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Birinci fəsil: İslamda qadının məqamı və rolu 

Qadının insani məqamı 

Qadın və kişinin İslam tərzinə qayıdışı 

Əvvәldә öz İslam etiqadımı bәyan etmәyi lazım bilirәm. Biz düşünürük ki, kişi vә 

qadın özlәrinin layiqli ictimai mәqamlarını әldә etmәk istәyirlәrsә, gәrәk islami kimliyә 

malik qadın vә kişiyә çevrilsinlәr. 

Doğrudur, qadına qarşı tarixi zülm kişidәn çox olmuşdur. Lakin bir çox cәmiyyәtlәrdә 

kişilәr dә çox zülmә mәruz qalmışlar; әlbәttә, qadın cinsi tәrәfindәn yox, müstәmlәkә 

quruluşları, zorla yeridilәn mәdәniyyәtlәr vә bütün insaniyyәtә qarşı icra olunan әzici 

üsullar tәrәfindәn. Buna әsasәn, demәk olar ki, kişi dә qadın kimi tarix boyu özünün 

hәqiqi insani şәxsiyyәtinin әsas hissәsini әldәn vermiş vә özünә özgәlәşmişdir. Kişi dә 

özünün әsl kimliyinә qaytarılmalıdır. Bu qaydaya әsasәn, belә nәzәrә çarpır ki, hәm qadın 

vә hәm kişi İslam kimliyi olan kişi vә qadın formasına qayıtmalıdırlar. 

“Qadın günü” jurnalının xüsusi buraxılışı ilə müsahibədən; 25 aprel, 1981 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

İslamın qadın haqqında dəyərləndirməsi  

Fatimeyi-Zәhranın (s) doğum günü xatirәsi İslamın baxışında vә İslam quruluşu 

sayәsindә müsәlman qadının kimliyinә vә qadınların uca dәyәrinә diqqәt yetirilmәsi üçün 

müsәlman qadınlara faydalı bir fürsәtdir... 

İslam hәm mәnәviyyat, düşüncә vә insani dәyәrlәr meydanında, hәm siyasi fәaliyyәtdә, 

hәm dә hamısından üstünü, ailә sahәsindә qadına zülm edәn cahiliyyәtin qarşısında 

dayandı. Qadın vә kişi zәruri olaraq ailә adlı kiçik bir cәmiyyәt tәşkil edirlәr. Əgәr 

cәmiyyәtdә düzgün dәyәrlәndirmә olmasa, qadına zülm olunan birinci yer ailәnin daxili 

olacaq. İslam hәr üç meydanda dәyәrlәndirmә aparmışdır.  

Ölkənin müsəlman qadın və qızları ilə görüşdə çıxışdan; 21 sentyabr, 2000 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

İslamın qadınlara aid yanlış ənənələrlə mübarizəsi  

İslam özündәn öncәdәn qalmış әnәnәlәrlә iki növ rәftar etmişdir: bәzi yanlış әnәnәlәri 

ümumiyyәtlә qadağan edib sıradan çıxarmışdır; yanlış әnәnә olduğuna görә. Mәsәlәn, 

әrәblәr İslamdan öncә öz qızlarını saxlamırdılar, yaxud qeyri-müsәlman xalqların çoxu 

qadın cinsini tәhqir edirdilәr. İslam bu әnәnәni ümumiyyәtlә mәhv etdi, çünki kökündәn 

yanlış idi.  

Lakin İslam bәzi әnәnәlәri mәhv etmәmişdir, onun formasını saxlayıb, ruhunu vә 

mәzmununu dәyişdirmişdir. Mәsәlәn, hәcc mәrasiminin bir çox әmәllәri belәdir.  

İmam Rizanın (ə) məqbərəsində çıxışdan; 21 mart, 1998 

Keyhan qəzeti 

Qadın və kişinin yaradılışında Allahın hikməti 

Əgәr bәşәr cәmiyyәtlәri qadın vә kişinin bәşәr tәbiәtindәki yerini düzgün tanısa vә onu 

icra etsәlәr, kamil ilahi quruluş hәyata keçәcәk; bu quruluşda hәr bir varlıq öz varlığının 

faydasını lazım olduğu kimi bәxş edәcәk, heç kәsә zülm olunmayacaq, heç bir istedad 
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tәlәf olmayacaq, bәşәriyyәt qadın vә kişinin düzgün hәmkarlığının vә birlәşmәsinin 

xeyrindәn çox faydalar götürәcәk. 

İlahi quruluşda qadın vә yaxud kişinin özünü digәrindәn daha vacib, daha zәruri vә 

daha faydalı bilmәsinә haqqı çatmır. Bu baxışda hamı bir sәviyyәdәdir. Hәyatda qadın vә 

kişinin vahid rolu, bәşәr hәyatı sistemindә varlıq alәmini tәkmillәşdirmәk mәqsәdi ilә iş 

görmәyә әsaslanacaq. Bu mühüm mәsәlә qadın vә kişinin yaradılışında ilahi hikmәt 

baxışıdır. 

Ölkənin məmur, mütəxəssis və incəsənət xadimi olan qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 13 

noyabr, 1995 

Keyhan qəzeti 

Qadın və kişinin yaradılış həqiqətləri  

İslamın qadın barәsindә fikri qadın vә kişinin yaradılış hәqiqәtlәrinә vә insan tәkamülü 

zirvәsinә çatmaq üçün onların ehtiyaclarına әsaslanır. Şübhә yoxdur ki, İslamın fikrini 

dәqiq öyrәnmәklә vә ona düzgün әmәl etmәklә bir çox problemlәr hәll olunacaq. Amma 

әfsus ki, bәzi insanlar әcnәbi әnәnәlәrә, adәtlәrә vә әcnәbi mәdәniyyәtlәrin hәdiyyәlәrinә 

daha çox әhәmiyyәt verir, yanlış vә sәhv yol da davam etdirilir. Buna әsasәn, qadının 

özünün hәqiqi mәqamında dura bilmәsindәn ötrü çox çalışmaq, fәaliyyәt göstәrmәk vә 

tәbliğat aparmaq lazımdır.  

Hörmüzqan vilayətinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 18 fevral, 1998 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

İslam hökmləri sayəsində qadınların uca məqamı  

İslam uca mәqamı qadının zәruri mövqeyi bilmiş, ona sarı hәrәkәt etmәyi lazım 

saymış, dәyәr vermәklә, qanunlarla vә hökmlәrlә yolunu açmışdır. Qәrb mәdәniyyәti vә 

onun tәmәli olan baxış qadına hәmin mәqamı bәxş etsә dә (әlbәttә, maddi baxış, mәnәvi 

mәnzәrәlәrin genişliyinә malik deyil), onun şәxsiyyәtini lәzzәtlәrdәn, şәhvәtlәrdәn vә 

dәyәrsiz mәşğuliyyәtlәrdәn ayırmaq gücündә deyil. O bunun әsasında cәmiyyәtlәr vә 

ideologiyalar haqqında mühakimә yürüdür. 

“İmam Xomeyninin(r) baxışında qadın şəxsiyyətinin araşdırılması” seminarına 

müraciətdən; 25 oktyabr, 1989 

Qadına qarşı real baxışla ideal nöqtəyə sarı hərəkət 

İslamın qadına, kişiyә vә bütün yaranmışlara real, fitrәtә, tәbiәtә vә hәqiqi ehtiyaclara 

söykәnәn baxışı vardır. Yәni heç kәsdәn imkanından vә ona verilәndәn artıq bir şey 

gözlәmir. Ümumiyyәtlә İslamın qaydası budur: hәqiqi vә mәntiqli bir gözlәntisi var. 

Cümә gecәlәrinin duasında deyilir ki, Allah-Taalanın hәr bir kәsә bәxş etdiyi vә verdiyi 

imkanlar - ilahi hüququ yerinә yetirmәk üçün kifayәt hәddindәdir.1 Ümumiyyәtlә hәr bir 

kәsin reallıqlarını öyrәnmәk ondan gözlәnilәnlә münasibdir.  

Demәli, İslam insani vә qeyri-insani ehtiyaclara vә istәklәrә diqqәt yetirib hökm 

vermişdir. Amma bu o demәk deyil ki, insanlar üçün heç bir ideal yoxdur. Biz tәbiәt 

zindanının dustağı vә әsiriyik, onun qanunları çәrçivәsindә hәrәkәt edirik. Bizim hәrәkәt 

etdiyimiz bu çәrçivәdә bizim qarşımıza bir mәqsәd qoyub demәyiblәrmi buna sarı hәrәkәt 

etmәlisiniz?! 
                                                           

1 “Bihar əl-ənvar”, c. 87, səh. 277 
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İslamda amalçılıq, zirvәlәrә vә ideallara doğru hәrәkәt qәti vә zәruri bir mәsәlәdir. 

Qadın kişi kimi vә digәr varlıqlar kimi bu istiqamәtdә hәrәkәt etmәlidir. Bu, hәrәkәtin 

kәskin vә tamamilә şәxsi vә dәyәrsiz tәmayüllәrinә uyğun gәlmir. Əlbәttә, İslam 

quruluşunda onların kökünü kәsmәk lazımdır. İslam cәmiyyәtindә cahil cәmiyyәtlәrdә 

inkişaf etdirilәn israfçılığa vә dәbdәbәçiliyә tәmayülün kökü kәsilmәlidir. Yaxud әn azı 

orta sәviyyәdә olmalı, onda ifratçılıq görünmәmәlidir. Lakin tәәssüf ki, indi xalqın bәzi 

tәbәqәlәrindә yenә dә bu tendensiya müşahidә olunur. Bu işlәr İslamdan, mәnәviyyatdan 

vә hәqiqәtdәn uzaq cәmiyyәtlәrin işidir. Bu sәhvdir. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 6 yanvar, 1991 

Müsəlman qadınının fitrətə qayıdışı 

Siz görün müsәlman qadın öz fitrәtinә vә әsl mahiyyәtinә qayıtdıqda necә möhtәşәm 

möcüzә baş verir! Bu, Allahın lütfü ilә bizim İslam inqilabımızda vә quruluşumuzda 

müşahidә olunub vә bu gün dә müşahidә olunur.  

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 15 dekabr, 1992 

İslamın qadın barəsindəki düşüncələrinin parlaqlığı  

Bu gün Allaha hәmd olsun ki, İslam vә bütün İslam düşüncәlәri, o cümlәdәn qadına aid 

olanlar dünyada parlayır. Ümidvarıq ki, Allah-Taala bizә uğur bәxş etsin vә biz bu İslamı 

düzgün tanıtdıra bilәk. Mәn siz müsәlman vә inqilabçı qadınlara tövsiyә edirәm ki, harada 

olsanız, bacardığınız qәdәr özünüzün imanınızı vә İslam bilgilәrinizi inkişaf etdirin, 

dәrinlәşdirin, öz mәlumatlarınızı günbәgün artırın. Bu inşallah İslamın daimi izzәtini 

tәmin edәcәk.  

Tehran, Təbriz və İsfahan qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 1990 

Qadınlarda insani və mənəvi cövhərin canlandırılmasının və inkişafının 

zəruriliyi 

Bizim ölkәmizin әlli milyon әhalisi arasında müxtәlif yaşlarda bu ölkәyә fayda yetirә 

bilәn otuz, yaxud otuz beş milyon insan varsa, tәbii ki, bu otuz beş milyonun yarısı 

qadınlardır. Mәgәr bunların varlığındakı ilahi xәzinәlәri görmәzdәn gәlә bilәrikmi?! 

Bunların arasında alim dә olmalıdır, lakin elm bütün әzәmәtinә rәğmәn, Allah-Taalanın 

qadına verdiyi mәnәvi şәxsiyyәtin qarşısında bir şey deyil. 

Siz elmin yüksәk sәviyyәsindә olan, lakin insan mәsәlәlәrindә vә bәşәr 

münasibәtlәrindә iki cinsiyyәtdәn biri olaraq pozğunluğa düçar olmuş bir qadını tәsәvvür 

edin. Siz elә bilirsiniz bunun dәyәri var? Düzdür, alim olan qadın müәyyәn mәnada bu 

pozğunluqlara daha az düçar olur. Savadsızlığın zәrәrlәrindәn biri budur ki, qadınları 

pozğunluğa daha çox çәkir. Lakin pozğunluq hәddi mәhdud bir hәdd deyil. Hәtta yüksәk 

elmi sәviyyәdә olan bir xanımda da әziz insani gövhәrin qәdri bilinmәyә (o gövhәr kişidә 

dә әzizdir, qadın vә kişi özlәrindә canlandırmaq üçün çalışıb elm vә hikmәt öyrәnirlәr), 

diqqәtdәn vә hörmәtdәn kәnarda qala bilәr. Bunun nә dәyәri var?! Qadında vә kişidә olan 

insani gövhәr inkişaf etdirilmәlidir. Bu bir dәyәr mәsәlәsidir. Bizim cәmiyyәtimizdә 

İslamın dәyәr mәsәlәlәri dirçәldilmәlidir. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 25 dekabr, 1991 
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Qadının məqamı barəsində yanlış təsəvvür və düşüncələr 

Nә üçün bәşәriyyәt qadın vә kişi mәsәlәsindә hәmişә yanlış düşünüb bunun qarşısında 

dayanmaq istәyir? Peyğәmbәrlәrin (ә) tәlimlәrindәn başqa, bәşәrin bütün tәsәvvürlәrindә, 

tәhlillәrindә vә tәfәkkürlәrindә qadın vә kişiyә sәhv mövqe tanınmışdır. Hәtta qәdim 

dünyanın Roma, yaxud İran mәdәniyyәtlәri kimi çox yüksәk mәdәniyyәtlәrindә dә qadın 

haqqında tәsәvvür yanlış olmuşdur. Mәn bunun xırdalıqlarını açmaq istәmirәm, yәqin ki, 

özünüz bilirsiniz vә baxa da bilәrsiniz. 

Ölkənin qadın həkimləri ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 1990 

Qadının müxtəlif sahələrdə xüsusiyyətləri 

Bizim inqilabçı cәmiyyәtimizdә qadının mәqamı kişidәn çox olmasa da az deyil. Bu 

prinsipә әsasәn, qadının müxtәlif sahәlәrdә, o cümlәdәn elm öyrәnmәkdә, cihad etmәkdә, 

kişi ilә münasibәtlәrdә vә analıq rolunda olan xüsusiyyәtlәri araşdırılmalıdır. Bütün 

bunlarda Hәzrәt Zәhranın (s) hәyatı bir nümunәdir.  

“Cəmiyyətdə qadın rolunun araşdırılması" seminarında çıxışdan; 2 mart, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

İslam mədəniyyətində qadının uca məqamının dünyaya çatdırılması  

İnsan bütün dünyada xalqın mövcud tәsәvvürlәri ilә tanış olanda bu mәqamı dәrk edir 

ki, İslam mәdәniyyәti bütün sahәlәrdә, xüsusәn dә qadın mәsәlәsi kimi sahәlәrdә dünya 

üçün tanınmaz qalmışdır. İslamın bәşәriyyәt üçün daşıdığı mesaj vә missiya – yәni insanın 

ucalması, tәkamülә çatması, inkişaf etmәsi, onun dünya hәyatı vә dünyanın inkişafı üçün 

faydalı olması - qadının vә kişinin uca insan mәqamını müәyyәn surәtdә tәyin etmişdir. 

Qәrb dünyası bunu hәlә yaxşı başa düşmür. Düzdür, insanlar әleyhinә tәxribat hazırlayan 

beynәlxalq tәxribat mәrkәzlәri bütün düzgün mәfhumları, o cümlәdәn qadın hәyatı 

mәfhumunu vә İslamın qadın barәsindәki fikrini tәhrif etmişlәr. İndi bunlarla işimiz 

yoxdur. Belә qәrәzli vә çirkin әllәrdәn әlavә, çoxları İslamın qadına necә uca mәqam 

nәzәrdә tutması haqda hәlә yaxşı mәlumatlı deyillәr. Bunu dünyaya göstәrmәk, İslamın bu 

sahәdәki mütәrәqqi vә inkişaf etmiş mәdәniyyәtinә hәvәs yaratmaq üçün әn yaxşı yol 

İslamın görkәmli qadınlarının şәxsiyyәtini tanıtdırmaqdır. Çünki onların şәxsiyyәtinin vә 

hәyatının özü İslamın qadın barәsindәki tәfәkkürünü göstәrir. Tarix boyu dünyanın bütün 

görkәmli qadınlarının başında Peyğәmbәrin qızı olan Fatimeyi-Zәhra (s) durur. Buna görә, 

әgәr biz bu barәdә işlәyib araşdırmaq istәsәk, çox işlәr lazımdır. 

Tehranın cümə namazı xütbəsindən; 24 yanvar, 1986 

Keyhan qəzeti 

Şəhid Mütəhhəri və müsəlman qadın  

Şәhid Mütәhhәri müsәlman qadının insani şәxsiyyәtinin ona qaytarılması hәrәkatının 

bayraqdarı idi.  

Təlim və Tərbiyə Naziri və qadın pedaqoji mərkəzlərinin tələbələri ilə görüşdə 

çıxışdan; 2 may, 1984 

Qadın və kişi arasında bərabərlik və fərq 

Yaradılışda qadının zərifliyi 
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İlahi yaradılışa әsasәn, qadın öz quruluşuna görә kişiyә nisbәtәn daha zәrifdir. Buna 

görә qanunsuz, yaxud ağıl vә mәntiq hakimiyyәtinin zәif olduğu bir mühitdә fiziki 

baxımdan daha qüvvәli vә möhkәm olan zәif olanı zülm altında saxlayıb istismar edәcәk. 

Tәәssüf ki, bәşәr hәyatının әvvәlindәn bu vәziyyәt qarşıya çıxmışdır. Bu gün dünyada 

qadın vә kişi münasibәtlәrindә bu acınacaqlı vәziyyәt müşahidә olunur.  

Ölkənin məmur, mütəxəssis və incəsənət xadimi olan qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 13 

noyabr, 1995 

Keyhan qəzeti 

Qadın və kişinin müştərək və özəl məsuliyyətləri 

Qadın vә kişinin müştәrәk vә hәmçinin özәl vәzifә vә mәsuliyyәtlәri vardır. Onlar 

diqqәtlә öyrәnilmәli vә tәbliğ edilmәlidir. Qadın öz hәyat yoldaşı üzәrindә bir yük deyil. 

Qadın Qәrb vә qeyri-islami örnәklәrә uyğun şәkildә tanıtdırılmamalıdır. 

Bilal məscidində televiziya və radio verilişləri şirkətinin müdirləri və işçiləri ilə 

görüşdə çıxışdan; 1 avqust, 1996 

Keyhan qəzeti 

İnsani dəyərlərin əldə edilməsində qadın və kişi arasında fərqin olmaması 

Hәr bir insanın yaradılışında mәqsәd ümumbәşәri yaradılışda olan mәqsәddir: yәni 

insani tәkamülә vә bir insanın çata bilәcәyi әn üstün dәyәrlәrә ucalmaq. Buna görә dә, 

qadınla kişi arasında heç bir fәrq yoxdur. Bunun göstәricisi birinci növbәdә Fatimeyi-

Zәhra (s) vә sonra tarixin digәr böyük qadınlarıdır. Yәni Fatimeyi-Zәhra (s) bәşәriyyәtin 

zirvәsindәdir vә ondan yuxarı heç kim yoxdur. Bildiyimiz kimi, bu xanım bir müsәlman 

qadın olaraq özünü bu zirvәyә qaldırmaq imkanı әldә etdi. Demәli, qadınla kişi arasında 

fәrq olmamalıdır. Bәlkә dә mәhz buna görә Allah-Talala Qurani-Kәrimdә yaxşı vә pis 

insanlara misal çәkmәk istәdikdә onlardan hәr ikisinә qadınlardan nümunә göstәrir; birinә 

Fironun hәyat yoldaşını, digәrinә isә Nuh vә Lutun hәyat yoldaşını misal çәkir: "Allah 

iman gәtirәnlәrә isә Fironun zövcәsini misal çәkdi". Pis, bәdbәxt, yanlış yolda hәrәkәt 

edәn insanlar üçün isә Nuhun vә Lutun hәyat yoldaşlarını misal göstәrir. Burada sual 

oluna bilәr ki, misal vurduqda nә üçün hәm kişi vә hәm qadın nümunәlәr göstәrilmir. 

Quranın hәr bir yerindә iman gәtirәn insanlara misal çәkildikdә, yaxud kafirlәrә misal 

göstәrildikdә hәr iki misal qadındandır. Bu onun üçün deyil ki, biz bәşәr tarixi boyunca 

qadının mәqamına qarşı yanlış vә tәәssüf ki, davamlı tәsәvvürlәrә İslamın dililә cavab 

verәk? İslam tarix boyu qadın haqqında mövcud olan bu qeyri-obyektiv anlayış tәrzinin, 

yanlış tәsәvvür vә üslubların qarşısını almaq istәyir. 

Ölkənin qadın həkimləri ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 1990 

Mənəviyyat və bilgi dəyərlərində qadın və kişinin bərabərliyi  

İslamın baxışında qadın bilgi, düşüncә, fikir vә Allaha yaxınlıq baxımından kişi 

kimidir. Qadınla heç zaman ifrat-tәfritçilik әsasında vә onun mәqamından uzaq rәftar 

etmәk olmaz. Qadın vә kişi müştәrәk vә özәl vәzifәlәrә vә mәsuliyyәtlәrә malikdirlәr. 

Bunlar diqqәtlә öyrәnilmәli vә tәbliğ edilmәlidir. 

Televiziya və radio işçilərilə görüşdə çıxışdan; 1 avqust, 1996 

Keyhan qəzeti 
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İnsani dəyərlərdə bərabərlik, özəl vəzifələrdə fərq 

İslam dini qadın vә kişi arasında insani dәyәrlәr baxımından bәrabәrliyi qәbul edir, 

amma özәl vәzifәlәr baxımından yox. İslam qadına onun özünә mәxsus rol tanıyır. Bu rol 

әsla kişinin rolundan kiçik deyil. Diqqәt yetirmәk lazımdır ki, qadının fizioloji vә psixoloji 

quruluşu onu xüsusi vәzifәlәr üçün yararlı edir. Qadın vә kişi bu vәzifәlәrin sәrhәdlәri 

vasitәsi ilә bir-birindәn ayrılırlar. 

İranın və dünyanın doqquz ölkəsinin müsəlman qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 28 

yanvar, 1990 

Fizioloji quruluşda fərq, bu fərqin iş və fəaliyyətdə təzahürü 

Tamamilә aydın bir mәqama diqqәt yetirmәk lazımdır. O da qadının fizioloji quruluşu 

ilә kişinin fizioloji quruluşu arasındakı fәrqdir. Bu fәrq әbәs deyil. Allah-Taala 

hikmәtlidir. O bunların hәr ikisini yaratmış vә bu fәrqi qoymuşdur. Əlbәttә, dedik ki, 

ictimai, siyasi, mәdәni, insani vә İslam sahәlәrindә heç bir fәrq yoxdur. Lakin iş 

mәrhәlәsindә bir-biri ilә fәrqlәnirlәr. Misal üçün, kişilәr bәnnalıq edirlәr. Qadın vә kişi 

hüquqlarının bәrabәr olması, qadına hörmәtsizlik edilmәmәsi üçün biz demәliyik ki, 

qadınlar da gedib bәnnalıq etsinlәr?! Bu iş ümumiyyәtlә qadın üçün münasib deyil. Mәn 

Hindistanda bir mәnzәrә gördüm. Bunu xatırlayanda hәmişә narahat oluram. İnqilabdan 

sonra Hindistanın Banqalor şәhәrindә yaşayan bir dostumuzun evindә qonaq idik. Bir gün 

günortadan sonra gәzintiyә çıxmaq istәdim. Gördüm ki, bunların evinin arxasında 

tәxminәn әlli yaşlı bir qadın әlinә bir külüng götürüb daşları sındırır. Əvvәlcә anlamadım, 

soruşdum ki, o nә üçün belә edir? Dedilәr ki, fәhlәdir, işlәyir. Elә isti havada tosqun bir 

qadın belә çәtin bir işi görürdü. Bu mәnzәrәni görәndә çox naharat oldum. Dedim nә üçün 

bu işi görür? Dedi ki, әgәr bunu etmәsә, acından ölәr. Soruşdum ki, nә qәdәr pul alır? 

Dedilәr ki, sәksәn rupi. Bu qadına xidmәtdirmi?! Bәzәn mәcbur olur vә çarәsizlik üzündәn 

işlәyir. Bunun eybi yoxdur. Amma indi qadınlar üçün proqram hazırlamaq istәyiriksә, bu 

xidmәtdirmi deyәk ki, gәrәk qadınlar da ağır işlәr görsünlәr?! Nә lüzumu var ki, öz 

fizioloji vәziyyәtlәri ilә münasib olmayan işlәri görsünlәr?! 

Qadının rolu barəsində “Günün qadını" jurnalı ilə müsahibədən; 4 mart, 1988 

İslamda qadın və kişi hüquqları arasında ədalətə riayət etmək 

İslamda irәli sürülәn mәsәlә әdalәtdәn ibarәtdir; yәni bütün insanlar, o cümlәdәn qadın 

vә kişi cinsi arasında mütlәq әdalәtә riayәt etmәk. 

Hüquqda bәrabәrlik mәsәlәsi irәli sürülür. Lakin bәzi yerlәrdә qadının hökmlәri kişinin 

hökmlәrindәn fәrqlәnә bilәr. Necә ki, qadının tәbiәti bәzi xüsusiyyәtlәrdә kişinin 

tәbiәtindәn fәrqlidir. 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

İran qəzeti 

İlahi atributları əldə etməkdə eynilik 

Allah İslam ümmәtinin ardıcılları üçün on xüsusiyyәt sayır. Birincisi İslamdır, yәni 

Allahın qarşısında tәslimçilik. Sonuncusu zikr vә Allahı yad etmәkdir. Bunların heç 

birindә qadınla kişi arasında fәrq qoyulmur. Ayәdә belә deyilir: "Müsәlman kişilәr vә 

müsәlman qadınlar, imanlı kişilәr vә imanlı qadınlar, sadiq kişilәr vә sadiq qadınlar..."  

Cümə namazı xütbəsindən; 4 iyul, 1980 
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Qadın və kişinin mənəvi dəyərlər meydanında bərabərliyi  

İmandan, İslamdan, dözümlülükdәn, sәdaqәtdәn, insan, İslam vә mәnәviyyat 

dәyәrlәrini әldә etmәk yolunda çalışmaqdan söz düşdükdә buyurur: “Müsәlman kişilәr vә 

müsәlman qadınlar, mömin kişilәr vә mömin qadınlar, müti kişilәr vә müti qadınlar, sadiq 

kişilәr vә sadiq qadınlar, dözümlü kişilәr vә dözümlü qadınlar...“1 Bu ayәdә mәnәvi 

dәyәrlәr üçün on xüsusiyyәt sayılır: İslam, iman, mütilik, sәdaqәt, dözümlülük, Allahdan 

qorxmaq vә digәr mәsәlәlәr. Qadın vә kişi bu meydanda çiyin-çiyinә hәrәkәt edir vә 

irәlilәyirlәr. Hәr ikisini deyir. İslam bu ayәlәrdә cahil cәmiyyәtlәrdә hәmişә kişilәrin vә 

hәtta qadınların vasitәsi ilә pәrәstiş olunan kişi hökmranlığı bütünü sındırır. Siyasi vә 

ictimai mәsәlәlәrdә qadının beyәt etmәsini lazımi vә aktual bir iş kimi tәqdim edir. 

Ölkənin müsəlman qız və qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 21 sentyabr, 2000 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Elmi və ictimai nailiyyətlərdə eyni rolun ifa edilməsi  

Biz düşünürük ki, qadınlar hәr bir sağlam insan cәmiyyәtindә öz payları qәdәrincә 

elmi, ictimai vә quruculuq nailiyyәtlәrindә vә bu dünyanın idarәsindә öz sәylәrini 

öhdәlәrinә götürmәyә, bu yarışa qatılmağa qadirdirlәr. Bunun üçün onlara imkan 

yaradılmalıdır. Bu baxımdan qadın vә kişi arasında heç bir fәrq yoxdur.  

Ölkənin qadın həkimləri ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 1990 

Fiziki qüvvə - kişilərin qadınlar üzərində hegemonluq qaynağı 

Qadın bәzәn zehni baxımdan kişidәn güclü olsa, yaxud tәfәkkür, elm, hissiyyat vә digәr 

baxımdan kişi ilә fәrqlәnmәsә dә, normalda qadının bәdәni kişidәn daha zәifdir.  

Kişilәr boylarının hündür, sәslәrinin yoğun, bәdәnlәrinin güclü vә sümüklәrinin iri 

olmasına görә sümüklәri xırda, sәslәri incә, boyları qısa vә bәdәnlәri zәif olan qadınlara 

hegemonluq etmişlәr. Bu bir hәqiqәtdir. Mәnim fikrimcә siz dә mәsәlәnin kökünә 

varsanız, bu qәnaәtә gәlәcәksiniz. Hegemonluqların qaynağı budur.  

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 5 noyabr, 1996 

Özəl sahələrə rəğmən, qadın və kişinin müştərək məsuliyyətləri 

İlahi vә İslami baxışa әsasәn, qadın vә kişinin hәr birinin, öz hәyatının xüsusi 

çәrçivәsindә әmәl etmәli olduğu әsaslı vәzifәlәr vardır. Amma eyni zamanda hәr ikisi 

geniş bir sahәdә müştәrәk, uyğun vә öz bacarıqlarından istifadә etmәklә bәzi 

mәsuliyyәtlәri yerinә yetirirlәr. 

Ölkənin məmur, mütəxəssis və incəsənət xadimlərindən olan qadınlarla görüşdə 

çıxışdan; 13 noyabr, 1995 

Keyhan qəzeti 

 

Qadının rol və vəzifələri 

Qadının rolu – cəmiyyətin islahı və uca insanlar yetişdirmək 

Qadına uca insan gözü ilә baxsanız, onun tәkamülünün, hüququnun vә azadlığının nә 

olduğu bәlli olar. Qadına uca insanlar yetişdirәn vә cәmiyyәti islah edә bilәn amil kimi 

                                                           

1 Əhzab, 35 
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baxsanız, onun kim olduğunu vә azadlığının necә olduğunu bilәrsiniz. Qadına ailәnin әsas 

elementi kimi baxın. Ailә kişi vә qadından tәşkil olunsa da, onu qurmaqda onların hәr ikisi 

tәsirli olsa da, lakin ailә mühitinin asayişi vә evdә olan dinclik vә aramlıq qadına vә 

qadınlıq xarakterinә görәdir. Qadına bu gözlә baxsınlar. Bu zaman onun necә tәkamülә 

çatdığı vә hüququnun nә olduğu mәlum olar. 

Ölkə xanımları ilə görüşdəki çıxışdan; 15 dekabr, 1992 

Qadının ictimai həyat məcmusunda xüsusi rolu 

İslam hәyatın idarәsindә vә ictimai hәyat mәcmusunda fizioloji vә pisixoloji 

quruluşuna әsasәn, qadın üçün xüsusi bir rol müәyyәn etmişdir; elә bir rol ki, kişinin 

rolundan nә az miqdarlı, nә dә az әhәmiyyәtlidir. 

Qadın vә kişi İslam vә insan dәyәrlәrindә vә İslam cәmiyyәtindә bir insanın ümumi 

vәzifәlәrindә hәmişә yanaşı vә eyni olmuşlar. Yalnız xüsusi vәzifәlәrdә onların yaranış 

xüsusiyyәtlәrinә әsasәn fәrqlәr mövcuddur. Əgәr qadın bu vәzifәlәri bilsә, ona olunan 

tәbii zülmü aradan qaldıra bilәcәk.  

İranın və dünyanın doqquz ölkəsinin müsəlman qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 28 

yanvar, 1990 

Risalət qəzeti 

Ailənin mənəvi yüksəlişində qadının rolu  

Qadının dәyәri budur ki, öz hәyat çevrәsini özü üçün, kişi üçün vә övladlar üçün bir 

cәnnәtә, bir mәktәbә, bir tәhlükәsiz yerә, mәnәvi bilgilәrә vә mәnәvi mәqamlara yüksәliş 

yerinә çevirә bilsin. Vәzifәsi tәlәb etdikdә ölkәnin taleyinә tәsir göstәrsin, cәmiyyәtin 

taleyindә rol oynasın. Belә olan halda qadının rolu qeyd olunduğu kimi yalnız әlli faiz 

deyil, kәmiyyәt rolu deyil, keyfiyyәt roludur. Hәm onun özü rol oynayır, hәm dә Allah-

Taalanın qadın vücudunda qoyduğu cazibәlikdәn istifadә etmәklә öz övladını vә hәyat 

yoldaşını ideal yola sövq etdirir vә irәlilәyir. Buna әsasәn, bu zaman qadının rolu daha 

böyük olur. 

Hörmüzqan qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 18 fevral, 1998 

Üç baxışdan - mənəvi təkamül, ictimai və ailə fəaliyyətləri baxımından 

qadının rolu 

Qadın mәsәlәsinә üç baxımdan yanaşmaq olar. Birinci baxış mәnәvi vә nәfsi tәkamül 

yolunda bir insan olaraq qadının roludur. Bu baxımdan qadın vә kişi arasında heç bir fәrq 

yoxdur. Quranda Allah “Allah iman gәtirәnlәr üçün Fironun xanımını misal vurur” - deyә 

buyuranda Fironun qadını o zamankı insanlar arasında bәnzәri olmayan, yaxud az olan 

üstün bir mömin kimi möminlәrә misal göstәrilir. İkinci baxış ictimai, siyasi, elmi vә 

iqtisadi fәaliyyәtlәr sahәsindәdir. İslama görә qadının elmi, iqtisadi vә siyasi fәaliyyәtlәr 

yolu tamamilә açıqdır. Əgәr kimsә qadını elmi işdәn, iqtisadi, ictimai vә siyasi 

faәliyyәtdәn mәhrum etmәk istәsә, Allah hökmünün әksinә danışmışdır. Əlbәttә, qadın 

fizioloji baxımdan kişidәn incә olduğuna görә bәzi zәrurәtlәr mövcuddur. Üçüncü baxış 

qadına bir ailә üzvü olaraq olan baxışdır. Bu hamısından әhәmiyyәtlidir. İslamda kişiyә 

icazә verilmәmişdir ki, qadına hegemonluq etsin vә onu nәyәsә mәcbur etsin.  

