας, της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Πρώτα ο Θεός, θα επιτύχετε 
σε όλους τους τομείς. Οι γυναίκες του Ιράν που αφιέρωσαν 
τη ζωή, τα παιδιά και τον χρόνο τους και οδήγησαν το Ισλάμ 
στη σημερινή του κατάσταση, ελπίζουμε, να συνεχίσουν, και 
να κάνουν και άλλα βήματα. Να είστε σίγουρες ότι όσο εσείς 
σέβεστε το Ισλάμ, εκπαιδεύετε τα παιδιά σας σε αυτή την κα-
τεύθυνση, το Ισλάμ θα προοδεύσει. Θα κοπούν τα χέρια των 
εχθρών του Ισλάμ όχι μόνο στο Ιράν, αλλά σε όλες τις ισλα-
μικές χώρες. Ελπίζω οι γυναίκες των υπόλοιπων ισλαμικών 
χωρών, να σας έχουν ως παράδειγμα. Γιατί εσείς αγωνίζεστε 
για να εξυψώσετε, όσο πιο πολύ μπορείτε, την αξία της γυναί-
κας και να εξαλείψετε την καταπίεση, που είχατε υποστεί την 
εποχή του Σάχη (122).

21.12.1363 (1984) 

********
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Η ελευθερία της γυναίκας στο ισλαμικό κράτος 

Ερώτηση: Σας παρουσιάζουν ως αντιπάλους του πολιτισμού. 
Εσείς χλευάζετε αυτή την κατηγορία. Απευθύνατε στον Σάχη 
τις ίδιες κατηγορίες, αλλά αυτό δεν είναι αρκετά πειστικό. 
Μπορείτε, σας παρακαλούμε, να μας πείτε ξεκάθαρα τις από-
ψεις για τρία βασικά ζητήματα του Ιράν; Αγροτική μεταρρύθ-
μιση, εκβιομηχανισμός της χώρας και κατάσταση των γυναι-
κών. 

Απάντηση: Για το θέμα των γυναικών: Το Ισλάμ ουδέ-
ποτε εμπόδισε την ελευθερία των γυναικών. Αντιθέτως, 
το Ισλάμ αντέδρασε στην αντίληψη που ήθελε τη γυναίκα 
αντικείμενο, εμπόρευμα. Απέδωσε στη γυναίκα την χαμένη 
τιμή και αξιοπρέπειά της. Η γυναίκα είναι ίση με τον άν-
δρα. Η γυναίκα είναι ελεύθερη, όπως ακριβώς και ο άνδρας, 
να επιλέξει την εργασία της και να προσδιορίσει το μέλλον 
της. Το καθεστώς του Σάχη έπνιξε τις γυναίκες σε ανήθικα 
πράγματα και παρεμπόδισε την ελευθερία τους. Το Ισλάμ 
είναι απερίφραστα αντίθετο σε αυτή την κατάσταση. Αυτό 
το καθεστώς του Σάχη περιόρισε και εξάλειψε τις ελευθε-
ρίες των ανδρών και των γυναικών. Οι γυναίκες και οι άν-
δρες του Ιράν έχουν γεμίσει τα σκοτεινά κελιά του Ιράν του 
Σάχη. Γι’ αυτό τον λόγο απειλεί σοβαρά τις ελευθερίες τους. 
Εμείς, θέλουμε να σώσουμε τις γυναίκες από το κακό που 
τις απειλεί (123).

16.2.1357 (1979) 

******** 

Ερώτηση: Ποιά είναι η άποψη της εξοχότητάς σας για τα 
κοινωνικά ζητήματα, για το αν πρέπει οι γυναίκες να φοιτούν 
στα Πανεπιστήμια και αν πρέπει να εργάζονται; Σε αυτή την 
περίπτωση, θα τεθούν κάποιοι περιορισμοί που δεν υπήρχαν 
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την εποχή του Σάχη; Τι σκέπτεστε για τον έλεγχο των γεννή-
σεων και τη μεικτή εκπαίδευση στα Πανεπιστήμια; 

Απάντηση: Οι γυναίκες είναι ελεύθερες στην ισλαμική 
κοινωνία. Δεν μπορεί να απαγορευτεί με κανένα τρόπο η είσο-
δός τους στα Πανεπιστήμια και η εργασία τους στις δημόσιες 
υπηρεσίες, στη Βουλή… Αυτό που θα παρεμποδιστεί, είναι 
μόνον η ηθική κατάπτωση. Στο ζήτημα αυτό οι γυναίκες είναι 
ίσες με τους άνδρες. Η ανήθικη συμπεριφορά απαγορεύεται 
και για τους δυο. Όσον αφορά στον έλεγχο των γεννήσεων, 
αυτή είναι μια απόφαση που θα λάβει η κυβέρνηση του ισλα-
μικού κράτους, μόλις συσταθεί (124).

16.9.1357 (1979) 

****** 

Οι γυναίκες και οι άνδρες είναι ελεύθεροι να φοιτούν στα 
Πανεπιστήμια, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Το ζήτημα, 
στο οποίο αντιδρούμε, είναι η μετατροπή των γυναικών σε 
παιχνίδια των ανδρών –κάτι που επέβαλε το καθεστώς του 
Σάχη– και η νοοτροπία που ήθελε τις γυναίκες να ξεμυαλί-
ζουν τους άνδρες. Εμείς θέλουμε να επανορθώσουμε αυτή τη 
νοοτροπία. Εμείς θέλουμε η γυναίκα να είναι πρώτα από όλα 
άνθρωπος. Να είναι άνθρωπος και να ζει σαν ελεύθερος άν-
θρωπος (125).

20.9.1357 (1979) 

************** 

Ερώτηση: Εάν το κίνημά σας νικήσει και καταφέρετε να 
ιδρύσετε ένα ισλαμικό κράτος πώς θα αντιμετωπίσετε τα θέ-
ματα της κοινωνικής ανάπτυξης και κυρίως την πρόοδο των 
γυναικών; Θα επιτρέψετε στους άνδρες να παντρεύονται πε-
ρισσότερες από μία γυναίκες; 
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Απάντηση: Οι γυναίκες είναι ελεύθερες, όπως ακριβώς και 
οι άνδρες. Εμείς θα συμπεριφερθούμε ανάλογα με τους ισλα-
μικούς κανόνες (126).

21.9.1357 (1979)

******* 

Οι άνθρωποι εκείνοι, που τους γνωρίσατε ως προστάτες 
του δικαίου και της νομιμότητας, εξαπάτησαν πάντα τις γυ-
ναίκες μας. Οι γυναίκες μας, που αγωνίζονται για την ελευθε-
ρία, έχουν γεμίσει τα κελιά του καθεστώτος του Σάχη. Οι άν-
θρωποι, που θεωρούνται θεματοφύλακες του νόμου και υπο-
γράφουν τα εγκλήματα του Σάχη, δεν επιτρέπουν ούτε στους 
άνδρες ούτε στις γυναίκες να είναι ελεύθεροι πολίτες (127).

7.10.1357 (1979) 

******* 

Ερώτηση: Ποιές μεταρρυθμίσεις θεωρείτε απαραίτητες 
για τη θέση της γυναίκας στην ιρανική κοινωνία; Κατά την 
άποψη σας τί είδους αλλαγές θα επιφέρει το ισλαμικό κράτος 
για την κατάσταση των γυναικών; Τι είδους αλλαγές θα φέρει 
στα θέματα εργασίας στο δημόσιο, σπουδές στην ιατρική, στο 
Πολυτεχνείο, την επιλογή επαγγέλματος, διαζύγιο, άμβλωση, 
δικαίωμα ταξιδιού και υποχρέωση ένδυσης του τσαντόρ;

Απάντηση: Εξαιτίας της δυσμενούς προπαγάνδας του 
Σάχη και των εξαγορασμένων από αυτόν κονδυλοφόρων, 
παρουσίασαν τόσο διαστρεβλωμένα στο λαό την ελευθερία 
των γυναικών, που σχηματίστηκε η εντύπωση ότι οι γυναίκες 
θα κλειστούν στο σπίτι, όταν επικρατήσει το Ισλάμ. Γιατί να 
έχουμε αντίρρηση στο να σπουδάσουν οι γυναίκες; Γιατί να 
είμαστε αντίθετοι στην εργασία των γυναικών; Ποιός είπε ότι 
οι γυναίκες δεν μπορούν να εργαστούν στον δημόσιο τομέα; 
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Γιατί να προβάλουμε αντιρρήσεις στο να ταξιδεύουν οι γυναί-
κες; Οι γυναίκες δεν έχουν καμία διαφορά από τους άνδρες 
και έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτούς. Βέβαια, το Ισλάμ 
προβλέπει τη συστολή και την κάλυψη των γυναικών. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να φοράει τσαντόρ. 
Μπορεί κάλλιστα να φοράει ένδυμα, που θα της εξασφαλίζει 
τη σεμνότητα. Ούτε εμείς, ούτε το Ισλάμ θέλει να μετατρέψει 
τη γυναίκα σε παιχνιδάκι των ανδρών, σε αντικείμενο και σε 
εμπόρευμα. Το Ισλάμ θέλει να προστατεύσει την προσωπι-
κότητα και την ατομικότητα της γυναίκας. Θέλει τη γυναί-
κα ένα προικισμένο, σοβαρό άτομο μέσα στην κοινωνία. Δεν 
επιτρέπουμε με κανένα τρόπο την μετατροπή των γυναικών 
σε σκεύη ηδονής των ανδρών. Η άμβλωση απαγορεύεται στο 
Ισλάμ. Κατά τη σύναψη του γάμου, η γυναίκα μπορεί να δια-
τηρήσει το δικαίωμα του διαζυγίου. Κανένας νόμος και καμία 
σχολή δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα και το σεβασμό, που 
αναγνωρίζει το Ισλάμ στις γυναίκες. 

7.10.1357 (1979) 

****** 

Ερώτηση: Οι μορφωμένες γυναίκες του Ιράν που έχουν 
εξασφαλίσει την ελευθερία τους, φοβούνται μήπως γυρίσουν 
στα παλιά με την εδραίωση ενός οπισθοδρομικού, φανατικού 
θρησκευτικού κράτους. Έχετε να τις πείτε κάτι για να τις κα-
θησυχάσετε; 

Απάντηση: Το Ισλάμ αναγνωρίζει την ελευθερία των γυ-
ναικών. Το καθεστώς του Σάχη είναι εκείνο, που στερεί την 
ελευθερία τους και τις αλυσοδένει από κάθε άποψη. 

15.10.1357 (1979) 

******* 
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Ερώτηση: Το ισλαμικό κράτος είναι ένα οπισθοδρομικό κρά-
τος; Ο Σάχης θέλει να δημιουργήσει ένα σύγχρονο κράτος. Οι 
αραβικές χώρες επίσης βρίσκονται σε τροχιά προόδου, αλλά το 
Ισλάμ αντιδρά στις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και στην ελευθε-
ρία των γυναικών. Ποιά είναι η άποψή σας για το θέμα αυτό; 

Απάντηση: Το καθεστώς του Σάχη δεν ήθελε την κοινωνι-
κή εξέλιξή μας και έγινε αιτία να χάσει ολοσχερώς η χώρα την 
ελευθερία και την ανεξαρτησία της. Το ισλαμικό κράτος δεν 
είναι οπισθοδρομικό, ούτε φανατικό. Δέχεται τα πάντα που 
θα προσφέρει ο εκσυγχρονισμός εκτός από τη διασάλευση 
της ηρεμίας του λαού και όλων εκείνων των ζητημάτων, που 
βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με το ήθος και τις ηθικές αξί-
ες του λαού. Το Ισλάμ δεν αντιστέκεται στην ελευθερία των 
γυναικών. Αντίθετα, μάλιστα, είναι η θρησκεία, που έθεσε τα 
θεμέλια της ελευθερίας των γυναικών (130).

20.10.1357 (1979) 

******** 

Ερώτηση: Ποιά θα είναι η πολιτική της Ισλαμικής Δημο-
κρατίας για την ελευθερία των γυναικών, την εξάλειψη του 
αναλφαβητισμού και τα θέματα του κινηματογράφου; 

Απάντηση: Ο Σάχης δεν έκανε το παραμικρό θετικό βήμα. 
Θα χρειαστεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να διορθω-
θούν τα συντρίμμια, που άφησε. Ο Σάχης δεν αναγνώριζε την 
ελευθερία των ανδρών και των γυναικών. Εμείς αναγνωρί-
ζουμε την ελευθερία όλων. Οι κινηματογράφοι την εποχή του 
Σάχη υπηρετούσαν την ανηθικότητα. Στην ισλαμική Δημο-
κρατία «υπηρεσία» προσφέρουν μόνο τα έργα, που είναι για 
το καλό και προς όφελος του λαού. Θα δώσουμε έναν εκπλη-
κτικό αγώνα ενάντια στον αναλφαβητισμό (131).

21.10.1357 (1979) 

******* 
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Ερώτηση: Ποιός θα είναι ο ρόλος των γυναικών στο ισλα-
μικό κράτος του μέλλοντος; 

Απάντηση: Οι γυναίκες είναι ελεύθερες και ανεξάρτητες 
να δραστηριοποιηθούν σε πολλούς τομείς. Εννοώ, όμως, μια 
ουσιαστική ελευθερία και ανεξαρτησία. Όχι, όπως την εννοεί 
το καθεστώς του Σάχη. Ορισμένες γυναίκες μας σήμερα –την 
εποχή του Σάχη– βρίσκονται στις φυλακές. Αυτές, που είναι 
έξω σχεδόν στο σύνολο τους, αγωνίζονται ενάντια του καθε-
στώτος του Σάχη, συμμετέχουν στις πορείες διαμαρτυρίας και 
τις διαδηλώσεις. Μια μικρή ομάδα γυναικών είναι ελεύθερες, 
με τον τρόπο φυσικά που το εννοεί ο Σάχης. Εμείς, φυσικά, 
είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτού του είδους την ελευθερία. 

25.10.1357 (1979) 

******* 

Ερώτηση: Ποιός θα είναι ο ρόλος και η θέση των γυναικών 
στην ισλαμική δημοκρατία, που θέλετε να ιδρύσετε; 

Απάντηση: Οι γυναίκες είναι ελεύθερες να συμμετέχουν 
σε όλες τις δραστηριότητες. Σήμερα οι γυναίκες και οι άνδρες 
μας δεν είναι ελεύθεροι. Αυτό που εμείς θα επιδιώξουμε, είναι 
μια πραγματική ελευθερία των ανθρώπων, που θα σέβεται την 
προσωπικότητά τους. Δεν επιθυμούμε μια εικονική, πλασμα-
τική ελευθερία. Ένα έθνος, που οι άνδρες και οι γυναίκες του 
δεν είναι ελεύθεροι, σημαίνει ότι δεν έχει λυτρωθεί από την 
τυραννία. Οι γυναίκες και οι άνδρες θα είναι ελεύθεροι, αλλά 
θα παρεμποδίζεται κάθε ανηθικότητα (132).

25.10.1357 (1979) 

****** 

Ερώτηση: Ποιός θα είναι ο ρόλος των γυναικών στο ισλα-
μικό κράτος; Θα μπορούν, για παράδειγμα, να συμμετέχουν 
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στις κρατικές και διοικητικές εργασίες; Θα μπορούν να γίνουν 
υπουργοί ή βουλευτές; 

Απάντηση: Το ισλαμικό κράτος θα κάνει τα απαιτούμενα 
για αυτά τα ζητήματα. Τώρα, δεν είναι καιρός για να εκφέ-
ρει κανείς γνώμη για αυτά. Οι γυναίκες θα συμβάλουν, όπως 
και οι άνδρες, στην διαμόρφωση της ισλαμικής κοινωνίας. Θα 
έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Οι γυναί-
κες έχουν μερίδιο συμμετοχής, όπως και οι άνδρες στον τελευ-
ταίο αγώνα του Ιράν. Εμείς θα αναγνωρίσουμε στις γυναίκες 
όλες τις ελευθερίες τους. Αλλά, φυσικά, θα παρεμποδίσουμε 
την εκτροπή τους στην ανηθικότητα. Στο θέμα αυτό δεν θα 
κάνουμε καμία διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών (134).

3.11.1357 (1979) 

****** 

Ερώτηση: Είμαι μια ανταποκρίτρια. Αφού με δεχθήκατε 
εδώ, σημαίνει ότι το κίνημά σας είναι προοδευτικό. Είναι αλή-
θεια ότι ορισμένοι θέλουν να παρουσιάσουν το κίνημά σας ως 
οπισθοδρομικό. Κατά την άποψή σας πρέπει οι γυναίκες μας 
να είναι οπωσδήποτε καλυμμένες; Πρέπει, για παράδειγμα, να 
φοράνε πάντα κάτι στο κεφάλι τους; 

Απάντηση: Η παρουσία σας εδώ δεν έγινε με δική μου 
έγκριση. Δεν γνώριζα καν ότι θα έρθετε. Βέβαια, η παρου-
σία σας εδώ δεν σημαίνει ότι το Ισλάμ είναι προοδευτικό. 
Δεν είναι προοδευτικό, επειδή σας δέχθηκα εδώ. Εξάλλου, η 
προοδευτικότητα δεν είναι αυτό, που νομίζουν ορισμένοι άν-
δρες και ορισμένες γυναίκες μας. Η πρόοδος είναι κάτι που 
επιτυγχάνεται με την ωριμότητα των ανθρωπίνων ιδιοτήτων. 
Είναι εφικτή με την δυνατότητα, που έχει το άτομο να είναι 
χρήσιμο στην πατρίδα του. Όχι με το να πηγαίνει στους κι-
νηματογράφους και στις ντίσκο! Αυτή είναι, ψευδεπίγραφη 
προοδευτικότητα, με την οποία σας ξεγελούν. Σας οδήγησαν 
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στην οπισθοδρομικότητα διά της βίας. Εμείς, φυσικά θα δι-
ορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Είστε ελεύθερες, αλλά για 
να κάνετε σωστά πράγματα. Να φοιτήσετε στα Πανεπιστήμια 
και να κάνετε καλά και ωφέλιμα έργα. Βέβαια, αν ενεργήσετε 
ενάντια στην ηθική, στην εγκράτεια και κάνετε πράγματα που 
θα βλάψουν την πίστη του λαού και τα εθνικά συμφέροντα 
του, θα σας εμποδίσουμε. Αυτό ακριβώς δείχνει την προοδευ-
τικότητά μας (135).

3.11.1357 (1979) 

***** 

Στο Ισλάμ δεν υπάρχει βία και καταπίεση. Στο Ισλάμ υπάρ-
χει ελευθερία για όλες τις κοινωνικές τάξεις, για τους άνδρες, 
τις γυναίκες, τους λευκούς, τους μαύρους, με λίγα λόγια για 
όλους. Από εδώ και πέρα, οι άνθρωποί μας να φοβούνται τους 
εαυτούς τους και όχι το κράτος. Προς Θεού, να μην ενεργείτε 
αντίθετα σε αυτά που σας λέμε. Καθένας πρέπει να φοβάται 
για τα αμαρτήματα και τις παρανομίες του (136).

12.11.1358 (1980)

************** 

Το Ισλάμ σας έδωσε ελευθερίες. Απελευθέρωσε τους άνδρες 
και τις γυναίκες. Έδωσε σε όλους την ελευθερία τους (137).

17.1.1358 (1979) 

************ 

Σήμερα είστε ελεύθερες. Όλες οι αδελφές μας είναι ελεύθε-
ρες. Μπορούν ελεύθερα να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση. 
Μπορούν να επικρίνουν κάθε πράγμα, που θεωρούν αντίθετο 
στις γραμμές που χάραξε το Ισλάμ και το έθνος. Ζητούν από 
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το κράτος ουσιαστικά και θεμελιώδη πράγματα. Σας λύτρωσε 
το Ισλάμ. Έσπασε τις αλυσίδες, με τις οποίες είχαν δέσει το 
λαό. Τώρα, συγκεντρώνεστε ελεύθερα και συζητάτε τα πολι-
τικά και κοινωνικά θέματα, που αφορούν Στη χώρα. Εσείς οι 
γυναίκες δεν είστε οι γυναίκες, που ήσασταν πριν από μερικά 
χρόνια. Σήμερα, μπορείτε να παρεμβαίνετε στη μοίρα σας, 
να φέρνετε στην επιφάνεια πολιτικά ζητήματα και να ζητάτε 
πράγματα από την κυβέρνηση. Αυτό, λοιπόν, είναι το νόημα 
της ελευθερίας (138).

12.4.1358 (1979) 

******** 

Η ελευθερία, που απολαμβάνουν σήμερα οι άνδρες, οι γυ-
ναίκες, οι συγγραφείς και όλοι οι άλλοι, είναι μια απόλυτη 
και πλήρης ελευθερία. Είστε πια ελεύθερες να συναναστρέ-
φεστε με τον κόσμο και να συζητάτε. Μπορείτε να επικρίνετε 
την κυβέρνηση και όποιους τολμούν να κάνουν ένα στραβό 
βήμα. Κανείς δεν μπορεί να σας πει, γιατί τους κρίνετε. Ανοι-
κοδομείστε την χώρα, λάβετε μέρος στον ιερό αγώνα για την 
ανόρθωση της χώρας, συνεργαστείτε με τους άλλους, είστε 
ελεύθεροι να κάνετε τα πάντα. Τα πάντα είναι ελεύθερα για 
την ανατροφή και ωριμότητα των ανθρώπων. Αυτά, που απα-
γορεύει το Ισλάμ, είναι πράγματα που καταστρέφουν το λαό, 
όπως η χαρτοπαιξία, ο αλκοολισμός, η ακολασία (139).

8.7.1358 (1879)

******* 

Ερώτηση: Πώς θα είναι η ανεξαρτησία της γυναίκας στο 
κράτος, που θα ιδρύσετε; Να παρατήσουν τα Σχολεία τους και 
να κλειστούν από τώρα στα σπίτια τους ή θα τις επιτρέψετε να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους; 
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Απάντηση: Όλα αυτά, που ακούτε, είναι συκοφαντίες του 
Σάχη και των εγκάθετών του. Οι γυναίκες στο Ισλάμ είναι ελεύ-
θερες, όπως ακριβώς και οι άνδρες. Είναι ελεύθερες να σπου-
δάσουν και να κάνουν ό,τι θέλουν. Στο Ιράν του Σάχη σήμερα 
δεν είναι ελεύθεροι ούτε οι άνδρες, ούτε οι γυναίκες (140).

Συνέντευξη Τύπου του Ιμάμη πριν τη νίκη της ισλαμικής επα-
νάστασης 

22.8.1357 (1978) 

***** 

Ερώτηση: Εξοχότατε, δώσατε εντολή να απελευθερωθούν 
οι γυναίκες και οι μαύροι. Τι περιμένετε ως αντάλλαγμα για 
αυτό από την Αμερική; 

Απάντηση: Ο λόγος που απελευθερώσαμε τις γυναίκες και 
τους μαύρους είναι ο εξής: Οι γυναίκες απολαμβάνουν ιδιαίτε-
ρο σεβασμό στο Ισλάμ. Όσον αφορά στους μαύρους, αυτοί ζουν 
κάτω από συνθήκες καταπίεσης στην Αμερική. Εμείς δεν τους 
θεωρούμε το ίδιο ένοχους με τους λευκούς. Ενδεχομένως να 
ήρθαν εδώ μετά από πίεση της Αμερικής. Με λίγα λόγια, τους 
απελευθερώσαμε για χάρη του Θεού και για να τηρήσουμε τις 
εντολές του Ισλάμ. Δεν το κάναμε, γιατί περιμένουμε κάτι από 
τον Κάρτερ ή την Αμερική. Εμείς ζητάμε από τον Κάρτερ να 
μας δώσει εκείνο τον προδότη εγκληματία, Σάχη. Κάποιος που 
διέπραξε εγκλήματα σε βάρος του έθνους του πρέπει να παρα-
δίδεται στη χώρα του, στο λαό του. Αυτός είναι ένας νόμος που 
ισχύει σε όλες τις χώρες. Ο Κάρτερ όμως ενεργεί ακόμα αντίθε-
τα με τους νόμους και τους κανόνες της λογικής (141).

27.8.1358 (1979) 

***** 
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Ερώτηση: Όταν ήσασταν στο Neauple-le-Chateau υποσχε-
θήκατε ότι δεν θα περιοριστούν οι ελευθερίες και μάλιστα θα 
αρθούν και οι περιορισμοί, που έχουν τεθεί στις ελευθερίες 
των πολιτών. Μετά τη νίκη της Επανάστασης, όμως, είδαμε 
να γίνεται μια εκδήλωση εναντίον των γυναικών στο Ιράν. 
Μπορείτε να μας πείτε τους λόγους; 

Απάντηση: Οι γυναίκες, που έκαναν εκείνη την εκδήλωση, 
ήταν υπολείμματα του γνωστού καθεστώτος. Ήταν οι γυναί-
κες που έβγαλε στην αγορά ο Σάχης, ως «ανεξάρτητες». Αυ-
τές τις γυναίκες τις κατέστρεψε ο Σάχης. Επειδή σύρθηκαν 
αυτές στην καταστροφή, την οποία νόμιζαν ότι ήταν ελευθε-
ρία, ήθελαν να παρασύρουν και τους νέους στην ακολασία και 
την ανηθικότητα. Όταν διαπίστωσαν ότι το Ισλάμ αντιτίθε-
ται σε κάθε ανηθικότητα, σε πράγματα που θα οδηγήσουν τη 
χώρα στον βούρκο και την οπισθοδρόμηση, ξεχύθηκαν στους 
δρόμους και διαμαρτυρήθηκαν. Δεν περιορίστηκαν με κανένα 
τρόπο οι ελευθερίες των πολιτών. Ο λαός είναι ελεύθερος και 
δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό των δικαιωμάτων του. Η 
παρέμβαση γίνεται μόνο, όταν κάποιοι επιθυμούν να κάνουν 
κακά και χυδαία πράγματα και να οδηγήσουν τη χώρα στην 
κατάσταση, που βρισκόταν την εποχή του Σάχη (142).

5.9.1358 (1979) 

******* 

Σήμερα, στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν οι άνδρες 
και οι γυναίκες αγωνίζονται δίπλα-δίπλα για να μορφωθούν 
και να ανοικοδομήσουν τη χώρα. Έτσι είναι οι ελεύθεροι άν-
δρες και οι ανεξάρτητες γυναίκες. Όχι, όπως ήταν την εποχή 
του έκπτωτου Σάχη. Την εποχή εκείνη η ανεξαρτησία της γυ-
ναίκας σήμαινε φυλακή, βασανιστήρια και καταπίεση (143).

15.2.1359 (1979) 

***** 
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Ζητώ από τους νέους να απέχουν από τα κέντρα ακολασί-
ας, να μην είναι επιρρεπείς στα λούσα, στις διασκεδάσεις, στις 
πολυτέλειες και τις ανέσεις, που τους προσφέρουν οι πουλη-
μένοι στη Δύση απάτριδες. Να προστατεύουν την ελευθερία 
και την ανεξαρτησία τους, έστω και αν αυτό απαιτεί κόπο και 
στεναχώριες (144).

15.3.1368 (1989)

****** 

Κάλυψη σώματος: Συστολή, ισλαμική ενδυμασία-Χε-
τζάμπ 

1.Ερώτηση: Απαγορεύεται στις γυναίκες να κάνουν 
προσευχή φορώντας μακριές καμπαρντίνες, φαρδιά παντε-
λόνια, μαντήλες ή μήπως πρέπει να φορούν απαραιτήτως 
τσαντόρ; 

2.Ερώτηση: Εάν μια γυναίκα προσεύχεται στο σπίτι της, 
φοράει μακρύ τσαντόρ, αλλά το φόρεμα από μέσα είναι κο-
ντομάνικο και τα πόδια της ξυπόλητα. Χωρίς να φοράει καλ-
σόν γίνεται αποδεκτή, σωστή η προσευχή της; 

1.Απάντηση: Δεν απαγορεύεται, δεν υπάρχει πρόβλημα.
2-Η προσευχή της είναι αποδεκτή. 

Εστεφταχάτ τόμος 1 σελ. 137 

****** 

Ερώτηση: Ποιά είναι η άποψή σας για τις ταινίες που 
μπορεί να προβάλουν τις γυναίκες χωρίς να είναι καλυμ-
μένες ή να ακούν μουσική, που παίζεται με τάρ (μουσικό 
όργανο);
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Απάντηση: Δεν απαγορεύεται να βλέπουν ξένες ταινίες, 
που δεν έχουν ύποπτο και ανήθικο περιεχόμενο. Απαγορεύε-
ται η μουσική, που ξεσηκώνει τον κόσμο. 

Εστεφταχάτ τόμος 2 σελ. 17

****** 

Ερώτηση: Το επάγγελμά μου είναι κομμώτρια. Εργάζομαι 
σε έναν χώρο κλειστό, μακριά από τα βλέμματα των άλλων 
και περιποιούμαι τις Μουσουλμάνες, που έχουν καλυμμένα 
τα κεφάλια τους. Μπορείτε να μου πείτε τη γνώμη σας για τα 
έσοδα, που έχω από αυτή τη δουλειά; 

Απάντηση: Εάν εργάζεστε κάτω από τις συνθήκες που πε-
ριγράψατε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα έσοδά σας είναι 
ευλογημένα. 

Εστεφταχάτ τόμος 2 σελ. 32

******** 

Οι γυναίκες είναι ελεύθερες να επιλέξουν το επάγγελμά 
τους και την ένδυσή τους υπό την προϋπόθεση να τηρούν τους 
ιερούς κανόνες. Οι γυναίκες είναι σήμερα πολύ πιο ελεύθερες 
από την εποχή του Σάχη και ντύνονται με τον τρόπο, που προ-
τείνει το Ισλάμ (145). 

10.8.1357 (1978) 

********* 

Ερώτηση: Εξοχότατε, επικρίνατε για πολύ καιρό την πο-
λιτική του Σάχη. Ποιά θα είναι η δική σας πολιτική για τα 
ακόλουθα θέματα;

Α-Κοινωνικά: Θα τεθούν σε εφαρμογή οι κανόνες του 
Ισλάμ; Σε αυτή την περίπτωση, τι διαφορές θα προκύψουν 
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στην καθημερινότητα σε σχέση με τους υφιστάμενους νό-
μους; Μπορείτε να μας πείτε ξεκάθαρα ποιές θα είναι οι συν-
θήκες ζωής κάτω από την ισλαμική διακυβέρνηση; Οι γυναί-
κες θα μπορούν να επιλέγουν τον δυτικό τρόπο ένδυσης ή θα 
είναι αναγκασμένες να ακολουθούν τις επιταγές του Ισλάμ; 
Θα συνεχίσουν να υπάρχουν αίθουσες κινηματογράφου; Εάν 
η απάντησή σας είναι ναι, τί είδους ταινίες θα προβάλλονται; 
Θα απαγορευτούν τα οινοπνευματώδη ποτά; Το Ιράν θα γίνει 
μια άλλη Σαουδική Αραβία ή Λιβύη; 

Απάντηση: Α-Η πλήρης εφαρμογή των ιερών κανόνων 
προϋποθέτει ορισμένες προετοιμασίες και γίνεται κάτω από 
συγκεκριμένους όρους. Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να ληφθούν 
υπόψη πάρα πολλά πράγματα για την πλήρη εφαρμογή των 
ισλαμικών κανόνων στο σύνολό τους και την εδραίωση της 
δικαιοσύνης. Εάν ληφθούν όλα αυτά υπόψη θα διαπιστωθεί 
ότι οι αρχές και οι διατάξεις του Ισλάμ είναι πολύ πιο ήπιες, 
από τη βιαιότητα και τη σκληρότητα την οποία περιέχουν οι 
άλλοι νόμοι. Οι γυναίκες είναι ελεύθερες να επιλέξουν όποιο 
επάγγελμα θέλουν και να καθορίσουν τη μοίρα τους. Επίσης, 
μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο του ντυσίματός τους τηρώ-
ντας ορισμένους κανόνες. Οι γυναίκες σήμερα είναι πολύ πιο 
ελεύθερες από την εποχή του Σάχη. Η έκφραση της ελευθε-
ρίας τους διακρίνεται και από τον τρόπο, που ντύνονται. Εί-
μαστε αντίθετοι στις ταινίες, που βλάπτουν το ήθος και την 
ισλαμική αγωγή των νέων. Είμαστε υπέρ των εκπαιδευτικών 
ταινιών, που ωφελούν την επιστημονική και ηθική καλλιέρ-
γεια των ανθρώπων. Θα απαγορευτούν τα οινοπνευματώδη 
ποτά και οι ναρκωτικές ουσίες, που βλάπτουν την υγεία. Η 
ισλαμική Δημοκρατία, που θα ιδρύσουμε, δεν θα έχει καμία 
σχέση με τη Σαουδική Αραβία και τη Λιβύη (146).

10.8.1357 (1978)

***** 
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Ερώτηση: Έχουν καταργηθεί πια ορισμένες ισλαμικές πα-
ραδόσεις, όπως η αναγκαστική κάλυψη των γυναικών. Στην 
Ισλαμική Δημοκρατία θα είναι πάλι υποχρεωτική αυτή η πα-
ράδοση; 

Απάντηση: Αυτό που εμείς ονομάζουμε ισλαμική ενδυμα-
σία και κάλυψη, δεν βρίσκεται σε δυσαρμονία με την ελευ-
θερία. Το Ισλάμ αντιτίθεται σε κάθε πράγμα που βρίσκεται 
σε αντίθεση με την τιμή, την εγκράτεια και εμείς καλούμε τις 
γυναίκες να συμμορφωθούν με την ισλαμική σύνεση. Εξάλ-
λου, οι γυναίκες μας έχουν βαρεθεί τις κραυγές «πολιτισμού» 
της δύσης και τα προβλήματα που τις δημιούργησαν και τώρα 
έχουν καταφύγει στο Ισλάμ (147).

7.10.1357 (1978)

****** 

Στο Ισλάμ, η γυναίκα πρέπει να είναι καλυμμένη και συνε-
σταλμένη. Αυτό, όμως, δεν απαιτεί να φορά οπωσδήποτε τσα-
ντόρ. Η γυναίκα μπορεί να επιλέξει όποιο ένδυμα θέλει αρκεί 
να εξασφαλίζει την κάλυψη και τη συστολή της (148).

7.10.1357 (1978) 

****** 

Οι γυναίκες δεν μπορούν να μπουν ακάλυπτες στα υπουρ-
γεία. Μπορούν να εργαστούν στις δημόσιες υπηρεσίες, αρκεί 
να είναι σεμνές και καλυμμένες. Πρέπει οπωσδήποτε να τη-
ρούν τις αρχές του Ισλάμ (149).

15.12.1357 (1979)

****** 

Ερώτηση: Αυτό το τσαντόρ… Κατά την άποψη σας, εί-
ναι σωστό να κρύβονται οι γυναίκες πίσω από το τσαντόρ; 
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Αυτές οι γυναίκες έλαβαν ενεργό μέρος στην Επανάσταση, 
σκοτώθηκαν, φυλακίστηκαν, αγωνίστηκαν. Το τσαντόρ είναι 
μια παλιά παράδοση, τώρα ο κόσμος άλλαξε. Είναι δηλαδή, 
σωστό, να κρύβονται έτσι οι γυναίκες; 

Απάντηση: Αυτό πρώτα από όλα είναι θέμα βούλησης. 
Είναι ένα δικαίωμα των γυναικών. Οι ίδιες το επέλεξαν. 
Εκείνες θέλουν να καλυφθούν. Εσείς, με ποιό δικαίωμα θέ-
λετε να τις αφαιρέσετε το δικό τους δικαίωμα; Καλείτε αυ-
τούς που σέβονται το τσαντόρ, την κάλυψη να βγουν στους 
δρόμους και από τα 35 εκατ. πληθυσμού βγαίνουν στο δρό-
μο τα 33! Τί είναι αυτή η δικτατορική συμπεριφορά εσάς 
των κοσμικών έναντι των γυναικών; Εμείς, δεν λέμε στις 
γυναίκες ότι πρέπει οπωσδήποτε να φορέσουν ένα συγκε-
κριμένο ένδυμα. Για παράδειγμα, για αυτές που είναι συνο-
μήλικές σας δεν υπάρχει υποχρέωση κάλυψης. [22] Εμείς 
εμποδίζουμε τις νεαρές γυναίκες, που βάφονται και βγαί-
νουν στους δρόμους και σέρνουν τους άνδρες πίσω τους. 
Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βασανίζεστε εσείς γι’ αυτό 
το θέμα (150).

21.6.1358 (1979) 

********* 

(Η απάντηση που έδωσε ο ιδρυτής της Ισλαμική Δημο-
κρατίας Ιμάμ Χομεϊνί σε μια ομάδα αδαών ή εχθρών της εξέ-
γερσης, που τον ρώτησαν τί πρέπει να γίνει για τις επιθέσεις 
που δέχονται οι γυναίκες που βγαίνουν στο δρόμο ακάλυ-
πτες).

Είναι πιθανό, τις επιθέσεις αυτές να τις έκαναν ορισμέ-
νοι, που είναι αντίθετοι στην επανάσταση. Γι’ αυτό τον λόγο 
κανένας δεν έχει το δικαίωμα να επιτεθεί στις γυναίκες, που 
κυκλοφορούν ακάλυπτες. Τέτοιου είδους ενέργειες είναι απα-
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γορευμένες για τους Μουσουλμάνους. Πρέπει η Αστυνομία 
να παρεμποδίσει αυτές τις επιθέσεις (151).

13.4.1359 (1980) 

***** 

Η αξία που αναδείχθηκε σήμερα στις ισλαμικές χώρες και 
κυρίως στο Ιράν είναι η εξής: Την εποχή του Σάχη, η αξι-
οπρέπεια και το κύρος του ανθρώπου υπολογιζόταν από τα 
αηδιαστικά μακιγιάζ, τα χυδαία ενδύματα, τα πολυτελή σπί-
τια. Σήμερα, μοναδική αξία είναι ο άνθρωπος. Είναι ο έντιμος 
και ηθικός άνθρωπος. Χάρη σε αυτή την αλλαγή, οι γυναίκες 
σήμερα επικρίνουν τα λούσα, το μακιγιάζ και τις προκλητικές 
εμφανίσεις. Τότε, λοιδορούσαν και υποτιμούσαν τις γυναίκες 
μας που κυκλοφορούσαν καλυμμένες εξαιτίας της εμφάνισής 
τους. Η φτωχοί άνθρωποι ντρέπονταν να κυκλοφορήσουν στα 
μέρη, που πήγαιναν οι ανήθικοι, εύποροι. Τώρα η κατάστα-
ση έχει αντιστραφεί. Σήμερα, αυτές οι βαμμένες, ανήθικες, 
χυδαίες γυναίκες ντρέπονται, όταν βρίσκονται ανάμεσα σας 
(152).

25.12.1359 (1980) 

****** 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι η συστολή 
και η κάλυψη, που ορίζει το Ισλάμ, γίνεται για να προστατεύ-
σετε αυτές τις αξίες σας. Για να ζωντανέψουν οι πανανθρώπι-
νες αξίες και για τους άνδρες και τις γυναίκες, όπως τις όρισε 
ο Θεός, και οι οποίες ενδέχεται να λερωθούν από τα χέρια των 
βέβηλων (153).

21.12.1363 (1984) 

**** 
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Ένα μέλος του Συμβουλίου της Γενικής Διεύθυνσης του 
Ραδιοφωνικού και Τηλεοπτικού Οργανισμού υπέβαλε στον 
Ιμάμη την παρακάτω ερώτηση:

1-Επιτρέπεται η μετάδοση προγραμμάτων, στα οποία οι 
γυναίκες δεν καλύπτουν το πρόσωπο, το λαιμό και τα μαλλιά 
κατά τρόπο κατάλληλο με τα ισλαμικά μέτρα; 

2-Επιτρέπεται να μεταδίδονται αγώνες πάλης, ποδοσφαί-
ρου, όπου το μισό του ανδρικού σώματος είναι ακάλυπτο; 

3-Επιτρέπεται η παρακολούθηση τέτοιων προγραμμάτων, 
που μεταδίδονται από Τηλεοπτικούς Σταθμούς; 

Απάντηση: Δεν απαγορεύεται η παρακολούθηση ταινιών 
και θεατρικών παραστάσεων. Ιδιαιτέρως μάλιστα, όταν πολ-
λά από αυτά τα έργα έχουν διδακτικό περιεχόμενο. Επίσης, 
δεν απαγορεύεται η μετάδοση αθλητικών αγώνων. Κατά δια-
στήματα προβάλλονται κάποια απαγορευμένα πράγματα στην 
Τηλεόραση. Πρέπει να δοθεί κάποια ιδιαίτερη προσοχή στο 
θέμα αυτό και να διορθωθεί. Πρέπει, όμως να απαγορεύσετε 
ρητά το μακιγιάζ. Οι τηλεθεατές δεν πρέπει να παρακολου-
θούν ηδονικές εκπομπές. 

30.9.1366 (1987) 

***** 

Η προσπάθεια, που καταβάλουν ορισμένες ευρωπαϊκές 
χώρες, αλλά και κάποιες δήθεν ισλαμικές, για να σχολιάζουν 
την κάλυψη των γυναικών, ενδέχεται να είναι ένας τρόπος να 
υποβαθμίσουν την απήχηση και την επιρροή, που ασκεί το 
Ισλάμ στην κοινωνία. Στον λεγόμενο ελεύθερο κόσμο θεωρεί-
ται δημοκρατική ενέργεια η πίεση των γυναικών να πετάξουν 
το κάλυμμα της κεφαλής τους. Δεν θεωρείται όμως δημοκρα-
τική η θανατική ποινή, που προβλέπει η νομοθεσία μας για 
όποιον τολμήσει να προσβάλει τον Προφήτη μας. Γιατί σιωπά 
ο κόσμος σήμερα έναντι εκείνων που θέλουν να εμποδίσουν 
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τις νεαρές μουσουλμάνες να φοιτούν στα Σχολεία και τα Πα-
νεπιστήμια με την ισλαμική ενδυμασία τους; Υπάρχει καμία 
δικαιολογία γι’ αυτή την ανελευθερία; Ο Θεός μας ανάθεσε 
κάποιες υποχρεώσεις. Δεν πρέπει να σιωπούμε σαν τους κω-
φάλαλους. Πρέπει να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε 
ζωντανή την επανάστασή μας (155).

2.1.1368 (1989) 

******** 

Η προστασία του ισλαμικού κινήματος και μια συμβου-
λή για τη συνέχισή του 

Σήμερα, η ανάγκη για ενότητα, για ενιαία φωνή του ιρανικού 
λαού, για τη συμμετοχή και τη συμπαράσταση των γυναικών, 
την αγωνιστικότητα της συνοικίας Τσαρμαρντάν [23] είναι 
μεγαλύτερη από πριν την επανάσταση. Οι προδότες, εγκλημα-
τίες που βλέπουν να κινδυνεύουν τα συμφέροντά τους, έχουν 
κινητοποιηθεί για να οδηγήσουν στην ήττα αυτό το κίνημα. 
Έφτασε η ώρα να κοπούν αυτά τα χέρια των προδοτών. Σήμε-
ρα είναι η ημέρα, που πρέπει να κοπούν τα χέρια εκείνων που 
προκαλούν επεισόδια και σπέρνουν τη διχόνοια με διάφορες 
προφάσεις, για να δημιουργήσουν ρήγματα στις τάξεις των 
Μουσουλμάνων. Σήμερα, οι αξιότιμες γυναίκες μας πρέπει να 
κόψουν τα χέρια των προδοτών. Σήμερα, οι στιβαροί άνδρες 
μας πρέπει να κόψουν τα χέρια των προδοτών. Οι ιερωμένοι 
πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση, να κόβουν τα χέρια των 
προδοτών και να διαλύουν τα τεχνάσματά τους (156).

5.2.1358 (1979) 

***** 
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Εσείς οι γυναίκες, οι αδελφές μας και όλος ο λαός του Ιράν 
πρέπει να είναι σε εγρήγορση. Μην επιτρέψετε να χαθεί άδικα 
το αίμα των αγωνιστών μας. Αφήστε τα προσωπικά μίση! Να 
μη δημιουργήσουν διάφορες ομάδες τα χέρια των προδοτών! 
(157).

5.2.1358 (1979) 

***** 

Καθήκον όλων μας, ανδρών, γυναικών και ολόκληρου του 
έθνους είναι η προστασία του κινήματός μας. Να συνεχίσετε να 
ασκείτε αυτό το καθήκον και τώρα με την ίδια αγωνιστικότητα 
που είχατε κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Βρισκόμαστε 
μπροστά σε ένα σταυροδρόμι και ή θα νικήσουμε ή θα χάσου-
με και θα επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Πρέπει 
να γίνουν ομαδικές συγκεντρώσεις, να ξαναγεμίσουν τα τζαμιά 
και να εξηγηθούν τα προβλήματα στις μεγάλες μάζες. Πρέπει 
να καλλιεργηθεί ξανά η ιδέα της επικράτησης των ισλαμικών 
κανόνων σε ολόκληρη την επικράτεια του Ιράν (158).

11.4.1358 (1979) 

***** 

Όλες οι αξιότιμες γυναίκες μας, όλος ο λαός του Ιράν πρέ-
πει να συγκεντρώσει τώρα την προσοχή του σε αυτή την κα-
τεύθυνση. Το κίνημά μας τώρα πορεύεται και μέχρι να εδραι-
ωθεί, πρέπει να το διατηρείτε ζωντανό (159).

17.4.1358 (1979) 

******* 

Οι δυνάμεις ασφαλείας, ο λαός, οι άνδρες και οι γυναίκες 
όλοι, είμαστε επιφορτισμένοι με το καθήκον να διαφυλάξουμε 
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την παρακαταθήκη, που μας άφησε ο Θεός. Η παρακαταθήκη 
αυτή είναι το Ισλάμ, το Κοράνι (160).

11.6.1358 (1979) 

****** 

Όλοι πρέπει να δώσουν τα χέρια. Όχι μόνον οι άνδρες, 
αλλά και οι γυναίκες. Όλοι είναι ίδιοι. Όλοι πρέπει να δώ-
σουν τα χέρια και να ανοικοδομήσουν αυτό το ερείπιο, που 
μας άφησαν για να ζήσουμε (161).

19.10.1358 (1979) 

************** 

Αδέλφια μου! Προσοχή! Έχουμε αναλάβει μεγάλες ευθύ-
νες. Εάν θα χάσουμε την ισλαμική επανάσταση και την ισλα-
μική Δημοκρατία που ιδρύσαμε μετά από τόσους αγώνες, θα 
είμαστε όλοι υπεύθυνοι. 

29.10.1358 (1979) 

******** 

Η θέση της γυναίκας στο ισλαμικό κράτος 

Ομιλίες του Ιμάμη Χομεϊνί για τη θέση και τα δικαιώματα 
των γυναικών 

Ομιλία στις γυναίκες, που προέρχονταν από την πόλη Κομ 

Στο όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού
Χαιρετίζω όλες εσάς τις αξιότιμες κυρίες! Η χάρη του Θεού 

να είναι πάντα μαζί σας. Με τις δικές σας προσπάθειες γενναί-
ες γυναίκες, το Ισλάμ λυτρώθηκε από τα δεσμά της αιχμαλω-
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σίας των ξένων. Η αγάπη του Μεγαλοδύναμου Θεού να είναι 
προς το έθνος του Ιράν, στις γυναίκες και στους άνδρες του. 
Εσείς οι γυναίκες του Ιράν, μαζί με τους άνδρες εξασφαλίσατε 
τη νίκη του Ισλάμ. Ευχαριστώ όλες τις γυναίκες, ιδιαιτέρως 
τώρα τις προερχόμενες από την πόλη Κομ. Ο Μεγαλοδύνα-
μος Θεός να είναι πάντα μαζί σας. Ο Ιμάμης Μεχντί θα είναι 
ευτυχής με εσάς. Εσείς βγήκατε στους δρόμους με τα μωρά 
σας στην αγκαλιά και υποστηρίξατε το Ισλάμ. Μάθαινα τα 
νέα, που έρχονταν από την πόλη Κομ και από άλλες περιοχές. 
Έφταναν σε εμένα τα νέα της συνοικίας Τσαρμαρντάν. Αυτή 
η γενναιότητα με έκανε να νιώθω ιδιαίτερη υπερηφάνεια. Οι 
γυναίκες του Ιράν, της πόλης Κομ και των άλλων πόλεων 
υπήρξαν πρωτοπόρες της νίκης. Αυτές οι γυναίκες ενθάρρυ-
ναν τους άνδρες. Οι άνδρες χρωστάνε αυτή τη νίκη σε εσάς 
τις γενναίες, λεοντόκαρδες γυναίκες. Εγώ, το οφείλω στους 
γενναίους άνδρες και τις γενναίες γυναίκες της χώρας.

Το Ισλάμ τρέφει έναν ιδιαίτερο σεβασμό σε εσάς, τις γυ-
ναίκες. Οι γυναίκες δεν είχαν καμία αξία ενώπιον των ανδρών 
στην Αραβική Χερσόνησο πριν την εμφάνιση του Ισλάμ. Το 
Ισλάμ έδωσε στις γυναίκες τιμή και αξιοπρέπεια. Τις έκανε 
ισότιμες με τους άνδρες. Η χάρη που έκανε το Ισλάμ στις γυ-
ναίκες είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έκανε στους άν-
δρες. Οι άνδρες κάθε έθνους έχουν περισσότερα δικαιώματα 
στον λαό τους, αλλά οι γυναίκες έχουν ακόμα περισσότερα, 
γιατί εκείνες ανατρέφουν και εκπαιδεύουν τους γενναίους άν-
δρες. Το Ιερό Κοράνι ανατρέφει ανθρώπους και οι γυναίκες 
ανατρέφουν ανθρώπους. Άλλωστε το καθήκον των γυναικών 
είναι η ανατροφή ανθρώπων. Εάν απομακρυνθούν οι γυναίκες 
από ένα έθνος, εκείνο καταστρέφεται, αφανίζεται. Οι γυναίκες 
στηρίζουν, ενθαρρύνουν τα έθνη. Στα ισλαμικά κράτη, οι γυ-
ναίκες συμμετέχουν στους πολέμους μαζί με τους άνδρες. Το 
αξίωμα της γυναίκας είναι μεγαλοπρεπέστατο. Είναι ανώτερο 
αξίωμα. Οι γυναίκες στο Ισλάμ κατέχουν ανώτερη θέση. Αυτό 
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το είδαμε και το βλέπουμε και σήμερα. Οι γυναίκες αγωνίζο-
νται δίπλα στους άνδρες και μάλιστα πιο μπροστά από αυτούς. 
Στάθηκαν στα πεδία των μαχών, θυσίασαν τα παιδιά τους και 
αντιστάθηκαν με γενναιότητα. Εμείς θέλουμε η γυναίκα να 
βρίσκεται στην ανώτερη θέση του ανθρωπισμού, που της αρ-
μόζει. Δεν θέλουμε να είναι υποχείριο στα χέρια των αλητών 
και μέθυσων αρσενικών. Η γυναίκα πρέπει να προσδιορίζει τη 
μοίρα της. Οι γυναίκες πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου στην 
Ισλαμική Δημοκρατία. Εάν οι άνδρες έχουν δικαίωμα ψήφου, 
πρέπει να έχουν και οι γυναίκες. Οι γυναίκες τον τελευταίο 
καιρό δεν έχουν φτάσει στον στόχο τους. Μία από τις μεγάλες 
προδοσίες που έγιναν σε βάρος του λαού μας, ήταν και η από-
σπαση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Άφησαν τους νέους 
και τις γυναίκες μας στην οπισθοδρόμηση. Κατέστρεψαν τις 
κοπέλες μας, τις μετέτρεψαν σε ψεύτικες κούκλες. Οι γυναίκες 
μας ήταν γενναίες, αγωνίστριες… Το καθεστώς του Σάχη προ-
σπάθησε να εξαχρειώσει τις γυναίκες μας, να τις κάνει να χά-
σουν τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπειά τους, αλλά δεν τα 
κατάφερε. Γιατί ο Θεός δεν ήθελε να γίνουν έτσι τα πράγματα. 
Φέρθηκαν με μεγάλη ασέβεια στις γυναίκες. Θέλησαν να τις 
ρίξουν από χέρι σε χέρι σαν αντικείμενο, σαν εμπόρευμα. Το 
Ισλάμ εντάσσει τη γυναίκα σε όλα τα επίπεδα της ζωής, όπως 
ακριβώς και τους άνδρες. Για παράδειγμα, αν ο άνδρας πρέπει 
να απέχει από ένα κακό, το ίδιο πρέπει να κάνει και η γυναί-
κα. Οι γυναίκες δεν πρέπει να είναι υποχείρια των ανόητων 
νέων. Οι γυναίκες δεν πρέπει να μεταβάλλονται και κυρίως να 
μην στολίζονται, βάφονται και βγαίνουν στους δρόμους εκ-
θέτοντας τους εαυτούς τους στους ανήθικους ανθρώπους. Οι 
γυναίκες πρέπει να είναι ανθρώπινα όντα. Πρέπει να είναι θε-
οσεβούμενες. Οι γυναίκες κατέχουν υψηλό αξίωμα και έχουν 
ελεύθερη βούληση, όπως οι άνδρες. 

Ο Μεγαλοδύναμος Θεός σάς δημιούργησε θαυμάσια, με 
ανώτερη αξία και ελεύθερες. Όπως ο Θεός έθεσε ορισμένα 
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όρια και περιορισμούς στους άνδρες για να μην καταστρα-
φούν, το ίδιο έκανε και για τις γυναίκες. Όλα γίνονται για το 
καλό σας. Το σύνολο των κανόνων του Ισλάμ είναι για το 
καλό της κοινωνίας. Είναι προδότες εκείνοι, που θέλουν να 
μετατρέψουν τη γυναίκα σε παιχνιδάκι των ανήθικων ανδρών 
και των νέων. Οι γυναίκες δεν πρέπει να εξαπατώνται. Δεν 
πρέπει να νομίζουν ότι είναι απαραίτητο για τη θηλυκότητά 
τους να κυκλοφορούν στους δρόμους, στολισμένες, ξεσκέπα-
στες, χωρίς καλυμμένο το κεφάλι τους. Αυτό δεν είναι απα-
ραίτητο για τη θηλυκότητά τους. Είναι απαραίτητο μόνο για 
τη μετατροπή τους σε κούκλες. Η γυναίκα πρέπει να είναι γεν-
ναία. Πρέπει να μπορεί να παρεμβαίνει στο πεπρωμένο της 
χώρας. Η γυναίκα είναι εκπαιδευτής ανθρώπων. Η γυναίκα 
ανατρέφει ανθρώπους. 

Ο Θεός να προστατεύει τις γυναίκες του Ιράν και εσάς της 
πόλης Κομ από την κακία εκείνων των τύπων που είναι στην 
πραγματικότητα ζώα. Όπως ενεργήσατε μέχρι σήμερα και 
στέψατε με νίκη το κίνημά μας, έτσι και τώρα πρέπει να δρα-
στηριοποιηθείτε, όταν χρειαστεί και να ξεσηκωθείτε. Η χώρα 
σας ανήκει, βρίσκεται στα χέρια σας. Κόπηκαν τα χέρια των 
ξένων, των ρουσφετολόγων, των αλητών και τώρα η χώρα 
βρίσκεται στα δικά σας χέρια. Εσείς πρέπει να επανιδρύσετε 
το κράτος. Όλος ο λαός του Ιράν, άνδρες και γυναίκες, πρέπει 
μαζί να επιδιορθώσουν αυτό το ερείπιο, που μας άφησαν. Δεν 
μπορούν να το κάνουν μόνον οι άνδρες. Πρέπει άνδρες και 
γυναίκες μαζί να ξαναφτιάξουν τη χώρα. Η γυναίκα πριν το 
γάμο, κατά την ώρα της σύναψης του γάμου, μπορεί να επι-
βάλει ορισμένους όρους που δεν θα αντιβαίνουν στους ιερούς 
κανόνες, αλλά και στη δική της αξιοπρέπεια. Για παράδειγ-
μα, μπορεί να ορίσει τον εαυτό της εκπρόσωπο διαζυγίου σε 
περίπτωση που ο σύζυγός της δεν της συμπεριφέρεται καλά, 
είναι ανήθικος και δεν είναι δυνατή η συμβίωση μαζί του. Το 
Ισλάμ αναγνωρίζει στη γυναίκα αυτό το δικαίωμα. Εάν το 
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Ισλάμ καθόρισε κάποιους περιορισμούς για τους άνδρες και 
τις γυναίκες, αυτό είναι για το καλό σας. Όλοι οι ισλαμικοί 
νόμοι είτε περιορίζουν τα δικαιώματα, είτε τα αυξάνουν, απο-
βλέπουν μόνο στο δικό σας καλό. Όπως έδωσε στον άνδρα το 
δικαίωμα του διαζυγίου, έτσι έδωσε και στη γυναίκα τη δυνα-
τότητα να θέσει τους όρους της και να αποκτήσει εκείνη αυτό 
το δικαίωμα. Όταν ο άνδρας δεχθεί τον όρο της γυναίκας, δεν 
μπορεί μετά να τον αναιρέσει. Εάν κατά τη διάρκεια του γά-
μου τεθεί αυτός ο όρος, ο άνδρας δεν μπορεί να συμπεριφερ-
θεί άσχημα στη γυναίκα του. Εάν το κάνει, θα δεχθεί μια σύ-
σταση να μην το ξανακάνει. Εάν παρά ταύτα το επαναλάβει, 
θα του επιβληθεί τιμωρία. Εάν δεν δεχτεί την τιμωρία, τότε ο 
θρησκευτικός νομοθέτης αποφασίζει την έκδοση διαζυγίου. Ο 
Θεός να δώσει σε όλες υγεία, ευτυχία, ευδαιμονία, πίστη και 
σωστή εκπαίδευση. Χαιρετισμούς σε όλες εσάς τις αξιότιμες 
και προσφιλείς γυναίκες (163).

15.12.1357 (1979) 

******

Ομιλία του Ιμάμη Χομεϊνί σε αντιπροσωπεία γυναικών από την 
πόλη Κομ, που τον επισκέφθηκε 

Στο Όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού. 
Εμένα με εξόρισαν από την πόλη Κομ, εσείς όμως κυρίες 

και κύριοι ήσασταν εδώ και υπομείνατε πολλές στεναχώριες. 
Οι νέοι μας ήταν τότε κοντά σας, αλλά τώρα που ήρθα, ο πόνος 
τους καίει τα στήθη των γονιών τους και τα δικά μου. Εκφρά-
ζω τα συλλυπητήριά μου στο λαό της πόλης Κομ, για τους νέ-
ους εκείνους που οι φωτογραφίες τους είναι τοιχοκολλημένες 
στους τοίχους της ιερατικής σχολής Φεϊζιέ. Εκφράζω τα συλ-
λυπητήριά μου στις μάνες εκείνων των νέων που σηκώνουν το 
θεόρατο βουνό του δυσβάστακτου πόνου των παιδιών τους. 
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Αυτό το έζησε ολόκληρη η χώρα μας. Για πενήντα και πλέ-
ον χρόνια ζήσαμε σε ολόκληρη την επικράτεια στεναχώριες, 
πιέσεις και εξάρτηση από τους ξένους. Μόνο ο Θεός ξέρει το 
πώς κατάντησαν τη χώρα μας ο πατέρας και ο γιος. Σε όλη 
την ιστορική μας πορεία, κανένας δεν πρόδωσε το Ιράν όπως 
αυτοί. Στην ιστορία των 2.500 και πλέον χρόνων όλοι οι βα-
σιλείς και οι ηγέτες, που διοίκησαν τη χώρα, ήταν λίγο πολύ 
προδότες. Ακόμα και οι καλύτεροί τους πρόδωσαν το λαό. Η 
προδοσία τους, όμως δεν έμοιαζε με κανέναν τρόπο με αυτών 
των δύο. Μόνο ο Θεός ξέρει την προδοσία, που έκαναν στη 
χώρα τους. Τα εγκλήματα, που διέπραξαν, είναι πάρα πολλά. 
Οι περισσότερες δεν γνωρίζετε την εποχή του Ριζά Χαν. Τι 
είδαν τα μάτια μας τότε! Τι δεν έκαναν στις γυναίκες της πό-
λης Κομ, αλλά και των άλλων πόλεων. Όλα αυτά τα δίδαξαν 
ξένοι δάσκαλοι στον Ριζά Χαν. Με την μεταρρύθμιση, που 
επικαλέστηκαν, άλλαξαν διά της βίας το θρησκευτικό ντύσιμο 
των γυναικών μας. Ποδοπάτησαν το Ισλάμ. Καταπάτησαν την 
αξιοπρέπεια των πιστών. Ξεφτίλισαν την αξιοπρέπεια των γυ-
ναικών μας. Τι δεν έκαναν τα όργανά του στις γυναίκες μας... 
Και με τι τρόπο… Πόσα τσαντόρ και πόσες μαντήλες λεηλα-
τήθηκαν. Είμαστε μάρτυρες όλων αυτών. Εσείς είδατε με τα 
μάτια σας το τί έκανε ο γιος του, Μοχαμμάντ Ρεζά, στη χώρα 
με την πρόφαση του πολιτισμού και του εκσυγχρονισμού… 

Δεν μπορείτε ούτε καν να φανταστείτε το πώς ξεπούλησαν 
τη χώρα και τί έκαναν σε αυτήν… Δεν μπορούμε να ξέρουμε 
όλα τα εγκλήματα και τις προδοσίες, που έκαναν. Δεν γνωρί-
ζουμε ούτε πού έχουν συγκεντρώσει την περιουσία τους. Δεν 
ξέρει κανείς αν τα ποσά, που ανακοινώθηκαν, είναι σωστά ή 
όχι. Δεν είναι γνωστό το ύψος των καταθέσεων, που έχουν 
στις Τράπεζες των ΗΠΑ, της Αγγλίας και των άλλων χωρών. 
Λέγεται ότι έβγαλαν τελευταία από τη χώρα 23 δις δολάρια. 
Κανείς δεν ξέρει πόσα έβγαλαν πιο πριν! 

