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میدان فعالیت برای دختران به 
شرط رعایت عفاف و عدم اختالط با 

مردان باز است
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]در[عرصـه ی فّعالیتهای اجتماعی و سیاسـی و علمی 
مـرِد  مثـل  مسـلمان  زِن   ... گوناگـون  فّعالیتهـای  و 
مسـلمان حـق دارد آنچـه را کـه اقتضـای زمان اسـت، 
آن خألییـی را کـه احسـاس میکنـد، آن وظیفـه ای را که 
بـر دوش خـود حـس میکنـد، انجـام دهـد. چنانچـه 
 مایـل اسـت پزشـک شـود، یـا فعالیـت 

ً
دختـری مثـا

اقتصـادی کنـد، یـا در رشـته های علمـی کار کنـد، یـا 
سیاسـی  کارهـای  در  یـا  کنـد،  تدریـس  دانشـگاه  در 
میدانهـا  او  بـرای  شـود،  روزنامه نـگار  یـا  شـود،  وارد 
بـاز اسـت. بـه شـرط رعایـت عّفـت و عفـاف و عـدم 
اسـامی  جامعـه ی  در  مـرد،  و  زن  امتـزاج  و  اختـاط 
میـدان بـرای زن و مرد باز اسـت. شـاهد بـر این معنا، 
همـه ی آثار اسـامی اسـت کـه در این زمینه هـا وجود 
دارد و همـه ی تکالیـف اسـامی اسـت کـه زن و مـرد 
را بـه طـور یکسـان، از مسـؤولیت اجتماعـی برخوردار 
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میکنـد. این کـه میفرمایـد: »مـن اصبـح ال یهتـم بامور 
مـردان  مخصـوص  بمسـلم«،  فلیـس  المسـلمین 
نیسـت؛ زنان هم باید به امور مسـلمانان و جامعه ی 
اسـامی و امـور جهان اسـام و همه ی مسـائلی که در 
دنیـا میگـذرد، احسـاس مسـؤولیت کننـد و اهتمـام 

نماینـد؛ چـون وظیفـه ی اسـامی اسـت. 
بیانات در اجتماع زنان خوزستان 

1375/12/20
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هویت و شخصیت خود را از زینب 
کبری الگو بگیرید
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در  مـا  زنـان جامعـه ی  و  امیدواریـم دختـران جـوان 
الگـوی زینـب کبـری دقت کنند و هویت و شـخصیت 
خـود را در آن ببیننـد؛ بقیـه ی چیزهـا فرعـی اسـت. 
و  روشـناییی  و  تعالـی  اگـر  انسـان  یـک  ذات  جوهـر 
شـفافیت پیـدا کنـد، همـه چیـز در مقابـل او کوچـک 
میشـود و قـدرت او بـر همـه ی کارهـای دیگر، بـرای او 

تأمیـن میگـردد.
  بیانات  در دیدار اقشار مختلف مردم  

1384/03/25
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با زنده کردن هویت واالی زن 
اسالمی نظر دنیا را جلب کنید 
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ایـن  کوششـش  بایـد  اسـامی،  ایـران  در  ایرانـی  زن 
باشـد کـه هوّیـت واالی زن اسـامی را آن چنـان زنـده 
کنـد کـه چشـم دنیـا را بـه خود جلـب کنـد. ایـن امروز 
وظیفه ییـی اسـت بـر دوش زنان مسـلمان؛ بخصوص 

زنـان جـوان و دختـران دانش آمـوز و دانشـجو.  
بیانات در دیدار جمعی از بانوان  

1379/06/30
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نقش زن را  از دیدگاه اسالم ترسیم 
و برجسته کنید 
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شـما بانـوان نخبه، دختـران نخبه، جوانـان نخبه، یکی 
از مهمتریـن مسـئولیتهاتان  امـروز این اسـت که نقش 
زن را از دیـدگاه اسـام ترسـیم کنیـد، برجسـته کنیـد، 
روشـن کنیـد؛ تربیـت انسـانی زن بزرگتریـن خدمت به 
جوامـع انسـانی و اسـامی اسـت؛ ایـن حرکت بایـد راه 
بیفتـد. البته راه افتاده اسـت، باید تشـدید بشـود، باید 
فراگیـر بشـود، بایـد پیـش بـرود و شـما در ایـن حرکت، 