Kişi üçün ailәdә mәhdud hüquqlar müәyyәn olunmuşdur. Bunlar mәslәhәt vә hikmәt 

әsasındadır. Bu kimә deyilsә vә izah olunsa, qadına da mәslәhәt әsasında hüquq 

verildiyini deyәcәk. Qadının vә kişinin hәr birinin özünәmәxsus tәbiәti, әxlaqı, ruhiyyәsi 
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vә instinkti vardır. Əgәr kişinin vә qadının bu xüsusi keyfiyyәtlәrindәn düzgün istifadә 

olunsa, kişi vә qadın ailәdә kamil, uyğun vә münasib cütlüyü tәşkil edәcәklәr. Əgәr kişi 

hәddini aşsa, tarazlıq pozulacaq. Əgәr qadın da hәddini aşsa, yenә dә tarazlıq pozulacaq. 

İslam ailәdә iki cinsiyyәti bir qapının iki layı vә bir mağazada iki şәrik kimi etmişdir. 

Əgәr bir yerdә yaşayan bu iki cinsiyyәt İslamın tәyin etdiyi hәdd vә meyarlarla yaşasalar, 

ailә davamlı, mehriban vә faydalı bir ailә olacaq. Əhәmiyyәtli mәqam budur ki, qeyd 

etdiyimiz kimi, bu iki ünsür vә iki varlıq ailәdә öz xüsusiyyәtlәri ilә bir-birinә 

uyğundurlar. Şübhәsiz ki, biri fiziki baxımdan daha incә, biri isә daha güclü vә 

qüvvәtlidir. Əgәr qanun qadını müdafiә etmәsә, kişi ona zülm edә bilәr. 

Şərqi Azərbaycan əhalisi ilə görüşdə çıxışdan; 19 sentyabr, 1996 

Keyhan qəzeti 

Qadının işinin onun xarakter və duyğuları ilə uyğunluğu  

Qadının әn әsas işi onun qadınlıq xarakteri ilә, Allahın onun vücudunda qoyduğu hiss 

vә duyğularla uyğun olan işdir. Onların duyğuları ilә maraqlanmaq vә Allah-Taalanın 

qadının bütün vücudunda qoyduğu mәhәbbәti tәmin etmәk әhәmiyyәtli mәsәlәdir. Əlbәttә, 

işlәmәk dә bәzi qadınlar üçün qaçılmaz vә bәzilәri üçün lazım ola bilәr. Hәr halda, 

işlәmәk qadın üçün halal vә icazәli bir işdir. Lakin İslam qadının dәyәrini zәruri olaraq 

onda bilmir.  

Hörmüzqan vilayətinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 18 fevral, 1998 
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İkinci fəsil: Qadın və örnək 

 

Örnəyin zəruriliyi 

Örnəyin qadın təkamülündə təsiri  

Dünyanın bugünkü qadını örnәk istәyir. Əgәr onun örnәyi Zeynәb (ә) vә Fatimeyi-

Zәhra (s) olsa, işi düzgün anlamaqdan, mövqelәri dәrk etmәkdә sayıqlıqdan, Allahın 

insanların öhdәsinә qoyduğu böyük vәzifәni yerinә yetirmәk üçün fәdakarlıq göstәrmәklә 

vә hәr şeyindәn keçmәklә birgә olsa da, әn yaxşı işlәri seçmәkdәn ibarәt olacaq. Örnәyi 

Fatimeyi-Zәhra (s), yaxud Zeynәbi-Kübra  (ә) olan müsәlman qadın belәdir. Əgәr qadın 

dәbdәbәçilik, eyş-işrәt, ötәri hәvәslәr, köksüz vә tәmәlsiz duyğulara tәslim olmaq fikrindә 

olsa, o yolu gedә bilmәz. Hörümçәk toru kimi yolçu bir insanın ayağına dolaşan bu 

bağlılıqları gәrәk özündәn uzaqlaşdırıb, o yolu gedә bilsin. İranlı qadının inqilab vә 

müharibә dövründә bu işi gördüyü kimi, bütün inqilab dövründә dә bu işi görmәsi 

gözlәnilir. Bu yolda iranlı qadının örnәyi - haqqında danışılan örnәkdir. Zeynәb (ә) 

örnәkdir. Zeynәb (ә) elm vә bilgidәn uzaq bir qadın deyildi. Ən yüksәk elmlәr, әn uca vә 

tәmiz bilgilәr onun әlindә idi. 

Şəfqət bacıları ilə görüşdə çıxışdan; 13 noyabr, 1991 

Örnək təqdim etmək - əcnəbi mədəniyyətin təsirinə maneə  

Bizim cәmiyyәtimizdә mühüm çatışmazlıqlardan biri müsәlman qadının örnәyinin 

müәyyәn olunmaması olmuşdur. Bu çatışmazlıq sәbәbindәn әcnәbi mәdәniyyәtlәr bizim 

cәmiyyәtimizdә uzun müddәt meydan sulamışdır. 

Həzrət Zəhranın (s) doğum gününün ildönümündə Dövlət Şurası ilə iclasda çıxışdan; 2 

mart, 1986 

Aydın örnəyin olmaması əcnəbi mədəniyyətlərə təmayülün amili kimi  

Dünyanın sәnaye ölkәlәri Əfqanıstan, Misir, İraq, әrәb vә qeyri-әrәb olan digәr 

müsәlman ölkәlәrinin keçmiş tәcrübәlәrinә әsasәn, İslamı әsas tәhlükә hesab etdilәr. 

Mәdәni, iqtisadi vә ictimai istismarçılıqla cәmiyyәtin qadınlarını tarixi bir sınaqla üz-üzә 

qoydular. O, qadının hicabına әl uzatmaq vә onlarda iffәt mәdәniyyәtini dәyişdirmәk idi. 

Bu mәrhәlәdә gördük ki, müsәlman qadın namaz qılırdı, oruc tuturdu, ziyarәtә gedirdi, 

amma hicabsız idi. Çünki müsәlman qadının vә Quranın nәzәrdә tutduğu qadının aydın 

örnәyini müәyyәn etmәmişdilәr. 

"Cəmiyyətdə qadın rolunun araşdırılması" seminarında çıxışdan; 2 mart, 1986  

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadınların İslam örnəyi əsasında yetişdirilməsi  

Əgәr İslam cәmiyyәti qadınları İslam örnәyindә yetişdirә bilsә, yәni Zәhra (s) 

örnәyindә, Zeynәb (ә) örnәyindә, dünyanı vә tarixi öz tәsiri altına sala bilәcәk әzәmәtli 

qadınlar örnәyindә yetişdirә bilsә, o zaman qadın özünün hәqiqi uca mәqamına nail 

olacaq.  

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 
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Örnək seçməyin və ona oxşamağın üsulu  

Sual: Tәlәbә bir qız kimi Hәzrәt Zәhranın (s) hәyatını necә örnәk götürә bilәrәm?  

Cavab: Yaxşı sualdır. Əvvәla sizә demәliyәm ki, örnәyi kimsә bizә göstәrmәmәlidir. 

Zorla sırınan bu örnәk yaxşı örnәk olmaz. Örnәyi özümüz tapmalıyıq. Yәni baxıb görәk 

gözümüzün qarşısında olan simaların hansını daha çox bәyәnirik. Tәbiidir ki, bizim 

örnәyimiz bu olacaq. 

Mәncә müsәlman cavan üçün, xüsusәn imamlarımızın, Peyğәmbәr ailәsinin vә ilkin 

İslam dövrü müsәlmanlarının hәyatı ilә tanış olan müsәlman üçün örnәk vә model tapmaq 

çәtin olmaz. Belә örnәklәr az deyil. İndi sizin özünüz xoşbәxtlikdәn, hәzrәt Zәhranın (s) 

adını çәkdiniz. Mәn Fatimeyi-Zәhranın (s) müqәddәs vücudu barәsindә bir neçә cümlә 

demәk istәyirәm. Bu, başqa imamlar vә böyüklәr haqqında da düşünmәk üçün sizә ipucu 

olar bilәr. Elm, sәnaye vә texnologiyanın inkişafı dövründә, böyük alәmdә, maddi 

sivilizasiyalar dünyasında vә bütün bu yeniliklәr әsrindә yaşayan siz xanımlar, mәsәlәn 

1400 il bundan әvvәl yaşamış örnәyinizdәn nә götürә bilәrsiniz? Onun hansı sahәdә sizin 

bugünkü vәziyyәtinizә bәnzәdiyini düşünürsünüz ki, ondan yol öyrәnәsiniz. Fәrz edin, 

istәyirsiniz bilәsiniz ki, o universitetә necә gedib, yaxud mәsәlәn, dünyanın siyasi 

mәsәlәlәri haqqında necә düşünüb. Tәbii ki, bunlar deyil. Hәr bir insanın şәxsiyyәtindә 

tәmәl xüsusiyyәtlәr vardır. Onları müәyyәn etmәk vә nümunәni onlarda axtarmaq 

lazımdır. Mәsәlәn, müxtәlif hadisәlәrlә rastlaşdıqda insan necә davranmalıdır? Bu 

mәsәlәlәr bәzәn metro, qatar, reaktiv tәyyarә vә kompüter olan dövrә aiddir, bәzәn dә 

bunların mövcud olmadığı bir dövrә aiddir. Lakin hadisәlәr hәmişә insanı әhatә edir. İnsan 

bu mәsәlәlәrlә bağlı iki növ mövqe sәrgilәyә bilәr: biri mәsuliyyәtli, biri isә laqeyd. 

Mәsuliyyәtli yanaşmanın da müxtәlif növlәri var: hansı ruhiyyә ilә, gәlәcәyә hansı növ 

baxışla? İnsan ona nümunә ola bilәcәyini düşündüyü insanda bu әsas xәtlәri tapmalı vә öz 

hәyatında icra etmәlidir. 

Gənclərlə görüşdə çıxışdan; 27 aprel, 1998 

Örnək qadınlar 

Fatimə (s) - bütün müsəlman və qeyri-müsəlman kişi və qadınların örnəyi  

Çox qısa ömür sürmüş vә gәnc olan bu nümunә qadın bütün qeyrәtli vә mömin kişi vә 

qadınlar, müsәlmanlar vә hәtta o hәzrәtin mәqamı ilә tanış olan qeyri-müsәlmanların 

hamısı üçün örnәkdir. Biz o hәzrәtin hәyatından dәrs götürmәliyik.  

Nəzarət Şurasının işçiləri ilə görüşdə çıxışdan; 13 dekabr, 1989 

Fatimeyi-Zəhra (s) və Zeynəbi-Kübra (ə) – müsəlman qadınların örnəyi  

Fatimeyi-Zәhra (s) müsәlman qadınlar üçün әn gözәl nümunәdir. Dini mütәfәkkirlәr, 

natiqlәr vә alimlәr öz çıxşları vә qәlәmlәri ilә yaradılışın bu böyük xanımının 

şәxsiyyәtinin müxtәlif cәhәtlәrini daha yaxşı vә daha artıq tәsvir etmәlidirlәr. Hәzrәt 

Fatimәnin (s) qızı hәzrәt Zeynәbi-Kübra (ә) da başqa bir örnәkdir. O, yeni cәhәtlәrdә 

Peyğәmbәr xanәdanında üstün bir qadın rolunu әn gözәl şәkildә ifa etmişdir. O hәzrәtin 

Kәrbәla hadisәsindәn öncә Mәdinәdәki şәxsiyyәti çox görkәmli, mәşhur vә nümunә idi. 

O, elmi, mәnәvi, әxlaqi, tәqva, iffәt vә paklıq baxımından müsәlman qadınlar üçün 

nümunә seçilmәyә vә dәrs götürülmәyә layiqdir.  

Feldşerlərlə görüşdə çıxışdan; 4 oktyabr, 1995 

Keyhan qəzeti  
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Zeynəbin (ə) əzəməti 

Zeynәbi-Kübra (ә) böyük bir qadındır. Bu böyük qadının İslam xalqlarının gözündә 

olan әzәmәti nәdәndir? Demәk olmaz ki, Əli ibn Əbu Talibin (ә) qızı, yaxud Hüseyn ibn 

Əlinin (ә) vә Hәsәn ibn Əlinin (ә) bacısı olduğuna görәdir. Qohumluq heç zaman belә 

әzәmәt yarada bilmәz. Bizim bütün imamlarımızın bacıları, anaları vә qızları olmuşdur. 

Amma Zeynәbi-Kübra (ә) kimi birisi hanı?  

Zeynәbi-Kübranın (ә) dәyәri vә әzәmәti, onun ilahi vәzifәsinә әsaslanan әzәmәtli 

insani vә İslami mövqeyinә vә hәrәkәtinә görәdir. Onun işi, onun qәrarı, onun hәrәkәt 

tәrzi ona belә әzәmәt bәxş etdi. Kim belә bir iş görsә, Əmirәlmömininin (ә) qızı olmasa 

da, әzәmәt әldә edәr. Bu әzәmәtin әsas hissәsi odur ki, әvvәla mövqeyi tanıdı. Hәm İmam 

Hüseynin (ә) Kәrbәlaya getmәsindәn qabaqkı mövqeyi, hәm Aşura gününün böhranlı 

anlarının mövqeyini, hәm dә İmam Hüseynin (ә) şәhidliyindәn sonrakı ağır hadisәlәrin 

mövqeyini. İkincisi dә budur ki, hәr mövqeyә uyğun bir seçim etdi. Bu seçimlәr Zeynәbi 

(ә) Zeynәb etdi.  

Kәrbәlaya hәrәkәtdәn qabaq İbn Abbas, İbn Cәfәr vә erkәn İslam çağının fәqihlik, 

şücaәt, rәislik vә ağalıq iddiasında olan bәzi mәşhur simaları çaşıb qaldılar, nә iş görmәli 

olduqlarını anlamadılar. Amma Zeynәbi-Kübra (ә) çaşmadı, anladı ki, bu yolu getmәli, öz 

imamını tәnha qoymamalıdır vә getdi. Belә deyil ki, bunun çәtin yol olduğunu bilmәsin. 

O, digәrlәrindәn daha yaxşı hiss edirdi. O, bir qadın idi; mәmuriyyәtindәn ötrü hәyat 

yoldaşından vә ailәsindәn ayrılan bir qadın. Mәhz buna görә özünün azyaşlı uşaqlarını da 

özü ilә apardı. O, hadisәnin necә olacağını duyurdu. 

Ən güclü insanların nә etmәli olduqlarını dәrk edә bilmәdiklәri böhranlı saatlarda o 

anladı, öz imamına dayaq oldu, onu şәhid olmaq üçün hazırladı. Hüseyn ibn Əlinin (ә) 

şәhidliyindәn sonra da dünya zülmәtә qәrq oldu. Ürәklәr, canlar, dünyanın üfüqlәri 

qaraldı. Bu böyük qadın bir nur olub parladı. Zeynәb (ә) elә bir yerә çatdı ki, yalnız 

bәşәriyyәt tarixinin әn üstün insanları, yәni peyğәmbәrlәr oraya çata bilәrlәr.  

Şəfqət bacıları ilə görüşdə çıxışdan; 13 noyabr, 1991 

Vəzifələri yerinə yetirməkdə həzrət Zeynəbdən (ə) öyrənmək  

Müsәlman qadın bir qadının görә bilәcәyi bütün mühüm vәzifәlәri yerinә yetirmәk 

üçün hәzrәt Zeynәbdәn (ә) öyrәnmәlidir. Bir qadının әn böyük xüsusiyyәtlәri olan paklıq 

vә tәqva, hәyatda әsl dәyәrlәrә hәr bir şeydәn artıq әhәmiyyәtli yanaşmaq, elmә vә bilgiyә 

diqqәt yetirmәk, siyasi fәaliyyәtlәr göstәrmәk, insanlara yardım etmәk, evi vә ailәni 

keyfiyyәtli etmәk Zeynәbi-Kübranın (ә) xüsusiyyәtlәrindәn sayılır. Müsәlman qadın 

ailәnin içindәn cәmiyyәtin içinә, elmi vә siyasi mәsәlәlәrә, әxlaqi dәyәrlәrә, elәcә dә 

böyük inqilabçı mәnliklәr göstәrmәyә qәdәr o hәzrәtin hәyatından dәrs götürә bilәr. 

Feldşerlərlə görüşdə çıxışdan; 4 oktyabr, 1995 

Keyhan qəzeti 

Zeynəbi-Kübranın (ə) zalım sultanla rəftarı  

Baxın, Fatimeyi-Zәhranın (s) qızı olan bu Zeynәbi-Kübra (ә) öz dövrünün әn iqtidarlı 

sultanlarına - özü o zalım vә qaniçәn sultanın әlindә әsir olduğu zaman - deyir ki, nә edә 

bilirsәn et, sәn bizi tarix sәhnәsindәn çıxarıb yolumuzu mәhv edә bilmәyәcәksәn vә 

bәşәriyyәt bu yolu gedәcәk. Əgәr maddi iqtidar bacarsaydı, bu işi görәrdi. Onlar da 

görәrdilәr. 
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Keşikçilər Korpusunun məsul şəxsləri və komandanları ilə görüşdə çıxışdan; 16 may, 

1997 

Keyhan qəzeti  

Zeynəbi-Kübradan (ə) dərs öyrənmək  

Ümidvaram ki, Aşuranın böyük vә hәmişәyaşar qәhrәmanlığının әsas hissәsinin aid 

olduğu hәzrәt Zeynәbi-Kübranın (ә) pak ruhu cәmiyyәtin tәkcә qadınları arasında yox, 

bütün üzvlәri arasında canlı, hazır vә dәrs öyrәdәn olsun.  

Feldşer və müharibə əlilləri ilə görüşdə çıxışdan; 10 sentyabr, 1997 

Keyhan qəzeti  

Aşura hadisəsinin əbədi qalmasında həzrət Zeynəbin (ə) rolu  

Bizim qadınlarımız bilsinlәr ki, onların bu sayıqlığı, mәlumatlılığı, dözümlülüyü hәzrәt 

Zeynәbin (ә) İslam baxışından qaynaqlanırdı. O, Kәrbәla hadisәsini tarixdә belә böyük vә 

әbәdi saxlaya bildi, bu hadisәnin әzәmәtli mәnәvi vә tarixi nәticәlәrini hәmişәlik edә bildi. 

Həzrət Zeynəb (ə) cəmiyyətinin mərkəzi ofisinin üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 17 fevral, 

1988 

Ettelaat qəzeti  

Səkineyi-Kübra - elm və bilgi məşəli  

İmamın qızı, Zeynәbin qardaşı qızı vә şagirdi olan Sәkineyi-Kübra - adını Kәrbәlada 

eşitdiyiniz bu xanım bu günә qәdәr bütün İslam tarixindә әrәb bilgisinin mәşәllәrindәn 

biridir. Tәdqiqatçı vә kitab adamı olanlar baxa bilәrlәr. Hәtta Zeynәbi, Zeynәbin (ә) 

atasını vә Sәkinәnin atasını qәbul etmәyәn şәxslәr dә etiraf edirlәr ki, Sәkinә bir elm vә 

bilgi mәşәlidir.  

Şəfqət bacıları ilə görüşdə çıxışdan; 13 noyabr, 1991 

Qurani-Kərimdə örnək qadınlar 

Allah-Taala burada iki qadını, tәkcә qadınların yox, bütün görkәmli vә mömin 

insanların iki nümunәsi kimi xatırladır. Yәni insaniyyәt vә mәnәvi tәkamül sәhnәsindә 

Allah-Taala görkәmli nümunә göstәrmәk istәdikdә, peyğәmbәrlәrdәn, böyük insanlardan, 

elmi vә dini şәxsiyyәtlәrdәn danışmır, iki qadından danışır. Onların biri Fironun hәyat 

yoldaşıdır. O biri qadın isә İsanın anası vә İmranın qızı Mәryәmdir (ә).  

Xuzistan qadınlarının toplantısında çıxışdan; 11 mart, 1997 

Quranda qadının yaxşı və pis nümunəsinin təqdimi  

Qadın vә kişi mәsәlәsi barәsindә vәhyin sözü mühüm mәsәlәlәri ehtiva edir. Görәk 

vәhy bu barәdә nә deyir. Vәhy tәkcә moizә etmәklә kifayәtlәnmәmiş, nümunә dә 

göstәrmişdir. Allah-Taala mömin insanlar üçün tarixi bir misal göstәrmәk istәdikdә 

buyurur: “Allah iman gәtirәnlәr üçün Fironun xanımını misal vurur”.1 Allah Fironun 

qadınını misal vurur. Halbuki hәzrәt Musanın (ә) zamanında iman yolunda çalışıb 

fәdakarlıq göstәrәn çox insanlar vardı. Amma Allah Fironun hәyat yoldaşının adını çәkir. 

Bu nәdәn irәli gәlir? Allah-Taala qadınların tәrәfini tutmaq istәmişdir? Yoxsa mәsәlә 
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başqa bir şeydir? Mәsәlә budur: bu qadın mәnәvi hәrәkәt zirvәsindә elә bir yerә çatıb ki, 

yalnız onu misal vurmaq olar, başqasını yox. Fironun hәyat yoldaşı mövzusu tarixi 

baxımdan Fatimeyi-Zәhra (s) vә Mәryәm-Kübra (ә) dövründәn öncәyә aiddir. O nә 

peyğәmbәrdir, nә peyğәmbәr övladı, nә peyğәmbәrin hәyat yoldaşı, nә dә hansısa bir 

peyğәmbәrin ailә üzvü. Lakin Fironun xanımının mәnәvi tәrbiyәsi, inkişafı vә nailiyyәti 

elә bir hәddә çatır ki, Allah-Taala Quranda onu möminlәrә nümunә tәqdim edir. Əlbәttә, 

onun qarşı tәrәfi, yәni fәsadlı bir qadın nümunәsi dә ortaya qoyulur. Allah әn pis 

insanların nümunәsini göstәrmәk üçün buyurur: “Vә Allah kafir olanlar üçün Lutun 

xanımını misal vurur”1. 

Nuhun vә Lutun dövründә çox kafir vә pis insanlar vardı, amma Quran onları misal 

çәkmir. Nuhun vә Lutun xanımını nümunә kimi göstәrir. Qadın cinsiyyәtinin zirvәlәrinә 

vә uçurumlarına qarşı Allahın bu diqqәti nәdәn irәli gәlir? Bәlkә dә Allah dünyanın o 

zamankı xalqının yanlış baxışına (tәәssüf ki, bu gün dә hәmin baxış müәyyәn hәddә 

qalmışdır), öz qızlarını torpağa gömәn Ərәbistan xalqının rәftarına, hәmçinin o günün 

böyük imperatorluqları olan Roma vә İran kimi imperiya xalqlarının rәftarına işarә 

vurmaq istәyir. Siz onların baxışını vә qadınlarla rәftarını bilirsiniz. Avropanın bugünkü 

mәdәniyyәtinin bünövrәsi Roma imperiyasının mәdәniyyәti vә sivilizasiyasıdır.  

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 15 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Bintül-Hüdanın əzəməti  

Mәnim bacılarım! Mәnim qızlarım! Müsәlman ölkәlәrin qadınları! Bilin ki, hәr hansı 

bir zamanda, hәr hansı bir kiçik mühitdә, hәr hansı bir ailәdә qadın bu tәrbiyә ilә yetişә 

bilsә, hәmin әzәmәti әldә edәcәk. Bu, erkәn İslam çağına mәxsus deyil, hәtta qorxu vә 

nәzarәt dövründә, hәtta küfr hakimiyyәti dövründә dә bu mümkündür. Əgәr bir ailә öz 

qızını düzgün tәrbiyә edә bilsә, bu qız böyük bir insan olacaq. İranda da, xaricdә dә 

nümunәlәrimiz var. Bizim bu dövrümüzdә Şәhid Sәdrin bacısı xanım Bintül-Hüda adlı 

gәnc, şücaәtli, alim, mütәfәkkir vә mәharәtli bir qadın tarixi öz tәsiri altına ala bildi, 

mәzlum İraqda mühüm rol ifa etdi. Düzdür, şәhidliyә dә qovuşdu. Bintül-Hüda kimi bir 

qadının әzәmәti şücaәtli vә böyük kişilәrin heç birindәn az deyil. Onun hәrәkәti bir qadın 

hәrәkәti idi. O qadının hәrәkәti mәrdanә vә kişicәsinә bir hәrәkәtdir. Amma hәr iki 

hәrәkәt tәkamül hәrәkәtidir, bu insanın şәxsiyyәtinin әzәmәtindәn vә mahiyyәtinin 

parlaqlığından xәbәr verir. Belә qadınlar tәrbiyә edib yetişdirmәk lazımdır.  

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Pis örnəklər 

Qərb modeli: qadın kişinin ləzzət vasitəsi  

Avropanın bugünkü qәrb modeli onların qәdim Roma vә Yunan modelinin törәmәsidir. 

O gün dә belә idi: qadın kişinin göstәrişi vә lәzzәti üçün vasitә idi. Hәr bir şey bunun şüası 

altında idi. Bu gün dә bunu istәyirlәr. Qәrblilәrin әsas sözü budur. 

Xalqın müxtəlif təbəqələri və feldşerlərlə görüşdə çıxışdan; 13 noyabr, 1991 
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Pis örnəklər göstərməklə insaniyyətə xəyanət 

İctimai vә iqtisadi yenilik yaratmaq adı ilә, inkişaf vә sivilizasiya niqabı altında 

özlәrinin pis vә mәnfur modellәrini dünya qadınlarına mәcburәn verәn şәxslәr nәinki 

tәkcә qadınlara, hәtta insana vә insaniyyәtә xәyanәt edirlәr. Yalandan qadın azadlığı şüarı 

verәn çirkin insanlar onu istehlakçılıq mәdәniyyәtinin әsiri, pis vә dağıdıcı mәdәniyyәtin 

istehlakçısı etmәk istәyirlәr ki, belә anaların süst vә zәif övladlarını vә yetirmәlәrini 

iradәsiz alәt kimi asanlıqla istismar edә bilsinlәr. Bizim xalqımız bir zaman 

müstәmlәkәçiliyin әlaltılarının hökmranlığı sәbәbindәn bu tәxribatdan amanda deyildi. 

İndi Allaha hәmd olsun ki, inqilabın vә şәhidlәrin pak qanlarının sayәsindә ayılmış, böyük 

vә kiçik şeytanların hiylәlәrini bir-bir zәrәrsizlәşdirmişlәr.  

Kövsər seminarına müraciətdən; 9 fevral, 1988 

 

Qadınların zehni boşluqları Qərb örnəklərinin yayılmasına şərait yaradan 

amil kimi  

Peyğәmbәr (s) qızının şәxsiyyәtinin qadın örnәyi kimi tәqdim olunması bu gün bizim 

inqilabçı cәmiyyәtimizә ona görә mühümdür ki, son yarım әsrdә xalqda, xüsusәn dә 

qadınlar arasında yaranan zehni boşluqlar pis niyyәtli insanlar üçün münasib fürsәt 

yaratdı. Onlar nәzәrdә tutduqları modellәri zehni vә real formasında cәmiyyәtә çıxardılar. 

Müsәlman ölkәlәrin bütün qadınları kimi iranlı qadını da Qәrbin sәnaye mәdәniyyәtinin 

örnәklәrinә doğru sövq etdilәr. 

Bu pis tәxribatın icrasında birbaşa amil Rza xan vә onun kömәkçilәri olsa da, dünyanın, 

müsәlman xalqların әn böyük oyanış amili olan İslamla xüsusi barışmaz düşmәnçiliyi olan 

hakim siyasәtlәrinin gizli әllәrini bu qәmli vә әsarәtli sәhnәnin arxasında müşahidә 

etmәmәk sadәlövhlük olar. Ondan sonra onillәr boyunca İranın mәdәni qurumları bütün 

güclәri vә qüvvәlәri ilә cәmiyyәti qadın üçün nәzәrdә tutduqları mәqsәdlәrә sarı sövq 

etdirәn hәr bir şeylә doldurmaq üçün vasitә oldular. 

“Cəmiyyətdə qadın rolunun araşdırılması" seminarında çıxışdan; 2 mart, 1986  

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Müsəlman iranlı qadının dünyada örnək olması 

İranlı qadın - qadınların hicabda və ictimai hərəkətlərdə örnəyi 

Bu gün iranlı qadın üçüncü dünya ölkәlәrinin vә xüsusәn dә İslam ölkәlәrinin qadınları 

üçün bir örnәk formasına düşmüşdür. Yәni sizin hicabınız digәr ölkәlәrdә nümunә bir 

hicab kimi tanınmışdır. Müsәlman qadın fәryad çәkmәk vә İslam şüarları vermәyi 

bilmirdi, ona adәt etmәmişdi. Hәtta әgәr bir mәclisdә deyilsәydi ki, salavat çәkin, salavat 

çәkәnlәr yalnız kişilәr olurdu. Qadınlar ümumiyyәtlә salavat çәkmirdilәr. Amma indi siz 

görürsünüz ki, böyük İslam toplantılarında - hәm öz ölkәmizdә, hәm dә digәr yerlәrdә 

qadınların sәsi bәzәn kişilәrin sәsini üstәlәyir. Yәni qadınlar hiss etmirlәr ki, yalnız onlar 

şüar vermәlidirlәr. Onlar cәmiyyәti idarә edirlәr. Bu xüsusiyyәti yaradan iranlı qadındır. 

İranlı qadın hәm özünü düzәltdi, hәm dә örnәk tәqdim etdi.  

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1985 
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Dünya qadınlarının örnəyi  

Bugünkü dünyada iranlı müsәlman qadınların öhdәsinә әzәmәtli bir missiya düşür. 

Onlar dünya qadınlarının örnәyi kimi özlәrinin üstün sözlәrini bәşәrin müxtәlif 

meydanlarında dünya xalqlarının qulağına çatdırmalıdırlar.  

Qum şəhərinin tələbə və mədəniyyət mənsubu olan xanımları ilə görüşdə çıxışdan; 9 

dekabr, 1995 

Keyhan qəzeti  

İran qadınlarının hərəkətinin xüsusiyyətləri  

 Bu gün dünya sizi xatırlayacaq. İranlı qadının başladığı hәrәkәti әldәn vermәyin. Bu 

hәrәkәtin dünyaya yeni sözü var, bu, yeni doğuşdur. Onun xüsusiyyәti qadının şәxsiyyәt 

duymasıdır; tarixi idarә edәn olmasını duyması vә cәmiyyәtdә hәlledici rol ifa edә 

bilmәsini hiss etmәsidir.  

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1985 

İranlı qadını örnək bilməyin artan dalğası 

Müsәlman qadın üçün İslam inqilabının sayәsindә vücuda gәlәn yeni doğuşu - maddi 

vә Qәrb mәdәniyyәtlәrinin әksinә olaraq, İslamın daha tәravәtli vә daha tәmiz olmasını 

istәdiyi yeni gülün açmasını doğrudan da tәbrik etmәk lazımdır. Bu gün iranlı qadın digәr 

ölkәlәrin müsәlman qadınlarının nümunәsi vә örnәyidir. Bugünkü İslam ölkәlәrinin 

çoxunda - istәr әrәb ölkәlәrindә, istәr müsәlman olan qeyri-әrәb ölkәlәrindә universitet 

qızları, tәlәbәlәr, xüsusәn dә gәnc qızlar arasında iranlı qadının kimliyinә sarı dalğa 

yaranmışdır, misal üçün, hicabı, yaxud İslam elmlәrinin әhatәliyini iranlı qadından 

öyrәnirlәr. Bu, hökumәtlәr tәrәfindәn müqavimәtlәrlә üzlәşmişdir. Bir yerdә tәlәbә qızlara 

İslam elmlәrini öyrәnmәyi qadağan etmişlәr, başqa bir yerdә iranlı qadınlara xas hicabı 

yasaqlamışlar. Eyni zamanda, İslam ölkәlәrinin müsәlman qadınları arasında iranlı qadını 

örnәk bilmәk dalğası artmışdır. Bu, işin әvvәlidir. Amma onların çoxu iranlı qadını hәlә 

yaxşı tanımırlar. Bu qәdәr bilirlәr ki, iranlı qadın inqilab meydanlarında iştirak etmiş, 

mitinqlәrdә şüar vermiş, kişilәrini vә övladlarını hәvәslәndirmiş vә özü dә hәr yerdә hazır 

olmuşdur. Amma dünya ölkәlәrinin müsәlman qadınlarının hәlә o istedadlardan, bizim 

xalqımızın haqlı olaraq şәhid yetişdirmәk adlandırdığı fәdakarlıqlardan xәbәri yoxdur. 

Əlbәttә, bu da bilinәcәk. Bizim qadınlarımızın mücahidlik vә böyüklük parıltısı o qәdәr 

çoxdur ki, gizli qalmayacaq.  

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1985 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

İranlı müsəlman qadının mənəvi gözəlliyi 

Siz inqilabçı nәsil bu gün heç nәyin bahasına icazә vermәmәlisiniz ki, İslam 

Respublikasında qadının әldә etdiyi dәrәcә vә müsәlman qadın üçün bütün dünyada 

qazanılan ad-san düşmәnlәrin tәxribatı nәticәsindә sarsılsın. Bu gün Misirdәn, Əlcәzairdәn 

vә İraqdan tutmuş İslam dünyasının şәrq regionundakı ölkәlәrә qәdәr müsәlman ölkәlәrin 

qadınlarının hamısı iranlı qadına bir örnәk kimi baxırlar. İranlı qadın bu gün cәmiyyәtә vә 

qadına aid mәsәlәlәrә diqqәt yetirәnlәrin gözündә xüsusi gözәllik kәsb etmişdir. Mәdәni 

mәsuliyyәtlәri öhdәsinә götürәn sizlәr bu mәnәvi gözәlliyin sarsılmasına imkan 

vermәmәlisiniz. 
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Ölkənin mədəniyyət mənsubu olan qadınların nümayəndələri ilə görüşdə çıxışdan; 27 

yanvar, 1985 

Keyhan qəzeti 

Müqavimətdə və ailəni qorumaqda nümunə  

Mәn dözümlülükdә, müqavimәtdә, evi vә ailәni qorumaqda nümunә olduqlarına görә 

müharibә әlillәrinin, hәmçinin әsirlәrin, әsirlikdәn azad olmuşların vә İslam 

döyüşçülәrinin hәyat yoldaşlarının әzәmәti vә fәdakarlığı qarşısında, elәcә dә öz 

övladlarını vә hәyat yoldaşlarını hazırlayıb şәhidlik meydanına göndәrәn fәdakar 

xanımların vә anaların qarşısında tәzim göstәrirәm.  