Όταν ξέσπασε ο Παγκόσμιος Πόλεμος, οι σύμμαχοι κα-
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τέβασαν από τον θρόνο τον Ριζά Χαν και τον εξόρισαν στο 
νησί Μόρις. Τότε γέμισε βαλίτσες με κοσμήματα και τα πήρε 
μαζί του. Όπως μας είπαν, τον επιβίβασαν σε ένα πλοίο και 
ετοιμαζόταν να φύγει. Τον κατέβασαν, όμως και του ζήτησαν 
να επιβιβαστεί σε άλλο πλοίο, που ήταν γεμάτο με ζώα. Όταν 
εκείνος τους ρώτησε τί θα γίνουν οι βαλίτσες του, του είπαν 
ότι θα μείνουν εκεί και θα τις πάρει αργότερα. Μετά πήγαν τις 
βαλίτσες στην Αγγλία και διασπάθισαν το περιεχόμενό τους.

Αλλά και την εποχή του γιου του πήραν τα πάντα μας, την 
αξιοπρέπεια, την τιμή μας. Δεν έβλαψαν την υλική μας δύνα-
μη, όσο έβλαψαν το ανθρώπινο δυναμικό μας. Παρεμπόδισαν 
την πρόοδο των ανθρώπων μας. Άνοιξαν κέντρα ακολασίας, 
χαρτοπαιξίας και έσπρωξαν εκεί τους νέους μας, καθιστώντας 
τους αδιάφορους για το μέλλον της πατρίδας. Την εποχή εκεί-
νη, οι νέοι μας εθίστηκαν στα ναρκωτικά. Αλλά το ισλαμικό 
κίνημα, με τη βοήθεια του Θεού έφτασε στο απόγειό του τα 
τελευταία δυο χρόνια και σας βοήθησε. 

Εσείς οι γυναίκες αποδείξατε ότι ήσασταν στα πεδία του 
αγώνα πιο μπροστά από τους άνδρες. Οι άντρες εμπνεύστη-
καν από εσάς. Οι άνδρες του Ιράν πήραν μαθήματα από τις 
γυναίκες του Ιράν. Και οι άνδρες της πόλης Κομ είδαν το δικό 
σας παράδειγμα, των ευλογημένων γυναικών. Πήραν από 
εσάς μαθήματα. 

Το Ισλάμ σας σέβεται τόσο πολύ, περισσότερο από τους 
άνδρες. Το Ισλάμ θέλει να σας σώσει. Θέλει να σας λυτρώσει 
από το καθεστώς της κούκλας, που σας είχαν μετατρέψει. Θέ-
λει να σας εκπαιδεύσει σαν τέλειους ανθρώπους για να ανα-
θρέψετε εκλεκτούς ανθρώπους. 

Σας ευγνωμονώ όλες, που συμμετείχατε σε αυτόν τον αγώ-
να. Συμμερίζομαι τον πόνο των μανάδων, που συμμετείχαν 
στον αγώνα και έχασαν τα αγαπημένα τους παιδιά. Παρακα-
λώ το Θεό για την ανάπαυση των ψυχών αυτών των ηρώων 
μας. Η χάρη και η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας. Ο Θεός 
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να σας δίνει ευτυχία και να εκπληρώσει όλους τους στόχους 
σας. 

Όλες πρέπει να ασκήσετε το δικαίωμα ψήφου και να ψηφί-
σετε την Ισλαμική Δημοκρατία. Πρέπει να ψηφίσετε, γιατί δεν 
διαφέρετε από τους άλλους. Βρίσκεστε μάλιστα πιο μπροστά 
από τους άνδρες. Γιατί οι άνδρες μεγαλώνουν, ανατρέφονται 
στα χέρια σας. Να ξέρετε την αξία σας. Το Ισλάμ γνωρίζει την 
αξία σας. 

Να συμμετάσχετε όλες στο δημοψήφισμα και να ψηφίσετε 
την Ισλαμική Δημοκρατία. Ελπίζω να ιδρυθεί ένα καθεστώς 
ισλαμικής δικαιοσύνης, που θα σώσει τη χώρα από όλες τις 
δυσκολίες. Δεν θα επιτρέψει στους ξένους να απλώσουν ξανά 
τα χέρια τους στη χώρα και θα εξασφαλίσει την ελευθερία και 
την ανεξαρτησία όλων μας. Να έχετε πάντα τη βοήθεια του 
Θεού. 

Στέλνω τα χαιρετίσματά μου σε εσάς και εύχομαι να έχετε 
την ευλογία του Θεού.

17.12.1357 (1979) 

****** 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 

ΟΜΙΛΙΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ 
ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Το Ισλάμ προσεγγίζει με σοβαρότητα όλες τις πτυχές της 
οικογενειακής ζωής 

Η Σαρία περιλαμβάνει κανόνες και διατάξεις, οι οποίες στο 
σύνολό τους ρυθμίζουν γενικά την κοινωνική τάξη. Σε αυτό 
το νομικό πλέγμα συμπεριλαμβάνονται όλες οι ανάγκες του 
ανθρώπου. Οι σχέσεις με τους γείτονες, με τους συγγενείς, με 
τους συμπολίτες, ο πόλεμος και η ειρήνη στην ιδιωτική και 
την οικογενειακή ζωή. Προβλέπονται ακόμα διατάξεις για τις 
σχέσεις με άλλα έθνη, για την επιβολή ποινών, για τις εμπο-
ρικές και βιομηχανικές συναλλαγές καθώς και για την καλλι-
έργεια της γης. Υπάρχουν κανόνες για τη σύναψη γάμου και 
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για το βρέφος πριν ακόμα συλληφθεί στη μήτρα της μητέρας 
του. Οι κανόνες αυτοί ρυθμίζουν τον τρόπο, με τον οποίο θα 
γίνει ο γάμος, τί πρέπει να τρώνε οι υποψήφιοι γονείς κατά 
την περίοδο της σύλληψης, ποιούς όρους πρέπει να τηρούν, 
ποιά είναι τα καθήκοντα των γονιών κατά το στάδιο του θη-
λασμού, πώς πρέπει να ανατραφεί ένα παιδί και πως πρέπει να 
συμπεριφέρονται οι σύζυγοι μεταξύ τους και στα παιδιά τους. 
Υπάρχουν αρχές και κανόνες για όλα αυτά τα στάδια και όλες 
αυτές τις περιόδους, μέχρι να δημιουργηθεί ένας άνθρωπος. 

Το βιβλίο Βελαγαίτε Φαγί σελ. 21

***** 

Ένα από τα ζητήματα που κρίνουν αν το παιδί θα έχει, όταν 
μεγαλώσει, ροπή προς το καλό ή το κακό, είναι και η τήρηση 
των κανόνων συμπεριφοράς του γάμου. Αφορούν στην υπα-
κοή στους ιερούς κανόνες κατά την ώρα της ένωσης και τη 
λήψη σοβαρά υπόψη της ώρας και του χρόνου, που επιτρέ-
πεται η συνένωση. Υπάρχουν ιδιαίτερες εντολές του Ισλάμ 
για την περίοδο εγκυμοσύνης, για τον χρόνο θηλασμού, την 
επιλογή παραμάνας, που θα θηλάσει το παιδί. Γιατί όλα αυτά 
επηρεάζουν σημαντικά την σωματική και ψυχική ανάπτυξη 
του ανθρώπου. Την σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία 
του παιδιού επηρεάζουν επίσης το περιβάλλον στο οποίο ζει 
και μεγαλώνει, η προσωπικότητα εκείνου που το ανατρέφει, 
οι δάσκαλοι, οι φίλοι, η επιστημονική γνώση που αποκτά κ.α. 
Οι παράγοντες, που επηρεάζουν τη διαμόρφωση του ανθρώ-
που, είναι τόσο πολλοί, που είναι αδύνατο να αναφερθούν 
όλοι εδώ… 

Τελάμπ βα εραντέ σελ 148 )

***** 
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Το Ισλάμ ζυμώνει το προζύμι του ανθρώπου πριν ακόμα 
γεννηθεί, καθορίζει το πρόγραμμά του και ορίζει το είδος της 
κοινωνικής ζωής που πρέπει να ακολουθήσει μέσα στην οικο-
γένειά του. Το Ισλάμ έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και αρχές 
για την ανατροφή, την εκπαίδευση, την είσοδο στην κοινωνία, 
τις σχέσεις με τις υπόλοιπες εθνότητες και τα κράτη. Στους 
ιερούς κανόνες του Ισλάμ προβλέπονται υποχρεώσεις και ευ-
θύνες για όλα αυτά. 

23.8.1344 (1965)

************** 

Το Ισλάμ ανατρέφει τον άνθρωπο με ηθικές αξίες. Τον εφο-
διάζει ακόμα και με κανόνες καλής συμπεριφοράς. Το Ισλάμ 
έχει ιδιαίτερους κανόνες συμπεριφοράς για τη συναναστροφή 
με άλλους. Καθορίζονται, όμως, πρώτα από όλα οι ευθύνες, 
που πρέπει να αναλάβει κάποιος και ο τρόπος με τον οποίο 
πρέπει να συμπεριφερθεί στον εαυτό του. Υπάρχουν, επίσης, 
διατάξεις για τη συμπεριφορά του ατόμου εντός της οικογένει-
ας, για το πώς πρέπει να φερθεί στο παιδί του, στους γείτονες, 
στη συνοικία, στους φίλους, στους ομοθρήσκους, σε αυτούς 
που αντιδρούν στην πίστη του. Όλα αυτά, το Ισλάμ τα προβλέ-
πει και τα ρυθμίζει. Στην πραγματικότητα, το Ισλάμ καθορίζει 
όλο το φάσμα του βιολογικού κύκλου πριν από τη γέννα, την 
ανατροφή, την εφηβεία, τα νεανικά χρόνια, το γάμο, την οικο-
γένεια, τα γηρατειά, το θάνατο και τη μεταθανάτια ζωή.

6.7.1356 (1977) 

**** 

Υπάρχουν και άλλοι κανόνες και διατάξεις, που αφορούν 
στα άτομα. Το Ισλάμ έχει διατάξεις, που αφορούν στη συμπε-
ριφορά που θα καθορίσει την οντότητα του εμβρύου, πριν 
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ακόμα γεννηθεί. Για να γεννηθεί ένα άτομο έντιμο, ηθικό, με 
καλούς τρόπους και σωστό… Υπάρχουν συγκεκριμένες δια-
τάξεις, που αφορούν στο πώς πρέπει να είναι ο γάμος, οι σχέ-
σεις των συζύγων μεταξύ τους και με τους άλλους, η περίοδος 
της εγκυμοσύνης, του θηλασμού του βρέφους, της ανατροφής 
εκ μέρους της μητέρας και η εκπαίδευση. Για όλα αυτά, υπάρ-
χουν εξαιρετικοί κανόνες και αρχές. 

18.8.1357 (1978) 

****** 

Η μια διάσταση του Ισλάμ είναι το κράτος και αφορά στη 
διακυβέρνηση, τη διοίκηση και την πολιτική. Η άλλη διάστα-
σή του αφορά στην πνευματική καλλιέργεια του ατόμου. Στο 
επίπεδο αυτό, το Ισλάμ έχει σαν συνομιλητή του το ίδιο το 
άτομο. Συνιστά στο άτομο «έτσι πρέπει να είναι τα πιστεύω 
σου, το ήθος σου, η συμπεριφορά και οι αρχές σου». Σε άλλες 
κοινωνίες, στα μη ισλαμικά κράτη, η εξουσία δεν ασχολείται 
με αυτά τα θέματα. Δηλαδή κανένα κράτος δεν λέει στον πο-
λίτη του «όταν είσαι στο σπίτι σου μην κάνεις αυτό κι εκείνο». 
Το Ισλάμ, όμως ασχολείται με εσάς και όταν ακόμα βρίσκεστε 
μόνοι στο σπίτι σας. Σας δείχνει τον τρόπο, που πρέπει να 
φέρεστε, πώς πρέπει να είναι το ήθος σας, με ποιούς τρόπους 
και με ποιές αρχές πρέπει να συμπεριφέρεστε στα παιδιά σας, 
το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο πατέρας στο παιδί και το 
παιδί στον πατέρα, το ίδιο και για τη μητέρα, για τα αδέλφια 
και για το σύνολο της οικογένειας. Το Ισλάμ βοηθάει με τις 
αρχές και τους κανόνες του και τις σχέσεις μεταξύ των οικο-
γενειών. 

21.8.1357 (1978) 

************ 
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Το Ισλάμ είναι μια θρησκεία, που ανήκει σε όλους. Εμφα-
νίστηκε για να αναθρέψει τους ανθρώπους, όπως ακριβώς τους 
θέλει ο Θεός. Το Ισλάμ ήρθε για να μάθει στους ανθρώπους να 
είναι δίκαιοι, να μην τυραννούν τους συνανθρώπους τους, να 
μην αδικούν τους συντρόφους, τα αδέλφια, τους φίλους τους 
και να τους οδηγήσει σε ένα επίπεδο ωριμότητας και τελειότη-
τας. Το Ισλάμ ήρθε για να διαμορφώσει ανθρώπους δίκαιους, 
ώριμους, οι οποίοι θα συμπεριφέρονται με ήθος και ανθρωπιά 
σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες της ζωής τους. 

21.8.1357 (1978) 

******* 

Εμείς από την αρχή επιθυμούμε ένα σχολείο, που θα εκ-
παιδεύει τους μαθητές κατάλληλα για να γίνουν ώριμοι και 
τέλειοι άνθρωποι. Κοιτάξτε να δούμε, εάν υπάρχει καμία 
άλλη σχολή, καμία άλλη ιδεολογία σε αυτό τον κόσμο που 
φροντίζει και καθοδηγεί τον άνθρωπο πριν από το γάμο των 
γονιών του. Όλες οι σχολές, οι ιδεολογίες ασχολούνται μόνο 
με τους ενήλικες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Ισλάμ, όμως, 
λέει στον άνθρωπο πριν αρχίσει την έγγαμη ζωή του, ποιό σύ-
ντροφο να επιλέξει. Γιατί το κάνει; Ο άνδρας και η γυναίκα 
θα αναθρέψουν ανθρώπους. Γι’ αυτό το κάνει. Το ανδρόγυνο 
αποτελεί την αρχή της δημιουργίας ενός ατόμου. Το Ισλάμ 
θέλει το παιδί του κάθε ζευγαριού, που θα βγει στην κοινω-
νία, να έχει ανατραφεί με ευσέβεια και σωστό τρόπο. Γι’ αυτό 
προβλέπει και καθορίζει πώς πρέπει να είναι η γυναίκα και 
ο άνδρας πριν τον γάμο, τον τρόπο που πρέπει να συμπερι-
φέρονται οι σύζυγοι μεταξύ τους, σε ποιά οικογένεια πρέπει 
να ανατραφούν, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στην έγγα-
μη ζωή τους, τις αρχές και τους τρόπους συμπεριφοράς στην 
ένωση των συζύγων, την περίοδο εγκυμοσύνης, της γέννας, 
την φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών. Όλα αυτά γίνο-
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νται για να ανατραφεί ένα ευσεβές και σωστό άτομο από δυο 
γονείς και να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο με αρχές και 
αξίες. Μόνον έτσι θα επικρατήσει η δικαιοσύνη και η ευσέ-
βεια στον κόσμο. Αυτό είναι, λοιπόν, το Ισλάμ. Θέλει να δη-
μιουργήσει ανθρώπους. Γι’ αυτό και αρχίζει τη φροντίδα πριν 
από το γάμο. Το Ισλάμ προβλέπει και ρυθμίζει, επίσης, τον 
θηλασμό του βρέφους, τον τρόπο ανατροφής από τους γονείς 
τους, την προετοιμασία του για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 
τον τρόπο συμπεριφοράς του στο σχολείο ακόμα και το πώς 
πρέπει να είναι οι δάσκαλοι και οι παιδαγωγοί του. Όταν το 
παιδί ενηλικιωθεί, τότε το Ισλάμ συνεχίζοντας την διά βίου 
εκπαίδευσή του, του μαθαίνει τί πρέπει και τί δεν πρέπει να 
κάνει. Όλα αυτά γίνονται για να αποκτήσει η κοινωνία αν-
θρώπους έντιμους, ευσεβείς και σωστούς. 

10.10.1357 (1978) 

***** 

Εάν συνειδητοποιήσετε την ανθρωπιστική διάσταση του 
Ισλάμ, θα διαπιστώσετε ότι έχει υπολογίσει όλες τις λεπτομέ-
ρειες, έχει καθορίσει τις απαιτούμενες αρχές και έχει θεσπίσει 
όλους τους απαραίτητους κανόνες. Το Ισλάμ έχει σχέδια και 
προγράμματα για τον άνθρωπο πριν ακόμα γεννηθεί, πριν τον 
γάμο των γονιών του και πριν ακόμα αναπτυχθεί το έμβρυό 
του. Το Ισλάμ προβλέπει το πώς πρέπει να επιλεγεί η σύζυγος, 
ο σύζυγος, το πώς πρέπει να γίνει ο γάμος, ποιοί είναι οι κανό-
νες και οι τρόποι συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του γάμου 
και της εγκυμοσύνης. Οι διατάξεις του είναι διατυπωμένες 
με προσοχή και με φροντίδα, όπως ακριβώς κάνει ο γεωργός, 
όταν πρόκειται να σπείρει το χωράφι του. Φροντίζει δηλαδή 
να είναι εύφορο το χώμα, να έχει εξασφαλίσει το νερό που θα 
θρέψει τα σπαρτά, να γνωρίζει τον χρόνο που θα τα ποτίσει 
και να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος για την ανάπτυξη των 
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καλλιεργειών του. Το Ισλάμ ξεκινά το έργο του για την ανα-
τροφή του βρέφους πριν από το γάμο των γονιών του. Ενώ-
πιον του Ισλάμ, ο αγρός, στον οποίο θα φυτέψουν σπόρους, 
πρέπει να είναι γερός και καθαρός. Η σύζυγος, που θα επιλε-
γεί, πρέπει να είναι έντιμη, σωστή και να διακατέχεται από 
ανθρώπινα συναισθήματα και επιδεξιότητες. Στη συνέχεια, 
υπάρχουν κανόνες που αφορούν στην περίοδο εγκυμοσύνης 
μέχρι τη γέννηση του παιδιού. Καμία από τις νομοθεσίες, που 
έχουν φτιάξει οι άνθρωποι, δεν καλύπτει τέτοιο εύρος. Αυτό 
είναι έργο μόνον των Προφητών. 

14.11.1357 (1978) 

****** 

Να ξέρετε ότι το Ισλάμ έχει τα πάντα. Προβλέπει τα πάντα 
πριν τη γέννηση του ατόμου και μέχρι το θάνατό του. Αυτοί 
είναι προοδευτικοί και εξελιγμένοι κανόνες. Είναι αρχές και 
διατάξεις, που εξασφαλίζουν την ευτυχία του ανθρώπου σε 
αυτήν και στην άλλη ζωή. 

30.11.1357 (1978)

***** 

Το Ισλάμ είναι ένα καθεστώς, είναι μια πολιτική δομή κρά-
τους. Όλα τα άλλα πολιτεύματα δεν έδωσαν σημασία σε αρκε-
τά σημεία, το Ισλάμ δεν παράβλεψε κανένα σημείο. Δηλαδή 
το Ισλάμ εκπαιδεύει τον άνθρωπο σε όλες τους τις διαστάσεις. 
Για παράδειγμα, ο άνθρωπος έχει υλική υπόσταση. Το Ισλάμ 
καθόρισε κανόνες για αυτή τη διάσταση του ατόμου. Ο άνθρω-
πος έχει πνευματική υπόσταση. Το Ισλάμ έλαβε υπόψη του τα 
ζητήματα, που αφορούν σε αυτή την ιδιότητά του. Αλλά προ-
χώρησε και πάρα πέρα. Συνιστά στους υποψήφιους γονείς τί 
είδους συντρόφους να επιλέξουν. Γιατί σκοπός του Ισλάμ εί-
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ναι να αναθρέψει ανθρώπους. Προβλέπει, ποιά πρέπει να εί-
ναι η ηθική, η θρησκευτική πίστη και το δόγμα των συζύγων. 
Ο γεωργός πριν σπείρει τον σπόρο του στη γη, εξετάζει την 
κατάσταση του αγρού και υπολογίζει το πώς θα αναπτυχθεί ο 
σπόρος στο χώμα. Εντοπίζει εκ των προτέρων και εξαφανίζει 
όλα εκείνα τα στοιχεία, που μπορεί να βλάψουν το φυτό, όταν 
πρασινίσει. Ο γεωργός είναι υποχρεωμένος να επιδείξει την 
ίδια προσοχή και φροντίδα μέχρι να ωριμάσει καλά ο καρπός 
και να φτάσει η εποχή της συγκομιδής. Το Ισλάμ φέρεται στους 
ανθρώπους κατά τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή λαμβάνει μέτρα πριν 
από τη σπορά, όπως ο αγρότης που θέλει να συλλέξει καλούς 
καρπούς. Συμβουλεύει τους ανθρώπους πώς πρέπει να γίνουν 
γονείς, πώς να συμβιώσουν στην οικογένεια και ποιούς συντρό-
φους να επιλέξουν. Αυτό το κάνει, γιατί σκέπτεται την έκβαση 
της δουλειάς. Εάν, για παράδειγμα, ο πατέρας ή η μητέρα είναι 
ανήθικοι, η συμπεριφορά τους είναι απάνθρωπη, αυτό θα πε-
ράσει γενετικά και στα παιδιά τους. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, 
το Ισλάμ φροντίζει όπως ο γεωργός από την αρχή, πριν από το 
γάμο την υπόθεση. Το Ισλάμ έχει συγκεκριμένες αρχές και κα-
νόνες, που προβλέπουν τη δημιουργία χρήσιμων ανθρώπων για 
το κοινωνικό σύνολο, πριν από τη γέννησή τους. Κανένα άλλο 
καθεστώς, κανένα άλλο κράτος στον κόσμο δεν δίνει σημασία 
σε αυτά τα πράγματα. Το μόνο πράγμα που σκέπτονται, είναι 
η εξασφάλιση της τάξης στην κοινωνία που κυβερνούν, για το 
προσωπικό τους συμφέρον. Για να μπορούν δηλαδή να λεηλα-
τούν το λαό με την ησυχία τους. Αυτά τα θέματα δεν είναι ση-
μαντικά ακόμα και για εκείνους, που είναι καλοί και δίκαιοι. Οι 
εξουσίες αυτές ενδιαφέρονται στο να συμμαζέψουν τα κοινω-
νικά τους ζητήματα και αυτό είναι όλο. Ο άνθρωπος έχει υλική 
και πνευματική υπόσταση. Υπάρχουν ειδικές διατάξεις για την 
υλική υπόσταση του. Όλα τα άλλα καθεστώτα αδιαφορούν για 
την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, για την κατάλληλη 
εκπαίδευση του, ώστε να εξελιχθεί σε ανώτερο πνευματικό και 
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ηθικό επίπεδο. Κρατά τον άνθρωπο από το χέρι και τον οδηγεί 
στον Melekut-i Ala (Ανώτατη πνευματική θέση). Τα άλλα κα-
θεστώτα δεν είναι σαν το Ισλάμ. 

30.11.1357 (1978) 

****** 

Οι θρησκείες ενδιαφέρονται για όλες τις πλευρές του αν-
θρώπου. Μάλιστα πριν ακόμα γεννηθούν. Πώς πρέπει να γίνει 
ένας γάμος, πώς πρέπει να είναι οι σύζυγοι, ποιοί είναι οι όροι 
του γάμου, πώς πρέπει να επιλέξει ένας άνδρας τη σύζυγο και 
μια γυναίκα τον σύζυγό της; Ο γάμος είναι ένα είδος σπο-
ράς για τη δημιουργία ανθρώπου. Ενδιαφέρονται δηλαδή για 
τον άνθρωπο πριν από τον γάμο. Λαμβάνουν μέτρα για την 
σωματική, πνευματική και ψυχική υγεία του παιδιού, που θα 
γεννηθεί. Προβλέπουν τις προϋποθέσεις του γάμου, τις συν-
θήκες υπό τις οποίες επιτρέπεται ο γάμος, τις προϋποθέσεις 
της ένωσης του άνδρα και της γυναίκας, τις αρχές και τους 
κανόνες συμπεριφοράς της ένωσης, τον τρόπο διατροφής της 
μητέρας κατά τη διάρκεια του τοκετού, ο τρόπος ζωής της 
εγκύου, την επιλογή παραμάνας για τον θηλασμό του βρέ-
φους και με ποιόν τρόπο πρέπει να γίνει αυτή. Ποιές ώρες και 
κάτω από ποιές συνθήκες πρέπει να θηλάζει το παιδί; Πώς 
πρέπει να φροντίζει η μητέρα το παιδί, πώς να το ανατρέφει, 
Πώς να του συμπεριφέρεται ο πατέρας, όταν μεγαλώσει λίγο 
το βρέφος. Πώς πρέπει όλη η οικογένεια να ασχολείται με την 
ανατροφή του παιδιού. Πώς πρέπει να είναι ο δάσκαλός του 
και η κοινωνία, στην οποία θα ζήσει. Το Ισλάμ ενδιαφέρεται 
για όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά συντελούν στο να γίνει ένα παιδί 
έντιμος, σωστός, εκλεπτυσμένος άνθρωπος. 

24.2.1358 (1979)

****** 
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Το Ισλάμ ενδιαφέρεται για όλα. Σας ετοιμάζει τα σχέδια 
και τα προγράμματα για το παιδί, που θα φέρετε στον κόσμο 
και τον τρόπο που θα το αναθρέψετε πριν ακόμα παντρευτεί-
τε. Τί είδους γυναίκα θα διαλέξετε; Τί είδους άνδρα θα διαλέ-
ξετε; Πώς πρέπει να είναι ένας άνδρας; Πώς πρέπει να είναι 
μια γυναίκα; Το Ισλάμ καθορίζει όλα αυτά, γιατί το παιδί που 
θα έρθει στον κόσμο πρέπει να μεγαλώσει με φροντίδα, όπως 
το φυτό, για να ωριμάσει. Ο γεωργός που θέλει να σπείρει, 
εξετάζει να δει πώς είναι το χώμα, η κοπριά, πότε πρέπει να 
ποτίσει για να έχει καλή σοδειά Έτσι είναι και ο άνθρωπος, 
ένας σπόρος. Πρέπει λοιπόν να φροντίσει κανείς να δει, πώς 
είναι ο αγρός στον οποίο θα σπείρει, την υφή του χώματος, 
αλλά και πώς πρέπει να είναι εκείνος που θα βάλει το σπόρο. 
Το Ισλάμ ρυθμίζει όλες αυτές τις καταστάσεις, γιατί θέλει να 
αναθρέψει ανθρώπους, θέλει να δημιουργήσει ανθρώπους! 

24.2.1358 (1979) 

****** 

Οι κανόνες του Ισλάμ προβλέπουν συγκεκριμένο πρό-
γραμμα και σχέδιο για το γάμο σας πριν ακόμα παντρευτείτε, 
γιατί μέσω αυτού θα έρθει ένα παιδί στον κόσμο και πρέπει να 
ανατραφεί σωστά για να γίνει άνθρωπος. Γι’ αυτό τον λόγο, τα 
σχέδια του Ισλάμ ξεκινούν πριν από τον γάμο. Ας υποθέσουμε 
ότι εσείς θέλετε τώρα να παντρευτείτε. Κανένας νόμος του 
κράτους σε ολόκληρο τον κόσμο δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό το 
θέμα. Εάν θέλετε να παντρευτείτε, παντρευτείτε όπως θέλετε 
αρκεί ο γάμος να καταγραφεί επίσημα. Τα υπόλοιπα αφορούν 
μόνον σ’ εσάς. Το Ισλάμ, όμως, ενδιαφέρεται για το γάμο πριν 
εσείς αποφασίσετε να παντρευτείτε. Γιατί αντιμετωπίζει τον 
γάμο σαν μια πράξη δημιουργίας ανθρώπου. Το παιδί αυτό 
πρέπει να γίνει και να ανατραφεί με σωστό τρόπο. Το Ισλάμ 
είναι στοργικό και φιλικό σαν τον γεωργό. Φροντίζει να είναι 
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καλή η σπορά, γόνιμος ο αγρός, να ποτίζεται σωστά και να εί-
ναι καλοί οι σπόροι. Γιατί το Ισλάμ θέλει να δημιουργήσει, να 
αναπτύξει ανθρώπους. Το Ισλάμ μπαίνει στο κύκλωμα πριν 
από τον γάμο σας. Συμβουλεύει τη γυναίκα πώς πρέπει να 
είναι ο σύζυγος που θα διαλέξει. Συμβουλεύει τον άνδρα πώς 
να επιλέξει τη σύζυγο του. Το Ισλάμ έχει προγραμματίσει τα 
πάντα για τη σύναψη του γάμου, την εγκυμοσύνη, την ανα-
τροφή των παιδιών κ.ά., γιατί σκοπός του είναι να αναθρέψει 
ανθρώπους. Γι’ αυτό τον λόγο συμμετέχει από την αρχή στη 
διαδικασία δημιουργίας ανθρώπου. Όλα αυτά τα αγνοούν οι 
νομοθεσίες όλων των χωρών. Το Ισλάμ θέλει να αναθρέψει 
ανθρώπους, οι οποίοι και όταν ακόμα βρίσκονται μόνοι στην 
αποθήκη του σπιτιού, δεν θα προβούν σε καμία κακή, απα-
γορευμένη πράξη. Δηλαδή το ακριβώς αντίθετο από αυτό, 
που επιτάσσουν οι υπόλοιποι κανόνες και οι άλλες ιδεολογίες 
στον κόσμο. Κάντε ό,τι θέλετε μέσα στο σπίτι σας, δεν μας 
αφορά. Έξω από το σπίτι σας τηρείστε την τάξη, τους λένε, 
αλλά μέσα στο σπίτι σας μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, μας 
είναι αδιάφορο. Το Ισλάμ δεν συμβουλεύει τέτοια πράγματα, 
γιατί θέλει να αναθρέψει ανθρώπους. Το Ισλάμ θέλει να δη-
μιουργήσει ανθρώπους, οι οποίοι θα συμπεριφέρονται μέσα 
στο σπίτι, όπως ακριβώς και έξω από αυτό. Όχι να κάνουν 
ό,τι θέλουν, όταν είναι μόνοι στο σπίτι και έξω να συμπερι-
φέρονται διαφορετικά. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει την ίδια 
συμπεριφορά μέσα και έξω από το σπίτι του. Το Ισλάμ θέλει 
να αναθρέψει ανθρώπους, που θα είναι ίδιοι σε κάθε περίστα-
ση (176).

20.3.1358 (1979) 

***** 

Καμία σχολή πέρα από τη Σχολή των Προφητών δεν ασχο-
λείται με θέματα επιλογής συζύγων, γάμου και συμβίωσης. Οι 
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κανόνες τους, επίσης, δεν προβλέπουν τίποτα για τη διατροφή 
και τη συμπεριφορά της γυναίκας την περίοδο της εγκυμοσύ-
νης, του θηλασμού, τα καθήκοντα του πατέρα έναντι του βρέ-
φους και την εκπαίδευση του παιδιού. Σε κανένα καθεστώς 
πέρα από αυτό των Προφητών, οι αστικοί κώδικες, δεν δίνουν 
καμία σημασία σε αυτά τα ζητήματα και δεν προβλέπουν το 
παραμικρό. Τα καθεστώτα αυτά ενδιαφέρονται για το άτομο, 
όταν μεγαλώσει και ενταχθεί στην κοινωνία. Προσπαθούν να 
παρεμποδίσουν τις πιθανές παραβατικές συμπεριφορές του, 
που θα απειλήσουν την έννομη τάξη. Δεν ανακατώνονται στην 
ελευθερία του ατόμου να πίνει και να φέρεται σαν αλήτης. 
Αντίθετα μάλιστα, τον παροτρύνουν. Δεν τους ενδιαφέρει να 
δημιουργήσουν ανθρώπους. Γι’ αυτούς, τα άτομα δεν έχουν 
καμία διαφορά από τα ζώα. Οι άνθρωποι είναι γι’ αυτούς πιο 
εξελιγμένα ζώα. Μπορούν, για παράδειγμα, να φτιάξουν αε-
ροπλάνα, αλλά δεν μπορούν να φτιάξουν ανθρώπους. Το ζώο 
δεν μπορεί να γίνει γιατρός, ο άνθρωπος, όμως μπορεί. Γιατί 
αλήθεια δεν ενδιαφέρονται για τους υποψήφιους συζύγους, 
για το παιδί που θα φέρουν στον κόσμο, για τον τρόπο που 
θα το αναθρέψουν; Το ζήτημα είναι το εξής: Ο γεωργός, που 
θέλει να καλλιεργήσει τον αγρό του, ενδιαφέρεται πρώτα από 
όλα για την ποιότητα του χώματος, του σπόρου και στη συνέ-
χεια φροντίζει να μεγαλώσει σωστά τα φυτά για να συλλέξει 
καλούς καρπούς. Και το Ισλάμ κοιτάζει τον άνθρωπο με το 
ίδιο βλέμμα. Ενδιαφέρεται για το ήθος του άνδρα και της γυ-
ναίκας που πρόκειται να παντρευτούν, για το τί παιδί θα κά-
νουν. Θεσπίζει κανόνες για το πώς πρέπει να γίνει ένας γάμος, 
πώς πρέπει να είναι η περίοδος εγκυμοσύνης. Όλα αυτά τα 
κάνει για να δημιουργήσει ανθρώπους με όλη τη σημασία της 
λέξης και όχι πλάσματα με κτηνώδη συμπεριφορά (177).

13.4.1358 (1979)

***** 
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Ας έρθουν λοιπόν να δουν τί λέει το Ισλάμ. Πώς πρέπει 
να είναι καλό το παιδί, που θα έρθει στον κόσμο. Τί πρέπει 
να κάνουμε για το παιδί, όταν ακόμα βρίσκεται δίπλα στους 
γονείς του μέχρι τη στιγμή, που θα αποφασίσει να παντρευτεί. 
Πρέπει να προσέχουμε πώς θα είναι το δημοτικό σχολείο στο 
οποίο θα φοιτήσει. Από τη στιγμή που θα κρατήσει το χέρι 
του παιδιού και το πάει στο Δημοτικό Σχολείο, θα του συμπα-
ραστέκεται σε όλα τα μετέπειτα βήματά του. Το Ισλάμ θέλει 
να σας φωτίσει, να ακολουθήσετε τον σωστό δρόμο (178).

15.4.1359 (1980)

**************** 

Η σημασία του ρόλου της μητέρας στη σωστή ανατροφή 
των παιδιών 

Να προσέχετε να είναι σωστοί οι στόχοι σας και οι εξεγέρσεις 
σας να γίνονται πάντα για χάρη του Θεού. Όποια από εσάς 
έχει παιδιά, να τα αναθρέψει σωστά. Να μεγαλώσει τα παιδιά 
της με θεία ανατροφή (179).

19.11.1357 (1979)

***** 

Οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής σε 
αυτή την εξέγερση από τους άνδρες. Οι γενναίοι και θαρρα-
λέοι άνδρες μεγαλώνουν στα χέρια των γυναικών. Το Κοράνι 
ανατρέφει ανθρώπους και οι γυναίκες ανατρέφουν ανθρώ-
πους (180).

15.12.1357 (1979) 

***** 
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Για να μπορέσουν να ανατραφούν εξαιρετικοί άνθρωποι 
στα χέρια σας, το Ισλάμ θέλει να αναθρέψει και εσάς με εξαι-
ρετικό τρόπο (181).

17.12.1357 (1979) 

***** 

Οι άνδρες μεγάλωσαν στα χέρια σας. Εσείς αναθρέψατε 
τους άνδρες. Να ξέρετε την αξία σας. Το Ισλάμ γνωρίζει την 
αξία και τη σημασία σας (182).

17.12.1357 (1979) 

***** 

Εσείς προσφέρατε τις υπηρεσίες σας στο Ισλάμ. Πρώτα ο 
Θεός, θα τις προσφέρετε και στη συνέχεια. Εσείς μεγαλώνε-
τε κορίτσια και αγόρια σαν τα λιοντάρια στο Ιράν. Τα χέρια 
σας είναι χέρια εντιμότητας, αγνότητας και μεγαλοπρέπειας. 
Είστε υπεύθυνες για την καλή ανατροφή των παιδιών σας. Εί-
στε υπεύθυνες να μεγαλώσετε τα παιδιά σας με τον ισλαμικό 
τρόπο και να τα κάνετε ανθρώπους και αγωνιστές. Χάρη στη 
δική σας και την προσπάθεια άλλων ομάδων φτάσαμε μέχρι 
εδώ και ιδρύσαμε την Ισλαμική Δημοκρατία (183).

17.1.1358 (1979) 

****** 

Οι σπουδαίοι άνδρες και οι γυναίκες ανατρέφονται στα 
δικά σας χέρια. Εσείς μεγαλώνετε τους σπουδαίους άνδρες 
και τις μεγάλες γυναίκες. Είστε οι αγαπημένες του έθνους. Εί-
στε το στήριγμα του λαού. Δώστε μεγάλη βαρύτητα στη μόρ-
φωση για να αποκτήσετε ηθικές και πνευματικές αρετές και 
να εφοδιαστείτε με προσόντα. Να μεγαλώσετε δυνατά παιδιά 
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για το μέλλον της πατρίδας μας. Τα χέρια σας είναι ένα σχο-
λείο που πρέπει να μεγαλώσει σπουδαίους νέους. Αποκτήστε 
εσείς ήθος και αρετές για να αποκτήσουν ήθος και αρετές τα 
παιδιά σας (184).

21.1.1358 (1979)

***** 

Αυτό που ζητά από εσάς το Ισλάμ, είναι να διαπαιδαγωγή-
σετε τα παιδιά σας με ηθικές αρχές και να τα φωτίσετε με το 
ευλογημένο φως της πίστης σας. Γιατί αυτά είναι παιδιά του 
Ισλάμ και από εδώ και πέρα το πεπρωμένο της πατρίδας μας 
βρίσκεται στα χέρια τους (185).

20.2.1358 (1979)

****** 

Εσείς είστε υπεύθυνες για τις πράξεις και τη συμπεριφορά 
των παιδιών, που μεγαλώνετε. Εάν αναθρέψετε ένα καλό παι-
δί ενδέχεται αυτό να εξασφαλίσει στο μέλλον την ευδαιμονία 
του έθνους. Σε περίπτωση, Θεός φυλάξει, που μεγαλώσει ένα 
κακό παιδί στα χέρια σας, μπορεί μέσω αυτού να δημιουργη-
θεί μια συνωμοσία. Μην λέτε απλά ότι είναι ένα παιδί, γιατί 
ένα παιδί μπορεί αύριο να οδηγήσει την κοινωνία σε μια συ-
νωμοσία (186). 

23.2.1358 (1979)

**** 

Η δουλειά αυτή πρέπει να αρχίζει από τα δικά σας χέρια, 
κυρίες μου. Μια σωστή ισλαμική ανατροφή πρέπει να αρχί-
ζει από τα πρώτα βήματα του παιδιού. Γιατί τα μάτια και τα 
αφτιά του παιδιού, που μεγαλώνετε, είναι προσκολλημένο 
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πάνω σας. Εστιάζει όλη την προσοχή του στα λόγια και στη 
συμπεριφορά σας. Μην του πείτε ποτέ ψέματα, γιατί κι εκείνο 
θα γίνει ψεύτης. Το παιδί, που διαπιστώνει ότι οι γονείς του 
λένε ψέματα, θα πει και αυτό. Όταν δει, όμως τη μάνα και τον 
πατέρα του να είναι σωστοί και έντιμοι, θα γίνει και εκείνο 
σωστό και έντιμο (187).

23.2.1358 (1979)

****** 

Το μακροπρόθεσμο σχέδιο, το πρόγραμμα για το μέλλον 
της χώρας πρέπει να είναι το εξής: Οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι 
καθηγητές, οι συγγραφείς, οι διανοούμενοι πρέπει να διδά-
ξουν την ηθική στο λαό. Ο λαός πρέπει να γνωρίσει την ηθική 
(188).

3.3.1358 (1979) 

****** 

Η αξία της βοήθειας, που προσφέρουν οι κυρίες, είναι πολύ 
πιο μεγάλη από αυτήν που προσφέρουν οι άνδρες. Ο Μεγαλο-
δύναμος Θεός να σας φυλάει. Να σας προστατεύει στο δρόμο 
του εξανθρωπισμού, που είναι έργο των Προφητών. Να είστε 
όλες καλά (189).

5.3.1358 (1979) 

**** 

Αξιότιμες κυρίες! Είστε όλες υπεύθυνες. Είμαστε όλοι 
υπεύθυνοι. Εσείς είστε υπεύθυνες για τη διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών. Είστε υπεύθυνες να αναθρέψετε θεοσεβούμενα παι-
διά και να τα προσφέρετε στην κοινωνία. Η ανατροφή των 
παιδιών είναι καθήκον όλων μας, αλλά ανατρέφονται καλύτε-
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ρα στα δικά σας χέρια. Οι μητέρες είναι τα καλύτερα σχολεία 
για τα παιδιά (190).

5.3.1358 (1979) 

***** 

Οι κυρίες, που δηλώνουν ότι είναι δασκάλες, έχουν δυο 
σημαντικά επαγγέλματα: Την ανατροφή των παιδιών, που εί-
ναι ανώτερο επάγγελμα από όλα τα άλλα. Είναι καλύτερο για 
εσάς να προσφέρετε ένα καλό παιδί στην κοινωνία από το να 
κατέχετε ολόκληρο το σύμπαν. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω 
πόσο σπουδαίο και πόσο σημαντικό πράγμα είναι η ανατροφή 
ενός παιδιού. Κατά συνέπεια το ένα επάγγελμά σας είναι η 
ανατροφή καλών παιδιών. Η αγκαλιά της μητέρα είναι ο τό-
πος, όπου μεγαλώνουν τα παιδιά. Η πρώτη αγωγή του ανθρώ-
που είναι αυτή, που του δίνει η μητέρα του. Εξάλλου το ενδι-
αφέρον που δείχνει το παιδί στη μάνα είναι περισσότερο από 
όλα τα άλλα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εγγύτητα από αυτήν, 
που υπάρχει μεταξύ μάνας και παιδιού. Τα παιδιά επηρεάζο-
νται από τις μητέρες τους περισσότερο από ότι επηρεάζονται 
από τους μπαμπάδες και τους δασκάλους τους (191). 

21.3.1358 (1979) 

***** 

Ο Μεγαλοδύναμος Θεός να αξιώσει εσάς τις γυναίκες να 
μεγαλώσετε και να διαπαιδαγωγήσετε τα παιδιά σας. Να σας 
βοηθήσει να επιτύχετε μέχρι το τέλος την προσπάθειά σας. Η 
αγωγή και η εκπαίδευση ξεκινά από τα δικά σας χέρια. Η ανα-
τροφή καλών παιδιών είναι στα χέρια σας, κυρίες μου (192).

13.4.1358 (1979) 

****** 



ΙΜΑΜΗΣ ΧΟΜΕΪΝΙ148

Η αγωγή και η εκπαίδευση των νέων μας, που μεγάλωσαν 
την εποχή του Σάχη, πρέπει να αλλάξει και να στραφούν οι 
νέες γενιές στην ανθρωποκεντρική ισλαμική εκπαίδευση και 
διαπαιδαγώγηση. Ελπίζουμε αυτό να τελειοποιηθεί ξεκινώ-
ντας από τη μητρική αγκαλιά, τα Πανεπιστήμια και ακόμα πιο 
πάνω. Η ευτυχία ενός λαού εξαρτάται από το πόσο εξαγνισμέ-
νοι είναι εκείνοι, που τον κυβερνούν και κρατούν στα χέρια 
τους το μέλλον του (193).

26.4.1358 (1980) 

************** 

Η αγκαλιά της μάνας είναι το μεγαλύτερο σχολείο, στο 
οποίο ανατρέφεται και εκπαιδεύεται το παιδί. Αυτά που ακού-
ει και μαθαίνει το παιδί από τη μητέρα του είναι εντελώς δι-
αφορετικά από αυτά που διδάσκεται από τη δασκάλα του. Το 
παιδί μαθαίνει από τη μητέρα του πολύ περισσότερα από ότι 
από τη δασκάλα. Διαπαιδαγωγείται πολύ καλύτερα από τη 
μητέρα του παρά από τον πατέρα και το δάσκαλο. Είναι αν-
θρώπινο καθήκον να γίνει μια γυναίκα μάνα. Είναι μια θεία 
υποχρέωση. Είναι μια πολύ σπουδαία πράξη (194).

26.5.1358 (1980) 

****** 

Εσείς αδελφές μου! Εσείς, που είστε υπεύθυνες για τα 
παιδιά σας, να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο να αναθρέψετε 
ανθρώπους. Εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για το λαό, να τον 
στρέψουν στο δρόμο του Θεού, στο σωστό δρόμο, γιατί μόνο 
αυτός οδηγεί τον άνθρωπο με τα ελαττώματά του προς την 
τελειότητα και από την σκλαβιά στο φως (195).

20.7.1358 (1980) 

****** 
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Η απέραντη, απεριόριστη ευσπλαχνία του Θεού, που αγκα-
λιάζει τα πάντα, να είναι στραμμένη σε εσάς, στις μητέρες και 
τους πατέρες, που μεγαλώνουν ατρόμητους γενναίους ανθρώ-
πους (196).

2.1.1361 (1983) 

********** 

Η χάρη του Θεού να είναι μαζί με εκείνα τα έντιμα χέρια 
που ανατρέφουν λεοντόκαρδα παιδιά (197).

20.11.1362 (1984)

******* 

Η τιμή και η υπερηφάνεια της μητρότητας 

Δεν είναι δυνατόν να απαριθμήσεις και να εκφράσεις όλα τα 
δικαιώματα των μανάδων. Αυτά που προσφέρει μια νύχτα 
η μάνα για το παιδί είναι πολύ πιο σπουδαία από αυτά που 
προσφέρει ένας πατέρας σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. 
Η στοργή και η αγάπη, που λάμπει στο βλέμμα της μητέρας, 
είναι η ενανθρώπιση της στοργής και της ευσπλαχνίας του 
Δημιουργού του σύμπαντος. Ο Θεός έχει πλάσει την καρδιά 
και την ψυχή της μάνας με το φως της ευσπλαχνίας Του. Κα-
νείς, εκτός από τη μάνα δεν μπορεί να το αντιληφθεί αυτό. Η 
αντοχή που δείχνει η μάνα στους κόπους και τις ταλαιπωρίες, 
που υπομένει από τη στιγμή της σύλληψης του παιδιού μέ-
χρι το θάνατό της δεν είναι τίποτα άλλο από την ευσπλαχνία 
του Θεού. Είναι αδύνατο οι πατεράδες να αντέξουν έστω μια 
νύχτα τον πόνο της μάνας. Οι άνδρες είναι αδύναμοι, στην 
πραγματικότητα, να επιδείξουν τόση υπομονή. Είναι αλήθεια 
η εντολή, που αναφέρει ένα χαντίς: «Ο Παράδεισος βρίσκε-
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ται κάτω από τα πόδια της μάνας». Αυτά που αναφέρονται με 
τόσο λεπτό και ευγενικό τρόπο στο χαντίς, επισημαίνουν το 
μεγαλείο και τη δόξα της μάνας. Τα παιδιά πρέπει να αναζη-
τήσουν την ευτυχία και τον παράδεισο στην ευλογημένη σκό-
νη, που σηκώνουν τα πόδια της μάνας. Θέλουν να πουν στα 
παιδιά ότι ο σεβασμός που θα δείξετε στην μητέρα σας, σας 
οδηγεί πιο κοντά στο Θεό. 

Τζελβεγαϊέ ραχμανί σελ. 47 

****** 

Το Ισλάμ ήρθε για να δημιουργήσει ανθρώπους. Το Κο-
ράνι, που είναι το ιερό βιβλίο του Ισλάμ, εκπαιδεύει αν-
θρώπους. Διαπαιδαγωγεί τους ανθρώπους σε όλα τα επίπε-
δα, πνευματικά, ψυχικά, πολιτικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, 
στρατιωτικά κ.ά. Το Ισλάμ ήρθε για να μας δείξει τον δρόμο 
της διαπαιδαγώγησης. Ασφαλώς και εμείς πρέπει να αναθρέ-
ψουμε τα παιδιά μας σύμφωνα με τις επιταγές του Ισλάμ. Οι 
γυναίκες μας να μεγαλώσουν, να διαπαιδαγωγήσουν τα παι-
διά μας, σύμφωνα με τις αρχές και αξίες του Ισλάμ. Να τα 
φροντίσουν και να τα εκπαιδεύσουν μέχρι να γίνουν ώριμα 
άτομα, που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ανθρω-
πότητα (198).

22.1.1358 (1979) 

****** 

Εσείς, που θέλετε να εκπαιδεύσετε τα παιδιά σας ή την 
κοινωνία δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο εδάφιο «Διάβασε στο 
Όνομα του Θεού». Εάν θέλετε να εκπαιδεύσετε ή να εκπαι-
δευτείτε, το διάβασμα σας να γίνει στο Όνομα του Θεού. Όταν 
ένας άνθρωπος λάβει επιστημονική και θρησκευτική κατάρ-
τιση, είναι χρήσιμος για την πατρίδα του. Η πατρίδα δεν θα 
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ζημιωθεί ποτέ από έναν άνθρωπο, που έχει λάβει μια τέτοια 
εκπαίδευση. Οι ζημιές στην πατρίδα προκαλούνται γενικώς 
από τους απαίδευτους διανοούμενους. Αποκτούν επιστημονι-
κές γνώσεις, αλλά δεν είναι θεοσεβούμενοι, γι’ αυτό γίνονται 
εύκολα δούλοι των ξένων και μπορούν να φτιάχνουν σχέδια 
καταστροφικά για την πατρίδα τους (199).

24.1.1358 (1979) 

****** 

Ο Θεός να αξιώσει εσάς τις γυναίκες, που είστε η εστία 
διαπαιδαγώγησης των παιδιών, να επιτύχετε στην προσπά-
θειά σας αυτή. Ναι, η καλή διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση 
αρχίζει από τα δικά σας χέρια. Τα καλά παιδιά μεγαλώνουν 
στα χέρια των μανάδων τους. Ένα παιδί, που θα το έχετε με-
γαλώσει καλά, μπορεί πιθανότατα να σώσει μια πατρίδα. Να 
δείξετε ιδιαίτερη φροντίδα να μεγαλώσετε καλά τα παιδιά σας 
και να τα προσφέρετε στην κοινωνία. Η εκπαίδευση, που θα 
τους δώσετε, να είναι παράλληλη με την αγωγή (200).

24.1.1358 (1979) 

************* 

Εσείς, οι γυναίκες έχετε, δόξα τω Θεώ, αξία ενώπιον του 
Κυρίου. Προσπαθήστε να βελτιώσετε το ήθος και τον χαρα-
κτήρα σας. Διαπαιδαγωγείστε τα παιδιά σας, σύμφωνα με τον 
ισλαμικό τρόπο (201).

20.2.1358 (1979) 

************** 

Έχετε αυτή τη μεγάλη ευθύνη, Είστε υπεύθυνες για τις 
πράξεις και τα έργα των παιδιών σας, που μόλις γεννήθηκαν 
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και είναι εύκολη και άμεση η διαπαιδαγώγησή τους, καθώς 
και η ταχύτατη αντίληψη του καλού και του κακού. Εάν ανα-
θρέψετε σωστά ένα παιδί, ενδέχεται αυτό να εξασφαλίσει την 
ευτυχία ενός έθνους. Σε περίπτωση που αναθρέψετε ένα κακό 
παιδί, μέσω εκείνου μπορεί να δημιουργηθεί μια συνωμοσία 
στην κοινωνία. Μην εφησυχάζετε λέγοντας «είναι παιδί δεν 
πειράζει», γιατί μπορεί αυτό να τεθεί επικεφαλής της κοινωνί-
ας και να την οδηγήσει στην καταστροφή (202).

23.2.1358 (1979) 

************** 

Πρέπει σαν μητέρες να μεγαλώσετε τα παιδιά σας με ήθος, 
με αρετές, ικανά να ελέγχουν τη φύση τους. Σαν δασκάλες να 
εκπαιδεύετε παρόμοια τα παιδιά, για να βγουν χρήσιμα άτομα 
στην κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιώσετε όλη την 
κοινωνία. Εάν, Θεός φυλάξει, συμβεί το αντίθετο, η αμαρτία 
αυτή θα βαρύνει και εσάς. Εάν τα παιδιά, που ανατρέφετε, 
κάνουν καλές πράξεις, η καλοσύνη αυτή θα έχει αντίκτυπο 
και σε εσάς, γιατί κάνατε την αρχή αυτής της δουλειάς. Εάν 
συμβεί το αντίθετο και τα παιδιά κάνουν κακό στην κοινωνία, 
τότε η φωτιά αυτή θα κάψει και εσάς (203).

23.2.1358 (1979) 

**************** 

Εσείς, οι γυναίκες έχετε την υπερηφάνεια της μάνας. 
Εξαιτίας αυτής της τιμής βρίσκεστε πιο μπροστά από τους 
άνδρες. Έχετε την υποχρέωση να μεγαλώσετε τα παιδιά σας 
με τα ίδια σας τα χέρια. Το πρώτο σχολείο του παιδιού είναι 
η μητέρα του. Η καλή μάνα αναθρέφει καλά παιδιά. Εάν η 
μάνα είναι κακιά και το παιδί θα γίνει κακό. Γιατί τα παιδιά 
νιώθουν μεγαλύτερη ζεστασιά, οικειότητα και υπακοή στην 
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μάνα από οποιονδήποτε άλλον. Όσο καιρό βρίσκονται κο-
ντά στη μάνα τους, εκείνη είναι το πρότυπο και τα πάντα 
για αυτά. Τα λόγια, οι συνήθειες, η συμπεριφορά της μάνας 
επηρεάζει τα παιδιά. Η μητρική αγκαλιά είναι το πρώτο σχο-
λείο του παιδιού. Ένα παιδί που μεγαλώνει δίπλα σε μια έντι-
μη, ηθική, σωστή μάνα, θα υιοθετήσει όλες τις ιδιότητές της. 
Μιμούμενο την μητέρα του θα αποκτήσει καλή και σωστή 
συμπεριφορά (204).

23.2.1358 (1979) 

***** 

Ο λόγος του μακροπρόθεσμου προγράμματος, που εκπο-
νήθηκε για εσάς τους νέους και τις γυναίκες, είναι ότι εάν 
εσείς καλλιεργήσετε τον χαρακτήρα και το ήθος σας όπως 
πρέπει, τότε θα αναπτύξετε και θα εξελίξετε τους σκοπούς 
του Ισλάμ. Εάν οι μητέρες αναθρέψουν παιδιά με καλό και 
ηθικό χαρακτήρα, παιδιά του Ισλάμ, θα προστατευτεί και η 
θρησκεία και ο κόσμος σας. Εάν, όμως, Θεός φυλάξει, ανα-
θρέψουν παιδιά ανήθικα και χωρίς τις ισλαμικές αρχές, το 
ίδιο θα συμβεί και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, μέχρι το Πανεπιστήμιο, και τότε θα χαθεί το 
Ισλάμ και η πατρίδα (205).

3.3.1358 (1979) 

****** 

Οι γυναίκες, που ανατρέφουν τα παιδιά τους, επωμίζονται 
τη μεγαλύτερη ευθύνη. Το αξιοπρεπέστερο επάγγελμα είναι 
η ανατροφή παιδιών. Το πιο έντιμο επάγγελμα στον κόσμο 
είναι η ανατροφή παιδιού και η προσφορά στην κοινωνία ενός 
ανθρώπου. Αυτή είναι μια εργασία, που έστειλε ο Θεός και οι 
Προφήτες του σε όλη την ιστορική διαδρομή της ανθρωπότη-
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τας. Όλοι οι Προφήτες, που ήρθαν στον κόσμο, ήρθαν για να 
«αναθρέψουν ανθρώπους» (206).

3.3.1358 (1979) 

******* 

Η ηρεμία που προσφέρει η στοργή της μάνας που αγωνίζε-
ται να θεραπεύσει το άρρωστο παιδί της, επιδρά πολύ περισ-
σότερο από τα φάρμακα. Την εποχή που η ψυχή του χρειάζε-
ται ηρεμία, η μητρική στοργή τού την προσφέρει απλόχερα. 
Επίσης, ηρεμία προσφέρει και ο πατέρας (207).

5.3.1358 (1979) 

**** 

Πρέπει να αναθρέψετε παιδιά, που θα περιφρουρούν τους 
Προφήτες, θα προστατεύουν τα οράματά τους. Πρέπει να εί-
στε εσείς φρουροί για να γίνουν και τα παιδιά σας. Οι φρουροί 
σας πρέπει να είναι τα παιδιά σας, γι’ αυτό να τα μεγαλώσε-
τε ανάλογα. Τα σπίτια σας πρέπει να γίνουν φωλιές, όπου θα 
μεγαλώνουν τα παιδιά. Τα σπίτια σας είναι σπίτια των ουλε-
μάδων. Είναι σπίτια επιστημονικής, θρησκευτικής και ηθικής 
εκπαίδευσης. Καθήκον των γονιών είναι να ασχοληθούν με το 
μέλλον των παιδιών τους (208).

5.3.1358 (1979)

****** 

Αξιότιμες κυρίες! Να καλλιεργήσετε ηθικά τον εαυτό σας, 
για να ανατραφούν αγνά και ηθικά τα παιδιά σας. Να τα δια-
παιδαγωγήσετε με τις αρχές του Ισλάμ, γιατί τα πάντα υπάρ-
χουν σε αυτή τη θρησκεία. Να καταφύγετε και εσείς στο Ισλάμ 
και να ζυμωθείτε με την ισλαμική ηθική, γιατί τα πάντα περι-
λαμβάνονται σε αυτή τη θρησκεία. Αξιότιμοι κύριοι, αξιότιμες 
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κυρίες! Ανταποκριθείτε στην πρόσκληση του Ισλάμ. Το Ισλάμ 
δεν ήρθε για να σας προσφέρει χόρτα, αλλά ήρθε για να σας 
προσφέρει πνευματικότητα. Να μη μιλάτε όλο για υλικά αγα-
θά. Αυτό είναι αντίθετο με την ισλαμική θρησκεία. Όταν απο-
κτηθεί η πνευματικότητα, τότε και η ύλη γίνεται πνεύμα. Το 
Ισλάμ δέχεται μια ύλη παραδομένη στην πνευματικότητα. Δεν 
αποδέχεται σκέτη την ύλη. Η πνευματικότητα είναι η ουσία. 
Μια χώρα γίνεται «χώρα» χάρη στην πνευματικότητα (209).

8.3.1358 (1979) 

************* 

Να αναθρέψετε με ισλαμικό και ανθρωπιστικό τρόπο τα παι-
διά σας, ούτως ώστε όταν πάνε στο δημοτικό σχολείο, να έχουν 
σωστή συμπεριφορά, να είναι σωστά και να έχουν ήθος (210).

21.3.1358 (1980) 

****** 

Να φροντίσετε τα αναθρέψετε τα παιδιά σας με ηθική και 
πίστη. Εάν μεγαλώσετε ένα θρησκευόμενο άτομο, που τηρεί 
τον όρκο του, ενδέχεται αυτό μια μέρα να διορθώσει, να ανα-
μορφώσει μία κοινωνία. Ναι, είναι δυνατό ένα και μόνο άτο-
μο να αναμορφώσει μια ολόκληρη κοινωνία. Κατά συνέπεια, 
ένα παιδί που μεγαλώνει στα χέρια σας, εάν δεν γίνει σωστός 
άνθρωπος, μπορεί αυτό το ένα άτομο να καταστρέψει μια 
ολόκληρη κοινωνία και γι’ αυτό να είστε υπεύθυνοι εσείς. 

Εάν αναθρέψετε σωστά ένα παιδί, θα αποκτήσετε έναν 
σεβασμό σαν αυτόν των Προφητών. Αλλά αν ένα παιδί, που 
ανατρέφετε ή εκπαιδεύετε εσείς, δεν μεγαλώσει σωστά, μπο-
ρεί να καταστρέψει μια ολόκληρη κοινωνία (211).

21.3.1358 (1980) 

********* 
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Ο Θεός να σας φυλάει και να σας προστατεύει. Εσείς, οι 
γυναίκες που μετείχατε ενεργά στο ισλαμικό κίνημα, συνε-
χίστε τις προσπάθειές σας και προχωρήστε πάρα πέρα. Το 
σημαντικότερο καθήκον σας είναι η καλή ανατροφή των παι-
διών. Το καθεστώς του Σάχη ήθελε να μεγαλώνουν τα παιδιά 
μακριά από τις μητέρες τους. Ήθελαν να προσελκύσουν τις 
γυναίκες στις δημόσιες υπηρεσίες, όχι βέβαια για να βελτιώ-
σουν τη λειτουργία τους. Μέσω των γυναικών των ελευθέρων 
ηθών θα κατέστρεφαν την ηθική των δημοσίων υπηρεσιών 
και θα απομάκρυναν τα παιδιά από τις μητέρες τους. Τα παι-
διά, που δεν μεγαλώνουν από την αρχή μαζί με τη μητέρα 
τους, μεγαλώνουν με κόμπλεξ και με απωθημένα. 

Εσείς να φροντίσετε να είστε δίπλα στα παιδιά σας, να τα 
αναθρέψετε σωστά με καλή ανατροφή, γιατί τα παιδιά είναι 
εκείνα, που σώζουν τις πατρίδες. Να μεγαλώσουν ενάρετα, 
με ηθικές αξίες και ευσέβεια κοντά σας για να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα. Ο Θεός να σας δώσει όλους 
χαρά και ευτυχία. Να είστε όλοι χρήσιμοι πολίτες για την πα-
τρίδα σας (212).

11.4.1358 (1980) 

************ 

Ένα καλό παιδί, που θα το έχετε αναθρέψει εσείς, είναι 
πιθανό να σώσει την πατρίδα. Να φροντίσετε να μεγαλώνετε 
σωστά τα παιδιά με καλή εκπαίδευση, για να το προσφέρετε 
στην κοινωνία (213).