بـدون تردیـد پیـروز خواهید شـد.
جهانی  اجاس  در  شرکت کنندگان  دیدار  در  بیانات 

»زنان و بیداری اسامی«
1391/04/21 
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درس خواندن، تهذیب اخالق و 
هوشیاری سیاسی همراه با تالش 

انقالبی وظایف شماست
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دختر خوبم! وارد شدن به وادی تکلیف الهی، بر شما 
مبارک باد. شما اکنون مخاطب خدای بزرگ و مهربان 
کنید  سعی  است.  عظیمی  شرف  این  و  میباشید، 
دستورات خدا را یاد بگیرید و به آن عمل کنید. این، 
شما را خوشبخت و ارزشمند و مفید برای دیگران خواهد 
کرد. رهبران اسام یعنی پیغمبر و ائمه ی معصومین 
آنها  کنید  سعی  پیشوایان اند؛  بهترین  السام  علیهم 
تهذیب  و  خواندن  کنید.درس  پیروی  و  بشناسید  را 
اخاق و هوشیاری سیاسی همراه با تاش های انقابی، 
وظائفی هستند که دختران و پسران این نسل باید آنها 
را هرگز فراموش نکنند. من سالگرد مکلف شدن شما را 

تبریک میگویم و برای شما دعا میکنم.  
پاسخ رهبر انقاب به نامه یک دختر نوجوان درباره 

ورود به عرصه تکلیف الهی
1398/09/24 
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در محیط دانشگاه روحیه و 
فرهنگ اسالمی را ترویج کنید
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محیـط  در  اسـت.  مهـّم  بسـیار  دانشـگاهها  محیـط 
دانشـگاهها، خانمهای دانشجو و اسـتاد باید بکوشند 
روحیه و فرهنگ اسـامی را ترویـج کنند. اجازه ندهید 
بـه کسـانی -اگر خـدای نکرده در دانشـگاههای کشـور 
هسـتند- کـه نسـبت بـه حجـاب اسـامی یـا زنـان و 
دانشـجویان دختـِر مسـلمان بی احترامی کننـد. اجازه 
ندهیـد کـه اینهـا بتواننـد افـکار فاسـد را منتشـر کنند. 
محیـط دانشـگاه باید محیط اسـامی باشـد؛ محیطی 
بـرای رشـد انسـان طـراز اسـام؛ انسـانی کـه الگویـش 
فاطمـه زهـرا سام هللا علیهاسـت. و ایـن، بـرای آینـده 

کشـور فوق العـاده مهـم اسـت.
بیانات در دیدار جمعی از زنان 

1371/09/25
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مطالعه و تحقیق و ورود به مسائل 
مورد ابتالی روز جزو وظایف 

حتمی است 
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توصیـه مـن به خواهـران و دختـران عزیزم این اسـت 
کـه معلومـات و آگاهیهایتان را بیشـتر کنید. مطالعه، 
ـت، تحقیـق، درس، ورود بـه مسـائل مـورد ابتـای 

ّ
دق

روز و اهتمـام بـه کارهـای دینـی، جـزو وظایـف حتمی 
می اسـت کـه امـروز زنـان کشـور بایـد مثـل 

ّ
و مسـل

مـردان، خـود را موّظـف بـه انجـام آنهـا بدانند. 
بیانات در جمع زنان شهر ارومیه 

1375/06/28
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دانشگاه محیط خوبی برای 
شکوفاییی علمی خانم هاست 
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براه یافتن جوانان - و در زمان ما بخصوص راه یافتن 
دخترهـا - بـه دانشـگاه فی نفسـه چیـز خوبـی اسـت. 
خوانـدن  درس  جـای  باالخـره  کـه  اسـت  ایـن  ـت 