Müsəlman və inqilabçı qadınlarla görüşdə çıxışdan; 8 dekabr, 1993 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Alim qadınların və aydın baxışlı məmurların gözəl örnəyi həyata keçirmək 

səyi 

Əgәr biz bu gün qadınlarımızın yeni İslam cәmiyyәtindә әldә etdiklәrini İranın alim vә 

fәdakar qadınlarının, işi icraçı, qanunverici vә mәhkәmә hakimiyyәtlәrindә olan ölkә 

mәmurlarının aydın baxışı ilә tәkmillәşdirә bilsәk, dünya qadınları onu özlәri üçün gözәl 

örnәk seçә bilәrlәr.  

Müsəlman və inqilabçı qadınlarla görüşdə çıxışdan; 8 dekabr, 1993 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  



 20 

Üçüncü fəsil: Fatimeyi-Zəhranın (s) həyatı və şəxsiyyəti 

Təvəllüddən şəhidliyə qədərki həyat hadisələri 

Həzrət Zəhranın (s) təvəllüdü 

Mәşhur nәzәrә әsasәn, Peyğәmbәrin (s) böyük qızının tәvәllüdü besәtin 

(peyğәmbәrliyin) beşinci ilindә baş vermişdir. Bu hesabla, şәhid olduğu zaman hәzrәt 

Fatimeyi-Zәhranın (s) 18 yaşı olmuşdur. Bәzilәri dә deyiblәr ki, bu hәzrәtin anadan olması 

besәtin ikinci, yaxud birinci ilindә olmuşdur. Bu nәzәrә әsasәn, bu hәzrәtin yaşı әn çox 

iyirmi iki, yaxud iyirmi üç olmuşdur. Siz müxtәlif cәhәtlәrdәn onun üçün mümkün olan 

bütün mәhdudiyyәtlәrlә (xüsusәn dә mәhdudiyyәtlәrin çox olduğu bir dövrdә) bir qadını 

nәzәrә alın. O zaman görün ki, bu şәrafәtli xanım o şәraitdә vә bu qısa ömür boyunca necә 

әzәmәt göstәrmişdir. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Yeniyetməlik dövrü, nicat mələyi və atasının həmdəmi 

Peyğәmbәrin (s) ağır mübarizәlәrinin qızğın çağında Mәkkәdә doğulan vә Əbu Talib 

dәrәsindә atasının hәmdәmi olan qız tәxminәn yeddi-sәkkiz, yaxud bir, iki, üç (tarixi 

mәlumatların ixtilafına әsasәn bir qәdәr az, yaxud bir qәdәr çox) yaşı olan bir qız idi. 

Amma eyni zamanda hәmin çәtin şәraitә dözdü. Xәdicәnin dünyadan köçdüyü, Əbu 

Talibin dünyadan köçdüyü vә Peyğәmbәrin (s) yalqız vә hәmdәmsiz qaldığı, hamının da 

ona sığındığı bir şәraitdә onun üzündәn qәm qübarını silәn şәxs kim idi? Bir zaman 

Xәdicә vardı, indi isә yoxdur; Əbu Talib vardı, indi isә yoxdur. Belә çәtin şәraitdә Əbu 

Talib dәrәsinin üç illik aclığında, susuzluğunda, isti vә soyuğunda (bu dövr Peyğәmbәrin 

(s) hәyatının çәtin dövrlәrindәndir) bir dәrәdә azsaylı müsәlmanların hamısı ilә birgә 

icbari sürgün vәziyyәtindә yaşayırdılar. Bu şәraitdә bu qız Peyğәmbәr (s) üçün nicat 

mәlәyi kimi, öz atasına bir ana kimi, o böyük insan üçün böyük bir şәfqәt bacısı kimi 

çәtinliklәrә dözdü, Peyğәmbәrin (s) hәmdәmi oldu, yükü çiyninә aldı, Allahına ibadәt etdi, 

öz imanını güclәndirdi, özünü düzәltdi, öz qәlbinә sarı ilahi bilgi vә nur yolunu açdı. Bir 

insanı tәkamülә çatdıran amillәr buradadır.  

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

 “Atasının anası” ləqəbi - Fatimənin (s) atasına qarşı məsuliyyət hissinin 

göstəricisi 

Cәnab Əbu Talibin bir dәrәsi vardı. Dedilәr oraya gedәk. İndi siz tәsәvvür edin, şanlı 

Mәkkәdә isti günlәrdә gecәlәr olduqca soyuq olur; yәni dözülmәsi mümkün olmayan 

vәziyyәt. Bunlar üç il biyabanlarda yaşadılar, Allah bilir nә qәdәr aclıq çәkdilәr, nә qәdәr 

çәtinlik gördülәr, nә qәdәr qәm-qüssә gördülәr. Peyğәmbәrin (s) çәtin dövrlәrindәn biri 

orada olanda idi. Bu dövrdә Peyğәmbәrimizin mәsuliyyәti tәkcә bir cәmiyyәti idarә etmәk 

mәnasında olan rәhbәrlik deyildi. O, çәtinliyә düşmüş bu insanların yanında öz işini 

müdafiә etmәyi bacarmalı idi. Bildiyiniz kimi, vәziyyәt yaxşı olanda bir rәhbәrin әtrafına 

yığışan insanlar da vәziyyәtdәn razı olurlar. Deyirlәr Allah atasına rәhmәt etsin ki, bizi 

belә yaxşı vәziyyәtә çıxarıb. Amma çәtinlik görәndә hamı tәrәddüdә düşüb deyir ki, o bizi 

gәtirdi, biz bu vәziyyәtә düşmәk istәmirdik. 
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Əlbәttә, güclü imanlılar dayanırlar. Hәr halda, bütün çәtinliklәr Peyğәmbәrin çiyninә 

düşmüşdü. Bu әsnada, çox çәtin ruhi vәziyyәtindә onun arxası vә ümidi olan cәnab Əbu 

Talib vә hәmçinin Peyğәmbәrә әn böyük ruhi kömәk göstәrәn Xәdiceyi-kübra bir hәftәnin 

içindә dünyadan köçdülәr. Çox qәribә bir hadisә idi. Yәni Peyğәmbәr tәk-tәnha qaldı. 

İndiyәdәk bir işçi qrupun başçısı olsaydınız bir toplumun mәsuliyyәtinin nә demәk 

olduğunu bilәrdiniz. Belә bir şәraitdә insan doğrudan da çarәsiz qalır. Bu şәraitdә 

Fatimeyi-Zәhranın (s) rolunu görün. İnsan tarixә baxdıqda bu mәqamları tapmalıdır. Lakin 

tәәssüf ki, belә mәsәlәlәr üçün fәsil ayırmırlar. 

Fatimeyi-Zәhra (s) Peyğәmbәrә bir ana, müşavir vә tәbib kimi olub vә burada ona 

“ümmü әbiha”, yәni atasının anası demişlәr. Bu, o zamana aiddir, yәni altı-yeddi yaşlı bir 

qızın belә olduğu bir dövrә. Əlbәttә, әrәb mühitlәrindә vә isti yerlәrdә qızlar fiziki vә ruhi 

cәhәtdәn daha tez inkişaf edirlәr. Mәsәlәn, bizim indiki 10-12 yaşlı qızlarımızın inkişafı 

qәdәr. Bu, mәsuliyyәt hissidir. Bu, bir cavan üçün örnәk ola bilmәzmi: böhran zamanı tez 

mәsuliyyәt hiss edib, fәaliyyәtә başlamaq, vücudunda olan әzәmәtli potensialı xәrclәmәk, 

yaşı misal üçün, 50-i ötmüş vә tәqribәn qocalmış atasının üzündәn qәm-kәdәr qübarını 

silmәk. 

Gənclərlə görüşdə çıxışdan; 27 aprel, 1998 

Ən çətin qüssələrdə ən böyük insanların dayağı 

Bu hәzrәt uşaq çağında, bütün yolların müsәlmanlara vә İslam Peyğәmbәrinin (s) 

müqәddәs varlığına bağlandığı Əbu Talib dәrәsindә - nә yaşayış imkanları, nә rifah 

imkanları, nә dinclik olan, daim düşmәnlәrin hücumu fikri, daim pis xәbәrlәr, uşaqların 

aclıqdan ucalan ağlaşması - o quru dәrәdә mövcud olan müxtәlif narahatçılıqlar içәrisindә 

bu qәdәr müsәlman ailәsi üç il orada qalmağa mәcbur oldular. Nә qәdәr çәtinlik çәkdilәr 

vә bütün bu çәtinliklәr dә kiçikdәn böyüyә qәdәr bütün insanların hәr birindәn başlayıb 

İslam Peyğәmbәrinin (s) çiyninә otururdu; çünki rәhbәr idi; çünki hamı ona arxalanmışdı. 

Bütün dәrdlәri onun yanına gәtirirdilәr, o bütün tәzyiqlәri hiss edirdi. Allah yoluna 

dәvәtdәn, Allah yolunda dözümlülükdәn qaynaqlanan bu çәtinliklәr, qәm-qüssәlәr, tәzyiq 

vә narahatlıqlar dolu belә bir vәziyyәtdә cәnab Əbu Talib dünyadan köçür. Qısa bir 

müddәtdәn sonra cәnab Xәdicә-Kübra da Allahın razılığına vә görüşünә qovuşur. 

Peyğәmbәr (s) yalqız qalır. O zaman bu bir neçә yaşlı - beş, altı, yeddi, yaxud on yaşlı qız 

Peyğәmbәrin (s) bütün әzәmәti ilә arxalandığı yeganә şәxsdir. O, özünün böyük atasına 

bir ana kimi qulluq edir. Bu mәsәlә - Fatimәnin “atasının anası” lәqәbi mәsәlәsi buraya 

aiddir.  

Bu әzәmәtә baxın, azyaşlı bir qız uşağı әn çәtin qüssәlәr dövründә әn böyük insanın 

fәryadına çatır. Zarafat deyil. Buna görәdir ki, gәnclik dövründә, 15, 16 vә 18 yaşına, 

nәhayәt qısa ömrünün sonuna qәdәr bu qәdәr mәnәvi mәqamları sınaqdan keçirir, bu 

qәdәr böyük iş görür, şiәlik vә İslam tarixindә bu qәdәr tәsir qoyur vә parlaq bir günәşә 

çevrilir. Nә qәdәr ki, dünya durur, pak Zәhranın (s) işıqlı günәşi parlayacaq. Bütün bu 

tәsirlәr bir gәncin hәyatından, yaşayışından vә xüsusiyyәtlәrindәn qaynaqlanmışdır.  

Keşikçilər Korpusunun komandanları və məsul şəxsləri ilə görüşdə çıxışdan; 16 may, 

1997 

Keyhan qəzeti  

Qısa gənclik dövründə uca mənəvi məqamlar və fəxrlər qazanmaq 

Bu günlәr bir rәvayәtә әsasәn, hәzrәt Siddiqeyi-Tahirә Fatimә-Mәrziyyәnin (ә) şәhadәt 

günlәrinә tәsadüf edir. Əgәr diqqәtlә baxılsa, bu münasibәtlәr dәrslә doludur. Biz bәzәn öz 
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cari hadisәlәrimizin bu münasibәtlәrlә tәtbiqi üzәrindә tәkid göstәrib dayanırıq 

(Baxmayaraq ki, qabaqcadan düşünülmüş bir şey deyil, tәsadüfi bir işdir. İndi sizin bu 

toplantınız bu günlәrә tәsadüf edir). Bu ondan ötrüdür ki, bizim tariximiz İslamın ilk iki 

yüz әlli illik hadisәlәri sayәsindә dәrs vә ibrәtlә doludur. Əgәr ibrәt vә dәrs alan gözlә 

baxılsa, o böyüklәrin getdiyi Allah yolu ilә hәrәkәt etmәk istәyәn insan üçün maarif, 

ruhiyyә vә dәrsdәn tükәnmәz bir xәzinәdir. 

Hәzrәt Siddiqeyi-Tahirәnin (ә) barәsindә çox әhәmiyyәtli mәqamlar mövcuddur. Lakin 

siz mömin vә inqilabçı gәnclәrin vәziyyәti ilә uyğun olan mәqam budur ki, o uca insanın, 

bәşәr tarixinin o misilsiz qadınının, dünya qadınlarının sәrvәrinin bütün bu böyük işlәri, 

nailiyyәtlәri, uca mәnәvi vә әlçatmaz mәqamları, elәcә dә o dözümlülüklәr, müqavimәtlәr, 

mövqeyi tanımaq, bu zamanlarda onun dediyi dәyәrli sözlәrin hamısı - bütün bu böyük 

hadisәlәr o hәzrәtin qısa gәnclik dövründә baş vermişdir. Biz bu mәsәlәni bir zaman bir 

mәrsiyә mövzusu kimi irәli sürürük vә deyirik ki, bu hәzrәtin yaşı az olmuşdur, yaxud 

gәnc olmuşdur. Bu rövzә vә mәrsiyәnin mövzusu olur. Bir zaman da bunu düşünmәli vә 

çox dәrslәri ehtiva edәn bir mәsәlә bilirik, ona bu gözlә baxırıq. O zaman bunun xüsusi 

әhәmiyyәti olur. 

Bir insan özünün qısa hәyatı dövründә, uşaqlığının başlanğıcından şәhadәt dövrünә 

qәdәr (mәşhurdur ki, o hәzrәtin on sәkkiz yaşı olmuşdur, bәzilәri dә iyirmi iki vә iyirmi 

dörd yaşa qәdәr demişlәr) bu qısa müddәtdә bütün bu bilgilәri, bütün bu uca mәnәvi 

mәqamları necә әldә etmişdir? Bu bir fövqәladә vә fövqәlbәşәr tәrbiyәdәn xәbәr verir.  

Keşikçilər Korpusunun komandanları və məsul şəxsləri ilə görüşdə çıxışdan; 16 may, 

1997 

Keyhan qəzeti  

Peyğəmbərin (s) vəfatından sonrakı mübarizələr 

Şübhә yoxdur ki, Peyğәmbәrin (s) vәfatından sonra başda Fatimeyi-Zәhranın (s) 

durduğu bir toplum sәy göstәrmişdir. Hәmin ilk günlәrdә ev hadisәsindә vә evin qapısının 

odlanması macәrasında yaralanmış, sonra yenә dә bu mübarizәni davam etdirmiş, mәscidә 

getmiş, çıxış etmiş vә o zamankı müsәlmanların fikir vә baxışlarına tәsir göstәrmişdir. 

Peyğәmbәrin (s) qızı, on sәkkiz yaşlı gәnc bir qız mәscidin içindә mühacir vә әnsardan 

olan müsәlmanların izdihamı qarşısında hәr bir kәlmәsi yazılan, bizim tariximizdә vә 

sәnәdlәrimizdә mövcud olan möhtәşәm nitqi söylәmişdir. 

“Cəmiyyətdə qadın rolunun araşdırılması" seminarında çıxışdan; 2 mart, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Vilayəti müdafiədə həzrət Zəhranın (s) xütbəsi 

Peyğәmbәrin vәfatından sonra mәscidә gәlmәsi vә o xütbәni oxuması da çox әzәmәtli 

hadisәdir. Bizlәr bәdahәtәn nitq söylәyәnlәr olduğumuz üçün bu sözlәrin nә qәdәr 

әzәmәtli olduğunu anlayırıq. 18 yaşlı, 20 yaşlı, әn çoxu 24 yaşlı bir qadın, bütün 

müsibәtlәrinә vә çәtinliklәrinә rәğmәn, mәscidә gәlir vә izdiham qarşısında hicabla çıxış 

edir. Əlbәttә, o hәzrәtin yaşı dәqiq mәlum deyil. Çünki doğulduğu il barәsindә fikir 

ayrılıqları mövcuddur. Bu çıxışın bütün sözlәri tarixdә qeyd olunmuşdur. 

Gənclərlə görüşdə çıxışdan; 27 aprel, 1998 
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Həqiqəti müdafiə yolunda şəhadət 

Peyğәmbәrin (s) pak qızı Fatimeyi-Zәhranın (s) vәfatı günlәri münasibәti ilә bu 

toplumun çox salam vә rәhmәtini bu mәsum, mücahid vә şәhid xanımın pak torpağına 

hәdiyyә edirik. 

Allahın bu layiqli vә seçilmiş bәndәsi, alәmlәrin Rәbbi tәrәfindәn imtahan olundu. O 

özünün on sәkkiz illik bütün qısa hәyatı dövründә mömin vә fәdakar bir insan nümunәsini 

hamıya göstәrdi, tarixin mühakimәsinә tәqdim etdi, hәqiqәti müdafiә yolunda, müsәlman 

xalqın beyinlәrinin aydınlaşdırılması yolunda öz canını әldәn verdi. Allahın salamı vә 

rәhmәti onun pak torpağına olsun!  

Cümə namazı xütbəsindən; 28 mart, 1980 

Ailə məsələləri 

Fatimənin (s) yoxsul vəziyyətdə ailə qurması 

Hicrәtdәn sonrakı dövrdә vә hәddi-büluğ dövrünün әvvәllәrindә Fatimeyi-Zәhra (s) Əli 

ibn Əbu Taliblә (ә) ailә qurur. Fatimәnin (s) mehri dә bәllidir. Fatimәnin (s) cehizi dә 

bәllidir. Bәlkә dә sizin hamınız bilirsiniz ki, İslam dünyasının birinci şәxsinin qızı, atası 

xalqın hakimi olan Fatimeyi-Zәhra (s) necә sadәliklә vә yoxsul şәkildә öz nikahını tәşkil 

etdi. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Fatimeyi-Zəhra (s) - həyat yoldaşı 

Bәzәn insan elә bilir hәyat yoldaşı odur ki, qadın evdә vә mәtbәxdә xörәk bişirsin, 

otağı tәmizlәsin, döşәklәri sәliqәyә salsın vә qәdimdә olduğu kimi, döşәkcәni qoyub 

kişinin idarәdәn, yaxud dükandan gәlmәsini gözlәsin. Hәyat yoldaşı olmaq tәkcә bunlar 

deyil. Siz baxın, görün Fatimeyi-Zәhra (s) necә hәyat yoldaşı olub. Peyğәmbәrin (s) 

Mәdinәdә olduğu 10 ilin tәxminәn 9-da hәzrәt Zәhra vә hәzrәt Əmirәlmöminin (ә) ailә 

qurmuşdular. Bu 9 ildә kiçikli-böyüklü tәqribәn 60 müharibә baş vermişdir. Hәzrәt Əli (ә) 

onların әksәriyyәtindә iştirak edib. İndi siz baxın, bu xanım evdә oturub, әri isә daim 

cәbhәdәdir. Əgәr cәbhәyә getmәsә, işlәr axsayar. Döyüş mәsәlәlәri ona sıx bağlıdır. 

Mәişәt baxımından da vәziyyәtlәri yaxşı deyil. Eşitdiyimiz kimi, “onlar öz iştahaları 

çәkdiyi halda yemәyi yoxsula, yetimә vә әsirә yedirәrlәr”1, yәni doğrudan da çox kasıb 

şәkildә yaşayırdılar. Halbuki o, hәm dә rәhbәrin qızıdır, Peyğәmbәrin (s) qızıdır. Bu 

baxımdan da bir növ mәsuliyyәt hiss edir. Görün belә bir әrә kömәk göstәrmәk üçün 

xanımın necә güclü ruhiyyәsi olmalıdır. O, әrinin ürәyini ailә nigarançılığından vә hәyatın 

problemlәrindәn arxayın etmәlidir, ona ürәk-dirәk vermәlidir, onun uşaqlarını gözәl 

şәkildә tәrbiyә etmәlidir. Siz deyә bilәrsiniz ki, İmam Hәsәn vә İmam Hüseyn (ә) imam 

idilәr. Axı Zeynәb imam deyildi. Fatimeyi-Zәhra (s) onu bu 9 ildә tәrbiyә edib. Çünki o 

hәzrәt Peyğәmbәrdәn (s) sonra çox yaşamayıb. Belә evdar, belә hәyat yoldaşı olub vә 

bununla tarixin unudulmaz ailәsinin hәyatında mәrkәzә çevrildi. Mәgәr bunlar bir cavan 

qız üçün, bir evdar xanım üçün nümunә ola bilmәzmi? Bunlar çox mühümdür. 

Gənc həftəsi münasibətilə gənclərlə görüşdə çıxışdan; 27 aprel, 1998 

 

                                                           

1 İnsan, 8,9 
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Ailə işlərini görmək, xalqın və müsəlmanların müraciəti üçün mərkəz 

Fatimeyi-Zәhranın (s) hәyatı bütün cәhәtlәrdә bir insanın işi, çalışması, ruhi tәkamülü 

vә ucalmasıdır. Onun gәnc hәyat yoldaşı hәmişә cәbhәdә vә müharibә meydanlarındadır. 

Cәmiyyәtin vә yaşayışın problemlәri Fatimeyi-Zәhranı (s) xalqın vә müsәlmanların 

müraciәti üçün bir mәrkәzә çevirir. Peyğәmbәrin (s) işlәri düzәldәn qızı bu şәraitdә hәyatı 

tam başucalığı ilә idarә edir. Hәsәn (ә), Hüseyn (ә) vә Zeynәb (ә) kimi övladlar tәrbiyә 

edir, Əli (ә) kimi bir hәyat yoldaşını saxlayır, Peyğәmbәr (s) kimi bir atanın razılığını cәlb 

edir. Fәthlәrin vә qәnimәtlәrin başladığı dövrdә dә Peyğәmbәrin (s) qızı dünya 

lәzzәtlәrindәn, bәrbәzәkdәn, dәbdәbәçilikdәn, gәnc qızların vә qadınların ürәklәrinin 

yönәldiyi mәsәlәlәrdәn bir zәrrәsini dә özünә yaxın buraxmır. 

Universitet mənsubu olan ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Peyğəmbərin (s) özünün gənc qızına xüsusi hörməti  

Peyğәmbәrin (s) öz qızı olan bu gәnc xanıma qәribә hörmәti bu hәzrәtin әzәmәtli 

şәxsiyyәtinin dәrinliyini göstәrir. Rәvayәtlәrdә göstәrilmişdir ki, İslam Peyğәmbәri hәr bir 

sәfәrә getmәk istәyәndә әvvәl hәzrәt Fatimә (s) ilә vidalaşırdı. Sәfәrdәn qayıtdıqdan sonra 

görüşdüyü birinci şәxs dә hәzrәt Fatimә (s) olurdu. Allahın elçisi gәnc bir xanım olan 

qızına xüsusi hörmәt göstәrirdi. Bu, görәnlәrin nәzәrindә qeyri-adi bir iş sayılırdı. 

Cümə namazı xütbəsindən; 24 yanvar, 1986 

Keyhan qəzeti 

Ərə tabe olmaq 

Əmirәlmöminin (ә) bir dәfә Fatimeyi-Zәhra (s) barәsindә buyurdu ki, bu qadın evlilik 

dövründә mәni bir dәfә dә qәzәblәndirmәdi, bir dәfә dә mәnim әmrimdәn boyun 

qaçırmadı. Fatimeyi-Zәhra (s) o әzәmәtinә rәğmәn, ev daxilindә bir hәyat yoldaşıdır. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

 

Övlad tərbiyəsində daha çox təsir 

Sözügedәn zәhmәtli ailәdә Fatimeyi-Zәhra (s) övlad sahibi olur vә bu övladları әn 

gözәl şәkildә tәrbiyә edir. Belә düşünmәk olar ki, yaşadığı dövr boyunca Fatimeyi-

Zәhranın (s) bu iki oğul vә iki qız üzәrindә tәrbiyәsinin tәsiri Əmirәlmömininin (ә) 

tәrbiyәsinin tәsirindәn çox olmuşdur. Çünki o hәmişә uşaqlarla bir yerdә, Əmirәlmöminin 

(ә) isә sәfәrdә vә hansısa işdә olurdu.  

“Cəmiyyətdə qadın rolunun araşdırılması" seminarında çıxışdan; 2 mart, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Bənzərsiz ana 

Bu xanımın analıq cәhәti bәnzәrsiz vә nümunәdir. İki mәsum vә iki böyük insan olan 

İmam Hәsәn (ә) vә İmam Hüseyn (ә) kimi iki oğulun tәrbiyәsi ananın şәxsiyyәtindәn ayrı 

ola bilmәz. Qızı barәsindә, misal üçün, hәzrәt Zeynәbin (ә) şәxsiyyәtinin әzәmәtini 

anasından götürә bilәrik. İranlı qadının şәxsiyyәti belә olmalıdır. Dünyanın bütün 

müsәlmanları belә dәyәrlәrә sarı hәrәkәt etmәlidirlәr.  
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Xanımlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1985 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

İctimai və siyasi cəhətlər 

Siyasi və ictimai sahələrdə mübariz və görkəmli qadınların nümunəsi  

Siyasi, ictimai vә cihad sahәlәrindә hәzrәt Zәhranın (s) şәxsiyyәti üstün vә qabarıq bir 

şәxsiyyәtdir. Belә ki, dünyanın bütün görkәmli siyasi, mübariz vә inqilabçı qadınları onun 

qısa vә dәrin hәyatından dәrs götürә bilәrlәr. Bu qadın inqilab evindә doğuldu. Bütün 

uşaqlıq dövrünü unudulmaz, qlobal vә әzәmәtli bir mübarizә halında olan bir atanın 

ağuşunda keçirdi. Bu xanım uşaqlıq dövründә Mәkkә mübarizәsinin çәtinliklәrini daddı, 

Əbu Talib dәrәsinә aparıldı, Mәkkә mübarizәsi dövrünün acılığını, çәtinliyini, qorxusunu 

vә müxtәlif acılarını duydu. Sonra Mәdinәyә hicrәt etdikdә bütün hәyatı Allah yolunda 

cihad olan bir insanın hәyat yoldaşı oldu. Fatimeyi-Zәhra (s) ilә Əmirәlmömininin (ә) on 

bir ilә yaxın müştәrәk hәyatında bir dövr olmadı ki, bu әr Allah yolunda cihada qalxmasın, 

döyüşә getmәsin, bu böyük vә fәdakar xanım bir mücahid insana, әsgәrә vә müharibә 

meydanının daimi sәrdarına lәyaqәtli yoldaşlıq etmәsin.  

Demәli, Fatimeyi-Zәhranın (s) hәyatı qısa olsa vә tәxminәn iyirmi ildәn artıq sürmәsә 

dә, bu yaşayış cihad, mübarizә, çalışmaq, inqilabi iş, inqilabi dözüm, dәrs, öyrәnmәk, 

öyrәtmәk, çıxış, nübuvvәti, imamәti vә İslam quruluşunu müdafiә baxımından iş, 

mübarizә vә nәhayәt şәhadәtdәn ibarәt olan geniş bir dәryadır. 

Bu, Fatimeyi-Zәhranın (s) çox әzәmәtli, fövqәladә vә hәqiqәtәn bәnzәrsiz olan vә 

şübhәsiz, bәşәr zehnindә istәr bu gün, istәr gәlәcәkdә parlaq vә müstәsna bir nöqtә olan 

cihad hәyatıdır. 

İsfahan, Qum, Qəzvin və Kürd şəhərlərinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 

1990 

Fatimeyi-Zəhranın (s) siyasi və ictimai hadisələrdə iştirakı 

Fatimeyi-Zәhranın (s) istәr uşaqlıq dövründә, istәr Peyğәmbәrin Mәdinәyә hicrәtindәn 

sonra Mәdinә daxilindә fәaliyyәtinin, bütün siyasi vә ictimai hadisәlәrin mәrkәzi olan 

atasının ogünkü ümumi hadisәlәrinin hamısında iştirak etmәsinin özü İslam quruluşunda 

qadının rolunu göstәrir. Əlbәttә, Fatimeyi-Zәhra (s) bu mәsәlәlәrin zirvәsindәdir. Erkәn 

İslam çağında digәr görkәmli qadınlar da olmuşdur. Onlar elmlә, ağılla, müxtәlif 

hadisәlәrdә iştirak etmәklә, hәtta döyüş meydanlarına getmәklә, fiziki qüvvәsi olan 

bәzilәri müharibәnin rәşadәt meydanında qılınc vurmaqla fәaliyyәt göstәrirdilәr. Əlbәttә, 

İslam bunu qadınlar üçün vacib etmәyib vә onların boynundan götürmüşdür; çünki onların 

fiziki xüsusiyyәtlәri, elәcә dә duyğuları ilә uyğun deyil.  

Ölkənin müsəlman qadın və qızları ilə görüşdə çıxışdan; 21 sentyabr, 2000 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

İslamı, imaməti və vilayəti müdafiə  

O hәzrәtin müxtәlif meydanlarda - İslamı müdafiәdә, imamәti vә vilayәti müdafiәdә, 

Peyğәmbәri müdafiәdә, İslamın әn böyük sәrdarını, yәni hәyat yoldaşı olan 

Əmirәlmöminini (ә) saxlamaqda olan cihadı nümunә bir cihaddır. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 
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Mübariz qız və vəfalı həyat yoldaşı  

Hәzrәt Fatimә (s) Mәkkәnin mübariz qızlarından biri idi. Sonra peyğәmbәr qızı olaraq 

onun digәr qadınlarla, tabeliyindә olanlarla, hәtta öz xadimi ilә rәftarı ibrәtamizdir. Evdar 

bir qadın olması cәhәtindәn, ailә qurmuş vә hәyat yoldaşı hәmişә silahlı әsgәr olan gәnc 

qız olaraq görürük ki, o hәtta bir dәfә dә bu vәziyyәtdәn narahat vә nigaran olmamışdır. 

Onun hәyat yoldaşı hәmişә silahlı әsgәrlәrdәn biri olmuş, tәxminәn otuz döyüşdә iştirak 

etmiş, bu yolda yaralanmış vә ölümün yaxınlığına qәdәr irәlilәmişdir. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Siyasi və ictimai işlərdə iştirak etmək 

Fatimeyi-Zәhranın (s) Peyğәmbәrin vәfatından sonra Mәdinә mәscidindә söylәdiyi nitq 

Əllamә Mәclisinin sözünә әsasәn, elә bir nitqdir ki, sәlis vә gözәl natiqlәr vә alimlәr 

oturub bu çıxışın sözlәrini vә tәbirlәrini izah etmәlidirlәr; yәni bu qәdәr mәzmunludur. 

Üslub gözәlliyi baxımından Fatimeyi-Zәhranın (s) bu sözü Nәhcül-bәlağәnin sözlәri kimi 

dәyәrli, Əmirәlmömininin (ә) sözlәri hәddindәdir. Fatimeyi-Zәhra (s) gedir Mәdinә 

mәscidindә xalqın qarşısında dayanır vә bәdahәtәn danışır. O әn yaxşı vә әn gözәl 

tәbirlәrlә, әn seçilmiş mәnalarla bәlkә dә bir saat söhbәt etmişdir.  

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Daimi mübarizə və həzrət Əlinin (ə) xəlifəliyini müdafiə  

Hәzrәt Zәhra (s) Peyğәmbәrin vәfatından sonra hәzrәt Əlinin (ә) xәlifәliyi üçün çalışan 

qrupun başında dururdu. O, bu yolda mәsciddә mühacir vә әnsardan olan müsәlmanların 

izdihamı qarşısında çıxış etdi. O, hәyatın müxtәlif sahәlәrindә daimi bir mübariz idi.  

“Cəmiyyətdə qadın rolunun araşdırılması" seminarında çıxışdan; 2 mart, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Haqq müdafiəçisi və xalqın beynini aydınlaşdıran 

O (Fatimeyi-Zәhra (s)) Allah tәrәfindәn imtahan olundu. Allahın bu saleh vә seçilmiş 

bәndәsi özünün on sәkkiz illik bütün qısa hәyatı dövründә mömin vә fәdakar bir insan 

nümunәsidir. O, hәqiqәti müdafiә vә müsәlman xalqın beyinlәrinin aydınlaşdırılması 

yolunda öz canını әldәn verdi. 

Tehranın cümə namazı xütbəsindən; 28 mart, 1980 

Fatimeyi-Zəhranın (s) haqq yolunda şəhidliyi  

Bizim şәhidlәrimiz dә İslamın böyük xanımı kimi parlaq haqq yolunda şәhadәtә 

qovuşdular. Bu haqqı gizlәtmәk vә örtmәk üçün dövrün bütün vasitә vә alәtlәrindәn 

istifadә olunurdu. 

Allahın dәyişilmәz qanunu hәzrәt Zәhranın (s) gizli xәyallar pәrdәsi arxasında 

qalmasına qoymadı. O qanlı parlaq ulduz zamanın ötmәsi ilә işıqlı bir günәşә çevrildi. Bu 

gün onun adı vә mәzlumluğunun xatirәsi bütün gizlinlik hasarlarını aşmış, ürәklәrin vә 

canların dәrinliyinә çatmışdır. Bu parlaqlıq vә artım davam edәcәk: "Biz sәnә kövsәr әta 

etdik..." Bizim әziz şәhidlәrimizin adı vә xatirәsi dә qadınların sәrvәri kimi zamanın 

ötmәsi ilә daha nurlu vә daha tәsirli olacaq. 
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Fədakarların və şəhidlərin anım günü münasibəti ilə çıxışdan; 26 oktyabr, 1998 

Keyhan qəzeti 

Fatimeyi-Zəhranın (s) üstünlükləri 

Fatimə - ən üstün qadın 

Mәn әvvәldә bәşәr tarixinin böyük xanımının vә bütün insaniyyәt ömründә tanınmış әn 

üstün qadın olan hәzrәt Zәhranın (s) doğum gününün ildönümü münasibәti ilә siz 

qadınları, ölkәmizin bütün qadınlarını, müsәlman qadınları vә bütün İslam ümmәtini 

tәbrik edirәm. Allah inşallah bizә uğur bәxş etsin, o hәzrәt üçün vә onun pak ailәsi üçün 

yaxşı ardıcıllar ola bilәk. O hәzrәtin övladları bizim imamlarımız vә rәhbәrlәrimizdirlәr. 