23.4.1358 (1980) 

****** 

Οι Προφήτες ήρθαν στον κόσμο για να «αναθρέψουν αν-
θρώπους». Οι Προφήτες ήρθαν στον κόσμο για να εκπαιδεύ-
σουν, να διαπαιδαγωγήσουν τους ανθρώπους, που δεν διαφέ-
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ρουν από τον υπόλοιπο ζωικό κόσμο. Αυτό είναι εξάλλου το 
επάγγελμα, το έργο των Προφητών. Αυτή πρέπει να είναι και 
η δουλειά των μανάδων ως προς την ανατροφή των παιδιών 
τους. Οι μητέρες πρέπει κυρίως να διαπαιδαγωγούν τα παιδιά 
τους με τη δική τους συμπεριφορά. Τα παιδιά μεγαλώνουν κα-
λύτερα δίπλα στις μητέρες τους από ό,τι κοντά στις δασκάλες 
τους. Το παιδί δεν τρέφει για κανέναν άλλον το ενδιαφέρον, 
που τρέφει για τη μητέρα του. Το παιδί, που μεγαλώνει κο-
ντά στη μητέρα του, αποθηκεύει στην ψυχή του όλα όσα του 
λέει και τα διατηρεί μέχρι το τέλος της ζωής του. Οι μητέρες 
πρέπει να προσέχουν πολύ αυτή την πραγματικότητα και να 
ανατρέφουν τα παιδιά τους σωστά, έντιμα, ηθικά. Η αγκαλιά 
της μάνας είναι φωλιά γνώσης. Αυτό το επιτυγχάνουν μόνο οι 
μητέρες και κανένας άλλος. Τίποτα δεν επηρεάζει το μικρό 
παιδί, όσο το ήθος και ο χαρακτήρας της μητέρας του (214).

28.4.1358 (1980) 

*********** 

Όπως μπορεί ένα παιδί που έχει ανατραφεί σωστά από τη 
μητέρα του να σώσει έναν ολόκληρο λαό, έτσι και ένα παιδί 
που δεν έχει μεγαλώσει σωστά, μπορεί να καταστρέψει έναν 
ολόκληρο λαό (215).

26.4.1358 (1980) 

***** 

Εάν η αγωγή του παιδιού ξεκινήσει καλά από τη μητέρα 
του και συνεχιστεί στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα ανατραφεί μια γενιά καλών νέων, 
που θα οδηγήσουν τη χώρα στη σωστή κατεύθυνση (216).

26.4.1358 (1980) 

************** 
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Όπως ένας σωστός άνθρωπος μπορεί να εκπαιδεύσει έναν 
ολόκληρο κόσμο, έτσι και ένας ανέντιμος και κακός άνθρωπος 
μπορεί να πνίξει στην κακία ολόκληρο τον κόσμο. Η καλοσύνη 
και η κακία ξεκινάει από τα δικά σας χέρια, από τα χέρια των 
μανάδων και από τα σχολεία, στα οποία εργάζεστε (217).

26.5.1358 (1980) 

******* 

Αυτό το μικρό βρέφος αρχίζει να ανατρέφεται, να εκπαι-
δεύεται από τώρα, με μια φυσικά σωστή διαπαιδαγώγηση. 
Εάν κάτι πάει στραβά από την αρχή, τα παιδιά διαπαιδαγω-
γούνται άσχημα και αυτό φροντίζουν να το επανορθώσουν οι 
δασκάλες (218).

14.7.1358 (1980) 

****** 

Ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία είναι σημαντικότερος 
από τον ρόλο του άνδρα, γιατί πέρα από την ενεργό συμμετοχή 
της στα κοινά, φροντίζει να εκπαιδεύσει και μια άλλη δραστή-
ρια ομάδα. Η προσφορά της μάνας στην κοινωνία είναι ανώ-
τερη από της δασκάλας.. Στην πραγματικότητα είναι ανώτερη 
από όλες τις άλλες, γιατί η σωστή ανατροφή ήταν αυτό, που 
επεδίωκαν οι Προφήτες. Οι Προφήτες επιθυμούν οι γυναίκες 
να είναι οι εκπαιδευτές της κοινωνίας και να προσφέρουν στον 
κόσμο γενναίους άνδρες και γενναίες γυναίκες (219).

25.12.1358 (1980)

****** 

Εσείς, οι γυναίκες να είστε καλές μάνες, να δίνετε σω-
στές συμβουλές στην κοινωνία, να βοηθάτε τους φτωχούς 
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και τους ανήμπορους. Δόξα τω Θεώ όλα αυτά τα κάνετε 
(220).

****** 

Η προσφορά της μάνας στην κοινωνία είναι ανώτερη από 
την προσφορά της δασκάλας. Στην πραγματικότητα είναι 
ανώτερη από την προσφορά όλων. Η σωστή διαπαιδαγώγηση 
ήταν αυτό, που επεδίωκαν οι Προφήτες (221).

25.12.1358 (1980) 

*********** 

Σε αυτό το κίνημα, σε αυτή την επανάσταση η συμβολή 
των γυναικών είναι μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών. Όπως 
αγωνίζονταν στα μετόπισθεν, έτσι και σήμερα συμβάλουν 
πολύ περισσότερο. Η συμμετοχή τους στην επανάσταση είτε 
μεγαλώνοντας τα παιδιά τους είτε εκπαιδεύοντας τους μαθη-
τές τους είναι πολύ μεγάλη (222).

2.3.1360 (1981) 

***** 

Οι γυναίκες του Ιράν απέδειξαν ότι δεν γίνονται και ότι 
δεν θα γίνουν θύματα τεχνασμάτων. Απέδειξαν ότι βρίσκο-
νται στο φρούριο της εντιμότητας, του ήθους και της αγνότη-
τας και ότι φροντίζουν να αναθρέψουν σωστά, έντιμα, δυνατά 
αγόρια και έμπιστα κορίτσια, χωρίς να στραφούν σε ατραπούς 
που θέλουν να τις ωθήσουν οι ξένοι για να καταστρέψουν τη 
χώρα (223).

2.3.1360 (1981) 

***** 
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Είναι δυνατόν να μιλήσει κανείς; Πώς μπορεί να επιβρα-
βεύσει κανείς την έντιμη προσπάθεια των γυναικών, που ανα-
τρέφουν τέτοια παιδιά στην αγνή φωλιά τους; (224).

5.6.1363 (1984) 

***** 

Οι γυναίκες του Ιράν έχουν αφιερώσει την ψυχή, τα νιά-
τα και τον χρόνο τους στο Ισλάμ και το έφεραν μέχρι εδώ, 
Ελπίζω να είναι καλά και μετά από αυτό. Να είστε σίγουρες 
ότι όσο εσείς θα είστε στο προσκήνιο, πιστές στο Ισλάμ και 
προσφέρετε τα νιάτα σας σε αυτή την προσπάθεια , το Ισλάμ 
θα συνεχίσει να αναπτύσσεται (225).

21.12.1363 (1984) 

************ 

Οι αρνητικές επιπτώσεις από την απομάκρυνση του παι-
διού από τη μητέρα του 

Το καθεστώς του Σάχη θέλησε με τη βία, τον τραμπουκισμό, 
τη βαναυσότητα να εξαφανίσει τις γυναίκες. Ήθελαν να αφαι-
ρέσουν από τις γυναίκες τις πολύτιμες υπηρεσίες, που επω-
μίστηκαν και εκτέλεσαν με τόση επιτυχία. Θέλησαν να τις 
εμποδίσουν να τελέσουν το καθήκον της διαπαιδαγώγησης 
των παιδιών, που θα αναλάβουν στο μέλλον την τύχη της πα-
τρίδας στα χέρια τους. Δεν ήθελαν να μεγαλώσουν τα παιδιά 
με ευσέβεια, με ισλαμική αγωγή και με εθνική αξιοπρέπεια, 
όταν δεν απέδωσε καρπούς το προπαγανδιστικό σχέδιο αφο-
μοίωσης των παιδιών στα σχολεία με τους εγκάθετους εκπαι-
δευτικούς που τοποθέτησαν. Αποφάσισαν να απομακρύνουν 
τις μητέρες από το σπουδαίο έργο που επιτελούσαν και με τις 
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φρούδες ελπίδες τους περίμεναν δήθεν να απελευθερώσουν 
το ήμισυ του πληθυσμού του Ιράν (226).

26.2.1358 (1979) 

****** 

Δεν υπάρχει κανένα κώλυμα για την εργαζόμενη μητέρα 
ή τη γυναίκα, που είναι επαγγελματίας. Όχι βέβαια με τον 
τρόπο που το εννοούσε το καθεστώς του Σάχη. Ο σκοπός 
τους δεν ήταν να αποκτήσουν οι γυναίκες μια επαγγελματι-
κή ιδιότητα, αλλά να τις υποβιβάσουν, όπως έκαναν και με 
τους άνδρες, από την ανθρώπινη υπόστασή τους. Ήθελαν να 
εμποδίσουν τη φυσική εξέλιξη των ανδρών και των γυναι-
κών και τη σωστή ανατροφή των παιδιών. Γι’ αυτό τον λόγο 
εμπόδισαν τα πράγματα από την αρχή. Η πλειοψηφία των 
γυναικών παρέμεινε μακριά από την ανατροφή των παιδιών 
της. Στη συνέχεια, τα παιδιά πήγαν σχολείο, όπου δέχθηκαν 
δηλητηριώδη προπαγάνδα και λοξοδρόμησαν με τα στρεβλά 
βιβλία, που διδάχθηκαν. Όταν έφθασαν στο Πανεπιστήμιο, 
οι φιλοκαθεστωτικοί καθηγητές δεν επέτρεψαν στους φοιτη-
τές να λάβουν μια σωστή εκπαίδευση. Δεν τους έδωσαν τη 
δυνατότητα να γίνουν σωστοί επιστήμονες, να έχουν εθνικά 
συναισθήματα και να καλλιεργήσουν την ισλαμική προσωπι-
κότητά τους (227).

26.2.1358 ( 1979) 

******* 

Ορισμένοι ξένοι μάς έκαναν να δούμε την μητρότητα με 
υποτίμηση και φρόντισαν να απομακρύνουν τα παιδιά από τις 
μητέρες τους. Περιφρόνησαν το σπουδαιότερο επάγγελμα της 
γυναίκας, που είναι η ανατροφή των παιδιών της. Αργότερα, 
όταν τα παιδιά πήγαν στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και μάλι-
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στα στο Πανεπιστήμιο και έπρεπε να διαπαιδαγωγηθούν από 
τους πατεράδες τους, έκαναν τα ίδια, για να μην τους επιτρέ-
ψουν να ασχοληθούν με την ανατροφή των παιδιών τους. Δεν 
ήθελαν να υπάρχουν «άνθρωποι» σε αυτή τη χώρα. Γιατί αν 
υπήρχαν, θα έβλαπταν τα συμφέροντά τους. Δεν ήθελαν πι-
στούς Μουσουλμάνους σε αυτή τη χώρα (228).

3.3.1358 (1979) 

****** 

Δυστυχώς, εκείνο το καθεστώς ήθελε να αφαιρέσει από τις 
μητέρες αυτό το επάγγελμα. Προπαγάνδιζε ως εξής: «Γιατί η 
γυναίκα να ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών;» Υπο-
τίμησαν το έντιμο επάγγελμα της μητρότητας στα μάτια των 
γυναικών, γιατί ήθελαν να απομακρύνουν τις μητέρες από τα 
παιδιά τους. Ήθελαν να πάνε τα παιδιά σε ορφανοτροφεία και 
οι μητέρες να κάνουν τα γνωστά πράγματα, που ήθελε το κα-
θεστώς! Το παιδί, που μεγαλώνει σε ορφανοτροφείο, παύει να 
είναι το παιδί, που μεγαλώνει στην αγκαλιά της μητέρας του. 
Θα έχει απωθημένα και θα είναι κομπλεξικό. Ένα παιδί που 
μεγαλώνει μακριά από τη μητέρα του, σε παιδικό σταθμό από 
ανθρώπους που δεν γνωρίζει, γίνεται κομπλεξικό. Ο εκφυλι-
σμός της κοινωνίας προέρχεται από αυτά τα κομπλεξικά παι-
διά, από αυτούς τους κομπλεξικούς ανθρώπους. Βασική πηγή 
ενός κόμπλεξ είναι «ο αποχωρισμός από τη μητέρα». Το παι-
δί χρειάζεται τη μητρική στοργή. Κατά συνέπεια, αυτό είναι 
επάγγελμα των προφητών. Οι προφήτες ήρθαν στον κόσμο 
για να διαμορφώσουν ανθρώπους. Το πρώτο καθήκον εσάς 
των γυναικών είναι η ανατροφή των παιδιών σας (229).

21.3.1358 (1979) 

************ 
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Το καθεστώς των Πεχλεβί προσπάθησε να απομακρύνει τα 
παιδιά από τις μητέρες τους. Συμβούλευαν τις μητέρες να πάνε 
να εργαστούν στο δημόσιο υποτιμώντας τη μητρότητα. «Και τι 
είναι η φροντίδα του παιδιού;» έλεγαν. Απομάκρυναν τα αθώα 
βρέφη από τις μητέρες τους και τα πήγαν σε ορφανοτροφεία. 
Ανέθρεψαν τα παιδιά αυτά από αγνώστους ανθρώπους με μια 
σκάρτη παιδεία. Όποιος και αν είναι αυτός που θα μεγαλώσει 
το παιδί μακριά από τη μάνα του, αυτό θα αποκτήσει κόμπλεξ. 
Εάν αρχίσουν τα κόμπλεξ, γίνονται η πηγή του κακού. Αιτία 
των περισσοτέρων εγκλημάτων, που διαπράττονται, είναι αυτά 
τα κόμπλεξ. Και τα περισσότερα κόμπλεξ προκύπτουν από την 
απομάκρυνση του παιδιού από τη μητέρα του (230).

26.4.1358 (1979) 

******* 

Τα παιδιά, που απομακρύνονται από τις μητέρες τους και 
μεγαλώνουν στα ορφανοτροφεία, στα χέρια αγνώστων ανθρώ-
πων και στερούνται τη μητρική στοργή, γίνονται κομπλεξικά. 
Τα κόμπλεξ αυτά αποτελούν τη βασική αιτία ή την πηγή κάθε 
παρεκτροπής και καταστροφής. Οι πόλεμοι, οι αιματοχυσίες 
προκαλούνται από τις κτηνώδεις καρδιές των κομπλεξικών 
ανθρώπων και εκείνων που έχουν απωθημένα στη ζωή τους. 
Οι ληστείες, οι προδοσίες σε γενικές γραμμές οφείλονται στα 
απωθημένα και στα κόμπλεξ. Εάν απομακρύνουν τα παιδιά 
σας από κοντά σας, θα γίνουν κομπλεξικά, αφού δεν θα έχουν 
γνωρίσει τη στοργή σας. Το καθεστώς του Σάχη είχε αναλάβει 
την υποχρέωση να οδηγήσει τα παιδιά μας στη μοχθηρία. Είχε 
επωμιστεί το καθήκον να μεγαλώσουν τα παιδιά μας χωρίς 
στοργή και αγάπη, για να γίνουν κομπλεξικά. Στη συνέχεια, 
έστειλαν τα παιδιά στα χέρια των δασκάλων, που είχαν διο-
ρίσει εκείνοι και μετά στα Πανεπιστήμια που είχαν ιδρύσει. 
Από κάτω μέχρι πάνω μοχθηρία. «Τους οδηγούν από το φως 
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στο σκοτάδι» [24]. Με λίγα λόγια, δεν επέτρεπαν μια ανθρώ-
πινη διαπαιδαγώγηση (231).

26.5.1358( 1979) 

****** 

Αυτοί δεν ήθελαν την ανατροφή ανθρώπων, γι’ αυτό υπο-
τίμησαν τη μητρότητα στα μάτια των γυναικών. Ίσως και οι 
μητέρες να πίστεψαν αυτή τη δηλητηριώδη προπαγάνδα τους. 
Οι μητέρες, που επηρεάστηκαν από αυτούς, έστειλαν τα παι-
διά τους στα ορφανοτροφεία, όπου έλαβαν μια διαβολική 
αγωγή και εκπαίδευση (232).

26.5.1358 (1979)

****** 

Είστε υπεύθυνες. Η ευθύνη σας είναι πολύ μεγάλη. Μπο-
ρεί ένας σωστός άνθρωπος να βελτιώσει τον κόσμο. Ένας 
ανήθικος και κακός, όμως, άνθρωπος μπορεί να καταστρέψει 
ολόκληρο τον κόσμο. Το καλό και το κακό βρίσκεται στα χέ-
ρια και στα σχολεία σας, στην ανατροφή και στην αγωγή σας. 
Αυτοί θέλουν να απομακρύνουν τα παιδιά από τις μητέρες 
τους και να τα στείλουν στα ορφανοτροφεία (233).

26.5.1358 (1979) 

***** 

Για τις κυρίες υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα, και αυτό 
είναι η ανατροφή των παιδιών τους. Μην νομίζετε ότι εκείνοι 
που σας έλεγαν να μην κάνετε παιδιά και υποτιμούσαν την 
ανατροφή τους, ότι έλεγαν την αλήθεια. Ήθελαν να απομα-
κρύνουν τα παιδιά από την αγκαλιά της μητέρας τους, όπου 
θα ανατρέφονταν σωστά και να τα στείλουν στους σταθμούς 
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για να μεγαλώσουν σε ξένα χέρια. Δεν ήθελαν να αναθρέψουν 
ανθρώπους, γιατί τα χέρια σας ανατρέφουν παιδιά. Θέλουν 
να απομακρύνουν τα παιδιά σας από τη στιγμή της γέννησής 
τους από κοντά σας. Θέλουν να εμποδίσουν την ανατροφή 
των παιδιών τους (234).

26.5.1358 (1979) 

********* 

Η σημασία και το καθήκον της οικογένειας στην παρε-
μπόδιση της εκτροπής των παιδιών 

Η ψυχή του δοξασμένου Προφήτη και των Ιμάμηδων του Ισλάμ 
διακατέχεται από ανησυχία και φόβο, μήπως πέσουν τα φύλλα 
της προφητείας και της αγιοσύνης και επέλθει το φθινόπωρο. 
«Να παντρεύεστε και να κάνετε παιδιά. Και αν ακόμα γεννη-
θούν εκτρώματα, είναι για μένα τιμή που, κάνατε παιδιά». 

Τσέλ Χαντίς σελ. 147 

************** 

Η οικογένειά σας πρέπει να είναι σχολείο. Ένα σχολείο, 
όπου θα διδάσκονται οι νόμοι του Ισλάμ και θα καλλιεργείται 
το ήθος των μικρών παιδιών. Πρέπει να δίνεται στα χέρια των 
δασκάλων καλοαναθρεμμένα παιδιά, κι εκείνοι να τα αναθρέ-
φουν καλύτερα προς αυτή την κατεύθυνση (235).

20.2.1358 (1979) 

***** 

Η προτροπή και η εξύμνηση του γάμου γίνεται αφενός μεν 
για να γίνονται γάμοι, αφετέρου να μην γίνονται παρεκτρο-
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πές. Οι Προφήτες είναι αντίθετοι στην «απόλυτη και σκέτη 
ηδονή». Παρεμποδίζουν τη λειτουργία κέντρων ακολασίας. Η 
ηδονή είναι φυσικό φαινόμενο για τον άνθρωπο, αλλά πρέ-
πει να ικανοποιείται εντός των ορίων της αξιοπρέπειας. Εάν 
πραγματοποιηθεί, όπως τη διδάσκουν οι Προφήτες, τότε ο άν-
θρωπος θα βελτιωθεί και σε αυτή και στην άλλη ζωή. Δεν θα 
υπάρχουν μοιχείες, βιασμοί, ταξικές διαφορές, τυραννία και 
καταπίεση. Και αυτό που έχει ήδη μεγάλη σημασία, είναι η 
άλλη ζωή, ο κόσμος της αθανασίας. Ναι, θα εξασφαλιστεί και 
η άλλη του ζωή (236).

16.4.1358 (1979)

********* 

Εάν σε μια κοινωνία επικρατεί καλοσύνη και εντιμότητα, 
τότε και τα άτομα θα ανατραφούν με καλοσύνη και εντιμότη-
τα. Τα παιδιά μιας οικογένειας που όλα τα μέλη της είναι καλοί 
άνθρωποι, γίνονται και αυτά καλά. Θα παραμείνουν καλά, αν 
δεν αναμειχθούν σε μια σκάρτη κοινωνία και δεν χαλάσουν με 
αυτήν. Η φύση των μικρών παιδιών είναι κατάλληλη για επε-
ξεργασία, για το καλό ή το κακό. Εάν δηλαδή η κοινωνία είναι 
καλή και τα παιδιά θα γίνουν καλοί άνθρωποι. Εάν η κοινωνία 
είναι κακή και τα παιδιά θα γίνουν κακά (237).

10.4.1359 (1980)

******* 

Εσείς ήσασταν τέτοιες οικογένειες που αναθρέψατε λεβέ-
ντες νέους, που θυσιάστηκαν για το Ισλάμ (238). 

27.9.1359 (1980)

Ο λαός μας ας σκεφτεί λίγο για αυτά τα πρόσωπα, τους 
νέους και τις νέες, που παραπλανήθηκαν. Οι γονείς ας φωτί-
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σουν τα αγόρια και τα κορίτσια τους. Εμείς θέλουμε το καλό 
σας (239).

1.4.1360 (1981) 

***** 

Συμβούλευσα πολλές φορές τις μητέρες, που προσπαθούν 
και αυτούς τους νέους που έχουν παραπλανηθεί. Τους είπα 
συμβουλεύστε τα παιδιά σας, εμποδίστε τους να γίνουν εκτε-
λεστικά όργανα των εγκλημάτων των φονιάδων (240).

8.4.1360 (1981) 

**** 

Οι γονείς να προσέχουν τί κάνουν τα παιδιά τους και τι 
συμβαίνει σε αυτά. Να μην επιτρέπουν τα καημένα τα κορί-
τσια και τα αγόρια τους να πέφτουν στην παγίδα των αντιπά-
λων της Επανάστασης. Να τους συμβουλεύουν και αν δουν 
ότι δεν πιάνουν τόπο οι συμβουλές τους, να ενημερώνουν τις 
αρμόδιες υπηρεσίες (241).

19.5.1360 (1981) 

*********** 

Ο ρόλος της οικογένειας και των γονιών είναι πολύ σημα-
ντικός και ευαίσθητος για τα μικρά παιδιά και τους νέους. Εάν 
τα παιδιά μεγαλώσουν κάτω από την προστασία ενάρετων 
γονέων, θα διευκολύνουν το έργο των εκπαιδευτικών. Στην 
πραγματικότητα, η εκπαίδευση αρχίζει από τα αγνά χέρια της 
μάνας και του πατέρα. Δίπλα τους αποκτά το παιδί την ισλαμι-
κή παιδεία, ανατροφή και αποκτά υπευθυνότητα για την ελευ-
θερία και ανεξαρτησία της χώρας (242).

31.6.1360 (1981) 

********* 
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Οι γονείς των αθώων παιδιών και των άπειρων νέων πρέ-
πει να τα λυτρώσουν από τον κατήφορο αυτής της ζωής, που 
θα τους εξανεμίσει και την αιώνια ζωή. Ο πιστός και έξυπνος 
λαός μας πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να λυτρώσει 
από την κακία των φιλο-αμερικανών τα νέα παιδιά (243).

31.6.1360 (1981) 

******* 

Οι ευσεβείς γονείς να προσέχουν πολύ που πηγαίνουν τα 
παιδιά τους, για να μη γίνουν, Θεός φυλάξει, δόλωμα των 
υποκριτών φιλο-αμερικανών και των λοξοδρομημένων φι-
λο-ρώσων. Να παρακολουθείτε από κοντά την πρόοδό τους 
στα μαθήματα. Γιατί στη μνήμη των παιδιών από την ηλικία 
του Δημοτικού μέχρι του Γυμνασίου, ο ρόλος των γονέων 
είναι πολύ σημαντικός και πολύτιμος. Πρέπει να προσέχουν, 
γιατί τα παιδιά σε αυτή την ηλικία μπορεί να παρασυρθούν 
ακόμα και από ένα απλό σλόγκαν και να πορευθούν προς 
μια κατεύθυνση τέτοια, που δεν θα μπορέσει κανείς να τους 
παρεμποδίσει. Οι γονείς να προσέξουν πολύ, γιατί είναι οι 
μόνοι που μπορούν να επηρεάσουν και να σώσουν τα παιδιά 
τους από τη δίνη της ανηθικότητας και της άγνοιας. Για τον 
λόγο αυτό να συζητούν συχνά με τους δασκάλους, να ανταλ-
λάσσουν απόψεις και να ζητούν τη βοήθειά τους. Εύχομαι 
αυτοί οι νέοι μας να εξασφαλίσουν αύριο την πολιτική, πολι-
τιστική, οικονομική και στρατιωτική ανεξαρτησία της χώρας 
μας, να μας λυτρώσουν από την κακία των υπερδυνάμεων 
και να θέσουν τα θεμέλια ενός πραγματικού τρίτου κόσμου 
(244).

1.7.1361 (1982) 

************ 
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Συμβουλές για την καλή συμπεριφορά στα μέλη των οι-
κογενειών 

Όλες οι μητέρες στην πραγματικότητα αποτελούν πρότυπα 
ανθρώπων. Ορισμένες, όμως, μητέρες έχουν κάποιες ιδιαιτε-
ρότητες. Κατά τη διάρκεια της συμβίωσής μου με την αγαπη-
τή μητέρα σου παρατηρώντας τον τρόπο συμπεριφοράς της 
τις μέρες και τις νύχτες που περνούσε με τα παιδιά της, δια-
πίστωσα ότι είχε κι εκείνη τις δικές της ιδιαιτερότητες. Τώρα 
αγαπημένο μου παιδί [25], συμβουλεύω εσένα και τα υπόλοι-
πα παιδιά μου τα εξής: Να μην παραλείψετε να φροντίσετε τη 
μητέρα σας. Να προσπαθήσετε να κερδίσετε, μετά το θάνατό 
μου, τη δική της ευαρέσκεια. Τώρα, που είμαι στη ζωή, βλέ-
πω ότι είναι ευχαριστημένη μαζί σας. Να συνεχίσετε και μετά 
από εμένα να της προσφέρετε τις υπηρεσίες σας. 

Τζελβαγαϊέ Ραχμανί σελ. 47 

******* 

Γιε μου! Θα συντομεύσω τα λόγια μου εκφράζοντας κά-
ποιες προσωπικές απόψεις μου στα οικογενειακά θέματα: 

Αγαπημένο μου παιδί, η μεγαλύτερη παρακαταθήκη μου εί-
ναι η παραγγελία μου για τη μητέρα σου. Δεν είναι δυνατόν να 
απαριθμήσει κανείς τα δικαιώματα των μανάδων και τον τρόπο 
απόδοσης των οφειλών προς αυτές. Η βοήθεια που προσφέρει 
μια νύχτα η μάνα στο παιδί της είναι ανώτερη από αυτήν, που 
προσφέρει επί χρόνια ο πατέρας. Η στοργή και η ευσπλαχνία 
που αντικατοπτρίζεται στα φωτεινά μάτια της μάνας, είναι το 
σύννεφο της ευσπλαχνίας και της στοργής του Δημιουργού του 
σύμπαντος. Ο Θεός έπλασε την καρδιά και την ψυχή της μάνας 
με το φως της δικής του ευσπλαχνίας. Κανένας άλλος, εκτός 
από τη μάνα, δεν έχει αυτό το προσόν. Η απέραντη υπομονή, 
που έδωσε ο Θεός στην μάνα να αντέξει τους πόνους και τους 
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κόπους ενός παιδιού που ξεκινούν από τη στιγμή της σύλλη-
ψης, δεν είναι τίποτα άλλο από την ευσπλαχνία Του. Είναι αδύ-
νατο σε έναν πατέρα να αντέξει έστω μια νύχτα αυτό τον πόνο. 
Το χαντίς που λέει «ο Παράδεισος βρίσκεται κάτω από τα πόδια 
της μάνας» είναι μια πραγματικότητα. Η λιτή και ευγενική αυτή 
διατύπωση του χαντίς επισημαίνει το μεγαλείο και τη δόξα της 
μάνας. Για να αναζητήσουν, δηλαδή, τα παιδιά την ευτυχία και 
τον παράδεισο κάτω από τα πόδια της μάνας τους, στην ευλο-
γημένη σκόνη που αφήνουν τα βήματα της. 

Τζελβαγαϊέ Ραχμανί σελ. 47 

********** 

Η τελευταία μου επιθυμία από το γιο μου, τον Αχμέντ εί-
ναι να μεγαλώσει σωστά τα παιδιά του. Να τους γνωρίσει το 
Ισλάμ από μικρή ηλικία, να μην παραλείψει να τους μάθει να 
σέβονται τη μητέρα τους και να τους διδάξει ότι είναι καθή-
κον τους να προσφέρουν τη βοήθειά τους στους συγγενείς και 
σε όλους τους οικείους τους. Η ευλογία του Θεού να είναι σε 
όλους τους απογόνους μου. Ζητώ από τους συγγενείς και κυ-
ρίως από τα παιδιά μου να με συγχωρήσουν, εάν τους έκανα 
κανένα κακό. Να ζητήσουν από το Θεό τη συγχώρεσή μου. 
Εκείνος, είναι ασφαλώς ο πιο φιλεύσπλαχνος από όλους. Το 
ταπεινό μου αίτημα από το Θεό είναι να βοηθήσει τα παιδιά 
μου να ακολουθήσουν το δρόμο της ευτυχίας και να τα προ-
στατεύει να μην λοξοδρομήσουν. 

Τζελβαγαϊέ Ραχμανί σελ. 47

****** 

…Η παρακαταθήκη μου στο γιο μου Αχμμάντ είναι να 
συμπεριφερθεί στους οικείους, στους συγγενείς κυρίως στις 
αδελφές και τα ανίψια του με αγάπη, στοργή, ειλικρίνεια, 
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αυταπάρνηση και δικαιοσύνη. Η παρακαταθήκη μου σε όλα 
τα παιδιά μου να είναι μεταξύ τους αγαπημένοι και συνοδοι-
πόροι. Να συμπεριφέρεται ο ένας στον άλλον με αγάπη και 
ειλικρίνεια. Να κάνουν βήματα για χάρη του Θεού και των 
στερημένων δούλων Του, γιατί η ευλογία και η υγεία σε αυτόν 
αλλά και στο άλλο κόσμο βρίσκονται σε αυτό. Από το φως 
των ματιών μου, τον Χουσεΐν η τελευταία μου επιθυμία είναι 
να μην παύει να ασχολείται με τις σπουδές της θεολογίας, να 
μην σπαταλήσει άδικα τις ικανότητες, που του χάρισε ο Θεός, 
να συμπεριφέρεται με αγάπη και ειλικρίνεια στη μητέρα και 
την αδελφή του, να μη δίνει ιδιαίτερη σημασία στα εγκόσμια 
και να βαδίζει στο σωστό δρόμο της υποταγής στον Θεό. 

Τζελβαγαϊέ Ραχμανί σελ 48 

****** 

Ένα θέμα που πρέπει να σας υπενθυμίσω, είναι να μεταφέ-
ρετε τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους οικείους και τους 
συγγενείς και να τους συμβουλέψετε να κάνουν υπομονή και 
να μη θρηνούν. Θα γίνει αυτό, που επιθυμεί ο Μεγαλοδύναμος 
Θεός. Υπάρχει κάτι που πρέπει να το υπενθυμίσω ιδιαιτέρως σε 
εσένα [26]: Εάν επιθυμείς την ευαρέσκεια του Θεού και τη δική 
μου, να συμπεριφερθείς καλά στη μητέρα, στους αδελφούς, στις 
αδελφές και στους λοιπούς συγγενείς, γιατί όλοι έχουν τώρα 
την ανάγκη της συμπαράστασής σου. Σε παρακαλώ να φερθείς 
καλά σε όλους. Την ώρα της αναχώρησης μας, μας είπαν ότι 
«δεν απαγορεύεται στους συγγενείς να έρθουν κοντά σας, εάν 
εσείς το επιθυμείτε». Παρόλο ότι επιθυμώ να είναι όλοι δίπλα 
μου, δεν θέλω να έρθει εδώ [27] κανείς, γιατί θα είναι πολύ 
δύσκολο για εκείνη [28] και για εσάς στα ξένα χέρια… Πρώτα 
ο Θεός, θα εξασφαλιστεί η ησυχία μου εκεί (245).

13.8.1343 (1964) 

***** 
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Θέλω να σας υπενθυμίσω για τη μητέρα σας, τις αδελφές 
σας, τον Αχμέντ [29] και τους συγγενείς μου, ότι η επιθυμία 
του Θεού και η δική μου είναι να τους συμπεριφέρεστε καλά. 
Η μητέρα σας, σας χρειάζεται τώρα πολύ. Προσπαθήστε να 
την ευχαριστήσετε υλικά και πνευματικά και να κερδίσετε την 
εύνοιά της. Να προλάβετε να μην αισθανθεί ανησυχία και να 
της εξασφαλίσετε την ηρεμία της (246).

19.8.1343 (1964) 

****** 

Δεν χρειάζεται να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να δείξετε 
μεγάλη αγάπη και στοργή στη μητέρα και στα άλλα μέλη της 
οικογένειας. Ιδιαίτερα να φροντίσετε τη μητέρα σας, όσο κα-
λύτερα μπορείτε, γιατί σε αυτό βρίσκεται η ευαρέσκεια του 
Θεού (247).

23.8.1343 (1964) 

****** 

Ολόκληρα τα κείμενα ορισμένων ομιλιών του Ιμάμη 
Χομεϊνί για την διαπαιδαγώγηση των γενεών και τον 
ρόλο της οικογένειας και της μάνας στην ανατροφή των 
παιδιών 

Για τα κρίσιμα καθήκοντα της μάνας για την ανατροφή των 
παιδιών και τη βελτίωση η μη της κοινωνίας 

Στο όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού
Εσείς οι γυναίκες απολαμβάνετε με τη μητρότητα τέτοια 

τιμή και υπερηφάνεια, που σας κάνει να προπορεύεστε από 
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τους άνδρες στους τομείς αυτούς. Είστε προσωπικά υπεύθυ-
νες για την ανατροφή των παιδιών σας. Το πρώτο σχολείο του 
παιδιού είναι η αγκαλιά της μάνας. Η καλή μάνα ανατρέφει 
καλά παιδιά. Εάν, Θεός φυλάξει, λοξοδρομήσει η μάνα, τότε 
και το παιδί θα λοξοδρομήσει από την αγκαλιά της μάνας του. 
Επειδή τα παιδιά δεν αισθάνονται για κανέναν άλλον το εν-
διαφέρον, που αισθάνονται για τις μητέρες τους και επειδή 
βλέπουν τα πάντα στη μάνα τους, τα λόγια, ο χαρακτήρας και 
η συμπεριφορά της τα επηρεάζει πάρα πολύ. Αυτό δεν μπορεί 
να αντιστραφεί με κανέναν τρόπο. Όταν η αγκαλιά της μάνας, 
το πρώτο σχολείο του παιδιού, είναι αγνή, ηθική, έντιμη και 
σωστή, το παιδί θα μεγαλώσει με αυτά τα ηθικά στοιχεία. Ένα 
παιδί που βλέπει όταν ακόμα είναι στην αγκαλιά της μάνας 
του την ηθική και σωστή συμπεριφορά της, ακούσει τα ωραία 
λόγια της, θα αρχίσει να τη μιμείται και έτσι θα ανατραφεί 
και αυτό σωστά. Το παιδί επηρεάζεται κυρίως από τη μητέρα 
του. 

Εσείς έχετε αυτήν την μεγάλη υποχρέωση: 
Τα παιδιά εκπαιδεύονται εύκολα, όταν είναι μικρά. Το 

παιδί σας, όταν είναι μικρό, μπορεί να αφομοιώσει καλύτερα 
το καλό και το σωστό. Εσείς είστε υπεύθυνες για τη συμπε-
ριφορά και τις πράξεις των παιδιών σας, όταν μεγαλώσουν. 
Εάν αναθρέψετε ένα καλό παιδί, είναι πιθανό αυτό να γίνει 
το πρόσωπο που θα εξασφαλίσει την ευτυχία ενός ολόκλη-
ρου έθνους. Είναι δυνατό, Θεός φυλάξει, ένα παιδί που θα 
μεγαλώσει στα χέρια σας, να προκαλέσει μια συνωμοσία στην 
κοινωνία. Μην λέτε «είναι παιδί», γιατί ένα παιδί όταν μεγα-
λώσει και τεθεί επικεφαλής μιας ομάδας μπορεί να οδηγήσει 
στην καταστροφή μια ολόκληρη κοινωνία. 

Η καταστροφή, που προκάλεσε ο Σάχης, δεν αφορά μόνον 
στη λεηλασία του πλούτου της χώρας, ούτε το ξεπούλημα της 
περιουσίας του ιρανικού λαού στους ξένους, έκανε ακόμα χει-
ρότερα. Προκάλεσε τέτοιον εκμαυλισμό στην κοινωνία που 
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σήμερα ψάχνεις εδώ κι εκεί για να βρεις έναν έντιμο και σω-
στό άνθρωπο, που δεν κλέβει. Πρέπει τώρα να πάρουμε στα 
χέρια μας ένα φανάρι και να ψάξουμε να βρούμε έναν έντιμο 
άνθρωπο. Πού μπορεί να βρει σήμερα κανείς έναν έντιμο άν-
θρωπο που δεν θα κλέβει, δεν θα προδίδει την πατρίδα, για να 
τον εμπιστευτεί; Γιατί αυτοί που κυβερνούσαν τη χώρα –το 
καθεστώς του Σάχη– εδώ και πενήντα χρόνια, την κατέστρε-
ψαν, γιατί ήταν σκάρτοι. Σάπιζε, όποιος πήγαινε κοντά τους κι 
έτσι η σήψη ξεκινώντας από την κορυφή μεταδόθηκε σε όλα 
τα στρώματα. Αλλοίωσαν τόσο πολύ τους ανθρώπους, που εί-
ναι δύσκολο σήμερα να βρεις «άνθρωπο». Υπάρχει έλλειψη 
σωστών, έντιμων ανθρώπων με αυτοέλεγχο. Ο λόγος είναι 
απλός: Η ζημιά, που προκάλεσαν στο ανθρώπινο δυναμικό 
μας, ήταν μεγαλύτερη από τη λεηλασία των εθνικών πόρων 
και της περιουσίας της χώρας. Εάν ο ηγέτης μιας χώρας, εάν ο 
Σάχης μιας χώρας είναι έντιμος, αδιάφθορος, θα είναι έντιμοι 
και αδιάφθοροι και οι γύρω του. Η εντιμότητά τους θα μετα-
δοθεί και στους κατωτέρους τους. Έτσι θα δείτε μια χώρα, 
που κυβερνάται από έναν έντιμο ηγέτη, να γίνεται έντιμη στο 
σύνολό της μέσα σε είκοσι χρόνια. 

Ο λόγος, που φωνάζουμε για την Ισλαμική Δημοκρατία, 
είναι γιατί το Ισλάμ ανατρέφει σωστούς ηθικούς ανθρώπους. 
Το Κοράνι είναι το Βιβλίο που «ανατρέφει ανθρώπους». Οι 
Προφήτες ήρθαν στον κόσμο για να διορθώσουν τους ανθρώ-
πους, δεν είχαν καμία άλλη δουλειά. Οι μεγάλοι Προφήτες και 
οι ευλογημένοι Ιμάμηδες ασχολήθηκαν διαρκώς με την εκπαί-
δευση των ανθρώπων. Ο Μεγαλοδύναμος Θεός έστειλε τους 
Προφήτες του για να επανορθώσουν το ήθος των ανθρώπων 
και να τους διαπαιδαγωγήσουν. Εάν ο ηγέτης μιας χώρας σω-
φρονιστεί, θα σωφρονιστεί όλος ο λαός. Εάν ο μουλάς μιας 
κοινωνικής ομάδας είναι σωστός και η ομάδα εκείνη γίνεται 
σωστή, γιατί όλοι παρακολουθούν τον ηγέτη τους. Εάν υπάρ-
χει κάπου μια σωστή κυβέρνηση, τα μάτια του λαού θα είναι 
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στραμμένα πάνω της και βλέποντας αυτήν θα σωφρονιστούν 
και οι πολίτες. Αυτή η διδασκαλία πρέπει να αρχίσει από εσάς, 
τις μητέρες. Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν από τη δική σας 
αγκαλιά και αυτό γίνεται από τη σωστή ισλαμική εκπαίδευση. 
Να ξέρετε ότι το μωρό στην αγκαλιά σας και το παιδί δίπλα 
επικεντρώνει όλη του την προσοχή πάνω σας. Προσέξτε να 
μην ακούσει ψέμα από εσάς, γιατί κι εκείνο θα γίνει ψεύτης. 
Εάν το παιδί δει ότι η μάνα και ο πατέρας του λένε ψέματα, θα 
γίνει ψεύτης. Σε περίπτωση που αντιληφθεί πόσο σωστούς γο-
νείς έχει, θα γίνει κι εκείνο σωστό. Εάν εσείς στείλετε σωστά 
παιδιά στο σχολείο κι εκεί οι δάσκαλοι είναι σωστοί, όπως οι 
γονείς, τότε θα βγουν στην κοινωνία σωστοί άνθρωποι. Εσείς, 
πρώτα ο Θεός θα γίνετε αργότερα δασκάλες. Όσες δεν γίνατε 
ακόμα μητέρες, θα γίνετε αργότερα. Γι’ αυτό να μην ξεχάσετε 
ποτέ να μεγαλώσετε ηθικά παιδιά με καλό χαρακτήρα για να 
προσφέρετε στην κοινωνία έντιμους και σωστούς ανθρώπους. 
Εάν Θεός φυλάξει συμβεί το αντίθετο, ο πόνος και η αμαρτία 
αυτή θα βαραίνει εσάς. Η πηγή κάθε καλού που θα κάνουν 
αυτά τα παιδιά, στην πραγματικότητα θα είστε εσείς. Εάν Θεός 
φυλάξει συμβεί το αντίθετο, η φωτιά του κακού που θα προ-
κληθεί από τα παιδιά σας θα κάψει και θα βλάψει και εσάς. 

Παρακαλώ το Θεό να σας δίνει δύναμη, ευτυχία και σύ-
μπνοια στους συζύγους (248).

Η χάρη του Θεού να είναι με εσάς και τις οικογένειες σας. 
23.2.1358 (1979) 

*********** 

Ομιλία στις συζύγους των θεολόγων 

Στο Όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
«´Ω Προφήτη, ο Αλλάχ είναι αρκετός για σένα και για 

εκείνους τους πιστούς, που σε ακολουθούν» [30]. Τι επαινετι-
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κή προσφώνηση για τους πιστούς! Αλλά και πόσο βάρος ευ-
θύνης επωμίζονται οι πιστοί! Είναι επαινετικό, γιατί ο Θεός, 
που είναι μοναδικός και παντοδύναμος, τοποθετεί το όνομα 
των πιστών, συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών που εί-
ναι ένα τίποτα μπροστά σε Εκείνον, δίπλα στο όνομά Του. Ο 
Θεός τιμά τους άνδρες και τις γυναίκες, που υπακούουν τον 
Προφήτη. Πόσο τιμητικό είναι αυτό για εμάς τους πιστούς και 
για εσάς τις ευσεβείς γυναίκες. Τα ονόματά σας βρίσκονται 
στην ίδια σειρά με το ευλογημένο όνομά Του. Πόσο μεγάλη 
ευθύνη αναλαμβάνουμε με αυτή την προσφώνηση! Δηλαδή 
αυτό σημαίνει ότι οι πιστοί πρέπει να είναι αποτελεσματικοί 
για το Ισλάμ. Πρέπει να προστατεύουν το Ισλάμ. Ο Προφήτης 
του Ισλάμ, οι πιστοί του Ισλάμ και ο στόχος του Ισλάμ… Ο 
Προφήτης μας, μας προστάζει να είμαστε αποτελεσματικοί. 
Έχουμε δηλαδή αναλάβει το καθήκον να προστατεύουμε τη 
θρησκεία του Θεού και τους ιερούς στόχους της. Εσείς, οι γυ-
ναίκες που ανήκετε στην οικογένεια των ουλεμάδων, είστε 
περισσότερο υπεύθυνες από τις άλλες. Ανήκετε στην οικογέ-
νεια των προφητών και πρέπει να προστατεύετε περισσότερο 
από όλους τους στόχους του Ισλάμ. Ο Θεός είπε στον Προφή-
τη μας «Σου είναι αρκετοί οι πιστοί, που σε υπακούν». 

Αξιότιμες κυρίες! Είστε όλες υπεύθυνες. Είμαστε όλοι 
υπεύθυνοι. Είστε υπεύθυνες για την ανατροφή των παιδιών 
σας και για να προσφέρετε ευσεβή άτομα στην κοινωνία. Όλοι 
είμαστε υπεύθυνοι για την ανατροφή και τη διαπαιδαγώγηση 
των παιδιών, αλλά τα παιδιά μεγαλώνουν καλύτερα στα δικά 
σας χέρια. Οι μητέρες είναι τα τελειότερα σχολεία για τα παι-
διά! Έχετε ευθύνη έναντι των παιδιών και έναντι της χώρας, 
να αναθρέψετε άτομα που θα ανοικοδομήσουν την πατρίδα. 
Εσείς μπορείτε να αναθρέψετε παιδιά, που θα προστατεύσουν 
τον Προφήτη και θα διαφυλάξουν τις επιθυμίες του. Πρέπει 
εσείς οι ίδιες να είστε φύλακες και να μεγαλώσετε φύλακες. 
Τα παιδιά σας θα είναι οι θεματοφύλακες των προφητών, γι’ 
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αυτό πρέπει να τα διαπαιδαγωγήσετε ανάλογα. Το σπίτι σας 
πρέπει να είναι ο οίκος εκπαίδευσης των παιδιών σας. Το σπίτι 
σας είναι σπίτι ουλεμά, πρέπει να είναι οίκος γνώσης, θρη-
σκευτικής και ηθικής αγωγής! Καθήκον των γονέων είναι να 
φροντίσουν για το πεπρωμένο των παιδιών τους. Οι μητέρες 
είναι περισσότερο υπεύθυνες. Οι μητέρες είναι ανώτερες, 
γιατί η μητρότητα είναι τιμή και δόξα μεγαλύτερη από την 
πατρότητα. Η ψυχολογική επιρροή, που ασκεί η μητέρα στο 
παιδί, είναι μεγαλύτερη από του πατέρα. 

Είστε υπεύθυνες. Όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Ο Μεγαλοδύ-
ναμος Θεός έχρισε όλους υπεύθυνους, γι’ αυτό είπε: «Ο Θεός 
και οι υπάκουοι πιστοί είναι αρκετοί για εσένα». Δηλαδή ο 
Θεός και οι υπάκουοι πιστοί είναι αρκετοί για τον εκπρόσωπό 
Του. Αυτό είναι ένα ύψιστο καθήκον, που επιβαρύνει όλους. 
Οι υπάκουοι πιστοί πρέπει να προστατεύουν τη θρησκεία του 
Θεού και να φυλάνε το Ιερό Κοράνι. Να μην φοβηθούν κα-
θόλου από τις απάνθρωπες ομάδες, που πνέουν έναν αδύνα-
μο άνεμο τρομοκρατίας στο Ιράν. Ο λαός μας δεν φοβάται 
από τέτοιου είδους ενέργειες. Το κίνημά μας δεν μπορεί να 
τρομοκρατηθεί ποτέ. Η τρομοκρατία των ατόμων δεν είναι 
τρομοκράτηση του κινήματος. Και αν ακόμα δεν υπάρχει ο 
αείμνηστος Μοταχαρί, ο Χασίμ μπέη και άλλοι τόσοι όμοιοί 
τους, το κίνημά μας θα παραμείνει όρθιο. Ο Θεός είπε «σου 
αρκούν οι πιστοί». Ο λαός μας βρήκε πια τον δρόμο του και 
δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Εμείς δεν φοβόμαστε τους τρομο-
κράτες και δεν γυρίζουμε πίσω. Δεν επιτρέπουμε με κανέναν 
τρόπο τη Δύση και την Ανατολή να αναμειχθεί στα εσωτερικά 
της χώρας μας. 

Ο Πανάγαθος Θεός να προστατεύει εσάς, τις γυναίκες. Η 
συμβολή σας στο κίνημα ήταν σημαντική. Τώρα βοηθάτε τους 
αναξιοπαθούντες. Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη. Η αξία της 
προσφοράς των γυναικών είναι πολύ περισσότερη από των 
ανδρών. Ο Θεός να σας προστατεύει. Να σας προστατεύει στο 
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επάγγελμα της διάπλασης ανθρώπων, το οποίο ανήκει στους 
Προφήτες. Η ευλογία του Θεού να είναι μαζί σας (249).

5.3.1358 (1970) 

****** 

Ομιλία σε μια ομάδα γυναικών από την πόλη Δεζφούλ 

Στο Όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Εσείς, οι κυρίες που είπατε ότι είστε δασκάλες, έχετε δυο 

τιμημένα επαγγέλματα. Το ένα είναι η ανατροφή των παιδιών, 
που είναι ανώτερο από όλα τα άλλα επαγγέλματα. Εάν κατα-
φέρετε να προσφέρετε στην κοινωνία ένα καλό παιδί, αυτό 
αξίζει για εσάς περισσότερο από τον κόσμο όλο. Δεν μπορώ 
να σας περιγράψω τί μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια είναι η 
ανατροφή ενός καλού παιδιού. Κατά συνέπεια, ένα επάγγελ-
μά σας είναι η ανατροφή των παιδιών. Η μητρική αγκαλιά 
είναι μια τέτοια φωλιά, που πρέπει τα παιδιά να μεγαλώνουν, 
να διαμορφώνονται μέσα σε αυτήν. Το πρώτο στάδιο, λοιπόν, 
της εκπαίδευσης είναι η αγκαλιά της μητέρας. Γιατί το παι-
δί επιδεικνύει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όλα τα άλλα στη 
μητέρα του. Καμία αγάπη δεν είναι ανώτερη από την αγάπη 
μητέρας-παιδιού. Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα αυτά, που 
πρέπει να μάθουν από τις μητέρες τους. Επηρεάζονται από 
τις μητέρες τους πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους. 
Δεν επηρεάζονται τόσο από τους πατέρες, τους δασκάλους 
και τους καθηγητές τους, όσο από τη μητέρα τους. Γι’ αυτό 
τον λόγο διαπαιδαγωγείστε τα παιδιά σας με την ισλαμική και 
ανθρωπιστική αγωγή, για να στείλετε στα Δημοτικά σχολεία 
παιδιά σωστά, με ηθικές αξίες και καλή ανατροφή. Ένα από 
τα επαγγέλματά σας, λοιπόν, είναι η αγωγή των παιδιών, το 
οποίο δυστυχώς ήθελε να αφαιρέσει από τα χέρια σας το τυ-
ραννικό καθεστώς. Έλεγαν: «Γιατί η γυναίκα να ασχολείται 
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με την ανατροφή των παιδιών;» και υποτιμούσαν τη μητρό-
τητα στα μάτια τους. Ήθελαν να απομακρύνουν τα παιδιά 
από τη μητρική αγκαλιά και να τα μεγαλώσουν σε βρεφονη-
πιακούς σταθμούς, για να απασχολούν τις γυναίκες, εκεί που 
ήθελαν. Το παιδί, που θα μεγαλώσει σε σταθμό, δεν θα είναι 
παιδί που μεγαλώνει στην αγκαλιά της μητέρας του, θα με-
γαλώσει με κόμπλεξ. Ένα παιδί που θα μεγαλώσει σε ξένα 
χέρια μακριά από τη μητέρα του και θα στερηθεί τη μητρική 
στοργή, σίγουρα θα έχει απωθημένα και θα γίνει κομπλεξικό. 
Τα περισσότερα προβλήματα, που εμφανίζονται στην κοινω-
νία, προέρχονται από αυτά τα κομπλεξικά παιδιά. Αιτία της 
δημιουργίας του μεγαλύτερου κόμπλεξ είναι η απομάκρυνση 
του παιδιού από τη μητέρα του. Το παιδί χρειάζεται τη στοργή 
της μάνας. Με λίγα λόγια, το επάγγελμά σας είναι έργο προ-
φητών. Γιατί και οι προφήτες ήρθαν στον κόσμο για να δια-
πλάσουν ανθρώπους. Το βασικό σας επάγγελμα, είναι πρώτα 
από όλα η ανατροφή των παιδιών σας. Από την άλλη πλευρά, 
εσείς οι δασκάλες έχετε επωμιστεί ένα ακόμα αξιέπαινο επάγ-
γελμα. Το επάγγελμα αυτό βέβαια είναι και αρκετά υπεύθυνο. 
Είναι επάγγελμα «εξανθρωπισμού». Ο δάσκαλος ανατρέφει 
«ανθρώπους» και αυτό το επάγγελμα ανήκει στους προφήτες. 
Το μοναδικό καθήκον όλων των προφητών που εμφανίστηκαν 
στην ιστορία, ήταν η ανατροφή ανθρώπων. Το έργο του δα-
σκάλου είναι έργο προφητών. Ο Προφήτης μας είναι ο δάσκα-
λος ολόκληρης της ανθρωπότητας. Εκείνοι είναι δάσκαλοι 
όλων των ανθρώπων κι εσείς μιας συγκεκριμένης ομάδας. Το 
επάγγελμα που κάνετε, το έργο που επιτελείτε, είναι ίδιο. Η 
διαφορά σας με τους προφήτες είναι ότι εκείνοι απευθύνονται 
σε ένα ευρύτερο κόσμο, ενώ εσείς σε μια μικρότερη ομάδα. Το 
επάγγελμά σας είναι πολύ σημαντικό και αξιοθαύμαστο, αλλά 
έχει και αντίστοιχα μεγάλες ευθύνες. Εξάλλου και οι ευθύνες 
των προφητών ήταν πολύ μεγάλες. Οι προφήτες ήρθαν για 
να αναμορφώσουν τους ανθρώπους, γι’ αυτό οι ευθύνες τους 
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ήταν πολύ μεγάλες. Εκείνοι φάνηκαν αντάξιοι των ευθυνών 
τους και ολοκλήρωσαν το έργο, που τους ανατέθηκε. Και το 
δικό σας επάγγελμα είναι αξιοσέβαστο, είναι έργο προφητών 
γι’ αυτό και οι ευθύνες σας είναι ίδιες με εκείνων. 

Πρέπει να προσέχετε τα παιδιά, που θα ανατραφούν δί-
πλα σας να αποκτήσουν θρησκευτική, ηθική παιδεία και ανα-
τροφή. Εάν αναθρέψετε ένα θρησκευόμενο παιδί, μπορεί να 
το δείτε μια μέρα να αναμορφώνει μια ολόκληρη κοινωνία. 
Αναμφισβήτητα, το άτομο μπορεί να αναμορφώσει την κοι-
νωνία. Εάν, Θεός φυλάξει, το παιδί, που θα αναθρέψετε, δεν 
γίνει καλό, μπορεί να βλάψει μια ολόκληρη κοινωνία και γι’ 
αυτό να είστε υπεύθυνες εσείς, οι δασκάλες του. 

Εάν από την άλλη αναθρέψετε ένα καλό παιδί, η τιμή και 
η υπόληψη που θα απολαύσετε γι’ αυτό είναι ίδια με αυτή 
των προφητών… Αλλά υπάρχει περίπτωση τα παιδιά που θα 
ανατραφούν στα χέρια σας, να μην διαπαιδαγωγηθούν σωστά 
και να βλάψουν μια ολόκληρη κοινωνία. 

Ο Πανάγαθος Θεός να σας φυλάει, να σας χαρίζει ευτυχία, 
να σας βοηθήσει να αναθρέψετε καλά παιδιά και να γίνετε 
σωστοί εκπαιδευτές για τα κορίτσια, που θα σας εμπιστευτούν 
να τα διδάξετε (250).

21.3.1358 (1979) 

********* 

Ομιλία σε μια ομάδα γυναικών 

Στο Όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Χαιρετίζω τις γυναίκες, οι οποίες με τις συμβουλές τους μας 

ωθούν στον σωστό δρόμο. Τα σέβη μου στις αξιέπαινες γυναί-
κες, που διδάσκουν τους άνδρες σε αυτό το έντιμο κίνημα.

Οι συνεργάτες των ξένων προσπάθησαν να μετατρέψουν 
σε κούκλες τις αξιότιμες γυναίκες του Ιράν, που έπρεπε να 
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επανιδρύσουν και να επανορθώσουν το Ιράν και να τις ωθή-
σουν στην ανηθικότητα, αλλά δόξα τω Θεό δεν τα κατάφεραν. 
Προσπάθησαν να κρατήσουν μακριά τα παιδιά από τις μητέ-
ρες τους και να τα στερήσουν τη μητρική στοργή, να τα μεγα-
λώσουν στα ορφανοτροφεία για να μην ανατραφούν από εσάς 
τις γυναίκες. Τα παιδιά θα απομακρύνονταν από εσάς και θα 
γίνονταν άχρηστα πλάσματα για το Ισλάμ και την πατρίδα. 
Το σχέδιο ήταν το εξής: Την εποχή του ανόητου και τυραννι-
κού Ριζά Χαν, με την απαγόρευση της ισλαμικής ένδυσης των 
γυναικών, θα μετέτρεπαν τις γυναίκες σε μια κατηγορία ατό-
μων, που θα έβλαπτε την ηθική της κοινωνίας, αντί να είναι 
αυτές οι στυλοβάτες και αναμορφωτές της. Το σχέδιο αυτό 
δεν στρεφόταν μόνο εναντίον των γυναικών. Ήθελαν κατά 
τον ίδιο τρόπο να οδηγήσουν τους νέους άνδρες στα κέντρα 
ακολασίας και να τους αναθρέψουν όπως αυτοί ήθελαν, ώστε 
να μην αντιδράσουν, όταν δουν τη χώρα τους να ανήκει σε 
ξένα χέρια, ακόμα να τους κάνουν να επικυρώσουν μια τέτοια 
κατάσταση. 

Η Ισλαμική Επανάσταση που πραγματοποιήθηκε στο Ιράν, 
εάν δεν επιτύγχανε κανένα αποτέλεσμα πέρα από τη σημαντική 
αυτή αλλαγή στους νέους και τις γυναίκες μας, θα ήταν αρκε-
τό για τη χώρα μας. Αυτοί που περιφέρονται στις πόλεις και τα 
χωριά και ψιθυρίζουν στα αυτιά σας «η επανάσταση δεν έκανε 
τίποτα», είναι εκείνοι που υποτιμούν τη σημαντική αλλαγή που 
έγινε σε εσάς, επειδή βλάπτει τα συμφέροντα των ξένων και 
τα δικά τους, γι’ αυτό προσπαθούν να σας δηλητηριάσουν με 
αυτού του είδους την προπαγάνδα. Υπάρχει καλύτερη αλλαγή 
από αυτήν: Εσείς οι γυναίκες συγκεντρωθήκατε εδώ και δρα-
στηριοποιείστε για τους φτωχούς και τους αναξιοπαθούντες 
υπομένοντας πολύπλευρες ταλαιπωρίες. Υπάρχει καλύτερη 
εξέλιξη από αυτήν; Εάν επικρατούσε το παλαιό καθεστώς του 
Ιράν, οι γυναίκες που αποτελούν το ήμισυ του πληθυσμού της 
χώρας, δεν θα προσέφεραν αυτές τις πολύπλευρες υπηρεσίες 
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τους. Επιπλέον, το ήμισυ αυτό του πληθυσμού εκπαιδεύει το 
άλλο μισό του. Ο ρόλος των γυναικών είναι ανώτερος των αν-
δρών, γιατί οι γυναίκες είναι ένα μάχιμο κομμάτι του λαού σε 
όλες τις δραστηριότητες της ζωής και ταυτόχρονα εκπαιδεύει 
το άλλο μάχιμο κομμάτι του πληθυσμού. Η προσφορά μιας 
μητέρας στην κοινωνία είναι ανώτερη της δασκάλας. Αυτή 
ήταν η επιθυμία των προφητών. Ήθελαν να κάνουν τις γυναί-
κες εκπαιδεύτριες της κοινωνίας για να προσφέρουν σε αυτήν 
αγόρια και κορίτσια σαν τα λιοντάρια. Αυτοί που ήθελαν να 
στερήσουν τη χώρα από όλα τα αγαθά της, να απομακρύνουν 
το λαό από το Ισλάμ, την ηθική και τους ευγενικούς στόχους 
του, να παρασύρουν τις γυναίκες σε κέντρα ακολασίας, όταν 
είδαν να ναυαγούν όλα τα σχέδιά τους, φωνάζουν ότι «η επα-
νάσταση δεν έκανε τίποτα» και ότι «Τώρα δεν υπάρχει καμία 
διαφορά με την εποχή της διακυβέρνησης του Σάχη». Αυτή εί-
ναι η προπαγάνδα, που κάνουν μπροστά στις ολοφάνερες αλή-
θειες. Σε όλη τη χώρα έγιναν σημαντικές αλλαγές στους άν-
δρες και τις γυναίκες μας. Η σημαντική αλλαγή που έγινε στο 
Ιράν και τις ισλαμικές χώρες είναι: Την εποχή του Σάχη αυτό, 
που είχε αξία και έδινε κύρος στον άνθρωπο ήταν το μακιγιάζ, 
τα ρούχα και τα σπίτια. Σήμερα αυτό που έχει αξία, είναι ο 
άνθρωπος. Απέκτησε αξία ο άνθρωπος και η ηθική. Η ριζική 
αυτή αλλαγή, που έγινε στις γυναίκες τις οδήγησε στο να επι-
κρίνουν εκείνα τα αηδιαστικά μακιγιάζ, τα φανταχτερά ρούχα 
και την έπαρση. Την εποχή του Σάχη, οι γυναίκες μας ντρέπο-
νταν να κυκλοφορήσουν με την ισλαμική ενδυμασία τους. Η 
αδύναμη τάξη ντρεπόταν να πλησιάσει τους ανήθικους, που 
ευημερούσαν. Τώρα τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. Εξαφα-
νίστηκαν εκείνοι οι αηδιαστικοί καλλωπισμοί, τα επιδεικτικά 
ενδύματα, οι εμετικές δουλειές… Κάποια που ήταν έτσι χθες, 
τώρα νιώθει ντροπή ανάμεσά σας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη 
αλλαγή, που σημειώθηκε στην κοινωνία. Η κοινωνία μας από 
τις γυναίκες της εποχή του Σάχη στράφηκε στις γυναίκες, που 
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μοιάζουν την αγία Ζεϊνέμπ, τη αγία Φατιμά. Την εποχή εκείνη 
θαύμαζαν και επεδίωκαν να φορέσουν τα ευρωπαϊκά μοντέλα. 
Τώρα αποδέχονται αυτά, που αρέσουν στο Ισλάμ. Αυτή είναι 
η μεγαλύτερη αλλαγή, που σημειώθηκε στην κοινωνία μας. 
Προσέξτε να μην σας επιστρέψουν στα παλιά τα κακά χέρια, 
οι κακές πένες και τα κακά λόγια. Συνεχίστε την πορεία σας. 
Τα εκατομμύρια των ανδρών και των γυναικών πρέπει να συ-
νεχίσουν την πορεία, που ήδη ακολουθούν. Αδιαφορήστε για 
αυτά που λέγονται και γράφονται εναντίον. Σκεφθείτε μόνες 
σας, μην εξαρτάστε από τις σκέψεις των άλλων και προσπα-
θήστε να γίνετε χρήσιμες για την πατρίδα. Να συμβουλεύετε 
και να διαφωτίζετε τους άνδρες και να γίνετε καλές μάνες για 
τα παιδιά σας, να βοηθάτε τους φτωχούς και τους αναξιοπα-
θούντες. Δόξα τω Θεώ, έτσι είσαστε εσείς, οι γυναίκες μας. 
Δραστηριοποιείστε σε ολόκληρη τη χώρα σε όλους τους το-
μείς και καλύπτετε όλες τις ανάγκες της χώρας. Επωμίζεστε τη 
φροντίδα των ορφανών παιδιών, εξυπηρετείτε τους φτωχούς 
και ανήμπορους, αναζητάτε τους άστεγους και τους βοηθάτε. 
Αυτές είναι πολύτιμες υπηρεσίες, που προσφέρετε. Έχουν με-
γάλη αξία ενώπιον του Θεού.