ّ
عل

 
ً
آگاه شـدن، عمدتـا و  روشـنفکر  و  کـردن  و مطالعـه 

دانشـگاه اسـت. درسـت اسـت کـه بیـرون دانشـگاه 
هم ممکن اسـت کسـی کتاب بخواند و فاضل و آگاه 
 خانمها در 

ً
شـود؛ لیکـن این کـم اّتفـاق می افتد. طبعـا

محیـط دانشـگاه - بیشـتر خانمهـا این طورنـد - یـک 
شـکفتگی و شـکوفاییی و جـرأِت پرداختـن بـه مطالب 
علمـی پیـدا می کننـد و ذهنشـان بـاز می شـود. البتـه 
پسـرها هـم همین طورند؛ نمی شـود گفـت مخصوص 

دخترهاسـت. 
بیانات در دیدار جمعی از بانوان اندیشمند 

1377/07/18
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به دلسوزی پدر و مادر و نصایح 
آنها توجه کنید
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فعالیتهای گوناگون در جوانان شخصیت می آفریند؛ 
شخصیت آنها را استحکام میبخشد و آینده آنها را تضمین 
و روشن تر میکند. توصیه من به خانواده ها این است 
مناسب  فّعالیتهای  در  فرزندانشان  تا  کنند  کمک  که 
شرکت کنند. به دختر خانمها هم سفارش میکنم که 
خواست خانواده را یکسره به عنوان یک شیء مزاحم 
تلّقی نکنند. شما مثل فرزند من هستید و من نصیحتی 
که به شما میکنم، از موضع یک پدر است. شما این را 
از من بپذیرید که اغلب اوقات تشخیص پدرها و مادرها 
در این که چه چیزی برای این جوان یا نوجوان مصلحت 
است و چه چیزی مصلحت نیست، از تشخیص خود 

آنها بهتر و روشنتر است. بدانید که آنها دلسوزند. 
بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان در دومین 

روز از دهه فجر )روز انقاب اسامی و جوانان( 
1377/11/13
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مراقب باشید دشمنان دنیا و آخرت 
از نقاط ضعف شما استفاده نکنند
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معرض  در  مردها  است؛  آسیب  معرض  در  انسان 
معرض  در  جوانها  آسیبند،  معرض  در  زنها  آسیبند، 
آسیبند، پیرها در معرض آسیبند؛ عاِلم، جاهل، همه 
در معرض آسیبند؛ »و المخلصون فی خطر عظیم«. کو 
حاال مخلص؟ همه ی ما زیر این استاندارد قرار داریم. 
اگر به حد استاندارد هم برسیم، مخلص هم بشویم، 
باشیم.  مراقب  باید  خب،  عظیم«!  خطر  »فی  تازه 
دشمنان دنیای ما، دشمنان آخرت ما، دشمنان عزت 
ضعف  نقاط  از  اسامی،  جمهوری  نظام  دشمنان  ما، 
ما استفاده میکنند؛ از حس شهوت ما، از حس غضب 
ما، از قدرت طلبی ما، از عاقه ی ما به جلوه فروشی و 
خودنمائی؛ باید مراقب باشیم. بانوان عزیز هم باید 
مراقب باشند، دخترهای جوان هم باید مراقب باشند. 