İnşallah biz o hәzrәt üçün yaxşı ardıcıllar olaq. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 6 yanvar, 1991 

Fatimeyi-Zəhranın (s) elmi cəhəti  

Bütün müsәlman qadınların vә şәxsiyyәtlәrin dәrs götürmәli olduğu әn uca vә әn yaxşı 

nümunә qadın Fatimeyi-Zәhradır (s). Elmi baxımdan bu әzәmәtli şәxsiyyәt bilgili 

insandır, mәlumatsız vә avam adam deyil. Elә bir şәxsdir ki, Peyğәmbәr (s) mәscidindә 

Peyğәmbәrin (s) bütün böyük sәhabәlәrinin qarşısına çıxıb nitq söylәdikdә, bu çıxış 

şagirdlәrin qәlbini özünә cәzb edәn böyük bir müәllimin dәrsi kimi, mәscidә toplaşanları 

cәzb etdi. Ustadlar, hәdisşünaslar, uzun illәr Peyğәmbәrdәn (s) dәrs öyrәnәn şәxslәr 

әzәmәti indi dә qalan, Peyğәmbәrin (s) özünün vә Nәhcül-bәlağәnin sözlәri kimi vә İslam 

maarifi ilә dolu olan bu xütbәdәn istifadә edib bәhrәlәndilәr. 

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1985 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Əxlaqi gözəlliklərin tərənnümü 

Fatimәnin (s) mәqamına hörmәt - imana, tәqvaya, elmә, әxlaqa, şücaәtә, fәdakarlığa, 

cihada, şәhadәtә, bir sözlә, atasının kamillәşdirmәk üçün göndәrildiyi әxlaqi gözәlliklәrә 

hörmәtdir. Əziz Peyğәmbәr (s) Fatimәni (s) öz tәnparәsi kimi tәqdim etmәklә bütün 

dünyaya öyrәdir ki, insan ucalığının vә İslam әxlaqının böyük gözәlliyini bu müqәddәs 

simada axtarsınlar. Dünyanın anaları bu parlaq günәşdәn bir şüa götürsünlәr vә insanların 

hәyatını isidib aydınlaşdırsınlar.  

Kövsər seminarına müraciətdən; 9 fevral, 1988 

Allah yolunda çalışmaq və mücahidlik  

Özünün qısa vә bәrәkәtli ömrünü Allah yolunda çalışmaqla vә mücahidliklә keçirdi. 

Gәnc yaşlarında bütün bәşәr tarixinin әn üstün qadını oldu. Bu yalnız Allah üçün 

çalışmağın, mücahidliyin, dünya lәzzәtlәrinә göz yummağın vә haqqı tanımağın sayәsindә 

mümkün oldu. Bütün gücü ilә onun ardınca getdi.  

Tehranın cümə namazı xütbəsindən; 1 yanvar, 1988 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Fatimeyi-Zəhranın (s) ibadəti 

İbadәt mehrabında o, saatlarla Allahla raz-niyaz edirdi. Onun ibadәti bizim üçün 

tәsәvvüredilmәz vә dәrkolunmazdır. 

“Cəmiyyətdə qadın rolunun araşdırılması" seminarında çıxışdan; 2 mart, 1986 
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İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

  

İslam dünyasının abidlәrindәn vә zahidlәrindәn biri olan Hәsәn Bәsri Fatimeyi-Zәhra 

(s) barәsindә deyir: “Peyğәmbәrin (s) qızı o qәdәr ibadәt edir vә ibadәt mehrabında 

dururdu ki, ayaqları şişirdi”. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Gecə vaxtı başqalarını dua etmək  

İmam Hәsәn Müctәba (ә) buyurur ki, bir cümә gecәsi anam sәhәrә qәdәr ibadәt etdi; 

gecәdәn dan yeri sökülәnә qәdәr ibadәtlә mәşğul oldu. Mәnim anam gecәdәn sәhәrә qәdәr 

ibadәt, dua vә münacat etdi.  

İmam Hәsәn (ә) deyir: “Eşitdim ki, hәmişә mömin kişi vә qadınları dua etdi, xalqı dua 

etdi, İslam dünyasının ümumi mәsәlәlәri üçün dua etdi. Sәhәr olanda dedim ki, ey anam, 

özün üçün bir dua etmәdin, gecәdәn sәhәrә qәdәr başqalarını dua etdin. Cavabda buyurdu: 

“Əvvәl başqaları, sonra özümüz”. Bu yüksәk ruhiyyәdir.  

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Səxavət və yoxsullara yardım  

Bu onun yoxsullara yardımıdır. Peyğәmbәr (s) yoxsul bir qocanı Əmirәlmömininin (ә) 

evinә göndәrib deyir ki, get istәyini onlardan al. Fatimeyi-Zәhra (s) Hәsәn vә Hüseyni (ә) 

bir dәrinin üzәrindә yatızdırırdı. Evindә ondan öz övladlarının yatağı kimi istifadә edirdi. 

Ondan başqa bir şeyi yox idi. Götürüb onu bu yoxsula verir vә deyir ki, bunu apar sat vә 

pulundan istifadә et. Bu, Fatimeyi-Zәhranın (s) hәrtәrәfli şәxsiyyәtidir. Bu örnәkdir. 

Müsәlman qadının örnәyi budur. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Fatimənin (s) həyat sahələrinin Peyğəmbər (s) tərəfindən təsdiq və tərif 

olunması 

Peyğәmbәrin (s) әziz qızının hәyatına diqqәt yetirmәyin xüsusi әhәmiyyәti vardır. 

Tәkcә buna görә ki, o, nәinki erkәn İslam çağının digәr görkәmli qadınlarından üstün 

şәxsiyyәtә malik olmuşdur, hәtta bu uca mәqamlı şәxsiyyәtin hәyatının müxtәlif 

sahәlәrinә diqqәt göstәrmәklә aydın olur ki, bu böyük xanımın hәyatında baş verәn hәr bir 

mәsәlә әziz Peyğәmbәr (s) tәrәfindәn tәrif vә tәsdiq olunmuşdur. Müsәlman qadının 

örnәyini tapmaq mәsәlәsindә hәzrәt Zәhranın (s) şәxsiyyәti xüsusi әhәmiyyәtә malikdir. 

Fatimeyi-Zəhranın (s) doğum gününün ildönümündə Dövlət Şurasının iclasında 

çıxışdan; 2 mart, 1986 

Fatimeyi-Zəhranın (s) mənəvi əzəməti 

Kamil insan nümunəsi  

Allaha hәmd olsun ki, ölkәmizin seçilmiş qadınlarının fikir istiqamәtinin gәlәcәyi 

ümidverici vә sevindirici olan bir sәmtә yönәldiyini gördüm. Buna sevinirәm. Mәn dә 

qarşılıqlı olaraq tarix boyunca vә bütün nәsillәrin qadınlarına örnәk, kamil vә ilahi bir 

insan nümunәsi olan hәzrәt Zәhranın (s) doğum günü münasibәti ilә siz әziz bacıları, 
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ölkәmizin bütün qadınlarını, bütün müsәlman qadınları vә bütün dünya müsәlmanlarını 

tәbrik edirәm.  

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 25 dekabr, 1991 

Möhtəşəm əzəmət  

İnsan hәzrәt Zәhra (s) barәsindә nә qәdәr artıq fikirlәşsә, o hәzrәtin hәyatında nә qәdәr 

artıq düşünsә, daha çox tәәccübә düçar olacaq. İnsanın tәәccübü tәkcә bundan ötrü deyil 

ki, bir insan gәnclik yaşlarında necә belә mәnәvi vә maddi kamal dәrәcәsinә nail ola bilәr 

(әlbәttә, bunun özü dә heyrәtamiz bir mәsәlәdir). Daha çox ona görә ki, İslam necә qәribә 

qüdrәtlә öz uca tәrbiyәsini elә bir hәddә çatdıra bilmişdir ki, gәnc bir qadın elә çәtin 

şәraitdә bu ali mәqama ucala bilsin. Hәm bu varlığın vә bu insanın uca әzәmәti tәәccüblü 

vә heyrәtamizdir, hәm dә bu uca mәqamlı vә әzәmәtli varlığı yaratmış ideologiyanın 

әzәmәti. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Bəşər beyninin və bilgilərinin açılmayan tapmacası 

Bu hara, bizim zehnimizdәn olduqca әzәmәtli olan hәqiqәtlәr hara? Peyğәmbәrin (s) 

qızı doğrudan da bәşәr beyninin vә bәşәr bilgilәrinin açılmayan tapmacasıdır. Bütün 

insanları bir tәrәfә qoyun, övliyaları da başqa bir tәrәfә. Övliyaların sayı az olsa da, 

çәkilәri bütün bәşәriyyәtdәn ağır gәlәcәk. 

Əhli-beyt məddahları ilə görüşdə çıxışdan; 7 yanvar, 1991 

Vəsfolunmaz şəxsiyyət  

Əlbәttә, mәn o hәzrәtin (Fatimeyi-Zәhranın (s)) mәnәvi, ruhi vә ilahi cәhәtlәri haqda 

danışa bilmәrәm. Mәn bu mәsәlәlәri dәrk etmәyә kiçiyәm. Hәtta әgәr kimsә onu dәrk edә 

bilsә dә, layiq olduğu şәkildә tәsvir edә bilmәz.  

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Mənəvi məqam qazanmaqda Fatimənin (s) əməllərinin təsiri 

Bu mәnәvi mәsәlәlәr çox hәddә әmәli fәzilәtlәrlә, hәzrәt Fatimәnin (s) çalışmasından 

qaynaqlanan mәsәlәlәrlә әlaqәdardır. Bu mәqamı müftә vermirlәr, dәlilsiz dә 

bağışlamırlar. Mәnәvi fәzilәtlәr kәsb etmәkdә insanın әmәli böyük hәddә tәsirlidir. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 2002 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Mələklərlə həmsöhbət olmaq 

İmam Sadiqdәn (ә) rәvayәt olunmuşdur ki, Fatimә (s) mühәddәsә idi. Yәni mәlәklәr 

onun yanına enәr vә onunla ünsiyyәt qurub danışardılar. Bu barәdә çox hәdislәr 

mövcuddur. Onun mühәddәsә olması şiәyә mәxsus deyil. Şiә vә sünni inanır ki, İslam 

dövründә mәlәklәrin danışdığı, yaxud danışmasının mümkün olduğu şәxslәr olmuşdur. 

Bizim rәvayәtlәrimizdә belә şәxsin real nümunәsi Fatimeyi-Zәhradır (s). İmam Sadiqin (ә) 

bu rәvayәtindә bәyan olunmuşdur ki, Allahın mәlәklәri Fatimeyi-Zәhranın (s) yanına gәlib 

onunla danışır, Allahın ayәlәrini onun üçün oxuyurdular. Quranda Mәryәm (ә) üçün 

deyilәn “Ey Mәryәm, hәqiqәtәn, Allah sәni seçmiş, (eyiblәrdәn) tәmizlәmiş, alәmlәrin 
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(bütün dünyanın) qadınlarından üstün tutmuşdur“1 tәbirlәrini mәlәklәr Fatimeyi-Zәhraya 

(s) müraciәtlә deyirdilәr. Deyirdilәr ki, ey Fatimә, Allah sәni seçmiş, sәni pak vә dünya 

qadınlarından üstün etmişdir. Sonra İmam Sadiq (ә) hәmin rәvayәtdә buyurur: "Mәlәklәrin 

o hәzrәtlә söhbәt etdiyi vә bu tәbirlәrlәri işlәtdiyi bir gecә Fatimeyi-Zәhra (s) onlara 

buyurdu ki, Allah-Taalanın dünya qadınlarından üstün bildiyi xanım Mәryәm deyil? 

Mәlәklәr cavabda Fatimeyi-Zәhraya (s) dedilәr ki, Mәryәm öz dövrünün qadınlarından 

seçilmişdi. Sәn isә әvvәldәn axıra qәdәr bütün dövrlәrdәki qadınlardan seçilmişsәn". Bu 

necә uca bir mәqamdır! Bizim kimi adi bir insan bu әzәmәti vә dәrәcәni hәtta öz zehnindә 

dә düzgün tәsәvvür edә bilmәz.  

İranın müsəlman və inqilabçı qadınlarla görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Fatimiyyə səhifəsi - bütün mənəvi elmləri ehtiva edən 

İmam Sadiqdәn (ә) vә bәzi imamlardan nәql olunmuşdur ki, insana aid olan bütün 

mәnәvi elmlәr Fatimә sәhifәsi kitabında mövcuddur. Bu mәqam onun mәnәviyyatı, 

mәrifәti vә elmidir; bütün cәhәtlәrdә çoxcәhәtli bir varlıq. 

“Cəmiyyətdə qadın rolunun araşdırılması" seminarında çıxışdan; 2 mart, 1986 

Fatimə müshəfi – bəşərin gələcək hadisələrini ehtiva edən kitab 

Əmirәlmöminindәn (ә) nәql olunmuş digәr bir hәdisdә göstәrilmişdir ki, Fatimeyi-

Zәhra (s) ona deyir: "Mәlәklәr gәlib mәnimlә danışır vә mәnә bәzi sözlәr deyirlәr". 

Əmirәlmöminin (ә) deyir: “Mәlәyin sәsini eşidәndә mәnә de, sәnin eşitdiyini yazım”. 

Mәlәklәrin Fatimeyi-Zәhraya (s) dediyini Əmirәlmöminin (ә) yazdı. Bu, imamların әlindә 

olan bir kitab halına düşdü. Bu kitabın adı Fatimәnin müshәfi, yaxud Fatimә sәhifәsidir.  

Çoxsaylı hәdislәrdә göstәrilir ki, imamlar özlәrinin müxtәlif mәsәlәlәri üçün Fatimә 

müshәfinә müraciәt edirdilәr. Sonra imam buyurur ki, bu kitabda hökmlәr, halal vә haram 

mәsәlәlәri yoxdur. Amma gәlәcәk dövrlәrdә bәşәrin bütün cari hadisәlәri bu kitabda 

mövcuddur. Bu necә üstün bir elmdir? Bu necә bәnzәrsiz mәrifәt vә hikmәtdir ki, Allah-

Taala gәnc yaşında bir qadına bәxş edir? Bu, hәzrәt Zәhranın (s) mәnәvi mәqamıdır. Bu 

mәnәvi mәsәlәlәr çox hәddә әmәli fәzilәtlәrlә әlaqәdardır, hәzrәt Fatimәnin (s) 

çalışmasından qaynaqlanan mәsәlәlәrlә әlaqәdardır. Bu mәqamı müftә vermirlәr, dәlilsiz 

dә bağışlamırlar. Mәnәvi fәzilәtlәr kәsb etmәkdә insanın әmәli böyük hәddә tәsirlidir. 

İranın müsəlman və inqilabçı qadınlarla görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Cəbrayılın Fatimənin (s) yanına enməsi  

Sәnәdli rәvayәtlәr aydın şәkildә göstәrir ki, Siddiqeyi-Tahirә (ә) çox uca mәqam vә 

dәrәcәlәrә yüksәlmişdi. Belә ki, Allahın әn әzәmәtli vә әn yaxın mәlәyi olan Cәbrayıl 

Əmin tәsәlli vermәk üçün o hәzrәtin yanına enirdi. Bu, İslam mәntiqindә vә İslam 

meyarında bir insanın dәyәrindәn, әzәmәtindәn vә zirvәsindәn danışan bir hәqiqәtdir.  

Hәzrәt Zәhra (s) zәhmәt vә mücahidliklә әzәmәtin zirvәsinә ucaldı. O qәdәr irәlilәdi ki, 

Allah-Taala onu razı salmaq üçün Cәbrayıl Əmini onun yanına göndәrdi. 

Zəhranın (s) doğum gününün ildönümündə məddahlıq mərasimində çıxışdan; 5 dekabr 

1993. 
                                                           

1 Ali-İmran, 42 
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Gənclik yaşlarında ali və irfani məqamlar 

Hәzrәt Zәhranın (s) o hikmәtә, nitqә, siyasi vә ictimai qüvvәyә, gәlәcәyә baxışa, 

hәmçinin öz dövrünün әn böyük mәsәlәlәrinә qarşı tәdbir qüvvәsinә malik olan varlığı 

göstәrir ki, müsәlman bir qadın gәnclik yaşlarında da ali, mәnәvi vә irfani mәqamlara 

ucala bilәr.  

Ölkənin mütəxəssis qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 30 noyabr, 1993 

Keyhan qəzeti 

Zəhra (s) - nübuvvətin və vilayətin xülasəsi  

Hәzrәt Fatimeyi-Zәhra (s) nübuvvәt vә vilayәtin xülasәsi vә elә uca şәxsiyyәtә sahibdir 

ki, insanlar onun әzәmәtini vә genişliyini dәrk etmәyә acizdirlәr. O hәzrәtin mәqamı vә 

dәrәcәsi elә bir hәddә idi ki, hәtta onunla sәmimi әlaqәsi olmayan şәxslәr dә ona mәdh 

söylәmişlәr. 

Əhli-beyt məddahları ilə görüşdə çıxışdan; 26 noyabr, 1994 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

İnsani paklığın zirvəsində olan gənc qız 

Belә bir dünyada әziz Peyğәmbәr (s) elә bir qız tәrbiyә edir ki, bu qız Allahın 

Peyğәmbәrinin (s) onun әlini öpmәsinә layiq olur. Peyğәmbәrin (s) Fatimeyi-Zәhranın (s) 

әlini öpmәsini duyğusal bir mәnada izah etmәk әsla düzgün deyil. Əgәr biz onun qızı 

olduğundan vә onu sevdiyindәn әlini öpdüyünü xәyal etsәk, bu çox sәhv vә çox kiçik bir 

mәsәlә olar. Mәgәr belә bir dәyәrli şәxsiyyәt, özü dә әdalәtli vә hikmәtli olan, Allah 

vәhyinә vә ilhamına arxalanan insan әyilib qızının әlini öpәr? Xeyr, bu başqa bir mәsәlә, 

başqa bir mәnadır. Bu onu göstәrir ki, bu gәnc qadın, dünyadan köçәrkәn on sәkkizdәn 

iyirmi beşә qәdәr (on sәkkiz dә deyiblәr, iyirmi beş dә deyiblәr) yaşı olan bu xanım insani 

paklığın zirvәsindә durmuş vә qeyri-adi bir şәxs olmuşdur. Bu, İslamın qadına baxışıdır. 

Bunu araşdırın. Hәm mәdәniyyәtә, ictimai mәsәlәlәrә vә baxışlara aid olan araşdırmalarda 

(qadınların mәdәni-ictimai şurasının üzvü olan bu xanımlar, bu iş üçün mәsul 

şәxslәrdirlәr), hәm dә siz alim qadınların maraqlandığı elmi tәrbiyәlәrdә bunu araşdırın.  

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri, tibbi mütəxəssislər və məsul şəxslərlə 

görüşdə çıxışdan; 25 dekabr, 1991 

Bəşər beyninin açılmamış tapmacası  

Peyğәmbәrin (s) qızı doğrudan da bәşәr beyninin vә bәşәr bilgilәrinin açılmayan 

tapmacasıdır. Bütün insanları bir tәrәfә qoyun, övliyaları da başqa bir tәrәfә. Övliyaların 

sayı az olsa da, çәkilәri bütün bәşәriyyәtdәn ağır gәlәcәk. Əgәr ağırlığın vә әzәmәtin 

meyarını dünya hәqiqәtindәn mәlumatlı olmaq vә Allaha - yәni bütün varlıqların 

mәnbәyinә yaxınlıq bilsәk, Allah övliyalarının biri bütün qeyri–övliyalardan vә övliyaları 

çıxmaq şәrti ilә bütün varlıqdan daha әzәmәtli, daha ağır vә daha böyükdür.  

Övliyaların vә Allahın saleh bәndәlәrinin sırasına baxdıqda elә zirvәlәr görürsünüz ki, 

o zirvәlәrin mәna dünyasının digәr böyük insanlarına nisbәti tәsәvvürolunmaz vә çox 

әzәmәtli nisbәtdir, fәrq aydın fәrqdir. Nübüvvәt tarixindә haraya göz diksәniz, bu zirvәlәr 

hәr tәrәfdәn onları görәcәyiniz şәxslәrdirlәr: ulul-әzm peyğәmbәrlәr, bu qәbildәn vә bu 

hәddә olan böyüklәr. Onları yad etmәk bizim üçün vә mәnim kimilәr üçün dilin vәrdişidir. 

Mәnim kimilәrin ürәyi, ruhu vә canı bu mәnәviyyatları dәrk etmәyәcәk qәdәr çox kiçik, 

xırda vә aşağıdır. Elәcә uzaqdan zehinlәrindә bir tәsәvvür var vә onu dilә gәtirirlәr. Bu 
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tәsәvvür dә onların öz sözlәrindәndir. Lakin bu әzәmәtlәrin mәcmusunda vә bu böyüklәrin 

arasında bir neçә çox nadir nümunә vardır. Onlar mәdh etmәk vә danışmaq hәddindәn 

yüksәkdirlәr. Bunların biri Fatimeyi-Zәhradır (s). Onu yalnız Peyğәmbәr (s) vә 

Əmirәlmömininlә (ә) müqayisә etmәk olar. 

Əhli-beyt məddahları ilə görüşdə çıxışdan; 7 yanvar, 1991 

Hərcəhətli örnək 

Fatimənin (s) sözləri və hərəkətləri - işıqlı nümunə 

Varlığın tәnәzzülü mәqamında ruhani әzәmәtlәrinin fiziki reallıqlara qovuşduğu yerdә 

bu bәşәr qәliblәri o mәnәviyyatları vә ruhları daşıyır. O zaman bunların dilindәn çıxan hәr 

bir söz, hәr bir işarә vә hәr bir hәrәkәt geridә olan bizlәr üçün işıqlı bir nümunә olur. Bu 

bizim Fatimeyi-Zәhranın (s) bu dünyada hansı zirvәdә vә hansı әzәmәtdә olduğunu, mәna 

vә ruhani alәmindә hansı zirvәdә olacağını bilmәyimiz üçün kifayәt deyil. Düzdür, bunu 

bilmәk bizim üçün bir bilgidir. Əgәr kimsә aydın bilgiyә nail olsa (o da әmәldәn qeyri bir 

yolla әldә olunmur), çox qiymәtlidir. O mәnәviyyatların xalis, aydın vә sәlis bilgisi 

hamıya nәsib olmur. Allahın böyük övliyaları onun bir hissәsini dәrk edib görә bilirlәr. 

Bizim dәrk edib anladığımız miqdarı bizim üçün hәrәkәt vә әmәl nümunәsi olmalıdır. 

Şiәlәr bu mәqamı unutmamalıdırlar. Əlbәttә, bütün müsәlmanlar bunda şәrikdirlәr. Lakin 

bәlkә dә belә bir bilgi Əhli-beytә ardıcıl olmayanda az olar, nәinki heç olmaz. Ardıcıl 

olmayan bәzi şәxslәr dә Əhli-beytә (ә) mәrifәt mәqamında çox öndәdirlәr. Amma bu 

miqdarı adәtәn vә ümumi olaraq Əhli-beyt mәktәbinin mәnsublarına mәxsusdur.  

Əhli-beyt məddahları ilə görüşdə çıxışdan; 7 yanvar, 1991 

Tarixin ən böyük qadını  

Peyğәmbәrin vә Allah rәsulunun qızı özünün qısa ömründә böyük tәsirlәr qoydu. O, 

tarixin әn böyük qadınıdır. Tarixin qadınlarının heç biri Peyğәmbәr qızının mәqamına 

çatmaz. Bu qız yalnız on sәkkiz il ömür sürdü. Buna әsasәn, gәnc qızlar da әzәmәt yarada 

bilәrlәr. Qızlar hәzrәt Fatimәdәn (ә) örnәk vә dәrs götürmәlidirlәr.  

Şəhid ailələri ilə görüşdə çıxışdan; 2 fevral, 1987 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Fatimeyi-Zəhranın (s) həyatının örnək cəhətləri 

İslam Fatimәni (s) - o dәyәrli vә üstün ruhani varlığını qadının nümunәsi vә örnәyi 

kimi tәqdim edir. Bu onun zahiri yaşayışı, cihad vә mübarizә hәyatı, elmi natiqliyi, 

fәdakarlığı, evdarlığı, analığı, yoldaşlığı, mühacirәti, bütün siyasi, hәrbi vә inqilabi 

meydanlarda iştirak etmәsi vә böyük kişilәri qarşısında tәvazökarlığa vadar edәn hәrtәrәfli 

üstünlüklәridir, bu da mәnәvi mәqamı, rükusu, sәcdәsi, ibadәt mehrabı, duası, sәhifәsi, 

münacatı, ruhani mahiyyәti, parlaqlığı, Əmirәlmöminin (ә) vә Peyğәmbәrlә (s) bәrabәr vә 

eyni mәnәvi cәhәtidir. Qadın budur. İslamın yaratmaq istәdiyi qadın örnәyi budur. 

İsfahan, Qum, Tehran və Kürd şəhərlərinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 

1990 

Əzəmət və komplekslik baxımından Fatimənin (s) şəxsiyyətinin yeganəliyi  

Fatimәnin (s) şәxsiyyәti digәr böyüklәrә bәnzәmir. Tәk vә yeganә bir şәxsiyyәtdir. 

Yәni siz başqa heç bir şәxsiyyәti tapa bilmәzsiniz ki, hәzrәt Zәhra (s) kimi bir müsәlmanın 

hәqiqi vә hәrtәrәfli kimliyini özündә canlandırsın.  
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Biz digәr üstün qadınlar da tapa bilәrik. Amma әvvәla nә әzәmәt vә üstünlük 

baxımından Zәhraya (s) çatırlar, nә dә onların hәyatının hәrtәrәfli olması baxımından. 

Bәli, biz hәzrәt Zeynәbi (ә) tanıyırıq. Amma Zeynәbi (ә) Kәrbәlada tanıyırsınız, 

Mәkkәdәn çıxdığı zaman tanıyırsınız, Şamda tanıyırsınız. Amma onun hәyat yoldaşı 

Abdullah Cәfәrlә xüsusi hәyatını da bilirsinizmi? Halbuki bu bir qadının hәyatının mühüm 

sahәlәrindәn biridir. Müsәlman bir qadın evi bәzәmәk vә ailәni idarә etmәk cәhәti 

olmadan kamil bir qadın vә kamil bir müsәlman ola bilmәz. Ümumiyyәtlә mәsәlәnin 

incәliyi bundadır. Qadın barәsindә mәsәlәnin incәliyi budur ki, onda bәzi xislәt vә 

xüsusiyyәtlәr var, onların hamısı tәkamül istiqamәtindә inkişaf etmәlidir vә bu, müsәlman 

insandan başqasında mümkün deyil.  

“Cəmiyyətdə qadın rolunun araşdırılması" seminarında çıxışdan; 2 mart, 1986 

Risalət qəzeti  

Fatimənin (s) uca məqamı 

Biz bugünkü müsәlmanlar üçün hәzrәt Zәhranın (s) mәqamı Peyğәmbәr ailәsinin 

görkәmli şәxsiyyәtlәrindәn başqa birisinin mәqamından daha irәlidir. Bu, әlavә bir 

xüsusiyyәtә malikdir. O da budur ki, bu böyük vә әziz xanım bütün pis tәlimlәrә, qadını 

әxlaq bataqlığına yuvarlatmaq istәyәn bütün siyasәtlәrә rәğmәn, hәzrәt Zәhranın (s) 

davamçısı olmaq - yәni dindar, pak-pakizә, şücaәtli, mübariz, vәfalı olmaq, eyni zamanda 

hәyatın çәtin meydanlarında bütün vücudu ilә çalışmaq istәyәn iranlı qadın üçün bir 

örnәkdir. Fatimeyi-Zәhra (s) belә әziz vә böyük varlıqdır. 

Cümə namazı xütbəsindən; 1 fevral, 1985 

Keyhan qəzeti 

Uca bir insanın üstünlüklərini toplayan 

Bu böyük qızda (Fatimeyi-Zәhrada) örnәk olaraq mәrifәt, elm, ibadәt, zahidlik, 

evdarlıq, cihad, şәhadәt, uca vә mәsum bir insanın bütün xüsusiyyәtlәri mövcuddur. 

Biz fәxr edirik ki, o hәzrәtin davamçısıyıq. Fәxr edirik ki, Fatimeyi-Zәhranı (ә) 

özümüzә nümunә vә örnәk seçmişik. Qadınlar, gәnc qızlar vә inqilabçı nәsil çalışıb 

özlәrini bacardıqları qәdәr Fatimeyi-Zәhranın (s) bizim üçün müsәlman qadından 

yaratdığı tәsvirә yaxınlaşdırsınlar.  

Cümə namazı xütbəsindən; 2 fevral, 1985 

Keyhan qəzeti  

Müsəlman qadının həyat örnəyi 

Hәzrәt Fatimeyi-Zәhranın (s) hәyatı bir müsәlman qadının hәyat örnәyidir. Çünki 

Peyğәmbәr (s) qızının sadә yaşaması, qәnaәtcilliyi vә istehlakçılıq ruhiyyәsinin olmaması 

bizim bugünkü cәmiyyәtimizin qadınları üçün әn yaxşı nümunә ola bilәr. Hәrzәt Fatimә 

(ә) İslam düşüncә vә maarifi baxımından İslam tәfәkkürünün öncüllәrindәn biridir. O öz 

övladları üçün bir müәllim vә atası üçün bir şagird idi. O öz övladlarını İslam mühitindә 

İslam tәfәkkürlәri ilә tәrbiyә etdi. Onun evinin ab-havası İslam mәnәviyyatı ilә qarışmışdı. 

Bu dәyәrli vә möhtәrәm şәxsiyyәt lazımi yerlәrdә, hәtta xalqın toplantısında iştirak 

edirdi. Xalq üçün çıxış edәrәk mәsәlәlәri öz baxışından izah edirdi. O mübariz, fәal, 

mәlumatlı vә alim, eyni zamanda evdar vә gözlәntisi az olan bir qadın idi. O, dünyanın 

müsәlman qadınları üçün bir örnәkdir. Çünki onun uca düşüncәsi, övlad tәrbiyәsi, 

meydanda hәrtәrәfli iştirakı, digәrlәri üçün danışması yaxşı dәrs sayıla bilәr. Onun ailә 
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hәyatındakı qәnaәtcilliyi yaxşı dәrs ola bilәr. Qadınlar zahidlikdә, tәqvada, ibadәtdә, 

şücaәtdә, imanlı övlad tәrbiyәsindә, evdarlıqda, hәyat mühitini sәmimi etmәkdә hәzrәtә 

Fatimәni (s) örnәk seçә bilәrlәr. 

Cümə namazı xütbəsindən; 24 yanvar, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Şəxsi, ictimai və ailə həyatında Fatimənin (s) davamçılığı 

Müsәlman qadınlar özlәrinin şәxsi, ictimai vә ailә hәyatlarında ağıllılıq, alimlik vә bilgi 

cәhәtindәn Fatimeyi-Zәhranın (s) yaşayışını nümunә vә örnәk seçmәlidirlәr, ibadәt, 

mücahidlik, böyük ictimai qәrarlarda iştirak etmәk, evdarlıq, hәyat yoldaşılıq vә saleh 

övladlar tәrbiyәsi cәhәtindәn hәzrәt Zәhranın (s) ardıcılı olmalıdırlar. Çünki İslamın bu 

böyük xanımının hәyatı göstәrir ki, müsәlman qadın siyasәt sәhnәsinә, iş vә fәaliyyәt 

meydanına girmәk vә cәmiyyәtdә fәal rol ifa etmәk üçün tәhsillә, ibadәtlә, evliliklә vә 

övlad tәrbiyәsi ilә yanaşı Fatimeyi-Zәhranın (s) ardıcılı olub, Allahın böyük 

Peyğәmbәrinin (ә) әziz qızını özünә örnәk götürә bilәr.  

Müsəlman və inqilabçı qadınlarla görüşdə çıxışdan; 8 dekabr, 1993 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Fatimə (s) - bütün dünyanın bugünkü qadınının örnəyi 

Bu gün dünyada qadın toplumu boşluq içindәdir. Tarixin azğınları onun әlini tutub 

aldatmaq üçün tәrifli sözlәr deyirlәr. Siz mәddahlar hәzrәt Zәhranın (s) hәyatının 

cәhәtlәrini xatırlatmalısınız. 

Biz hәzrәt Fatimәnin (s) mәnәvi fәzilәtlәri vә insani keyfiyyәtlәri barәsindә illәrlә 

söhbәt etmişik, amma bugünkü qadına canlı örnәk göstәrmәk vә insani şәxsiyyәtinin 

dünyanı idarә edә bilәcәk quruculuq cәhәtlәrinә az diqqәt yetirmişik. Bu gün bu boşluğu 

doldurmalıyıq. Çünki hәzrәt Zәhranın (s) hәyatı tәkcә ölkәmizin müsәlman vә inqilabçı 

qadınları üçün yox, hәtta bütün dünya qadınları üçün örnәk ola bilәr.  

Dünya xalqı hәzrәt Zәhranın (s) sözünü bilmәlidirlәr vә bu inqilab hәzrәt Zәhranın (s) 

sayәsindә dünyaya ixrac edilә bilәr. 

Əhli-beyt məddahları ilə görüşdə çıxışdan; 3 mart, 1986 

Keyhan qəzeti  

Fatimənin (s) şəxsiyyəti – qadının ən gözəl və ən cazibəli təsviri 

Bu gün әzәmәtli İslam inqilabının böyük faydalarından olan müsәlman qadının oyanışı, 

bu әzәmәtli inqilabın bütün sәhnәlәrindә iranlı qadının fәal iştirakı vә qadınlar arasında 

artan fikir inkişafı sayәsindә bu xәyanәtkar mәdәniyyәtin dağıdıcı seli qarşısında uca sәdd 

vücuda gәlmişdir. Lakin bu sәddin möhkәmliyi üçün müsәlman qadın örnәyini tәqdim 

etmәyә ciddi ehtiyac var. Hәzrәt Zәhranın (s) müsәlman qadının dәyәrlәrinin mәcmusu 

olan şәxsiyyәti bütün qadınların, xüsusәn dә müsәlman qadınların baxışında qadının әn 

gözәl vә әn cazibәli tәsvirini yarada bilәr. 