Ο Θεός να φωτίζει εσάς, τις γυναίκες και τους άνδρες να 
ακολουθείτε την πορεία, στην οποία βρίσκεστε. Να ακολου-
θήσουν την πορεία σας και τα υπόλοιπα μέλη του λαού χωρίς 
κανένα συμφέρον και μηχανορραφίες. Όλος ο λαός να προσέ-
ξει το εξής: Ορισμένα λόγια που λέγονται και ορισμένα λάθη 
που κάνουν κρατικοί λειτουργοί, δεν είναι σε τέτοιο επίπεδο, 
που να πλήξουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Παρακαλώ τον 
Θεό να εξαλειφθούν αυτές οι διαφωνίες και όλος ο λαός χέρι 
με χέρι να πορευτεί στο σωστό δρόμο και να διαδοθούν οι 
ανθρώπινες και ηθικές αξίες σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Η 
συμβουλή μου σε όλους είναι: Να μην νομίζετε ότι πρέπει να 
συμμετάσχετε στις διαφωνίες, που σχεδιάζονται στο Ιράν, οι 
διαφωνίες που προέκυψαν θα εξαλειφθούν, με τη βοήθεια του 
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Θεού, αρκεί εσείς να μην τις υποδαυλίζετε. Εάν οι λαϊκές μά-
ζες αδιαφορούν γι’ αυτά που σχεδιάζονται στα ανώτερα στρώ-
ματα και γνωρίζουν ότι θα οδηγηθούν στην ευδαιμονία μόνο 
με τη συνεργασία όλων των τάξεων, τότε θα ολοκληρωθεί ο 
στόχος μας. Σε περίπτωση όμως, που δεν υπάρχει ομοφωνία 
στο λαό, τότε θα οδηγηθούμε στην κατάσταση, που ήμασταν 
παλαιότερα. Οι Μουσουλμάνοι, οι πιστοί να μην ακούν αυτά 
που λένε τα υπολείμματα του παλαιού καθεστώτος, γιατί θέ-
λουν να σας οδηγήσουν στην αγκαλιά της Δύσης ή της Ανα-
τολής. Να είστε ξύπνιοι. Να επιλύσετε τις διαφωνίες σας και 
αν προκύψουν νέες να φροντίστε να τις εξαλείψετε. Εύχομαι 
σε όλες τις Μουσουλμάνες του Ιράν και του κόσμου ευτυχία. 
Εύχομαι ο Θεός να κάνει νικητή τον στρατό του Ισλάμ και τις 
ένοπλες του δυνάμεις. Ο Θεός να σας δώσει ευτυχία και να 
σας βοηθήσει να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας στους συναν-
θρώπους σας (251).

25.12.1359 (1980)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΝΙΚΗ 
ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

Η αλλαγή που βίωσαν οι γυναίκες με την Ισλαμική Επα-
νάσταση 

Από τα μικρά παιδιά μέχρι τις ηλικιωμένες γυναίκες, όλες οι 
νεαρές και μεγάλες κυρίες, αλλά και ολόκληρος ο λαός έζησε 
μια εξαιρετική ιδεολογική και πνευματική αλλαγή. Όλες οι 
τάξεις εξεγέρθηκαν. Υπάκουσαν στην εντολή «Να ξεσηκω-
θείτε ένας-ένας και όλοι μαζί για χάρη του Θεού» [31] (252).

21.2.1358 (1979) 

****** 

Ένας λαός που συζητούσε αδιάκοπα να κατεβάζει τις τιμές 
στις αγοροπωλησίες, έφτασε το τίμημα του χρόνου, για να αλ-
λάξει και να μεταμορφωθεί… Ένας κύριος τις ημέρες που γί-
νονταν οι διαδηλώσεις, είδε μια κυρία να κρατά στα χέρια της 
ένα κύπελλο με κέρματα. Νόμισε ότι είναι επαίτης και όταν 
την πλησίασε εκείνη του είπε: «Σήμερα είναι αργία, τα κα-
ταστήματα είναι κλειστά. Έφερα τα κέρματα, μήπως θελήσει 
κάποιος να κάνει κανένα τηλεφώνημα». Αυτό μπορεί να είναι 
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ένα μικρό περιστατικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια 
σημαντική αλλαγή, μια μεγαλοπρεπής μεταμόρφωση (253).

10.3.1358 (1979) 

******* 

Αυτή δεν είναι μια αλλαγή, που μπορεί να κάνει ο άνθρω-
πος μόνος του. Είναι μια θεϊκή αλλαγή, ένα έργο Εκείνου, 
που προκαλεί αλλαγές στις καρδιές. Έσβησε από τις καρδιές 
τον φόβο και τον τρόμο που προκαλούν αυτού του είδους τα 
καθεστώτα και έδωσε στους ανθρώπους θάρρος και αποφασι-
στικότητα, έτσι ώστε όλοι μαζί άνδρες, γυναίκες και παιδιά, 
να εξεγερθούν και να αγωνιστούν ενάντια στην τυραννία. Εί-
ναι συνηθισμένο φαινόμενο να βλέπει κανείς τις γυναίκες να 
βγαίνουν στις πλατείες και να ορθώνουν το ανάστημά τους 
μπροστά στις κάννες των τανκς; Αυτή ήταν μια αλλαγή, μια 
μεταμόρφωση, μια εξέγερση, που δημιούργησε ο Θεός στον 
λαό. Όσο καιρό εμείς θα προστατεύουμε αυτή την επανάστα-
σή μας, η νίκη θα είναι δική μας (254).

26.3.1358 (1979) 

****** 

Η ριζική αλλαγή, που σημειώθηκε στο Ιράν, ήταν πολύ-
πλευρη. Ήταν μια πνευματική, ιδεολογική μεταμόρφωση, που 
κλήρωσε ο Μεγαλοδύναμος Θεός στον λαό. Εσείς, οι γυναί-
κες, που κατοικείτε στα παράλια, διαπιστώνετε ότι τα ζητήμα-
τα που αναφέρει ο ομιλητής, είναι θέματα της επικαιρότητας. 
Αλλά και στις άλλες περιοχές του Ιράν, οι γυναίκες φέρνουν 
στο προσκήνιο κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Αυτή η ρι-
ζική αλλαγή προέκυψε από την ευλογία της ισλαμικής επανά-
στασης. Ελπίζω αυτή η ριζική αλλαγή να είναι αιώνια. Εσείς 
οι γυναίκες, οι αδελφές μας να επιδείξετε σοβαρότητα για τη 
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διατήρηση αυτής της αλλαγής. Να συμμετέχετε στα πολιτι-
κά και κοινωνικά ζητήματα και να διατηρείτε την ψυχική και 
πνευματική αλλαγή σας (255).

12.4.1358 (1979) 

************* 

Όταν οι αγρότες, οι γεωργοί είδαν τις γυναίκες να φεύγουν 
από τα σπίτια, να επιστρέφουν από την Ευρώπη, τα Πανε-
πιστήμια, τα Σχολεία και να πηγαίνουν να τους βοηθήσουν 
–κάτι που έδειξε χθες η τηλεόραση– αναπτέρωσαν το ηθικό 
τους. Μπορείτε να αντιληφθείτε το πόσο επηρέασε τους αγρό-
τες η παρουσία των γιατρών, των μηχανικών δίπλα τους στα 
χωριά τους; Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τώρα κι εσείς 
λέτε ότι είστε έτοιμες να τους βοηθήσετε. Αυτή είναι μια ση-
μαντική αλλαγή, μία επανάσταση που σας δημιούργησε ο 
Θεός. Εσείς δεν ακλουθούσατε τέτοια πράγματα μέχρι τώρα. 
Σήμερα, όμως, τα κυνηγάτε. Ποιός έκανε αυτή τη μεγάλη αλ-
λαγή; «Ασφαλώς ο μεγαλοδύναμος Θεός που μεταβάλλει τις 
καρδιές» (256).

30.4.1358 (1979) 

******* 

Οι αδελφές μας που ασχολούνταν με άλλα θέματα, είναι 
σήμερα δίπλα στους αδελφούς μας και αγωνίζονται για το 
μέλλον της πατρίδας και του έθνους. Βασανίζουν το μυαλό 
τους, φτιάχνουν σχέδια, προγράμματα και ασκούν κριτική. 
Αυτή την αλλαγή την κάνει «Μόνο ο Θεός που προκαλεί αλ-
λαγές και μεταβολές στις καρδιές» (257).

30.4.1358 (1979) 

****** 
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Οι γυναίκες που ζούσαν μια διαφορετική κατάσταση προη-
γουμένως και ασχολούνταν με πράγματα, που ήθελε το καθε-
στώς του Σάχη, υπέστησαν μια τέτοια αλλαγή που πολέμησαν 
δίπλα στους άνδρες ενάντια στην τυραννία. Αυτή η αλλαγή 
μοιάζει με θαύμα. 

Μια σημαντική αλλαγή, που σημειώθηκε επίσης, είναι η 
εξής: Σήμερα με επισκέφθηκε μια ομάδα ανδρών και γυναι-
κών, που ήρθαν από την Ευρώπη. Μου είπαν «θέλουμε να 
πάμε στα χωριά και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στο 
λαό». Οι νέοι που σκέπτονταν διαφορετικά πράγματα παλιά, 
τώρα σκέπτονται έτσι. Έρχονται από την Ευρώπη με τις γυ-
ναίκες τους και θέλουν να πάνε στα χωριά να βοηθήσουν τους 
αγρότες. Το ίδιο συμβαίνει και στο εσωτερικό της χώρας. Για-
τροί, μηχανικοί, γυναίκες τρέχουν όλοι να βοηθήσουν τα χω-
ριά. Αυτή η αλληλεγγύη, αυτή η συνεργασία είναι ένα θαύμα. 
Ο Θεός είναι Εκείνος που έκανε αυτή την αλλαγή, αυτή τη 
μεταμόρφωση (258).

30.4.1358 (1979) 

****** 

Οι αξιότιμες κυρίες, οι αδελφές μας και οι αξιότιμοι αδελ-
φοί μας πιστεύω να αισθάνονται υπευθυνότητα από την αλ-
λαγή, που έγινε. Ένα συναίσθημα ευθύνης σας έβγαλε όλους 
στους δρόμους να βροντοφωνάξετε για την απομάκρυνση του 
εχθρού από την πατρίδα. Αυτή ήταν η απευθείας συμμετοχή 
και παρέμβασή σας στην πολιτική (259).

25.6.1358 (1979) 

***** 

Είμαι ευτυχής, γιατί σημειώθηκε τέτοια αλλαγή, τέτοια 
μεταβολή σε όλα τα στρώματα σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτό 
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είναι το τζιχάτ της Ανοικοδόμησης και Επανόρθωσης της χώ-
ρας… Ήρθαν από παντού όλοι, οι μορφωμένοι και, κυρίως, 
οι γυναίκες. Άκουσα σήμερα σε ένα ρεπορτάζ «πηγαίνουμε 
στα χωράφια την αυγή και εργαζόμαστε μέχρι τη δύση». Αυτό 
είναι ένα σπουδαίο γεγονός, μια μεγάλη αλλαγή! Δηλαδή ερ-
γάζονται με το αίσθημα «εργαζόμαστε για χάρη του λαού». Το 
ίδιο αισθάνεστε και εσείς (260).

25.6.1358 (1979)

******* 

Μέχρι τώρα δεν είχε ακούσει κανείς να πηγαίνει μια ομάδα 
αστών γυναικών στα χωριά και να χρησιμοποιούν δρεπάνια 
μαζί με τους γεωργούς. Κάτι τέτοιο δεν περνούσε ούτε από 
τη σκέψη κανενός. Τώρα βλέπουν να καρπίζει ένα τέτοιο αν-
θρώπινο συναίσθημα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, που 
συνέβη χάρη στο Ισλάμ. Δεν είναι δυνατόν άλλες δυνάμεις να 
καταφέρουν μια τέτοια αλλαγή. Αυτή είναι μια Ισλαμική και 
ανθρωπιστική αλλαγή. Όταν βλέπουν αυτά τα πράγματα, αι-
σθάνονται ενθουσιασμό και δύναμη να καλλιεργήσουν τη γη 
τους. Με λίγα λόγια έγινε μια πνευματική, ιδεολογική αλλα-
γή, που προσφέρει στον άνθρωπο αξιοπρέπεια και ασφάλεια 
(261).

25.6.1358 (1979) 

******* 

Οι νέοι, που έδειχναν ενδιαφέρον για τη συνοικία Σαμράν 
[32] και όλα όσα συνέβαιναν εκεί τώρα, στρέφονται προς την 
Ανοικοδόμηση και Επανόρθωση της χώρας. Ναι, οι νέοι και οι 
γυναίκες αδιαφορούσαν μέχρι τώρα γι’ αυτά τα θέματα. Ήταν 
αδιάφοροι για τα τεκταινόμενα στον τόπο τους. Τώρα ήρθαν 
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και αυτοί στο προσκήνιο και διαπιστώσαμε το πόσο υπεύθυ-
νοι είναι (262).

27.6.1358 (1979) 

*********** 

Παρατηρώ μια μεγάλη αλλαγή στην κοινότητα των γυναι-
κών, πολύ μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών. Η υπηρεσία, 
που προσφέρουν στο Ισλάμ οι γυναίκες αυτή την εποχή, είναι 
μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών (263).

10.10.1358 (1979) 

****** 

Η Ισλαμική Επανάσταση προκάλεσε τέτοια αλλαγή στην 
ιδιοσυγκρασία των ανδρών και των γυναικών, που διέκοψαν 
μια πορεία αιώνων και έριξαν τα τείχη του καθεστώτος του 
Σάχη. Χρωστάμε ευγνωμοσύνη στην προσπάθεια και την εξέ-
γερσή τους (264).

15.2.1359 (1979) 

***** 

Όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτό τον αγώνα, δεν είχαν την 
παραμικρή διαβολική υποψία, κανένα διαβολικό σκοπό. Θυ-
μηθείτε την κατάστασή σας, όταν ανεβήκατε στις σκεπές των 
σπιτιών σας και φωνάζατε «Αλλάχου Ακμπέρ» (O Θεός είναι 
μεγάλος) και σας είχαν περικυκλώσει διάβολοι έτοιμοι να σας 
χτυπήσουν. Αντιστεκόσασταν σε αυτούς, που δεν φοβούνταν 
το Θεό και ήταν έτοιμοι να σας συνθλίψουν κάτω από τα 
τανκς. Θυμηθείτε εκείνη την περίοδο. Την εποχή εκείνη, τα 
πάντα ήταν θεϊκά. Το κίνημά σας ήταν στο σύνολό του Θεϊκό. 
Εσείς είχατε γίνει τότε το χέρι του Θεού. «Το χέρι του Θεού 
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είναι μαζί με την κοινότητα». Να θυμάστε πάντα εκείνη την 
περίοδο (265).

8.3.1359 (1979) 

***** 

Εάν αυτή η Ισλαμική Επανάσταση δεν επέφερε καμία αλ-
λαγή πέρα από αυτήν που σημειώθηκε στους νέους και στις 
γυναίκες μας, θα ήταν αρκετή για τη χώρα μας (266).

25.12.1359 (1979) 

****** 

Προσωπικά αισθάνομαι υπερήφανος με τις γυναίκες του 
Ιράν, που είναι πηγή αξιοπρέπειας. Γιατί έκαναν μια τέτοια 
αλλαγή που ακύρωσε όλα τα σχέδια, τα οποία έφτιαχναν 
πάνω από πενήντα χρόνια οι ανέντιμοι δούλοι των ξένων, οι 
πληρωμένοι συγγραφείς, οι ποιητές τους και τα ξεπουλημέ-
να Μ.Μ.Ε. Απέδειξαν στις υπόλοιπες Μουσουλμάνες ότι δεν 
ξέφυγαν από τον δρόμο τους, δεν παρασύρθηκαν από τις δο-
λοπλοκίες των φιλοδυτικών και ότι δεν πρόκειται να επηρεα-
στούν από αυτά. Παρά τα πολλά λόγια που λέχθηκαν κατά τη 
διάρκεια της δυναστείας των Πεχλεβί, οι γυναίκες, εκτός από 
μια μικρή μειοψηφία μιας χούφτας φιλικά προσκείμενων στη 
Σαβάκ, δεν έπεσαν στην παγίδα, που τους έστησαν. Τώρα, 
βέβαια, με την αλλαγή που έκαναν, απογοήτευσαν πλήρως 
τους φιλοδυτικούς, οι οποίοι απώλεσαν όλες τις ελπίδες τους 
(267).

4.2.1360 (1981) 

***** 
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Η μεγαλύτερη αλλαγή που έγινε στο Ιράν, είναι η ριζική 
μεταβολή, που έγινε στις γυναίκες (268).

2.3.1360 (1980)

**** 

Είχαν βέβαια κατευθύνει ένα τμήμα των γυναικών σε έναν 
εξωπραγματικό δρόμο. Αυτό σταδιακά θα αυξανόταν. Η χάρη 
του Θεού μας λύτρωσε από τα τεχνάσματα αυτών των αλα-
ζόνων. Έσωσε εμάς και τις γυναίκες. Οι γυναίκες μας απο-
λαμβάνουν σήμερα τέτοια ευλογία, που δεν την έχουν ακόμα 
συνειδητοποιήσει (269).

1.1.1362 (1983)

***** 

Σημειώθηκε τέτοια αλλαγή στους νέους μας, που απο-
μακρύνθηκαν από τα νυχτερινά κέντρα και στράφηκαν στα 
πεδία των μαχών με τους άπιστους. Ξέφυγαν από τα άντρα 
ακολασίας και στράφηκαν στην προσευχή και την ευσέβεια. 
Οι γυναίκες μας που είχαν υποστεί μεγάλη καταπίεση, τώρα 
διδάσκουν τους μαθητές σε ολόκληρο το Ιράν. Μάχονται στον 
δρόμο του Θεού (270).

26.5.1362 (1983) 

************ 

Η υπηρεσία, που προσφέρει και θα προσφέρει το Ισλάμ 
στις γυναίκες του Ιράν, είναι τόσο σημαντική που δεν μπορεί 
να περιγραφεί. Εάν δεν γινόταν αυτή η επανάσταση, δεν θα 
είχε απομείνει στο Ιράν ίχνος της ισλαμικής ηθικής (271).

19.1.1363 (1984) 

********** 
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Κοιτάξτε πώς ήταν οι γυναίκες πριν και πώς είναι τώρα… 
Οι γυναίκες μας έχουν γίνει πιστές και έχουν υιοθετήσει πλή-
ρως την ιδεολογία και τον τρόπο ζωής του Ισλάμ (272).

5.6.1363 (1984) 

******** 

Οι γυναίκες απομακρύνθηκαν από το προσκήνιο ή ασχο-
λούνται με δημιουργικό έργο δίπλα στους άνδρες; Επιθυμείτε 
κι εσείς, λέει ο Ιμάμης στους φιλοδυτικούς και τους δήθεν 
οπαδούς της ελευθερίας των γυναικών, να είναι οι γυναίκες 
μας ανεύθυνες αλήτικες, όπως τις ήθελε το καθεστώς του 
Σάχη; Αυτό είναι αντίθετο στην αλλαγή, στην μεταμόρφωση, 
που σημειώθηκε κυρίως στις γυναίκες μας (273).

21.11.1364 (1985) 

***** 

Οι γυναίκες ήταν πρωτοπόρες στην Ισλαμική επανάστα-
ση και παρότρυναν τους άνδρες 

Εσείς, οι γυναίκες πρωτοστατήσατε στη νίκη και τώρα συνε-
χίζετε τον αγώνα σας (274).

15.12.1357 (1979) 

***** 

Εσείς, οι γυναίκες αποδείξατε ότι βρισκόσασταν στο προ-
σκήνιο. Αποδείξατε, επίσης, ότι ήσασταν πιο μπροστά από 
τους άνδρες, τους οποίους εμπνεύσατε. Οι άνδρες του Ιράν 
είχαν παράδειγμα τις γυναίκες του Ιράν, διδάχθηκαν από αυ-
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τές. Και οι άνδρες της πόλης Κομ διδάχθηκαν από εσάς, τις 
γυναίκες που πρωτοστατήσατε στον αγώνα (275).

17.12.1357 (1979) 

******* 

Οι γυναίκες βρίσκονται στο προσκήνιο, οι άνδρες ενθαρ-
ρύνθηκαν από αυτές, πήραν θάρρος από την αγωνιστικότητά 
τους (276).

17.1.1358 (1979) 

**** 

Εσείς, οι γυναίκες αποδείξατε ότι βαδίσατε στην πρώτη 
γραμμή. Έχετε μεγάλο μερίδιο στην Ισλαμική Επανάσταση. 
Είστε οι στυλοβάτες της χώρας μας για το μέλλον (277).

21.1.1358 (1979) 

***** 

Ο Θεός να φυλάει όλες σας. Εμείς οφείλουμε αυτή τη νίκη 
πρωτίστως στις γυναίκες. Οι αξιότιμες γυναίκες ήταν στην 
πρώτη γραμμή (278).

23.1.1358 (1979) 

****** 

Οι αγαπητές κυρίες κατάφεραν να ενθαρρύνουν τους άν-
δρες μας. Χρωστάμε ευγνωμοσύνη σε εσάς, τις γυναίκες για 
τις ταλαιπωρίες, που έχετε υποστεί. Εμείς προσευχόμαστε δι-
αρκώς για εσάς και το έθνος μας (279).

23.1.1358 (1979) 

******* 
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Σας ευχαριστώ, γιατί αγωνιστήκατε δίπλα-δίπλα με τους 
αδελφούς σας και μάλιστα πιο μπροστά από αυτούς για την 
επανάστασή μας. Ελπίζω να είστε πάντα στην πρώτη γραμμή, 
να ολοκληρώσετε τον αγώνα μας και να εξασφαλίσετε την 
ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εύχομαι όλα τα τμήμα-
τα του λαού να αποκτήσουν τα δικαιώματά τους. Ο Μεγαλο-
δύναμος Θεός να σας προστατεύει και να σας φυλάει για το 
Ισλάμ και τους Μουσουλμάνους (280).

4.2.1358 (1979) 

***** 

Το μεγάλο όνομα του έθνους του Ιράν έφτασε στην «πο-
λιτική ενηλικίωσή του» και έτσι καταγράφηκε στην ιστορία. 
Στη συνείδηση του ιρανικού λαού, η πόλη Κομ καταγράφηκε 
ως πολιτικά ενήλικη, δραστήρια και εθελόντρια. Η συνοικία 
Τσαχάρμερνταν έγινε γνωστή στην παγκόσμια ιστορία για 
την αυτοθυσία και την εθελοντική προσφορά της. Το ένδοξο 
όνομα των γυναικών του Ιράν καταγράφηκε στην ιστορία. Το 
όνομα των γυναικών της συνοικίας Τσαχάρμερνταν της πόλης 
Κομ καταγράφηκε στην ιστορία. Οι γυναίκες της πόλης Κομ 
και της συνοικίας Τσαχάρμερνταν υπήρξαν πρωτοπόρες της 
ισλαμικής εξέγερσης. Κατηύθυναν την εξέγερση και απέδει-
ξαν την πολιτική ωριμότητά τους. Εσείς, οι γυναίκες είστε οι 
ηγέτες της Επανάστασης. Είστε οι ηγέτες μας. Εμείς είμαστε 
η συνέχεια σας. Ακολουθούμε εσάς. Σας αποδέχομαι ως ηγέ-
τες και καθοδηγητές και διατελώ στην υπηρεσία σας (281).

5.2.1358 (1979) 

****** 

Εμείς γνωρίζουμε ότι χρωστάμε την ισλαμική επανάσταση 
στις γυναίκες μας. Οι άνδρες έβγαιναν στους δρόμους ακο-
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λουθώντας τις γυναίκες. Οι γυναίκες παρότρυναν τους άνδρες. 
Είναι τέτοια πλάσματα, που έχουν τη δύναμη να σκοτώσουν 
μια διαβολική δύναμη, που έμοιαζε αθάνατη (282).

26.2.1358 (1979) 

****** 

Να είστε όλες μαζί. Να είστε ενωμένες. Έχετε μεγάλο 
μερίδιο σε αυτή την εξέγερση. Μπορεί να πει κανείς ότι οι 
γυναίκες ήταν εκείνες, που οδήγησαν την επανάσταση, γιατί 
οι γυναίκες βγήκαν στους δρόμους. Αυτό δεν ήταν κάτι, που 
είχαν προαποφασίσει. Ήταν αυθόρμητη κίνηση των γυναι-
κών, που έλαβαν υπόψη τους τον κίνδυνο των πράξεών τους. 
Εάν υπήρχε μια πιθανότητα να χαλαρώσει η αντίσταση των 
ανδρών, οι γυναίκες τους ενθάρρυναν να συνεχίσουν, γιατί 
αυτές δεν θα σταματούσαν με κανέναν τρόπο τον αγώνα τους. 
Όταν οι άνδρες βλέπουν τη συμμετοχή των γυναικών στον 
αγώνα, είναι φυσικό να ενθαρρύνονται. Έλαχε σε εσάς ο κλή-
ρος της νίκης του Ισλάμ. Έχετε μεγάλο μερίδιο στη νίκη και 
πρέπει να το προστατεύσετε (283).

11.3.1358 (1979) 

***** 

Ευχαριστώ τις κυρίες που ήρθαν από τόσο μακριά να συζη-
τήσουν μαζί μου. Προσεύχομαι για εσάς. Ο Πανάγαθος Θεός 
να σας χαρίζει ευτυχία. Σας ευχαριστώ, γιατί ήσασταν πρω-
τοπόρες σε αυτή την Επανάσταση, όπως ακριβώς οι γυναίκες 
την εποχή του Sadr-i Islam. Το κίνημά μας προχώρησε χάρη 
σε αυτές. Ελπίζω τώρα να προχωρήσει χάρη σε εσάς (284).

28.3.1358 (1979) 

********* 
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Οι γυναίκες, που ήρθαν και μας τίμησαν με την παρουσία 
τους, έχουν μεγάλο μερίδιο στην Ισλαμική Επανάσταση. Εί-
ναι συνεταίροι μας, μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι ήταν και 
μπροστάρηδες (285).

11.4.1358 (1979) 

***** 

Εμείς χρωστάμε ευγνωμοσύνη στις νεαρές γυναίκες περισ-
σότερο από τους άνδρες. Όταν έβγαιναν οι γυναίκες στους 
δρόμους, ο λαός ενθουσιαζόταν ακόμα πιο πολύ, αναπτερω-
νόταν το ηθικό του. Οι γυναίκες δεν είχαν τίποτα άλλο πέρα 
από τη δύναμη της πίστης τους (286).

3.6.1358 (1979) 

********* 

Ελπίζω εσείς, οι γυναίκες που ήσασταν μπροστάρηδες και 
καθοδηγούσατε τους άλλους, τους δίνατε δύναμη και αναπτε-
ρώνατε το ηθικό τους, να πετύχετε. Να είστε γερές και ευτυχι-
σμένες. Με τη δύναμη της πίστης σας φέρατε την επανάσταση 
μέχρι εδώ, πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσετε να κάνετε σταθερά 
βήματα, γιατί το Ισλάμ χρειάζεται τους πάντες. Όλος ο λαός 
ενωμένος θα προχωρήσει βήμα-βήμα και θα κάνει τα πάντα, 
όπως τα επιθυμεί το Ισλάμ (287).

22.6.1358 (1979) 

************ 

Ο αγώνας, που δώσατε εσείς οι γυναίκες στις πλατείες, 
στους δρόμους, στα πεδία των μαχών, βοήθησε τους άνδρες 
να αποκτήσουν δύναμη και να αναπτερώσουν το ηθικό τους. 
Έχετε μεγάλο μερίδιο σε αυτή την προσπάθεια, αλλά μην ξε-
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χνάτε ότι βρίσκεστε στα μισά του δρόμου και ότι έχετε ακόμα 
να διανύσετε μεγάλη απόσταση (288). 

22.6.1358 (1979)

****** 

Πρέπει να ευχαριστήσουμε τις γυναίκες, που προχωρούν 
απτόητες, χωρίς να κουράζονται. Προσέφεραν μεγάλη βοή-
θεια στον λαό. Όταν βγήκαν στους δρόμους και φώναζαν εν-
θαρρύνοντας τους άνδρες, αύξησαν τη δύναμή τους. Με λίγα 
λόγια, εσείς οι γυναίκες δεν περιοριστήκατε μόνο στη δύναμή 
σας, αλλά ενισχύσατε και τους άλλους (289).

18.7.1358 (1979) 

*********** 

Βλέπουμε ορισμένες γυναίκες να συμμετέχουν στον ιερό 
αγώνα της Ανοικοδόμησης και Επανόρθωσης της πατρίδας. 
Βέβαια, οι γυναίκες δεν είναι εξοικειωμένες με αυτές τις δου-
λειές, για παράδειγμα δεν μπορούν να καλλιεργήσουν όπως 
οι γεωργοί, αλλά η παρουσία τους στα χωριά και η βοήθεια, 
που προσφέρουν στους αγρότες, πολλαπλασιάζει τη δύναμή 
τους. Οι αγρότες, που βλέπουν τις σπουδαγμένες γυναίκες να 
πηγαίνουν στα χωριά για να τους βοηθήσουν, αποκτούν μεγα-
λύτερη δύναμη. Η πνευματική συμβολή αυτής της ενέργειας 
είναι πολύ σημαντική, έστω και αν ο όγκος της βοήθειας είναι 
μικρός (290).

18.7.1358 (1979) 

****** 

Εσείς, αδελφές μου, έχετε ιδιαίτερο μερίδιο σε αυτή την 
Επανάσταση. Βοηθήσατε σε όλα τα επίπεδα, ενθαρρύνατε 
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και ενισχύσατε τους άνδρες. Γι’ αυτό τον λόγο σας ευχαριστώ 
(291).

20.7.1358 (1979)

********* 

Υπομείνατε τόσους κόπους. Ο Μεγαλοδύναμος Θεός να 
σας προστατεύει. Οι άνδρες και οι γυναίκες αυτής της χώρας 
υπέμειναν πολλά για την επικράτηση του Ισλάμ. Υπέφεραν 
πολλά με στόχο την ίδρυση μιας Ισλαμικής Δημοκρατίας και 
την εγκαθίδρυση της θείας δικαιοσύνης (292).

25.9.1358 (1979) 

********* 

Οι άνδρες χρωστούν στις γυναίκες το μεγαλύτερο μέρος 
της προσφοράς τους. Οι άνδρες διακατέχονται από ένα τέτοιο 
συναίσθημα, που όταν δουν τις γυναίκες να βγαίνουν από τα 
σπίτια τους για έναν σκοπό, αυξάνεται η δύναμή τους από 
το ένα και πάει στο δέκα. Αυτό συνέβη και στη χώρα μας. 
Οι γυναίκες βγήκαν στους δρόμους δίπλα στους άνδρες και 
μάλιστα πιο πριν από αυτούς και υπέμειναν πολλές στεναχώ-
ριες για χάρη του Ισλάμ. Έχασαν τους άνδρες, τα παιδιά, τους 
αδελφούς τους και πόνεσαν πολύ. Για χάρη της πίστης τους 
αγωνίστηκαν, πόνεσαν, πικράθηκαν, αλλά στήριξαν το Ισλάμ. 
Οι περισσότεροι άνδρες έκαναν το ίδιο βλέποντας τον αγώνα 
των γυναικών (293).

10.10.1358 (1979) 

********* 

Αγαπητοί πατριώτες, είδατε τις γυναίκες να αγωνίζονται στα 
πεδία των μαχών πιο μπροστά από τους άνδρες και να γκρεμί-
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ζουν τα τείχη του καθεστώτος του Σάχη. Εμείς οφείλουμε ευ-
γνωμοσύνη στην εξέγερση και στην προσπάθειά τους (294).

15.2.1359 (1980) 

*********** 

Το κίνημα αυτό βγήκε από τον κόρφο του λαού. Βγήκε από 
τα στήθη των ανδρών, των γυναικών, ενός ολόκληρου λαού. Οι 
γυναίκες βγήκαν στους δρόμους μαζί με τους αξιότιμους άνδρες. 
Πρέπει μάλιστα να πούμε ότι η συμμετοχή των γυναικών ήταν 
μεγαλύτερη από των ανδρών. Γιατί όταν οι γυναίκες έβγαιναν 
στη μέση, δεκαπλασιαζόταν η δύναμη και αναπτερωνόταν το 
ηθικό των ανδρών. Οι άνδρες, όταν βλέπουν τις γυναίκες στις 
πλατείες, δεν μπορούν να αποτραβηχτούν στην άκρη (295).

21.4.1359 (1980)

****** 

Οι γυναίκες δεν έβγαιναν στους δρόμους και δεν έστελναν 
τα παιδιά τους στο θάνατο για να αποκομίσουν ένα όφελος ή 
να αποκτήσουν κάποιο αξίωμα. Αυτό που ωθούσε τις γυναίκες 
να βγουν στους δρόμους και μάλιστα να πολεμούν πιο μπροστά 
από τους άνδρες, ήταν το Ισλάμ και το Ιερό Κοράνι (296).

21.4.1359 (1980) 

******** 

Οι άνθρωποι, που εκφράζουν κάποια άποψη στο Ιράν πρέ-
πει να εξετάσουν ενδελεχώς αυτή την υπόθεση και να αντι-
ληφθούν για τι ακριβώς πρόκειται. Οι περισσότεροι από εμάς 
θυμόμαστε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο τα τελευταία πενήντα 
χρόνια ή τα τελευταία είκοσι, που θυμούνται και τα παιδιά 
μας; Είδατε ποτέ τις γυναίκες να αγωνίζονται δίπλα στους 
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άνδρες στα πεδία των μαχών και μάλιστα πιο μπροστά από 
αυτούς (297);

21.4.1359 (1979) 

******* 

Ένα έθνος, στο οποίο οι γυναίκες βρίσκονται στα πρώτα 
επίπεδα του αγώνα για την επίτευξη των στόχων του Ισλάμ, 
δεν πρόκειται να δεχθεί πλήγμα (298).

27.5.1359 (1979) 

********* 

Ευχαριστώ τις κυρίες που ήρθαν από την μακρινή επαρχία 
Κιρμάνσαχ. Ελπίζω να συνεχίσετε με την ίδια αποφασιστικό-
τητα, που επιδείξατε μέχρι τώρα, για την ίδρυση της Ισλαμικής 
Δημοκρατίας, να προωθήσετε τους στόχους του Ισλάμ, αγωνιζό-
μενες δίπλα στους άνδρες ή και πιο μπροστά από αυτούς (299).

28.5.1359 (1980) 

******* 

Ο ρόλος των γυναικών και αν ακόμα δεν ήταν δραστικό-
τερος των ανδρών, δεν ήταν πιο ασήμαντος ή μικρότερος. 
Με την εμφάνισή τους στο πεδίο της μάχης αναπτερώθηκε 
το ηθικό των ανδρών και δεκαπλασιάστηκε η δύναμή τους. Η 
συμμετοχή εσάς των γυναικών σε αυτό το ισλαμικό κίνημα, 
σε αυτή την ισλαμική επανάσταση ήταν μεγαλύτερη από αυτή 
των ανδρών. Δηλαδή και εσείς συμμετείχατε και υποκινούσα-
τε τη συμμετοχή των ανδρών. Είναι αξιοθαύμαστη η υπερη-
φάνεια, που κερδίσατε (300).

19.1.1363 (1984) 

********* 
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Φανταστείτε να διεξάγεται κάπου ένας πόλεμος, στον οποίο 
λαμβάνουν μέρος και οι γυναίκες. Εκεί, οι γυναίκες θα πο-
λεμήσουν αυτοπροσώπως και θα ενισχύσουν τη δύναμη των 
ανδρών λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους. Μην νομίσετε ότι 
περιορίζονται μόνον σε αμυντικό πόλεμο. Οι γυναίκες υπε-
ραμύνονται, αλλά υποκινούν και τους άνδρες να αμυνθούν. 
Ο άνδρας είναι ευαίσθητος έναντι της γυναίκας. Μπορεί να 
μην επηρεαστεί αν δει να σκοτώνονται μπροστά του εκατό 
άνδρες, αλλά δεν μπορεί να αντέξει μια ασεβή συμπεριφορά 
έναντι μιας γυναίκας. Και αν ακόμα αυτή η γυναίκα δεν έχει 
καμία σχέση μαζί του, ο άνδρας από τη φύση του είναι ευαί-
σθητος έναντι τέτοιων ενεργειών. Η συμμετοχή σας σε όλες 
τις διαδικασίες, στην άμυνα, στο τζιχάτ, στην αλληλεγγύη στα 
μέτωπα θα βοηθήσει τους άνδρες (301).

11.12.1363 (1984) 

****** 

Εμείς ξέρουμε ότι χρωστάμε σε εσάς τις γυναίκες το μεγα-
λύτερο μερίδιο της επιτυχίας. Γιατί πέρα από τη δική σας δρα-
στηριότητα συμβάλλετε στην αύξηση της συμμετοχής των 
ανδρών. Εσείς, επίσης, που υπομείνατε ψυχικά βασανιστήρια 
και πόνο την εποχή της διακυβέρνησης του Σάχη, καταφέρατε 
με τη δύναμη του Θεού να διαγράψετε από την ιστορία αυτή 
την τυραννία και να παρεμποδίσετε την υλοποίηση των σχεδί-
ων τους. Ο Θεός γνωρίζει ότι εάν αυτός ο λαός σύσσωμος δεν 
αγωνιζόταν, θα είχε χάσει τα πάντα (302).

21.12.1363 (1984) 

**** 
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Η γενναία συμμετοχή των γυναικών στις πορείες, τις 
διαδηλώσεις και το μερίδιο συμμετοχής τους στην Επα-
νάσταση 

Εκφράζω ταπεινά τον σεβασμό μου σε όλο τον λαό, αλλά 
κυρίως στις γυναίκες, που έχουν μεγάλο μερίδιο συμμετοχής 
στην επανάσταση. Θεωρώ ότι οι γυναίκες υπήρξαν μπρο-
στάρηδες σε αυτό το κίνημα. Όπως είπα πολλές φορές, οι 
γυναίκες έχουν περισσότερα δικαιώματα πάνω στο Ισλάμ. 
Οι γυναίκες των νότιων-φτωχών συνοικιών της Τεχεράνης 
καθοδήγησαν όλες τις άλλες και έγιναν η κινητήρια δύναμη 
της επανάστασης.

*****

Όταν αφυπνιστούν οι λαοί και οι γυναίκες εξεγερθούν ενα-
ντίον των τυράννων, δεν υπάρχει κανένας λόγος για να αποτύ-
χει η προσπάθεια τους. Πρώτα ο Θεός, θα νικήσουμε (303).

19.10.1356 (1976)

***** 

Όταν οι σεμνές καλυμμένες γυναίκες μιας χώρας συμμε-
τέχουν στις διαδηλώσεις και διακηρύττουν το μίσος, που αι-
σθάνονται για το καθεστώς του Σάχη, τότε ο λαός κερδίζει 
(304).

2.11.1356 (1978) 

****** 

Εσείς, οι ιστορικοί άνδρες και οι γυναίκες, πρέπει να απο-
δείξετε σε όλο τον κόσμο και στις επόμενες γενιές την αποφα-



ΙΜΑΜΗΣ ΧΟΜΕΪΝΙ204

σιστικότητά σας να συνθλίψετε την τυραννία και να υπερα-
σπιστείτε τη δικαιοσύνη (305).

14.7.1357 (1978) 

***** 

Σε ποιά περίοδο της ιστορίας είδατε να συμβαίνει κάτι τέ-
τοιο; Σήμερα, οι γενναίες γυναίκες κρατώντας τα μωρά στην 
αγκαλιά τους στέκονται μπροστά στα πολυβόλα και τα τανκς 
των δημίων του καθεστώτος του Σάχη. Σε ποιά περίοδο της 
ιστορίας, οι γυναίκες επέδειξαν τέτοια γενναιότητα και αυτο-
θυσία (306);

20.7.1357 (1978) 

***** 

Ερώτηση: Μπορείτε να μας αναλύσετε λίγο την ενεργό 
συμμετοχή των γυναικών; 

Απάντηση: Οι Φυλακές του Σάχη είναι γεμάτες με γεν-
ναίες γυναίκες. Οι ατρόμητες γυναίκες μας κρατώντας τα 
μωρά στις αγκαλιές τους πήγαν στις διαδηλώσεις και στάθη-
καν μπροστά στα τανκς και τα οπλοπολυβόλα. Οι γυναίκες 
διοργάνωναν πολιτικές συγκεντρώσεις σε όλες τις πόλεις 
του Ιράν. Διαδραμάτισαν σημαντικότατο ρόλο στον αγώνα 
μας. Αναβίωσαν τη γενναιότητα και την εθελοντική προσφο-
ρά των γυναικών και των τέκνων του Ισλάμ σε ολόκληρη 
την ιστορική τους διαδρομή. Σε ποιά περίοδο της ιστορίας 
συναντήσατε τέτοιες γυναίκες; Σε ποιά χώρα υπάρχουν τέ-
τοιες γυναίκες (307);

20.8.1357 (1978) 

*********** 
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Εσείς στρέψατε τις ξιφολόγχες σας εναντίον του λαού, 
αλλά ο λαός δεν φοβήθηκε. Έκανε ασπίδες τα στήθη του στις 
ξιφολόγχες σας. Οι γυναίκες κρατώντας τα μωρά στην αγκα-
λιά τους, ακόμα και τα παιδιά συμμετείχαν στον αγώνα μαζί 
με όλο το λαό (308).

18.9.1357 (1978) 

********* 

Σήμερα δεν είναι ημέρα σιωπής, είναι ημέρα δράσης. Σή-
μερα δεν πρέπει να σιωπά κανείς, σε όποιο αξίωμα και σε 
όποια δουλειά βρίσκεται. Ακούτε τις κραυγές τους. Ακούτε 
τις κραυγές των γυναικών, των ανδρών. Αυτοί είναι οι υπο-
στηρικτές, το στήριγμά σας. «Ο Θεός να αυξήσει την αντα-
μοιβή τους». Εάν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα κάναμε ούτε ένα 
βήμα. Αυτοί με ώθησαν, να προχωρήσω (309).

13.11.1357 (1978) 

****** 

Όλοι μας χρωστάμε ευγνωμοσύνη σε εσάς τις γενναίες γυ-
ναίκες (310).

15.12.1357 (1978) 

******** 

Όλοι έχουμε μερίδιο συμμετοχής σε αυτή την επανάσταση, 
αλλά εσείς οι γυναίκες έχετε μεγαλύτερο μερίδιο (311).

24.1.1358 (1979) 

****** 
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Ευχαριστώ όλους και κυρίως τις αξιότιμες κυρίες, που 
προσφέρουν πάντα εθελοντική βοήθεια στον αγώνα μας και 
μας οδηγούν στη νίκη. Ο Μεγαλοδύναμος Θεός να χαρίζει σε 
όλους σας δόξα και μεγαλείο στο Ισλάμ (312).

5.2.1358 (1979) 

*********** 

Οι γυναίκες βγήκαν μπροστά στα τανκς και τα πολυβόλα. 
Δεν φοβήθηκαν τίποτα. Αυτό είναι ένα θαύμα! Είναι το φως 
του Ισλάμ και του Κορανίου. Αποκαλύφθηκε στις καρδιές των 
γυναικών και στις καρδιές όλου του λαού. Και εσείς οι γυναί-
κες δεν φοβάστε τα μαρτύρια. Αυτό το επιτυγχάνετε χάρη στο 
φως της πίστης (313).

16.2.1358 (1979) 

***** 

Ευχαριστώ τις αξιότιμες αδελφές, που βρίσκονται εδώ και 
στήριξαν την επανάσταση. Ο Θεός να σας προστατεύει και 
να σας φυλάει για το Ισλάμ. Εσείς θα ολοκληρώσετε αυτό το 
κίνημα. Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία για αυτό (314).

16.2.1358 (1979) 

****** 

Κάνατε, ό,τι ήταν δυνατό για τον αγώνα μας. Σας ευχαρι-
στώ, γιατί σταθήκατε δίπλα στους άνδρες και βοηθήσατε τους 
φτωχούς και αναξιοπαθούντες (315).

20.2.1358 (1979) 

****** 
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Εσείς οι γυναίκες, οι κυρίες του Ιράν, αλλά, κυρίως της πό-
λης Κομ συμμετείχατε ενεργά στον αγώνα. Παλέψατε δίπλα 
στους άνδρες ενάντια στην τυραννία. Ο Θεός να σας προστα-
τεύει (316).

20.2.1358 (1979) 

********* 

Είδαμε ότι εσείς ήσασταν τα δραστήρια μέλη αυτού του 
αγώνα. Με την εμφάνιση που έχετε σήμερα, βγήκατε στους 
δρόμους και ενισχύσατε την προσπάθειά μας (317).

26.2.1358 (1979) 

******* 

Όλοι είδαμε το τι έκαναν οι γυναίκες σε αυτό τον αγώνα. Ο 
κόσμος και η ιστορία είδαν, τί γυναίκες υπάρχουν! Αφήστε την 
ιστορία, εμείς οι ίδιοι διαπιστώσαμε τι είδους γυναίκες ανατρέ-
φει το Ισλάμ τον τελευταίο αιώνα. Οι γυναίκες, που επαναστά-
τησαν, προέρχονταν από τις φτωχές συνοικίες της Τεχεράνης, 
της πόλης Κομ. Αυτές που ανατράφηκαν με τις αρχές του Σάχη 
δεν αναμίχθηκαν σε αυτή την υπόθεση. Είχαν λάβει μια στρεβλή 
εκπαίδευση και δεν είχαν ισλαμική ανατροφή. Αυτές, που είχαν 
ισλαμική παιδεία, βγήκαν στους δρόμους, πολέμησαν, έχασαν 
τη ζωή τους και οδήγησαν την Επανάσταση στη νίκη (318).

26.2.1358 (1979) 

********** 

Οι γυναίκες μας δόξα τω Θεώ στάθηκαν μπροστά, όπως οι 
πρόγονές τους στον Γεζίντ, στην τυραννία του Σάχη και βοήθη-
σαν την Επανάσταση με τα μωρά στην αγκαλιά τους (319).

26.2.1358 (1979) 

************* 
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Οι γυναίκες έβγαιναν στους δρόμους κρατώντας αγκαλιά 
τα παιδιά τους. Το μυστικό τους ήταν η ενότητα. Η κραυγή 
όλων ήταν «δεν θέλουμε αυτό το σάπιο καθεστώς, θέλουμε 
μια Ισλαμική Δημοκρατία» (320).

31.2.1358 ( 1979) 

********* 

Αυτοί που έβγαιναν στους δρόμους φωνάζοντας «Αλλάχου 
ε-ακμπέρ- (Ο Θεός είναι μεγάλος)», με σφιγμένες τις γροθιές 
τους, αδιαφορώντας για τις διαβολικές δυνάμεις, ήταν οι περι-
φρονημένοι από το καθεστώς του Σάχη άνδρες και γυναίκες. 
Αυτοί ήταν εκείνοι, που κατέρριψαν τη διαβολική εξουσία και 
γκρέμισαν τα τείχη. Από τώρα και στο εξής αυτοί έχουν το 
βάρος της ευθύνης. Στην ουσία όλοι έχουμε το βάρος της ευ-
θύνης (321).

3.3.1358 (1979) 

********* 

Οι άνδρες και οι γυναίκες κοπίασαν πολύ. Βγήκαν στους 
δρόμους για να αναστήσουν το Ισλάμ, υπέμειναν ταλαιπωρί-
ες, έδωσαν το αίμα τους για το Ισλάμ, μαρτύρησαν. Το αίτημα 
του λαού μας ήταν να ιδρύσει με την ψήφο του την Ισλαμι-
κή Δημοκρατία του Ισλάμ. Αυτό που ήθελε, ήταν το Ισλάμ 
(322).

4.3.1358 (1979) 

********** 

Οι γυναίκες έχουν μεγάλο μερίδιο σε αυτή την υπόθεση, 
γιατί όπως βγήκατε εσείς στους δρόμους, όπου υπήρχαν τόσοι 
κίνδυνοι, έτσι βγήκαν και αυτές. Κανένας δεν σας πίεσε να 
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βγείτε στους δρόμους, να ανεβείτε ακόμα και στις στέγες και 
να φωνάξετε «Αλλάχου ακμπέρ», αψηφώντας τις σφαίρες. 
Αυτή ήταν η δύναμη της πίστης. Η δύναμη αυτή σάς έβγαλε 
στους δρόμους και αυτή είναι η αξία της πράξης σας (323).

28.3.1358 (1979) 

********* 

Ώ νέοι, που σταθήκατε μπροστά στα τανκς, ώ αδελφές μου 
που χάσατε τα παιδιά σας και βγήκατε στους δρόμους φωνά-
ζοντας «Αλλάχου ακμπέρ», να προστατεύσετε τους εαυτούς 
σας, να διαφυλάξετε το κίνημά μας. Μην κάθεστε να περιμέ-
νετε να εργαστούν οι άλλοι για εσάς. Οι άλλοι δεν εργάζονται 
για εσάς. Όπως δεν εργάζονται οι ξένοι για εσάς, έτσι δεν ερ-
γάζονται και αυτοί για εσάς (324).

8.8.1358 (1979) 

******* 

Να δούμε τί ζητούσαν τις ημέρες εκείνες, που βγήκαν στους 
δρόμους, οι αξιότιμες γυναίκες, οι άνδρες και όλος ο λαός. 
Να δούμε για να μάθουμε αν εκπληρώθηκε η επιθυμία τους ή 
όχι. Η επιθυμία όλων και οι φωνές, που ακούγονταν απ’ άκρη 
σε άκρη σε ολόκληρη τη χώρα, συνοψίζονται σε τρεις λέξεις 
«Ανεξαρτησία, Ελευθερία, Ισλαμική Δημοκρατία». Όλοι βρο-
ντοφώναζαν αυτές τις λέξεις (325).

16.8.1358 (1979) 

****** 

Η ευλογία του Θεού να είναι μαζί με εσάς, που έχετε καρδιά 
λιονταριού. Χάρη στη δική σας βοήθεια, το Ισλάμ λυτρώθηκε 
από τις αλυσίδες των ξένων. Η ευλογία και η χάρη του Θεού 
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να είναι στον ιρανικό λαό, στις γυναίκες και τους άνδρες του. 
Εσείς οι γυναίκες σταθήκατε δίπλα στους άνδρες και εξασφα-
λίσατε τη νίκη του Ισλάμ. Ευχαριστώ όλες τις γυναίκες του 
Ιράν και ιδιαιτέρως τις γυναίκες της πόλης Κομ. Ο Θεός να σας 
προστατεύει. Να αποδεχθεί ο Μεχντί τη θυσία σας. Βγήκατε 
στους δρόμους με τα μωρά στην αγκαλιά σας και στηρίξατε το 
Ισλάμ. Έρχονταν σε εμένα οι ειδήσεις από την πόλη Κομ, από 
τη συνοικία Τσαχάρμερτναν. Όταν βλέπω αυτό το θάρρος και 
αυτή τη γενναιότητα, νιώθω υπερήφανος (326).

12.11.1358 (1979) 

****** 

Επειδή ο λαός μας λατρεύει το Ισλάμ, όλοι έκαναν τα στή-
θη τους ασπίδα έχοντας άδεια τα χέρια τους. Οι άνδρες και 
οι γυναίκες βγήκαν στους δρόμους μαζί με τα παιδιά τους, 
αγωνίστηκαν και κέρδισαν (327).

29.2.1359 (1980) 

************ 

Οι γυναίκες κρατούσαν αγκαλιά τα παιδιά τους. Όσες είχαν 
δυο παιδιά, κρατούσαν το ένα από το χέρι και συμμετείχαν στις 
διαδηλώσεις και στέκονταν μπροστά στα τανκς και τα όπλα. 
Πότε υπήρχε στο Ιράν τέτοια σύμπνοια, τέτοια σύσφιξη μεταξύ 
των διαφόρων ομάδων του λαού; Πότε υπήρχε τόση συμμετο-
χή και παρέμβαση στις κρατικές, κυβερνητικές και πολιτικές 
υποθέσεις; Εάν συνέβαινε κάτι στη χώρα, δεν το μάθαιναν ούτε 
οι άνδρες μιας γειτονιάς. Οι γυναίκες ήταν αδιάφορες, όλος ο 
λαός ήταν αδιάφορος, ακόμα και αυτοί, που γνώριζαν, ήταν 
αμέτοχοι. Ποτέ δεν έχει ξανασυμβεί η συμμετοχή που υπάρ-
χει σήμερα, όπου όλος ο λαός βρίσκεται στο προσκήνιο. Όλα 
τα μέλη του έθνους συμμετέχουν ουσιαστικά στα πολιτικά και 
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κοινωνικά ζητήματα της χώρας και αναλαμβάνουν τις ευθύνες 
τους. Εάν συμβεί κάτι αντικανονικό, κανείς δεν παραμένει πια 
αδιάφορος. Ο λαός δεν αδιαφορεί, οι γυναίκες δεν απασχολού-
νται με άλλες δουλειές. Όχι, δεν συμβαίνουν πια τα παλιά. Δόξα 
τω Θεώ είστε τώρα όλοι μαζί στη σκηνή (328).

21.4.1359 (1980) 

********* 

Εσείς, οι γυναίκες εξεγερθήκατε για χάρη του Θεού και 
συνεχίζετε τον αγώνα σας. Δεν θα υποστείτε καμία ζημία. 
Όσο περνά από το χέρι σας, προστατεύστε την επανάσταση 
και προοδεύστε (329).

27.5.1359 (1980) 

******* 

Οι γυναίκες του σήμερα είναι ίδιες με εκείνες την εποχή 
του Σάχη; Μήπως αλλάξαμε μόνο όνομα; Δηλαδή η Ισλαμι-
κή Δημοκρατία είναι ένα σκέτο όνομα χωρίς κανένα περιε-
χόμενο; Οι άνδρες είναι οι ίδιοι άνδρες; Οι γυναίκες είναι οι 
ίδιες γυναίκες; Δηλαδή δεν άλλαξε τίποτα; Οι γυναίκες που 
εμφανίζονταν στις τηλεοράσεις την εποχή του Σάχη, εκείνες 
οι γνωστές που κυκλοφορούσαν στους δρόμους, είναι ίδιες με 
τις σημερινές; Μήπως εκείνες πήγαν στην κόλαση και βγήκαν 
οι δικές μας γενναίες γυναίκες από τα σπίτια τους και μαζί 
με τους άνδρες αδελφούς τους ίδρυσαν την Ισλαμικής Δημο-
κρατία; Δεν άλλαξε μόνο το όνομα, άλλαξε το περιεχόμενο. 
Δηλαδή στους δρόμους μας κυκλοφορούν οι ψεύτικες κού-
κλες της εποχής του Σάχη και εμείς απλά αλλάξαμε όνομα; Ή 
μήπως άλλαξε το περιεχόμενο και η ποιότητα (330);

27.11.1359 (1980) 

****** 
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Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από την αντίσταση των 
αξιότιμων γυναικών μας απέναντι στο τυραννικό καθεστώς 
του Σάχη, το οποίο ανέτρεψαν και μετά αντιστάθηκαν στις 
μεγάλες δυνάμεις και στους συνεργάτες τους. Ουδέποτε κα-
ταγράφηκε στην ιστορία τέτοια γενναιότητα, τέτοια σθεναρή 
αντίσταση ακόμα και από τους άνδρες (331).

25.1.1361 (1982) 

********* 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την αντίσταση των 
ευσεβών γυναικών, κυρίως των στερημένων. Αλλά οι που-
λημένοι αποικιοκράτες κατάφεραν να επιτύχουν στις τάξεις 
των πλουσίων, των εύπορων. Οδήγησαν τις αγορές εκεί που 
ήθελαν τα αφεντικά τους, αλλά χάρη κυρίως στον αγώνα των 
γενναίων γυναικών πέταξαν έξω τους τυράννους. Μια μικρή 
ασήμαντη, αμαθής, μειοψηφία συνεχίζει ακόμα τις προσπά-
θειές της. Ελπίζουμε να αντιληφθούν τις απάτες των μικρών, 
μεγάλων διαβόλων και να λυτρωθούν από την παγίδα τους 
(332).

25.1.1361 (1982) 

***** 

Οικονομική βοήθεια των γυναικών στους αναξιοπα-
θούντες 

Οι γυναίκες του Ιράν προσέφεραν ανθρωπιστική και οικονο-
μική βοήθεια. Οι σεμνές, καλυμμένες, υπόδειγμα ηθικής γυ-
ναίκες, που ζούσαν στο περιθώριο της κοινωνίας στα νότια 
της Τεχεράνης και στην πόλη Κομ, ήταν πρωτοπόρες στον 
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αγώνα, υπήρξαν και πρωτοπόρες στην οικονομική προσφορά. 
Χάρισαν τα χρυσαφικά και τα κοσμήματά τους. Τα έδωσαν 
για τους αναξιοπαθούντες. Η καλή πρόθεση είναι το σημαντι-
κότερο πράγμα σε αυτή την προσφορά. Ο Θεός υπαγόρευσε 
μερικά εδάφια σαν αντάλλαγμα για τη δωρεά που έκανε ο ευ-
λογημένος Αλί και η οικογένειά του. Τα εδάφια αυτά δεν δό-
θηκαν ως αντάλλαγμα για μερικά καρβέλια ψωμιού, αλλά για 
την ειλικρίνεια των αισθημάτων. Η πράξη της δωρεάς έγινε 
για χάρη του Θεού. Η αξία των πράξεων μετριέται με το ηθι-
κό περιεχόμενό της. Στην ισλαμική Επανάσταση η αξία της 
προσφοράς των γυναικών ήταν μεγαλύτερη από αυτήν των 
ανδρών, γιατί εκείνες ήρθαν πίσω από τα πέπλα της εγκράτει-
ας και διατηρώντας την τιμή και την αξιοπρέπειά τους έγιναν 
συναγωνίστριες των ανδρών. Μετά τη νίκη τους, έδωσαν με 
αγνά αισθήματα αυτά που έκρυβαν για τις δύσκολες μέρες 
τους, στους αναξιοπαθούντες. Αυτό, που έκαναν, έχει μεγάλη 
αξία. Εάν οι πλούσιοι προσφέρουν εκατομμύρια, δεν θα έχουν 
την ίδια αξία με αυτά (333).

27.2.1358 (1979) 

******** 

Οι γυναίκες δίνουν τα χρήματά τους, προσφέρουν τα κο-
σμήματά τους. Γυναίκες από διάφορες κοινωνικές ομάδες έρ-
χονται και δίνουν αυτά, που μάζευαν για τις μαύρες μέρες, 
στους αναξιοπαθούντες για να φτιάξουν σπίτια (334).

31.2.1358 (1979) 

******* 

Ο Θεός να φυλάει εσάς τις θρησκευόμενες γυναίκες. Έχετε 
μεγάλο μερίδιο συμμετοχής στην Επανάσταση και τώρα βοη-
θάτε τους φτωχούς. Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη. Η βοήθεια 
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των γυναικών έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από τη βοήθεια των 
ανδρών. Ο Θεός να σας προστατεύει (335).

5.3.1358 (1979) 

***** 

Αυτές οι γυναίκες από τα περίχωρα της πόλης Κομ, των 
νοτίων προαστίων της Τεχεράνης, τις οποίες εσείς αποκαλεί-
τε φτωχές, νότιες, γνωρίζουν και εφαρμόζουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. Προσέφεραν το χρυσό που μάζευαν 20, 30, 50 
χρόνια για τις μαύρες μέρες τους στους φτωχούς. Εσείς, τι 
κάνατε (336);

15.3.1358 (1979) 

Κείμενα ομιλιών για το ρόλο των γυναικών στην επιτυ-
χία της Επανάστασης 

Ομιλία σε γυναίκες από τη νότια Τεχεράνη 

Στο Όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Αυτό είναι ένα θαύμα. Η στάση εσάς, των αδελφών μας 

δίπλα στους αδελφούς σας και η ύψωση της γροθιάς σας ενά-
ντια στις διαβολικές δυνάμεις είναι ένα θαύμα. Αυτό είναι 
το θαύμα του Ισλάμ. Η δύναμη του Ισλάμ αποκαλύφθηκε σε 
εσάς. Είναι φυσικά θαύμα η εξέγερση όλου του κόσμου με 
τον θάνατο ενός αγωνιστή, που έχασε τη ζωή του για την πί-
στη. Είναι θαύμα η στάση εσάς των γυναικών, που στηθήκα-
τε μπροστά στα τανκς και τα πολυβόλα, χωρίς να φοβηθείτε 
το παραμικρό. Αυτό που αποκαλύφθηκε στις καρδιές σας και 
στις καρδιές ολόκληρου του ιρανικού λαού είναι το φως του 
Κορανίου και του Ισλάμ. Το φως της πίστης ήταν αυτό, που 
σας έκανε ατρόμητες στα μαρτύρια.
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Οι εχθροί μας να μην νομίσουν ότι με τον μαρτυρικό θάνα-
το των μεγάλων μας θα σταματήσει αυτή η ισλαμική εξέγερση. 
Αυτό είναι ένα ολοζώντανο κίνημα, που ανάβει φωτιές για να 
κάψει τις ρίζες της συνωμοσίας Αυτό το κίνημα θα συνεχιστεί 
μέχρι την τελική νίκη. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί κάποια 
χαλάρωση ή αδυναμία, ο Μεγαλοδύναμος Θεός θα το ενισχύ-
σει με κάποιο τρόπο. Απατώνται οι εχθροί μας, που πιστεύουν 
ότι με το θάνατό μας θα επιστρέψουν πίσω καθεστώτα σαν 
του Σάχη. Δεν είναι δυνατόν να επανέλθουν ξανά τέτοια καθε-
στώτα. Ο λαός του Ιράν δεν θα δεχθεί πια τέτοια καθεστώτα. 
Κάνει λάθος η Αμερική. Σφάλλουν η Αμερική, η Αγγλία και οι 
άλλοι συνωμότες. Οι συνωμοσίες τους δεν ασκούν πια καμία 
επιρροή. Εμείς καταρρίψαμε το πραγματικό τείχος. Οι λίγες 
αδύναμες σταγόνες δεν είναι πια τίποτα. 