 بیانات در دیدار جمعی از مداحان سراسر کشور 
1391/02/23
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ثار  خودنمائی و جلوه فروشی آ
مخرب ماندگار برای جامعه و 

اخالق و سیاست دارد  
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هـم بـرای آنجا]آخـرت[، هـم بـرای حفـظ عـزت کشـور 
و پیشـرفت کشـور، وضـع حجـاب را، وضـع عفـاف را، 
بایـد مراقبـت  را خانمهـا  پایبنـدی  و  تقیـدات  وضـع 
کننـد؛ ایـن وظیفه اسـت. خودنمائی و جلوه فروشـی، 
یـک لحظـه اسـت و آثـار سـوء آن بـرای کشـور، بـرای 
آثـار  سیاسـت،  بـرای  حّتـی  اخـاق،  بـرای  جامعـه، 
ماحظـه ی  کـه  حالـی  در  اسـت؛  مانـدگار  و  مخـرب 
عفـاف، ماحظـه ی حـدود شـرعی در رفتـار و حـرکات 
بانـوان، اگر چنانچه سـختی ای داشـته باشـد، سـختِى 
کوتاهـی اسـت، امـا آثـارش، آثـار عمیـق و مانـدگاری 
کننـد  مراقبـت  بایـد  خیلـی  خانمهـا  خـود  اسـت. 
را؛ وظیفـه ی  را، مسـئله ی عفـاف  مسـئله ی حجـاب 

آنهاسـت.  شـخصیت  آنهاسـت،  افتخـار  آنهاسـت، 
 بیانات در دیدار جمعی از مداحان سراسر کشور 

1391/02/23
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روی ریزترین پدیده های سیاسی 
دنیا فکر کنید و تحلیل بدهید
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بنده دلم میخواهد این جوانان ما شـما دانشـجویان؛ 
چـه دختـر، چـه پسـر و حّتـی دانش آمـوزان مـدارس - 
روی ایـن ریزترین پدیده های سیاسـی دنیا فکر کنید و 
تحلیـل بدهیـد. گیرم که تحلیلی هـم بدهید که خاف 
واقع باشـد؛ باشـد! خدا لعنت کند آن دسـتهاییی را که 
تـاش کرده انـد و میکننـد کـه قشـر جـوان و دانشـگاه 
ما را غیر سیاسـی کنند. کشـوری که جوانانش سیاسی 
بـاغ مسـائل سیاسـی نیسـتند،   تـوی 

ً
نباشـند، اصـا

مسـائل سیاسـی دنیا را نمیفهمند، جریانهای سیاسی 
دنیـا را نمیفهمند و تحلیل درسـت ندارند. مگر چنین 
کشـوری میتوانـد بـر دوش مـردم، حکومـت و حرکت 
و مبـارزه و جهـاد کنـد!؟ بلـه؛ اگر حکومت اسـتبدادی 
باشـد، میشـود. حکومتهای مسـتبد دنیا، صرفه شـان 
به این اسـت که مردم سیاسـی نباشـند؛ مردم درک و 

تحلیل و شـعور سیاسـی نداشـته باشند.  
بیانات در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان 

1372/08/12



دختران تمدن ساز

30

دشمنان، تالش نسل جوان در 
خط معنویت و دنیای اسالم را 

نمی پسندند 
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آنها ]دشمنان[نسـل جوانی را که با اراده و عزم راسـخ و 
بـا طهـارت و عصمت - چه پسـرش، چه دختـرش - در 
خـّط مسـتقیم معنوّیـت و دین و دنیای اسـامی تاش 
میکنـد، نمی پسـندند. آنهـا یـک نسـل جـوان هرزه گرد 
خواسـت  مقابـل  در  میپسـندند.  را  ایـن  میخواهنـد؛ 
دشـمن، جوانـان مـا بایـد مقاومـت کننـد. مسـؤوالن 
 بـا اّتـکاِء بـه ایـن نسـل جـوان و بـا اتکاِء بـه این 

ً
مـا اّوال

ملـت، بایـد دل خـود را قـرص کننـد. عزم ملـت مؤمن 
مـا، مظهـر عـزم و اراده الهی اسـت. مسـؤوالن از کسـی 
و از چیـزی نترسـند ومرعوب هیاهوی دشـمن نشـوند. 
این سـنگر عظیم ملی در اختیار آنهاسـت؛ از این خوب 
اسـتفاده کننـد. آحـاد ملـت - بخصوص جوانـان - هم 