“Cəmiyyətdə qadın rolunun araşdırılması" seminarında çıxışdan; 2 mart, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 
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Fatimənin (s) yolu - İran qadınlarının yolu  

Bizim ölkәmizin qadınları Fatimeyi-Zәhranın (s) hәyatı, onun bilgisi, mübarizәlәri vә 

hikmәtamiz sözlәri ilә tanış olaraq öz qarşılarında bir yol seçmiş, yolda hәrәkәt dә etmişlәr 

vә daha artıq irәlilәmәlidirlәr. 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

İran qəzeti 

Elm, təqva, cihad və fədakarlığın birləşməsi  

İslamın qadının şәxsiyyәti barәsindә çox şәrәfli, uca vә dәyәrli sözü vardır. Yaxşı olar 

ki, bu konfrans Fatimeyi-Zәhranın (s) şәxsiyyәtini elm, tәqva, cihad, zahidlik vә 

fәdakarlıq mәcmusu kimi bütün dünyaya tәqdim etsin vә o müsәlman qadının örnәyi 

olsun.  

"Qadın və İslam inqilabları" beynəlxalq konfransında çıxışdan; 6 fevral, 1988 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadının insani dəyərlərinin zirvəsi 

Qadın günü elә bir gün olmalıdır ki, bizim cәmiyyәtimizin qadınları Fatimәnin (s) uca 

şәxsiyyәtindәn örnәk götürsünlәr. Biz Zәhranın (s) doğum gününü Qadın günü elan 

etmişiksә, mәnası budur ki, qadının insani dәyәrlәrinin, qadın hәyatının uca mәqsәdi elә 

bir zirvәdir ki, onun başında Zәhra (s) dayanır. 

Biz qadını elә dәyәrlәrә, istedadlara vә gözәlliklәrә malik bilirik ki, әgәr potensialdan 

aktuala çevrilsә, Fatimә (ә) kimi olacaq. Nә yaxşı olar ki, o hәzrәtin hәyatı müxtәlif 

cәhәtlәrdәn müsәlman qadınların, xüsusәn dә iranlı qadınların toplumlarında araşdırılsın, 

mütaliә olunsun.  

Cümə namazı xütbəsindən; 27 yanvar, 1989 

Risalət qəzeti  

Ən gözəl, ən uca və ən müqəddəs örnək 

Belә bir günün Qadın günü kimi seçilmәsinin mәnası - müsәlman qadınlar, hәtta bütün 

dünyanın qadınları üçün әn gözәl, әn uca vә әn müqәddәs örnәyin seçilmәsi demәkdir.  

Şirazda Kövsər seminarına müraciətdən; 19 fevral, 1987 

İslam ümmətinə Fatimə (s) kimi ali örnəyin verilməsində ilahi höccət 

Müsәlmanlar arasında vә İslam mәdәniyyәtindә belә әzәmәtli bir qadın yoxdur. Allah-

Taala әn böyük vә әn uca qadını digәr xalqların vә qabaqkı ümmәtlәrin arasından seçә 

bilәrdi, eybi dә olmazdı. Bu iş mümkün idi. Amma bunu İslam ümmәtindәn seçmişdir. Bu 

da bizim üçün höccәt vә bir xatırlatmadır. Bu ali vә uca örnәyi göz önündә tutub izlәmәk 

olar. İnşallah siz әziz xanımlar müvәffәq olasınız! Bu mühüm yolu qüdrәtlә vә möhkәm 

şәkildә qәt edәsiniz! Allah sizә dә uğur bәxş etsin!  

Qadınların mədəni-ictimasi şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 6 yanvar, 1991 

İslamın dünyada yayılmasında Fatimənin (s) mövqeyi 

Peyğəmbərin (s) kövsəri 
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Allah-Taala Qurani-Kәrimdә buyurur: “Bismillahir–Rәhmanir-Rәhim! (Ey 

Peyğәmbәr!) Hәqiqәtәn, Biz sәnә Kövsәr bәxş etdik! Buna görә Rәbbin üçün namaz qıl vә 

qurban kәs! Sәnin düşmәninin (As ibn Vailin) özü sonsuzdur!“ 

Peyğәmbәrin (s) düşmәni onu yalqız vә tükәnәn güman edirdi. Çünki әziz Peyğәmbәrin 

(s) oğul övladı yox idi. İslam düşmәnlәri fikirlәşirdilәr ki, Peyğәmbәr dünyadan köçәndәn 

sonra onun yerini tutacaq bir kәs yoxdur. Sevinirdilәr ki, Peyğәmbәrin (s) nәsli davam 

etmәyәcәk. Allah-Taala Peyğәmbәrә (s) buyurdu ki, biz sәnә kövsәr әta etdik. Yәni biz 

sәnә elә bir şey әta etdik ki, artandır, günbәgün böyümәkdә vә genişlәnmәkdәdir. O şey 

әgәr Qurandırsa, әgәr İslamdırsa, әgәr Peyğәmbәrin bәrәkәtli qızı, yәni hәzrәt Siddiqeyi-

Tahirәdirsә (ә), doğrudan da artan vә inkişaf edәn idi. Peyğәmbәrin (s) düşmәninin, 

Peyğәmbәrin (s) mәhv olması üçün vasitә bildiyinin özü Peyğәmbәrin artmasına vә 

böyümәsinә vasitә oldu. Fatimәnin (s) övladları İslam dünyasını doldurdular. Hәqiqi 

imamlar İslam bayrağını ucaltdılar. Böyük şәhidlәr, İslam tarixinin Peyğәmbәrin 

nәslindәn vә Fatimәnin (s) övladları olan mәşhur şәxslәri dünyanı İslamın ad-sanı ilә 

doldurdular.  

Cümə namazından; 14 noyabr 1980. 

Həzrət Zəhra (s) – Kövsər sözünün təvili  

Şәrafәtli ayәdә göstәrilәn Kövsәr tәbiri hәzrәt Zәhraya (s) tәvil olunmuşdur. Sözün 

hәqiqi mәnasında hәr bir tәrәfdәn baxsaq, bu hәzrәt kövsәrdir. Kövsәr - yәni dayanmadan 

artan, hәmişә artmaqda olan böyük xeyir. Sizin özünüz o kövsәrin şaxәlәrisiniz. O sözü vә 

o mәnәviyyatı hәr hansı bir tәrzdә irәliyә aparan vә yayan hәr bir şәxs o kövsәrdәndir, 

yәni xalqın başına vә üzünә süzülmәkdә vә nazil olmaqda olan hәmin kövsәrin 

damcılarıdırlar. Bu kövsәr bu günә qәdәr davam etmiş, yenә dә davam edәcәkdir.  

Gənc həftəsi münasibəti ilə gənclərlə görüşdə çıxışdan; 27 aprel, 1998 

Fatimənin (s) yolu ilə İslamın qalması  

Hәzrәt Fatimeyi-Zәhranın (s) doğulması ilә İslam davam etdi. İslamın nüfuzu hәzrәt 

Fatimәnin (s) tarixdә mövcud olması vә Zәhranın övladlarının yolu ilә yaşadı. İslamın 

әsas davamı Fatimәnin (s) yolu ilәdir. 

Həzrət Fatimeyi-Zəhranın (s) doğum gününün ildönümü münasibəti ilə Qum və Tehran 

məddahlarının toplantısında çıxışdan; 9 fevral, 1988 

Bəşəriyyətin Fatimeyi-Zəhraya (s) borclu olması 

Fatimeyi-Zәhranın (s) lütflәri insaniyyәt qarşısında mәhdud bir çevrә sayılan kiçik 

toplumda mәhdudlaşmır. Əgәr hәqiqәti görәn vә mәntiqli bir gözlә baxsaq, bәşәriyyәt 

bütünlüklә Fatimeyi-Zәhraya (s) borcludur. Bu әbәs söz deyil, hәqiqәtdir. Necә ki, 

bәşәriyyәt İslama, Qurana, peyğәmbәrlәrin vә sonuncu peyğәmbәrin tәlimlәrinә 

borcludur. Tarixdә hәmişә belә olmuşdur, bu gün dә belәdir. İslam vә Fatimeyi-Zәhranın 

(s) mәnәviyyatı günbәgün daha da aşkar olacaq vә bәşәriyyәt onu duyacaq. 

Həzrət Zəhranın (s) doğum günü münasibəti ilə Əhli-beyt məddahları ilə görüşdə 

çıxışdan; 26 dekabr, 1991 
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Fatimə (s) – müsəlman qadının simasının dünyaya təsviri üçün ən yaxşı 

nümunə 

Fatimeyi-Zәhra (s) barәsindә çox sözlәr var. Onların hamısının izahı hәtta bir kitabın işi 

dә deyil. Amma bu gün İslam mәdәniyyәti ilә azğın Qәrb mәdәniyyәti arasında bütün 

mәsәlәlәrdә, o cümlәdәn cәmiyyәtdә vә hәyatda mühüm qadın mәsәlәlәrindә böyük bir 

qarşılaşma günü olan bu gün nümunә qadın vә İslamın böyük xanımı olan Fatimeyi-

Zәhranın (s) şәxsiyyәtinә dair daha artıq söhbәt etmәyә ehtiyacımız var. 

Qәrәzli vә çirkin әllәrdәn әlavә, çoxları da var ki, hәlә dә İslamın qadın barәsindә necә 

uca mәqam nәzәrdә tutduğundan tam xәbәrdar deyillәr. Dünyaya bu mәsәlәni göstәrmәk 

vә bu sahәdә İslamın mütәrәqqi vә inkişaf etmiş mәdәniyyәtinә hәvәslәndirmәk üçün әn 

yaxşı nümunә İslamın görkәmli qadınlarının simasını tәsvir etmәkdir. Çünki onların 

şәxsiyyәti vә hәyatının özü İslamın qadın barәsindәki tәfәkkürünün göstәricisidir. Tarix 

boyunca dünyanın bütün böyük qadınlarının başında Peyğәmbәrin (s) qızı olan Fatimeyi-

Zәhra (s) durur. Buna görә, biz bu sahәdә işlәmәk istәsәk, çox iş görmәliyik. 

Cümə namazı xütbəsindən; 24 yanvar, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Fatimə (ə) ardıcıllarının vəzifələri 

Zəhranın adına və xatirəsinə hörmət 

Pak imamların dövründәn indiyәdәk heç bir dövrdә bugünkü kimi ümumxalq 

sәviyyәsindә böyük imamlara bu hәddә hörmәt göstәrilmәmişdir. Peyğәmbәr (s) vә Əli (ә) 

hökumәtinin sayәsi olan İslam inqilabının müqәddәs cәmiyyәtindә Fatimeyi-Zәhra (s) o 

hәzrәtin layiq olduğu әzәmәtlә yad olunur. Bu, qiymәtli bir imkandır. Mәsum vә pak Əhli-

beytin mәddahları bunu faydalı bilmәlidirlәr. 

Mədhiyyə və şeir mərasimində çıxışdan; 5 dekabr, 1993 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Fatimə yolunun əməli ardıcıllığı 

Biz bu yolu getmәliyik. Gәrәk biz dә fәdakarlıq göstәrәk. Allaha itaәt edәk, ibadәt 

edәk. Mәgәr demirikmi o qәdәr ibadәt mehrabında dayandı ki, ayaqları şişdi?! 

Biz dә Allah mәhәbbәtini günbәgün ürәyimizdә artırmalıyıq. Mәgәr demirikmi taqәtsiz 

halda mәscidә getdi ki, bir haqqı sahibinә qaytarsın?! Biz dә gәrәk heç kәsdәn qorxmayaq. 

Mәgәr demirikmi tәkbaşına öz dövrünün böyük cәmiyyәti qarşısında dayandı? Mәgәr 

demirikmi o hәzrәt elә bir iş gördü ki, onun barәsindә, hәyat yoldaşı vә övladları barәsindә 

“Dәhr” surәsi nazil oldu?! Özünün aclığı hesabına yoxsullara yardım, mәhrum insanlara 

kömәk göstәrmәk: “Özlәri ehtiyac içindә olsalar belә, onları özlәrindәn üstün tutarlar“. 

Biz dә bu işlәri görmәliyik.  

Həzrət Zəhranın (s) doğum günü münasibəti ilə Əhli-beyt məddahları ilə görüşdə 

çıxışdan; 26 dekabr, 1991 

Məhəbbətin ardınca itaət 

Gәrәk bu hәzrәtin hәyatındakı hәr bir söz, hәr bir işarә bizim üçün bir dәrs olsun. 

Uzaqdan mәhәbbәtlә vә sevgi hissi ilә kifayәtlәnmәmәliyik. Bu hissi hәyatda icra 

etmәliyik. Əgәr mәhәbbәt olmasa, bu әmәli rabitә vücuda gәlmәz. O mәhәbbәtin 

sayәsindә әmәli davamlılığın rabitәsini vücuda gәtirmәk olar? Amma bu davamlılıq vә 
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әmәli birlәşmә olmasa, o mәhәbbәtin özü dә sual altına düşәcәk: “(Ey rәsulum!) De: 

“Əgәr siz Allahı sevirsinizsә, mәnim ardımca gәlin ki, Allah da sizi sevsin“1. Mәhәbbәtin 

ardınca itaәt dә olmalıdır. 

Əhli-beyt məddahları ilə görüşdə çıxışdan; 7 yanvar, 1991 

Əməllə Peyğəmbər (s) xanədanına mənsub olmaq  

Bizim vәzifәmiz budur ki, özümüzü bu ailәyә mәnsub olmağa layiqli edәk. Əlbәttә, 

risalәt ailәsinә mәnsub olmaq, onların qohumlarından sayılmaq, onların vilayәti ilә 

mәşhur olanlardan olmaq çәtindir. Ziyarәtnamәdә oxuyuruq ki, biz sizin mәhәbbәtiniz vә 

dostluğunuzla tanınırıq. Bu bizim çiynimizә әlavә bir vәzifә qoyur. Allah-Taalanın 

mübarәk “Kövsәr” surәsindә Peyğәmbәrә müjdә verdiyi bu bollu xeyir-bәrәkәt Fatimeyi-

Zәhradır (s). Hәqiqәtәn dә günbәgün Peyğәmbәr dininin qaynağından bütün bәşәriyyәtә 

vә bütün mәxluqlara enәn bütün xeyirlәrin toplandığı yerdir. Çoxları onu gizlәtmәyә, 

inkar etmәyә çalışdı, amma bacarmadılar. Biz özümüzü bu nur mәrkәzinә 

yaxınlaşdırmalıyıq. Nur mәrkәzinә yaxınlaşmaq üçün nurlu olmaq lazımdır. Boş 

mәhәbbәtlә olmaz, gәrәk әmәllә nurlanaq; elә bir әmәl ki, o mәhәbbәt, o vilayәt vә o iman 

bu әmәli bizә diktә edir vә bizdәn istәyir. Bu әmәllә bu ailәdәn vә bu ailәyә mәnsub 

olmalıyıq. 

Həzrət Zəhranın (s) doğum günü münasibəti ilə Əhli-beyt məddahları ilə görüşdə 

çıxışdan; 26 dekabr, 1991 

Təşrifatdan, dəbdəbəçilikdən və ağır mehrlərdən çəkinmək 

Biz öz lәyaqәtimizi sübut etmәliyik. Mәgәr demirikmi o hәzrәtin (Fatimeyi-Zәhranın 

(s)) cehizi elә sadә idi ki, insan onları eşidәndә gözü yaşarır?! Mәgәr demirikmi o böyük 

xanım, dünya üçün vә dünyanın bәr-bәzәyi üçün heç bir dәyәr tanımırdı?! Mәgәr 

günbәgün tәmtәrağı, zadәganlığı, bәr-bәzәyi vә hәyatın puç ünsürlәrini artırmalı vә 

qızlarımızın mehrini çoxaltmalıyıq? 

Qabaqlar bәzilәri nikah mehrini bu qәdәr artırdıqda biz zarafatla deyirdik sәn bu qәdәr 

qızıl qoymaq istәyirsәnsә, birdәfәlik de ki, 72 qızıl. 

Amma indi görürük ki, 72 nәdir, çox yüksәk mehrlәr hәqiqәtә çevrilmişdir. Doğrudan, 

nә olub? Siz qız atası iddia edә bilәrsinizmi ki, Fatimәnin (s) atasının ardıcılısınız? Belә 

olmaz! Biz bu vәziyyәtimiz haqqında düşünmәliyik. 

Həzrət Zəhranın (s) doğum günü münasibəti ilə Əhli-beyt məddahları ilə görüşdə 

çıxışdan; 26 dekabr, 1991 

Fatimə (s) məktəbindən bəhrələnmək və məqsəd öyrənmək  

Möhtәrәm bacılar! Biz özümüzә müsәlman qadın adını qoyub hәzrәt Fatimә (ә) 

mәktәbindәn bәhrәsiz qala bilәrikmi? Hәqiqi müsәlman qadının hәyat örnәyi vә nümunәsi 

Peyğәmbәrin (s) әziz qızının uca şәxsiyyәtidir. İslamın dәyәrli vә mәşhur qadınlarının 

hәyatı hәmişә vә hәr bir halda İslam mәktәbinin biz yolçuları üçün ibarәtamiz vә bütün 

mәrhәlәlәrdә müsәlman qadının hәyat yolunu istiqamәtlәndirәndir.  

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1985 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

                                                           

1 Ali-İmran, 31. 
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İslam dünyasının ən qədim universitetinin Zəhranın (s) adından 

götürülməsi  

İslam dünyasının әn qәdim universiteti olan, Misirdә Fatimilәr hökumәti dövründә tәsis 

olunan Misir Əl-Əzhәr universitetinin adı hәzrәt Zәhranın (s) mübarәk adından 

götürülmüşdür vә İslam dünyasında o hәzrәtә sevgi vә mәhәbbәt ifadәsinin keçmişindәn 

xәbәr verir.  

Əhli-beyt məddahları ilə görüşdə çıxışdan; 26 noyabr, 1994 

Hüseyn (ə) və Zeynəb (ə) köməkçilərinin anaların tərbiyəsində böyüməsi  

Bu gün bizim analarımız bilirlәr ki, әgәr Fatimәnin (s) sәdaqәtli ardıcılları olmaq 

istәsәlәr, gәrәk Hüseyn (ә) vә Zeynәb (ә) kömәkçilәrini tәrbiyә etsinlәr vә onlar dövrün 

Kәrbәlasında iman vә izzәtin qanlı bayrağını ucaltsınlar.  

Şirazda Kövsər seminarına müraciətdən; 19 fevral, 1987 

Fatimeyi-Zəhranın (s) şəhadətinin ildönümündə əzadarlıq 

Hәzrәt Siddiqә-Kübranın (ә) uca mәqamının anılması mәqsәdi ilә yaxşı olar ki, tacirlәr 

vә bazar adamları ona hörmәt әlamәti olaraq, cәmadis-sani ayının o hәzrәtin şәhadәtinin 

ildönümü olan üçüncü gününü tәtil edib, әza mәclislәrinә qatılsınlar.  

Həzrət Zəhranın (s) şəhadətinin əzadarlıq mərasimində çıxışdan; 5 oktyabr, 1997 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 
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Dördüncü fəsil: Müsəlman qadının xüsusiyyətləri və 

dəyərləri 

Müsəlman qadının xüsusiyyətləri 

Dəyərli xüsusiyyətlər 

Müsәlman qadın elm yolunda, mәnәvi vә әxlaqi özünüislah yolunda çalışsın, hәr hansı 

bir növdәn olan cihad vә mübarizә meydanında öncül olsun, dünyanın bәr-bәzәyinә vә 

dәyәrsiz dәbdәbәçiliyә etinasız yanaşsın. Onun iffәti, paklığı elә bir hәddә olsun ki, yad 

nәzәrlәri uzaqlaşdırsın, evdә hәyat yoldaşının vә övladlarının sakit ürәyi, ailәnin asayişinә 

vә hәyatın dincliyinә sәbәb olsun, şәfqәtli vә mehriban ağuşunda, mәnalı vә mәhәbbәtli 

sözlәri ilә ruhi cәhәtdәn sağlam övladlar tәrbiyә etsin, pis adәtlәrdәn uzaq, xoş әhval-

ruhiyyәli, ruhi vә sinir cәhәtindәn sağlam insanlar yetişdirsin, cәmiyyәtin kişilәrini, 

qadınlarını vә şәxsiyyәtlәrini vücuda gәtirsin! Ana hәr bir qurucudan daha qurucu vә daha 

dәyәrlidir. Ən böyük bir alim çox mürәkkәb elektron cihazı ixtira edә bilәr, qitәlәri qәt 

edәn raketlәr vә kosmik gәmilәr düzәldә bilәr. Amma bunların heç biri böyük insan 

yetişdirmәk qәdәr әhәmiyyәtli deyil. Ana insan yetişdirir. Bu, müsәlman qadının 

modelidir. 

 Qadın günü münasibəti ilə ölkə qadınlarının bir qrupunun görüşdə çıxışdan; 15 

dekabr, 1992 

Agah şəkildə iman  

Biz qadının şәxsiyyәtini dәyәrlәndirәrkәn elm, tәcrübә, ixtisas vә bu gün dünyada 

qadın üçün dәyәr sayılan digәr mәsәlәlәrin ardınca getdikdә, gәrәk agah şәkilli iman 

ruhunu da axtaraq. 

"Qadın və qlobal İslam inqilabı" beynəlxalq konfransındakı çıxışdan; 6 fevral, 1988 

Ettelaat qəzeti 

İbadət, siyasət və evdarlıq – kamil qadın şəxsiyyətinin elementləri  

Bәzilәri elә bilirlәr ki, insan ibadәtlә mәşğul olsa, bir abid, ibadәtçi, dua vә zikr adamı 

olar, siyasi bir insan ola bilmәz. Yaxud bәzilәri elә bilirlәr ki, siyasәtlә mәşğul olan qadın, 

yaxud kişi, Allah yolunda cihad meydanında aktiv iştirak edәn insan әgәr qadındırsa, bir 

ev qadını olub, analıq vә evdarlıq vәzifәlәrini yerinә yetirә bilmәz; әgәr kişidirsә, ev, 

dükan vә yaşayış kişisi ola bilmәz. Elә bilirlәr ki, bunların arasında ziddiyyәt var. Halbuki 

İslamın baxışında bu üç mәsәlәnin nәinki bir-biri ilә ziddiyyәti yoxdur, kamil insan 

şәxsiyyәtinin formalaşmasında bir-birinә kömәk dә edirlәr.  

Nəzarət Şurasının işçiləri ilə görüşdə çıxışdan; 13 dekabr, 1989 

İran qadınlarının müsbət xüsusiyyətləri 

İran qadınlarının üstünlüyünün dəlilləri  

Bizim ölkәmizin qadın toplumu dünyanın hәr bir yerindәn yaxşıdır. İş vaxtı çatdıqda 

siyasi işdә, mәdәni işdә vә tәşkilat işlәrindә öndәdirlәr. Cihad vaxtı çatdıqda övladlarını öz 

әllәri ilә cәbhәyә göndәrirlәr. Evdarlıq vә övlad tәrbiyәsi zamanı çatanda evdar olurlar. 

Bütün bunlar dünyada azdır. Bunlar çox dәyәrlidir. Bu, İslam tәrbiyәsidir. Bunların hamısı 

ümidvericidir.  
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15 şaban (İmam Mehdinin (ə) doğum günü) münasibəti ilə xalqın müxtəlif təbəqələri ilə 

görüşdə çıxışdan; 20 dekabr, 1997 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

İranlı müsəlman qadının dəyəri  

Bizim cәmiyyәtimizin mömin qadınları çalışıb müsәlman iranlı qadının qәdrini 

bilsinlәr. İslam qadınının vә müsәlman qadının dәyәrini bilin. Elә bir qadın ki, 

münasibәtlәrdә kişilәrә qarışmır, özünü kişinin gözünü cәlb etmәk üçün vasitә bilmir, 

özünü bundan üstün hesab edir. Elә bir qadın ki, öz mәqamını çılpaq olmaqdan, üzü, saçı 

vә bәdәni ilә keçәnlәrin gözünü özünә sarı cәlb etmәkdәn, onların hәvәsini doyurmaqdan 

daha әziz sayır. Elә bir qadın ki, özünü, zirvәsindә bәşәr tarixinin әn böyük qadını olan 

Fatimeyi-Zәhranın (s) dayandığı yüksәkliyin әtәyindә bilir. O qadın iranlı müsәlman 

qadındır. Bu qadın daha Qәrb sivilizasiyasının oyuncaqlarından vә onun tәxribatlı 

üsullarından üz çevirmәli, onlara etinasız yanaşmalıdır. 

Tehran, İsfahan və Təbriz şəhərlərinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 1990 

İranlı qadın – rahibədən pak, əsgərdən şücaətli  

İranlı qadın rahibә deyil, amma rahibәdәn dә pakdır, tәmizdir; әsgәr deyil, amma 

müharibә meydanında әsgәr qәdәr şücaәtlidir. Döyüş meydanlarında ona cihad vacib 

olmasa da, Allah yolunda bir mücahid kimi çalışır vә bütün sәhnәlәrdә iştirak edir. 

Ölkənin mədəniyyət mənsubu olan xanımlarının nümayəndələri ilə görüşdə çıxışdan; 

27 yanvar, 1985 

İranlı qadınların fədakarlığından nümunələr 

İranlı qadınlar onlar üçün çox dәyәrli olan yadigarlarını tәqdim etmişlәr. Bәzәn bir 

yoxsul ailә özünün bütün qızıl-zinәt әşyalarını batil әleyhinә vuruşan haqq cәbhәlәrinә 

tәqdim etmişdir. Bәzәn bir yoxsul ailә özünün üzüyünü, yaxud sırğasını cәbhәlәrә tәqdim 

etmişdir. Bәzәn pilot övladı müharibәdә öldürülmüş iraqlı bir ailә Sәddamdan aldığı 

qızılları Sәddam rejimi әleyhinә müharibә cәbhәlәrinә kömәk üçün hәdiyyә etmişdir. 

Şәhidlәrin gәnc hәyat yoldaşları da öz nişan üzüklәrini vermişlәr. Bunun bәnzәri heç bir 

ölkәnin tarixindә görünmür.  

Xalqın müxtəlif və fədakar təbəqələri ilə görüşdə çıxışdan; 13 avqust, 1988 

İranlı qadının həqiqi zinəti  

İslam inqilabının qәlәbәsi ilә bizim cәmiyyәtimiz ilahi dәyişikliyә uğradı. Bu 

dәyişiklikdә qadınlar öncül idilәr. İranlı qadının hәqiqi zinәti budur ki, bu inqilab yükünün 

yarısını çiyninә ala bilsin. Bu o haldadır ki, әxlaq, tәqva, iffәt, әmanәtdarlıq, iman, paklıq 

vә Allah yolunda fәdakarlıq baxımından öz borcunu ödәsin.  

Şəfqət bacılarının İslam birliyinin üzvləri və könüllü İslam keşikçisi olan qadınlarla 

görüşdə çıxışdan; 20 fevral, 1983 

İranlı qadınların qənaətcilliyi  

Bizim xalqımız, bizim iranlı ailәmiz qәnaәtcilliyә adәt etmişdir. Evin xanımı 

böyüklәrin paltarlarını öz zövqü ilә kiçiklәr vә uşaqlar üçün düzәldirdi, tikirdi. Onun 

zövqünә, imanına vә istәyinә uyğun olmayan vә tikilib hazırlanmış paltarı öz uşağına vә 

övladına geyindirmәyә möhtac olmurdu. 
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Xörәk yediyi mis qabda dükandan yağ, süd vә qatıq da alıb evinә gәtirirdi, cәmiyyәtә 

әlavә çox xәrc olan bütün bu birdәfәlik qablara vә potensial zibillәrә möhtac deyildi.  

Cümə namazının birinci xütbəsindən; 18 aprel, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Agah şəkilli iman – iranlı qadınların mübarizələrinin səbəbkarı 

Özlәri birbaşa mübarizәyә qoşulan xanımların fәaliyyәtini görmәzdәn gәlmәk olmaz. 

İranlı qadını inqilabçı, siyasi, mәlumatlı vә mübariz ünsürә çevirәn amil agah şәkilli 

imandır. Qadınlar heç bir sahәdә geri qalmamışlar.  

"Qadın və qlobal İslam inqilabı" beynəlxalq konfransın açılış mərasimində çıxışdan; 6 

fevral, 1988 

Şəhid analarının və həyat yoldaşlarının dözümlülüyü və fədakarlığı 

Şəhid analarının imanı və müqaviməti  

Bәzilәrinin iki övladı, bәzilәrinin üç övladı, bәzilәrinin dörd övladı şәhid oldu. Biz 

gördük, әzizlәri şәhid olan analar elә müqavimәt vә möhkәmlik göstәrdilәr ki, insan 

heyrәtә gәlirdi. Allaha hәmd olsun ki, mәnim hörmәtli şәhid ailәlәri ilә çox görüşlәrim vә 

mәclislәrim hәmişә olub vә indi dә var. Düşünürәm ki, şәhid anaları qüvvә vә qüdrәt 

baxımından doğrudan da misilsizdirlәr. Hansı güc duyğu vә emosiyaları güclü olan, öz 

övladını aşiqcәsinә sevәn bir qadına belә bir qüvvә bәxş edir ki, bir övladının, iki 

övladının, yaxud daha artıq övladının şәhidliyi qarşısında özündәn belә qüvvә vә qüdrәt 

göstәrir. Bu imandandır.  

İlam vilayətinin şəhid ailələri ilə görüşdə çıxışdan; 3 yanvar, 1991 

Allah yolunda ehsan 

Bugünkü iranlı qadının hәyat yoldaşı, yaxud övladı cәbhәdә şәhid olduqda, bütün 

böyük insanlar kimi hiss edir ki, Allah yolunda özünün lazımi ehsanını vermişdir.  

Ölkənin mədəniyyət işçisi olan qadınlarının nümayəndələri ilə görüşdə çıxışdan; 27 

yanvar, 1985 

Keyhan qəzeti  

Şəhid analarının və həyat yoldaşlarının mücahidliyi  

Cәbhәyә gedib şәhid olan bu gәncin tәkcә özü mücahidlik etmәdi. Ata olan sizlәr dә 

mücahidlik etdiniz vә o getdi. Ana olan sizlәr dә mücahidlik etdiniz vә o getdi. Bir gәncin 

tәhlükә zonasına sarı getmәsi tәkcә onun mücahidliyi deyil. Onun getmәsi ilә atası da 

mücahidlik edir. Onun anası da onun getmәsi ilә mücahidlik edir. Onun hәyat yoldaşı da 

mücahidlik edir. Onun övladları da mücahidlik edirlәr. Onu sevәn hәr bir kәs mücahidlik 

edir.  

Tәәccüblüdür ki, bu mücahidliklәr bitmir. Onun özü cәbhәyә gedir, bir müddәt 

müqavimәt göstәrir vә şәhid olur. Onun mücahidliyi bitir, amma bu ananın, atanın 

mücahidliyi davam edir. Onların dözümü cihaddır. Bu övladların cihadı davam edir. Gәnc 

hәyat yoldaşının cihadı davam edir.  

Bunlar dözürlәr, şikayәt etmirlәr. Bunlar Allahın hesabına yazırlar. Bunlar bu qanı 

özlәrinә fәxr sayırlar. Bunlar öz dözümlәri vә şükürlәri ilә mücahidlik ruhiyyәsini digәr 

insanların arasında davam etdirirlәr. Bunlar digәrlәrini cihada hәvәslәndirirlәr. Bunlar 

möhkәmliklәrindәn xәbәr verәn sözlәrlә bir xalqın başucalığına sәbәb olurlar. Bunlar 
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sәbәb olurlar ki, ölkә vә xalq dünya düşüncәlәri meydanında bir örnәk formasına düşsün 

(İran xalqı belәdir). Bunlar mücahidlik edirlәr. 

Əgәr şәhidlәrin ataları, anaları vә hәyat yoldaşları dözümsüzlük göstәrib şikayәt 

etsәydilәr, minnәt qoysaydılar, ah-nalә etsәydilәr, mәgәr bu xalqın siması bu qәdәr parlaq 

olardı?!  

Silahlı qüvvələrin və Quruculuq cihadının əzəmətli şəhid ailələri ilə görüşdə çıxışdan; 

28 sentyabr, 1998 

Keyhan qəzeti  

Şəhidin qanını qoruyan və bayrağını ucaldan 

Siz әzizlәr - әziz şәhid ailәlәri, ataları, anaları, hәyat yoldaşları, övladları vә digәr 

qohumları! Özünüz üçün bu fәxri qoruyun. Siz şәhidin qanının qoruyucusu, yolunun 

davamçısı vә bayrağını saxlayan olun. Bu, Allah yolunun, Allahın dininin bayrağı, ilahi vә 

İslami dәyәrlәrin qorunmasıdır.  

Silahlı qüvvələrin və Quruculuq cihadının əzəmətli şəhid ailələri ilə görüşdə çıxışdan; 

28 sentyabr, 1998 

Keyhan qəzeti  

Şəhid analarının sevinci və fəxri 

Misal üçün, İranda bizim xalqımız elә insanlar deyildilәr ki, bir gәnclәri öldürüldükdә 

şirniyyat paylasınlar. Sonra biz qәfildәn gördük. Doğrudan da qәfildәn gördük. Yәni işin 

içindә olan bizlәr belә bir şey görmәmişdik. Öz gözlәrimizlә gördüklәrimiz budur ki, 

Mәşhәddә vә Tehranda polislә qarşıdurmada gәnclәri öldürülür, әza mәclisindә gәtirib 

şirniyyat paylayırlar.  

Sonra inqilab qәlәbә çaldı. Müharibә başladı vә bu minlәrlә şәhid ata-analarının sevinci 

vә fәxri ilә üzlәşdi. Mәn bir ananı gördüm, bu ana özünün iki gәncini öz әli ilә kәfәnlәyib 

dәfn etmişdi. Belә şeylәr göründü. Şәhid anaları bәzәndilәr. Belә bir hal da baş verdi ki, 

uşağının şәhid olması xәbәri verilәndә әza mәclisinә şәnlik mәclisi kimi zinәtlә daxil 

oldular.  

Yәni Allah müsibәti verir, müsibәtin dözümünü dә verir. Bu onu göstәrir ki, Allahın 

bәrәkәti nazil olacaqdır.  

Livan hizbullahının rəhbəri və üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 14 oktyabr, 1997 

Keyhan qəzeti  

Şəhid analarının nümunə olması 

Bilin ki, bu gün dünyanın heç bir yerindә bizim şәhid analarımız kimi, iki şәhid anası, üç şәhid 

anası, dörd şәhid anası kimi qadınlar yoxdur. Bizim cәmiyyәtimizdә çox analar atalardan daha 

yaxşı, daha güclü vә daha agah şәkildә bu meydanda dayandılar. Bu sözügedәn İslam tәrbiyәsidir. 