Ευγνωμονώ εσάς, τις αδελφές μου που με τη συμμετοχή 
σας στις πορείες, υποστηρίξατε αυτό το κίνημα. Ο Παντοδύ-
ναμος Θεός να σας φυλάει και να σας προστατεύει για χάρη 
του Ισλάμ. Έχετε μεγάλο μερίδιο προσφοράς σε αυτό το κί-
νημα. Εσείς ολοκληρώσατε το κίνημα και θα το συνεχίσετε. 
Χαιρετισμούς σε εσάς τις αγαπητές αδελφές, τους αδελφούς 
και όλους τους Μουσουλμάνους. Να είστε καλά! (337).

16.2.1358 (1979) 

******* 

Ομιλία στις γυναίκες που ήρθαν από την πόλη Κομ 

Στο Όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Να ζήσουν οι κάτοικοι της πόλης Κομ! Να ζήσουν οι αξιό-

τιμες γυναίκες της πόλης Κομ. Εσείς, οι γυναίκες κάνατε ιερό 
πόλεμο για τη νίκη της επανάστασής μας και τώρα συμβάλ-
λετε στην οικονομική ανόρθωση. Βρίσκεστε στο ίδιο μέτωπο 
με τους στρατιώτες του Ισλάμ και τις σπουδαίες γυναίκες του. 
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Όπως οι σπουδαίες γυναίκες του Ισλάμ βοήθησαν τη θρησκεία 
και συμμετείχαν σε όλους τους αγώνες και τους πολέμους, 
έτσι και όλες οι γυναίκες του Ιράν, ιδιαιτέρως οι γυναίκες της 
πόλης Κομ έγιναν συνέταιροι σε αυτή την προσπάθεια. Αγω-
νιστήκατε δίπλα στους άνδρες ενάντια στον αυταρχισμό και 
την αποικιοκρατία. Η θεία χάρη του Θεού να σας προστατεύ-
ει. Είστε πολύτιμες ενώπιον του Θεού. Να αναθρέψετε τα παι-
διά σας με ήθος, ευπρέπεια, σύμφωνα με τον ισλαμικό τρόπο 
εκπαίδευσης. 

Αυτό που θέλει το Ισλάμ από εσάς είναι να μεγαλώσετε 
εσείς τα παιδιά σας και να τους δώσετε μια σωστή ανατροφή. 
Να φωτίσετε την αγκαλιά και τα χέρια σας με το φως αυτών 
των παιδιών του Ισλάμ. Γιατί αυτά τα παιδιά είναι παιδιά του 
Ισλάμ. Το μέλλον του Ισλάμ και της πατρίδας βρίσκεται πια 
στα χέρια τους. Σας ευχαριστώ, γιατί αγωνιστήκατε με όλες 
σας τις δυνάμεις δίπλα στους άνδρες για την επανάστασή μας 
και βοηθήσατε τους φτωχούς. Ο Μεγαλοδύναμος Θεός να σας 
χαρίζει ευδαιμονία και σωτηρία και στους δυο κόσμους. 

20.2.1358 (1979)

****** 

Ομιλία στις γυναίκες που ήρθαν από τις παράκτιες περιοχές 
του Νοτίου Ιράν 

Στο Όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Η συμμετοχή των γυναικών από τις παραθαλάσσιες περιο-

χές του Ιράν και των γυναικών από ολόκληρη την επικράτεια 
στο πολιτικό γίγνεσθαι είναι μια από τις ευλογίες της Ισλαμι-
κής Επανάστασης. Την εποχή διακυβέρνησης του Μοχαμμάντ 
Ρεζά και του πατέρα του, τα δολοφονικά χέρια κράτησαν μα-
κριά όλες τις τάξεις του λαού από τα πολιτικά και κοινωνικά 
ζητήματα. Τα πολιτικά θέματα δεν συζητιόνταν μεταξύ των 
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γυναικών. Δεν τα συζητούσαν ούτε μεταξύ τους οι άνδρες. Εάν 
κάποιοι τα ανέφεραν, σπανίως τα συζητούσαν σε συνάρτη-
ση με την πολιτική λεηλασίας. Εάν την εποχή εκείνη μερικές 
ομάδες ενδιαφέρονταν για τα πολιτικά ζητήματα, εφήρμοζαν 
την γραμμή, που τους υπαγόρευε η Δύση για να λεηλατήσουν 
την Ανατολή. Η αλλαγή, που σημειώθηκε ριζικά στο Ιράν, 
είναι μια πολυδιάστατη μεταβολή. Είναι μια ιδεολογική και 
πνευματική αλλαγή, που αξίωσε σε εσάς ο Θεός. Αυτά, που 
είπε η εκπρόσωπος των γυναικών των παράκτιων περιοχών, 
είναι πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας. 
Εξάλλου όλες οι γυναίκες σε ολόκληρο το Ιράν φέρνουν στην 
επικαιρότητα πολιτικά και κοινωνικά θέματα της καθημερι-
νότητας. Αυτή η αλλαγή, αυτή η μεταβολή σημειώθηκε χάρη 
στην Ισλαμική Επανάσταση, χάρη στην ευλογία αυτού του 
κινήματος. Ελπίζω αυτή η αλλαγή και η μεταβολή να είναι 
αιώνια. Εσείς οι γυναίκες να επιδείξετε σοβαρότητα και να 
διαφυλάξετε αυτή την ψυχική και πνευματική αλλαγή, συμμε-
τέχοντας στα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της χώρας.

Την εποχή του προηγούμενου καθεστώτος του Σάχη, ο 
λαός είχε εξοστρακιστεί από τα καθημερινά προβλήματα. 
Ζούσε μακριά από τα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Σή-
μερα, όμως, ο λαός ασχολείται με τα προσωπικά ζητήματα, 
με τα προβλήματα της χώρας και με την άσκηση της κυβερ-
νητικής εξουσίας. Οι άνδρες και οι γυναίκες μπορούν σήμερα 
να παρεμβαίνουν και να καθορίζουν το μέλλον τους. Το κα-
θεστώς του Σάχη ισχυριζόταν ότι «ο μισός πληθυσμός απέ-
κτησε την ανεξαρτησία του». Με αυτό το προπέτασμα στέρη-
σαν την ελευθερία ολόκληρου του λαού. Σήμερα εσείς είστε 
ελεύθεροι. Όλοι οι αδελφοί και οι αδελφές μας είναι ελεύθε-
ροι. Μπορούν σήμερα να ασκούν κριτική για την άσκηση της 
εξουσίας. Επικρίνουν κάθε ενέργεια, που είναι αντίθετη στη 
γραμμή του Ισλάμ και του λαού. Υποβάλλουν στο κράτος ου-
σιαστικά και βασικά αιτήματα. Αυτή η επανάσταση σάς χάρι-
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σε την ελευθερία σας. Σας λύτρωσε από τις αλυσίδες, που σας 
είχαν φορέσει. Στο Ισλαμικό κίνημα οφείλουμε την ελεύθερη 
συγκέντρωσή μας εδώ, τη συζήτηση των πολιτικών προβλη-
μάτων και το σχεδιασμό τρόπων επίλυσής τους. 

Το επισημαίνω με ιδιαίτερη βαρύτητα. Οδηγήσατε την 
επανάσταση μέχρι εδώ, είστε υπεύθυνες να συνεχίσετε τον 
αγώνα με την ίδια δυναμική και την ίδια αποφασιστικότητα 
μέχρι το τέλος. Να επιλέξετε ειδικούς, ικανούς βουλευτές. Οι 
εκπρόσωποί σας να είναι ευσεβείς, μορφωμένοι, απεξαρτη-
μένοι από τη Δύση και την Ανατολή, οι οποίοι θα κατέχονται 
από τις αρχές του Ισλάμ και του ανθρωπισμού. Να εμπιστευ-
τείτε το μέλλον σας σε ικανά και αξιόπιστα άτομα (339).

12.4.1359 (1980) 

***** 

Ομιλία στις γυναίκες από την πόλη Αρντεμπίλ 

Στο Όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Καλωσορίζω εσάς τις γυναίκες, που έρχεστε από μακρινό 

ταξίδι. Εύχομαι ο Θεός να σας χαρίζει υγεία και ευημερία. 
Όταν οι γυναίκες αγωνίζονται στις πρώτες γραμμές του αγώ-
να για την υλοποίηση των στόχων του Ισλάμ, εκείνος ο λαός 
δεν δέχεται πλήγματα και δεν υπόκειται σε ζημιές. Ένας λαός, 
οι γυναίκες του οποίου αγωνίζονται στα πεδία των μαχών 
ενάντια στις υπερδυνάμεις και τις διαβολικές δυνάμεις, πιο 
μπροστά από τους άνδρες σίγουρα θα νικήσει. Ένας λαός, του 
οποίου οι άνδρες και οι γυναίκες θυσιάζονται για χάρη του 
Ισλάμ, σίγουρα δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Τρέφω ελπίδες 
γι’ αυτό τον ενθουσιώδη χείμαρρο του λαού που πρωτοστατεί 
στον αγώνα για την πρόοδο των στόχων του Ισλάμ. Συγχαίρω 
τον λαό του Ιράν. Δεν φοβόμαστε καμία δύναμη, γιατί κανέ-
νας λαός, που είναι έτοιμος να πεθάνει για χάρη της πίστης 
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του, δεν μπορεί να ηττηθεί. Η δύναμή σας είναι θεϊκή δύνα-
μη. Εσείς οι γυναίκες εξεγερθήκατε για χάρη του Θεού και 
συνεχίζετε την επανάστασή σας. Δεν πρόκειται να υποστείτε 
κανένα κακό. Όσο μπορείτε, ενισχύστε τις τάξεις σας, προ-
στατέψτε την επανάσταση και προχωρήστε. Μην ακούτε τους 
ταραξίες, που θέλουν να σπείρουν τη διχόνοια ανάμεσά σας 
ή να σας ψυχράνουν για την επανάσταση. Αυτοί είναι τα με-
γάφωνα του διαβόλου. Ο Μεγαλοδύναμος Θεός θα τους κα-
τατροπώσει. Ευχαριστώ εσάς, τις γυναίκες που κάνατε τόσο 
κόπο να έρθετε από μακριά. Να είστε καλά. Ο Θεός να σας 
χαρίζει δύναμη και ευδαιμονία. Ο Μεγαλοδύναμος να σας 
φυλάει και να σας προστατεύει για χάρη του Ισλάμ και των 
Μουσουλμάνων (340).

27.5.1359 (1980)

**** 

Ομιλία στις γυναίκες μέλη της τζιχάτ του Πανεπιστημίου του 
Εσφαχάν 

Στο Όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Το μεγαλύτερο γεγονός που συνέβη στο Ιράν είναι η ριζι-

κή αλλαγή, που έγινε στις γυναίκες. Το μερίδιο των γυναικών 
σε αυτό το κίνημα και την επανάσταση είναι μεγαλύτερο των 
ανδρών. Ακόμα και σήμερα η προσφορά τους στα μετόπισθεν 
είναι μεγαλύτερη των άλλων. Έχουν μεγάλο μερίδιο συμμε-
τοχής στην εκπαίδευση των παιδιών τους ή των μικρότερων 
παιδιών ή στις σχολικές αίθουσες. Η στοργή και τα αισθήματα 
είναι δικό τους προνόμιο. Οι άνδρες δεν έχουν τέτοια αισθή-
ματα, γι’ αυτό η προσφορά των γυναικών είναι μεγαλύτερη 
και ανώτερη των ανδρών. Οι γυναίκες εξαιτίας των λεπτών 
αισθημάτων τους προσέφεραν πολλά στο μέτωπο και ακόμα 
προσφέρουν. Το σημαντικότερο από όλα δραστηριοποιήθη-
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καν μετά την επανάσταση στα ζητήματα της χώρας περισσό-
τερο από τους άνδρες, διατηρώντας πάντα την τιμή και την 
υπόληψή τους. Δόξα τω Θεώ, η τραγωδία που σχεδίαζαν να 
επιβάλλουν στις γυναίκες μας το καθεστώς του Σάχη και εκεί-
νοι που λεηλατούν τον κόσμο, δεν ολοκληρώθηκε. 

Σήμερα, βλέπουμε τις γυναίκες να είναι χρήσιμα και θρη-
σκευόμενα μέλη, που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ολό-
κληρη τη χώρα. Οι γυναίκες αυτές αποτελούν στήριγμα της 
πατρίδας. Ελπίζω οι γυναίκες, έχοντας υπόψη όλες τις ισλα-
μικές ιδιότητες, με όπλο το Ισλάμ να οδηγήσουν πιο πέρα τη 
νίκη και να γίνουν το στήριγμα της επανάστασης. Οι γυναίκες 
ανέθρεψαν τα παιδιά τους και τα έστειλαν στο μέτωπο. Εκεί 
έχασαν τη ζωή τους κι έγιναν μάρτυρες. Οι μητέρες αισθά-
νονται υπερηφάνεια, γιατί θυσιάστηκαν τα παιδιά τους για 
χάρη του Ισλάμ. «Έχουμε και άλλους νέους να προσφέρουμε» 
λένε, θυσία όλοι στο Ισλάμ. Επειδή η επανάσταση αυτή ήταν 
ισλαμική γι’ αυτό έγινε μια τέτοια αλλαγή, μια τέτοια μεταβο-
λή. Οι άλλοι ήθελαν να εκθέσουν τις γυναίκες μας και να τις 
προσφέρουν, να οδηγήσουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυ-
σμού στην καταστροφή. Με την καταστροφή των γυναικών, 
θα καταστρεφόταν και όλη η χώρα. Αλλά ο Μεγαλοδύναμος 
Θεός έκανε τη χάρη στον λαό μας και του έδωσε αυτή τη νίκη. 
Ελπίζουμε ότι στο μέλλον χάρη στην πίστη και την αφοσίωση 
των γυναικών θα ανατραφούν τέτοιοι νέοι, που θα κερδίζουν 
στα πεδία των μαχών, αλλά και στα μετόπισθεν θα φροντίζουν 
για την ανοικοδόμηση της χώρας προς όφελος του λαού. Το 
εγκληματικό καθεστώς δεν σας γνώριζε καλά, γι’ αυτό νόμιζε 
ότι μπορεί να σας στρέψει όλες στην ανηθικότητα, όπως έκανε 
με μερικές. Αλλά οι αξιότιμες κυρίες του Ιράν απέδειξαν ότι 
δεν πέφτουν σε τέτοιες πλεκτάνες. Αποτελούν φρούριο ηθικής 
και αξιοπρέπειας. Έτσι, αναθρέφουν τα αγόρια και τα κορίτσια 
τους, τα οποία ουδέποτε θα παρασυρθούν από τους κακούς 
δρόμους, που θα ανοίξουν μπροστά τους οι μεγάλες δυνάμεις.
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Παρακαλώ τον Θεό να χαρίζει σε όλο το έθνος, σε όλες 
τις γυναίκες και όλους τους άνδρες υγεία, ευτυχία και ελπίζω 
χάρη στις προσπάθειές σας η χώρα να οδηγηθεί στην εντυπω-
σιακή, τελική νίκη. Η χάρη και η ευλογία του Θεού να είναι 
μαζί με εσάς τις γυναίκες και όλο το έθνος (341).

2.3.1360 (1981) 

************ 

Ομιλία σε γυναίκες μέλη της Ισλαμικής Σχολής της πόλης 
Κομ και του Μεγάλου τεμένους Ναρμέκ 

Στο Όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Ο ερχομός των αδελφών των αξιότιμων κυριών μέχρι εδώ 

αξίζουν ευχαριστίες. Θέλω να σας παρουσιάσω αυτά, που πέ-
ρασαν οι γυναίκες τις προηγούμενες εποχές και να επισημάνω 
ορισμένα στοιχεία για τον ρόλο των γυναικών στο Ιράν τα 
τελευταία περίπου εκατό χρόνια. 

Την εποχή διακυβέρνησης του καθεστώτος Πεχλεβί, οι 
άνδρες δεν τυραννήθηκαν όσο οι γυναίκες. Οι γυναίκες, που 
ήθελαν να ζήσουν σύμφωνα με τις επιταγές του Ισλάμ και να 
τηρήσουν τους κανόνες τις πίστης τους, υπέστησαν αφάντα-
στα βασανιστήρια την εποχή του Ρεζά Σαχ και του γιου του 
Μοχαμμάντ Ρεζά. Θυμάμαι την εποχή του Ρεζά Σαχ. Ευτυ-
χώς δεν ζήσατε εκείνες τις μέρες… γιατί αυτά που έκαναν 
την εποχή εκείνη στις γυναίκες είναι απερίγραπτα. Δεν είναι 
δυνατόν να περιγράψει κανείς αυτά, που θεωρούσαν αντά-
ξια των γυναικών. Δεν είναι δυνατόν να καθορίσει κανείς τις 
στεναχώριες και τις συμφορές, που υπέμειναν οι γυναίκες την 
εποχή εκείνου του ανήθικου Σάχη. Την εποχή του Μοχαμμάντ 
Ρεζά, η κατάσταση των γυναικών πήρε μια εντελώς διαφορε-
τική μορφή. Τα εγκλήματα της εποχής εκείνης ήταν πολύ πιο 
τραγικά. Η περίοδος αυτή κύλησε με βιαιοπραγίες, με πιέσεις, 
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με ξυλοδαρμούς, με σκίσιμο των τσαντόρ των γυναικών, με 
το άγγιγμα των μαλλιών και άλλα τραγικά γεγονότα. Ο Μο-
χαμμάντ Ρεζά εξεγέρθηκε εναντίον της τιμής και της αξιοπρέ-
πειας των γυναικών. Στην πραγματικότητα εξεγέρθηκε ενα-
ντίον ολόκληρου του Ιράν, αλλά τα κυρίως θύματά του ήταν 
οι γυναίκες. Ήθελαν με έναν πρωτοφανή τρόπο, με διάφορες 
ραδιουργίες και τεχνάσματα να οδηγήσουν τις γυναίκες στην 
ανηθικότητα και στο κακό. Δόξα τω Θεώ, οι γυναίκες του Ιράν 
αντιστάθηκαν. Όλες οι γυναίκες, εκτός από μια μικρή μειοψη-
φία που ήταν κοντά στο καθεστώς, αντιστάθηκαν. 

Με λίγα λόγια, η αναβίωση του Ισλάμ στο Ιράν προσέφερε 
και θα προσφέρει στις γυναίκες τέτοιες υπηρεσίες, που είναι 
αδύνατο να προσμετρηθούν. Εάν δεν γινόταν αυτή η ριζική 
αλλαγή στο Ιράν, σε λίγα χρόνια δεν θα υπήρχε ίχνος από την 
ισλαμική ηθική. 

Δόξα τω Θεώ το ζήτημα αυτό τακτοποιήθηκε. Η κατά-
σταση άλλαξε τόσο, που οι γυναίκες σπουδάζουν μαζί με 
τους άνδρες αδελφούς τους σε διάφορους κλάδους της επι-
στήμης και της φιλοσοφίας. Ελπίζω να δραστηριοποιηθούν 
και στους τομείς της τεχνολογίας και της βιομηχανίας. Τότε 
έλεγαν ότι «οι γυναίκες, που ζουν πίσω από τα πέπλα, είναι 
άχρηστες». Βέβαια, αυτά δεν τα έλεγαν γιατί ήθελαν να δρα-
στηριοποιηθούν οι γυναίκες, αφού στέρησαν τη δράση και 
στους άνδρες. Σκοπός τους ήταν να οδηγήσουν τις γυναίκες 
στην ανηθικότητα και στο κακό. Ο Μεγαλοδύναμος Θεός, 
όμως, δεν εκπλήρωσε την επιθυμία τους και εσείς οι γυ-
ναίκες είστε σήμερα πηγή υπερηφάνειας και αξιοπρέπειας. 
Δραστηριοποιείστε μαζί με τους αδελφούς σας τους άνδρες 
στις σπουδές και στη διδασκαλία των θεολογικών σπουδών. 
Ελπίζω να είστε ακόμα πιο δραστήριες. Σήμερα, πρέπει να 
είστε πολύ προσεκτικές και να κάνετε το αντίθετο από αυτό 
που κάνατε την εποχή του Σάχη. Εκείνοι ήθελαν να καταρ-
γήσουν την ισλαμική ηθική και να εγκαθιδρύσουν στη θέση 
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της, την ευρωπαϊκή. Εσείς να κάνετε το ακριβώς αντίθετο, 
ώστε και ορισμένες «παραπλανημένες» να επηρεαστούν από 
εσάς και να γίνουν όπως εσείς. 

Όσον αφορά στον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία, από 
όσα θυμάμαι και όπως μας περιγράφει η ιστορία ο ρόλος των 
γυναικών σε όλες τις εξεγέρσεις που έγιναν στο Ιράν, όπως 
το Κίνημα Καπνού, της Συνταγματικής μοναρχίας, το περι-
στατικό της 15ης Χορντάτ (5 Ιουνίου), δεν ήταν μικρότερος 
από των ανδρών. Όταν βγήκαν στα πεδία του αγώνα και είδαν 
τις γυναίκες, εκεί ενισχύθηκε η δύναμή τους. Ο ρόλος των 
γυναικών στην Ισλαμική Επανάσταση είναι μεγαλύτερος των 
ανδρών. Εσείς συμμετείχατε οι ίδιες στον αγώνα, αλλά εμ-
ψυχώνατε και τους άνδρες, που βρίσκονταν στα μέτωπα. Γι’ 
αυτό αξίζετε επαίνους και θαυμασμό. 

Εσείς πρέπει να διεισδύσετε σε όλα τα μέτωπα στα μέτρα 
και τα όρια, που επιτρέπει το Ισλάμ. Όπως για παράδειγμα 
το θέμα των εκλογών που είναι και σήμερα στην ημερήσια 
διάταξη στο Ιράν. Για το ζήτημα των εκλογών και οι γυναίκες 
πρέπει να δραστηριοποιούνται όπως και οι άνδρες. Γιατί το 
πεπρωμένο σας δεν έχει καμία διαφορά από το πεπρωμένο 
των ανδρών. Το πεπρωμένο του Ιράν είναι πεπρωμένο όλων. 
Δηλαδή το Ισλάμ σας εξυπηρέτησε, όσο εξυπηρέτησε και τους 
άνδρες. Το Ισλάμ σας προστάτευσε. Πρέπει και εσείς να το 
προστατεύσετε. Όταν λέω να προστατεύσετε το Ισλάμ, εννοώ 
το εξής: Οι εκλογές που θα καθορίσουν τη δεύτερη βουλή, 
θα παίξουν σημαντικό ρόλο για το δικό σας και το δικό μας 
πεπρωμένο. Μάλιστα οι εκλογές παίζουν ένα πολύ σημαντικό 
ρόλο. Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να διεξαχθούν αυτές οι εκλο-
γές, τόσο στο εξωτερικό [33] όσο και στο εσωτερικό. 

Εσείς οι γυναίκες πρέπει να διαδραματίσετε έναν ενεργό 
ρόλο, ώστε να μην εισέλθουν στη βουλή ακατάλληλα άτο-
μα και βαθμιαία οδηγηθούν προς τη Δύση ή την Ανατολή και 
υποστούμε τα ίδια, που ζήσαμε κατά το παρελθόν. 
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Ελπίζω η βουλή, που θα αναδειχθεί τώρα, να είναι καλύ-
τερη από την προηγούμενη και με τη βοήθεια του Θεού θα 
είναι! Γιατί οι ειδικοί αναφέρουν ότι όλος ο λαός συμμετέ-
χει στην εκλογική διαδικασία και ο καθένας έχει προσωπική 
άποψη για το θέμα της ψήφου. Πρέπει όλες να έχετε προ-
σωπική άποψη σε αυτό το θέμα, γιατί όπως η επιστημονι-
κή γνώση δεν ανήκει μόνο σε μια μερίδα λαού, έτσι και τα 
πολιτικά πράγματα δεν αφορούν μόνο σε ένα κομμάτι του. 
Όπως ασχολούνται οι άνδρες με την πολιτική και προστα-
τεύουν την κοινότητα τους, έτσι πρέπει να ασχολούνται και 
οι γυναίκες για να προστατεύουν τη δική τους κοινότητα. Οι 
γυναίκες πρέπει να είναι δίπλα στους άνδρες στις κοινωνικές 
και πολιτικές δραστηριότητες, με τον όρο βέβαια του σεβα-
σμού των αρχών του Ισλάμ. 

Ελπίζω η βουλή να είναι μια πολύ καλή βουλή και όλος ο 
λαός να συμμετάσχει ελεύθερα στις εκλογές. Γιατί οι εχθροί 
μας θέλουν σήμερα να υποτιμήσουν αυτή τη βουλή και να 
μας λασπολογήσουν. Δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό προς αυτή την κατεύθυνση. Εσείς πρέπει 
να συμμετάσχετε στις εκλογές και να εκλέξετε μια καλή 
βουλή. Αισθανόμαστε ήσυχοι χάρη στην παρουσία των ου-
λεμάδων, των θεματοφυλάκων των νόμων και των κανόνων, 
χάρη στην ύπαρξη του «Σουράι Νιγκαχμπάν» (Το Συμβούλιο 
της προστασίας του Συντάγματος). Γιατί χάρη σε αυτούς δεν 
θα περάσουν από τη βουλή νόμοι αντίθετοι προς το Ισλάμ. 
Το «Σουράι Νιγκαχμπάν» εκπλήρωσε με επιτυχία τα καθή-
κοντά του και θα συνεχίσει να τα εκπληρώνει και από εδώ 
και πέρα. 

Κατά τον ίδιο τρόπο ελπίζω να τελειώσει ο πόλεμος υπέρ 
του Ιράν και να ματαιωθούν όλες οι προσπάθειες, που κατα-
βάλλονται διεθνώς για την διατήρηση του Σαντάμ. Πρώτα ο 
Θεός, όλες αυτές οι σπασμωδικές προσπάθειες θα ναυαγή-
σουν και δεν θα μπορέσουν να κρατήσουν στη θέση του αυτό 
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τον εγκληματία και θα τελειώσει καλά ο πόλεμος. Έτσι εσείς 
και εμείς θα δραστηριοποιηθούμε και θα αναπτύξουμε πνευ-
ματικά και υλικά τη χώρα. Πρώτα ο Θεός, θα εξισλαμίσουμε 
τη χώρα κατά τρόπο τέτοιο, που θα είναι παράδειγμα για τους 
υπόλοιπους Μουσουλμάνους του κόσμου. Όπως γνωρίζετε, 
ειδική επιτροπή ήρθε και κατέγραψε τα μεγάλα εγκλήματα 
του Σαντάμ, συνέταξε την έκθεσή της και την παρέδωσε. Αυ-
τοί, όμως, που έπρεπε να κατηγορήσουν τον Σαντάμ δεν το 
έκαναν. Θα ήταν καλύτερα γι’ αυτούς να μην είχαν στείλει 
την επιτροπή να εξετάσει την κατάσταση, γιατί έτσι αποκα-
λύφθηκε η γυμνή αλήθεια σε όλο τον κόσμο. Εκείνοι που 
υποστήριζαν «είμαστε ανεξάρτητοι, είμαστε προστάτες των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων», δεν τα κατάφεραν, αποκαλύφθη-
καν. Επειδή φοβούνταν το Ανατολικό και το Δυτικό μπλοκ, 
δεν αποκάλυψαν τα ονόματά τους. Δεν μπόρεσαν να πουν τη 
λέξη Σαντάμ ή Ιράκ. Αρκέστηκαν σε γενικόλογες διατυπώ-
σεις, όπως «επικρίνουμε τη χρήση χημικών όπλων». Δεν είπαν 
ποιός χρησιμοποιεί αυτά τα όπλα και ποιοί είναι εκείνοι που 
καταδικάζουν. Θα ήταν λοιπόν καλύτερα να μην έκαναν αυτή 
την ενέργεια. Πρώτα ο Θεός, εμείς χωρίς τη χρήση χημικών 
όπλων θα καταφέρουμε να γρονθοκοπήσουμε τον Σαντάμ και 
θα σώσουμε τον λαό του Ιράκ από την καταπίεση αυτού του 
αμαρτωλού ανθρώπου. 

Παρακαλώ τον Παντοδύναμο Θεό να βοηθήσει εσάς τις 
γυναίκες, τις αδελφές μας να επιτύχετε στους τομείς των 
επιστημών, των στόχων σας και στην μετάδοση των ηθικών 
αξιών μας στις επόμενες γενιές. Όπως η σκέτη επιστημονική 
γνώση είναι άχρηστη. Έτσι και ο ατομικός εξαγνισμός και η 
βελτίωση του ήθους δεν ωφελεί. Όταν ο εξαγνισμός του ατό-
μου, η ηθική καλλιέργεια και η επιστημονική γνώση συνυ-
πάρχουν, τότε εξυψώνεται ο άνθρωπος. Εύχομαι ο Θεός να 
βοηθήσει εσάς τις γυναίκες να επιτύχετε τον στόχο σας. Ελ-
πίζω όλες οι γυναίκες σε ολόκληρο το Ιράν να καταφέρουν 
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να ταυτίσουν την επιστημονική γνώση με την ισλαμική ηθική 
και να την εξελίξουν. Να εφαρμοστούν οι κανόνες του Ισλάμ 
σε ολόκληρο το Ιράν, όπως ακριβώς ορίζει ο Μεγαλοδύναμος 
Θεός (342).

19.1.1363 (1984) 

******** 
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ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΕΡΗ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ 

Η υποχρέωση των γυναικών να υπερασπίζονται το Ισλάμ 
και μια ισλαμική χώρα 

Ερώτηση: Ποιά καθήκοντα αναλογούν στις γυναίκες στον ιερό 
πόλεμο ενάντια στην προστασία του δικαίου ενάντια στο άδικο; 

Απάντηση: Ο ιερός πόλεμος δεν είναι υποχρέωση των γυ-
ναικών. Η άμυνα, όμως, είναι υποχρεωτική για τον καθένα 
ανάλογα με τη δύναμη και τις δυνατότητές του. 

Εστεφταχάτ τόμος 1 σελ. 503 

***** 

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές! Σε όποια χώρα και αν βρίσκε-
στε, να υπερασπίζεστε το Ισλάμ και την εθνική σας αξιοπρέπεια. 
Να στέκεστε άφοβα μπροστά στους εχθρούς μας δηλαδή τις 
ΗΠΑ, τον διεθνή σιωνισμό, τις υπερδυνάμεις της Δύσης και της 
Ανατολής, χωρίς να δείξετε την παραμικρή επιείκεια. Να προ-
στατεύσετε τις ισλαμικές χώρες και τους ισλαμικούς λαούς και 
να αποκαλύψετε τη βαρβαρότητα των εχθρών του Ισλάμ (343).

7.7.1358 (1979) 

******* 
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Εάν, Θεός φυλάξει, δεχθεί επίθεση η ισλαμική χώρα, πρέ-
πει να δραστηριοποιηθεί όλος ο λαός. Η υπεράσπιση της χώ-
ρας δεν είναι ένα καθήκον, που ανήκει μόνο στους άνδρες ή 
σε μια συγκεκριμένη μερίδα λαού. Όλοι πρέπει να συμμε-
τέχουν στον αγώνα και να υπερασπιστούν την πατρίδα τους 
(344).

6.10.1358 (1979) 

****** 

Ζητώ από τις αδελφές και τους αδελφούς του Κουρδιστάν 
να σταθούν δίπλα στους άλλους αδελφούς τους και όλοι μαζί 
να υπερασπιστούν την πατρίδα τους (345).

12.1.1359 (1979) 

****** 

Τη στιγμή αυτή που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις μεγά-
λες δυνάμεις του κόσμου, αμυνόμαστε. Είμαστε υποχρεωμένοι 
να υπερασπιστούμε την επανάσταση, την ισλαμική μας χώρα. 
Σε αυτή την περίοδο της άμυνας πρέπει να επιστρατευτούν 
όλοι. Δηλαδή το θέμα του τζιχάτ και της άμυνας είναι δυο δι-
αφορετικά πράγματα. Το ζήτημα του τζιχάτ έχει τις δικές του 
προϋποθέσεις. Η ευθύνη ανήκει σε ορισμένους ανθρώπους. 
Αλλά, η άμυνα και η υπεράσπιση της πατρίδας είναι καθήκον 
όλων. Αφορά άνδρες, γυναίκες, παιδιά, νέους, γέρους, μεγά-
λους, μικρούς. Αυτό επιτάσσει, εξάλλου, και η λογική. Εάν 
δεχθεί επίθεση το σπίτι κάποιου, όλα τα μέλη της οικογένειας 
θα υπερασπιστούν την κατοικία τους. Εάν κάποιοι επιτεθούν 
σε μια πόλη, όλοι οι κάτοικοί της θα την υπερασπιστούν. Εδώ, 
δεν υπάρχουν κανόνες και προϋποθέσεις, πρέπει όλοι να επι-
στρατευτούν και να υπερασπιστούν την πατρίδα. Εάν, κάποιοι 
επιτεθούν στην πατρίδα μας, στην ισλαμική μας χώρα, είναι 
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καθήκον και υποχρέωση όλων, ανδρών, γυναικών, νέων, γέ-
ρων, να την υπερασπιστούν. Με λίγα λόγια, υπάρχει διαφορά 
μεταξύ του τζιχάτ και της άμυνας. Το τζιχάτ γίνεται κάτω από 
ορισμένες προϋποθέσεις, οι οποίες αίρονται στην περίπτωση 
άμυνας. Ακόμα και ένα ανήμπορος ηλικιωμένος είναι υποχρε-
ωμένος να λάβει μέρος στην υπεράσπιση της πατρίδας, κατά 
το μέτρο των δυνατοτήτων του (346).

26.1.1359 (1979) 

**** 

Αδελφοί μου! Αδελφές μου! Τώρα πρέπει να είστε πολύ 
προσεκτικοί. Μια υπερδύναμη από τη Δύση και μια άλλη από 
την Ανατολή στέκονται μπροστά μας και θέλουν να μας κα-
ταπιούν. Με τη βοήθεια του Θεού, οι ευσεβείς άνδρες και οι 
γυναίκες μας στέκονται με πάθος και αποφασιστικότητα ενα-
ντίον τους. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας παρενο-
χλήσει και να προσπαθήσει να παρέμβει στο πεπρωμένο μας. 
Μη φοβάστε αυτές τις μεγάλες δυνάμεις, γιατί βρίσκεστε υπό 
την προστασία του Θεού. Όλες οι δυνάμεις είναι φθαρτές, 
εφήμερες, μπροστά στη δύναμη του Θεού (347).

27.2.1359 (1979) 

***** 

Οι άνδρες και οι γυναίκες αυτής της χώρας είναι φρουροί 
του Ισλάμ. Το ζήτημα είναι ζήτημα πίστης. Δεν είναι περίπτω-
ση αποκόμισης υλικών αγαθών, κέρδους. Δεν είναι κάτι, που 
μπορεί κανείς να πει «Αφού δεν γίνεται, ας αποτραβηχτώ στη 
γωνία». Όχι κύριοι, είναι θέμα πίστης, είναι ζήτημα υπερά-
σπισης του Ισλάμ. Πρέπει να υπεραμυνθούν όλοι μέχρι την 
τελευταία τους πνοή. Πρέπει να αφανίσουν ομαδικά 35 εκατ. 
ανθρώπους. Αυτό φυσικά θα σημαίνει καταστροφή της χώ-
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ρας. Και τί θα κάνουν επανάσταση σε μια χώρα που δεν ζει 
κανείς; Δεν πρόκειται ποτέ να κάνουν κάτι τέτοιο. Πλανώνται 
και δεν αντιλαμβάνονται (348).

21.4.1359 (1979) 

****** 

Ώ γενναίες νομαδικές φυλές του Τίγρη και του Ευφράτη! 
Ώ γενναίοι, ηρωικοί πολεμιστές! Σηκωθείτε, αγωνιστείτε και 
προστατέψτε το Ισλάμ, το Κοράνι και τους νόμους. Είναι ιερό 
καθήκον όλων των Μουσουλμάνων ανδρών και γυναικών να 
προασπίσουν το Ισλάμ και το Κοράνι (349).

12.7.1359 (1979) 

***** 

Έχουμε καθήκον και υποχρέωση να προστατεύσουμε το 
Ισλάμ, το ιερό κειμήλιο που μας εμπιστεύτηκαν. Όλοι οι 
Μουσουλμάνοι είναι υποχρεωμένοι να προστατεύσουν το 
Ισλάμ, μέχρι να σκοτωθούν, να χάσουν τη ζωή τους. Άνδρες, 
γυναίκες, παιδιά, νέοι, γέροι, μεγάλοι, μικροί έχουν καθήκον 
να υπερασπιστούν και να προστατεύσουν το Ισλάμ. Η υπερά-
σπιση είναι μια γενική υποχρέωση, που δεσμεύει όλους. Όλοι 
ανάλογα με τις δυνάμεις και τις δυνατότητές τους έχουν υπο-
χρέωση να υπερασπιστούν τη χώρα του Ισλάμ (350).

27.5.1360 (1981)

******* 

Είναι υποχρέωση όλων να υπερασπιστούμε τη χώρα του 
Ισλάμ, την τιμή και την υπόληψη των Μουσουλμάνων, όταν 
κινδυνεύει. Είναι ιερό καθήκον όλων να κάνουμε ότι μπορούμε 
προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν προκύψει, Θεός φυλάξει κάτι 
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τέτοιο, ο λαός μας είναι προετοιμασμένος. Δεν υπάρχει θέμα 
ανησυχίας πια για το αν θα έρθει κάποιος από το Παρίσι ή αλ-
λού και θα κάνει το ένα ή το άλλο. Δεν υπάρχει καμία ανησυχία 
γι’ αυτό. Δοκίμασαν μια φορά να επιτεθούν μέσω του Σαντάμ 
στο Ιράν και έφαγαν το χαστούκι, που τους άξιζε (352).

27.5.1360 (1981) 

****** 

Ελπίζω εσείς οι γυναίκες να αγωνιστείτε στον τομέα της εκ-
παίδευσης και της προάσπισης της πίστης. Αυτά τα δυο είναι 
σημαντικά ζητήματα που όλοι εμείς, μικροί, μεγάλοι, άνδρες, 
γυναίκες, είμαστε υποχρεωμένοι να προωθήσουμε. Είναι σημα-
ντικό καθήκον η προάσπιση της πίστης για όλους μικρούς, με-
γάλους, άνδρες, γυναίκες. Ούτε ένας ουλεμάς, ούτε ένας Μου-
σουλμάνος δεν διαφώνησε με αυτή την άποψη. Το θέμα για το 
οποίο εκφράζονται διαφορετικές απόψεις είναι το τζιχάτ. Ο ιερός 
πόλεμος δεν είναι καθήκον των γυναικών, αλλά η υπεράσπιση 
της πατρίδας και της πίστης είναι υποχρέωση όλων (352).

21.11.1364 (1985) 

****** 

Πρέπει από σήμερα να λάβουμε μέτρα, να προετοιμαστού-
με κατάλληλα για να υπερασπιστούμε την πατρίδα και την πί-
στη σε περίπτωση, που χρειαστεί κάποια στιγμή η συμμετοχή 
όλων σε έναν τέτοιο αγώνα. Βέβαια και η ασπίδα της επιστή-
μης είναι ένα μέσο άμυνας. Ένα μέσο άμυνας του ισλαμικού 
πολιτισμού. Όπως γνωρίζετε ο ισλαμικός πολιτισμός επί αιώ-
νες, από την εποχή του Προφήτη και μετά, ήταν καταπιεσμέ-
νος. Πρέπει να ζωντανέψει αυτός ο πολιτισμός. Πρέπει εσείς 
οι γυναίκες να αγωνιστείτε, όπως και οι άνδρες στα μέτωπα 
της επιστήμης και του πολιτισμού. Παρακαλώ τον Θεό να 
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επιτύχετε και στους δυο τομείς. Να παρακαλείτε τον Θεό να 
νικήσουν και αυτοί που υπερασπίζονται την πατρίδα και το 
Ισλάμ. Να είστε όλοι καλά (353).

21.11.1364 (1985) 

****** 

Το ζήτημα δεν είναι μια κρατική υπόθεση, ένα ζήτημα 
εξουσίας. Το ζήτημα δεν είναι ένα οποιοδήποτε ζήτημα. Εί-
ναι ζήτημα του Ισλάμ. Όταν λέω ζήτημα του Ισλάμ, εννοώ 
το εξής: Η συμμετοχή στην άμυνα είναι καθήκον όλων των 
πολιτών. Πρέπει όλοι να λάβουν μέρος στην άμυνα και με τη 
βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την υπεράσπισή μας μέχρι 
τη νίκη (354).

28.4.1365 (1986) 

******* 

Η στρατιωτική εκπαίδευση των γυναικών 

Ερώτηση: Είμαι μια κοπέλα που θέλω να ενταχτώ στους 
Φρουρούς της Επανάστασης για να προσφέρω τις υπηρεσίες 
μου, αλλά ο πατέρας μου δεν μου το επιτρέπει. Σας παρακα-
λώ, μπορείτε να μου υποδείξετε την διάταξη που απαγορεύει 
τη συμμετοχή μου αυτή; 

Απάντηση: Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση για τη συμμε-
τοχή των αδελφών μας στους Φρουρούς της Επανάστασης 
μέσα στα πλαίσια της άσκησης των ιερών καθηκόντων τους, 
αλλά εσείς να συμπεριφερθείτε σύμφωνα με τις επιθυμίες του 
πατέρα σας. 

Εστεφταχάτ τόμος 1 σελ. 503

******* 
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Όπως είπα και πριν, οι γυναίκες μπορούν να καταταγούν 
στο Στρατό. Αυτά που απαγορεύει το Ισλάμ και στους άνδρες 
και στις γυναίκες είναι η ανηθικότητα και η κακία (355).

7.10.1357 (1979)

********* 

Ελπίζω να στεφθούν με επιτυχία όλες οι προσπάθειες. που 
καταβάλλονται από τους έντιμους και υπερήφανους άνδρες 
και τις γυναίκες μας. Η πολύπλευρη επιστράτευση εύχομαι 
με τη βοήθεια του Θεού να επιτύχει σε όλους τους τομείς, 
στρατό, ηθικό, πολιτιστικό. Πρώτα ο Θεός, θα επιτύχει κατά 
τρόπο που αρμόζει σε ισλαμικό έθνος η τακτική στρατιωτική 
εκπαίδευση και εκπαίδευση για τον ανταρτοπόλεμο (356).

1.12.1358 (1980)

****** 

Ο αγαπητός λαός μας έχει σήμερα τέτοιους πολεμιστές 
άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι χάρη στην εκπαίδευσή τους 
παραλύουν ακόμα και τη σκέψη των εχθρών του Ιράν και του 
Ισλάμ. Με τη δύναμη της πίστης και την αυτοθυσία τους μπο-
ρούν να νικήσουν όλες τις διαβολικές δυνάμεις και να ξεπερά-
σουν όλες τις δυσκολίες (357).

17.6.1359 (1980) 

******** 

Εφόσον η άμυνα είναι καθήκον όλων, πρέπει να γίνουν 
και όλες οι απαιτούμενες προετοιμασίες για την υπεράσπιση. 
Αυτό σημαίνει στρατιωτική πειθαρχία σε όλους, στρατιωτι-
κή εκπαίδευση σε εκείνους, που έχουν την ικανότητα να την 
δεθούν. Εφόσον είναι υποχρέωσή μας η άμυνα, πρέπει να 
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ξέρουμε και πώς θα την ασκήσουμε. Βέβαια, η στρατιωτική 
εκπαίδευση πρέπει να γίνεται σε ένα ισλαμικό περιβάλλον και 
να προστατευτεί η τιμή και η αξιοπρέπεια. Πρέπει να τηρη-
θούν όλες οι προϋποθέσεις για να είναι ισλαμική η εκπαίδευ-
ση (358).

21.11.1364 (1985) 

****** 

Είμαστε υπερήφανοι με τις γυναίκες που συμμετέχουν όλες, 
μεγάλες μικρές, νέες, γριές σε όλες τις οικονομικές, στρατι-
ωτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες και αγωνίζονται δίπλα 
στους άνδρες για την ανόρθωση του Ισλάμ και την εκπλήρω-
ση των στόχων του Κορανίου. Είμαστε υπερήφανοι, επίσης, 
για τη συμμετοχή, όλων, όσων μπορούν να πολεμήσουν στην 
στρατιωτική εκπαίδευση για την υπεράσπιση του Ισλάμ και 
του Κορανίου. Τις συγχαίρουμε, επίσης, γιατί κατάφεραν να 
ξεφύγουν από τις δεισιδαιμονίες που καλλιεργούν ορισμένοι 
αδαείς ιερωμένοι και να λυτρωθούν χάρη στην αληθινή πίστη 
από τα δεσμά, που τις επέβαλαν (359).

15.3.1368 (1989) 

******* 

Η συμμετοχή των γυναικών στον πόλεμο 

Ερώτηση: Τι προβλέπετε για τις κοπέλες, που έχουν γνώ-
σεις παροχής πρώτων βοηθειών και μπορούν να προσφέ-
ρουν τη βοήθειά τους στα πολεμικά μέτωπα, όταν οι γονείς 
δεν τους το επιτρέπουν; Τι πρέπει να κάνουν σε αυτή την 
περίπτωση;
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Απάντηση: Εάν οι γονείς ενοχλούνται, πρέπει να πάρουν 
την συγκατάθεσή τους. 

Εστεφταχάτ τόμος 1 σελ. 49

****** 

Οι εχθροί του Ισλάμ σας τρομοκρατούν άδικα. Λένε ότι 
«Αν γίνει το Ισλαμικό κράτος, θα σας κλείσουν σε ένα δω-
μάτιο και δεν θα σας βγάλουν από εκεί μέχρι την ημέρα της 
Κρίσης». Οι γυναίκες όμως συμμετείχαν στον πόλεμο από 
τα πρώτα χρόνια της διάδοσης του Ισλάμ. Η πλειονότητα 
των γυναικών βρισκόταν στα μέτωπα και φρόντιζαν τους 
τραυματίες (360).

17.8.1357 (1978) 

*********** 

Αυτά, που γράφονται και λέγονται στο εξωτερικό, είναι 
ανόητες προπαγάνδες. Γίνονται για να τρομοκρατήσουν και 
να παραπλανήσουν τους νέους μας ότι «όταν ιδρυθεί το ισλα-
μικό κράτος, θα κλειδώσουν τις γυναίκες στα σπίτια τους και 
θα τις απαγορεύσουν να βγαίνουν έξω». Όμως, οι γυναίκες 
πήγαιναν στα μέτωπα του πολέμου από τα πρώτα χρόνια 
του Ισλάμ και φρόντιζαν τους τραυματίες. «Οι γυναίκες θα 
κλειστούν στα σπίτια». Ποιός τα λέει αυτά; Οι γυναίκες είναι 
ελεύθερες, όπως ακριβώς και οι άνδρες (361).

18.8.1357 (1978) 

****** 

«Εάν έρθει το Ισλάμ, θα πρέπει οι γυναίκες να κλειδωθούν 
στα σπίτια τους και να μη βγαίνουν έξω». Τι είναι αυτές οι 
δηλητηριώδεις προπαγάνδες; Γιατί λένε τέτοια αβάσιμα πράγ-



ΙΜΑΜΗΣ ΧΟΜΕΪΝΙ236

ματα; Στα πρώτα χρόνια του Ισλάμ, οι γυναίκες μετείχαν στο 
στρατό και πήγαιναν στο μέτωπο (362).

20.9.1357 (1978)

******* 

Στα πρώτα χρόνια του Ισλάμ, οι γυναίκες πολεμούσαν μαζί 
με τους άνδρες. Είδαμε και βλέπουμε τις γυναίκες να πολε-
μούν στις πρώτες γραμμές του μετώπου, να θυσιάζουν τα παι-
διά τους και παρόλα αυτά να αντιστέκονται (363).

15.12.1357 (1978) 

****** 

Αυτά που έκαναν οι γυναίκες τα πρώτα χρόνια της ανάπτυ-
ξης του Ισλάμ, κάνετε κι εσείς τώρα. Πολεμάτε μαζί με τους 
άνδρες και ενισχύετε το Ισλάμ (364).

19.2.1358 (1979)

***** 

Τα πρώτα χρόνια της εξάπλωσης του Ισλάμ, οι γυναίκες 
πολεμούσαν μαζί με τους άνδρες. Η θέση της γυναίκας εί-
ναι πολύ σπουδαία. Οι γυναίκες κατέχουν ιεραρχικά υψηλή 
θέση. Είδαμε και βλέπουμε τις γυναίκες να στέκονται δίπλα 
στους άνδρες στις πρώτες γραμμές, να προσφέρουν, να θυ-
σιάζουν τα παιδιά τους και να αντιστέκονται με γενναιότητα 
(365).

12.11.1358 (1980) 

******* 

Ένας λαός, οι γυναίκες του οποίου είναι από πριν προετοι-
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μασμένες για τον αγώνα εναντίον των υπερδυνάμεων και των 
διαβολικών δυνάμεων, σίγουρα θα νικήσει (366).

27.5.1359 (1980)

************ 

Η αυτοθυσία των γυναικών για την ιερή άμυνα 

Να ζήσουν οι τραυματισμένες και ανάπηρες γυναίκες, που θυ-
σιάστηκαν με γενναιότητα στον νικηφόρο αγώνα και έβγαλαν 
ασπροπρόσωπο τον λαό μας σε ολόκληρο τον κόσμο (367).

9.10.1358 (1979) 

****** 

Χαιρετίζω όλες εσάς τις γυναίκες, τις αδελφές μας που συ-
νεχίζετε να μάχεστε με γενναιότητα και ηρωισμό, δεν διστάζε-
τε να σκοτώνετε τους εχθρούς του Θεού και υπερασπίζεστε με 
νύχια και με δόντια την αγαπημένη μας πατρίδα. Εμψυχώνετε 
τους αγωνιστές του Ισλάμ και προσθέτετε νέες σελίδες ηρωι-
σμού και αυτοθυσίας στην ήδη γεμάτη ιστορία της πατρίδας. 
Σας χαιρετίζω και σκύβω με σεβασμό μπροστά σας, γιατί επα-
ληθεύσατε την υπόσχεση του Θεού «θα φέρω τους ξυπόλυτους 
στην εξουσία» και δείξατε με τη γενναιότητά σας το μαύρο 
πρόσωπο των υπερδυνάμεων και των συνεργατών τους (368).

11.1.1359 (1980) 

****** 

Να είναι πάντα νικηφόρο το μεγάλο ισλαμικό κίνημα των 
υπερήφανων γυναικών του Ιράν. Οι γυναίκες που αγωνίστη-
καν για την ισλαμική πατρίδα, το Ιερό Κοράνι και οδήγησαν 
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στη νίκη, σήμερα συνεχίζουν την αυτοθυσία τους στα μετόπι-
σθεν. Γι’ αυτό αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτή την υπερήφανη 
μερίδα του πληθυσμού (369).

4.2.1360 (1981)

****** 

Εσείς βλέπετε τί θυσίες έκανε αυτός ο λαός (στο πόλεμο 
του Ιράκ ενάντια του Ιράν). Βλέπετε τι θυσίες κάνουν οι νέοι, 
οι μάνες και οι πατεράδες! (370).

24.1.1361 (1982) 

*********** 

Η αντίσταση και η αυτοθυσία, που έδειξαν αυτές οι σπου-
δαίες γυναίκες σε αυτό τον πόλεμο, ήταν τόσο εκπληκτική 
που δεν μπορεί να την περιγράψει η γραφίδα. 

Κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, είδα τέτοιες συμπερι-
φορές από γυναίκες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα, που 
δεν νομίζω να συνάντησε ή να πρόκειται να συναντήσει κανείς 
σε κανέναν άλλο αγώνα. Ένα περιστατικό, που δεν θα ξεχάσω 
ποτέ μου, ήταν ο γάμος μιας νεαρής γυναίκας με έναν φρουρό 
της επανάστασης, ο οποίος είχε χάσει στον πόλεμο τα δυο του 
χέρια και είχε τραυματιστεί σοβαρά στα μάτια. Εκείνη η γενναία 
γυναίκα είπε «αφού δεν μπορώ να πάω στο μέτωπο, θα εκπληρώ-
σω με το γάμο αυτό την υποχρέωση που έχω έναντι της θρησκεί-
ας και της επανάστασης». Δεν είναι δυνατό να περιγράψει κανείς 
το μεγαλείο της ψυχής αυτής της γυναίκας. Κανένας ποιητής, 
λογοτέχνης, ζωγράφος, φιλόσοφος δεν μπορεί να απεικονίσει το 
μεγαλείο αυτού του περιστατικού. Η σημερινή μέρα είναι η ημέ-
ρα αυτού του είδους των γυναικών. Ο Θεός να τις προστατεύει 
για χάρη του Ισλάμ και της αγαπημένης πατρίδας (371).

25.1.1361 (1982) 

******* 
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Η ερωτική επιθυμία των γυναικών για τα μαρτύρια 

Αυτό που αποκαλύφθηκε στις δικές σας καρδιές και στις καρ-
διές όλου του λαού του Ιράν είναι το φως του Ισλάμ και του 
Κορανίου. Ο λόγος, που εσείς οι γυναίκες δεν φοβάστε τα 
μαρτύρια, είναι το φως της πίστης σας (372).

16.2.1358 (1979) 

***** 

Όλοι οι νέοι μας είναι έτοιμοι να μαρτυρήσουν. Οι άνδρες 
και οι γυναίκες μας είναι έτοιμοι να μαρτυρήσουν! (373).

19.2.1358 (1979) 

******* 

Ήταν εδώ μια ομάδα προσφιλών γυναικών. Μία από αυ-
τές επέμενε «σας παρακαλούμε, επιτρέψτε μας να πάμε στο 
Κουρδιστάν». Εγώ της είπα «όχι». Το ζήτημα του Κουρδιστάν 
θα τακτοποιηθεί και δεν χρειάζεται να πάτε εσείς εκεί. Μια 
άλλη με σταμάτησε και δεν με άφηνε να φύγω «σας παρα-
καλώ» έλεγε «προσευχηθείτε να πεθάνω για την πατρίδα». 
Προσεύχομαι, της είπα, για να ζήσετε και να προσφέρετε τις 
υπηρεσίες σας στο Ισλάμ. Έγινε μια τέτοια αλλαγή. Την ίδια 
φλόγα για μαρτυρικό θάνατο είχαν και τα χρόνια διάδοσης 
του Ισλάμ και κατάφεραν μέσα σε μισό αιώνα να κατακτή-
σουν τον ανεπτυγμένο πολιτισμένο κόσμο της εποχής (374).

12.6.1358 (1979)

******* 

Ήρθαν μερικές γυναίκες και μου είπαν «προσευχηθείτε να 
πεθάνουμε, να γίνουμε μάρτυρες για χάρη του Κουρδιστάν, 
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ακολουθώντας τον δρόμο του Θεού. Επιτρέψτε μας να πάμε στο 
Κουρδιστάν να πολεμήσουμε». Εγώ τους είπα «όχι, αυτό δεν 
είναι σωστό, αυτή τη δουλειά θα την κάνει ο στρατός» (375).

10.7.1358 (1979)

********** 

Ορισμένες γυναίκες έρχονται και λένε «προσευχηθείτε να 
γίνουμε μάρτυρες». Αυτή η ιδεολογική και ψυχική μεταβολή, 
που έγινε σε όλο το λαό αποβλέπει σε έναν στόχο: Την Ισλαμική 
Δημοκρατία. Αυτή έφερε τη νίκη. Ο σκοπός ήταν δίκαιος και το 
δίκαιο πάντα νικά. Πρέπει τώρα να την προστατεύσετε (376).

11.7.1358 (1979) 

********* 

Κάθε φορά, που βλέπω τις αξιότιμες κυρίες με την ακλόνη-
τη θέληση για την υλοποίηση των στόχων τους, αποφασισμέ-
νες να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και να υποστούν ταλαιπω-
ρίες, αισθάνομαι ακόμα πιο σίγουρος για τη νίκη του αγώνα 
μας (377).

10.10.1358 (1979)

****** 

Τέλεσα το γάμο ενός ζευγαριού. Μετά τον γάμο, η κοπέλα 
μου έδωσε ένα χαρτί. Το διάβασα «να προσεύχεστε να είναι οι 
νέοι μας έτσι κι έτσι..» Στο τέλος έγραψε «είμαι ερωτευμένη 
με το μαρτύριο». Υπάρχουν πολλές σαν αυτήν. Αυτή είναι η 
μεγάλη αλλαγή, που σας έκανε ο Θεός. Να ξέρετε την αξία 
της, γιατί αυτό είναι ένα δώρο του Θεού για εσάς (378).

12.10.1358 (1979) 

***** 
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Γνωρίζετε ότι οι νέοι μας είναι ερωτοχτυπημένοι με το μαρτύ-
ριο. Όταν μερικές γυναίκες μου ζητούν να προσευχηθώ για να γί-
νουν μάρτυρες, με αναγκάζουν να δώσω τον όρκο μου. Προσεύ-
χομαι, να κάνουν μια θεάρεστη πράξη και να πετύχουν (379).

26.1.1359 (1980) 

****** 

Από την ώρα που άρχισε αυτός ο αγώνας, με επισκέπτο-
νται γυναίκες και άνδρες και μου ζητούν να προσευχηθώ για 
να γίνουν μάρτυρες. Προσεύχομαι να κερδίσετε και να απο-
κτήσετε την εύνοια της θεάρεστης πράξης, προσφέροντας τις 
υπηρεσίες σας στο Ισλάμ. Αυτό το φρόνημα εξασφαλίζει την 
πρόοδό σας. Να προστατεύσετε σοβαρά αυτή την ψυχική σας 
κατάσταση (380).

25.2.1359 (1980) 

****** 

Από την έναρξη του κινήματός μας, τότε που βρισκόμουν 
στην πόλη Νατζάφ του Ιράκ, έρχονταν γυναίκες και άνδρες 
και με παρακαλούσαν να προσευχηθώ για να γίνουν μάρτυ-
ρες, Κι εγώ προσευχόμουν για να αξιωθούν να αποκτήσουν 
την ευλογία αυτής της θεάρεστης πράξης. Λίγο καιρό πριν, 
τέλεσα έναν γάμο στην Τεχεράνη. Η νύφη μετά το γάμο μού 
έδωσε ένα χαρτί. Το άνοιξα και το διάβασα, έγραφε, «προ-
σευχηθείτε να γίνω μάρτυρας». Μια νιόπαντρη κοπέλα, που 
μόλις έφτιαξε τη φωλιά της, μου ζητά να προσευχηθώ για να 
πεθάνει σαν μάρτυρας. Είναι δυνατόν ένας λαός, που παρα-
καλάει άλλους να προσευχηθούν για να πεθάνει, να φοβηθεί 
στρατιωτική επέμβαση (381);

14.3.1359 (1980)

***** 
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Κανένας δεν μπορεί να βλάψει έναν λαό, που οι άνδρες 
και οι γυναίκες του επιθυμούν να γίνουν μάρτυρες. Εμείς 
τρέφουμε ελπίδες σε αυτό τον χείμαρρο ενθουσιασμού του 
λαού. Στην πρώτη γραμμή του αγώνα βρίσκονται οι γυναί-
κες, που μάχονται για την υλοποίηση των στόχων του Ισλάμ. 
Συγχαίρω τον λαό του Ιράν γι’ αυτό. Δεν φοβόμαστε καμία 
δύναμη. Καμία δύναμη δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με 
έναν λαό, οι άνδρες και οι γυναίκες του οποίου είναι πρό-
θυμοι να πεθάνουν για χάρη του Ισλάμ. Η δύναμή σας είναι 
θεία δύναμη (382).

27.5.1359 (1980) 

******* 

Τί μπορεί να φοβηθεί ένας λαός, του οποίου οι γαμπροί 
και οι νύφες είναι προετοιμασμένοι να μαρτυρήσουν για χάρη 
του Θεού; Ένας λαός, που θεωρεί ευτυχία το μαρτύριο, είναι 
νικητής. Ένας λαός, που έχει αφιερώσει τη ζωή και τα πάντα 
του στο Ισλάμ, είναι νικητής. Και αν πεθάνουμε και αν σκο-
τώσουμε, η νίκη είναι δική μας (383).

17.6.1359 (1980)

******* 

Σύσσωμος ο λαός μας, άνδρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι 
επιδιώκουν να σταθούν μπροστά στα εμπόδια, που τους στε-
ρούσαν την ελευθερία, την ανεξαρτησία και να λυτρωθούν 
από την τυραννία. Προσδοκούμε ανθρωπιά από όλους τους 
λαούς και τα κράτη (384).

22.11.1359 (1980) 

***** 



243Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΙΜΑΜΗ ΧΟΜΕΪΝΙ

Η χάρη του Θεού να είναι στις γυναίκες, που αξιώθηκαν να 
φτάσουν στο ύψιστο στάδιο του μαρτυρίου υπερασπιζόμενες 
την επανάσταση και την πατρίδα (385).