قـدر خودشـان را بداننـد و بـه خودسـازی روی آورنـد. 
بیانات در دیدار جمعی از جوانان اهواز 

1382/05/08
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با مسائل اساسی کشور جدی 
برخورد کنید
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مـا از جوانـان عزیزمـان - چـه دختران و چه پسـران - 
توقع داریم که در مورد مسـائل اساسـی کشـور، جدی 
باشـند و جـدی برخـورد کننـد. پیشـنهاد می کنـم روی 
ایـن مسـأله ی »جدی بـودن« فکر کنید، بعـد خواهید 
انجـام  از کارهاییـی کـه در گوشـه و کنـار  دیـد خیلـی 

می گیـرد، ناشـی از جـدی نبـودن اسـت.   
بیانات در دیدار جمعی از اعضای تشکل ها و جمعی 

از نخبگان دانشجوییی 
1382/08/15
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ایمان همراه با عمل صالح 
مهم ترین پشتوانه برای پیشرفت 

است
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البتـه عزیزان من! پسـرهای جـوان! دخترهـای جوان! 
مهمتریـن  صالـح  عمـل  بـا  همـراه  ایمـان  بدانیـد 
پشـتوانه برای پیشـرفت در ایـن میدان اسـت. ایمان 
پـاک، روشـن، شـفاف، مسـتدل و منطقـی - کـه مواد 
آن خوشـبختانه در معـارف اسـامی فـراوان اسـت - 
همـراه بـا عمـل می توانـد بـه شـما کمک کنـد. صرف 
بـه دنبـال  ایمانـی کـه  را پیـش نمی بـرد.  ایمـان کار 
خـودش عمـل داشـته باشـد، پایبندی داشـته باشـد، 
تقیـد داشـته باشـد، الابالیگـری و ولنـگاری از آن دور 
باشـد، می توانـد هـم بـه دنیـای شـما کمک کنـد، هم 
بـه آینـده ی کشـورتان کمـک کنـد. بـه ایـن بپردازیـد. 

بیانـات در دیـدار جمعـی از دانشـجویان و نخبـگان 
سراسـر کشـور
1384/07/03 
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مهم ترین توصیه ها به دختر 
دبستانی
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دختـرم! بـه حرف پـدر و مادر گوش کن. نمـاز را خوب 
بخوان، در درس خواندن کوشـا باش. 
پاسخ رهبر انقاب  به نامه یک کودک 

1377/06/30
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در عرصه دفاع از عزت و هویت 
ملی نقش ایفاء کنید
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درسـت اسـت کـه امـروز دفـاع از مرزهـای جغرافیائی 
کشـور  از  دفـاع  مسـلحانه ی  جنـگ  دوران  نیسـت، 
امـروز در اینجـا مطـرح نیسـت، امـا دفـاع از مرزهـای 
هویـت ملـی چرا؛ ایـن مطرح اسـت؛ دفـاع از مرزهای 
مرزهـای  از  دفـاع  چـرا؛  اسـامی  و  دینـی  شـخصیت 
مسـئولیم.  همه مـان  هسـت.  اینهـا  چـرا؛  عقیدتـی 
جـواِن امـروز اگـر در آن دوره نبوده اسـت تا در مقابل 
از  و  کنـد  ممانعـت  او  هجـوم  از  و  بایسـتد  دشـمن 
خانـه ی خـود و شـهر خـود دفـاع کنـد، امـروز میتوانـد 
در میـدان شـرف و افتخـاِر دفـاع از شـخصیت ملـی، 
از عـزت ملـی، از هویـت ملـی، از عقیـده ی مسـتحکم 
اسـامی نقـش ایفـاء کنـد. دختـران و پسـران جـوان، 
دفاعـِى  منطقـه ی  ایـن  در  مؤمـن،  مـردان  و  زنـان 
حسـاِس کنونی، همـه میتوانند نقش ایفـاء کنند. این 
روحیـه بایـد حفـظ شـود. مسـئوالن ایـن منطقـه بایـد 
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توجـه کننـد که یـک چنین زمینـه ی با ارزش انسـانی و 
معنـوی و روحـی در این منطقه وجـود دارد؛ همچنان 