Bu Fatimeyi-Zәhranın (s) pak vә nurlu tәrbiyәsidir. Siz Fatimәnin (s) qızlarısınız. Siz Fatimeyi-

Zәhranın (s) övladlarısınız, o Fatimeyi-Zәhranın (s) ardıcıllarısınız. Ümidvaram vilayәt, 

mәnәviyyat vә mәrifәtin müqәddәs nurları sizin hamınızın ürәyini aydınlaşdırsın. Müsәlman 

qadınlar İslam kimliyini qorumaq istiqamәtindә günbәgün iri vә yaxşı addımlar atsınlar. Bu yolu 

bizim qadınlarımızın üzünә açan mәrhum imamımızın pak ruhu ilahi lütf vә mәrhәmәtlәrә şamil 

olsun. İnşallah dövrün imamının xeyir-duaları mәnim әziz vә hörmәtli bacılarım olan sizin 

hamınıza şamil olsun!  

Ölkənin müsəlman qadın və qızları ilə görüşdə çıxışdan; 21 sentyabr, 2000 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  
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Beşinci fəsil: Qadın və ailə 

Ailə qurmağın əhəmiyyəti və şəraiti 

İslamda ailənin əhəmiyyəti 

Nikah vә bu mәrasim barәsindә birinci mәqam budur ki, İslama, bütün dinlәrә vә 

bәşәriyyәtdә mövcud olan adәt-әnәnәlәrә görә, әsas mәsәlә ailә qurmaqdır. İslama görә, 

ailә möhkәm bir bünövrәdir. Əgәr o, sağlam vә düzgün tәrbiyәli olsa, cәmiyyәtin, İslamın 

istәdiyi formadakı inkişafında böyük tәsir göstәrәcәk. İslam sağlam ailә mühitinin 

yaranmasını istәyir. 

Dinlәrin vә xüsusәn dә, İslam dininin üstünlüyü bundadır ki, insanın cinsi ehtiyaclarını 

vә bundan әlavә, onun hәyat yoldaşına olan psixoloji ehtiyacını ailә qurmaqla ödәmiş 

olur. Bu dinlәrә görә, ailә sözügedәn ehtiyacları tәmin etmәklә yaranır vә yaşayır. 

Bәzilәrinin xüsusi yaşlarda cinsi ehtiyacları olmaya da bilәr. Amma onların hәyat 

yoldaşına ehtiyacları var. Onların qarşı cinsdәn bir yoldaşları olmalıdır. Bu işdә qadın vә 

kişi arasında fәrq yoxdur. Dinlәr vә әn çox da İslam bunları ailә qurmağın sәbәbi bilir. 

Əgәr insanlar, cinsi ehtiyaclarını istәdiklәri kimi doyurmaqda azad olsalar, ya ailә tәşkil 

edilmәz, ya da süst, zәif vә hәr an dağılmağa hazır olan bir şey alınar. Hәr bir xәfif meh 

onu dağıda bilәr. Buna görә dә, dünyanın harasında cinsi azadlıq görsәniz, oradakı 

ailәlәrin bir o qәdәr zәif olduğunu bilin. Çünki kişi vә qadının, uyğun ehtiyaclarını 

doyurmaq üçün belә bir ocağa ehtiyacları qalmır. Amma dinin hakim olduğu vә cinsi 

azadlıqların mövcud olmadığı yerlәrdә kişi vә qadın üçün hәr bir şey var. Çünki ailә ocağı 

qorunur.  

Mәsәlәnin mәğzi budur ki, gәrәk ailә tәşkil olunsun. İslam bunu istәyir. Siz qız vә 

oğlanlar hәrәniz bir yerdәn gәlirsiniz. Bir-birinizlә tanış olursunuz. Bir-birinizә 

qovuşursunuz. Bir ailә qurursunuz. Bu ailә çox xeyir vә faydalar mәnbәyidir. Ölkәnin vә 

bәşәriyyәtin idarәsindә bu ailәnin üzәrinә böyük vәzifәlәr düşür. Bu, çox әhәmiyyәtli bir 

mәsәlәdir. Siz bunu qorumalısınız! 

Nikah mərasimində çıxışdan; 11 iyul, 1991 

Ev mühiti – qadın və kişinin ruhi dinclik mərkəzi  

İslam dini ev daxilini qadın vә kişi cütlüyünün dincliyi üçün bir mәrkәz etmişdir. 

Əlbәttә, övladlar da bundan bәhrәlәnirlәr. Onlar da mәnәvi, duyğusal vә ruhi hәzz alırlar. 

Lakin onlar üçün әsas ailә mühiti özlәri ailә quracaqları zamandır. Ailә uşaq üçün 

böyümәk vә tәrbiyә yeridir. Sonra buna toxunacağam. Quranda iki-üç ayә var, bu ayәlәrә 

diqqәt yetirin. Biri Rum surәsindәki bu ayәdir: Allahın ayә vә nişanlarından biri budur ki, 

sizin sakin olmanız vә aramlığınız üçün siz kişi-qadından vә Adәm övladlarından bir 

cütlük yaratdı. Bu yalnız kişilәrә aid deyil. Kimsә Allahın, qadını kişinin aramlığı üçün 

yaratdığını güman etmәsin. Xeyr, kişini dә qadının dincliyi üçün yaratmışdır. Bu ailә 

mühitidir. Ailәnin daxili mühiti, yәni orada yaşayan qadın vә kişinin ruhi aramlıq yeri. 

Başqa bir ayәdә buyurur ki, sizin evinizi aramlıq vә asayiş yeri etdi. Güman ki, bu da ailә 

mühitinә aiddir. Ailә mühiti insanın rahatlıq yeridir. Hәm kişinin vә hәm qadının hәr 

birinin öz növbәsindә çalışması var, fәaliyyәti var, tәhsili var, mübarizәsi var, ictimai işi 

var, yoxsullara kömәyi var, Allah yolunda cihad üçün çalışması var, siyasi işi var, ictimai 

vәzifәlәr sahәsindә fәaliyyәtlәri var, mәhrumlara yardımı var, Allah yolunda cihad üçün 

sәy göstәrmәsi var. Onların böyük cәmiyyәtdә bir yuvaya, sakit yerә ehtiyacları var; orada 
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fiziki rahatlıqdan әlavә mәnәvi, ruhi vә duyğu baxımından da dincәlsinlәr. Bu ailә 

mühitidir. Buna görә İslam dini ailә üzәrindә - onun qurulması, qorunması, keyfiyyәtli 

edilmәsi üzәrindә çox tәkid göstәrir. Ailә barәsindә geniş söhbәtlәr var. Hәm kişi, hәm dә 

qadın öz növbәsindә ailәni sәmәrәli etmәyә, ailә hәyatının şirinlәşdirilmәsinә vә bu 

mühitin sәmimilәşdirilmәsinә borcludurlar. Bu, qadının vә әrin vәzifәsidir.  

Cümə namazı xütbəsindən; 11 oktyabr, 1986 

Risalət qəzeti  

Pozğunluq faciəsi – ailəyə marağın sönməsinin amili 

İnsanı, qadın vә kişini ailәyә bağlayan vasitәlәrdәn biri budur ki, onların cinsi ehtiyacı 

vә insani hisslәrdәn olan ehtirasları ailәdә tәmin olunur. Əgәr qadın vә kişi ailәdәn başqa 

bir mühitdә, cәmiyyәtdә, tәhsil aldığı, yaxud işlәdiyi yerdә vә ya hәr hansı bir qanunsuz 

mәkanda cinsi ehtiyaclarını tәmin edә bilsә, bundan törәyәcәk әn ağır nәticә odur ki, 

ailәnin qadın vә kişi arasında yaratdığı bağlılıq itib mәhv olacaqdır. Ailә, öz hәyat 

yoldaşından başqa bir xanımı tanımayan kişi vә öz әrindәn başqa bir kişini tanımayan 

iffәtli vә ismәtli qadın üçün olduqca әhәmiyyәtli vә cazibәlidir. Ehtirasını bayırda tәmin 

edәn kişi vә qadın üçün isә belә deyil. Mәhz buna görә, cәmiyyәtdә fәsad yayıldıqda, cinsi 

pozğunluq baş aldıqda, kişi vә qadın ailә qurmağa rәğbәt göstәrmәyәcәk, cavanın ailә 

qurmağa meyli sönәcәk, qız vә oğlanın evlәnmәyә marağı qalmayacaq. 

Bildiyiniz kimi, bugünkü dünyada vә Qәrb mәdәniyyәtindә vәziyyәt belәdir. Əlbәttә, 

Qәrb mәdәniyyәti Qәrb kapitalizminin mәnfur üslublarından qaynaqlanır. Lakin tәәssüf 

ki, bütün dünyaya hәtta qeyri-kapitalist ölkәlәrә vә üçüncü dünyaya da keçmişdir. 

Oralarda da bir mәdәniyyәt kimi formalaşmışdır vә bildiyiniz kimi, oğlan vә qızlar 

çoxdandır ki, ailә qurmağa meyl göstәrmirlәr. Nikah yaşı çox yuxarıdır. Halbuki İslam 

dinindә bu yaş daha tez göstәrilir. Əgәr cәmiyyәtdә fәsad yaransa, ailәnin tәmәllәri 

zәiflәyәr, amma ailә mәsәlәsinә әhәmiyyәt verilsә, o cәmiyyәtdә fәsadın inkişafı üçün 

şәrait yaranmaz. Bu, cәmiyyәtdә cinsi pozğunluğun yaranmaması vә ehtirasların qeyd-

şәrtsiz, tam sәrbәst tәmin olunmaması üçün İslam dinindә bәyan olunan әn әhәmiyyәtli 

mәsәlәlәrdәndir. Bu, ailәni qorumaq üçün mühüm mәqamdır. Ailә hәr bir kişi vә qadının 

hüzur vә dinclik ocağı olmalıdır. 

Cümə namazı xütbəsindən; 11 oktyabr, 1986 

Risalət qəzeti  

Ailə qurmağın meyarları 

Ola bilsin deyәsiniz ki, indi mәhәrrәm ayıdır. Amma tәmtәraqdan, israfçılıqdan vә 

digәr yanlış elementlәrdәn uzaq olan İslam nikahı mәhәrrәm vә qeyri-mәhәrrәm tanımır. 

Belә nikah hәmişә mübarәkdir. Ey cavanlar, ailә qurmağa tәlәsin. Ey ata vә analar, ailә 

qurmağa hazır olan oğul vә qızlarınızı evlәndirin. Bu qәdәr çәtin şәrtlәr qoymayın. Ey qız 

ataları, qızlarınızı pullu, kübar, vәzifәli vә adlı-sanlı kürәkәnlәr üçün saxlamayın. Əgәr bir 

cavan mömin, müsәlmandırsa, oğlan vә qız hәr ikisi müsәlman, eyni sәviyyәlidirlәrsә vә 

nikah işlәri hazırdırsa, onları evlәndirin. Onların nikah yolunun qarşısında bu qәdәr 

maneәlәr yaratmayın. Ey oğul ataları, xüsusәn dә oğul anaları vә ey kürәkәn olmaq 

istәyәn oğlanlar, nikah zamanı İslam meyarlarına diqqәt yetirin. Hәmişә gözәllik arxasınca 

getmәyin. Nә qәdәr gözәl olmayan çöhrәlәr var ki, gözәl ürәklәr üzәrindәdirlәr. Gözәl 

olmadıqları üçün evdә qalmağa mәhkum olan qızların nә günahı var?! Niyә bәzilәri bu 

qәdәr zülm edirlәr? Niyә İslam dәyәrlәrini görmәzliyә vururlar? Nә üçün yaş vә görkәm 

onlar üçün bu qәdәr tәyinedicidir? Niyә bir qәdәr yaşlı olan, yaxud çox da gözәl olmayan 
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mömin qızlar nikah nemәtindәn, ailә vә uşaq tәrbiyә etmәkdәn mәhrum olmalıdırlar? Belә 

pak qadınlardan tәrbiyә alan övladın xoş halına! Xoş o kişinin halına ki, evindә belә bir 

pak vә müqәddәs xanımı var! Şah dövrünün meyarlarını özünüzdәn kәnarlaşdırın. Atalar, 

analar, nikah mәsәlәsindә Allahdan qorxun. Quran bizә bu qәdәr deyir, İslam bizә bu 

qәdәr deyir ki, mehriyyәni ağırlaşdırmayın, ağır cehizlәr dalınca getmәyin, ad-san vә 

vәzifә dalınca qaçmayın. Müsәlman oğlanın vә müsәlman qızın hәr ikisi dini görüşә sahib, 

hәr ikisindә mömin ürәyi... Bunlar bir-biri ilә eynidirlәr. Qoyun müştәrәk hәyatlarını 

başlasınlar! Bu mәsәlә haqqında mәnә nә qәdәr müraciәtlәr olur! Cavanlar, oğlan vә qızlar 

şikayәt edib yola gәlmәyәn ailәlәrinin әlindәn gileylәnirlәr; xüsusәn dә, bәzi qızlar ata vә 

analarından. Mәn bu müqәddәs zamanda, bu müqәddәs mövzu barәsindә, bu böyük 

izdihamın qarşısında, cümә namazı xütbәsindә xahiş edirәm ki, Allahın hökmünә qayıdın. 

Allahın sözünә dәyәr verin. 

Cümə namazı xütbəsindən; 28 noyabr, 1980 

Gəlin və kürəkən seçimində İslam meyarlarına riayət etmək 

Övladınız üçün seçdiyiniz qız vә oğlanı tәkcә İslam qaydalarına әsasәn seçin. 

Baxmayın ki, oğlanın işi nәdir, gәliri nә qәdәrdir, hansı ailәdәn vә tәbәqәdәndir. Baxın, 

görün mömindirmi, inqilabçıdırmı, İslam vә Qurana tabedirmi, nәcabәtlidirmi; sonra 

qızınızı ona verin. Övladınız üçün qız seçәrkәn baxmayın ki, zahiri baxımdan, gözәllik vә 

yaraşıq cәhәtindәn hansı hәddәdir. Baxın, әgәr nәcibdirsә, mömindirsә, inqilabçıdırsa, bu 

qızı övladınız üçün seçin. Bu bir vәzifәdir.  

Cümə namazı xütbəsindən; 15 avqust, 1980 

Nikahda yanlış meyarlar 

Mәnim tәsәvvürümdә olan meyarlar bizim dindar tәbәqә arasında olan meyarlardan 

çox da fәrqli deyil. Mәn bәzi meyarları inkar etmәyә tәkid göstәrirәm. Yәni mәnim tәkid 

göstәrdiyim mәsәlәlәr bir meyar çәrçivәsi tәqdim etmәk deyil. Çünki bildiyiniz kimi, 

İslam dini meydanı açıq qoyub. Bu din birinci dәrәcәli dәyәrlәr göstәrsә dә, xalqı yüz faiz 

hәmin çәrçivәdә qalmağa mәcbur etmir. Buna görә dә, mәn meyar tәyin etmәk istәmirәm. 

Lakin, bәzi meyarları rәdd etmәyә tәkid göstәrirәm. 

Mәnim kәskin surәtdә rәdd etmәk istәdiyim mәsәlәlәrdәn biri var-dövlәt mәsәlәsidir. 

Yәni istәr oğlan, istәrsә dә qız evlәnmәk istәdikdә, yoldaşının vә elçisinin var-dövlәtinә 

diqqәt yetirmәmәlidir. Mәncә bu, azdırıcı bir mәsәlәdir. Bu, real cazibә deyil vә nәzәrә 

alınmamalıdır. Bu, bizim özümüz haqda da belә olub. Mәnim iki övladım ailә qurduqda, 

bu mәsәlә ümumiyyәtlә diqqәt mәrkәzindә olmayıb. 

Diqqәt yetirilmәsi lazım olmayan başqa bir mәsәlә ictimai şәxsiyyәt mәsәlәsidir. Bu da 

meyar deyil. Mәnim qulağıma çatır ki, bәzilәri öz qızları üçün elә oğlan, yaxud oğlanları 

üçün elә qız axtarırlar ki, tanınmış bir şәxsiyyәtә, yaxud tanınmış vәzifәyә bağlı olsunlar. 

Xoşbәxtlikdәn, bu mәsәlә oğlan vә qızların özündә çox da görünmür, әsasәn ata-analar 

belә düşünürlәr. Mәncә bu da yanlış meyardır. 

Bәzi mәsәlәlәr zahiri cәhәtdәn cavanların diqqәtini cәlb edir. Amma mәncә bunlar da 

nikah zamanı meyar seçilmәmәlidir. Mәsәlәn, oğlan vә qızlar çalışırlar gözlәri tutanı vә 

onları cәzb edәni seçsinlәr. Bu da bizim kәskinliklә çәkindirmәk istәdiyimiz 

mәsәlәlәrdәndir. Biz istәyirik oğlan vә qızlar belә tәlәlәrә düşmәsinlәr. Bunlardan әlavә, 

mümkündür bir qız vә ya oğlan öz gәlәcәk yoldaşının ali tәhsilli olmasını istәsin, amma 

başqa birisi buna әhәmiyyәt vermәsin. Mәn müsbәt meyarların mәhdud olmadığından bir 

misal çәkdim. Yaxud mәsәlәn, biri ölkәnin filan bölgәsindәndir, hәyat yoldaşının da 
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mütlәq o bölgәdәn olmasını istәyir. Yәni yol açıqdır. Bәzilәrinin ürәyi istәyir ki, yoldaşları 

mütlәq Allah yolunda fәdakarlıq etmiş, zәhmәt çәkmiş insanlardan, müharibә әlillәrindәn, 

yaxud şәhid ailәlәrindәn olsun vә s. 

Bәzilәri bunu öz meyarları bilmirlәr. Mәn ona görә müsbәt meyar göstәrmәk istәmirәm 

ki, bu, onun mәhdud olması kimi başa düşülmәsin. Yalnız mәnfi sәrhәdlәri göstәrmәk 

istәdim. Biz әlbәttә, öz övladlarımızda daha çox bu mәsәlәlәrә diqqәt yetirmişik. 

İranlı və xarici qadınlarla sual-cavab məclisindəki çıxışdan; 11 oktyabr, 1998 

Qız və oğlanın zövq və istəyinin riayət olunması 

Əlbәttә, mәn lazım bilirәm ki, qız vә oğlanın öz zövq vә istәyinә riayәt olunsun. Mәn 

hәqiqәtәn şәrt bilirәm. Baxmayaraq ki, qızın vә oğlanın razılığı nikah әqdinin 

düzgünlüyündә şәrtdir. Amma hüquqi mәsәlәlәrdәki razılıq mәnim iki nәfәrin ailә 

izdivacının reallaşmasının şәrti bildiyimdәn başqadır.  

İranlı və xarici qadınlarla sual-cavab məclisində çıxışdan; 11 oktyabr, 1998 

İzdivacda məhəbbət 

Mәnim ürәyim istәyir şәrait elә olsun ki, mütlәq mәhәbbәt vücuda gәlsin. Yәni 

ümumiyyәtlә mәhәbbәtsiz baş vermәsin. Demirәm ki, nikahdan qabaq mәhәbbәt olsun, 

yox, bunu demirәm. Amma ümumilikdә bәyәnmәk olsun. Hәm qız o oğlanı bәyәnsin, hәm 

oğlan qızı bәyәnsin vә bu bәyәnmә uzunömürlü mәhәbbәtin yaranmasına şәrait yaratsın. 

Düzdür, mәhәbbәt itә dә bilәr, amma dәrinlәşә dә bilәr. Bu, insanın öz әlindәdir.  

Allah-Taalanın bәşәrin mürәkkәb vücudunda gördüyü işlәrdәn biri budur ki, mәhәbbәti 

çox hәddә onun ixtiyarına vermişdir. İndi bәzi kәskin mәhәbbәtlәrlә işimiz yoxdur. 

Deyilir ki, ixtiyari deyil. Şairlәr dә onun barәsindә çox sözlәr demişlәr. Bunlar necә 

deyәrlәr, bәşәr varlığının istisnalarıdır. Lakin qayda budur ki, iki nәfәrin arasında 

mәhәbbәt mayası olduqda asanlıqla bu mәhәbbәti suvarıb çiçәklәndirә vә artıra bilәrlәr. 

Hәr halda, bu, lazım olan bir işdir.  

İranlı və xarici qadınlarla sual-cavab məclisindəki çıxışdan; 10 oktyabr, 1998 

Qız və oğlanın yola getməsi - nikahın əsasıdır 

Nikahın әsası qız vә oğlanın yola getmәsidir. Gәrәk bir-biri ilә razılaşsınlar. Bu, “yola 

getsinlәr” sözünün çox dәrin mәnası var. Mәn bir dәfә İmamın yanına getdim. O, әqd 

xütbәsi oxumaq istәyirdi. Mәni gördükdә dedi ki, gәl birinin vәkili sәn ol. O, nikah әqdi 

oxuyanda bizim kimi uzun-uzadı danışmırdı. Əvvәl әqdi oxuyurdu, sonra iki-üç qısa 

cümlә deyirdi. Mәn gördüm o әqdi oxuyandan sonra üzünü qız vә oğlana tutub dedi: “Bir-

birinizlә yola gedin”. Mәn fikirlәşib gördüm ki, biz bu qәdәr danışırıq, amma İmamın 

sözü “bir-birinizlә yola gedin” cümlәsidir. İndi mәn dә demәk istәyirәm ki, siz qız vә 

oğlanlar bir-birinizlә yola gedin. Yola getmәk vә razılıq әsas mәsәlәdir. Bәy vә gәlinin, 

qız vә oğlanın, әr vә arvadın yola getmәsinә qarşı olan hәr bir şey yad ünsür bilinmәlidir. 

Bu qaydanı unutmayın! İnşallah Allah-Taala öz xeyir-bәrәkәtlәrini sizә nazil edәr. 

Ümidvarıq Allah oxuduğumuz bu nikahları mübarәk etsin! Bu qızlar vә oğlanlar 

ailәlәrә sevinc gәtirsinlәr vә Allah onlara pak nәsil bәxş etsin!  

Nikah mərasimində çıxışdan; 11 iyul, 1991  
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Gənc cütlüklərə tövsiyə 

Oxuduğumuz bu nikah әqdinin sözlәri zahiri bir mәsәlәdir. Bununla sizin aranızda bir 

halqa vücuda gәlir. Qız vә oğlanın bütün sәyi bunu qorumaq olmalıdır. Mәbada gileylәr, 

bezikmәlәr, artıq istәmәklәr, artıq gözlәntilәr, sevgisizliklәr vә bәzәn digәrlәrinin 

müdaxilәlәri ilә bu ocaq sarsılsın. Mühüm olan budur. Hәm qız, hәm oğlan çalışıb bu 

cütlük halqasını qorusunlar. Bu halqanı necә qoruya bilәrsiniz? Əlbәttә, ağıllı, zirәng, 

hissiyyatlı vә sadiq vicdanlı adamlar yolunu tapırlar. Bu, qarşılıqlı etimad vә mәhәbbәtlә 

qorunur. Qadın kişiyә nәyisә әmr vә mәcbur etmәsin. Kişi dә qadına hegemonluq etmәsin, 

artıq istәmәsin. İki dost kimi, iki şәrik kimi bir-biri ilә sәmimi olsunlar vә bu ailә ocağı 

qorunsun.  

Nikah mərasimində çıxışdan; 11 iyul, 2001  

Asan izdivac 

İslam sürәtli, asan vә әlavә şәrtlәri olmayan izdivaca hәvәslәndirir. İstәr qız, istәr oğlan 

çox boyunduruqlar olmadan, cinsi meyl dövründә İslam tәrәfindәn ailә qurmağa dәvәt 

olunublar. Bu mәsәlәnin özü bu fәsadların mühüm hissәsini azaldır. 

İslam nikah mәsәlәsini asanlaşdırıb. Görürsünüz İslamın erkәn çağlarında Allahın 

rәsulu (ә) mәscidә gәlib elan edir ki, bu xüsusiyyәtlәrә malik olan bir qız var, kim ona 

elçilik etmәk istәyir? Bir gәnc qalxıb deyir ki, mәn. Buyurur ki, misal üçün, mehri nә 

qәdәr edirsәn? Bu deyir ki, misal üçün, bu qәdәr xurma, bir sәbәt xurma. Əziz Peyğәmbәr 

(ә) qız tәrәfindәn qәbul edir. Orada ayaq üstә nikah әqdini oxuyur, qızı bu oğlana verirlәr, 

sonra da deyirlәr ki, gedin evinizә. İslamda nikah vәziyyәti belәdir.  

Bu әlavә xәrclәr, sonradan yaranmış bu xüsusiyyәtlәr insanların cәhalәti sәbәbindәn 

qarşıya çıxmış artıq işlәrdir. Bunların heç birinin düzgün mәntiqli kökü yoxdur. 

Cümə namazı xütbəsindən; 9 avqust, 1986 

Risalət qəzeti 

Yanlış ənənələr və izdivacda çətinlik yaratmaq 

Ey müsәlman ailә! Ey oğul vә qız sahibi olan ata vә analar! Ey inqilab edәn şәxslәr! Bu 

cahil vә tağut әnәnәlәrini, izdivac işindә bu yersiz çәtinliklәri kәnara qoyun. Yanlış 

әnәnәlәrә bu qәbәr boyun әymәyin. Ənәnә İslam әnәnәsi deyil. Allahın rәsulu özünün 

bütün ailәsini çox az mәblәğә bizim dövrümüzdә tәxminәn beş yüz tümәn mehrә әqd 

etmişdir. Başlıq pulu deyilәn bir şey vә ağır mehrlәr bizim әziz gәnclәrimizin, bizim 

müsәlman qız vә oğlanlarımızın izdivac yaşlarında ailәdәn mәhrum qalmasına sәbәb olur.  

Cümə namazı xütbəsindən; 15 mart, 1980 

Ağır mehriyyə və nikahın alverə çevrilməsi 

Nikahda әsas mәsәlә bir insani mәsәlәdir, maddi yox. İslam mehr müәyyәnlәşdirib, 

amma onu alış-veriş formasında göstәrmәyib. Burada alış-veriş yoxdur. Burada hәr iki 

tәrәf müştәrәk bir yerdә sәrmayә qoyur. Belә deyil ki, alış-verişdә olduğu kimi, siz bir şey 

verib, başqa bir şey alasınız. Xeyr, burada alıb-vermәk yoxdur. Burada hәr iki nәfәr öz 

sәrvәtini müştәrәk kassaya qoyur vә hәr ikisi ondan istifadә edir. Nikahda mәsәlә bundan 

ibarәtdir. 

Buna görә dә, burada maddiyyatın rolu çox zәif olmalıdır. Biz, “mehriyyәlәri ağır 

etmәyin” - dedikdә bunu nәzәrdә tuturuq. Biz mehriyyәnin filan miqdardan artıq 
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olmamasını dedikdә, mәnası bu deyil ki, o miqdardan artıq olsa, әqd batildir vә ya 

haramdır. Xeyr, әqd düzgündür, amma iş yanlışdır. 

Bәzilәri bir neçә milyon tümәn mehriyyә qoyurlar. Yәni insani bir mәsәlә olan nikahı 

alverә, bazarlığa çevirirlәr. Bu, insana vә qanuna qarşı hәqarәtdir. Bu, yanlış bir işdir. 

Nikah mərasimində çıxışdan; 11 iyul, 1991 

Öyünməkdən uzaq durmaq 

Bәzi insanlar da duyğusal insani vә vicdani bir iş olan nikahı öyünmә sәhnәsinә 

çevirirlәr. Misal üçün, deyirlәr ki, bizim cehizimizdә bunlar vardı, sizin qızınızın 

cehizindә bunlar varmı? Fәxr etmә vә öyünmә! Yaxud misal üçün, deyirlәr ki, biz 

toyumuzu filan sarayda keçirdik. Əlbәttә, indi tәәssüf ki, hotellәrdә keçirmәk adәt 

olmuşdur. Bu çox pis işdir. Hәtta bәzәn eşidilir, yaxud görünür ki, gözlәnilmәyәn bәzi 

şәxslәr öz toy mәrasimlәrini şöhrәt üçün hotellәrdә vә saraylarda keçirirlәr. Xeyr, nikah 

mәrasimini evdә, öz mәnzilinizin hәyәtindә, özünüzün, yaxud qonşunuzun evinin 

hәyәtindә keçirin vә camaatı dәvәt edin. Necә ki, hәmişә belә olmuşdur. Belә mühitlәr 

ailәvi ünsiyyәt mühitidir. Bir qrup dost,  qohum-әqrәba, qızın, yaxud oğlanın tay-tuşu, 

mәktәb dostları, oğlanın iş yerindә, yaxud mәktәbdәki dostları toplaşır, şadlıq edirlәr. Bu 

düzgündür. 

Bizim bunu şöhrәt vasitәsinә çevirmәyimiz çox sәhvdir. Hәm izdivac mühitini 

maddiyyata bulayır, hәm bu pak vә zәrif vicdan sәhnәsini şöhrәt, lovğalıq vә israfçılıq 

sәhnәsinә çevirir, sonra da bu qız vә oğlan әvvәldәn vәrdiş edirlәr ki, onların hәyatı 

dәbdәbәçilik vә israfçılıqla keçmәlidir. Nә üçün? Qoyun әvvәldәn orta bir yaşayışa adәt 

etsinlәr. 

Nikah mərasimində çıxışdan; 11 iyul, 1991 

Ağır mehr və cehiz izdivacın gecikməsinin amili kimi  

Öz övladlarınızın izdivacını asanlaşdırın. Çünki yüksәk mehrlәr vә ağır cehizlәr 

istәmәk gәnclәr arasındakı nikahın gecikmәsinә vә güman ki, baş vermәmәsinә sәbәb 

olacaq.  

İmdad Komitəsinin işçiləri və yeni gəlinlərlə görüşdə çıxışdan; 24 noyabr, 1994 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Lazımsız işlərin və dəbdəbəçiliyin izdivacdan çıxarılması 

Ata vә analar izdivaca lazım olmayan işlәrdә çәtinlik yaratmasınlar. Gәnclәr çәtinlik 

yaratmırlar. Qoyun İslam nikahı baş versin. Qoyun İslam cәmiyyәtindә yaşayan müsәlman 

qız vә gәnc qadının izdivacı Fatimeyi-Zәhranın (s) izdivacı kimi olsun; mәnәvi vә ilahi 

eşqin birlәşmәsi ilә, mömin vә müsәlman qadın vә kişi arasındakı bәnzәrsiz şövqlә, iki 

ilahi vә şәrafәtli tәrәf arasında sözün hәqiq mәnasında hәmkarlıq vә yoldaşlıqla bir izdivac 

baş versin; amma bütün tәşrifatdan, puç, mәnasız vә zahiri bәrbәzәklәrdәn uzaq halda. 

Tehran, Təbriz və İsfahan şəhərlərinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 1990 

İzdivacda sadəlik 

Dәbdәbәçilik cәmiyyәt üçün zәrәrli vә pisdir. Dәbdәbәçiliyә qarşı çıxan şәxslәr onun 

lәzzәtlәrindәn xәbәrsiz deyillәr. Xeyr, bu, cәmiyyәt üçün zәrәrlidir; zәrәrli bir dәrman, 

yaxud qida mәhsulu kimi. Artıq dәbdәbәçiliklә cәmiyyәt ziyan görür. Əlbәttә, normal vә 

mәntiqli hәddindә eybi yoxdur. Amma hәmişә rәqabәt vә müsabiqә mәsәlәsi qarşıya 
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çıxdıqda ümumiyyәtlә öz hәddini aşır vә başqa yerlәrә çıxır. Bu cәmiyyәt üçün zәrәrlidir. 

İndi biz bu zәrәrli işi izdivac mәsәlәsinә daxil etsәk vә ondan istifadә etmәk istәsәk, bu 

daha hәddәn artıq sәhv vә çox pis iş olacaq.  

Bu sәs-sәdalı qonaqlıqlar, hotel tutmaq, artıq xәrclәr tağut adamlarının işi idi. Bu 

yaxınlarda qәzetdә dә bir nümunәsini yazmışdılar. Çox yaxşı edib yazdılar. Qoy camaat 

bilsin ki, bu işlәr çirkindir. Bizlәr hәmişә öz evimizdә bir, yaxud iki otaqda toy vә әqd 

mәrasimlәri keçirirdik. Əgәr bu olmasaydı, qonşudan borc alırdıq. Bir qәdәr şirniyyat vә 

meyvә düzülürdü. Deyirdik, gülürdük, zarafat edirdik, çox şәn vaxt keçirirdik. Əlbәttә, 

kübar çevrә vә Allahın lütfü ilә mәhv olan adamlar belә keçirmirdilәr. Onlar bununla qane 

olmurdular. Hotellәrdә dәbdәbәli qonaqlıqlar tәşkil edirdilәr.  

İndi biz iş başına gәlib yenidәn onların işini tәkrarlamamalıyıq. Əgәr tәkrarlasaq, biz dә 

onlar kimi olacağıq. O pis idi. Belә deyil ki, insan xәrcli bir iş görә bilmәyәndә görmәsin, 

lakin görә bilәndә gedib etsin. Bәs nә oldu? Düzgün mәntiq bunu demir. Sadә olmaq 

lazımdır. Cehizlәri sadә edin. Əgәr cehiz qızın ehtiyaclarını tәmin edirsә, yaxşıdır, gәrәk 

dәbdәbәçiliyә sarı getmәsin. 

Nikah mərasimində çıxışdan; 11 iyul, 1991 

İzdivacda maneələrin aradan qaldırılması  

Qadının düşüncә vә duyğu meydanının yüksәlmәsi vә böyümәsi üçün әn әhәmiyyәtli 

addımlardan olan izdivacı vә ailә qurmaq mәsәlәsini problemlәrlә qarşı-qarşıya qoymayın. 

Ağır mehrlәr, qızlarının hәyat yoldaşına qarşı çәtin şәrtlәr nikahın böyük 

maneәlәrindәndir. Elәcә dә oğlanların vә kişilәrin qız seçimindәki çәtinliklәri böyük 

mәneәlәrdәndir. Gәnc oğlanlara nәsihәt edirәm ki, evlәnsinlәr, nәsihәt edirәm ki, nikahda 

qızların tәqvasını vә iffәtini nәzәrә alsınlar, gözәlliyini yox. Gözәllikdәn mәhrum olan çox 

qızlar var ki, әn yüksәk insani xüsusiyyәtlәrә malikdirlәr. Onları istәyin vә onların qәdrini 

bilin. 