4.2.1360 (1981) 

****** 

Ένα έθνος που έχει δώσει την ψυχή του ολοκληρωτικά 
στην θυσία και συναγωνίζεται ο ένας τον άλλον για να γίνει 
μάρτυρας, έχει εγκαταλείψει τις εγκόσμιες και ζωικές ηδονές 
και έχει αφοσιωθεί στον άλλο κόσμο και στον Μεγαλοδύναμο 
Φίλο, δεν εγκαταλείπει την μάχη, όσο μεγάλες και αν είναι οι 
απώλειες που έχει υποστεί (386).

22.11.1360 (1981) 

***** 

Αυτές οι γυναίκες, πρότυπα, που σιγοψιθυρίζουν το θούριο 
του μάρτυρα κάτω από τις βόμβες, μέσα στα νοσοκομεία και 
φλέγονται να επιστρέψουν στα μέτωπα της ανατροφής των 
ανθρώπων με κομμένα χέρια, πόδια, βρίσκονται πιο ψηλά, 
πιο πέρα από εκεί που τις φανταζόμαστε, από εκεί που τις 
τοποθετούν οι φιλόσοφοι, οι λογοτέχνες, οι καλλιτέχνες και 
οι ζωγράφοι. Αυτά που ανακάλυψαν εκείνοι με την επιστημο-
νική γνώση, τη λογική, αυτές τα κατέκτησαν με τη γνώση του 
αόρατου κόσμου. Αυτά που εκείνοι βρήκαν μέσα στις σελίδες 
των βιβλίων, αυτές τα βρήκαν με το αίμα τους στα πεδία των 
μαχών πολεμώντας στο δρόμο του Θεού (387).

6.6.1362 (1983)

******* 

Ένας λαός που ξεκίνησε την πορεία του μαρτυρίου, οι άν-
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δρες και οι γυναίκες του φλέγονται από τον έρωτα της αυτο-
θυσίας, δεν παραπονείται για την έλλειψη του ενός και του 
άλλου πράγματος. Δεν δίνει καμία σημασία στα οικονομικά 
θέματα. Με την οικονομία ασχολούνται μόνο αυτοί που ενα-
ποθέτουν τις ελπίδες τους στο χρήμα. Οι άλλοι, που αφοσιώ-
νονται στο Θεό, δεν ασχολούνται με την τιμή του ενός ή του 
άλλου αγαθού (388).

29.11.1363 (1984) 

****** 

Εσείς χτυπάτε την προσευχή της Παρασκευής. Επιχειρεί-
τε τρομοκρατικές ενέργειες την Παρασκευή. Χτυπώντας την 
Παρασκευή νομίζετε ότι θα αναγκάσετε το λαό μας να οπι-
σθοχωρήσει; Είδατε τι κάνει ο λαός μας στην προσευχή της 
Παρασκευής. Αυτό είναι πράγματι ένα ιστορικό γεγονός, που 
πρέπει να αναφερθεί. Όποιος δεν ήταν εκεί και δεν το είδε με 
τα μάτια του δεν μπορεί να το πιστέψει. Η γυναίκα καθόταν 
κρατώντας το παιδί στην αγκαλιά της ακίνητη. Κανένας δεν 
κουνιόταν παρά την πίεση του όχλου, τις βόμβες που έριχναν 
οι άνανδροι και το γάζωμα των οπλοπολυβόλων. Τα είδατε 
όλοι σας. Παρόλα όσα συνέβαιναν, ο λαός καθόταν ήρεμος, 
ασφαλής, ακίνητος και δεν έδινε καμία σημασία. Έτσι είναι 
το έθνος μας (389).

29.11.1363 (1984)

***** 

Ο ρόλος των γυναικών στα μετόπισθεν και η υποστήρι-
ξή τους στους αγωνιστές του Ισλάμ 

Κοιτάξτε λοιπόν την ιστορία. Πότε είδατε ξανά τέτοιο πράγμα 
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από την αρχή της ιστορίας μέχρι σήμερα; Πού είδατε τέτοιο 
λαό να υποστηρίζει το στρατό του, τους φρουρούς της επα-
νάστασης με τέτοιο πάθος αδιακρίτως ανδρών, νεαρών και 
ηλικιωμένων γυναικών; Εάν υπάρχει, πείτε το να τον μάθουμε 
κι εμείς. Σε ποιό μέρος του κόσμου υπάρχουν τέτοιες γυναίκες 
και τέτοιοι οι άνδρες που να στηρίζουν έτσι το στρατό, τους 
φρουρούς της επανάστασης, και όλες τις άλλες ένοπλες δυνά-
μεις (390);

6.8.1359 (1980) 

****** 

Η χώρα μας βρίσκεται από άκρη σε άκρη σε εμπόλεμη κα-
τάσταση. Και οι κοπέλες, που ζουν στα σπίτια τους, συμμετέ-
χουν στον πόλεμο, εργάζονται για αυτούς, που πολεμούν στο 
μέτωπο (391).

12.8.1359 (1980)

******* 

Μπορείτε να βρείτε στο Ιράκ, ένα χωριό που να βοηθά-
ει τόσο πολύ τις δυνάμεις της Στρατοχωροφυλακής; Βέβαια, 
εκεί τα παίρνουν διά της βίας από τα χωριά, τα λεηλατούν. 
Αλλά δεν μπορείτε να βρείτε ούτε ένα χωριό στο Ιράκ, που να 
ζυμώνει ψωμί, να φτιάχνει πακέτα και να τα στέλνει εθελοντι-
κά στα μέτωπα. Ποιόν να φοβηθεί, μετά από όλα αυτά, ο λαός 
μας; Και γιατί, δηλαδή, να φοβηθεί (392);

12.8.1359 (1980) 

****** 

Τώρα που εσείς βρίσκεστε στα μέτωπα του πολέμου, ποι-
οί βοηθούν το στρατό μας; Εκείνες οι γυναίκες που ψήνουν 
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ψωμί, που δίνουν χρήματα, προσφέρουν τρόφιμα. Κοιτάξτε 
στις τηλεοράσεις σας, μια γυναίκα πηγαίνει και δίνει δέκα 
αυγά, ένα παιδί προσφέρει δέκα τουμάν. Γιατί πηγαίνουν και 
δίνουν όλοι αυτοί; Τα δίνουν για το Ισλάμ, τα προσφέρουν για 
μια ισλαμική χώρα (393).

25.8.1359 (1980)

******* 

Εάν την εποχή του Μοχαμμάντ Ρεζά γινόταν ένας πόλεμος 
στην πόλη, για παράδειγμα, Αχβάζ (στο νότιο Ιράν), θα έψη-
ναν ψωμί για το στρατό οι γυναίκες του Χορασάν; Ούτε κατά 
διάνοια. Ποτέ! Ίσως να προσεύχονταν και να έλεγαν «μακάρι 
να ηττηθούν» οι οπαδοί του Σάχη. Η κατάσταση όμως σήμερα 
είναι εντελώς διαφορετική. Σε ποιο μέρος του κόσμου συνα-
ντά κανείς κάτι τέτοιο; Σε κανένα μέρος του κόσμου, ο λαός 
δεν στηρίζει κατ’ αυτό τον τρόπο το κράτος και το στρατό. 
Δεν έχει συμβεί πουθενά κάτι παρόμοιο. Δεν το συναντάτε 
ούτε στην ιστορία. Παιδιά που κρατούν δέκα τουμάν στα χέ-
ρια, τα χαρίζουν στο στρατό. Γριές γυναίκες 80 ετών δίνουν 
στους στρατιώτες τα λίγα αυγά που κρατούν στα χέρια τους… 
Αυτή είναι μια πολύ σπουδαία συμπεριφορά. Αυτά είναι πο-
λύτιμα πράγματα. Πρέπει, όμως, να προστατεύσουμε αυτή 
την αξία. Η νίκη της χώρας μας οφείλεται σε αυτές τις αξίες. 
Αυτή η νίκη των ψυχών είναι σημαντικότερη, ανώτερη από τη 
νίκη της χώρας (394).

15.9.1359 (1980) 

****** 

Το σύνολο του λαού μας, και όχι μόνον οι νέοι που πή-
γαν στα μέτωπα, αλλά και οι ηλικιωμένες γυναίκες, και τα 
μικρά κορίτσια βρίσκονται στα πεδία των μαχών και ταλαι-
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πωρούνται. Όλοι κάνουν την παρουσία τους στα μέτωπα 
(395).

28.12.1359 (1980) 

********** 

Όταν βλέπω στις τηλεοράσεις τις γυναίκες να προσφέρουν 
τη βοήθειά τους στο στρατό, στις ένοπλες δυνάμεις, αισθάνομαι 
βαθιά αισθήματα θαυμασμού, που είναι αδύνατο να τα αισθαν-
θώ για άλλους. Γιατί αυτές κάνουν ό,τι κάνουν χωρίς να ζητούν 
κανένα αντάλλαγμα, καμία θέση, κανένα αξίωμα, μάλιστα μπο-
ρούμε να πούμε ότι είναι οι ανώνυμοι ήρωες, που ασχολού-
νται με τον ιερό πόλεμο στα μέτωπα. Εξάλλου, εάν η Ισλαμική 
Δημοκρατία δεν είχε κανένα άλλο αποτέλεσμα πέρα από την 
συμμετοχή όλου του λαού στα τεκταινόμενα, αυτό από μόνο 
του θα ήταν ένα θαύμα. Δεν νομίζω να συνέβη τέτοιο θαύμα 
πουθενά αλλού. Αυτό είναι ένα θείο δώρο, που έγινε χωρίς τη 
μεσολάβηση ανθρώπινου χεριού. Ο Μεγαλοδύναμος Θεός μας 
προσέφερε αυτό το δώρο. Πρέπει να γνωρίζουμε το μέγεθος 
αυτού του αγαθού και να μιμηθούμε τις γυναίκες και τα παιδιά 
που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα μετόπισθεν, στις πό-
λεις που έχουν μετατραπεί σε ερείπια. Από αυτές μαθαίνουμε 
την ισλαμική αγωγή και την πίστη στο Θεό (396).

28.12.1359 (1980) 

****** 

Ίσως σε καμία άλλη ιστορική περίοδο δεν θα συμβεί αυτό. 
Μεγάλοι, μικροί, άνδρες γυναίκες, νέοι, γέροι, νύφες, γαμπροί 
βρίσκονται σήμερα στα μέτωπα. Το μέτωπο του πολέμου εί-
ναι ένα μέτωπο, στο οποίο μετέχει όλος ο λαός μας (397).

16.1.1360 (1981) 

***** 
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Το μεγαλύτερο γεγονός που συνέβη στο Ιράν είναι η ριζι-
κή αλλαγή, που έγινε στις γυναίκες. Το μερίδιο συμμετοχής 
των γυναικών σε αυτό το κίνημα, σε αυτή την επανάσταση 
είναι μεγαλύτερο από αυτό των ανδρών. Ακόμα και σήμερα η 
προσφορά τους στα μετόπισθεν είναι μεγαλύτερη των άλλων. 
Έχουν μεγάλη συμμετοχή στον τομέα της εκπαίδευσης, είτε 
στην ανατροφή των παιδιών τους, είτε στην εκπαίδευση των 
μικρών παιδιών. Η στοργή είναι γυναικείο συναίσθημα. Οι 
άνδρες δεν έχουν τέτοιο συναίσθημα. Χάρη σε αυτό το συναι-
σθηματικό τους πλούτο, η προσφορά τους είναι σπουδαιότερη 
από των ανδρών και στα μετόπισθεν. Οι γυναίκες εξαιτίας των 
λεπτών αισθημάτων τους έκαναν πολλά χρήσιμα πράγματα 
στο μέτωπο και ακόμα κάνουν (398).

2.3.1360 (1981) 

******* 

Ο Μεγαλοδύναμος Θεός έκανε μια χάρη στον λαό μας και 
αξίωσε αυτή τη νίκη στην πατρίδα μας. Ελπίζουμε χάρη στην 
πίστη και την φιλανθρωπία των γυναικών, η ισλαμική μας 
χώρα να γίνει στο μέλλον ακόμα πιο δυνατή. Χάρη στο στή-
ριγμα των γυναικών, η πατρίδα θα αποκτήσει τέτοιους νέους 
και τέτοιες νέες, που θα νικούν στα πολεμικά μέτωπα και θα 
αγωνίζονται με έργα υποδομής στα μετόπισθεν προς όφελος 
του τόπου (399).

2.3.1360 (1981) 

***** 

Το Ιράν και όλος ο μουσουλμανικός λαός αγαπούν και υπο-
στηρίζουν τον στρατό. Εξάλλου, βλέπετε ότι την ώρα που εσείς 
πολεμάτε εκεί, προσφέρουν κάθε είδους βοήθεια στα μετόπισθεν, 
χωρίς να τις υποχρεώνει κανείς. Ακόμα και τα μικρά παιδιά φέρ-
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νουν τους κουμπαράδες τους και σας προσφέρουν τα χρήματά 
τους. Οι ηλικιωμένες γυναίκες, που κρύβουν κάτι για τα γεράμα-
τά τους, φέρνουν και σας δίνουν τα χρυσά τους (400).

24.3.1360 (1981)

******* 

Η βοήθεια και η υποστήριξη, που προσφέρει ο λαός μας 
σήμερα, είναι πράγματι μοναδικό φαινόμενο. Γινόμαστε κα-
θημερινά μάρτυρες των γυναικών, που έρχονται και προσφέ-
ρουν ακόμα και την ελάχιστη αποταμίευση, που έκαναν, για 
να στεφθεί με νίκη του Ισλάμ αυτός ο πόλεμος, που γίνεται 
για χάρη του Θεού (401).

4.3.1361 (1982) 

****** 

Χαιρετίζω τις γενναίες γυναίκες και τους λεβέντες άνδρες 
που έλαβαν μέρος στην επιστράτευση των νομαδικών φυλών 
και πολέμησαν στα μέτωπα και στα μετόπισθεν, αναπτέρω-
σαν το ηθικό των στρατιωτών και συνέβαλαν στην ανατροπή 
των σχεδίων των εχθρών μας (402).

14.3.1361 (1982) 

******* 

Για να είμαι δίκαιος πρέπει να πω ότι οφείλουμε ευγνωμο-
σύνη στα αξιότιμα μέλη του λαού μας, που προσέφεραν ό,τι 
είχαν και δεν είχαν χωρίς να περιμένουν κανένα αντάλλαγμα. 
Χρωστάμε πολλά στις ηλικιωμένες γυναίκες, που προσέφεραν 
το κομπόδεμα που μάζευαν όλη τους τη ζωή και στα μικρά 
παιδιά, που χάρισαν το περιεχόμενο του κουμπαρά τους για 
το Ισλάμ. Δεν είναι δυνατόν να περιγράψω αυτό τον λαό, ούτε 
να τον ευχαριστήσω, όπως του αξίζει. Γι’ αυτό παρακαλώ τον 
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Θεό να τους ελεήσει με ιδιαίτερη καλοσύνη. Ο Μεγαλοδύνα-
μος Θεός να σας προστατεύει και να σας κρατά όρθιους στα 
χαρακώματα (403).

25.7.1361 (1982) 

****** 

Ευγνωμονώ τους κατοίκους της πόλης Κομ και τις αξιότιμες 
κυρίες .Την ώρα που οι υπερδυνάμεις και οι διεφθαρμένες δυνά-
μεις έχουν περικυκλώσει το Ιράν, εσείς οι γυναίκες με τις δρα-
στηριότητές σας στα μετόπισθεν, κάνετε αυτά, που κάνουν οι 
πολεμιστές στα μέτωπα. Αγωνίζεστε όπως κι εκείνοι. Από τη μία 
ανατρέφετε τα παιδιά σας, εκπαιδεύετε τα νεαρά κορίτσια και 
από την άλλη υποστηρίζετε αυτούς, που βρίσκονται στα μέτωπα. 
Αυτή είναι μια σπουδαία και αξιοθαύμαστη προσφορά, η οποία 
έχει ιδιαίτερη αξία ενώπιον του Μεγαλοδύναμου Θεού (404).

22.12.1361 (1982) 

********** 

Ο λαός βοηθάει. Οι άνθρωποι των πόλεων, των χωριών, 
της αγοράς ενισχύουν όλοι τον αγώνα. Βοηθούν στα πολεμικά 
μέτωπα και στα μετόπισθεν. Δεν κουράστηκαν! Γιατί να κου-
ραστούν άλλωστε; Αποστρέφει το πρόσωπό του από το Ισλάμ 
αυτός ο λαός (405);

26.5.1362 (1983)

******* 

Εάν εσείς και οι αξιότιμες αδελφές μας δεν απολάμβαναν 
την ιδιαίτερη χάρη του μεγαλοδύναμου Θεού και δεν πολε-
μούσατε στα μέτωπα και στα μετόπισθεν, θα μπορούσατε να 
σώσετε την Ισλαμική Δημοκρατία από τη φουρτουνιασμένη 
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θάλασσα, στην οποία ήθελαν να την πνίξουν οι δυνάμεις της 
Δύσης, της Ανατολής και οι συνεργάτες τους (406).

18.11.1363 (1984)

***** 

Το καθήκον που μας αναλογεί, είναι να ευχαριστήσουμε 
τις μάνες, τους πατεράδες, τις αδελφές και τους συζύγους τους 
και όλο το λαό μας, που έδωσαν το παρόν σε όλα τα στάδια 
του αγώνα. Να ευχαριστήσουμε αυτούς, που με την αυτοθυ-
σία και τη γενναιότητά τους υπερασπίστηκαν την ισλαμική 
πατρίδα τους και φώτισαν τον δρόμο της ελευθερίας και της 
ανεξαρτησίας για όλους τους λαούς και προσέφεραν τα πάντα 
στον αγώνα χωρίς κανένα δισταγμό (407).

10.6.1364 (1985) 

****** 

Εσείς οι γυναίκες να προσέξετε το εξής: Όπως οι άνδρες εί-
ναι υποχρεωμένοι να προελαύνουν στα μέτωπα, έτσι κι εσείς 
έχετε καθήκον να βοηθήσετε στα μετόπισθεν (408).

11.12.1364 (1985)

***** 

Ο Θεός να βοηθήσει τους πολεμιστές του Ισλάμ να αγωνι-
στούν με όλη τους τη δύναμη ενάντια στις εχθρικές δυνάμεις, 
στους εχθρούς του Ισλάμ. Πληροφορηθήκαμε ότι οι γυναίκες 
του Ιράκ έκαναν δωρεά ένα μεγάλο ποσό για να βοηθήσουν τον 
στρατό της ισλαμικής δημοκρατίας του Ιράν. Παρακαλώ τον 
Θεό να χαρίζει σε όλους ευτυχία και ευημερία (409).

28.9.1366 (1987)

******* 
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ- 
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΧΛΕΒΙ 

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

Παρεκτροπή και δυτική παραμόρφωση 

Άσκησαν προπαγάνδα σε εσάς τις γυναίκες, για να χάσετε την 
αξιοπρέπεια και την τιμή σας και να σας κάνουν να μοιάσε-
τε δυτικές. Τα είδη μακιγιάζ θα έρθουν οπωσδήποτε από τη 
Δύση. Η μόδα θα έρχεται από τη Δύση. Καθημερινά, όταν αλ-
λάζει η μόδα, θα αλλάζετε κι εσείς. Την εποχή του Σάχη, τα 
πάντα έρχονταν από τη Δύση. Αυτή ήταν η προπαγάνδα τους 
και όλοι την είχαν συνηθίσει. Εάν συνέβαινε κάτι, για παρά-
δειγμα, στην Αγγλία, αμέσως έβαζαν στην άκρη τα άλλα και 
ακολουθούσαν τη νέα μόδα. Νομίζω ότι ήταν για την τελετή 
στέψης. Για το φόρεμα της Φαράχ Ντιμπά, οι μόδιστροι και 
οι ράφτες πήγαιναν και έρχονταν αεροπορικώς από εκεί εδώ. 
Δεν ξέρω πόσα λεφτά ξοδεύτηκαν, για ένα μόνο φόρεμα. Και 
το αστείο της υπόθεσης ήταν ότι σε μια ομιλία της έκανε ένα 
λάθος, που το έγραψαν οι εφημερίδες «την ώρα που ντύναμε 
τα παιδιά, κάναμε λάθος, φορέσαμε το φόρεμα του μεγάλου 
στο μικρό». Για να ετοιμάσουν το μοντέλο, οι μόδιστροι ήρ-
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θαν τρεις φορές αεροπορικώς και ξόδευαν 150.000 τουμάν 
για να σχεδιάσουν ένα φόρεμα. Ξέρετε τί ήθελαν να κάνουν 
αυτοί; Ήθελαν να σας αποκοιμίσουν. Αυτό ήταν όλο (410).

12.2.1358 (1979)

******* 

Αυτοί είχαν εξαφανίσει παντελώς την εκπαίδευση ανθρώ-
πων στο Ιράν. Έφεραν την εκπαίδευση και την αγωγή της Δύ-
σης, αλλά όχι τη σωστή, αυτή που έπρεπε. Μας διέδωσαν την 
στρεβλή και ανήθικη αγωγή. Μάλιστα την εποχή του γιου κα-
τέστρεψαν ολοσχερώς την ηθική. Η τυραννία την εποχή του 
ήταν πιο ορατή. Τυράννησαν την εποχή εκείνη τις γυναίκες, 
τυράννησαν και τους άνδρες (411).

11.4.1358 (1979) 

***** 

Μπορώ να πω ότι την εποχή του πατέρα και του γιου, οι 
γυναίκες μας τυραννήθηκαν περισσότερο από τα άλλα τμή-
ματα του λαού. Ίσως δεν θυμάστε τί έκαναν στις γυναίκες 
την εποχή του Ρεζά Σαχ. Δεν μπορείτε να ξέρετε τί βάσανα 
προκάλεσαν στις γυναίκες οι υποσχέσεις τους «Θα κάνουμε 
το Ιράν Ευρώπη, θα εκσυγχρονίσουμε το Ιράν και θα αποδώ-
σουμε στην κοινωνία το ήμισυ του πληθυσμού, δηλαδή τις 
γυναίκες» (412).

11.4.1358 (1979)

**** 

Απευθύνομαι σε εκείνες τις γυναίκες- όχι σε εσάς που 
ανήκετε στο λαό. Αναφέρομαι στις άλλες, που δεν θα γίνουν 
άνθρωποι αν δεν σταματήσουν να υποστηρίζουν ότι η τάδε 
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μόδα πρέπει να έρθει από τη Δύση, τα καλλυντικά πρέπει να 
έρθουν από εκεί και θέλετε να μιμηθείτε ότι συμβαίνει εκεί. 
Με αυτά σας τα χάλια δεν μπορείτε να ανεξαρτητοποιηθείτε. 
Εάν θέλετε να απελευθερωθείτε, να γίνετε ανεξάρτητος λαός, 
θα πρέπει να παύσετε να μιμείστε τη Δύση. Όσο διάστημα θα 
συνεχίζετε να μιμείστε, είναι μάταιο να επιθυμείτε ανεξαρτη-
σία και ελευθερία (413).

17.6.1358 (1979) 

****** 

Όλα, όσα εφεύρισκαν για να παραπλανήσουν τους νέους, 
ήταν πεσκέσια της γρουσούζικης Δύσης. Δηλαδή, όλα τα σχέ-
διά τους απέβλεπαν στην απομάκρυνση των νέων ανδρών και 
γυναικών από την πορεία τους, για να μην κατορθώσουν να 
εξελιχθούν πνευματικά (414).

22.6.1358 (1979) 

****** 

Ήταν προδότες αυτοί, που ήθελαν να μετατρέψουν τα κο-
ρίτσια σε ανήθικα παιχνίδια των ανδρών. Οι γυναίκες δεν εξα-
πατήθηκαν. Δεν πίστεψαν ότι πρέπει να στολίζονται και να 
κυκλοφορούν ακάλυπτες στους δρόμους, για να τονίσουν τη 
θηλυκότητά τους. Αυτή δεν είναι η θέση της γυναίκας, είναι 
υποτακτική συμπεριφορά. Δεν είναι η θέση, που αρμόζει στις 
γυναίκες (415).

12.11.1358 (1979) 

****** 

Δεν είναι δυνατόν να περιγράψει κανείς, που οδήγησαν τις 
γυναίκες, οι ομιλίες των απολίτιστων ομιλητών και οι εσφαλ-
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μένες δηλητηριώδεις πένες της μαύρης περιόδου των Πεχλε-
βί. Μετέτρεψαν στα πενήντα περίπου χρόνια εξουσίας τους 
τις γυναίκες, που δεν είχαν σθεναρές αντιστάσεις σε αντικεί-
μενα, σε εμπορεύματα. Όσοι είναι περίεργοι να ενημερωθούν 
για τα εγκλήματα εκείνης της περιόδου που απαγόρευσαν το 
τσαντόρ διά της βίας κάνοντας αναγκαστική μεταρρύθμιση, 
ας κοιτάξουν τις ξεφτιλισμένες εφημερίδες και τα περιοδικά 
εκείνων των σκοτεινών ημερών. Εκεί μπορούν να ερευνήσουν 
την κατάσταση των κέντρων διαφθοράς, και τις εστίες ανηθι-
κότητας. Που να μαυρίσουν τα μούτρα τους! Να σπάσουν τα 
μολύβια εκείνων, που δήθεν έλεγαν ότι είναι διανοούμενοι! 
Να μη νομίσει κανείς ότι ενήργησαν και διέπραξαν αυτά τα 
εγκλήματα με τη δήθεν ελευθερία των ανδρών και των γυναι-
κών, έξω από τα σχέδια των ιμπεριαλιστών, που απομυζούν 
τον κόσμο! (416).

15.2.1359 (1980) 

****** 

Ένα από τα θέματα που επαναλαμβάνω, είναι ότι μας οδή-
γησαν σε τέτοια κατάσταση που έπρεπε να γίνουμε Δυτικοί 
ή «τίποτα». Για παράδειγμα, όταν μια νέα γυναίκα ντυνόταν 
από την κορυφή μέχρι τα νύχια με δυτικό τρόπο, αποκτούσε 
κύρος, ενώ μια άλλη που κυκλοφορούσε με τον παραδοσιακό 
μουσουλμανικό τρόπο ένδυσης, γινόταν αμέσως «οπισθοδρο-
μική». Μέτρο εκσυγχρονισμού και οπισθοδρόμησης ήταν ο 
εκδυτικισμός. Τα ρούχα θα ήταν έτσι, τα παπούτσια αλλιώς 
και όλα θα προέρχονταν από το εξωτερικό. Μας ανέθρεψαν 
ως καταναλωτές. Ναι, μας έκαναν καταναλωτές για να τους 
μιμούμαστε και να αγοράζουμε τα δικά τους καταναλωτικά 
προϊόντα (417).

17.12.1360 (1981) 

******* 
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Όσοι έζησαν εκείνη την εποχή, θυμούνται με ποιούς τρό-
πους εκείνος ο ευτελής προδότης, με τους απάτριδες συνερ-
γούς του μετέτρεψαν τις γυναίκες σε καταναλωτές, για να τις 
απομακρύνουν από τον σωστό δρόμο και να τις οδηγήσουν 
στην ανηθικότητα. Οι γενιές, που δεν έζησαν εκείνες τις μαύ-
ρες μέρες, μπορούν να ψάξουν τα βιβλία, τα έντυπα, τις ταινί-
ες, τα θέατρα, την ποίηση, τη λογοτεχνία, να δουν τα κέντρα 
ακολασίας, χαρτοπαιξίας, οινοποσίας ή να ρωτήσουν αυτούς 
που τα έζησαν και να αντιληφθούν το μέγεθος της τραγωδίας. 
Ας ρωτήσουν να μάθουν το πώς τυράννησαν τις γυναίκες, την 
μερίδα που εκπαιδεύει και ανατρέφει ανθρώπους, με πομπώ-
δεις τίτλους εκσυγχρονισμού, προοδευτικότητας και μοντερ-
νισμού και επίπλαστα είδωλα (418).

25.1.1361 (1982) 

****** 

Εάν κοιτάζατε τους άνδρες και τις γυναίκες, θα αντιλαμβα-
νόσασταν ότι μέτρο αξιολόγησής τους ήταν ο τρόπος ένδυσής 
τους. Ο άνθρωπος αποκτούσε αξία από τον τρόπο που ντυνό-
ταν, που ραβόταν, το μακιγιάζ και τα στολίδια του. Όποιος 
ντυνόταν καλύτερα, ήταν πιο σικ, αποκτούσε μεγαλύτερη 
αξία στα μάτια του κόσμου. Γινόταν κάτι ξεχωριστό. Η γυ-
ναίκα που ντυνόταν και βαφόταν με ευρωπαϊκό στυλ, απο-
κτούσε ιδιαίτερο κύρος στα μάτια των άλλων. Η κατάσταση 
αυτή ίσχυε για την πλειοψηφία. Οι αξίες ήταν όλες υλικές και 
υπολογίζονταν με υλικά αγαθά (419).

5.10.1361 (1982) 

**** 

Τα τελευταία χρόνια και κυρίως στην πρόσφατη ιστορία μάς 
στέρησαν την πρόοδο και την ανάπτυξη. Οι πουλημένοι κρατι-
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κοί λειτουργοί με επικεφαλής το σόι του Πεχλεβί και τα κέντρα 
που προπαγάνδιζαν ενάντια στην ίδια μας την υπόσταση, μας 
απομάκρυναν από την αναπτυξιακή πορεία καλλιεργώντας συ-
μπλέγματα κατωτερότητας και υποτίμησης. Οι εισαγωγές όλων 
των ειδών, τα εισαγόμενα στολίδια και καλλυντικά των κυρι-
ών, καθώς και τα παιδικά παιχνίδια  προκάλεσαν έναν φοβερό 
ανταγωνισμό ανάμεσα στις οικογένειες, οι οποίες κατανάλω-
ναν, όσα περισσότερα προϊόντα μπορούσαν. Υπάρχουν πολλές 
τραγικές ιστορίες γύρω από αυτά τα θέματα. Ο λεπτομερής 
υπολογισμός της καταστροφής των νέων, που είναι τα παραγω-
γικά μέλη μιας κοινωνίας με τις ακολασίες, τα ποτά αποβλέπει 
στο να παραμένουν υπανάπτυκτες οι χώρες (420).

15.3.1368 (Διαθήκη) (1989) 

***** 

Απαγόρευση της κάλυψης/Μεταρρύθμιση ένδυσης (!) 

Ο ιερωμένος λέει: «Αυτή η ντροπιαστική απαγόρευση της κά-
λυψης» ή με άλλα λόγια «η μεταρρύθμιση στον τρόπο ένδυ-
σης με τη βία της ξιφολόγχης», θα προκαλέσει τεράστια υλική 
και ηθική ζημιά στη χώρα. Επίσης, απαγορεύεται σύμφωνα με 
τους νόμους του Θεού και του Προφήτη. Ο ιερωμένος λέει το 
εξής: Το φοτρ καπέλο που είναι υπόλειμμα ξένο, είναι ντρο-
πή για μια ισλαμική χώρα. Σπιλώνει την ανεξαρτησία και την 
ελευθερία μας και απαγορεύεται από τους νόμους του Θεού.

Κασφ αλ ασράρ σελ. 213 

***** 

Αυτοί που θεωρούν εξέλιξη και ανάπτυξη της χώρας την 
κυκλοφορία γυμνών γυναικών στους δρόμους και εκστομί-
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ζουν ανοησίες όπως «με την απαγόρευση της κάλυψης του 
σώματος θα ενταχθεί στην κοινωνία το ωφέλιμο ήμισυ του 
πληθυσμού», είναι φανερό πόσο χρήσιμοι θα είναι στην κοι-
νωνία. Αυτοί δεν επιθυμούν τη διοίκηση της χώρας με τη λο-
γική και σύμφωνα με τους νόμους του Θεού.

Κασφ αλ ασράρ σελ. 224 

******* 

Εμείς λέμε ότι δεν είναι κράτος, δεν είναι κυβέρνηση, εκεί-
νη η οποία, παραβιάζοντας τους νόμους του κράτους και της 
δικαιοσύνης, εξαπολύει, με την ονομασία «αστυνομία» αγέ-
λες άγριων θηρίων στις πόλεις και τα χωριά, για να επιτεθούν 
στις τίμιες και ηθικές γυναίκες, να τις βγάλουν τις μαντήλες 
από τα κεφάλια τους με τις ξιφολόγχες και να τις ποδοπατή-
σουν με τις μπότες, με συνέπεια να αποβάλλουν πολλές από 
αυτές, που ήταν έγκυες. Η προσφορά βοήθειας σε ένα τέτοιο 
κράτος, σε μια τέτοια κυβέρνηση είναι ύβρις. Εμείς θεωρούμε 
τυραννική μια δικτατορική διακυβέρνηση. Θεωρούμε τυράν-
νους τους δικτάτορες. Εάν έχετε αντίρρηση σε αυτά που λέμε, 
να μας το πείτε για να γίνετε ακόμα περισσότερο ρεζίλι.

Ο καταπιεσμένος λαός του Ιράν δεν θέλει σήμερα ούτε να 
δει τα πρόσωπα εκείνων των δικτατόρων, που βασάνισαν τις 
αθώες γυναίκες και τα βρέφη τους και προκάλεσαν τέτοιες 
ταπεινώσεις και αναισχυντίες. Όποιος θεωρεί αξιοσέβαστους 
και αξιέπαινους εκείνους τους τυραννικούς δικτάτορες, δεν 
έχει ίχνος αξιοπρέπειας και σεβασμού. Υπάρχουν εφημερίδες 
που στηρίζουν τις τυραννικές, βάρβαρες πράξεις των φυγά-
δων δικτατόρων και των συνεργατών τους. Αυτές πρέπει να 
τις βγάλει ο κόσμος στις πλατείες και να τις κάψει. 

Κασφ αλ ασράρ σελ. 239

******* 
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Περιμένετε από τους πολίτες να θεωρούν ότι είναι δίκαιο 
να καταβάλουν φόρους στο κράτος, όταν βλέπουν τους αστυ-
νομικούς και τους νυχτοφύλακες, που είναι υπεύθυνοι για την 
προστασία τους, να βγάζουν τα τσαντόρ και τις μαντήλες των 
γυναικών και να επιβάλουν με τη βία να φορούν οι άνθρωποι 
καπέλα τύπου μελόν; 

Κασφ αλ ασράρ σελ. 250 

****** 

Αυτά τα φιλήδονα ζώα, που θέλουν να ερωτοτροπούν και 
να πίνουν με τα κορίτσια του κόσμου, υποστηρίζοντας ότι έτσι 
θα προοδεύσει η χώρα, δεν παραιτούνται από την μεγαλύτε-
ρη προδοσία που έκανε ο Ρεζά Χαν στη χώρα εξανεμίζοντας 
το ήθος και την τιμή της νεολαίας με την παρεμπόδιση των 
γυναικών να καλύπτονται. Σε λίγο καιρό οι ευσεβείς πολίτες 
με τη βοήθεια του Θεού θα σπάσουν με σιδερένιες γροθιές τα 
άμυαλα κεφάλια τους και θα τα πετάξουν πάνω στους ανήθι-
κους φιλήδονους. 

Κασφ αλ ασράρ σελ. 283

***** 

Πού είναι εκείνη η χαρά, που λέγαμε «τι ευτυχισμένη» 
χώρα! Ναι, αυτό που έμεινε πίσω από εκείνη την ευτυχία, σή-
μερα, είναι ένα μελόν καπέλο απομεινάρι των άλλων, το ξε-
σκέπασμα διά της βίας των γυναικών, μερικοί μεγάλοι δρόμοι 
και η λεηλασία των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των ηθι-
κών αρετών μας. Κοιτάζοντας αυτές τις ευτυχίες φανταστείτε 
τί θα είναι αυτές, που θα ακολουθήσουν! 

Κασφ αλ ασράρ σελ. 292 

***** 
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Εξανάγκαζαν τις γυναίκες να μετέχουν σε εκείνες τις γνω-
στές συγκεντρώσεις. Υποχρέωναν τους άνδρες να μετέχουν 
σε αυτές μαζί με τη σύζυγο και τις κόρες τους. Αυτή η κατά-
σταση ίσχυε και στην πόλη Κομ, που είναι κέντρο των ουλε-
μάδων, αλλά και σε ολόκληρη την επικράτεια (421).

11.9.1341 (1962) 

****** 

Πέρασαν είκοσι χρόνια από την επιβολή της απαγόρευσης 
της κάλυψης των γυναικών και κοιτάξτε τι κάνατε: Βάλατε τις 
γυναίκες στις δημόσιες υπηρεσίες. Παρέλυσαν όλες οι υπηρε-
σίες, στις οποίες τις βάλατε! (422)

11.9.1341 (1962)

***** 

Γιατί επιτρέπετε να εορτάζετε ακόμα η 17η Ντάι; (Οκτώ-
βριος) [34] Αυτά τα πράγματα είναι φρικτά και αηδιαστικά. 
Μην προσβάλλετε την μεγαλοπρέπεια της χώρας με τέτοια 
πράγματα. Εμείς σας συνιστούμε να εγκαταλείψετε πια αυτή 
την επέτειο. Γνωρίζουμε τί είναι η συνωμοσία. Κοιτάξτε να 
προστατεύσετε τη χώρα. Η πρόοδος της χώρας δεν είναι εφι-
κτή με τέτοιες γιορτές (423).

11.9.1341 (1962) 

****** 

Μόνο ο Θεός ξέρει το τι τράβηξε ο λαός του Ιράν από αυτή 
την απαγόρευση της κάλυψης των γυναικών. Αυτοί έσκισαν 
και τεμάχισαν και το πέπλο του ανθρωπισμού… μόνο ο Θεός 
ξέρει πόσες ασεβείς πράξεις έκαναν στις γυναίκες και πόση 
αξιοπρέπεια ποδοπάτησαν. Με την απειλή της ξιφολόγχης ανά-
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γκασαν τους επιστήμονες να μετέχουν με τις γυναίκες τους σε 
διασκεδάσεις. Τους ανάγκασαν να συμμετάσχουν σε αυτές τις 
εκδηλώσεις, που προκάλεσαν τόσο πόνο και τόσα δάκρυα στο 
λαό. Έκαναν τα ίδια και στις άλλες ομάδες του πληθυσμού. 
Τους καλούσαν κατά ομάδες με τις συζύγους τους και τους 
ανάγκαζαν να μετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ναι, αυτή 
ήταν η απελευθέρωση των γυναικών, που έλεγαν. Οδηγού-
σαν τους επιστήμονες, τους εμπόρους, τους αξιοσέβαστους 
ανθρώπους με την απειλή της ξιφολόγχης και την αστυνομική 
βία σε αυτές τις συγκεντρώσεις λέγοντας ότι «οι κύριοι αυ-
τοί οργάνωσαν αυτές τις εκδηλώσεις»… Πολλοί από αυτούς, 
που μετείχαν στις διασκεδαστικές εκδηλώσεις, έκλαψαν τόσο 
πολύ, που αν οι αρμόδιοι είχαν ίχνος ντροπής πάνω τους, θα 
μετάνιωναν για τις τελετές που οργάνωναν (424).

19.2.1356 (1977)

***** 

Είναι δυνατόν ένας μουσουλμάνος να δεχθεί αυτή την 
αδιάντροπη απαγόρευση της κάλυψης; Εξάλλου και οι γυναί-
κες του Ιράν εξεγέρθηκαν εναντίον αυτής της απόφασης και 
είπαν «δεν θέλουμε τέτοιο πράγμα». Ναι, πρέπει να είμαστε 
ελεύθερες, αλλά αυτός ο αφιλότιμος Ρεζά Χαν λέει: «Πρέπει 
να πηγαίνετε στα σχολεία χωρίς τσαντόρ και μαντήλες». «Και 
θα είμαστε ελεύθερες και δεν θα είμαστε καλυμμένες»! Τί εί-
δους ελευθερία είναι αυτή; (425)

29.11.1356 (1977) 

****** ** 

Σήμερα είναι 17 του μήνα Ντάι (Οκτώβριος). Εγώ θυμά-
μαι και αυτός ο κύριος θα θυμάται, ίσως οι συνομήλικοί μας 
θα θυμούνται τί αδιαντροπιές έκαναν εκείνη την ημέρα. Τί 
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πιέσεις άσκησαν στο λαό, τί βιασμούς έκαναν, πόσες απο-
βολές έγιναν! Στις 17 του μήνα Ντάι (Οκτώβριος) και τις 
επόμενες ημέρες, οι δήμιοι, οι υπάλληλοι αυτού του κυρίου, 
τυράννησαν τον λαό, βασάνισαν τις γυναίκες και τις έβγαλαν 
με τη βία έξω από τα σπίτια τους. Αυτά τα έκανε ο Σάχης! Δεν 
μπορώ να αναφέρω λεπτομέρειες από αυτά, που έκανε. Δεν 
είναι δυνατόν να εξηγήσω αναλυτικά, όλα όσα έκανε. Αυτά 
θα αποκαλυφθούν στην άλλη ζωή. Εμείς δεν μπορούμε να τα 
αντιληφθούμε σε αυτή τη ζωή. Δεν είναι δυνατόν να καταλά-
βουμε, το πόσο αιμοβόρο τέρας ήταν (426).

17.10.1357 (1978) 

********* 

Μόνο ο Θεός ξέρει πώς κατάντησαν τη χώρα μας ο πατέ-
ρας και ο γιος. Ο Θεός γνωρίζει ότι κανείς δεν πρόδωσε το 
Ιράν, όπως αυτοί, σε όλη την ιστορική του διαδρομή. Στην 
ιστορική διαδρομή των 2.500 χρόνων όλοι οι βασιλείς, οι ηγε-
μόνες ήταν πουλημένοι και πρόδωσαν τον λαό. Ακόμα και οι 
καλύτεροί τους πρόδωσαν τον λαό. Κανένας όμως δεν πρόδω-
σε όπως αυτοί οι δυο. Ο Θεός ξέρει τις προδοσίες, που έκαναν 
στην πατρίδα τους. Τα εγκλήματα, που διέπραξαν, είναι πολ-
λά. Οι προδοσίες τους ακόμα πιο πολλές από τα εγκλήματα 
τους! Οι περισσότεροι από εσάς δεν γνωρίζουν, δεν θυμούνται 
το ξεπούλημα, που έγινε την εποχή του Ρεζά Χαν. Τι είδαμε 
εμείς να διαδραματίζετε στη σκηνή τότε… Τι έκαναν στις αξι-
ότιμες γυναίκες της πόλης Κομ και ολόκληρης της επικράτει-
ας. Όλα, όσα έγιναν, ήταν δουλειά των ξένων συμβούλων του 
Ρεζά Χαν. Άνοιξαν διά της βίας το κάλυμμα των γυναικών, 
με την πρόφαση της ενδυματολογικής μεταρρύθμισης. Ποδο-
πάτησαν το Ισλάμ, παραβίασαν την αξιοπρέπεια των πιστών, 
προσέβαλαν την τιμή και την αξιοπρέπεια των γυναικών… 
Και τί δεν έκαναν οι υπάλληλοί του στις γυναίκες μας… Και 
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με τί τρόπο… Αφαίρεσαν άνανδρα τα τσαντόρ και τις μαντή-
λες. Είμαστε αυτόπτες μάρτυρες αυτών των ενεργειών. Εσείς, 
βέβαια ζήσατε το τί υπέφερε η χώρα από τον γιο του με το 
πρόσχημα «του ύψιστου πολιτισμού» (427).

17.12.1357 (1978)

***** 

Δεν μπορείτε να ξέρετε τί έκαναν στις γυναίκες της πόλης 
Κομ… Υπήρχε ένας αρχηγός της Αστυνομίας, δεν ξέρω αν 
είναι ακόμα στη ζωή, ο οποίος συμπεριφερόταν βάναυσα στις 
γυναίκες. Όπως διηγούνται, μια μέρα άνοιξε η μύτη του κι 
έτρεχε αίμα. Την ώρα εκείνη περνούσε από εκεί μια γυναίκα 
ντυμένη με τσαντόρ. Ο άνθρωπος ξέχασε την αιμορραγία του 
και επιτέθηκε στη γυναίκα, Τέτοιοι ήταν. Όλοι γνωρίζετε τί 
έκαναν στον λαό το τελευταίο διάστημα. Είστε μάρτυρες των 
σφαγών, που έκαναν στις πόλεις και τα χωριά, ιδιαίτερα στην 
πόλη Κομ (428).

8.1.1358 (1979)

****** 

Έκαναν τέτοια πράγματα στις πόλεις, στις επαρχίες, στα 
χωριά, που δεν μπορεί να τα πει κανείς. Οι γυναίκες μας γνώ-
ρισαν, έζησαν τέτοια πράγματα, που αποτελούν την ντροπή 
της ιστορίας. Δεν μπορεί να ξέρετε τί ζήσαμε, τί συνέβη εδώ. 
Δεν μπορείτε να ξέρετε τί έκαναν στην πόλη Κομ, που είναι 
το κέντρο των ιερωμένων, πώς τραβούσαν τις γυναίκες για να 
τις πάνε στα κέντρα διασκέδασης και το πόσο τις πίεσαν για 
να επιβάλουν την απαγόρευση στην κάλυψή τους (429).

3.2.1358 (1979)

******* 
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Ο βασικός σκοπός τους ήταν η ανηθικότητα και η παρέκ-
κλιση. Δεν ήταν η μεταρρύθμιση και η εξυγίανση. Ο κύριος 
σκοπός τους ήταν να μην προοδεύσει και να μην αναπτυχθεί η 
χώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι η εφαρμογή της απαγόρευσης της 
κάλυψης, που επέβαλε ο Ρεζά Χαν, κοιτάζοντας την Τουρ-
κία και τη Δύση, είναι αντίθετη με τα ειωθότα της χώρας μας 
(430).

26.2.1358 (1979)

********* 

Πρέπει να ξέρετε ότι όλοι οι πολίτες της χώρας μας ζούσαν 
κάτω από πίεση. Μπορούμε να πούμε ότι η απαγόρευση της 
κάλυψης που έγινε με σκοπό την καταστροφή της πατρίδας 
μας εκ μέρους του Ρεζά Χαν, εφαρμόστηκε πιο σκληρά εδώ 
στην πόλη Κομ από ότι στα υπόλοιπα μέρη. Άσκησαν πιέσεις 
και στην Τεχεράνη και παντού (431).

23.3.1358 (1979) 

***** 

Έκανε πράγματα που ενοχλούσαν το λαό, όπως για πα-
ράδειγμα η περίπτωση επιβολής της απαγόρευσης της κάλυ-
ψης των γυναικών. Δεν ξέρετε τί υπέφερε ο κόσμος την επο-
χή εκείνη από την απαγόρευση, το πώς συμπεριφέρθηκαν οι 
υπάλληλοι στις γυναίκες. Ο λαός ήταν πολύ δυσαρεστημένος, 
αλλά δεν υπήρχε ένας ηγέτης, μια δύναμη να τον κατευθύνει. 
Κατά συνέπεια, ο λαός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, αλλά 
πολλαπλασιάστηκαν τα απωθημένα του. Η ψυχή του λαού 
ήταν γεμάτη μίσος για το καθεστώς του Σάχη (432).

6.3.1358 (1979) 

********* 
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Οι περισσότεροι ίσως δεν θυμάστε, εγώ θυμάμαι. Τι έκα-
ναν την εποχή του Ρεζά Χαν στο όνομα «ενιαίου τύπου ένδυ-
ση» και «απαγόρευση κάλυψης», τί ανηθικότητες, τί βαρβα-
ρότητες διέπραξαν. Πόσες γυναίκες απέβαλαν τα έμβρυα τους 
από τις επιθέσεις που δέχθηκαν για να βγάλουν τη μαντήλα 
τους (433).

14.8.1358 (1979) 

********** 

Τα τελευταία χρόνια που βρισκόμουν στην πόλη Κομ, ίσως 
ήταν το τελευταίο έτος που συνέβη το επεισόδιο της 15ης Χορ-
ντάντ (5 Ιουνίου), πληροφορήθηκα ότι ορισμένες γυναίκες 
–προσκείμενες στο καθεστώς του Σάχη– θα πήγαιναν στον 
τάφο του Ρεζά Χαν για το ζήτημα της απαγόρευσης της κάλυ-
ψης για να κάνουν μια εκδήλωση. Ήρθαν οι κρατικοί υπεύθυ-
νοι της πόλης και τους είπα: «Να ενημερώσει ο καθένας σας 
τα αρμόδια υπουργεία ότι θα ζητήσουμε να κηρυχθεί ημέρα 
πένθους η σφαγή, που κάνατε στο τέμενος Γκουχερσάντ». 
Έκαναν αυτό που τους είπα, ενημέρωσαν τα υπουργεία και 
το καθεστώς σταμάτησε την εκδήλωση αυτή. Με λίγα λόγια 
δημιούργησαν μια κατάσταση, που βρισκόταν σε πλήρη αντί-
θεση με την πίστη και τις πεποιθήσεις του λαού μας (434).

19.6.1359 (1980) 

******* 

Το θέμα της απαγόρευσης της κάλυψης δεν απέβλεπε –όπως 
ισχυριζόταν το καθεστώς– στην ένταξη δέκα εκατομμυρίων 
γυναικών στην κοινωνία, αλλά ήταν μέρος των σχεδίων, που 
ετοίμαζαν για την αιχμαλωσία μας. Στην πραγματικότητα ήταν 
εντολές, ντιρεκτίβες, που υπαγόρευαν από το εξωτερικό.

Κανείς σας ίσως δεν θυμάται εκείνα τα γεγονότα. Βέβαια, 
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όσοι ήταν τότε μικροί, δεν μπορούν να τα θυμούνται. Εγώ 
αισθάνομαι ακόμα στον εγκέφαλό μου τον πόνο, που προκά-
λεσε η απαγόρευση της κάλυψης που επέβαλε ο Ρεζά Χαν και 
μετέπειτα ο γιος του, με την ονομασία της «απελευθέρωσης 
των γυναικών», «απελευθέρωση των ανδρών». Δεν μπορεί να 
ξέρετε τί έκαναν στις αξιότιμες κυρίες και το πώς συμπερι-
φέρθηκαν στο λαό. Εξανάγκαζαν τους εμπόρους, τους επαγ-
γελματίες, ακόμα και τους ιερωμένους να μετέχουν με τη βία 
στις διασκεδάσεις, που οργάνωναν. Τους έλεγαν, θα «φέρετε 
οπωσδήποτε και τις γυναίκες σας». Εάν δεν υπάκουαν τους 
έδερναν, τους λοιδορούσαν, διέδιδαν απίστευτα πράγματα σε 
βάρος τους, έκαναν τα πάντα, με σκοπό να μετατρέψουν τις 
γυναίκες σε παιχνιδάκια για να περνάνε την ώρα τους οι νέοι. 
Δεν ήθελαν τις γυναίκες να ασχοληθούν με ουσιαστικά ζητή-
ματα. Είχαν διάφορους τρόπους, διάφορες μεθόδους για να 
μην επιτρέπουν στους νέους, στους ακαδημαϊκούς και γενικά 
σε όλο τον λαό να σκεφτεί για μια στιγμή την κατάσταση της 
χώρας. Η απαγόρευση της κάλυψης αποκάλυψε τέτοια ρεζιλί-
κια, τί δεν έκαναν στις αξιότιμες γυναίκες, στους ιερωμένους. 
Ακόμα είπαν στον αείμνηστο Κασανί [35] «πρέπει οπωσ-
δήποτε να λάβετε μέρος σε αυτές τις συγκεντρώσεις και να 
διοργανώσετε διασκεδαστικές εκδηλώσεις». Κι εκείνος τους 
απάντησε «όποιος τα λέει αυτά (Λέει ανοσία)», οι υπάλλη-
λοι του είπαν «η εντολή έρχεται από πολύ υψηλά», τότε και 
εκείνος τους είπε «μα και εγώ αυτούς εννοούσα». Ναι. Πήγαν 
και σε αυτούς κι έκαναν τέτοιες προτάσεις. Πρότειναν τα ίδια 
στις πόλεις, στις επαρχίες, στα χωριά, ακόμα και στην πόλη 
Κομ. Έκαναν τέτοια αδιάντροπα πράγματα στην Κομ, που εί-
ναι αδύνατο να τα εκφράσει κανείς με λόγια. Όλος ο σκοπός 
ήταν να σύρουν στο προσκήνιο τους ανίδεους νέους και τις 
γυναίκες, να ασχολούνται μεταξύ τους και να μην σκέπτονται 
τα ζητήματα της πατρίδας. Άνοιξαν τέτοια κέντρα ακολασίας, 
οινοποσίας, τέτοιες βρώμικες φωλιές παντού, στην Τεχερά-
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νη έως την πόλη Τετζρίς, όπου υπήρχαν παντού γυναίκες. Οι 
νέοι, ο λαός μας δεν είχε χρόνο να σκεφτεί με τα ουσιαστικά 
ζητήματα της χώρας. Τα βασικά προβλήματα δεν απασχολού-
σαν ούτε τους άνδρες, ούτε τις γυναίκες (435).

19.6.1359 (1980) 

******** 

Το σχέδιό τους, με την απαγόρευση της κάλυψης, ήταν να 
μετατρέψουν τις γυναίκες, την εποχή του τύραννου Ρεζά Χαν, 
από αναμορφωτές και εκπαιδευτές του λαού, που ήταν, σε πα-
ράγοντα διάλυσης της κοινωνίας. Το σχέδιο αυτό δεν στρεφό-
ταν μόνο σε εσάς τις γυναίκες. Ήθελαν να μετατρέψουν και 
τους άνδρες, παρασύροντάς τους στα κέντρα ακολασίας, σε 
αδιάφορους πολίτες και αν ακόμα κάποιοι άλλοι κατακτούσαν 
τη χώρα (436).

25.12.1359 (1980)

****** 

Εσείς, που λέτε ότι η περίοδος του Ρεζά Χαν ήταν καλύ-
τερη, ξεχάσατε πώς ζούσατε τότε; Ξεχνάτε σε τί κατάσταση 
ήταν ο σεΐχης μας; Ο Αγά Σεΐχης Αμπντουλκερίμ την εποχή 
της απαγόρευσης της κάλυψης, έστειλε μια επιστολή στον 
Σάχη και τον προειδοποιούσε για το ζήτημα αυτό. Ο Σάχης 
δεν καταδέχθηκε, ούτε να του απαντήσει. Ο πρωθυπουργός 
του είπε: «Ο εξοχότατος βασιλιάς έλαβε την επιστολή σας και 
σαν απάντησε, σας συμβουλεύει να ασχολείστε μόνο με τη 
δική σας δουλειά» (437).

1.1.1361 (1982) 

****** 
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Ίσως εγώ να γνωρίζω καλύτερα από τους άλλους τα βά-
σανα, που έζησε ο λαός μας κατά τη διάρκεια της δυναστείας 
του πατέρα και του γιου. Σήμερα έχουν απομείνει ελάχιστοι 
μάρτυρες εκείνης της περιόδου. 

Εσείς, η πλειοψηφία των γυναικών δεν θυμάστε εκείνη 
την εποχή. Λίγες από εσάς, που είναι στη ζωή ακόμα, μπορεί 
να θυμούνται. Την εποχή εκείνη, ο αιμοσταγής δυνάστης διέ-
πραξε ένα τεράστιο έγκλημα, λέγοντας ότι θα ενεργοποιήσει 
το ήμισυ του πληθυσμού του Ιράν. Το φοβερό έγκλημά του 
ήταν η απαγόρευση της κάλυψης. Με τον τρόπο αυτό, αντί 
να ενεργοποιήσουν το ήμισυ του πληθυσμού αδρανοποίησαν 
και την πλειοψηφία των ανδρών. Εγκατέστησαν εκείνες τις 
στολισμένες κούκλες σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Έτσι, 
παρεμπόδισαν και τους άλλους να εργάζονται. Αλλά κι εκεί-
νες που εξαπέλυσαν στους δρόμους, παρέσυραν τους νέους 
στα κέντρα ακολασίας και ανηθικότητας και τους απομάκρυ-
ναν από την ενεργό δράση. Έλεγαν ότι ήθελαν να φέρουν στο 
Ιράν τον πολιτισμό της Δύσης. Δημιούργησαν όμως μια τέ-
τοια κατάσταση, που κατέστρεψαν και εξαφάνισαν τον μεγά-
λο ισλαμικό πολιτισμό (438).

22.12.1361 (1982) 

***** 

Οι γυναίκες βασανίστηκαν πολύ περισσότερο από τους 
άνδρες την εποχή της διακυβέρνησης της δυναστείας του 
Σάχη. Οι γυναίκες που ήθελαν να τηρήσουν τον παραδοσι-
ακό τρόπο ένδυσης και συμπεριφοράς του Ισλάμ, στο Ιράν 
υπέστησαν τα πάνδεινα την εποχή του Ρεζά Χαν και του γιου 
του Μοχαμμάντ Ρεζά. Θυμάμαι την περίοδο διακυβέρνησης 
του Ρεζά Χαν. Ευτυχώς εσείς δεν ζήσατε εκείνες τις ημέρες. 
Γιατί αυτά, που έκαναν την εποχή εκείνη στις γυναίκες, είναι 
απερίγραπτα. Δεν είναι δυνατόν να περιγράψει κανείς τη συ-
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μπεριφορά, που έκριναν κατάλληλη για τις γυναίκες- το ήμισυ 
του λαού- την εποχή εκείνη. Δεν είναι δυνατόν να καταγράψει 
κανείς τις πιέσεις, που ασκήθηκαν στις γυναίκες, το μέγεθος 
της συμφοράς και της στεναχώριες που υπέμειναν. Την εποχή 
του Μοχαμμάντ Ρεζά, η κατάσταση άλλαξε. Οι συνέπειες των 
εγκλημάτων την εποχή του, ήταν πολύ πιο τραγικές. Η εποχή 
του Ρεζά Χαν κύλησε με πιέσεις, ξυλοδαρμούς, με αφαίρεση 
των τσαντόρ και της μαντήλας των γυναικών, με τράβηγμα 
των μαλλιών τους. Την εποχή του γιου του Μοχαμμάντ Ρεζά 
ξεκίνησε ένας αγώνας ενάντια στην τιμή και την υπόληψη των 
γυναικών. Εξεγέρθηκαν εναντίον όλων των πολιτών του Ιράν 
και κυρίως των γυναικών. Με διάφορα τεχνάσματα και συνω-
μοσίες ήθελαν να παρασύρουν τις γυναίκες στην ανηθικότητα 
και να διαγράψουν την αξιοπρέπεια και την εντιμότητα από 
ολόκληρη την κοινωνία. Αλλά με τη βοήθεια του Θεού, οι γυ-
ναίκες του Ιράν αντιστάθηκαν, εκτός από μια χούφτα φιλοδυ-
τικών, που ήταν και τα τσιράκια του καθεστώτος (439).

19.1.1363 (1984) 

**** 

Η αφαίρεση του τσαντόρ από τις έντιμες Μουσουλμάνες 
έγινε «εξέγερση πάθους». Συνεχίζεται μια παράνομη κατά-
σταση στις μέρες μας (1946) και κανείς δεν λέει λέξη εναντί-
ον αυτής της κατάστασης. ( 440 ) 

11 Τζαμαντί-αλ αβάλ 1363 (4/5/1944)

********* 

Την εποχή εκείνη άσκησαν τέτοια προπαγάνδα, που οι γυ-
ναίκες δεν τολμούσαν να ντυθούν με τον τρόπο, που έπρεπε. 
Όσες ήθελαν να καλυφθούν, κυκλοφορούσαν κρυφά… Εκεί-
νες που ήθελαν να προστατεύσουν την τιμή και την παράδοσή 
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τους δεν έβγαιναν από τα σπίτια τους ή έβγαιναν κρυφά τη 
νύχτα, και στα υπόλοιπα θέματα η κατάσταση, όπως ξέρετε, 
ήταν ίδια (441).

5.6.1364 (1985) 

****** 

Η συμμετοχή των γυναικών στις κατά παραγγελία συ-
γκεντρώσεις και τελετές 

Είδαμε ότι αυτή η μικροπρεπής κυβέρνηση [36] των αγράμμα-
των, μόλις ανέλαβε την εξουσία, στόχευσε το Ισλάμ. Έγραψαν 
με πηχυαίους τίτλους στις εφημερίδες ότι αναγνώρισαν στις γυ-
ναίκες το δικαίωμα ψήφου, αλλά σκέπτονταν κάτι το σατανικό. 
Έστρεψαν την προσοχή του κόσμου σε αυτό το ζήτημα, για να 
μην αντιληφθεί ότι καταπατούσαν και καταργούσαν το Ισλάμ 
και το Κοράνι. Κατά συνέπεια, στην πρώτη συγκέντρωση των 
ανδρών που κάναμε για να αναζητήσουμε λύσεις στο πρόβλη-
μα και το δικό μας ενδιαφέρον εστιάστηκε στο ζήτημα αυτό. 
Στη συνέχεια, μετά την ανταλλαγή απόψεων που κάναμε, αντι-
ληφθήκαμε ότι το ζήτημα δεν αφορούσε στην ψήφο των γυναι-
κών. Αυτό ήταν ένα επιμέρους θέμα. Το βασικό ζήτημα ήταν η 
κήρυξη πολέμου, που έκαναν εναντίον του Ισλάμ (442).

10.1.1341 (1962) 

*********** 

Τηλεγράφημα στον Σάχη 

Στο Όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Ενώπιον του ευλογημένου και εξοχότατου Σάχη, 
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Όπως έγραψαν οι εφημερίδες, η κυβέρνηση δεν επέβαλε 
τον όρο να είναι μουσουλμάνοι οι υποψήφιοι στις εκλογές της 
τοπικής αυτοδιοίκησης [37] και έδωσε το δικαίωμα εκλογής 
στις γυναίκες.. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αναστάτωση στους 
ουλεμάδες και τις τάξεις των μουσουλμάνων πολιτών. Γνωρί-
ζετε κι εσείς πολύ καλά ότι το καλό της πατρίδας έγκειται 
στην προστασία των θρησκευτικών κανόνων και της γαλήνης 
των ψυχών των πολιτών. Παρακαλώ να δώσετε τις σχετικές 
εντολές, ώστε να αρθούν οι διατάξεις που είναι αντίθετες προς 
την επίσημη θρησκεία του κράτους που είναι το ιερό Ισλάμ, 
από την κυβέρνηση και τα προγράμματα των Κομμάτων, και 
να αποτελέσουν μια ευκαιρία για την προσευχή του λαού. 