کـه زمینه هـای مـادی وجـود دارد. 
بیانات در اجتماع مردم گیان غرب 

1390/07/23



دختران تمدن ساز

41



دختران تمدن ساز

42

در مقابل اغواگری ها و تبلیغات 
هوس انگیز دشمن مقاومت کنید
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یکـی از کارهاییـی کـه دشـمن میکنـد ایـن اسـت کـه 
ایـن جوانـان پـاک و پاکیزه و طّیـب و طاهر مـا را دچار 
آلودگـی کنـد. هـزار تاش میکننـد تا این جوانـان ما - 
چه پسران و چه دختران - را آلوده کنند. خوِد جوانان 
باید اّول کسـانی باشـند کـه در مقابل اغواگریها و شـر 
آفرینیهـای دشـمن؛ در مقابـل تبلیغـات هوس انگیـز 
دشـمن کـه گمـراه کننـده جوانـان اسـت، مقاومـت 

  . کنند
بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان 

1372/08/30
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در صحنه فعالیتهای علمی، سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و ورزشی با نشاط 

و قدرت حضور داشته باشید
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توصیـه مـن بـه شـما جوانـان عزیـز - چـه دختـران و چـه 
پسران - همین است. شما در صحنه فّعالیتهای جوانانه، 
فّعالیـت علمـی، فّعالیـت تحصیلـی، فّعالیـت تحقیقی، 
فّعالیـت سیاسـی، فّعالیتهـای اجتماعـی گوناگـون، کار 
فرهنگـی و مطبوعاتـی و هنـری و ورزشـی و امثـال اینهـا، 
بـا همـه نشـاط و بـا همه قـدرت حضـور داشـته باشـید و 
 و 

ً
طهـارت و تقـوا و ایمان و اخاص و صفایتـان را - که حّقا

 در بیـن جوانان دنیا، شـما از این جهات نمونه اید 
ً
انصافـا

- حفظ کنید. اگر این تاش مؤمنانه و مخلصانه و باصفا، 
در بیـن بخصـوص جوانـان مـا و در بیـن بقیـه آحـاد ملت 
هم - هر کدام به سـهم خودشـان - وجود داشـته باشـد، 
 ،

ً
 و یقینـا

ً
اسـتکبار در مبـارزه خـود بـا ملـت ایـران، قطعـا

نـه یـک بـار، بلکـه بارهـا و بارهـا بـه زانـو در خواهـد آمـد و 
شکسـت خواهـد خـورد. در ایـن، تردیدی نیسـت.   

بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان و دانش آموزان
1375/08/09
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خودتان را برای اداره کشور
 آماده کنید
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درس  بایـد   - دختـران  هـم  پسـران،  هـم   - جوانـان 
بخواننـد و دوره هـای درسـی را طـی کنند. ایـن انقاب 
و ایـن کشـور، متعلق به شماهاسـت؛ خودتـان را باید 
بـرای اداره ی کشـور آمـاده کنیـد؛ شـاید ان شـاءاهَّلل در 
آینده، در میان شـما جوانان و مردان و زنان، کسـانی 
باشـند کـه در کشـور مسـؤولیتهای سـنگین و بزرگـی 
را بـر دوش بگیرنـد. چـه موقـع چنیـن چیـزی ممکـن 
اسـت؟ آن وقتـی کـه شـما درس بخوانیـد و کار کنیـد. 
مبـادا بیـکاری بـر جوانان مسـتولی بشـود. همـه باید 
کار و تـاش کنند و زحمت بکشـند؛ ان شـاءاهَّلل کشـور 