Terrordan qabaqkı cümə namazının son xütbəsi: 24 aprel, 1981 

Peyğəmbər (s) sünnəsinin ziddinə olan məcburi nikah 

Mәnә mәktub yazıblar ki, yoxsul olan inqilabçı gәnclәrlә evlәnmәk istәyәn bәzi 

qızların ata vә anaları bu nikaha qarşı çıxırlar. Onları zorla pullu, vәzifәli, lakin inqilabçı 

olmayan şәxslәrә verirlәr.  

Qızlar etiraz edirlәr, oğlanlar etiraz edirlәr. Sizi and verirәm Allaha, nikah işindә 

Allahın hökmünü vә Peyğәmbәrin sünnәsini rәhbәr tutun.  

Cümə namazı xütbəsindən; 6 mart, 1981 

İslam və həyat yoldaşı seçimində qadının azadlığı 

Qadın bir zövcә vә hәyat yoldaşı olaraq müxtәlif mәrhәlәlәrdә İslamın xüsusi diqqәt 

mәrkәzindә olmuşdur. İlk növbәdә hәyat yoldaşının seçimi mәsәlәsi durur. İslamın 

fikrincә qadın hәyat yoldaşının seçimindә azaddır vә heç kәs onu mәcbur edә bilmәz.  

Xuzistan qadınlarının toplantısında çıxışdan; 11 mart, 1997 

Həyat yoldaşı seçimi hökmlərində İslamın qadını müdafiə etməsi  

Hәyat yoldaşı seçimindә İslamın hökmlәri ailә qurmağın әvvәlindәn qadınlara kömәk 

istiqamәtindәdir. Çünki bәzi kişilәr qadınlara qarşı hegemonluq, zülm vә tәcavüz edirlәr. 

İslam bu zülmlәrin qarşısında dayanmışdır. 
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Xuzistan qadınlarının toplantısında çıxışdan; 11 mart, 1997 

Məcburi nikahlar 

Mәn eşitmişәm ki, bu vilayәtdә bәzi atalar öz qız övladlarını kiçik yaşlarda mәcburi 

nikahlara vadar edirlәr. Bu, İslamın istәdiyinin vә dediyinin tam әksinәdir. Əgәr belә bir 

şey doğru olsa, әgәr bu vilayәtdә, yaxud digәr vilayәtlәrdә atalar özlәrinin azyaşlı qızlarını 

mәcbur etsәlәr, onların razılığı olmadan әrә versәlәr, qadına zülm istiqamәtindә 

hәrәkәtdir, qadın hüquqlarının ziddinә olan bir hәrәkәtdir, qanunun tәdbir görmәli olduğu 

bir mәsәlәdir.  

Hörmüzqan qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 18 fevral, 1998 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

İzdivacda qadının iradəsi  

Allah bütün işlәrdә, o cümlәdәn izdivac mәsәlәsindә qadın vә kişinin iradәsinә 

hörmәtlә yanaşmışdır. Buna әsasәn, İslama görә qızları kişilәrlә evlәnmәyә mәcbur etmәk 

haramdır vә qızın razılığı olmasa, icazәli deyil.  

Günbədin şəhid ailələrinin toplantısında çıxışdan; 19 oktyabr, 1995 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Nikah məsələsində qızların istəyinin riayət olunması 

Nikah mәsәlәsindә qızların istәyinә diqqәtsizlik, hörmәtsizlik, onları görmәzliyә 

vurmaq, onlara hәr hansı bir haqsızlıq İslamın istәdiyinin ziddinәdir. İslam quruluşunda 

bütün yerlәr kimi evlәrdә dә әdalәt bәrqәrar olunmalıdır. 

Şərqi Azərbaycan əhalisi ilə görüşdə çıxışdan; 19 sentyabr, 1996 

Keyhan qəzeti  

Ailədə qadın və kişi münasibətləri 

Ailədə qadın və kişinin ruhiyyələrinin fərqi  

Kişi vә qadının hәr birinin xarakteri vә xüsusiyyәti vardır. Ailә daxilindә kişinin işini 

vә ruhiyyәlәrini qadından gözlәmәk olmaz, qadın ruhiyyәlәrini dә kişidәn gözlәmәk 

olmaz. Onların hәr birinin bir növ tәbii vә ruhi xüsusiyyәtlәri vardır. Bәşәrin mәslәhәti, 

cәmiyyәtin mәslәhәti, qadın vә kişinin ictimai quruluşunun mәslәhәti budur ki, ailә 

daxilindә kişi vә qadın münasibәtlәrindә onların ruhiyyәlәrinә vә xüsusiyyәtlәrinә 

dәqiqliklә riayәt olunsun. Əgәr riayәt olunsa, hәm bu xoşbәxt olacaq, hәm dә o. 

Xuzistan qadınlarının toplantısında çıxışdan; 11 mart, 1997 

Ədalətli və məhəbbətli rabitə 

Qadın vә kişinin bir-biri ilә münasibәtlәri tamamilә әdalәtli, İslama uyğun, düzgün vә 

mәhәbbәtli olmalıdır. Onun-bunun rәftarı tәsir qoymur, yәni onun-bunun tәhsili 

ümumiyyәtlә bir iş görmәyә macal tapmır. İrad qadın vә kişinin rabitәsinә vә mövcud olan 

müxtәlif bağlılıqlara qayıdır vә qadına zülmlә sonuclanır.  

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 5 noyabr, 1996 

Ailə qurmaqda qadın və kişinin müştərək vəzifəsi  

Hal-hazırda ev vә qadının ailәdә rolu qadın vә kişilәrin özlәri üçün bir problemә 

çevrilmişdir. Halbuki mәnim fikrimcә heç bir problem yoxdur. Bu aydın bir mәsәlәdir. 
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Əvvәla ailәnin idarәsi qadın vә kişi arasında müştәrәkdir. Belә deyil ki, ailәlәrinin 

idarәsindә qadınların rolu vә vәzifәsi olmasın, amma kişilәrin olsun. 

Kişi vә qadının hәr ikisi müştәrәk surәtdә ailәnin qurulması üçün işlәmәyә 

borcludurlar. İslamın ailәyә verdiyi önәmә әsasәn, müsәlman bir qadın vә ya kişinin әsas 

işi ailә qurmaqdır (onların hәyatları bunun üzәrindә bәrqәrar olur). Bu vәzifә müştәrәk 

surәtdә qadın vә kişinin öhdәsinә düşür.  

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən: 4 mart, 1985 

Sevgi və mehribanlıq əlaqəsi  

Qadın vә kişinin düzgün rabitәsi budur: mәhәbbәt, mәrhәmәt, dostluq rabitәsi, 

mehribanlıq rabitәsi, hәm bir-birini sevsinlәr, bir-birinә eşq bәslәsinlәr, hәm dә bir-biri ilә 

mehriban olsunlar. 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Eşq ailənin özülü kimi 

Ümumiyyәtlә belә qeyd-şәrtsiz rabitә ailә ocağı üçün hәlakedici zәhәrdir. Çünki ailә 

eşqlә yaşayır. Ümumiyyәtlә ailәnin özülü eşqlәdir. Əgәr bu eşq - gözәlliyә eşq, qarşı cinsә 

eşq yüz başqa yerdә tәmin olunsa, daha ailәnin möhkәmliyi üçün güclü dayaq mәhv 

olacaq vә ailәlәr dağılacaq. 

Gənc günü münasibəti ilə gənclərlə görüşdə çıxışdan; 27 aprel, 1998 

Qərbdə ailə ocağının dağılması 

Baxın, bu gün Amerika vә İngiltәrәdә homoseksualizm rәsmi vә qanuni olmuşdur. 

Onlar bundan xәcalәt çәkmirlәr dә. Elә bir iş görürlәr ki, biz onu danışmağa utanırıq, hәya 

edirik. Bizim xalqımız bilsin: İki hәmcinsin evlәnmәsinin qanunla mümkün olduğu bir 

ölkәdә ailәnin tәmәli qalarmı? 

Bu gün iqtidar sahiblәri vә onların tәbliğatçılarını çıxmaq şәrti ilә, Amerika vә 

Avropanın sadә, orta tәbәqәsi ailә tәmәllәrinin sarsılmasından narahatdırlar. Qadın vә 

kişilәr ailә institutunun mәhv olmasından eyni dәrәcәdә әziyyәt çәkirlәr. Bu günü-gündәn 

artır vә әlbәttә, axırıncı zәrbәdir. Ailә insanın hüzur yeridir. Rahat vә dinc ailә olmadan 

heç bir insan hәyatın hәqiqi lәzzәtini dada bilmәz. Onlar bu tәmәllәri dağıdıb mәhv 

edirlәr. Bu, Qәrb mәdәniyyәtidir. Belә azadlığın, pozğunluğun, çılpaqlıq mәdәniyyәtinin 

vә qadın-kişi qarışmasının nәticәsi mәhz budur. 

Xalqın müxtəlif təbəqələri, həkimlər, feldşerlər və ölkənin ali tibbi təhsil mərkəzlərinin 

işçilərilə görüşdə çıxışdan; 6 dekabr, 1989 

Dünyada ailə böhranı - qadın və kişi münasibətlərində yanlış baxışın 

nəticəsi  

Bu gün dünyada әsaslı bir problem olan ailә mәsәlәsi haradan qaynaqlanır? Qadın 

mәsәlәsinә baxış tәrzindәn, yaxud qadın vә kişi әlaqәlәrinә baxışdan qaynaqlanır. Nә üçün 

bәşәr varlığının tәbii vә әsaslı bir orqanı olan ailә indi dünyada bu qәdәr böhrana düçar 

olmuşdur? Belә ki, әgәr bugünkü, necә deyәrlәr, sivil qәrb dünyasında kiminsә hәtta çox 

yumşaq şәkildә ailәnin tәmәlinin möhkәmlәndirilmәsinә dair bir sözü olsa, onu yaxşı 

qarşılayırlar. Hәm qadınlar yaxşı qarşılayır, hәm kişilәr, hәm dә uşaqlar. Əgәr siz 

dünyadakı ailә mәsәlәsinin bu cәhәtini araşdırsanız, ailә mәsәlәsindә vücuda gәlәn 
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böhranı düzgün vә diqqәtli şәkildә araşdırsanız, görәrsiniz ki, bu, iki cinsin 

münasibәtlәrinә, birgә yaşayışına vә qarşılıqlı әlaqәlәrinә aid mәsәlәlәrin hәll 

olunmamasından irәli gәlir. Başqa sözlә, baxış yanlış baxışdır. İndi biz kişilәrin düzәltdiyi 

fikir mәcmusunda dayanıb deyirik ki, qadın mәsәlәsinә baxış düzgün deyil. Ancaq demәk 

olar ki, kişi mәsәlәsinә baxış da düzgün deyil. Fәrqi yoxdur. Yaxud iki cinsiyyәtin 

keyfiyyәtinә, yәni onların yer tutmalarına baxış yanlış baxışdır. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri, tibb üzrə mütəxəssis və məmur qadınlarla 

görüşdə çıxışdan; 25 dekabr, 1991 

Mehribanlıq və hörmət 

Siz әgәr bir-birinizlә mehriban, uyğun, hәmkar vә bir-birinizin sirdaşı olsanız, hәyat 

sәmimi, övladlarınız da mәnәvi vә әxlaqi baxımdan sağlam olacaq.  

Kişilәr hәyat yoldaşları üçün, qadınlar da әrlәri üçün hәqiqi hörmәt tanısınlar. Bir-

birinin ürәkdәn etimadını qazansınlar.  

İmdad Komitəsinin işçiləri və yeni gəlinlərlə görüşdə çıxışdan; 24 noyabr, 1994 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Həyat yoldaşı və övladlarla rəftar üsulları 

Çox әhәmiyyәtli mәsәlәlәrdәn biri evin daxilindә işlәmәyin, yәni hәyat yoldaşı vә 

övladlarla rәftarın düzgün üsullarını öyrәnmәkdir. Sәbirli, dözümlü, fәdakar vә yaxşı 

әxlaqlı çox yaxşı qadınlar var. Amma öz hәyat yoldaşları vә övladları ilә rәftar üsullarını 

düzgün bilmirlәr. Bunlar elmi mәsәlәlәr vә elә mәsәlәlәrdir ki, bәşәrin tәcrübәsi ilә 

günbәgün inkişaf etmiş, yaxşı mәrhәlәlәrә çatmışdır. Bu sahәlәrdә mәlumatı vә tәcrübәsi 

olan şәxslәr bu üsulları tapmalı vә xanımlara yol göstәrmәlidirlәr. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Ailədə qadının yeri 

Qadın - ailənin keşikçisi  

Ailәni qadın vücuda gәtirir vә idarә edir. Bunu bilin ki, ailәnin tәşkil edilmәsinin әsas 

elementi qadındır, kişi deyil. Kişisiz ailә ola bilәr... 

Ailәnin qadını әgәr ağıllı, düşüncәli vә evdar olsa, ailәni qoruyar. Amma әgәr bir 

ailәdәn qadın alınsa, kişi ailәni qoruya bilmәz. Buna әsasәn, ailәni qadın qoruyur. 

Xuzistan vilayətinin müdirləri və icraçı məsulları ilə görüşdə çıxışdan; 11 mart, 1997 

Müsəlman qadın – ailənin əsas sütunu 

Müsәlman qadının ailәdә vәzifәlәri var. Bu, ailәnin әsas sütunu olması, övladların 

tәrbiyәsi, hәyat yoldaşının ruhi hidayәti vә güclәndirilmәsidir.  

Xuzistan vilayətinin müdirləri və icraçı məsulları ilə görüşdə çıxışdan; 11 mart, 1997 

Ailə duyğularının əsas mərkəzi  

Analıq, xanımlıq, ev vә ailә mәsәlәsi olduqca әsas, çox mühüm vә hәyati әhәmiyyәt 

daşıyan mәsәlәlәrdәndir. Bizim bütün layihәlәrimizdә ailә әsas olmalıdır. Siz әgәr tibdә vә 

ya hәr hansı bir sahәdә әn böyük mütәxәssis olsanız, amma ev xanımı olmasanız, kamil 

deyilsiniz. 
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Siz bu işlәrlә yanaşı hәm dә evin xanımı vә evdar xanım ola bilәrsiniz. Əgәr bu barәdә 

kamil olmayan bir bәnzәtmә işlәtmәk istәsәk, gәrәk kraliça bal arısına bәnzәdәk. Ailә elә 

bir yerdir ki, orada duyğu vә hisslәr inkişaf etmәlidir, uşaqlar mәhәbbәt vә nәvaziş 

görmәlidirlәr. Ər kişi olduğundan, onun xarakteri qadına nisbәtәn daha xamdır, bәzi 

meydanlarda zәifdir, daha tez sınır. Onun yarasının mәlhәmi yalnız vә yalnız hәyat 

yoldaşının nәvazişidir; hәtta ananın nәvazişi yox. Bu hәyat yoldaşı böyük bir kişi üçün, 

ananın öz kiçik uşağına gördüyü işi görür. Diqqәtli xanımlar bu mәsәlәni bilirlәr. Əgәr bu 

duyğular evin әsas mәrkәzinә, yәni evdar xanıma ehtiyaclı olmasa, ailә mәnasız bir 

formaya çevrilәcәk. 

Ölkə xanımları ilə görüşdə çıxışdan; 15 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Ailə miqyasında qadının daha artıq hüququ 

İslam, qadını özünün hәqiqi yerinә qoymuşdur. Qadın ailә miqyasında vә övladlarla 

münasibәtdә daha çox hüquqa malikdir. Çünki daha çox zәhmәti çәkir vә Allahın 

әdalәtinә әsasәn, daha üstün hüquq dәyәri dә ona mәxsusdur. 

Şəfqət bacıları, tələbələr və mədəni qurumların işçilərilə görüşdə çıxışdan; 13 oktyabr, 

1994 

Nəsil yaratmaqda qadının daha çox rolu 

Ailәnin quruluşuna gәlincә isә, әvvәla qadın vә kişinin rolu tәbii surәtdә eyni cür 

olmamışdır vә ikincisi dә budur ki, bir miqdarda deyil. Yәni onların ailә quruluşunda 

oxşar rolları yoxdur. Elәcә dә hәr birinin rolu da eyni miqdarda vә ölçüdә deyil. Hәr 

birinin özünәmәxsus kәmiyyәti vardır.  

Demәli, ailәnin idarәsindә qadın vә kişinin hәr ikisinin rolu var; ancaq hәr birinin 

xüsusi vә müәyyәn miqdarda rolu vardır. Misal üçün, әgәr insanın әsas işlәrindәn biri olan 

nәsil artımındakı qadın vә kişinin rolunu tәsәvvür etsәk, görürük ki, bu sahәdә kişinin rolu 

daha az, qadının rolu isә daha çox vә daha uzunmüddәtli roldur. Misal üçün, qadında 

hamilәlik vә övladının südәmәrlik dövrü var. Ümumiyyәtlә övlada baxmaq imkanı 

qadında kişinin imkanından çoxdur vә sair. Demәli, ailәnin idarәsindә qadın vә kişinin hәr 

ikisi şәrikdirlәr. Amma hәr birinin xüsusi növlü vә xüsusi miqdarda rolu vardır. 

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən: 4 mart, 1985 

Səmimi ailənin idarəsində qadının ən birinci və ən böyük məsuliyyəti 

Biz düşünürük ki, qadın, ilk baxışda bizim ictimai sistemimizin әsası bildiyimiz sәmimi 

ailәnin mәsuliyyәtini daşıyan әn böyük vә әn birinci şәxsdir. Bu, kişinin öhdәsindә deyil. 

Kişi bunu ümumiyyәtlә, bacarmaz. Biz inanırıq ki, qadının yaradılış forması ona belә bir 

mәsuliyyәti daşımağa kömәk edir. Bizcә, qadının nazir vә ya Baş nazir olması onun üçün 

fәxr deyil. Fәxr budur ki, o, öz ailәsinin mühitini gözәl şәkildә idarә etsin. Əlbәttә, bu 

zaman o, nazir vә ya baş nazir dә olsa, heç bir eybi yoxdur vә bu, onun şәrәf vә iftixarını 

daha da artıracaq. 

Biz heç vaxt qadını әrә getmәyә, uşaqlarını idarә etmәyә vә ailәsini qurmağa mәcbur 

etmirik. Əgәr qadının özü ailә qurmaq istәmәsә, ailәni idarә etmәsә, yaxud uşaqlarını 

dayәyә, ya uşaq baxçasına tapşırsa, әrinә restorandan yemәk gәtirmәsini әmr etsә vә özü 

gedib filan idarәnin müdiri vә yaxud filan nazir olsa, yaxud ölkәdә hәr hansı bir 

mәsuliyyәti vә vәzifәni idarә etsә, İslam Respublikasının hökümәti ona “sәnin bu işә 
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haqqın çatmır!” - deyә bilmәz. Onun buna haqqı var. Lakin İslam Respublikasının 

dәyәrlәr sistemindә bir dәyәr kimi qadının әsas vәzifәsinә - yәni ailәni qorumağa vә onu 

canlı saxlamağa üstünlük veririk. Bizcә, bunun dәyәri daha artıqdır. 

“İslam İnqilabının məktubu” nəşriyyəsinə müsahibədən: fevral, mart, 1982 

Qadının uca məqamı  

İnqilabdan qabaqkı iki-üç onillikdә Avropa mәdәniyyәtinin gәlişi sәbәbindәn ailәnin 

tәmәli sarsılmışdır. Yәni ailә doğrudan da İslamda vә bizim klassik mәdәniyyәtimizdә 

göstәrilәn prinsipiallığı, dәyәri vә әzәmәti itirmişdir. Ailә varsa, hәyat yoldaşı vә ana әsas 

üzvdür. Bu toplumda qadının çox әsaslı vә uca yeri var. Bu sәbәbdәn, ailәnin özü, yәni 

qadın sual altına düşdükdә vә sarsıldıqda, orada heç bir şey öz yerindә qalmır. Bunlar elә 

mövzulardır ki, üzәrlәrindә doğrudan da çox diqqәtlә düşünülmәlidir.  

İslamın bu mәsәlәlәr barәsindә çox düzgün fikirlәri vә dәyәrli tövsiyәlәri var. Bunu 

bizim cәmiyyәtimizin qadınlarına inqilab bәxş etdi, onları cihad sәhnәsinә, siyasәtә, 

ölkәnin әsaslı quruculuğunda - inqilabın quruculuğunda tәsir sәhnәsinә daxil etdi. Bu çox 

mühüm mәsәlәdir vә erkәn İslam çağından başqa heç bir zamanla müqayisә olunası deyil. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 6 yanvar 1991. 

Qadının ən təbii və ən fitri işi  

Evdarlıq, hәyat yoldaşını vә övladları idarә etmәk qadınlar üçün әn tәbii vә әn fitri 

işdir. Amma bu iş qadınların elm vә mәnәviyyat meydanlarında hәr hansı bir bacarığını 

inkar etmir. 

Ölkənin mütəxəssis qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 30 noyabr, 1993 

Keyhan qəzeti  

Həyat yoldaşılıq və analıq - qadının əsas peşəsi 

Qadının әsas peşәsi hәyat yoldaşılıq vә analıqdır. Bәzilәri elә bilirlәr ki, bu, qadına 

hörmәtsizlikdir. Qadının görә bilәcәyi әn mühüm iş analıq işidir. Düzdür, bәzi yerlәrdә 

qadınların ictimai işlәri bәlkә dә obyektiv (eyni), yaxud yetәrli (kifai) surәtdә vacib dә ola 

bilәr. Amma istәnilәn halda, xanımlar ictimai fәaliyyәtlәrini analıq cәhәtlәrini qorumaqla 

yerinә yetirmәlidirlәr. Onların örnәyi hәzrәti Fatimeyi-Zәhra (s) olmalıdır. 

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1985 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Qadının evdəki fəaliyyətinə keyfiyyət bəxş etmək 

Sizin işiniz dә var, hәm dә bayırdasınız, cәrrahiyyә әmәliyyatı da aparırsınız, xәstәnizi 

dә görürsünüz, elmi iş dә görürsünüz, layihә dә yazırsınız, universitetdә dәrs dә deyirsiniz. 

Bunların hamısı öz yerindә, amma evin payını da nәzәrә almalısınız. Əlbәttә, evin payında 

digәr bütün mәsәlәlәr kimi kәmiyyәti keyfiyyәtinә qurban vermәk olar. Yәni qadının evdә 

24 saat olması kәmiyyәtini azaltmağın bir mәnası var. Amma o 24 saatı azaltdıqda, 

keyfiyyәtini yüksәltsәniz, o zaman başqa bir mәna kәsb edәcәk. Əgәr o işinizin bu 

mәsәlәyә zәrәr yetirdiyini görsәniz, onun üçün bir şey düşünmәlisiniz. Bu әhәmiyyәtli vә 

әsaslıdır. Mәcbur qaldıqda isә, heç. Bütün mәsәlәlәrdә qayda hәddindәn xaric olan zәruri 

işlәr olur. Mәn qaydanı deyirәm, istisnalarla işim yoxdur. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 14 yanvar, 1992 
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Müsəlman qadınların ailə problemlərinin həlli yolları 

Qadınların әn mühüm problemi tәәssüf ki, ailә daxilindәki problemdir. Tәәssüf ki, 

bәzәn müsәlman qadının hörmәti, mәqamı vә hüququ görmәzliyә vurulur. Müsәlman 

xanımın coşqulu qadınlıq duyğularından istifadә edәrәk, onun hüququ vә mәqamı ondan 

әsirgәnir. Bunu düzәltmәk lazımdır. Bununla mәşğul olmaq lazımdır. Mәn dәfәlәrlә 

demişәm ki, bu işin mühüm bir hissәsi qanunverici orqanda çalışanların işidir. Başqa bir 

mühüm hissәsi dә qadınların özlәrinin öhdәsinәdir. Əvvәla tәhsillә, din bilgilәri vә elm 

öyrәnmәklә (tәkcә rәsmi tәhsillәrdәn söhbәt getmir), kitab vә maariflә tanış olmaqla, 

kitabla ünsiyyәtdә olmaqla mümkündür. Əsas bir hissәsi dә İslamın ailәdә müsәlman 

qadın vә ümumiyyәtlә qadın üçün nәzәrdә tutduğu hüquqları bilmәk sәbәbindәndir. Əgәr 

İslamın işarә etdiyi bu yoldan istifadә olunsa vә o yol keçilsә, şübhәsiz, tarix boyu 

müxtәlif cәmiyyәtlәrdә - o cümlәdәn tәәssüf ki, müsәlman cәmiyyәtlәrindә qadına rәva 

görülәn zülmdәn әsәr-әlamәt qalmayacaq. 

Hörmüzqan vilayətinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 18 fevral, 1998 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Ailədə qadın probleminin həlli  

Əlbәttә, ailә mәsәlәsi çox әhәmiyyәtlidir. Doğrudan da qadının probleminin düyününü 

açın. Görün әsas düyünlәr haradadır. Mühüm düyünlәrin biri ailәdәdir. Gedin görün 

ailәlәrdә vәziyyәt necәdir. Sizin özünüz dә bilirsiniz vә görürsünüz. Görün bu anormal 

halları nә vücuda gәtirir. Onun köklәrini tapın. Uzunmüddәtli layihәlәr hazırlayın ki, bu 

xoşagәlmәz hallar aradan qaldırılsın. 

Analıq, xanımlıq, ev vә ailә mәsәlәsi olduqca әsas, çox mühüm vә hәyati әhәmiyyәt 

daşıyan mәsәlәrdәndir. Bizim bütün layihәlәrimizdә ailә әsas olmalıdır. Siz әgәr tibdә vә 

ya hәr hansı bir sahәdә әn böyük mütәxәssiz olsanız, amma ev xanımı olmasanız, bu sizin 

üçün bir nöqsandır. Evin xanımı siz olmalısınız. Əgәr bu barәdә kamil olmayan bir 

bәnzәtmә işlәtsәk, gәrәk kraliça bal arısına bәnzәdәk. 

Ailә elә bir yerdir ki, orada duyğu vә hisslәr inkişaf etmәlidir, uşaqlar mәhәbbәt vә 

nәvaziş görmәlidirlәr. Ər kişi olduğundan, onun xarakteri qadına nisbәtәn daha xamdır, 

bәzi meydanlarda zәifdir, daha tez sınır. Onun yarasının mәlhәmi yalnız vә yalnız hәyat 

yoldaşının nәvazişidir; hәtta ananın nәvazişi yox. Bu hәyat yoldaşı böyük bir kişi üçün, 

ananın öz kiçik uşağına gördüyü işi görür. Diqqәtli xanımlar bu mәsәlәni bilirlәr. Əgәr bu 

duyğular evin әsas mәrkәzinә, yәni evdar xanıma ehtiyaclı olmasa, ailә mәnasız bir 

formaya çevrilәcәk. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri, mütəxəssis həkimlər və məmurlarla 

görüşdə çıxışdan; 25 dekabr, 1991 

Analıq və övlad tərbiyəsi missiyası 

Gələcək nəslin yetişməsində anaların əsas rolu  

Qadın ailәnin әsas sütunu vә әsas elementidir. İslam ailә daxilindә qadının roluna çox 

әhәmiyyәtli yanaşır. Çünki qadının ailәyә bağlandığı vә övladların şәfqәtli ana qucağında 

tәrbiyә aldığı cәmiyyәtdә nәsillәr uğurlu vә rәşadәtli olacaq.  

Öz şәfqәtli vә mehriban qucaqlarında övlad tәrbiyәsi işini digәr işlәri yerinә yetirmәk 

bәhanәsi ilә buraxan analar sәhv edirlәr. İnsan tәrbiyәsi üçün әn yaxşı yol budur ki, ananın 

şәfqәtli vә mәhәbbәtli qucağında böyüsün. Öz övladlarını bu ilahi nemәtdәn mәhrum edәn 

qadınlar, әslindә özlәrinin, öz övladlarının vә cәmiyyәtin ziyanına iş görmüşlәr. 
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Xuzistan vilayətinin müdirləri və icraçı məsulları ilə görüşdə çıxışdan; 11 mart, 1997 

Övladın düzgün və mehriban tərbiyəsi  

Qadının mühüm vәzifәlәrindәn biri övladı mәhәbbәtlә, düzgün tәrbiyә ilә, sevmәklә vә 

diqqәtlә elә böyütmәkdir ki, bu insan - istәr qız, istәr oğlan böyüyәndә ruhi baxımdan 

sağlam, komplekssiz, problemsiz, xarlıq hissi keçirmәyәn, bu gün Avropa vә Amerikada 

qәrbli gәnc vә yeniyetmә nәsillәrin düçar olduğu bәdbәxtliklәrdәn, fәlakәtlәrdәn vә 

bәlalardan uzaq halda yetişsin.  

Xuzistan vilayətinin müdirləri və icraçı məsulları ilə görüşdə çıxışdan; 11 mart, 1997 

Nəsil artırmaq və uşaq tərbiyəsi  

Nәsil artırmaq vә uşaq tәrbiyәsi yaranışın tәbii şәkildә qadınların öhdәsinә qoyduğu 

әsas işlәrdәndir. Dünyada insanların hәyatı kişilәrdәn asılı olduğu qәdәr qadınlardan da 

asılıdır. 

Şəfqət bacıları və mədəni qurumların işçilərilə görüşdə çıxışdan; 13 oktyabr, 1994 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Əzəmətli analıq işi  

Qadın özünün әzәmәtli qadınlıq vә analıq işi ilә, kişinin şәrik olmadığı vә özünә 

mәxsus olan bu işlә tanış olmalıdır. 

“Qadın günü” jurnalının xüsusi buraxılışı ilə müsahibədən; 25 aprel, 1981 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Övlad sahibi olmaqdan boyun qaçırmaq - bəşər və qadın təbiətinin ziddinə  

Ev daxilindә vә ailәdә qadınların öhdәsinә düşәn vәzifәlәrdәn biri dә övlad tәrbiyәsi 

mәsәlәsidir. Ailәdәn bayırdakı fәaliyyәtlәrә görә övlad sahibi olmaqdan boyun qaçıran 

qadınlar özlәrinin bәşәri vә qadın tәbiәtlәrinin ziddinә hәrәkәt edirlәr. Allah buna razı 

deyil.  

Xuzistan vilayətinin müdirləri və icraçı məsulları ilə görüşdə çıxışdan; 11 mart, 1997 

Valideyn və övladların düzgün dəlillərini qəbul etmək  

Siz bunu qәbul edin ki, gәncә, yaxud yeniyetmәyә nәyin mәslәhәt olması vә nәyin 

mәslәhәt olmamasını tәyin etmәkdә ata vә anaların seçimi çox zaman onların özlәrinin 

seçimindәn daha yaxşı vә daha aydın olur. Bilin ki, onlar sizә ürәk yandırırlar. Əlbәttә, öz 

ata vә ananızla söhbәt edin. Mәn tövsiyә edirәm ki, ata vә analar övladlarının onlarla 

söhbәt etmәsinә şәrait yaratsınlar. Ata vә analar övladların istәyinә vә onların dәlillәrinә 

hörmәtlә yanaşsınlar. Əgәr mәqbul dәlillәri olduğunu görsәlәr, qәbul etsinlәr. 

Fəcr ongünlüyündə gənclərlə görüşdə çıxışdan; 2 fevral, 1999 

Ananın uşaqlar üçün kitab oxuması 

Kitab oxumaq әnәnәsini xalq arasında yaymalıyıq. Eşitmişәm ki, Avropada evdә 

yatmaq vaxtı ana uşağı üçün kitab oxuyur. Bizdә bu әnәnә ümumiyyәtlә yoxdur. Əlbәttә, 

bәzi ailәlәrdә vardı. Biz ata evimizdә görmüşdük ki, biri oturub o birisi üçün kitab 

oxuyurdu. İllәrlә belә iş görülürdü; hәm kiçiklәr üçün, hәm dә böyüklәr üçün. İndi isә bu 

iş xalq arasında adәt deyil.  
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Əlbәttә, film hazırlamaqla, xalqa tösviyә etmәklә vә xatırlatmaqla bu işi görmәk olar. 

Xalq ümumiyyәtlә bilmir ki, belә bir işi dә görmәk mümkündür: uşaqlar üçün kitab 

oxumaq. Ana oturub uşaqların kitabını, uşaqlar üçün nağıl kitabını oxusun; yaxud qocalar 

üçün kitab oxumaq. Qoca kişini, yaxud qoca qadını, babanın vә nәnәnin başını 

qarışdırmaq üçün bir kitab seçsinlәr, uşaqlar vә nәvәlәr onlar üçün oxusunlar. Yaxşı bir iş 

kimi buna hәvәslәnsinlәr.  

"Kitab həftəsi"nin təşkilatçıları ilə görüşdə çıxışdan; 10 noyabr, 1993 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Ailə məsuliyyəti 

İnsanın bu dünyada keçirdiyi bu bir an, bir saat, bu qısa müddәt onun üçündür ki, insan 

öz mәsuliyyәtlәrini yerinә yetirsin vә yaxşı yerinә yetirsin. Sonra gedib әbәdi hәyatda 

onun mükafatını alsın. Ümumiyyәtlә mәsәlәnin mәğzi bundan ibarәtdir, insan buraya 

qalmaq üçün gәlmәyib. Burada heç bir şey prinsipcә xoşagәlәn deyil. Bütün yaxşı vә 

xoşagәlәn işlәr gәlәcәkdәki nәticәsinә görә gözәldir. Ona görә deyir ki, sabah soruşacağın, 

mәsuliyyәtini xatırladacağın vә cavab istәyәcәyin işdә mәni müvәffәq et, mәni onun üçün 

işlәt. 

Görün nә qәdәr mühümdür. Bәli, bu mәsuliyyәt dәrs oxumağa, hәyat yoldaşına, uşağa 

vә ailәyә dә şamil olur. Bunlar da mәsuliyyәtlәrdәndir. 

İslam dərnəkləri və tələbələrlə görüşdə çıxışdan; 21 yanvar, 1998 

Övlad tərbiyəsində ailənin rolu  

İslam uşaqlıq, yeniyetmәlik vә sonra gәnclik dövrü üçün bir neçә tәrbiyәvi amil tәyin 

etmişdir. Onların biri valideynin öyrәtmәsi vә ailә mühitinin tәsirlәridir. Bu geniş bir 

mövzudur. Tәrbiyә dövrünün әvvәlindә uşağın şәxsiyyәtinin möhkәm tәmәlә vә 

bünövrәyә malik ola bilmәsi üçün ata vә anaya bir proqram verilmişdir. Ailә mühiti üçün 

dә bәzi şәrait proqnozlaşdırılıb. Əgәr biz onları әldә etmәsәk, uşaq tәrbiyәsinin bir әsas 

sütunu axsayacaq.  