Ρουχολά αλ Μουσαβί 
17.7.1341 (1962) 

****** 

Τηλεγράφημα στον Εσεντουλλάχ Αλεμ 

Στο Όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Υπόψη του πρωθυπουργού του Ιράν, αξιότιμο Εσεντουλ-

λάχ Αλε.
Σε αυτό το μεσοδιάστημα, που οι βουλές κάνουν μακρό-

χρονες διακοπές, φαίνεται ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να κάνει 
κάποια πράγματα, που βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τους 
ιερούς κανόνες και τις διατάξεις του Συντάγματος. Η συμπε-
ριφορά σας ενάντια στο Ισλάμ, στο Σύνταγμα και στους σα-
φείς νόμους της Βουλής, να είστε βέβαιος ότι θα προκαλέσουν 
τη μήνη του Μεγαλοδύναμου Θεού και του μουσουλμανικού 
λαού εναντίον σας και εναντίον της κυβερνήσεώς σας. Με τις 
ενέργειές σας αυτές αναλαμβάνετε μεγάλες ευθύνες. Η συμμε-
τοχή των γυναικών στα δημοτικά και νομαρχιακά συμβούλια, 
όπως ορίζεται ρητά στο Σύνταγμα, επαφίεται στην κρίση των 
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ουλεμάδων, που έχουν την αρμοδιότητα να εκδίδουν φετβάδες. 
Κανένας άλλος πέρα από αυτούς δεν έχει το δικαίωμα να ανα-
κατωθεί σε αυτά τα ζητήματα. Οι νομομαθείς του Ισλάμ και 
το Συμβούλιο των ερμηνευτών των ιερών κανόνων εξέδωσαν 
φετβά, με τον οποίο εκτιμούν ότι η ενέργεια αυτή απαγορεύεται 
από τους κανόνες του Ισλάμ. Επίσης, το δικαίωμα ψήφου και η 
συμμετοχή των γυναικών στα συμβούλια της τοπικής αυτοδι-
οίκησης βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το συμπληρωματικό 
άρθρο 2 του Συντάγματος. Με νόμο της Βουλής, που ψηφίστη-
κε το έτος 1325 (χετζίρα – μουσουλμανικό ημερολόγιο), απα-
γορεύτηκε στις γυναίκες η ψήφος και η συμμετοχή στα συμ-
βούλια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εάν διαβάσετε τα άρθρα 7 
και 10 του νόμου των νομαρχιακών Συμβουλίων και τα άρθρα 
15 και 17 του νόμου για τα δημοτικά Συμβούλια, θα δείτε ότι 
απαγορεύεται η αναγνώριση ενός τέτοιου δικαιώματος στις 
γυναίκες. Η αφαίρεση στον προαναφερόμενο νόμο, του όρου 
να είναι μουσουλμάνοι οι υποψήφιοι και η αλλαγή που κάνατε 
στον όρκο να δίνεται στα ιερά βιβλία των μονοθεϊστικών θρη-
σκειών, αντί στο Ιερό Κοράνι αντίκειται στους κανόνες, που 
αναφέραμε παραπάνω. Είναι μια πράξη που γεννά τεράστιους 
κινδύνους για το Ισλάμ και την ανεξαρτησία της χώρας, την 
οποία κάνατε είτε από άγνοια, είτε από παραπλάνηση, είτε, 
Θεός φυλάξει, επίτηδες. Επειδή έχετε εσείς την ευθύνη της δι-
ακυβέρνησης της χώρας αυτό το διάστημα, πρέπει να εφαρμό-
σετε τους νόμους και τους κανόνες, που ισχύουν στη χώρα και 
να διορθώσετε μια ώρα αρχύτερα αυτό το θέμα. Ελπίζουμε να 
μην επαναληφθεί στο μέλλον μια τέτοια κατάσταση. Εάν κά-
ποια ζητήματα είναι συγκεχυμένα για εσάς, παρακαλώ ελάτε 
στην πόλη Κομ να τα επιλύσουμε ανταλλάσσοντας απόψεις 
και να τα διασαφηνίσουμε για το καλό της πατρίδας. Μπορεί 
να διευκρινιστούν και θέματα, που δεν γράφονται.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι αξιότι-
μοι ουλεμάδες του Ιράν, οι σοφοί που βρίσκονται στις περιο-
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χές των ιερών μαυσωλείων, καθώς και όλοι οι Μουσουλμάνοι 
δεν θα παραμείνουν σιωπηλοί σε μια κατάσταση, που θα είναι 
αντίθετη στους ιερούς κανόνες, Σας επισημαίνω ότι οτιδήπο-
τε είναι αντίθετο στο Ισλάμ, δεν θα αποκτήσει επισημότητα 
(444).

28.7.1341 (1962) 

****** 

Η άποψη των μεγάλων Αγιατολλάχ της Θεολογικής Σχολής 
της πόλης Κομ και των μελών του Συμβουλίου των ερμη-
νευτών των ιερών κανόνων, για το νομοσχέδιο που ψηφί-
στηκε για τις εκλογές των μελών των Νομαρχιακών και των 
Επαρχιακών κατά παράβαση της Σαρία και των νόμων του 
κράτους, είναι: 

Στο Όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Επειδή η κυβέρνηση του κ. Αλέμ ψήφισε κατά περίεργο 

και βιαστικό τρόπο, χωρίς να σκεφθεί το νομοσχέδιο για την 
ψήφο και την εκλογή των γυναικών στα Συμβούλια της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, κρίνουμε σκόπιμο να ενημερώσουμε τον 
μουσουλμανικό λαό, για τί είδους κυβερνήσεις και με ποιές 
προϋποθέσεις διοικούν τον λαό του Ιράν και να επιστήσουμε 
την προσοχή της κοινής γνώμης στα κάτωθι σημεία: 

1-Ο αξιότιμος υπουργός των Εσωτερικών, στο νομοσχέδιο 
που υπέβαλε στον πρωθυπουργό έγραφε τα εξής: «Όπως είναι 
γνωστό, στην εισαγωγή του Συντάγματος αναφέρεται ρητά 
ότι όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα και μερίδιο στην επικύ-
ρωση και τον έλεγχο των πεπραγμένων του δημοσίου». Βάσει 
του άρθρου 2 η Βουλή εκπροσωπεί το σύνολο του ιρανικού 
λαού, έτσι όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα της ενεργούς 
συμμετοχής στα οικονομικά και πολιτικά ζητήματα της χώ-
ρας. Κατά συνέπεια, η στέρηση του εκλογικού δικαιώματος 
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στις γυναίκες βρίσκεται σε δυσαρμονία όχι μόνο με τις συ-
μπληρωματικές διατάξεις του συντάγματος, αλλά και με τη 
διατύπωση στην εισαγωγή του, που αναφέρει «όλοι οι πολί-
τες» και το «σύνολο των πολιτών» του 2ου άρθρου. Για τον 
λόγο αυτό, το υπουργικό συμβούλιο επικύρωσε την άρση της 
διατύπωσης «άνδρες» της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και 
της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου για την εκλο-
γή μελών της Βουλής, και των άρθρων 6 και 10 του νόμου 
εκλογής μελών της Γερουσίας. Στη συνέχεια έδωσε εντολή 
στο υπουργείο Εσωτερικών να προβεί σε όλες τις απαιτούμε-
νες διαδικασίες για την επικύρωση του νομοσχεδίου μετά την 
έναρξη λειτουργίας των Συμβουλίων. Θέλουμε να επισημά-
νουμε την ανακολουθία σχετικά με το επίμαχο θέμα: 

Α-Εάν η συμμετοχή των γυναικών στις εκλογές είναι σύμ-
φωνη με τις διατάξεις του Συντάγματος, όπως υποστηρίζει ο 
υπουργός των Εσωτερικών, δεν έχει νόημα και είναι μάταιη 
η έγκρισή της από το υπουργικό συμβούλιο και θα ισοδυνα-
μούσε με την επικύρωση και την συμμετοχή των ανδρών στις 
εκλογές. Εάν απαιτείται η επικύρωση από το υπουργικό συμ-
βούλιο της ψήφου των γυναικών, αυτό δείχνει ότι η συμμετο-
χή των γυναικών στις εκλογές αντίκειται στις διατάξεις του 
Συντάγματος. 

Β-Εάν η μη συμμετοχή των γυναικών, κατά την άποψή 
τους είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα, τότε είναι παράνομη 
η εντολή του υπουργικού συμβουλίου προς τον υπουργό των 
Εσωτερικών να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για 
να επικυρωθεί επίσημα αυτή η απόφαση. Εάν η κυβέρνηση 
επιμένει ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχει επίσημη έγκριση, 
τότε αποδεικνύεται ότι η ψήφος των γυναικών αντίκειται στο 
Σύνταγμα. Δεν θα ήταν καλύτερα η κυβέρνηση χρησιμοποιώ-
ντας τη σκέψη και τη λογική να προβεί στην επικύρωση του 
επίμαχου νομοσχεδίου χωρίς να κάνει αυτές τις αντιφατικές 
δηλώσεις; 
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2-Η εισαγωγή του Συντάγματος δεν αποτελεί μέρος των 
διατάξεών του. Περιέχει τα λόγια του Σάχη και δεν έχει καμία 
ισχύ. Ο αξιότιμος υπουργός των Εσωτερικών αναφέρθηκε σε 
αυτήν είτε γιατί δεν σκέφθηκε σωστά, είτε γιατί ήθελε να θίξει 
τη νοημοσύνη των πολιτών ή να διαστρεβλώσει το θέμα. Εάν 
διάβαζε μέχρι το τέλος την Εισαγωγή, θα διαπίστωνε ότι οι 
γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, αφού αναφέρεται ρητά 
ότι «Η Βουλή που άνοιξε προς την κατεύθυνση των ιερών 
σκοπών μας». Εάν είχαν σκοπό να επιτρέψουν τη συμμετοχή 
των γυναικών, θα χρησιμοποιούσαν την έκφραση “προς την 
κατεύθυνση των ιερών σκοπών μας»; Από τη διατύπωση αυτή 
φαίνεται ξεκάθαρα ότι η Βουλή την πρώτη περίοδο λειτουρ-
γίας της σχηματίστηκε σύμφωνα με τις επιθυμίες και τους 
σκοπούς του Σάχη και δεν συμμετείχαν σε αυτήν οι γυναίκες. 
Αυτό δείχνει ότι δεν αναγνωρίστηκε το δικαίωμα ψήφου στις 
γυναίκες την εποχή εκείνη. 

3-Η φράση «όλοι οι πολίτες» που αναφέρεται στο άρθρο 
2 δεν ερμηνεύεται, όπως θέλει το υπουργικό συμβούλιο. Το 
αντίθετο μάλιστα. Δηλώνει ότι ένας βουλευτής, που εκλέγεται 
από την Τεχεράνη εκπροσωπεί όλους τους ιρανούς πολίτες και 
όχι μόνο τους κατοίκους της εκλογικής του περιφέρειας. Το 
ίδιο ισχύει και για τον βουλευτή, που εκλέγεται από την πόλη 
Κομ. Γίνεται σαφής αναφορά σε αυτό στο συμπληρωματικό 
άρθρο 30 του Συντάγματος. Ένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο, 
που μπορεί να επικαλεστεί κανείς, είναι ότι δεν αναγνωρίστη-
κε το δικαίωμα του εκλέγειν σε περισσότερα από δέκα τμήμα-
τα του λαού. Φυσικά και τα υπόλοιπα τμήματα του λαού είναι 
πολίτες της χώρας. Πρέπει λοιπόν να πει κανείς ότι η στέρηση 
του δικαιώματος ψήφου σε τμήματα πολιτών είναι αντίθετη 
προς το Σύνταγμα, όπως είναι αντίθετη και η στέρηση του 
δικαιώματος στις γυναίκες. 

4-Εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ερ-
μηνεία του συγκεκριμένου άρθρου, αρμόδια για να ερμηνεύ-
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σει τους νόμους είναι η Βουλή, βάσει του συμπληρωματικού 
άρθρου 27 του Συντάγματος και όχι οι αξιότιμοι υπουργοί. 

5-Εάν οι γυναίκες και τα άλλα τμήματα του λαού που απα-
γορεύεται με νόμο η συμμετοχή τους στις εκλογές, έχουν δι-
καίωμα ψήφου, όπως υποστηρίζει το υπουργικό συμβούλιο, 
τότε όλα τα κοινοβούλια, που συστάθηκαν από την εποχή της 
συνταγματικής μοναρχίας μέχρι σήμερα, είναι παράνομα και 
εκλέχθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του Συντάγματος. 
Σε αυτό το χρονικό διάστημα, δεν επετράπη στις γυναίκες και 
σε περισσότερο από δέκα τμήματα του λαού να ψηφίσουν. 
Αυτή είναι μια κατάσταση αντίθετη με τις διατάξεις του Συ-
ντάγματος, από την οποία προκαλούνται διάφορες ανωμαλί-
ες. Για παράδειγμα: 

Α-Πρέπει να κηρυχθούν ανίσχυροι και ανυπόστατοι όλοι 
οι νόμοι, που ψηφίστηκαν από την εποχή της Συνταγματικής 
μοναρχίας μέχρι σήμερα. 

Β-Η ιδρυτική Βουλή είναι άκυρη σύμφωνα με την κυβέρ-
νηση του Αλέμ και πρέπει αμέσως να καταργηθεί. Όποιος 
ισχυριστεί το αντίθετο, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη δικαιο-
σύνη, γιατί θα είναι παράνομος. 

Γ-Όλες οι κυβερνήσεις από την εποχή εκείνη μέχρι σή-
μερα, συμπεριλαμβανομένης και της κυβέρνησης του Αλέμ 
σχηματίστηκαν παράνομα. Συνεπώς οι παράνομες κυβερνή-
σεις δεν έχουν αρμοδιότητα να ψηφίζουν και να επικυρώνουν 
νόμους. Επίσης, η ανάμειξή τους στις κρατικές υποθέσεις και 
στη διαχείριση των οικονομικών αποτελεί έγκλημα και πρέπει 
να γίνουν οι απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες. 

Δ-Οι συμφωνίες για τα πετρέλαια, που υπέγραψε η κυβέρ-
νηση του Αλέμ μπέη, είναι ανυπόστατες και πρέπει να ανακοι-
νωθεί επίσημα στον λαό η ακύρωσή τους. 

6-Η άρση της λέξης «άνδρες» από την παράγραφο 1 του 
άρθρου 10 και της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του εκλογι-
κού νόμου, που ψήφισε η Βουλή το 1329 και από τα άρθρα 6 
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και 10 του εκλογικού νόμου για την ανάδειξη των μελών της 
Γερουσίας που ψηφίστηκε το 1339 είναι παράνομη, γιατί η 
κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα να την ακυρώσει. 

Όλα όσα αναφέραμε μέχρι εδώ είναι η κριτική του άρθρου, 
που ψηφίστηκε κατά παράβαση των νόμων, η οποία έγινε με 
νομικά κριτήρια. Το επίμαχο άρθρο του νόμου βρίσκεται και 
σε πλήρη αντίθεση με τα συμπληρωματικά άρθρα 2 και 27 
του Συντάγματος. 

Οι ιερωμένοι του Ιράν παρά τις πιέσεις, τις δυσκολίες και 
τις προσβολές, που δέχονται από την κυβέρνηση, θεωρούν 
ιερό και ηθικό καθήκον τους να ενημερώνουν τον λαό και την 
εξουσία για το καλό και το κακό και να προβαίνουν στις απα-
ραίτητες προειδοποιήσεις. Δεν παρέλειψαν ποτέ να συμβου-
λεύουν στοργικά τους εξουσιαστές και θεώρησαν υποχρέωσή 
τους να ενημερώσουν τον δυστυχισμένο, αδύναμο και πεινα-
σμένο λαό γι’ αυτά που πρόκειται να συμβούν μετά τις αλλε-
πάλληλες ενδείξεις, που προέκυψαν. Η κοινότητα των ιερω-
μένων βλέπει ότι εκείνοι που διατυπώνουν συμβουλές πάνω 
σε ένα χαρτί, φυλακίζονται και υποβάλλονται ακόμα και σε 
βασανιστήρια. Παρατηρούν ότι επιβάλλεται λογοκρισία στον 
Τύπο και αυξάνεται η βία, που ασκούν οι δυνάμεις ασφαλείας. 
Το κράτος μετατράπηκε σε παιχνιδάκι της εξουσίας και εκ-
φράζονται απόψεις για την ισότητα ανδρών και γυναικών. Το 
Ισλάμ, όμως, προσδιορίζει το τι θα υποστούν εκείνοι, που υπο-
στηρίζουν την ισότητα ανδρών και γυναικών σε θέματα, που 
εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητά του, όπως είναι το 
διαζύγιο και η κληρονομιά. Η τάξη των ουλεμάδων βλέπει 
ότι η οικονομία βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης και 
καθημερινά αυξάνονται οι ακάλυπτες επιταγές και τα πλαστά 
γραμμάτια. Η γεωργία, σε μια χώρα που κάθε νομός της θα 
μπορούσε να αντιμετωπίσει όλες της ανάγκες της σε σιτηρά, 
έχει καταστραφεί. Με πρόφαση το ενδεχόμενο ξηρασίας εκ-
δίδουν συχνά πυκνά νόμους για την εισαγωγή σιτηρών από 
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το εξωτερικό. Τώρα τελευταία μάλιστα εισάγουν απευθείας 
αλεύρι και οδηγούν στην ατροφία τους μύλους του Ιράν. 

Μπροστά σε αυτή την τραγική κατάσταση, η κυβέρνηση 
αντί να αναζητήσει λύσεις για τα προβλήματα, επιχειρεί να 
παραπλανήσει τον λαό με μεγάλα λόγια, με την αναγνώρι-
ση του εκλογικού δικαιώματος στις γυναίκες, με την δήθεν 
αξιοποίηση του μισού πληθυσμού της χώρας, τα οποία οδη-
γούν μόνο στην ανηθικότητα και τη δυστυχία. Κύριοι, επειδή 
η ισλαμική θρησκεία σέβεται τα δικαιώματα, την τιμή και την 
αξιοπρέπεια των γυναικών, τις προστατεύει από τη συμμε-
τοχή σε μεικτές συγκεντρώσεις. Οι περιορισμοί αυτοί, προς 
Θεού, δεν σημαίνουν την αιχμαλωσία των γυναικών. Ειλικρι-
νά, κατά την άποψή σας οι γυναίκες πρέπει να συμμετέχουν 
οπωσδήποτε σε αυτές τις συγκεντρώσεις και τα Συμβούλια 
για να αντιληφθείτε ότι δεν τελούν υπό περιορισμούς; Στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει να πούμε ότι τελούν υπό αιχμαλω-
σία τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων, των υπηρεσιών ασφαλεί-
ας, οι πρίγκιπες που δεν μπορεί να κηρυχθούν έκπτωτοι και 
όλοι οι πολίτες, που είναι κάτω των είκοσι ετών. 

Τα περιστατικά που ζήσατε και που θα ζήσετε στο μέλ-
λον, οι ουλεμάδες τα προβλέψανε και γι’ αυτό σας προει-
δοποίησαν με την ανακοίνωσή τους πριν 2-3 μήνες. Τώρα 
σας εφιστούν την προσοχή για επικείμενους μεγαλύτερους 
κινδύνους. Οι ενέργειες που γίνονται κατά παράβαση της 
Σαρία και του Συντάγματος, θα πλήξουν βάναυσα την ανε-
ξαρτησία, την ελευθερία, την οικονομία και όλες τις άλλες 
παραμέτρους της χώρας. Έχοντας πλήρη συναίσθηση των 
ευθυνών τους, την ώρα αυτή που όλος ο κόσμος γνωρίζει τις 
δύσκολες συνθήκες που βιώνει ο λαός, σας συνιστούν χωρίς 
τον παραμικρό δισταγμό τα εξής: Το τελευταίο νομοσχέδιο 
που ενέκρινε η κυβέρνηση για την ψήφο των γυναικών είναι 
αντίθετο στη Σαρία και ανυπόστατο, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Συντάγματος.
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Οι ιερωμένοι του Ιράν παρά τις ασφυκτικές πιέσεις, τη 
λογοκρισία που επιβάλλουν στον γραπτό λόγο, την πνιγηρή 
ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι δυνάμεις ασφαλείας και τα 
εμπόδια, που θέτουν για την διάδοση γραπτών κειμένων, θα 
συνεχίσουν να εκδίδουν τέτοιες ενημερωτικές και προειδοποι-
ητικές ανακοινώσεις και δεν θα επιτρέψουν στους αρμόδιους 
να ισχυρίζονται ότι «οι ουλεμάδες δεν έβγαλαν άχνα για τους 
νόμους που ψηφίσαμε». Με τη βοήθεια του Θεού δεν θα δι-
στάσουν να πράξουν το καθήκον τους για να παρεμποδίσουν 
τέτοιου είδους ενέργειες. 

Ο λαός του Ιράν είναι αντίθετος σε τέτοιου είδους νομο-
σχέδια. Άλλωστε, πριν δυο-τρεις μήνες, που χαλάρωσαν λίγο 
οι πιέσεις, έστειλαν επιστολές και τηλεγραφήματα στους ουλε-
μάδες από όλα τα μέρη της χώρας με τα οποία τους εξέφραζαν 
την αφοσίωσή τους και ζητούσαν την άμεση κατάργηση του 
νόμου για τις εκλογές των μελών των επαρχιακών και νομαρ-
χιακών συμβουλίων. Η κυβέρνηση αποδέχθηκε αυτό το δίκαιο 
αίτημα και παρέπεμψε το θέμα στη Βουλή. Η κυβέρνηση μέσα 
στο κλίμα των φυλακίσεων, των βασανισμών, των πιέσεων 
των ουλεμάδων και των ευσεβών Μουσουλμάνων επέλεξε την 
κυριαρχία με τη βία. Προσποιούμενη την αδιάφορη για τους 
κανόνες του Ισλάμ, το σύνταγμα και τους εκλογικούς νόμους 
επιχείρησε να κάνει πράγματα, που θα επέφεραν τρομακτικές 
και επικίνδυνες συνέπειες για το Ισλάμ και τους Μουσουλμά-
νους. Μακάρι ο Μεγαλοδύναμος Θεός να ξυπνήσει τις κυβερ-
νήσεις μας από τον λήθαργο και να δείξει την ευσπλαχνία του 
στον μουσουλμανικό λαό και την ισλαμική χώρα.

Θεέ μου σου εκφράζω τα παράπονά μου για την απουσία 
του ευλογημένου Προφήτη, την εξαφάνιση του Ιμάμη, την 
ύπαρξη πολλών εχθρών, την έλλειψη φίλων, τη σκληρότητα 
των τεχνασμάτων, που παίζονται πάνω στην πλάτη μας και 
την εξουσία της εποχής μας. Προσεύχομαι για τον Προφήτη 
και τους οικείους του. Θεέ μου, βοήθησε μας να νικήσουμε, 
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να σχηματίσουμε την κυβέρνησή μας, να λυτρωθούμε από τις 
στεναχώριες μας. Αξίωσέ μας να δεχθούμε τη Χάρη Σου!

Μορτάζα αλχοσεϊνί Λανγκερουντί- Αχαμμαντ αλχοσεϊνί 
Ζαντζανί, Μοαχαμμαντ Χοσεϊν Ταμπαταμπαεϊ. Μοχαμμαντ 
αλμουσαβί αλ γιαζντί, Μοχαμμαντρεζά αλμουσαβί αλ Γκολ-
παγιγανί, Σειντε Καζεμέ σαριτμανταρί, Ρουχολά αλ μουσαβί 
αλ Χομεϊνί, Χασεμ αλ αμολί. Μορτεζά αλ Χαέρί (445).

Μήνα Εσφάντ του έτους 1341 (1962) 

*********** 

«Αυτή είναι μια προοδευμένη χώρα»; Έτσι, έ; Τι λες εσύ; 
Είναι σαφή τα λεγόμενά σας; Γίνεται ποτέ τίποτα με τα λόγια; 
Με την τοποθέτηση τεσσάρων γυναικών στη Βουλή γίνεται 
πρόοδος και ανάπτυξη; Οι άνδρες ήταν εκεί. Δεν κατάφεραν 
εκείνοι να εξασφαλίσουν την πρόοδο και την ανάπτυξη της 
χώρας και τώρα θα τα καταφέρουν οι γυναίκες; Εμείς λέμε, 
ότι ο μόνος λόγος που θέλουν να βάλουν τις γυναίκες στη 
Βουλή είναι να δημιουργήσουν κακό, ανηθικότητα και τίποτα 
άλλο. Εξάλλου θα το διαπιστώσετε με την εμπειρία σας αργό-
τερα. Στείλτε, λοιπόν, τις γυναίκες στη Βουλή να δούμε αν θα 
κερδίσετε μετά από δέκα, είκοσι, τριάντα χρόνια τίποτα πέρα 
από την ανηθικότητα και την κακία. Δεν είμαστε αντίθετοι 
στην πρόοδο των γυναικών. Είμαστε αντίθετοι στα παχιά λό-
για και σε αυτές τις εσφαλμένες ενέργειες (446).

25.2.1343 (1964)

*********** 

Οι κύριοι κάθονται στα ανάκτορα και λένε «ανεπτυγμένος, 
προοδευμένος λαός». Είναι δυνατόν αυτόν που θεωρείς προ-
οδευμένο και ανεπτυγμένο να πεθαίνει ποτέ από την πείνα; 
Κύριοι, ο Ιμάμης του Ισλάμ, ο Αλί έτρωγε ψωμί από κριθά-
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ρι. Δαπανούν για γεύματα, που διοργανώνουν προς τιμήν των 
αφεντικών τους 500.000 τουμάν, ένα εκατ. τουμάν και ίσως 
περισσότερα. Και στη συνέχεια επικαλούνται την πρόοδο και 
την ανάπτυξη. Λένε ότι η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα σε 
αυτές, που βρίσκονται στην πρώτη σειρά. Η χώρα προοδεύει 
με την είσοδο μερικών γυναικών στη Βουλή; Η χώρα δεν βελ-
τιώνεται με τα σχέδια του Ισραήλ! (447).

21.1.1343 (1964) 

******* 

Το στοίχημα για ίσα δικαιώματα στις γυναίκες 

Το καθεστώς του Σάχη παραβίασε τους ιερούς κανόνες του 
Ισλάμ και σκοπεύει να παραβιάσει τους απαράβατους όρους 
του Κορανίου. Έφτασε στα όρια να καταπατήσει την τιμή και 
την ηθική των Μουσουλμάνων. Το αυταρχικό καθεστώς ψη-
φίζει νόμους, που παραβιάζουν τη Σαρία και το Σύνταγμα. 
Με τους νόμους αυτούς θέλουν να προσβάλουν το ήθος των 
γυναικών, να αμαυρώσουν την τιμή τους και να παίξουν με 
την αξιοπρέπεια του λαού του Ιράν. 

Το τυραννικό καθεστώς επιθυμεί να εκδώσει και να εφαρ-
μόσει νόμο, που θα ισχυρίζεται ότι οι άνδρες και οι γυναίκες 
έχουν ίσα δικαιώματα. Δηλαδή θέλει να ποδοπατήσει ολοφά-
νερα τις διατάξεις του Ισλάμ και του Κορανίου. Θέλει να οδη-
γήσει υποχρεωτικά τα 18χρονα κορίτσια στους στρατώνες. 
Θέλει με την απειλή της ξιφολόγχης να στείλει τα κορίτσια 
των έντιμων και ηθικών Μουσουλμάνων στα άντρα της ακο-
λασίας (448).

Έτος 1341 ( 1962) 

***** 
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Αυτό που ονομάζουν ίσα δικαιώματα είναι η παραβία-
ση και η εξαφάνιση ορισμένων αναγκαστικών κανόνων του 
Ισλάμ. Είναι η ακύρωση ορισμένων ρητών διατάξεων του 
Κορανίου. Όταν διαπίστωσαν, λίγο αργότερα, ότι προκά-
λεσαν κάποιες ενοχλήσεις και άρχισαν να λέγονται κάποιες 
κουβέντες, προσπάθησαν να αρνηθούν τα πάντα. Τη μια ένας 
υπουργός το αρνήθηκε και την άλλη ο ίδιος ο Σάχης μιλώντας 
κάπου αλλού… 

Οι εφημερίδες έγραψαν ξεκάθαρα ότι «ετοιμάζεται νομο-
σχέδιο για τη στράτευση των γυναικών». Όταν αργότερα εί-
δαν ότι αυτό ήταν ένα σκάνδαλο, που προκάλεσε την αντίδρα-
ση του λαού, ρεζιλεύτηκαν, ενοχλήθηκαν τα γνωστά τσιράκια 
του αφεντικού. Όταν διαπίστωσαν την κατάσταση, βγήκαν και 
είπαν ότι είναι ψέματα και επιχείρησαν να ανοίξουν πλαστούς 
φακέλους. Σαν τα παιδιά, σαν τους μασκαράδες θέλησαν να 
ανοίξουν πλαστούς φακέλους (449).

10.1.1341 (1962) 

****** 

Αυτός ο χρόνος –1341 (1962)– με όλα αυτά που συνέβη-
σαν, ήταν κακός. Αλλά ήταν καλός χάρη στην δική σας ευ-
γένεια κύριοι, να αναστήσετε το Ισλάμ. Σταθήκατε απένα-
ντί τους και αντισταθήκατε. Σταθήκατε και στέκεστε όρθιοι 
μπροστά στην τυραννία. Ο Θεός ξέρει αν θα κατάφερναν να 
ολοκληρώσουν το έργο τους. Η στάση σας απέναντί τους ήταν 
ο λόγος, που τους ανάγκασε να γλείψουν αυτά, που έφτυσαν. 
«Όχι κύριε! Το διαζύγιο εκδίδεται εκ μέρους του άνδρα. Πότε 
είπαμε εμείς το αντίθετο;» είπαν. Να ο άνθρωπος που ανήκει 
στο Λαϊκό Κόμμα! Και ο άλλος που φώναζε «τα δικαιώματα 
πρέπει να είναι από κάθε άποψη ίσα», αργότερα έλεγε «πότε 
είπαμε εμείς ότι το διαζύγιο θα εκδίδεται με το χέρι της γυ-
ναίκας;». Αλλά και για το θέμα της κληρονομιάς αναίρεσαν 
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τα λόγια τους και είπαν «η κληρονομιά κατανέμεται όπως την 
όρισε ο Θεός». Αλλά και για τη στράτευση των γυναικών ανα-
ρωτήθηκαν «πότε είπαμε εμείς κάτι τέτοιο». Τα έγραψαν οι 
εφημερίδες σας κύριοι! Τα γράφουν οι εφημερίδες, στις οποί-
ες τα υπαγορεύουν οι υπηρεσίες πληροφοριών σας! (450).

10.1.1341 (1962) 

******* 

Η κυβέρνηση μετέτρεψε σε παιχνίδι της, την επίσημη 
θρησκεία του κράτους. Επιτρέπει να αναφέρεται σε διάφο-
ρες διαλέξεις ότι έγιναν κάποια βήματα προς την κατεύθυν-
ση της ισότητας των ανδρών και των γυναικών. Αλλά, όλοι 
γνωρίζουν ποιό είναι το πεπρωμένο εκείνων, που πιστεύουν 
στην ισότητα και επιχειρούν να αλλάξουν τις ρητές διατάξεις 
του Ισλάμ για θέματα διαζυγίου, κληρονομιάς κ.ά. Το ίδιο το 
Ισλάμ έχει ορίσει ποιό θα είναι το τέλος τους! (451).

Το Μήνα Εσφάντ του έτους 1341 ( 1962) 

*********** 

Κύριοι, θέλω να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένα 
περασμένα και πρόσφατα σημεία. Το τυραννικό καθεστώς πα-
λαιότερα δεν σεβάστηκε το Ισλάμ και το Κοράνι και επιχείρησε 
να το υποβιβάσει στο επίπεδο των ψεύτικων βιβλίων. Τώρα, 
κηρύσσοντας την ισότητα των δικαιωμάτων θέλει να εξαλείψει 
ένα σωρό υποχρεωτικές διατάξεις του Ισλάμ. Τις προάλλες σε 
ένα σχέδιο που υπέβαλε στην κυβέρνηση, ο υπουργός δικαιο-
σύνης πρότεινε να αρθεί η διάταξη που ορίζει ότι οι δικαστές 
πρέπει να είναι Μουσουλμάνοι και άρρενες στο γένος (452).

Το Μήνα Ορντιμπχάστ του έτους 1963

******* 
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Το τυραννικό καθεστώς ελπίζει να βρει έναν τρόπο να 
επιτύχει τον καταραμένο στόχο του και να ρίξει το τελευταίο 
χτύπημα στο Ισλάμ, το οποίο ξεκίνησε με τους ψιθύρους για 
την ισότητα (453).

12.2.1342 (1963) 

******** 

Πρέπει να προειδοποιήσω τους αξιότιμους κυρίους: Υπάρ-
χουν ενδείξεις για τις προθέσεις του αυταρχικού καθεστώτος 
να πλήξει τις υποχρεωτικές διατάξεις του Ισλάμ. Θεός φυλά-
ξει, αυτοί μπορεί να πάνε και πιο πέρα. Στις γελοίες ομιλίες 
τους αναφέρθηκαν πολλές φορές με σαφήνεια για την ισότητα 
των ανδρών και γυναικών στο πολιτικό, κοινωνικό πεδίο και σε 
όλα τα υπόλοιπα επίπεδα. Ακόμα και αυτό σημαίνει την αλλα-
γή κάποιων διατάξεων του Ιερού Κορανίου. Όταν διαπίστωσαν 
την έντονη αντίδραση του λαού, τα αρνήθηκαν σαν απατεώνες 
όλα. Δεν γνωρίζουν βέβαια ότι εμείς τους ξέρουμε καλά και δεν 
έχουμε καμία εμπιστοσύνη στα λόγια τους (454).

12.2.1342 (1963) 

************ 

Υπάρχουν πολλές αλήθειες στην υπόθεση… Κοιτάξτε τα 
ημερολόγια των Μπαχαΐδων πριν δυο-τρία χρόνια. Γράφουν ότι 
η γνώμη του Αμπντουλβαχάμπ είναι ότι «οι άνδρες και οι γυ-
ναίκες έχουν ίσα δικαιώματα». Οι κύριοι, λοιπόν, συμφώνησαν 
μαζί του. Ο Σάχης, χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα, ανεβαίνει στην 
έδρα και μιλάει «για την ισότητα ανδρών και γυναικών». Κύριε, 
αυτό στο μπολιάζουν άλλοι. Είσαι Μπαχαής, για να σε κηρύξω 
άπιστο και να σε πετάξουν έξω; Μην το κάνεις αυτό (455).

13.3.1342 (1963) 

********** 
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Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το τυραννικό καθεστώς 
εξαιτίας της κακίας του, θέλει να εξαφανίσει τα βασικά, πρω-
ταρχικά στοιχεία... Ολοφάνερα παραδείγματα για τις προθέ-
σεις του είναι η ένοπλη επίθεση στο κέντρο των νομομαθών 
του Ισλάμ, η προσβολή που έκαναν στους ερμηνευτές των 
ιερών κανόνων, η σύλληψη και τα βασανιστήρια που έκαναν 
στους φοιτητές των Θεολογικών Σχολών, η προσβολή του Κο-
ρανίου και όλων των ιερών συμβόλων του Ισλάμ. Ένα άλλο 
τρανό παράδειγμα είναι η κήρυξη της ισότητας ανδρών και 
γυναικών, η άρση του όρου Μουσουλμάνος και άνδρας στις 
εκλογές, και στο διορισμό των δικαστικών λειτουργών (456).

16.2.1342 (1963)

*********** 

Να φοβάστε την οργή του Θεού. Εάν εξαιτίας της δικής σας 
σιωπής –των σοφών του Ισλάμ– προκληθεί καμία ζημία στο 
Ισλάμ, θα είστε υπεύθυνοι ενώπιον του Θεού και των Μου-
σουλμάνων πολιτών. «Όταν εμφανιστούν αιρέσεις, οι δάσκα-
λοι του Ισλάμ είναι υπεύθυνοι να δηλώσουν τις επιστημονικές 
τους γνώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα λάβουν την κατάρα 
του Θεού». Βροντοφωνάξτε ότι μισείτε την ιδέα της ισότητας 
των δυο φύλων και καταδικάστε με βδελυγμία την κοινωνική 
συνύπαρξη ανδρών και γυναικών, που δημιουργεί τεράστια 
προβλήματα. Να βοηθήσετε τη θρησκεία του Θεού και να 
ξέρετε ότι «Αν βοηθήσετε την υπόθεση του Αλλάχ, Εκείνος 
θα σας βοηθήσει και θα κάνει τα βήματά σας σταθερά». [38]
Να μην φοβάστε καθόλου τους αστυνομικούς και τις δυνάμεις 
ασφαλείας. Και εκείνοι είναι υπεύθυνοι –όπως εσείς– να βοη-
θήσουν τη θρησκεία του Θεού. Μοιράζονται τα ίδια πιστεύω 
μαζί σας και μισούν το καθεστώς (457).

28.2.1342 (1963) 

*********** 
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Η στράτευση των γυναικών 

Μην οδηγείτε στους στρατώνες τις παραπλανημένες νεαρές 
κοπέλες και μην προδίδετε την εντιμότητα των Μουσουλμά-
νων. Αρνηθήκατε προηγουμένως την στράτευση των γυναι-
κών και ανακοινώσατε ότι θα υποστεί νομικές συνέπειες αυ-
τός, που τις είπε. Τώρα προσπαθείτε να αρνηθείτε την πικρή 
πραγματικότητα που ήδη αρχίσατε να εφαρμόζετε; Μήπως 
αρνείστε και την τραγωδία, που διαπράξατε στην επέτειο των 
25 χρόνων διακυβέρνησης του καθεστώτος του Σάχη και τις 
απρέπειες που κάνατε (458);

27.1.1346 (1965) 

*********** 

Καλείτε τις κοπέλες σε στράτευση γνώσης και τους λέτε 
ξεκάθαρα «πρώτα να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θη-
τεία». Όταν αντιμετωπίζουν την οργή της κοινής γνώμης, τότε 
αμέσως το αρνούνται. Παρόλο ότι οι εφημερίδες έγραψαν ότι 
ετοιμάζεται νομοσχέδιο για τη στράτευση των γυναικών, τολ-
μούν να το αρνούνται και κάνουν γελοιότητες (459).

12.2.1342 (1963) 

***** 

Συνύπαρξη ανδρών και γυναικών 

Συγκρίνετε τον χρόνο που αφιερώνουν τα αγόρια και τα κορί-
τσια για να προσευχηθούν και να μάθουν τις παραδόσεις του 
Ισλάμ, με τον χρόνο που αφιερώνουν στα πάρτι, στις πισίνες, 
στο θέατρο, στον κινηματογράφο για να εξακριβώσετε τί είναι 
αυτό που λένε δουλειά και τί «περνάω την ώρα μου».

Κασφόλ ασράρ σελ. 194

********** 
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Η Σχολή του Σεπαχσαλάρ [39], που λειτούργησε ως θεολο-
γική, είχε τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Εξανάγκασαν 
τους σπουδαστές, οι οποίοι αργότερα θα γίνονταν ιερωμένοι 
και θα εξάγνιζαν την ψυχή και το ήθος των επόμενων γενεών, 
να χορεύουν μαζί με γυμνές κοπέλες. Τα σχολεία, όσο θα βρί-
σκονται στα χέρια του κράτους και σε εκείνους που συνδέο-
νται με την κρατική εξουσία, δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να 
λυτρωθούν από αυτή την τραγική μοίρα.

Κασφόλ ασράρ σελ. 210 

********* 

Αυτό που λένε οι ουλεμάδες είναι: Τα μεικτά σχολεία, 
όπου σπουδάζουν τα φιλήδονα αγόρια και κορίτσια σκάβουν 
τη ρίζα της ζωής, της ηθικής και της γενναιότητας, προκαλούν 
υλική και πνευματική ζημία στο κράτος και απαγορεύονται 
βάσει των εντολών του Θεού. 

Κασφόλ ασράρ σελ. 213

******* 

Επειδή το Ισλάμ σκέφθηκε περισσότερο από όλους το καλό 
των γυναικών, την κοινωνική και ηθική αξιοπρέπειά τους, 
εναντιώθηκε σε αυτού του είδους τις μικτές συναναστροφές 
σεβόμενο την τιμή τους. Θεός φυλάξει, δεν τις περιόρισε και 
δεν τις έβαλε στην ίδια μοίρα με τους κατάδικους (460).

1341 ( 1962) 

****** 

Εάν αυξηθεί η δύναμη των ουλεμάδων, δεν θα επιτρέψει 
τέτοιες γελοιότητες, ούτε τη σύσταση συμβουλίων με τη βία 
της ξιφολόγχης. Εάν αυξηθεί η δύναμη των ουλεμάδων, δεν 
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θα επιτρέψουν στα αγόρια και τα κορίτσια να αγκαλιάζονται, 
όπως έγινε στο Σιράζ.[40] Εάν αυξηθεί η δύναμη των ουλεμά-
δων, δεν θα επιτρέπουν να πέφτουν στα χέρια των ανδρών στα 
σχολεία τα αθώα κορίτσια. Εάν έχουν δύναμη οι ουλεμάδες, θα 
στέλνουν τα αγόρια στα Σχολεία των αρρένων και τα κορίτσια 
στα Σχολεία των θηλέων και δεν θα επιτρέπουν τις ακολασίες 
και τις ανηθικότητες. Εάν είχαν δύναμη οι ουλεμάδες θα έκλει-
ναν το στόμα της κυβέρνησης, της Βουλής και θα έδιωχνα από 
το κοινοβούλιο τους κατά παραγγελία βουλευτές (461).

4.8.1363 (1964) 

******* 

Η κυρίαρχη εξουσία αντί να διορθώσει την οικονομία του 
Ιράν, να παρεμποδίσει την πτώχευση των εμπόρων, να δώσει 
μια μπουκιά ψωμί σους φτωχούς, να σκεφθεί και να λύσει το 
πρόβλημα των αστέγων, να φροντίσει να εξασφαλίσει δου-
λειά στους νέους που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους, αλλά 
και στους υπόλοιπους πολίτες, ασχολείται με τις επικερδής 
δουλειές, που αναφέραμε. Την απασχολεί να διορίσει γυναί-
κες δασκάλες στα Λύκεια των αγοριών και άνδρες στα Λύκεια 
των κοριτσιών. Δεν υπάρχει κανείς, που να μην γνωρίζει σε 
ποια ανηθικότητα οδηγεί αυτή η κατάσταση. Προσπαθούν να 
διορίσουν τις γυναίκες στις δημόσιες υπηρεσίες. Όλοι γνω-
ρίζουν τί είδους παραλογισμός είναι αυτός και σε ποιά ηθική 
κατάπτωση οδηγεί (462).

4.8.1343 (1964) 

******** 

Το Ισλάμ χαλιναγωγεί την ηδονή. Δεν τους επιτρέπει να 
πηγαίνουν στις παραλίες να γδύνονται και να κολυμπούν τσί-
τσιδοι. Οι γυναίκες και οι άνδρες θα κολυμπούν μαζί με μαγιό 
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και θα κυκλοφορούν έτσι γυμνοί στην κοινωνία. Έτσι έ; Θα 
γδάρουν το δέρμα τους. Εάν κάποιοι επιχειρήσουν να κάνουν 
και τώρα αυτά που έκαναν την εποχή του Σάχη, ο λαός θα τους 
γδάρει το δέρμα! Ο λαός αυτός είναι Μουσουλμάνοι. Αυτός 
ο λαός δεν επιτρέπει με κανέναν τρόπο να κολυμπούν μαζί οι 
άνδρες και οι γυναίκες και να κυκλοφορούν εδώ κι εκεί ανα-
κατωμένοι. Αυτός είναι ο πολιτισμός του λαού. Αυτή είναι η 
αντίληψή του για τον πολιτισμό. Όταν μιλάμε για ελευθερία, 
εννοούμε αυτά ακριβώς. Η ελευθερία, που επιθυμούν, είναι η 
ελευθερία της Δύσης. Δηλαδή να κολυμπούν γυμνοί άνδρες 
και γυναίκες μαζί και να πηγαίνουν, όπου θέλουν. Αυτός είναι 
ο πολιτισμός που θέλουν οι κύριοι. Αυτός ήταν ο πολιτισμός 
που επιβλήθηκε με τη βία την εποχή του προηγούμενου κα-
θεστώτος. Οι γυναίκες και οι άνδρες κολυμπούσαν σε αυτή 
την κατάσταση μαζί και έτσι γυμνοί ανακατώνονταν με τον 
κόσμο. Κανένας δεν τολμούσε να τους πει τίποτα. Εάν κάποιοι 
επιχειρήσουν να κάνουν σήμερα τα ίδια, εμείς ξέρουμε τί θα 
τους κάνουμε. Και το κράτος ξέρει. Βέβαια, σύμφωνα με τα 
λεγόμενα του υπουργού Εσωτερικών τους παρεμπόδισαν. Εάν 
δεν τους παρεμποδίσετε, να ξέρετε ότι ο λαός θα τους εμποδί-
σει! Οι κάτοικοι του Μαζενταράν ή του Ραστί θα επιτρέψουν 
να γίνουν οι παραλίες όπως ήταν παλιά; Οι κάτοικοι του Μπε-
ντέρ Πεχλεβί θα επιτρέψουν τους άνδρες και τις γυναίκες να 
κολυμπούν στη θάλασσα, να πίνουν και να κάνουν αλητείες; 
Αυτός είναι ο πολιτισμός λοιπόν, που θέλουν. Αυτή είναι η 
ελευθερία που επιθυμούν, να χαρτοπαίζουν, να γδύνονται μαζί 
άνδρες και γυναίκες και να κάνουν ένα σωρό ασχήμιες (463).

7.4.1358 (1979) 

****** 

Εκείνα τα ξεπουλημένα, τα μισθωμένα μολύβια δραστη-
ριοποιήθηκαν και τώρα για να παρασύρουν τους νέους μας. 
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Μιλούν, γράφουν και χαρακτηρίζουν οπισθοδρομικότητα, συ-
ντηρητικότητα την παρεμπόδιση της ελευθερίας των πολιτών 
να κολυμπούν με εκείνο τον αηδιαστικό τρόπο στις παραλίες. 
Πολιτισμός, είπαν, είναι να γδύνονται και να κολυμπούν μαζί 
οι γυναίκες και οι άνδρες. Εάν αυτό απαγορεύεται, υπάρχει 
οπισθοδρομικότητα και συντήρηση. Πολιτισμός είναι επίσης, 
να πηγαίνουν οι νέοι στον κινηματογράφο και να απασχολού-
νται μόνο με αυτό (464).

30.4.1358 (1979) 

****** 

Το καλοκαίρι. Έφτιαξαν πλαζ στις παραλίες για να κολυμπούν 
μαζί άνδρες και γυναίκες. Τους παρέσυραν στις πλαζ. Προσέφε-
ραν τα πάντα δωρεάν, για να πηγαίνουν οι νέοι και να κάνουν 
ότι θέλουν. Το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό. Το βα-
σικό πρόβλημα ήταν ότι υπήρχε μια πλεκτάνη πίσω από αυτά. 
Ήθελαν να απασχολούν τους νέους με αυτά τα πράγματα για να 
παρεμποδίσουν την φυσική και ανθρώπινη εξέλιξή τους (465).

30.4.1358 (1979)

******* 

Υποδαύλιζαν και υποκινούσαν τους νέους να πηγαίνουν 
μαζί στις παραλίες. Αυτό δεν το έκαναν, γιατί ήθελαν να δι-
ασκεδάζουν οι νέοι μας, αλλά για να τους οδηγήσουν στην 
καταστροφή (466).

30.4.1358 (1979) 

******** 

Ένα κομμάτι από τα παιχνίδια τους ήταν και η συνύπαρξη 
των ανδρών και των γυναικών στις παραλίες. Ο λαός πρέπει να 
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επιδείξει σοβαρότητα και να τους παρεμποδίσει. Οι δυνάμεις 
ασφαλείας, τα κυβερνητικά όργανα να τους παρεμποδίσουν. 
Να γίνουν ραδιοφωνικές εκπομπές, οι οποίες να εξηγούν στο 
λαό τα κακά επακόλουθα αυτών των ενεργειών (467).

30.4.1358 (1979)

***** 

Ένας άνθρωπος –δεν θυμάμαι το όνομά του– έγραψε σε 
ένα περιοδικό ότι «είναι σκάνδαλο να κολυμπούν χωριστά οι 
άνδρες και οι γυναίκες. Ο πολιτισμός και ο εκσυγχρονισμός 
επιβάλλουν να κολυμπούν μαζί οι άνδρες και οι γυναίκες». 
Αυτός είναι τώρα πολιτισμός; (468).

31.4.1358 (1979) 

********* 

Οι μουλάδες δεν επιτρέπουν τους άνδρες και τις γυναίκες 
να κολυμπούν μαζί. Οι μουλάδες παρεμποδίζουν τους νέους 
μας από το να πηγαίνουν στα μπαρ, στα καπηλειά, στις χαρτο-
παικτικές λέσχες και να βυθίζονται στα όργια (469).

17.6.1358 (1979) 

***** 

Το καθεστώς του Σάχη έδειχνε ότι στηρίζει την ελευθερία 
των γυναικών 

Το τυραννικό καθεστώς που δεν αναγνώριζε κανένα δικαίωμα 
ελευθερίας στους πολίτες και τους στερούσε επί χρόνια αυτό 
το πολύτιμο αγαθό, για αν πετύχει το σκοπό του, νόμιζε ότι 
θα ξεγελάσει τον λαό με την δήθεν ελευθερία των Μουσουλ-
μάνων γυναικών, για να καταφέρει να πραγματοποιηθούν οι 
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καταραμένες επιδιώξεις του Ισραήλ. Ώ, μουσουλμανικέ λαέ! 
Σας προειδοποίησα επανειλημμένα και σας προειδοποιώ και 
πάλι για αυτούς τους κινδύνους (470).

12.2.1342 (1963) 

******** 

Είναι ελεύθεροι οι άνδρες για να είναι ελεύθερες και οι 
γυναίκες; Η ελευθερία των ανδρών και των γυναικών επιτυγ-
χάνεται με τα λόγια; Μήπως οι άνδρες και οι γυναίκες είναι 
τώρα ελεύθεροι; Μήπως οι άνδρες είναι ελεύθεροι τώρα στη 
χώρα; Σε ποιόν τομέα είναι ελεύθεροι; (471).

25.2.1343 (1964) 

******* 

Είναι γελοίο και παραπλανητικό να αναφέρονται στην 
ελευθερία των γυναικών σε μια χώρα που εδώ και πενήντα 
χρόνια το καθεστώς του Πεχλεβί δεν επέτρεψε στους πολίτες 
να δουν ούτε καν το πρόσωπο της ελευθερίας (472).

2.11. 1356 (1978) 

******** 

Στην πραγματικότητα, το πραγματικό εμπόδιο για την ελευ-
θερία των γυναικών είναι το καθεστώς του Σάχη που τις ωθεί 
στην ανηθικότητα! Το καθεστώς αυτό, όπως ποδοπάτησε τις 
ελευθερίες των ανδρών, έπραξε το ίδιο και με στις γυναίκες. 
Οι γυναίκες, όπως και οι άνδρες γέμισαν τις φυλακές του Ιράν. 
Αυτός είναι ο κίνδυνος, που τους απειλεί. Εμείς, θέλουμε να 
σώσουμε τις γυναίκες από τον κίνδυνο, που τις απειλεί (473).

16.2.1357 (1978) 

****** 
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Δυστυχώς, οι γυναίκες καταπιέστηκαν σε δυο περιόδους: 
Τη μια, την εποχή της άγνοιας. Το Ισλάμ έκανε ένα μεγάλο 
καλό και λύτρωσε τις γυναίκες από την τυραννία, που βίωναν 
την εποχή της άγνοιας. Η εποχή της άγνοιας ήταν τέτοια που 
συμπεριφέρονταν στις γυναίκες σαν ζώα και μάλιστα χειρότε-
ρα από αυτά. Η γυναίκα ζούσε κάτω από φοβερή καταπίεση 
την εποχή εκείνη. Το Ισλάμ έβγαλε και λύτρωσε τη γυναίκα 
από τον βούρκο της εποχής της άγνοιας. 

Η δεύτερη περίοδος, είναι η δική μας στο Ιράν. Στο Ιράν, οι 
γυναίκες καταπιέστηκαν, όπως την παλιά εποχή. Καταπίεσαν 
και βασάνισαν τις γυναίκες προφασιζόμενοι την απελευθέρω-
σή τους. Καθαίρεσαν τη γυναίκα από την έντιμη και αξιοπρε-
πή θέση την οποία κατείχε και υποβίβασαν την πνευματική 
της υπόσταση. Στο όνομα της ελευθερίας στέρησαν την ελευ-
θερία και από τους άνδρες και από τις γυναίκες. Προσέβαλαν 
το ήθος των γυναικών και των νέων μας. Η γνώμη του Σάχη 
για τις γυναίκες ήταν η εξής «πρέπει να είναι ξεμυαλίστρες», 
φυσικά στον κτηνώδη τρόπο που υπαινίσσεται ο Σάχης. Η γυ-
ναίκα πρέπει να είναι, έλεγε, ελκυστική από τη φυσική και 
υλική πλευρά. Υποβίβασε τη γυναίκα από το ευτελές επίπεδο 
στο επίπεδο των ζώων. Απογύμνωσε τη γυναίκα από το κύρος 
και την αξιοπρέπειά της και την υποβίβασε. Μετέτρεψε τη 
γυναίκα σε ένα διακοσμητικό αντικείμενο (474).

26.2.1358 (1979) 

******* 

Ο Σάχης μιλά για την ελευθερία των γυναικών, για ποιά 
όμως ελευθερία; Σήμερα οι γυναίκες που αποτελούν την 
πλειοψηφία του λαού του Ιράν και διεκδικούν τα ανθρώπι-
να δικαιώματά τους επιθυμούν την ανατροπή του Σάχη. Όλοι 
γνωρίζουν ότι αυτό που εννοεί ο Σάχης ως ελευθερία των γυ-
ναικών είναι η καταστροφή τους και ο υποβιβασμός τους σε 
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αντικείμενο. Σύμφωνα με τη λογική του Σάχη, ελευθερία των 
γυναικών σημαίνει να οδηγηθούν στις φυλακές οι γυναίκες, 
που δεν υποκύπτουν στις ανήθικες ορέξεις του καθεστώτος 
(475).

24.9.1357 (1978) 

********* 

Ο Ρεζά Χαν και ο γιος του υποβίβασαν τη γυναίκα από το 
αξίωμά της. Υποβίβασαν επίσης και τους άνδρες. Οδήγησαν 
στην καταστροφή τη νεολαία. Άνοιξαν, όσα περισσότερα κέ-
ντρα ακολασίας μπορούσαν για τους νέους μας. Παρέσυραν 
τους νέους μας στην ανηθικότητα επικαλούμενοι την ελευθε-
ρία, την ανάπτυξη, την πρόοδο και τον πολιτισμό. Αφαίρεσαν 
όλες τις ελευθερίες μας στο όνομα της ελευθερίας. Όσοι έζη-
σαν την εποχή του Ρεζά Χαν, αντιλαμβάνονται αυτά που λέω. 
Είδαν τί έκαναν σε εμάς και τις αξιότιμες γυναίκες την περίο-
δο εκείνη. Και εκείνοι που έζησαν την εποχή του Μοχαμμάντ 
Ρεζά, είδαν και ξέρουν. Μετέτρεψαν σε ερείπιο τη χώρα μας 
λέγοντας παραπλανητικά και μεγάλα λόγια. Και το χειρότερο 
από όλα, κατέστρεψαν το ήθος της νεολαίας μας. Οδήγησαν 
σε παρακμή το ανθρώπινο δυναμικό μας. Την εποχή των Πε-
χλεβί, οι γυναίκες ήταν πολύ καταπιεσμένες, αλλά οι ίδιες δεν 
το γνώριζαν. Η καταπίεση, που ασκήθηκε στις γυναίκες, ήταν 
ίσως χειρότερη και από εκείνη της εποχής της άγνοιας. Οι γυ-
ναίκες και τότε και τώρα καταπιέστηκαν, τυραννήθηκαν. Την 
εποχή εκείνη, τις έσωσε το Ισλάμ από την αιχμαλωσία. Ελπί-
ζουμε και τώρα το Ισλάμ να σπεύσει να τις βοηθήσει και να 
τις λυτρώσει από τον εξευτελισμό και την καταπίεση (476).

26.2.1358 (1978)

****** 
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Η δυναστεία των Πεχλεβί δεν ήθελε να δώσει ελευθερίες 
στις γυναίκες. Άλλωστε, την εποχή τους δεν ήταν ελεύθεροι 
ούτε οι άνδρες. Δεν ήταν ελεύθεροι ούτε οι άνδρες, ούτε οι 
γυναίκες. Εκείνοι θεωρούσαν ελευθερία και ανεξαρτησία τα 
ανήθικα και ανυπόληπτα πράγματα (477).

11.4.1358 (1979) 

******** 

Ισχυρίζονταν ότι έδωσαν ελευθερία στον μισό πληθυσμό. 
Στο όνομα της απελευθέρωσης του ήμισυ του πληθυσμού 
στέρησαν την ελευθερία ολόκληρης της κοινωνίας (478).

2.4.1358 (1979) 

******* 

Κατέστρεψαν τη νεολαία μας με διάφορες προφάσεις, με 
βαρύγδουπες και απατηλές ονομασίες, όπως «ελεύθεροι άν-
δρες και ελεύθερες γυναίκες». «Όλοι οι πολίτες θα είναι ελεύ-
θεροι, οι αγρότες δεν θα λέγονται πια εργάτες, θα ονομάζο-
νται γεωργοί» (479). 

14.4.1358 (1979) 

****** 

Αυτή είναι η ελευθερία, που επιθυμείτε. Η ελευθερία, που 
επιδιώκετε, θέλει τους νέους αδιάφορους και ανεύθυνους. 
Όποιος θέλει να κάνει ό,τι θέλει, να γίνει ό,τι είναι να γίνει, 
να λεηλατήσουν όλα μας τα υπάρχοντα οι μεγάλες δυνάμεις, 
αλλά οι νέοι μας να ασχολούνται με το αλκοόλ και την αλη-
τεία… Γι’ αυτό τον κακό σκοπό άνοιξαν κέντρα αλητείας και 
αλκοολισμού, μπαρ, κινηματογράφους. Ανακάτωσαν τους 
άνδρες με τις γυναίκες και λέγοντας ότι είναι ελεύθεροι και 
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ανεξάρτητοι τους παρέσυραν στην ανηθικότητα. Λεηλάτησαν 
τη χώρα μας, αλλά οι δήθεν ελεύθεροι και ανεξάρτητοι δεν 
έδωσαν την παραμικρή σημασία (480).

2.6.1358 (1979) 

****** 

Έλεγαν: «Δημιουργήσαμε ανεξάρτητους άνδρες και ανε-
ξάρτητες γυναίκες. Εμείς τους χαρίσαμε ελευθερία. Απελευθε-
ρώσαμε 15 εκατ. γυναίκες». Τι ήταν αλήθεια η ελευθερία και 
η ανεξαρτησία, που έλεγαν; Μήπως οι άνδρες ήταν ελεύθεροι 
για να είναι ελεύθερες και οι γυναίκες; Σε ποιά ζητήματα ήταν 
ελεύθεροι οι άνδρες και οι γυναίκες; Εσείς σε ποιά θέματα 
ήσασταν ελεύθερες; Εμείς σε ποιά ζητήματα ήμασταν ελεύθε-
ροι; Δηλαδή οι άνδρες ήταν ελεύθεροι και ανεξάρτητοι; Ναι, 
βέβαια ήταν ελεύθεροι σε κάποιους τομείς και εκείνοι τους 
υποκινούσαν, όσο περισσότερο μπορούσαν. Εκείνα τα πράγ-
ματα τα έκαναν ελεύθερα. Να ανοίγουν κέντρα ακολασίας 
και να πηγαίνουν γυναίκες και νέοι που ήταν φτιαγμένοι από 
την ίδια στόφα με αυτούς να διασκεδάζουν, όπως και όσο το 
επιθυμούσε η καρδιά τους. Γνωρίζετε ποιά ήταν η κατάσταση 
στις παραλίες. Εκεί ήταν ελεύθεροι και ανεξάρτητοι! Έτσι εί-
ναι, κατά την κρίση τους, οι ελεύθεροι άνδρες και οι ελεύθερες 
γυναίκες. Μήπως ήταν ελεύθερα τα περιοδικά και οι εφημερί-
δες μας, τότε, να γράψουν μια λέξη; Ήταν ελεύθερος κανένας 
από εσάς; Μπορούσατε να πείτε μια λέξη; Όχι. Αυτό που εν-
νοούσαν με την ελευθερία ήταν η ανηθικότητα και όλα όσα 
προετοίμαζαν το έδαφος γι’ αυτό τον σκοπό. Ήταν πράγματα, 
που προκαλούσαν πίκρα και πόνο. Μέσα σε λίγα χρόνια κατέ-
στρεψαν τη νεολαία μας, εξαφάνισαν τους νέους μας (481).

25.6.1358 (1979) 

****** 
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Εάν προσέξατε, υπήρχε ένα παιχνίδι στο οποίο ήθελαν να 
μπλέξουν τις γυναίκες στο όνομα των «ελεύθερων ανδρών 
και γυναικών». Στο τέλος, έγινε αντιληπτό ότι επρόκειτο 
για τέχνασμα, για απατεωνιά. την εποχή του Σάχη δεν ήταν 
ελεύθεροι ούτε οι άνδρες, ούτε και οι γυναίκες. Δεν υπήρχε 
ελεύθερη ραδιοφωνία, ελεύθερος Τύπος κ.ά. Κανείς δεν ήταν 
ελεύθερος. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε κάτι, που να λέ-
γεται ελευθερία. Κυκλοφορούσε μόνο η λέξη ελευθερία, την 
οποία προπαγάνδιζαν κατά κόρον. Η ελευθερία, που επεδίω-
καν για τη χώρα μας, οδηγούσε στην καταστροφή τους νέους 
και τις νέες μας. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν ορισμένοι συγ-
γραφείς, που επιθυμούν αυτού του είδους την ελευθερία. Την 
ελευθερία που θέλουν, την ονομάζω «εισαγόμενη ελευθερία» 
και «αποικιοκρατική ελευθερία». Δηλαδή εισάγουν αυτές τις 
ελευθερίες στις χώρες, που θέλουν να θέσουν υπό την εξάρ-
τηση τους. Προσφέρουν ως δώρα αυτές τις ελευθερίες για να 
χειραγωγήσουν τους λαούς (482).