آبـاد خواهد شـد.  
بیانات در دیدار مردم بخش دلوار بوشهر

1370/10/13
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محیط دانشگاه ها و مدارس را 
محیط انقالبی و اسالمی کنید
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شما دانشجویان و دانش آموزان - چه پسران و چه دختران 
- وظایف سنگینی بر دوش دارید. غیر از وظیفه درس 
است؛  آموزی  دانش  و  دانشجوییی  وظیفه  که  خواندن، 
وظیفه انقابی بر دوش دارید، وظیفه اسامی و دینی هم 
بر دوش دارید. چه در محیط دانشگاهها و چه در محیط 
مدارس. این مبارزه، مبارزه امروز و یک روز و دوروز و یک 
سال و دوسال نیست؛ مبارزه نسلهاست. آن نسلی که از 
مبدأ و آغاز انقاب فاصله گرفته است، اگر بخواهد ایران را 
به عّزت برساند و بسازد و عظمت ببخشد و الگوی زنده ای 
در مقابل ملتهای دیگر قرار دهد و بینی استکبار را به خاک 
بمالد، باید یک نسل انقابی و اسامی و متدّین باشد و آن، 
شما هستید. امروز دانشجویید، امروز دانش آموزید و فردا 
گردانندگان چرخهای این کشورید. امروِز خودتان را بسازید. 
دانشگاهها را بسازید. محیط دانشگاه را محیط انقابی و 

اسامی کنید. محیط دبیرستانها را نیز همین طور..  
و  معلمان  دانشجویان،  دانش آموزان،  دیدار  در  بیانات 

پرستاران  1371/08/13
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با نیروی دانش و ایمان، 
عقب ماندگی های دوران قبل 

انقالب کشور را جبران کنید
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مـن به شـما جوانـان عزیز، به شـما پسـران و دختران 
بسـیجِى مؤمن، از هر قشـری هسـتید، عرض میکنم: 
عزیـزان مـن! کشـور مال شماسـت؛ کشـور متعلق به 
نسـل جـوان اسـت؛ شـما باید ایـن کشـور را بسـازید؛ 
ایـن  کـه  را  عظمتـی  و  مجـد  پایه هـای  بایـد  شـما 
انقـاب و دسـت توانـای معمـار انقـاب بنـا گذاشـته 
اسـت، حفـظ کنیـد و بـاال ببریـد؛ شـما بایـد بـا نیـروی 
خـود، بـا اراده خـود، بـا دانـش خـود و با ایمـان خود، 
عقب ماندگیهـای چندده سـاله دوران قبـل از انقـاب 

را جبـران کنیـد. 
فرهنگی  اردوی  در  بسیجیان حاضر  در جمع  بیانات 

رزمِى یاران امام علی)ع(
1379/07/29
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با ورود به تکلیف الهی، نماز و احکام 
آن را به طور کامل یاد بگیرید
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خـارج  کودکـی  عالـم  از  عزیـز  دختـران  شـما  امـروز   
شـده اید و جـزو بزرگها به حسـاب می آییـد؛ چون نماز 
بـر شـما واجـب اسـت و باید نمـاز بخوانیـد و عبادت 
کنیـد و بـا خدای بزرگ حرف بزنید. این دوران شـیرین 
عمـر را قـدر بدانیـد و ان شـاءاهَّلل نمازتـان را بـه طـور 
کامـل یـاد بگیریـد. طـوری نباشـد کـه دختربچه هـای 
عزیزمـان کـه امروز بـه تکلیف رسـیده اند، نمـاز را بلد 
نباشـند. البتـه میدانـم کـه شـماها نمـاز را بلدیـد؛ اما 
جزییـات نمـاز را هـم بایـد یـاد بگیریـد. همـه ی شـما 
بایـد عبـارات نمـاز و ذکرهاییـی کـه در نمـاز میگوییـد 
و حرکاتـی کـه میکنیـد و وضو و طهـارت و کارهای الزم 

بـرای نمـاز را ان شـاءاهَّلل یـاد بگیریـد.  
یانات در مراسم جشن تکلیف دانش  آموزان بوشهر

1370/10/12
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