26.6.1358 (1979) 

***** 

Οι ουλεμάδες δεν είναι εναντίον της προόδου. Είναι ενα-
ντίον της προόδου του τύπου του Μοχαμμάντ Ρεζά. Είναι ενά-
ντια σε εκείνο τον δήθεν πολιτισμό που επικαλείται και σκορ-
πίζει στον άνεμο τα πάντα μας. Οι ουλεμάδες είναι εναντίον 
«των ελεύθερων ανδρών και γυναικών» όπως τους εννοεί ο 
Σάχης και όχι στην έννοια της ελευθερίας. Ναι στην ελευθε-
ρία, αλλά τι θα γίνει με την ανευθυνότητα και την αδιαφορία; 
Ελευθερία σημαίνει να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει; (483).

26.6.1358 (1979) 

****** 
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Η μόνη ελευθερία, που είδε η χώρα μας αυτή την περίοδο, 
είναι η καταστροφική ελευθερία. Για παράδειγμα, όλοι είναι 
ελεύθεροι να πίνουν κρασί, να παίζουν χαρτιά, να πηγαίνουν 
άνδρες και γυναίκες μαζί στις πλαζ, να πηγαίνουν στα κέντρα 
ακολασίας. Όλα αυτά είναι ελεύθερα. Δεν υπήρχε ελευθερία 
να γράψει κανείς κάτι εναντίον όλων αυτών και να πει λέξη 
εναντίον του Σάχη. Μιλούσε για ελευθερία ανδρών και γυναι-
κών, αλλά τί είδους ελευθερία ήταν αυτή; Αυτό που εκείνοι 
λένε ελευθερία, εγώ το αποκαλώ «εισαγόμενη ελευθερία», 
«αποικιοκρατική ελευθερία». Όλα αυτά ήταν σχέδια (484).

27.6.1358 (1979) 

********* 

Ποιές δραστηριότητες είχαν οι γυναίκες την εποχή του 
Σάχη, που φώναζε για τις «ελεύθερες γυναίκες και τους ελεύ-
θερους άνδρες»; Η μόνη δραστηριότητα των γυναικών ήταν 
η συγκέντρωση μερικών, με εκείνες τις αδιάντροπες εμφανί-
σεις, γύρω από τον τάφο του Ρεζά Χαν, οι οποίες τον ευχα-
ριστούσαν, για την «απελευθέρωσή» τους. Ποιά ελευθερία; 
Πώς δηλαδή τις απελευθέρωσε; Δεν σκέπτονται καθόλου τί 
είδους ελευθερίες τις έδωσαν. Δεν αναλογίζονται μέχρι ποιού 
σημείου επέτρεψαν την ελευθερία των ανδρών και των γυναι-
κών. Σήμερα ορισμένοι κονδυλοφόροι, που γράφουν εναντίον 
του Ισλάμ και των ουλεμάδων, θέλουν εκείνες τις ελευθερί-
ες. Οι ελευθερίες, που επιθυμούν, είναι αυτές που υπαγορεύει 
η Δύση για να οδηγήσει τη νεολαία μας στην ανηθικότητα 
και την αλητεία. Η ελευθερία των ανδρών και των γυναικών, 
που επικαλούνται, απέβλεπε στην συμμετοχή των γυναικών 
με εκείνες τις γνωστές εμφανίσεις, στις γνωστές συγκεντρώ-
σεις, για να προσελκύουν τα αδηφάγα βλέμματα των ανδρών. 
Η ελευθερία, που ήθελαν, ήταν τέτοια που θα οδηγούσε τις 
γυναίκες, τους νέους και τους άνδρες μας στην ανηθικότη-
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τα. Ήθελαν να είναι ελεύθερη κάθε είδους ακολασία και κα-
κία. Με την ελευθερία που υπήρχε την εποχή του Σάχη, ποιά 
γυναίκα μπορούσε να πει λέξη για τα καθημερινά ζητήματα; 
Ποιός άνδρας μπορούσε να γράψει μια λέξη για αυτά που 
υπέφερε ο λαός μας από τους ξένους και από τους ντόπιους 
συνεργάτες τους; Ποιά δημοσιεύματα ήταν ελεύθερα; Πότε 
ήταν ελεύθερη η Ραδιοφωνία και η Τηλεόραση; Μήπως ήταν 
ελεύθεροι οι νέοι, οι ακαδημαϊκοί, οι φοιτητές των ιεροσπου-
δαστηρίων, ο λαός; Η πραγματική ελευθερία είχε σταυρωθεί 
τα τελευταία πενήντα χρόνια, που είμαι μάρτυρας των γεγονό-
των που συνέβησαν στη χώρα. Η ελευθερία ήταν ανύπαρκτη. 
Για παράδειγμα, οι γυναίκες δεν ήταν ελεύθερες να ασχολη-
θούν με κοινωνικές δραστηριότητες. Δεν ήταν ελεύθερες να 
συζητήσουν τα προβλήματα, που φόρτωσαν στην πλάτη του 
λαού μας η Ανατολή και η Δύση. Δεν υπήρχε καμία ελευθερία. 
Δεν υπήρχε ελευθερία να εκφράσει κανείς μια λέξη γι’ αυτά 
που υπέφερε ο λαός στα χέρια των κυβερνήσεων, που ήταν 
καθοδηγούμενες μαριονέτες των ξένων (485).

8.7.1358 (1979) 

****** 

Υπάρχουν δυο είδη ελευθερίας και ανεξαρτησίας. Το ωφέ-
λιμο είδος της ελευθερίας ήταν ανύπαρκτο την εποχή των δυο 
εγκληματιών. Αυτού του είδους η ελευθερία ήταν ριζικά απα-
γορευμένη εκείνη την εποχή. Η ελευθερία, που ήθελαν, ήταν να 
βγαίνουν οι γυναίκες στολισμένες στους δρόμους και να κάνουν 
Θεός φυλάξει, ορισμένες ασχήμιες. Αυτή ήταν η ελευθερία, που 
πρέσβευαν. Σήμερα όσοι δεν θέλουν το Ισλάμ, λυπούνται για 
εκείνη την ελευθερία και ανεξαρτησία που έχασαν (486).

8.7.1358 (1979) 

******** 
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Γνώρισαν την ελευθερία και την ανεξαρτησία σε ένα συ-
γκεκριμένο τομέα και εξαρτήθηκαν από αυτήν. Ήθελαν δη-
λαδή να κάνουν ελεύθερα ό,τι επιθυμούσαν και να πηγαίνουν 
σε όποιο κέντρο ακολασίας επέλεγαν. Η καταπίεση και τα 
εμπόδια υπήρχαν σε άλλα ζητήματα. Δεν υπήρχε ελευθερία 
να γράψει κανείς μια λέξη για τα ζητήματα της χώρας και του 
Ισλάμ. Αυτά τα θέματα ήταν απαγορευμένα (487).

4.8.1358 (1979) 

******* 

Οι γυναίκες, που έκαναν επίδειξη, ήταν τα απόβλητα 
εκείνων των γνωστών θεμάτων. Ήταν οι γυναίκες, που κα-
τέστρεφε και οδηγούσε στο βούρκο το καθεστώς του Σάχη, 
επικαλούμενο την ελευθερία και την ανεξαρτησία. Γι’ αυτό 
τον λόγο επιζητούσαν ελευθερίες κατάλληλες για την πορεία 
που ακολουθούσαν. Ήθελαν να είναι οι νέοι ελεύθεροι να κά-
νουν ό,τι επιθυμεί η καρδιά τους. Ήθελαν να βουτηχτούν στα 
βρομόνερα, να κάνουν πράγματα αντίθετα προς την αγνότη-
τα, την εγκράτεια. Επειδή γνώριζαν ότι ο λαός ήταν αντίθε-
τος με αυτές τις ενέργειες που θα οδηγούσαν τη χώρα στην 
καταστροφή, βγήκαν στο δρόμο με εκείνη την απαράδεκτη 
εμφάνισή τους και έκαναν επιδείξεις (488).

9.8.1358 (1979) 

****** 

Έκαναν σαματά για την ελευθερία των γυναικών και των 
ανδρών, μαζί με τα παράσιτά τους στα συμβούλια της δυνα-
στείας. Οι δυνάμεις ασφαλείας και τα όργανα του Σάχη προ-
κάλεσαν αναστάτωση με την ελευθερία των ανδρών και των 
γυναικών. Όλοι γνωρίζετε ότι την εποχή διακυβέρνησης του 
πατέρα και του αντάξιου γιου του, δεν υπήρχε καμία ελευθε-
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ρία. Τότε που αυτοί οι δυο εγκληματίες δέσποζαν πάνω στο 
λαό, κανείς δεν είχε το δικαίωμα να πει ελεύθερα δυο λόγια. 
Υπήρχε μόνο ελευθερία για να σπρώξει στην βρωμιά και την 
ακολασία τους νέους μας. Αυτοί δεν έβλαψαν μόνο το αν-
θρώπινο δυναμικό της χώρας, αλλά τον υπόγειο και υπέργειο 
πλούτο μας. Παρέλυσαν τους ανθρώπους μας, αφάνισαν τους 
νέους μας και τους κατέστησαν ανίκανους να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στην πατρίδα. 

Άφησαν ορθάνοιχτες τις πόρτες όλων των χώρων ακολασί-
ας. Διαφήμισαν όλα αυτά τα στέκια για να παρασύρουν τους 
νέους μας. Έθαψαν τα νιάτα τους σε αυτά τα μέρη. Έκλεψαν 
τα νιάτα τους και τους παρέλυσαν. Οι αδελφές μας, που έπε-
σαν στην παγίδα τους, έγιναν υποχείρια εκείνων των εγκλη-
ματιών και εγκατέλειψαν τα ανθρώπινα καθήκοντά τους. Αυτό 
είναι πολύ θλιβερό για τις έντιμες και επιμελείς γυναίκες. Η 
κατάσταση, στην οποία οδήγησαν τις γυναίκες στο όνομα της 
ελευθερίας, αποτελεί ντροπή για όλους εκείνους, που δεν έχα-
σαν ακόμα την ανθρωπιά τους (489).

25.9.1358 (1979) 

*********** 

Κείμενα για τον ιμπεριαλισμό, την λεηλασία και τα 
εγκληματικά σχέδια σε βάρος των γυναικών που ετοί-
μασε το καθεστώς των Πεχλεβί 

Ομιλία του Ιμάμη σε ομάδα γυναικών από την πόλη Μα-
σχάντ 

Στο Όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Ζητώ πρώτα απ’ όλα συγνώμη από εσάς τις κυρίες που κά-

θεστε κάτω από αυτό τον καυτό ήλιο. Σας ευχαριστώ όλες. 
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Όταν ήμουν στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό μάθαινα 
τις πολύτιμες δραστηριότητες των γυναικών της πόλης Μα-
σχάντ. Ασφαλώς με τέτοιες γυναίκες, αισθάνομαι υπερηφά-
νεια και ψυχική ανάταση. Επειδή ενοχλείστε κάτω από τον 
καυτό ήλιο, θα αρκεστώ σε μια σύντομη περιγραφή. Εάν 
κοιτάξετε προσεκτικά αυτά που κάνουν τα κράτη και εκεί-
νοι που έχουν τη δύναμη στα χέρια τους, θα ανακαλύψετε τα 
συγκεχυμένα και αόριστα σημεία τους. Ο Ρεζά Σαχ ήρθε κι 
έκανε πραξικόπημα, έκανε επανάσταση, έριξε την κυβέρνηση 
του Ιράν και ανέβηκε στο θρόνο. Στη συνέχεια, ανέλαβε την 
εξουσία ο Μοχαμμάντ Ρεζά, δηλαδή ο γιος του. Αυτοί έκαναν 
τέτοια πράγματα που μπορούσαν να φανούν στην αρχή θετι-
κά και ωφέλιμα για τους ανίδεους και απρόσεκτους ανθρώ-
πους. Έκαναν ορισμένα πράγματα στο όνομα του πολιτισμού 
και της μεταρρύθμισης, που έδειχναν ότι κάποιο λάκκο είχε 
η φάβα. Για παράδειγμα, ο αναδασμός της γης. Αρχικά ξέ-
σπασε μεγάλος θόρυβος για το ζήτημα του αναδασμού της 
γης. Έλεγαν: «Θα κάνουμε αυτό κι εκείνο, θα καταργηθούν οι 
σχέσεις αγρότη-γαιοκτήμονα, κάθε γεωργός θα καλλιεργεί τη 
γη του κ.ά.». Έλεγαν διαρκώς μέσω του ραδιοφώνου και στις 
αγορεύσεις τους τέτοια πομπώδη λόγια για να εξαπατήσουν 
τον λαό. Τώρα, όμως, καταλάβαμε τις προθέσεις τους. Άλλω-
στε τις ξέραμε και από πριν. Γνωρίζουμε ότι δεν υπήρχε θέμα 
μεταρρύθμισης, ούτε παροχής ελευθεριών στους αγρότες. Δεν 
έτρεφαν, επίσης, καμία ανησυχία για να φάει ο αγρότης και 
ο φτωχός κόσμος μια μπουκιά ψωμί. Αντιθέτως, ήθελαν να 
μετατρέψουν το Ιράν σε καταναλωτική αγορά των ΗΠΑ. Σή-
μερα γνωρίζουμε ότι ήθελαν να παραλύσουν τη γεωργία και 
τη βιομηχανία του Ιράν για να έχουν την ανάγκη των ΗΠΑ σε 
όλους τους τομείς. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που ακόμα και 
σήμερα συνεχίζεται η εξάρτηση από το εξωτερικό. Μιλούσαν 
για αναδασμό της γης και οδήγησαν τη χώρα στο κακό. Για 
παράδειγμα, επίσης, είχαμε και το θέμα «ανεξάρτητες γυ-
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ναίκες, ανεξάρτητοι άνδρες». Ελευθερία σε όλους! Ελευθε-
ρία στις γυναίκες! Ελευθερία στους άνδρες! Εγώ κι εσείς τα 
ζήσαμε όλα αυτά. Ίσως η καταπίεση, που έζησε το Ιράν την 
περίοδο του πατέρα και του γιου, να μην είχε όμοιά της σε 
όλη την ιστορική διαδρομή της χώρας. Ούτε οι άνδρες, ούτε 
οι γυναίκες ήταν ελεύθεροι. Όλοι ζούσαν κάτω από πίεση και 
ήταν δυστυχισμένοι. Την εποχή του Ρεζά Χαν οργάνωσαν εκ-
δηλώσεις για να γιορτάσουν την άρση των διομολογήσεων. 
Έλεγαν ότι «η χώρα προόδευσε». Έγραφαν διθυράμβους στις 
εφημερίδες και ταυτόχρονα αναγνώριζαν το δικαίωμα της ετε-
ροδικίας στους Αμερικάνους. Όλα αυτά εξαρτιόνταν από τη 
βούληση της εξουσίας. Η άρχουσα τάξη, που είχε την εξουσία 
στα χέρια της, έλεγε κάτι και στη συνέχεια οι χειροκροτητές 
της ξέσπαγαν θόρυβο και τη στήριζαν. 

Μια από τις μεταρρυθμίσεις που εμπνεύστηκαν από τον 
Ατατούρκ την εποχή του Ρεζά Χαν, ήταν και η απαγόρευση 
της κάλυψης των γυναικών. Εξύμνησαν με ποικίλους τρόπους 
αυτή τη μεταρρύθμιση στον τρόπο ένδυσης των γυναικών. 
Είναι απερίγραπτα όλα όσα είπαν και έγραψαν για τους ου-
λεμάδες, που εναντιώθηκαν σε αυτή την απόφαση. Ίσως να 
έχετε ακούσει κι εσείς τα σατυρικά ποιήματα, που έγραψαν. 
Αργότερα, έγινε αντιληπτό ότι με την απαγόρευση αυτή δεν 
είχαν καμία πρόθεση να εξυπηρετήσουν τις γυναίκες. Ήθελαν 
με τη βία και την καταπίεση να εξαφανίσουν τη μερίδα των 
γυναικών. Ήθελαν να αφαιρέσουν από τις γυναίκες το πολύ-
τιμο καθήκον που έχουν επωμιστεί, να ανατρέφουν σωστά τα 
παιδιά τους, που θα αναλάβουν στα χέρια τους το πεπρωμένο 
της χώρας. Δεν ήθελαν να λάβουν τα παιδιά ισλαμική και πα-
τριωτική αγωγή, για να μην δυσκολευτούν οι δάσκαλοι που 
διόρισαν στα Σχολεία να γαλουχήσουν κατάλληλα τα παιδιά 
και να τα στρέψουν προς το μέρος του καθεστώτος. Για τον 
λόγο αυτό ήθελαν να αφαιρέσουν από τις γυναίκες αυτή την 
ιερή αποστολή και κατά τη γνώμη τους να τις απελευθερώ-
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σουν. Είδατε πως τις απελευθέρωσαν! Εγώ τα έζησα, ίσως τα 
παιδιά σας δεν τα θυμούνται. Είδα με τα ίδια μου τα μάτια τί 
έκαναν στις γυναίκες του Ιράν. Με πιέσεις και με την απειλή 
της ξιφολόγχης αφαίρεσαν τα τσαντόρ τους και τις κατέστη-
σαν ανίκανες να αναθρέψουν τα παιδιά τους. Γιατί αν αυτές 
ασχοληθούν με άλλα πράγματα, δεν θα αναμειχθούν στα ση-
μαντικά ζητήματα. Ασφαλώς η ενασχόληση της γυναίκας με 
ένα επάγγελμα είναι απόλυτα θεμιτό πράγμα, αλλά όχι με τον 
τρόπο, που εκείνοι ήθελαν. Στόχος τους δεν ήταν να αποκτή-
σει ένα επάγγελμα η γυναίκα. Ήθελαν να απομονώσουν τους 
άνδρες και τις γυναίκες από τη φύση τους και να παρεμποδί-
σουν τη σωστή ενηλικίωσή τους. Επεδίωκαν να εμποδίσουν 
τα παιδιά μας να πάρουν μια σωστή αγωγή και παιδεία. Γι’ 
αυτό έθεσαν από την πρώτη στιγμή εμπόδια και στέρησαν 
από τις μητέρες που είναι οι πυρήνες της διαπαιδαγώγησης, 
την ανατροφή των παιδιών τους. Στη συνέχεια, όταν τα παιδιά 
πήγαν στο Δημοτικό, δέχτηκαν άσχημη προπαγάνδα και λο-
ξοδρόμησαν με τα στρεβλά βιβλία, που διδάχτηκαν. Επίσης, 
στο Πανεπιστήμιο τα πιόνια του καθεστώτος δεν επέτρεψαν 
στα παιδιά να ενηλικιωθούν φυσιολογικά και σωστά. Εμπόδι-
σαν την ανατροφή σωστών επιστημόνων, πατριωτών και θρη-
σκευόμενων πολιτών. Είδαμε ότι όλα, όσα έκαναν, ήταν αντί-
θετα με τις εθνικές μας αξίες και τα ζητήματα της χώρας. Για 
παράδειγμα, εξετάζοντας τα ζητήματα των διομολογήσεων, 
του αναδασμού και άλλα, διαπιστώνουμε ότι ο πραγματικός 
σκοπός τους ήταν η παρεκτροπή. Δεν είχαν καμία πρόθεση 
μεταρρύθμισης ή προόδου. Στόχος τους ήταν να παρεμποδί-
σουν την εξέλιξη και την πρόοδο της χώρας. Άλλωστε η απα-
γόρευση της κάλυψης των γυναικών που επέβαλε ο Ρεζά Χαν, 
μιμούμενος την Τουρκία, ήταν απόλυτα αντίθετη με τα θέμα-
τα της πατρίδας μας. Εμείς είδαμε ότι εσείς οι μουσουλμάνες 
γυναίκες είστε το πιο ενεργό και δραστήριο τμήμα του λαού, 
που προσέφερε τις υπηρεσίες του στο ισλαμικό κίνημα. Εσείς 
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με την παραδοσιακή σας ένδυση βγήκατε στους δρόμους και 
βοηθήσατε το ισλαμικό κίνημά μας. Στην προσπάθειά σας 
συμμετείχε μόνο ένα μικρό τμήμα εκείνων που έλαβε την 
εκπαίδευση τους, το οποίο βρισκόταν εγγύτερα σε εσάς. Η 
πλειοψηφία εκείνων που έλαβαν την εκπαίδευση τους, δεν 
μετείχε σε αυτές τις προσπάθειες. Εξάλλου, ορισμένοι άνδρες 
που δεν είχαν καμία συμμετοχή, καμία συμβολή σε αυτό τον 
αγώνα, θέλουν τώρα να επωφεληθούν από την κατάσταση. Η 
πεφωτισμένη μερίδα του λαού αποκαλεί αυτούς τους ανθρώ-
πους πολίτες τρίτης κατηγορίας. Στην πραγματικότητα πρέπει 
να τους αποκαλούν εβδόμη κατηγορία κολασμένων. Η πρώ-
τη κατηγορία των πεφωτισμένων εργάστηκε για την πατρίδα 
και ανέτρεψε το καθεστώς του Σάχη. Οι άλλοι κύριοι κάνουν 
τώρα επιδρομές από την Αμερική και την Ευρώπη προσπαθώ-
ντας να αποκομίσουν ένα μερίδιο για τον εαυτό τους. Ορισμέ-
νες γυναίκες επίσης, που δεν είχαν την παραμικρή συμμετοχή, 
προσπαθούν να αποκομίσουν ένα μερίδιο από τη σημερινή 
κατάσταση, την οποία βλέπουν σαν ένα στρωμένο τραπέζι. Ο 
Μεγαλοδύναμος Θεός να προστατεύει αυτή την μερίδα των 
πεφωτισμένων και να σας χαρίζει όλους ευτυχία. Εσείς δεν 
αναμένετε πια τίποτα! Εσείς προσφέρατε και προσφέρετε τις 
υπηρεσίες σας στο Ισλάμ, δεν επιδιώκετε αξιώματα και θώ-
κους. Εσείς προσφέρατε την ουσιαστική βοήθεια. Εσείς είστε 
εκείνες, που θα προσφέρετε και στη συνέχεια. Εκείνες που 
δεν έκαναν το παραμικρό, ήρθαν τώρα και ζητούν να γίνουν 
υπουργοί, βουλευτές, βεζίρηδες και δεν ξέρω τί άλλο. Θα πε-
ριμένουν για πολύ καιρό ακόμα… Καλά θα κάνουν να αναλο-
γιστούν τί έκαναν μέχρι τώρα.. 

Αυτό είναι μόνο ένα όνειρο απατηλό. Άλλοι θα ταλαιπω-
ρηθούν, εσείς θα κάθεστε ήσυχα ή θα ζείτε στο εξωτερικό 
και θα έρθετε μετά να καρπωθείτε τους κόπους των άλλων! 
Αυτοί, που έχουν δικαιώματα, είναι η πρώτη κατηγορία και 
οι γυναίκες που κάθονται εδώ και εκπροσωπούν τις αδελφές 
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τους από τη Μασχάντ, καθώς και όλες οι γυναίκες του Ιράν. 
Οι εργάτες, οι αγρότες, οι μικροεπαγγελματίες, οι άνθρωποι 
που έμειναν μακριά από τα Πανεπιστήμια, και οι ιερωμένοι 
που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στο κίνημα δεν έχουν τό-
σες απαιτήσεις όσο οι άλλοι. Εκείνοι, που επιδιώκουν οφέ-
λη, δεν προσέφεραν τίποτα στην επανάσταση. Ήρθαν τώρα 
εδώ και ζητούν αξιώματα, θέλουν να γίνουν Πρόεδροι. Οι 
άνθρωποι που ήραν τα φερέφωνα του Σάχη, ήρθαν εδώ και 
ζητούν θώκους και αξιώματα. Ξαφνικά όλοι έγιναν επαναστά-
τες! Όσοι έρχονται δίπλα μας τώρα, λένε ότι αγωνίστηκαν για 
την επανάσταση. Ψεύδονται, το ξέρω, αλλά τί να τους πω; 
Νομίζουν ότι δεν ξέρω τις ανοησίες που λένε «αγωνιστήκαμε 
για την επανάσταση, φυλακιστήκαμε κ.ά.». Καλά, αλλά εγώ 
γνωρίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς υπηρετήσατε το καθε-
στώς του Σάχη! Η πλειοψηφία σας εργαζόταν για εκείνους, 
πώς τώρα γίνατε επαναστάτες; Όχι! Εσείς δεν ήσασταν επα-
ναστάτες και δεν θα γίνετε ποτέ. Εάν, Θεός φυλάξει, μια μέρα 
ηττηθεί η επανάσταση, εσείς θα σταθείτε ενάντια στις τάξεις 
των επαναστατών και θα φωνάξετε «να ζήσει ο τάδε». Εμείς 
σας γνωρίζουμε. Προσέξτε λιγάκι και κοιτάξτε να βελτιώ-
σετε τους εαυτούς σας. Εμείς πρέπει να εργαστούμε για την 
πεφωτισμένη τάξη, για τους εργάτες, τους υπαλλήλους που 
εσείς θεωρείτε αδύναμους, οι οποίοι στην πραγματικότητα εί-
ναι ανώτεροι από εσάς. Οι κυβερνήσεις πρέπει να εργάζονται 
προς όφελος αυτών των ανθρώπων. Έχετε πολλά πλούτη και 
αγαθά στις Τράπεζες, στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Έχε-
τε επιχειρήσεις, εμπορικές δραστηριότητες και τί μας λέτε; 
Εκείνοι δεν έχουν τίποτα, αλλά μετείχαν στην επανάσταση. Ο 
Θεός ξέρει, όταν είδα προχθές εκείνη τη σκηνή στην τηλεόρα-
ση… Εκείνους που ζουν στα παραπήγματα της Τεχεράνης… 
Όταν τους ρώτησαν τί κάνετε εδώ, απάντησαν «την ημέρα 
παίρνουμε τα παιδιά μας και πηγαίνουμε στις διαδηλώσεις». 
Αυτοί που ζούσαν στα παραπήγματα, συμμετείχαν στις διαδη-
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λώσεις και μας οδήγησαν στη νίκη. Η κυβέρνηση πρέπει να 
κάνει κάποια πράγματα γι’ αυτούς. Εσείς που στεκόσασταν 
στην άκρη την ώρα των διαδηλώσεων ήρθατε και διεκδικείτε 
τώρα οφέλη; Αυτοί, που διεκδικούν οφέλη, ας επιστρέψουν 
στις δουλειές τους. Ο Θεός να φυλάει και να προστατεύει τους 
πεφωτισμένους. Ο Θεός να προστατεύει εσάς τις γυναίκες και 
να σας χαρίζει ευτυχία. Να μεταφέρετε τους χαιρετισμούς μου 
σε όλες τις γυναίκες της Μασχάντ, τις οποίες εκπροσωπείτε. 
Εγώ εργάζομαι και υπηρετώ εσάς.

Vesselamu aleykum verametullahi ve berekati 
(Χαιρετισμούς σε όλους σας)

26.2.1358 (1979) 

******* 

Ομιλία προς τις δασκάλες και τις μαθήτριες που ήρθαν από 
τις πόλεις Μασχάντ, Αμούλ και Αμπαντάν 

Στο Όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω τις κυρίες και να τις 

εκφράσω την εκτίμησή μου για τις σπουδές, που κάνουν. Θέλω 
να ευχαριστήσω και να προσευχηθώ για όλες τις κυρίες, που ήρ-
θαν από το Χορασάν, το Αμούλ και το Αμπαντάν, μέχρι εδώ.

Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το σημείο: τι 
είδους ελευθερία ήταν αυτή, που ήθελε το καθεστώς του Σάχη 
και αυτή που ακολουθούν τα χνάρια του; Ποιός ήταν ο ρόλος 
της γυναίκας στην κοινωνία πριν από τον Σάχη; Ποιός ήταν 
o ρόλος την εποχή του και πώς είναι μετά από αυτόν; Όσοι 
μελετούν την ιστορία αυτού του αιώνα, γνωρίζουν ότι στα 
αγνά κινήματα που έγιναν πριν από την εποχή των Πεχλεβί, 
όπως το Κίνημα Καπνού, της Συνταγματικής Μεταρρύθμισης, 
οι άνδρες και οι γυναίκες συμμετείχαν μαζί σε όλες τις δρα-
στηριότητες. Οι γυναίκες την εποχή εκείνη είχαν συμμετοχή 
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στα κοινωνικά, πολιτικά ζητήματα της χώρας. Όπως οι άνδρες 
εξεγέρθηκαν και επαναστάτησαν εκείνη την εποχή, για να πα-
ρεμποδίσουν τη συμφωνία Καπνού, που θα μας οδηγούσε στην 
απώλεια των πάντων, κατά τον ίδιο τρόπο εξεγέρθηκαν και οι 
γυναίκες. Επίσης, στο κίνημα για τη Συνταγματική Μεταρρύθ-
μιση μετείχαν οι άνδρες και οι γυναίκες. Αυτές ήταν δραστηρι-
ότητες, που έλαβαν χώρα πριν από το καθεστώς του Σάχη. Όλοι 
σας γνωρίζετε ότι οι γυναίκες ήταν μπροστάρηδες στην εξέ-
γερση, που πραγματοποίησε ο μουσουλμανικός λαός μας για 
την ανατροπή του Σάχη, αλλά και μετά από αυτόν. Μπορούμε 
να πούμε ότι οι δραστηριότητες των γυναικών ήταν ανώτερες 
των ανδρών. Γιατί οι γυναίκες, που βγήκαν στους δρόμους και 
στάθηκαν μπροστά στα τανκς και τα κανόνια, εμψύχωσαν και 
πολλαπλασίασαν τη δύναμη των ανδρών. Όταν οι άνδρες δουν 
τις γυναίκες να στέκονται μπροστά στα τανκς, αποκτούν μεγα-
λύτερη δύναμη. Με λίγα λόγια είδαμε ότι οι αδελφές μας προ-
σέφεραν πολλά σε αυτό το κίνημα, αλλά και μετά την ανατροπή 
του Σάχη δραστηριοποιούνται σε όλα τα επίπεδα. Συμμετέχουν 
ενεργά με ελεύθερη βούληση στον ιερό πόλεμο για την ανοικο-
δόμηση και ανασυγκρότηση της χώρας. Βλέπετε την κατάστα-
ση και δεν χρειάζεται να επεκταθούμε σε λεπτομέρειες.

Ναι, την εποχή του Σάχη φωνασκούν για την ελευθερία των 
ανδρών και των γυναικών. Τι είδους δραστηριότητες είχαν οι 
γυναίκες; Η μόνη δραστηριότητα των γυναικών, που είδαμε 
την εποχή εκείνη, ήταν η συγκέντρωση ορισμένων από αυτές 
στον τάφο του Ρεζά Χαν, οι οποίες τον ευχαριστούσαν, γιατί 
τους προσέφερε ελευθερία. Ποιά ελευθερία; Τί είδους ελευθε-
ρία; Τι έκανε δηλαδή ο Ρεζά Χαν; Δεν σκέπτονται βέβαια τι 
είδους ελευθερία και ανεξαρτησία τους έδωσε και μέχρι ποιού 
σημείου ήθελε ελεύθερους τους άνδρες και τις γυναίκες. Ναι, 
υπήρχε η ελευθερία, που ήθελαν. Σήμερα κάποιοι που παίρνουν 
το μολύβι στο χέρι και γράφουν εναντίον του Ισλάμ και των ου-
λεμάδων, ζητούν εκείνη την ελευθερία. Αυτή ήταν μια ελευθε-
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ρία, μια ανεξαρτησία που υπαγόρευε η Δύση, για να παρασύρει 
τη νεολαία στην ανηθικότητα και τις ακολασίες. Αυτοί θέλουν 
τέτοιου είδους ελευθερία για τους άνδρες και τις γυναίκες. Για 
να πηγαίνουν οι γυναίκες σε εκείνες τις γνωστές συγκεντρώ-
σεις, με τις προκλητικές εμφανίσεις τους και να προσελκύουν 
τα βλέμματα των ανδρών, που δεν είναι καθόλου καλοπροαίρε-
τα. Αυτή είναι η ελευθερία και η ανεξαρτησία, που θέλουν. Με 
τον τρόπο αυτό θα οδηγήσουν τις αδελφές μας, τους νέους μας 
και τους άνδρες στην ακολασία και την ανηθικότητα. Θέλουν 
να είναι ελεύθερη κάθε είδους ασχήμια και κακία. Μήπως την 
εποχή του Σάχη, οι γυναίκες ήταν ελεύθερες να πουν έστω μια 
λέξη για τα καθημερινά προβλήματα; Ή μήπως κανένας άν-
δρας μπορούσε να γράψει αυτά, που υποφέρει ο λαός μας από 
τα χέρια των ξένων και των συνεργατών τους στο εσωτερικό; 
Ποιά έντυπά μας ήταν ελεύθερα τότε; Μήπως ήταν ελεύθερη η 
ραδιοφωνία και η τηλεόραση; Μήπως ήταν ελεύθεροι οι νέοι, 
οι ακαδημαϊκοί, οι ιερωμένοι, οι φοιτητές, ο λαός την εποχή 
εκείνη; Από όσα γνωρίζω, σε αυτά τα πενήντα χρόνια η πραγ-
ματική ελευθερία που θα ήταν για το καλό της κοινωνίας, ήταν 
σταυρωμένη. Δεν υπήρχε τίποτα, που να λέγεται ελευθερία. Οι 
γυναίκες δεν ήταν ελεύθερες να εκφραστούν και να δραστηρι-
οποιηθούν για τα ζητήματα της χώρας. Κανείς δεν ήταν ελεύ-
θερος να πει τί υπέφερε ο λαός από τα χέρια της Δύσης και της 
Ανατολής. Δεν υπήρχε ελευθερία να εκφράσει κανείς μια λέξη 
το τι υπέμενε ο λαός από τις κυβερνητικές μαριονέτες.

Όλα αυτά μπορούμε να τα μελετήσουμε σε τρεις χρονικές 
περιόδους. Το ένα τμήμα το είδατε, το ζήσατε. Το άλλο κατα-
γράφεται στην ιστορία. Τον τελευταίο αιώνα μπορούμε να τον 
ερευνήσουμε σε τρία τμήματα: 

Ας θεωρήσουμε ως ένα τμήμα την αρχή του αιώνα μέχρι 
την εποχή του Ρεζά Χαν. Ας εξετάσουμε τις ιδιαιτερότητες 
εκείνης της εποχής, τη θέση της γυναίκας, τα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες της. Βέβαια και τότε υπήρχε μια ανήθικη κυ-
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βέρνηση. Το δεύτερο τμήμα ας ξεκινήσει από την εποχή της 
ήττας του καθεστώτος, όταν δεν μπορούσε πια να κάνει τίπο-
τα, μέχρι σήμερα. Επίσης να αξιολογήσουμε την περίοδο ανό-
δου του Σάχη στην εξουσία με την επανάσταση και μέχρι την 
απώλεια της δύναμής του. Αναλύοντας αυτές τις περιόδους 
θα σας παρουσιάσουμε το στραγγάλισμα που έκαναν στους 
Μουσουλμάνους και το Ισλάμ χύνοντας κροκοδείλια δάκρυα 
για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Την εποχή των Κατζάρ 
(1795-1925), το Ισλάμ δεν ήταν ήσυχο. Αλλά, οι Μουσουλμά-
νοι ήταν πιο δυνατοί και η κυβέρνηση δεν τυραννούσε τόσο 
τους ουλεμάδες. Η κυβέρνηση ήταν αδύναμη έναντι των μου-
σουλμάνων και του λαού. Όταν ήρθε στην εξουσία ο Ρεζά 
Χαν, τον βοήθησαν, τον ενίσχυσαν και καταπίεσε τους ουλε-
μάδες και τον λαό. Τελικά, αποδυναμώθηκε η δύναμή του και 
ανέλαβε την εξουσία ο γιος του, αλλά και αυτός με τη σειρά 
του ηττήθηκε. Η Τρίτη περίοδος είναι αυτή που άρχισε με την 
πτώση του Σάχη μέχρι σήμερα. Ας δούμε λοιπόν σε ποιά επο-
χή οι γυναίκες ήταν πιο ελεύθερες. Η ελευθερία και η ανεξαρ-
τησία, που απολαμβάνουν σήμερα οι γυναίκες, είναι ωφέλιμη 
για το Ισλάμ, για τους μουσουλμάνους και για την πατρίδα 
μας. Οι γυναίκες μετέχουν ελεύθερα σε όλες τις κοινωνικές 
δραστηριότητες. Είναι, επίσης, ελεύθερες να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στην πατρίδα. Κάτι που, όπως είδατε, έκαναν 
και κάνουν. Σήμερα είναι ελεύθερες να εκφράσουν τη γνώμη 
τους για τα ζητήματα της χώρας, να επικρίνουν την κυβέρνη-
ση, τις επίσημες και ανεπίσημες υπηρεσίες. Άλλωστε είδατε 
την κριτική, που άσκησαν τώρα. Βλέπετε ότι είναι ελεύθερες 
και δεν περιορίζονται με τίποτα για τα ζητήματα που αφο-
ρούν στην πατρίδα, το λαό μας, τα πολιτικά και κοινωνικά 
πράγματα. Μπορείτε να μας αναφέρετε έστω μια περίπτωση, 
που θέλατε να κάνετε μια ομιλία για το καλό της πατρίδας 
και να σας εμπόδισαν με την απειλή της ξιφολόγχης; Όχι, δεν 
υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση πια. Και την περίοδο πριν το 
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Ρεζά Χαν, οι γυναίκες ήταν μάχιμες. Συμμετείχαν ενεργά σε 
όλα, όσα συνέβαιναν στη χώρα. Αναφέρθηκα προηγουμένως 
στο κίνημα του καπνού και της συνταγματικής μοναρχίας. Η 
παρουσία των γυναικών ήταν έντονη και στις δυο περιπτώ-
σεις. Οι γυναίκες μπορούσαν να παρεμβαίνουν σε κάποιο γε-
γονός, που προέκυπτε και να αντιδρούν μαζί με τους άνδρες 
με τον τρόπο που θεωρούσαν κατάλληλο για την περίπτωση. 
Έλεγαν, βροντοφώναζαν αυτά που έπρεπε να πουν και τακτο-
ποιούσαν το θέμα. Αυτή την Τρίτη περίοδο διαπιστώσατε ότι 
δεν παρεμποδίστηκε από τους ουλεμάδες η συμμετοχή σας σε 
μαζικές συγκεντρώσεις, δεν απαγορεύτηκε η έξοδός σας από 
το σπίτι. Χάρη, μάλιστα σε αυτές τις δικές σας ενέργειες και 
την ελευθερία σας κατάφερε ο λαός μας να νικήσει.

Ας δούμε, όμως, την ελευθερία και ανεξαρτησία, που πρέ-
σβευαν οι άλλοι. Η ελευθερία που επιζητούσαν την εποχή του 
Ρεζά Χαν, αλλά κυρίως του γιου του δεν ήταν ελευθερία αλλά 
καταστροφή του έθνους. Μπορείτε να διαιρέσετε την ελευθε-
ρία στα δυο, την εποχή εκείνη. Από τη μια υπήρχε λογοκρισία 
και δεν επιτρεπόταν να λεχθεί, να γραφτεί το παραμικρό στον 
τύπο, στην Τηλεόραση στο Ραδιόφωνο, στα βιβλία και σε όλα 
τα έντυπα. Δεν υπήρχε καμία ελευθερία έκφρασης, γιατί ό,τι 
υποφέραμε προερχόταν από την εξουσία και τους πάτρωνές 
της. Εάν θέλετε να τα πούμε, πρέπει να αρχίσουμε από την επο-
χή του Ρεζά Χαν. Πρέπει να περιγράψουμε τα εγκλήματα, που 
έκανε εκείνος και στη συνέχεια ο γιος του. Την εποχή εκείνη 
όμως δεν μπορούσατε να πείτε λέξη γι’ αυτά. Δεν μπορούσατε 
να κατηγορήσετε ούτε την Αστυνομία, ούτε να πείτε μια επι-
κριτική λέξη για το κράτος. Ο Τύπος δεν μπορούσε να γράψει 
ούτε μια λέξη εναντίον του στρατού. Δεν ήταν δυνατόν να συμ-
βεί κάτι τέτοιο. Η ελευθερία και η ανεξαρτησία, που θα ήταν 
ωφέλιμη για τη χώρα, ήταν σταυρωμένη. Έσπασαν τα μολύ-
βια, έκοψαν τις γλώσσες και κανένας δεν είχε το δικαίωμα να 
πει κουβέντα. Εάν κάποιος ήθελε να πει κάτι, έπρεπε να είναι 
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φιλοφρονήσεις και έπαινοι για τον Σάχη. Την εποχή του Σάχη 
δεν υπήρχε καμία ελευθερία. Εννοούμε υγιής ελευθερία, γιατί 
ελευθερία υπήρχε: Οι πόρτες των κινηματογράφων ήταν ορ-
θάνοιχτες και προέβαλαν γνωστές εικόνες. Εάν οι νέοι μας πή-
γαιναν μερικές φορές εκεί, καταστρέφονταν και έχαναν το εν-
διαφέρον τους να κάνουν κάτι για την πατρίδα. Ανοιχτές ήταν, 
επίσης, οι πόρτες των χαρτοπαικτικών λεσχών και των κέντρων 
ακολασίας. Βλέπουμε ότι από την Τεχεράνη μέχρι το Σαμιράν 
υπήρχαν αναρίθμητα κέντρα ανηθικότητας. Όλα αυτά ήταν 
ελεύθερα και μάλιστα τα προωθούσαν μέσω του Τύπου. Τώρα 
τα πράγματα είναι καλύτερα ακόμα και από την προ του Σάχη 
εποχή. Η δυναστεία των Κατζάρ ήταν κακιά και διεφθαρμένη, 
αλλά δεν ήταν τόσο ανήθικη όσο των Πεχλεβί. Ο πατέρας και ο 
γιος κατέρριψαν ρεκόρ ανηθικότητας. Η ελευθερία που υπάρ-
χει σήμερα σους άνδρες, στις γυναίκες, στους συγγραφείς είναι 
μια ελευθερία προς όφελος δικό σας. Είστε ελεύθερες να βγείτε 
έξω και να πείτε αυτά που θέλετε. Μπορείτε να επικρίνετε την 
κυβέρνηση, τα στραβοπατήματα που κάνει κάποιος και κανείς 
δεν μπορεί να βγει και να σας πει, γιατί κατηγορείτε. Πηγαίνε-
τε να λάβετε μέρος και στον ιερό αγώνα της Ανοικοδόμησης 
και Ανασυγκρότησης της χώρας. Είστε ελεύθερες να βοηθήσει 
η μία την άλλη. Τα πάντα είναι ελεύθερα στο Ισλάμ για την 
ανατροφή των αγαπημένων παιδιών από τις αδελφές και τους 
αδελφούς μας. Το Ισλάμ απαγορεύει μόνο τα κακά πράγματα, 
τη χαρτοπαιξία, τον αλκοολισμό και την ακολασία. Κατά συνέ-
πεια, είχαμε δυο ειδών ελευθερίες. Η ωφέλιμη ελευθερία, που 
ήταν απαγορευμένη την εποχή των εγκληματιών πατέρα και 
γιου. Η ελευθερία, που ήθελαν εκείνοι, ήταν να βγαίνουν στο-
λισμένες, βαμμένες οι γυναίκες στους δρόμους και να κάνουν 
κι εγώ δεν ξέρω τι με τους νεαρούς άνδρες. Εκείνοι, αυτά τα θε-
ωρούσαν ελευθερία. Τώρα, εκείνοι, που δεν θέλουν το Ισλάμ, 
στεναχωριούνται για αυτές τις ελευθερίες. Οι αδελφές μας που 
μετέχουν στον αγώνα της Ανοικοδόμησης και Ανασυγκρότη-
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σης, όπου και αν πηγαίνουν, δεν συναντούν ούτε έναν από αυ-
τούς! Οι τύποι εκείνοι που φωνάζουν «ο λαός» και «ο λαός» εί-
ναι εκείνοι που πάνε και καίνε τα εργαλεία των αγροτών και όχι 
οι εθελοντές μουσουλμάνοι, που σπεύδουν να τους βοηθήσουν. 
Εσείς πηγαίνετε, ταλαιπωρείστε και βοηθάτε τους αδελφούς 
και τις αδελφές σας. Αλωνίζετε, θερίζετε και καλλιεργείτε τη 
γη. Εκείνοι, όμως οι κοσμικοί αριστεροί που φωνάζουν «ο λαός 
και ο λαός», πάνε και πυρπολούν τα αλώνια. Εκείνοι, επίσης, 
πυροβολούν τους αγωγούς πετρελαίου. Εκείνοι που λένε, αυτά 
κι εκείνα θα κάνουμε για το λαό… Οι γνωστοί δημοκράτες! Οι 
δημοκράτες του Κουρδιστάν θέλουν τώρα να καταστρέψουν το 
πετρέλαιο, τους αγρότες μας, τη γεωργία μας, την τεχνολογία 
μας, τα πάντα…. Φοβούνται ότι άμα σχηματιστεί μια ισλαμική 
δημοκρατία θα τους πιάσει από την ουρά και θα τους πετάξει 
έξω. Αυτός ήταν ο φόβος εκείνων, που ενεργούσαν αντίθετα 
με τις επιθυμίες του λαού. Κατά συνέπεια, αυτό για το οποίο 
φώναζαν «ανεξαρτησία» δεν ήταν η ανεξαρτησία, αλλά η κατα-
στροφή του λαού. Πραγματική ελευθερία, όπως βλέπετε, υπάρ-
χει σήμερα, αν φυσικά αφήσουν οι άλλοι. Εάν το επιτρέψουν 
τα υπολείμματα του παλαιού καθεστώτος και οι συνεργάτες και 
δούλοι των ξένων… 

Ο Μεγαλοδύναμος Θεός να προστατεύει εσάς τις αδελφές 
μας, τα παιδιά, τα νεογέννητα μωρά και όλους σας. Εύχο-
μαι σε όλες καλή επιτυχία. Πρώτα ο Θεός, θα υπηρετήσετε 
την πατρίδα και θα αναθρέψετε όπως πρέπει αυτά τα παιδιά. 
Εσείς, οι δασκάλες να εκπαιδεύσετε με την ισλαμική και αν-
θρωπιστική αγωγή τα παιδιά, ώστε να είναι χρήσιμα για την 
πατρίδα και την ανθρωπότητα. Με την αγωγή αυτή θα βο-
ηθήσετε στην ψυχική και συναισθηματική καλλιέργεια των 
παιδιών. Χαιρετισμούς σε όλες τις αδελφές μας (491).

8.7.1358 (1979) 

***** 
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Ομιλία προς τους Ιρανούς που μετείχαν στη διάσκεψη γυναι-
κών, που έγινε στην Κοπεγχάγη 

Στο Όνομα του Οικτίρμονος και Ελεήμονος Θεού 
Στην πραγματικότητα κάθε οργάνωση και κάθε φορέας 

στον οποίο μετέχουν οι υπερδυνάμεις τελικά θα κάνουν δου-
λειές προς όφελος τους. Για παράδειγμα, ο ΟΗΕ που γνωρί-
ζουμε όλοι. Οι διασκέψεις που γίνονται στο εξωτερικό, στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας και αλλού εργάζονται προς όφελος των 
υπερδυνάμεων και όλες για να ξεγελάσουν τις υπόλοιπες χώ-
ρες. Γι’ αυτό τον λόγο αναγνώρισαν στους εαυτούς τους το δι-
καίωμα του «βέτο». Μόλις γίνει κάτι αντίθετα με τις επιθυμίες 
τους, ασκούν αμέσως βέτο. Όλες οι οργανώσεις και οι φορείς, 
που σχηματίζουν κάτω από διαφορετικές ονομασίες, γίνονται 
για να ενεργοποιήσουν τους άλλους προς όφελός τους. Εμείς 
δεν εμπιστευόμαστε καθόλου τις υπερδυνάμεις. Όταν μάλι-
στα πουν κάτι σωστό, σκεπτόμαστε ότι το κάνουν για να εξα-
πατήσουν την κοινή γνώμη. 

Η πρωτοβουλία σας αυτή είναι πολύτιμη. Πρώτα ο Θεός, 
να επιτύχετε. Όπως ξέρετε, όλοι παρουσίασαν την επανάστασή 
μας ακριβώς αντίθετα με αυτό, που είναι στην πραγματικότητα. 
Εμείς πρέπει βαθμιαία να γνωστοποιήσουμε την επανάστασή 
μας με την αληθινή της όψη. Να πούμε, για παράδειγμα ότι 
όχι μόνο οι γυναίκες, αλλά όλοι απολαμβάνουν σήμερα την 
ελευθερία τους στο Ιράν. Ναι, οι γυναίκες σήμερα είναι ελεύ-
θερες και πιστές στον όρκο τους. Μάλιστα είναι περισσότερο 
ευσεβείς από τους άνδρες. Στο εξωτερικό, όμως, αναφέρεται 
ως «ένα κομμάτι του λαού» (δηλαδή δεύτερης κατηγορίας), για 
γνωστούς λόγους. Όλα αυτά ήρθαν στην επικαιρότητα την επο-
χή του Ρεζά Χαν. Η περίπτωση της απαγόρευσης της κάλυψης 
των γυναικών, δεν απέβλεπε στην ένταξη δέκα εκατ. γυναικών 
στην κοινωνία, αλλά ήταν ένα μέρος των εντολών, που πήραν 
από το εξωτερικό για να μας μετατρέψουν σε σκλάβους.
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Εσείς μπορεί να μη θυμάστε εκείνα τα γεγονότα. Όσοι ήταν 
μικροί, δεν θυμούνται αυτά που έκανε ο Ρεζά Χαν και ο γιος 
του, μιλώντας για «ελεύθερους άνδρες και ελεύθερες γυναί-
κες». Διατηρώ ανεξίτηλα στη μνήμη μου το γεγονός της απα-
γόρευσης της κάλυψης. Δεν γνωρίζετε τί έκαναν στις γυναί-
κες, σε όλη την κοινωνία. Εξανάγκαζαν τους εμπόρους, τους 
επαγγελματίες, τους ουλεμάδες να συμμετέχουν σε πάρτι μαζί 
με τις γυναίκες τους. Όσοι δεν υπάκουαν τις επιθυμίες τους, 
έτρωγαν ξύλο. Ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τις γυναίκες σαν 
μέσο για να απασχολούν τους άνδρες και να μην ενδιαφέρο-
νται για τα σημαντικά ζητήματα. Χρησιμοποιούσαν διάφορες 
μεθόδους για να κάνουν τους νέους, τους ακαδημαϊκούς και 
όλους τους άλλους πολίτες να μη σκέπτονται την δική τους 
κατάσταση και τα χάλια της χώρας. Το τι ρεζιλίκια έγιναν με 
την απαγόρευση της κάλυψης, δεν περιγράφεται. Συμπερι-
φέρθηκαν άσχημα στις γυναίκες και στους ειδήμονες γι’ αυτά 
τα θέματα. Πήγαν μάλιστα και στον αείμνηστο Αγιατολλάχ 
Κασανί και του είπαν «πρέπει να συμμετάσχετε κι εσείς σε 
αυτές τις συγκεντρώσεις και να οργανώσετε παρόμοιες εκδη-
λώσεις». Κι εκείνος τους απάντησε. Όταν του είπαν «η εντο-
λή μας έρχεται από ψηλά», τους απάντησε “κι εγώ εκείνους 
εννοούσα». Μετέφεραν δηλαδή και στον μεγάλο ουλεμά αυ-
τές τις εντολές. Έκαναν τέτοιες γελοιότητες στην πόλη Κομ, 
που δεν λέγονται. Όλα αυτά έγιναν για να απασχολούνται οι 
αδαείς νέοι με τις γυναίκες και να αδιαφορούν για τα ζητήμα-
τα της χώρας. Άνοιξαν πολλά κέντρα ακολασίας. Όπως είδατε 
σε ολόκληρη την Τεχεράνη και στην αριστοκρατική βόρεια 
συνοικία άνοιξαν εκατοντάδες μπαρ και καπηλειά, στα οποία 
υπήρχαν «γυναίκες». Γι’ αυτό τον λόγο οι νέοι μας δεν έδει-
χναν το παραμικρό ενδιαφέρον για τα σημαντικά ζητήματα 
της χώρας. Ούτε οι άνδρες, ούτε οι γυναίκες… Γιατί δεν ήταν 
ελεύθεροι ούτε οι άνδρες, ούτε οι γυναίκες. Και αυτούς τους 
αποκαλούσαν «ελεύθερους άνδρες και ελεύθερες γυναίκες». 
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Αυτό ήταν το οικοδόμημα, που έφτιαξε ο Ρεζά Χαν και η δυ-
ναστεία του. Ανάθεμα τους Εγγλέζους, που τον έφεραν. Τον 
έβαλαν στο κεφάλι των Ιρανών και μετά έφεραν τους ποιη-
τές, τους συγγραφείς, τον Τύπο κ.α. Όλα αυτά έγιναν για να 
απομακρύνουν τον λαό από την ισλαμική του ταυτότητα. Η 
προσοχή τους ήταν στραμμένη στη νεολαία, που την ωθούσαν 
στα μπαρ και σε χώρους ασχήμιας για να τους χασομερήσουν.. 
Άφησαν ελεύθερα αυτά τα πράγματα. Ήταν ελεύθερες όλες 
οι φωλιές της ακολασίας. Αλλά σε ολόκληρη την Τεχεράνη 
δεν υπήρχε ούτε ένας χώρος, που να προσφέρει θρησκευτι-
κή εκπαίδευση.. Δεν υπήρχε ούτε ένας χώρος για τους άνδρες 
και τις γυναίκες για να διδαχτούν ελεύθερα τη θρησκεία τους. 
Όλα αυτά έγιναν με ακριβείς και λεπτομερείς υπολογισμούς 
των εμπειρογνωμόνων και των συμβούλων των υπερδυνάμε-
ων. Πρέπει όλοι μας να είμαστε ξύπνιοι. Πρέπει ο λαός του 
Ιράν να είναι ξύπνιος για να μην πέσει στην παγίδα τους. Εάν 
κάποιοι πάνε σε αυτούς τους χώρους διασκέδασης, να προ-
στατεύσουν την αξιοπρέπεια τους και να μην επηρεαστούν 
από τις γυναίκες, που θα υπάρχουν εκεί. Πρέπει, όπως λέτε 
κι εσείς, να φερθούν κατάλληλα. Εάν θα πάτε στο εξωτερικό 
για να λάβετε μέρος σε διασκέψεις, να μην αποβούν αυτές 
προς όφελος των άλλων. Γενικά υπάρχουν αδαείς. Αυτά που 
λέτε και αυτά που κάνετε, είναι σημαντικά πράγματα. Εάν γί-
νει καμία συγκέντρωση στο εξωτερικό να πάνε και οι άνδρες, 
αλλά προστατεύοντας τη θρησκεία τους και να μην συμπε-
ριφερθούν ενάντια των ζητημάτων της χώρας μας. Πρώτα ο 
Θεός, θα επιτύχετε. Το σήμερα διαφέρει από το χθες. Οι γυ-
ναίκες σήμερα συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις κοινωνικές 
και θρησκευτικές τους υποχρεώσεις, προστατεύουν την κοι-
νωνική ηθική και δραστηριοποιούνται στους τομείς της πολι-
τικής. Σήμερα ορισμένες γυναίκες μπήκαν στη Βουλή, αλλά 
αυτές διαφέρουν από εκείνες της εποχής του Σάχη. Υπάρχει 
μεγάλη διαφορά ανάμεσά τους. Εκείνες πήγαιναν σε μεικτά 
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πάρτι, συγκεντρώσεις. Τα τελευταία χρόνια, που ήμουν στην 
πόλη Κομ, πληροφορήθηκα ότι μερικές γυναίκες ήθελαν να 
πάνε στον τάφο του Ρεζά Χαν για να τον ευχαριστήσουν για 
την απαγόρευση της κάλυψης, που επέβαλε. Κάλεσα κοντά 
μου τους επικεφαλής των κρατικών υπηρεσιών και τους είπα 
«να ενημερώσει ο καθένας σας το υπουργείο του ότι αν πραγ-
ματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, θα καλέσω τον λαό να τηρήσει 
πένθος για τη σφαγή που κάνατε στο τέμενος Γκοχερσάντ». 
Εκείνοι μετέφεραν το μήνυμά μου και παραιτήθηκαν από 
εκείνη την εκδήλωση. Με λίγα λόγια δημιούργησαν ένα τέ-
τοιο κλίμα, που ήταν εντελώς αντίθετο στα πιστεύω του λαού 
και τη στάση που έπρεπε να τηρήσουν οι γυναίκες. Σήμερα, 
δόξα τω Θεώ όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Άνδρες και 
γυναίκες μετέχουν στα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα.

Όλος ο λαός πρέπει να παρακολουθεί και να επιτηρεί τα 
γεγονότα και τα πεπραγμένα. Πρέπει να εκφράζει τη γνώμη 
του για τα κοινωνικά και πολιτικά πράγματα. Πρέπει να επι-
τηρεί το έργο της κυβέρνησης και να παρεμβαίνει, όταν βλέ-
πει να γίνεται κάτι παράνομο. Ελπίζω η ισλαμική επανάσταση 
να στεφθεί με νίκη και όλοι εσείς να αξιωθείτε να λάβετε την 
εύνοια του Θεού. Οι γυναίκες να αφυπνιστούν και να εγκατα-
λείψουν τα στολίδια και τα φτιασίδια, για να μην χρησιμοποι-
ούνται σαν κούκλες. Όλοι ξέρετε τις ζημιές, που προκάλεσε 
η κατάσταση αυτή στην οικονομία και στο ήθος του λαού. 
Σήμερα οι γυναίκες πρέπει να ενδιαφέρονται όπως οι ικανοί 
και έντιμοι άνδρες με τα ζητήματα της χώρας, να σπουδάζουν 
και να παρεμβαίνουν θετικά στα προβλήματα. Εύχομαι επιτυ-
χία σε όλες, να αξιωθείτε να λάβετε την επικύρωση του Θεού 
(492).

19.6.1359 ( 1980)

*************************** 
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

  [1] Γνωμοδότηση του μουφτή
  [2]  Θυγατέρα του Προφήτη Μωάμεθ (Μοχαμμάντ) και αγαπημένη 

σύζυγος του Ιμαμή Αλί
  [3] Κήρυγμα
  [4] Ανάληψη του Μωάμεθ (Μοχαμμάντ) 
  [5]  El Kafi  Fi Hadis Ένα από τα τέσσερα σπουδαία των Σιιτών που 

γράφτηκαν από τον Muhammed bin Yakub Ishak Kuleyni Razi
  [6]  Ερμηνείες βασισμένες σε θρύλους, που έγραψε ο σοφός Seyyid 

Hasim Buhrani
  [7]  Είναι η 19, 21 ή 23 νύχτα του ιερού μήνα των Νηστειών (Ρα-

μαζάνι), κατά την οποία ο Θεός έδωσε το Ιερό Κοράνι στον 
Προφήτη Μωάμεθ (Μοχαμμάντ). Τη νύχτα αυτή πιστεύεται οι 
Άγγελοι κατεβαίνουν στη γη με την άδεια του Θεού για να ρυθ-
μίσουν για ένα χρόνο τα εγκόσμια πράγματα. Οι πιστοί αγρυ-
πνούν τη νύχτα αυτή και προσεύχονται

  [8]  Ο 7ος Ιμάμης των Σιιτών
  [9]  Αξιέπαινος, ο Άρχων της Τιμής
[10] Αλ-Ντουκάν 1-4. 
[11] Είναι ο 6ος Ιμάμης των Σιιτών
[12] Ιμάμης Αλί
[13] Ο 12ος Ιμάμης των Σιιτών (Ο Ιμάμ Μαχντί) 
[14] Χουσεΐν ο τρίτος Ιμάμης της οικογένειας του Προφήτη.
[15] Ιμάμης Χουσεΐν 
[16] Ο 5ος Ιμάμης των απογόνων του Προφήτη
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[17]  Προσωνυμία του Σάχη, την οποία του απέδωσε ο γερουσια-
στής του Αζερμπαϊτζάν Rizazade Safak. Η λέξη σημαίνει λα-
μπρός ήλιος της Αρείας φυλής.

[18] Πόλεμος με το Ιράκ
[19] Ιερός πόλεμος
[20] Hutbe (Κήρυγμα-Χοτμπέ)
[21] Minber (Μινμπαρ)
[22] Συνομιλία με την Οριάννα Φαλάτσι
[23]  Σημαντική περιοχή της πόλης Κομ για τους αγώνες ενάντια 

στο καθεστώς του Σάχη
[24] Το εδάφιο 258 του Κεφαλαίου Αλ-Μπακαρά
[25]  Haci Seyyid Ahmed Humeyni (Χατζή Σεγείντ Αχμάντ Χομα-

γιούν) 
[26] Στο γιο του, Χατζή Σεγείντ Μουσταφά Χομεϊνί
[27] Την εποχή εκείνη ήταν εξορία στην Προύσα
[28] Τη σύζυγό του
[29] Ο αείμνηστος Αχμάντ Χομεϊνί
[30] Ανφάλ 65
[31] Σαβά 46
[32] Αριστοκρατική συνοικία στα βόρεια της Τεχεράνης
[33]  Οι Ιρανοί που ζουν στο εξωτερικό μπορούν να ψηφίζουν στις 

Πρεσβείες και τα Προξενεία.
[34]  Η επέτειος της επιβολής της απαγόρευσης της κάλυψης των 

γυναικών που επιβλήθηκε από τον Σάχη στις 17 Dey 1341. 
(1935-1936) 

[35]  Ιερωμένος που αγωνίστηκε εναντίον των Άγγλων για την εθνι-
κοποίηση των πετρελαίων του Ιράν

[36] Κυβέρνηση του Εμίρ Εσεντουλλάχ Αλεμ
[37] Εκλογές Νομαρχιών και Επαρχιών
[38] Εδάφιο 7 του Κεφαλαίου Μοχαμμάντ
[39] Ανωτάτη Σχολή του Μάρτυρα Μοταχαρί 
[40]  Σε θεατρική παράσταση, οι ηθοποιοί έκαναν έρωτα μπροστά 

στα μάτια των θεατών, γεγονός που προκάλεσε δυσάρεστη 
εντύπωση ακόμα και στον Πρέσβη της Αγγλίας
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