"Gələcəyi quranlar" jurnalı ilə müsahibədən; 13 oktyabr, 1986 

Həyat yoldaşı və övlad qarşısında atanın vəzifəsi 

Ailə ilə maraqlanmaq, həyat yoldaşına və övladlara məlumat vermək  

Əgәr övladlarınız barәsindә düzgün fikirlәşib әmәl edә bilmәsәniz, Allah elәmәmiş, 

sizin üçün problem yaranacaq. Mәn sizә deyirәm: övladlarınızın vә hәyat yoldaşlarınızın 

mәlumatını tәmin edin. Buna әhәmiyyәtli yanaşın. Özünüzü işә elә qәrq etmәyin ki, xanım 

vә uşaq üçün vaxt vә imkan qalmasın. Mәn dәfәlәrlә dostlara tövsiyә etmişәm, yenә dә 

sizә tövsiyә edirәm: övladlarınız üçün vaxt qoyun vә bilin ki, gәnclәr ürәklәrindә olan 

nurluluğun vә paklığın kömәyi ilә sizin sözünüzü qәbul edәcәklәr.  

Sizin övladınıza demәk üçün yalnız iki kәlmә qәbul edilәsi vә mәntiqli sözünüz 

olmalıdır. Sizin fikrinizcә әhәmiyyәtli olan hәr bir mәsәlә barәsindә - din barәsindә, 

imamın inqilabı vә keçmiş rejim barәsindә, günbәgün vә növbәnöv ortaya çıxan mәsәlәlәr 

barәsindә sözünüz olmalıdır: “Özünüzü vә әhli-әyalınızı elә bir oddan qoruyun ki, onun 

yanacağı insanlar vә daşlardır“. Özünüzü, övladlarınızı vә öz ailәnizi qoruyun. Bu çox 

әhәmiyyәtlidir. Özünüz üçün vә onlar üçün agahlıq vücuda gәtirin. Mәn dәfәlәrlә 

Əmirәlmömininin (ә) dilindәn xütbәdә vә digәr yerlәrdә demişәm ki, Siffeyn döyüşündә 

bәlli hadisәlәr qarşıya çıxan zaman hәzrәtin buyruqlarından biri bu idi: “Bu elmi yalnız 
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agahlıq (bәsәr) vә dözüm (sәbr) sahiblәri daşıya bilәrlәr!“ Bu “bәsәr” vә “sәbr” sözlәri dә 

Əmirәlmömininin (ә) sözlәrinә mәxsus gözәlliklәrdәndir. Hәr ikisi eyni samitlәrә 

malikdir; agahlıq vә dözümlülük. Bunların hәr ikisi lazımdır.  

Keşikçilər Korpusunun komandanları ilə görüşdə çıxışdan; 5 mart, 1998 

Keyhan qəzeti  

Qadını gül kimi saxlamaq 

İslama görә, ailә daxilindә kişi qadını gül kimi saxlamağa vәzifәlidir. Buyurur: “Qadın 

güldür”! Bu, ictimai vә siyasi meydanlara, elm tәhsilinә vә müxtәlif mübarizә zamanlarına 

aid deyil. Bu, ailәnin daxilinә aiddir. 

“Qadın güldür, fәhlә deyil!” Peyğәmbәr, qadını evin içindә xidmәt göstәrmәyә vәzifәli 

bilәn yanlış tәfәkkür tәrzini bununla rәdd edir. Qadın gül kimidir, ona qulluq göstәrmәk 

lazımdır. Ruhi vә fiziki incәliklәrә malik olan bu mövcuda bu gözlә baxmaq lazımdır. 

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 20 sentyabr, 2000 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Ev qulluqçusu, yoxsa həyatın gülü? 

Əgәr İslamın tәbirlәrinә diqqәt yetirsәniz, görәrsiniz ki, qadın haqqında әn düzgün 

tәbirlәr buradadır: “Qadın güldür”. Reyhanә gül demәkdir. İnsan güllә nә edir? Güllә necә 

rәftar edilir? Güllә kobud rәftar olunsa, parça-parça olar. Əgәr gülü tanısalar vә onunla gül 

kimi rәftar etsәlәr, yaraşıq verәr, әtir saçar, parlayar. 

Hәdisdә gәlmiş “qәhrәmanә” sözü qәhrәman demәk deyil. Bu söz fars dilindәn 

götürülsә dә, әrәb dilindә başqa mәnada işlәdilir. Qәhrәman - xülasә desәk, yәni fәhlә. 

Yәni siz qadını öz evinizdә fәhlә bilmәyin. Elә bilmәyin ki, siz rәissiniz, evin vә uşaqların 

işlәri dә bir fәhlәnin öhdәsindәdir vә bu fәhlә qadındır. 

İslam Şurası Məclisinin qadın üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 21 iyul, 1997 

Ailədə rifahpərəstlik  

Övladınız sizә әzizdir deyә onun hәr bir istәyini tәmin etmәyin. Xeyr, әn azı bәzi 

vaxtlar köhnә vә yamaqlı paltar da geyinsin. Bir dәfә misal üçün, gәzmәyә, yaxud bir iş 

dalınca getmәk istәdikdә onun üçün maşın olmasın, nәyisә almaq üçün pulu olmasın. 

Demәyin ki, sәnin cibindә hәmişә bu qәdәr pul olsun, lazımın olar. Qoy bizim uşağımız 

bәzәn hiss etsin ki, nәyisә almaq istәyir, amma pulu yoxdur. Necә ki, camaatın uşaqları 

çox vaxt nәsә almaq istәyirlәr, amma pulları olmur. Yaxşı paltardır, moddur, amma bizim 

xanımımızın olmasın, o paltarı geyinmәsin. Xalqın orta sәviyyәsindәn aşağı bir paltar 

geyinsin. 

Xuzistan vilayətinin müdirləri və icraçı məsulları ilə görüşdə çıxışdan; 15 mart, 1997 

Keyhan qəzeti  

Ailə və mühüm siyasi məsələlərdən xəbərdarlıq 

Mәn әziz sәfirlәrimizә deyirәm ki, çalışın hәyat yoldaşlarınızı vә ailәlәrinizi sizin üçün 

әhәmiyyәtli olan mühüm siyasi mәsәlәlәrdәn xәbәrdar edin vә onlar ölkә mәsәlәlәri 

barәsindә tam mәlumatlı olsunlar.  

Səfirlərlə görüşdən: 27 avqust, 2000 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  
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Altıncı fəsil: Qadınların təlim-tərbiyəsi 

Qadınların elmi və mədəni inkişafına şərait yaradılması 

Qadınların əsl İslam mədəniyyətindən bəhrələnməsi  

Sual: İslam cәmiyyәtindә qadınların istedadlarının çiçәklәnmәsi istiqamәtindә hansı 

mәdәni vә rifah işlәri görülmәlidir?  

Cavab: Birinci növbәdә әsl İslam mәdәniyyәti yayılmalıdır. Bu zaman tәbii olaraq 

qadınlar da bu nemәtdәn bәhrәlәnәcәklәr. 

“Qadın günü” jurnalının xüsusi buraxılışı ilə müsahibədən; 25 aprel, 1981 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Qadınların İslam təlimləri ilə tanışlığının ölkənin inkişafındakı rolu 

Əgәr ölkә qadın toplumunu İslam tәlimlәrinә arxalanmaqla İslamın istәdiyi tәlimlәrlә 

tanış edә bilsә, mәnim şübhәm yoxdur ki, ölkәnin inkişafı, tәrәqqisi vә ucalması qat-qat 

güclәnәcәk. Qadınlar mәsuliyyәt hissilә hansı meydana qoşulsalar, o meydanda inkişaf bir 

neçә qat artıq olacaq. Xanımların müxtәlif meydanlarda iştirak etmәsinin xüsusiyyәti 

budur ki, ailәnin qadını meydana qoşulduqda, hәm kişi, hәm dә övladlar meydana 

qoşulurlar. Kişinin fәaliyyәti belә deyil, lakin qadının fәaliyyәti belәdir. Qadın hansı 

meydana daxil olsa, evin xanımı olan qadın әslindә o evin hamısını hәmin meydana daxil 

edir. Qadınların müxtәlif sahәlәrdә fәaliyyәti çox әhәmiyyәtlidir. 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Qadınların elmi və mədəni inkişafı 

Onlar bizi qadınların elmi vә mәdәni inkişafının qarşısını almaqda ittiham edirlәr. 

Özlәri dә bilirlәr ki, bu ittiham yalandır, amma tәkrarlayırlar. Biz qadın üçün hәqiqi insan 

dәyәri tanıyırıq. Biz qadın vә kişi arasında fәrq qoymuruq. Düşünürük ki, qadın vә kişinin 

hәr ikisi insandır, tәkamül meydanı onların üzünә açıqdır. Nә qәdәr çalışsalar, nә qәdәr 

zәhmәt çәksәlәr vә nә qәdәr Allaha sarı irәlilәsәlәr, bir o qәdәr inkişaf edәcәk vә 

kamillәşәcәklәr. Elm vә siyasi fәaliyyәt yolu da onların hәr ikisinin qarşısında açıqdır. 

Xalqın müxtəlif təbəqələri, həkimlər, feldşerlər və ölkənin ali tibbi təhsil mərkəzlərinin 

işçilərilə görüşdə çıxışdan; 6 dekabr, 1989 

Qadınların istedadlarının inkişafı üçün sağlam şərait  

İslam cәmiyyәtindә vә bizim İslam quruluşumuzda fәsad, modabazlıq, öyünmәk, özünü 

bәzәmәk, yanlış vә zәrәrli dәbdәbәçiliklәr keçmişә nisbәtәn azdır, qarşılığında qadınların 

istedadlarının inkişaf etmәsi üçün sağlam şәrait vücuda gәlmişdir. 

Ölkənin mütəxəssis qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 30 noyabr, 1993 

Keyhan qəzeti 

Mətanəti qorumaqla qadının müxtəlif sahələrdə fəaliyyəti  

İnqilabın sayәsindә iranlı qadın çox yaxşı yola çıxmışdır. Bu gün iranlı qadın elm 

meydanına daxil olub elmi dәrәcәlәr qazana bilir, eyni zamanda müsәlman qadının dinini, 

iffәtini, tәqvasını, vüqarını, mәtanәtini, şәxsiyyәtini vә hörmәtini dә qoruyur. İndi sizin bu 

toplumunuzun arasında nә qәdәr qadın tәlәbәlәr, müәllimlәr vә alimlәr var. Hәmçinin 
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qadın dini elm vә mәlumatlar meydanına da qoşula bilәr, halbuki yolunda heç bir maneә 

olmaz. İndi sizin aranızda dini elmlәr tәlәbәlәrindәn, müәllimlәrindәn olan çoxları İslam 

fiqhi vә dini baxış sahәsindә tәhsil alırlar. Böyük imamımız da bu mәsәlәyә çox 

әhәmiyyәtli yanaşırdı. Buna görә bu Qum müәssisәsinin tәsis olunması fәrmanını verdi. 

Bu gün qadın bizim ölkәmizdә siyasәt meydanında, siyasi, ictimai fәaliyyәtlәrdә, 

cihadda, xalqa vә inqilaba kömәkdә vә müxtәlif fәaliyyәtlәrdә öz mәtanәtini, vüqarını vә 

İslam hicabını qorumaqla öz şәxsiyyәtini göstәrә bilәr. 

Tehran, Təbriz, İsfahan, Kerman və Qum şəhərlərinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 

16 yanvar, 1990 

Qadının yaranışına uyğun olan müxtəlif sahələrdə istedadların üzə çıxması 

Bu gün cәmiyyәt, universitetlәr vә incәsәnәt mәrkәzlәri bizim gәnc qızlarımız üçün 

tәhlükәsiz yer sayılır. Müsәlman vә dindar qadınlar müxtәlif fәnlәrdә öz istedadlarını üzә 

çıxarmağa vә yüksәk elm vә incәsәnәt dәrәcәlәri әldә etmәyә imkan tapmışlar. Bizim 

cәmiyyәtimizin bütün elmi fәnlәrindә bir yenilik yaratmaq zәruridir. Qadınlar istedadları 

olan vә onların yaranışları ilә münasib olan hәr bir fәnnә daxil olsunlar. Ölkә 

istedadlarının yarısı qadınlara mәxsusdur. Onlar qadın üçün tәbii vә fitri mәhdudiyyәtlәrin 

olmadığı meydanları doldurmalıdırlar. 

Ölkənin mütəxəssis, cərrah və həkim qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 30 noyabr, 1993 

Keyhan qəzeti 

Kitab oxumağın və düzgün evdarlıq üsullarını öyrənməyin lazımlığı 

Çox әsaslı işlәrdәn biri qadınları savadlandırmaqdır. Çox mühüm işlәrdәn biri qadınları 

kitab oxuyan etmәkdir. Yeni üsullar tapın. Evin daxilindәki qadınları kitab oxuyan edin. 

Tәәssüf ki, bizim qadınlarımızın kitab oxumaqla çox da araları yoxdur. Bazara minlәrlә 

kitab gәlir-gedir, amma bunlar xәbәrsiz qalırlar. Bu kitablar beyinlәri daha yaxşı anlamaq, 

daha yaxşı düşünmәk, daha yaxşı yaratmaq, daha yaxşı vә daha düzgün yerlәrdә olmaq 

üçün hazırlayan bәşәr bilgilәridir.  

Çox әhәmiyyәtli mәsәlәlәrdәn biri evin daxilindә işlәmәyin, yәni hәyat yoldaşı vә 

övladlarla rәftarın düzgün üsullarını öyrәnmәkdir. Sәbirli, dözümlü, fәdakar vә yaxşı 

әxlaqlı qadınlar çoxdur. Amma öz hәyat yoldaşları vә övladları ilә rәftar üsullarını düzgün 

bilmirlәr. Bunlar elmi mәsәlәlәr vә elә mәsәlәlәrdir ki, bәşәrin tәcrübәsi ilә günbәgün 

inkişaf etmiş, yaxşı mәrhәlәlәrә çatmışdır. Bu sahәlәrdә mәlumatı vә tәcrübәsi olan 

şәxslәr bu üsulları tapmalı vә xanımlara yol göstәrmәlidirlәr. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 25 dekabr, 1991 

Qadının təkamülə çatmasının yolları 

Əgәr cәmiyyәtin mәdәni mühiti qadın mәsәlәlәri sayәsindә şәffaf olsa, bu sahәdә 

İslamın hökmlәri vә Quranın fikirlәri aydın olsa, yol açılacaq vә bizim ölkәmizin qadınları 

bir qadın üçün amal vә ideal olan nöqtәyә çata bilәcәklәr. 

Mәqsәd budur ki, biz qadının öz tәkamülünә çatması üçün çalışaq, mübarizә aparaq, 

yazaq vә deyәk. Yәni әvvәla qadın cәmiyyәtdә özünün insani vә hәqiqi haqqına çatsın, 

ikincisi isә, onun istedadları çiçәklәnsin, hәqiqi vә insani şәkildә inkişaf etsin vә nәhayәt 

insan tәkamülünә nail olsun. 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 
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Qadınlara təlimdə icraçı qurumların rolu  

Bu mәsәlә ilә münasib olan bәzi icraçı qurumlar, misal üçün universitet, Mәdәniyyәt 

Nazirliyi, Tәlim vә Tәrbiyә Nazirliyi bu işdә şәrik ola bilәrlәr. Amma әgәr universitetlәr 

qadınların tәlimi mәsәlәsindә yaxşı işlәsә, çox tәsirli olacaq. Mәdәniyyәt Nazirliyi dә 

belәdir. 

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1988 

Qızların təlim və tərbiyəsinin gücləndirilməsi  

Bir mәsәlә dә xanımların tәlim vә tәrbiyә mәsәlәsidir. Mәn hәmişә bunun üzәrindә 

tәkid göstәrmişәm. Xoşbәxtlikdәn bu gün bizim cәmiyyәtimizdә qadınların tәlim vә 

tәrbiyәsi güclәndirilmişdir. Amma eyni zamanda hәlә dә öz qızlarını tәhsildәn mәhrum 

edәn ailәlәr var. Əgәr bir zaman tәhsil mәrkәzlәri qeyri-sağlam mәrkәzlәr idisә, bu gün 

Allaha hәmd olsun ki, İslam dövrüdür, elә deyil. Gәrәk qızların dәrs oxumasına, mütaliә 

etmәsinә, kitab oxumasına, din tәlimlәri vә insani tәlimlәrlә tanış olmasına vә beyinlәrinin 

güclәnmәsinә icazә versinlәr. Bu çox lazımlı bir işdir. Bu da görülmәlidir.  

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Qadınlar və təhsil 

Avropanın təhsil mühiti - qadınların elmdən məhrum olmasının amili  

Avropa üslubunda olan tәlim vә tәrbiyәnin İrana daxil olmasına vә yayılmasına görә 

mömin vә müsәlman ailәlәr elә vәziyyәtә düşdülәr ki, qızlarının mәktәbә, ictimai, elmi vә 

tәhsil mәrkәzlәrinә getmәsindәn arxayın olmadılar. Bu iş İran qadınlarının elm, bilgi vә 

mәdәniyyәt baxımından kişilәrә nisbәtәn mәhrum olmalarına bais olmuşdu. Amma İslam 

inqilabının qәlәbәsindәn sonra qadınların bütün ictimai sәhnәlәrdә, xüsusәn dә elm vә 

tәdqiqat mәrkәzlәrindә fәaliyyәti genişlәnmәyә başladı. 

Ölkə qadınlarının bir qrupu və məclisin qadın deputatları ilə görüşdə çıxışdan; 23 

noyabr, 1994 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Pəhləvi şahlığı quruluşunda elm mərkəzlərinin sağlam olmaması 

Bizim hamımız, xüsusәn dә bu cәmiyyәtin qadınları böyük vә mәrhum rәhbәrin - yәni 

böyük imamın missiyasının vә sözünün qәdrini bilmәli, haqqını ödәmәliyik. O özünün 

qiyamı vә hәrәkәti ilә, İslamın dәyәrlәrini vә әzәmәtini irәli sürmәklә erkәn İslam çağının 

şәxsiyyәtlәrinin parlaq simalarını, o cümlәdәn Fatimeyi-Zәhranı (ә) tanıtdırmaqla bizi vә 

hamıdan çox bizim qadınlarımızı diriltdi. Qadın, özünü satmış mәnfur şahlıq quruluşunun 

cәmiyyәtindә hәqiqәtәn vә bütün cәhәtlәrdәn mәzlum idi. Əgәr qadın elm sahәsinә 

qoşulmaq istәsәydi, gәrәk dindәn, tәqvadan vә iffәtdәn keçәydi. Mәgәr müsәlman bir 

qadın universitetlәrdә, tәhsil ocaqlarında, elm vә mәdәniyyәt mәrkәzlәrindә asanlıqla öz 

hicabını, mәtanәtini vә vüqarını qoruya bilәrdi?! Mәgәr mümkün idi?! Mәgәr olardı ki, 

müsәlman bir qadın Tehranın vә digәr bәzi şәhәrlәrin küçәlәrindә İslam mәtanәti vә 

vüqarı ilә, yaxud hәtta yarımçıq hicabla asanlıqla yol yerisin vә qәrbin sövqatı olan fәsad 

vә pozğunluğa alışanların vә tüfeylilәrin dilinin vә hәrәkәtinin zәrәrindәn qorunsun?! Elә 

bir iş görmüşdülәr ki, bu mәmlәkәtdә qadınların çoxu üçün elm әldә etmәk mümkün 

deyildi. İstisnalarla işim yoxdur. Əksәr qadınların elm sahәsinә qoşulması mümkün 

deyildi. Gәrәk hicabı açaydılar, tәqva vә İslam vüqarından imtina edәydilәr. Siyasәtdә vә 
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ictimai fәaliyyәtlәrdә dә belә idi. Əgәr bir qadın şahlıq dövrünün İranında ictimai vә siyasi 

postlardan birinә yiyәlәnmәk istәsәydi, gәrәk hicabından, iffәtindәn, vüqarından vә 

müsәlman qadının mәtanәtindәn keçәydi. 

Əlbәttә, bu, qadının özündәn vә istedadının necә olmasından asılı idi. Əgәr çox zәif 

olsaydı, dәrinliyinә qәdәr sürüşәcәkdi. Əgәr özünü qoruyan olsaydı, müәyyәn hәddә 

özünü saxlayacaqdı, amma daimi olaraq ictimai mühit tәrәfindәn günbәgün artan 

tәzyiqlәrlә üz-üzә qalacaqdı. Bizim cәmiyyәtimiz belә idi. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 1990 

Kişilərə qarışmadan və əxlaqsızlığa uğramadan qadınların elm öyrənməsi  

Siz qadınların dünyaya sözünüz var. Bu sözü dәqiq şәkildә yazın vә dünyaya verin. Söz 

dә tәkcә dillә, şifahi vә ya yazılı yox, daha çox әmәli sözdür. İranın qadınları, xüsusәn dә 

elmin müxtәlif fәnlәrindә İslam çәrçivәsindә, İslam hökmlәri vә hamısından mühümü, 

hicab çәrçivәsindә hәrәkәt edә bilәn şәxslәr gәrәk dünyanın qadınlarına, qızlarına vә qadın 

tәlәbәlәrinә әmәli surәtdә başa salsınlar ki, elm pozğunluq demәk deyil. Elm öyrәnmәk 

üçün qadın vә kişi münasibәtlәrindә әxlaqi meyarlara qarşı laqeydlik zәruri deyil. Bu 

meyarlara tam riayәt etmәklә dә elm öyrәnmәk, yüksәk mәqamlara çatmaq olar. Sizin 

varlığınız İslamın qlobal mesajından bir nümunә kimi göstәrilә bilәr. 

Bәli, mәn dә qәbul edirәm, dediniz ki, bu gün dünya dinlәrin sözünün nә olduğunu 

bilmәyә can atır. Dünya dinlәri arasında cәmiyyәti kompleks şәkildә qura bilmәsini iddia 

edәn din İslamdır. Bugünkü mәsihilik vә digәr dinlәr bu iddianı etmirlәr. Lakin İslam 

iddia edir ki, bir ictimai quruluşun tәmәl sütunlarına malikdir, bu sütunları yerindә oturda 

vә bu sütunların әsasında bir ictimai quruluş, bir sağlam vә mütәrәqqi cәmiyyәt ucalda 

bilәr. Biz bütün sahәlәrdә, o cümlәdәn elm öyrәnmәk sahәsindә, elәcә dә bununla bağlı 

olan qadın vә elm mәsәlәsi sahәsindә göstәrmәliyik ki, İslam bu bacarığa malikdir. 

Ölkənin qadın həkimləri ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 1990 

Yanlış ənənələr səbəbindən qadınların İslam təlimlərindən məhrum 

qalması 

Keçmişdә mövcud olan müxtәlif ictimai әnәnәlәr sәbәbindәn, qadınlar İslam 

qaynaqlarını öyrәnmәkdә kişilәrә nisbәtәn çox uzaq qalmışdılar. Bu sәbәbdәn qadın 

cinsinin hәqiqi İslam mәdәniyyәtindәn, elәcә dә bәşәr elmlәrindәn mәhrumluğu kişinin 

mәhrumluğundan çox olmuşdur. Demәli, tәlim-tәrbiyә, elm vә bilik sahәsindә çox işlәr 

görülmәlidir. 

“Qadın günü” jurnalının xüsusi buraxılışı ilə müsahibədən; 25 aprel, 1981 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Qadının mövqeyi haqqında yanlış təsəvvür - qadınların alim olmasına 

maneə  

Siz görün bizim cәmiyyәtimizdә qadınlara qarşı tәsәvvürlәr necәdir. Qadın, yeganә 

vәzifәsi evdә kişiyә xidmәtdәn ibarәt olan bir varlıq sayılırdı. Bizim cәmiyyәtimizdә uzun 

müddәt hәtta kişilәrin öz hәyat yoldaşlarını sevdiyi yerlәrdә vә tәbii ki, onlar üçün bәzi 

üstünlüklәr tanıdıqları zaman da belә bir tәsәvvür mövcud idi. Qadın cәmiyyәtdә alim ola 

bilәcәk bir varlıq kimi tanınmamışdı. Bizim xalqımız keçmişdә bir qadının alim olmasını 

eşitdikdә tәәccüb edirdi. Bәzilәri dә tәәccüb edirdilәr ki, qadın nә üçün dәrs oxumalıdır. 
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Yadımdadır, Mәşhәddә qızlar üçün İslam litseyi olmadığından, 67-68-ci illәrdә bir qrup 

yaratdıq ki, gәlin qızlar üçün bir İslam litseyi tәsis edәk. İki maneә ilә üzlәşdik. Əlbәttә, 

iki il çalışdıq, amma nәticәsi olmadı vә axırda da bacarmadım. Bәzilәri deyirdilәr ki, bu 

mәktәblәr var, İslam mәktәbinә lüzum yoxdur, siz bir neçә yaxşı müәllimi bu mәktәblәrә 

göndәrin. Anlamırdılar ki, әgәr bir mәktәbin idarәsi İslam әsasında olmasa, yaxşı tәrbiyә 

edә bilmәz. Az olmayan bir qrup da deyirdi ki, ümumiyyәtlә müsәlman qızın litseyә 

getmәsinә nә lüzum var. İbtidai mәktәbi oxusun vә sonra qadın evdarlıqla mәşğul olsun. 

Bu 68-ci ilә aiddir, hicri tarixi ilә 11-ci, 12-ci әsrlәrә aid deyil. İyirmi il öncә bizim 

cәmiyyәtimizdә belә bir tәsәvvür mövcud idi. 

Qadın üçün savadın, bilginin, siyasi vә ictimai şәxsiyyәtin anlaşılmaz bir mәfhum 

olduğu cәmiyyәtdә qadınların vәziyyәtinin necә olacağı bәllidir. 

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1988 

Keçmiş quruluşlarda qadınların təhqir edilməsi nəticəsində onların yetərli 

təlim və tərbiyədən məhrum olması 

Biz elә bir uzun dövr keçirdik ki, onda nә qadın öz rolunu tanıdı, nә dә kişilәr qadın 

üçün rol tanıdılar. Bir neçә әsr boyunca bizim ölkәmizdә vә bizim kimi digәr ölkәlәrdә 

qadına hörmәtsizlik olundu. Qadın aşağılandı vә ikinci dәrәcәli varlıq kimi sayıldı. Bunun 

nәticәsindә bizim ölkәmizdә qadınların say baxımından savadlıları kişilәrә nisbәtәn az 

oldu, siyasi adamları az oldu, cari mәsәlәlәr haqda xәbәrdar olanlar az oldu. Halbuki iranlı 

qadının istedadları eynilә iranlı kişinin istedadları kimi elә nailiyyәtlәr әldә edә bilәr ki, 

dünyada bu nailiyyәtlәrә malik olan qadınlar üçün böyük mәqam vә rol nәzәrdә tuturlar; 

necә ki, iranlı kişi dә belәdir. Eyni zamanda uzun illәr boyunca hәm İslam adı ilә (әlbәttә, 

bu hәqiqәtin ziddinәdir), hәm qәdim İrandan irs qalmış mәdәniyyәtin tәsirindәn qadınlar 

tәhqir olundular. Bu, qadın toplumu üçün belә çox xoşagәlmәz bir vәziyyәt vücuda 

gәtirmişdir. İnqilabdan öncә yeni İslam tәfәkkürlәri vә inqilabçı İslam tәfәkkürlәri 

meydana çıxdıqda vә qadınlar kişilәrdәn az belә tәlimlәr gördükdә, nәticә olaraq, 

mübarizә vә siyasәt meydanında kişilәr qadınlardan daha çox inkişaf etdilәr. Bu mәsәlә 

eynilә tәlim-tәrbiyә işindә vә ictimai işlәrdә dә baş verdi. 

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1988 

Qızların təhsili üçün şərait yaratmağın lazımlığı  

Ailәlәr qızlarının dәrs oxumasına icazә versinlәr. Bir ata, yaxud ana tәәssüb üzündәn 

qızının ali tәhsilinin qarşısını almalı olduğunu güman etmәsin. Xeyr, din belә bir şey 

demәyib. Din tәhsil sahәsindә qızla oğlan arasında fәrq qoymamışdır. Qoyun bizim gәnc 

qızlarımız dәrs oxusunlar, elm öyrәnsinlәr vә beynәlxalq imperializmin qadın barәsindәki 

tәbliğatının nә qәdәr әsassız, köksüz vә puç olduğunu anlasınlar. Bunları savadın 

sayәsindә dәrk etmәk olar. Bu gün bizim gәnc qızlarımızın vә qadınlarımızın әn dindarları 

vә әn pakları tәhsil almış tәbәqәlәrdәndirlәr.  

Bәrbәzәk düşkünü olanlar, yaxud kor-koranә vә gözübağlı şәkildә geyimdә vә hәyat 

tәrzindә Qәrb modellәrini yamsılamaq istәyәnlәr, adәtәn yetәrli savadı olmayanlardır. 

Mәn tövsiyә edirәm ki, ata-analar qız uşaqlarının mәktәbә getmәlәrinә vә 

savadlanmalarına imkan yaratsınlar. Əgәr istedadları vә meyllәri olsa, ibtidai 

mәrhәlәlәrdәn yuxarıya qalxsınlar, özlәrini ali tәhsillәrә çatdırsınlar vә savadlı insanlardan 

olsunlar.  

Şərqi Azərbaycan əhalisi ilə görüşdə çıxışdan; 19 sentyabr, 1996 
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Keyhan qəzeti 

Qadınların elmi və mənəvi özünəinamı və özünüislahı 

Özünü tanımaq və və qadınların özünəinamı  

Qadın hüquqlarını müdafiә etmәk istәyәn şәxslәr kimi sizin sözünüz bu olmamalıdır ki, 

qadınlar mütlәq nazir olsunlar. Bu, mәqsәd olmamalıdır.  

Bizim problemimiz budur ki, qadın cәmiyyәtdә özünün insani mәqamını tapmalıdır. 

Bizim problemimiz budur, bunu hәll etmәk lazımdır. Qadına şәxsiyyәt vә özünәinam 

vermәk lazımdır. Bizim bir qadını nazir etmәyimizin nә faydası var? O haqqına olsa da, 

bir şәxsiyyәt qazanacaq. Halbuki qadınların ümumi mәdәniyyәtindә bu şәxsiyyәt 

tanınmayacaq. Yәni qadınlar özlәrini tanımayıblar. Hәlә dә ikinci dәrәcәli bir varlıq kimi, 

kişinin istәklәrinin vә iradәlәrinin alәti vә oyuncağı kimi tәsәvvür olunurlar. Mәn demәk 

istәyirәm ki, xanımlar hәtta mәnәviyyat sahәsindә dә kişi ilә yanaşı hәrәkәt etmәyә sәy 

göstәrmirlәr. Misal üçün, bizdә abid, zahid, zikr edәn vә din tәlimlәri ilә tanış olan kişilәr 

bu xüsusiyyәtlәrә malik olan qadınlardan artıqdır. Misal üçün, gecә namazı qılan kişi, 

gecә namazı qılan qadından çoxdur. Dua vә zikrlә mәşğul olan kişi belә qadından çoxdur. 

Belә işlәrlә mәşğul olan dindar ailәlәrdә kişilәr bu mәsәlәlәrә qadınlarından çox әmәl 

edirlәr. Bu böyük bir nöqsan vә eyibdir. Bunu aradan qaldırmaq lazımdır. Sanki qadın özü 

üçün ümumiyyәtlә bu hәddi tanımır ki, kişi ilә yanaşı yüksәlsin.  

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1988 

Müsəlman qadının özünüdərki  

Yaxşı olar ki, müsәlman qadın İslam tәlimlәrinә diqqәtlә, İslam dәyәrlәrinә diqqәtlә, 

İslam quruluşunda qadınların vә kişilәrin inkişafı üçün nәzәrdә tutulmuş istiqamәtlәrә 

diqqәt yetirmәklә öz kimliyini dәrk etsin. Güclü dәlil qamәtini sionizm, kapitalizm vә 

sәrvәt adamlarının sәfsәtә vә şübhәlәri qarşısında nümayiş etdirsin. 

Məclis üzvü olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 6 oktyabr, 2001 

Keyhan qəzeti 

İranlı qadınlar və dünyada qadının müsəlman kimliyinin dirçəldilməsi 

Müsәlman İranında iranlı müsәlman qadının sәyi bu olmalıdır ki, İslam qadınının uca 

kimliyini dünyanın diqqәtini cәlb edәcәk hәddә dirçәltsin. Bu iş müsәlman qadınların, 

xüsusәn gәnc qadınların, şagird vә tәlәbә qızların öhdәsinә düşәn bir vәzifәdir. İslam 

kimliyi budur ki, qadın özünün qadınlıq kimliyini vә xüsusiyyәtlәrini - tәbiәt vә fitrәt 

bunu deyir vә hәr bir cins üçün o cinsin xüsusiyyәtlәri dәyәrdir - yәni o incә hisslәri, güclü 

emosiyaları, zәrifliyi, qadınlıq paklığını vә tәmizliyini özü üçün qorusun, eyni zamanda 

hәm mәnәvi dәyәrlәr – o cümlәdәn elm, ibadәt, Allaha yaxınlıq, ilahi maarif vә irfan 

meydanında irәlilәsin, hәm ictimai vә siyasi mәsәlәlәr sahәsindә, siyasi istәkdә, siyasi 

dәrkdә, öz ölkәsini tanımaqda, öz gәlәcәyini tanımaqda, milli vә böyük mәqsәdlәrini, 

İslam ölkәlәrinә vә İslam xalqlarına aid İslam mәqsәdlәrini tanımaqda, düşmәnin 

tәxribatlarını tanımaqda, düşmәni tanımaqda, düşmәnin üsullarını tanımaqda günbәgün 

inkişaf etsin, hәm dә ailә daxilindә әdalәt, insaf, aramlıq, dinclik yaratmaqda irәlilәsin. 

Əgәr qanun lazımdırsa, әgәr bununla sonuclanan mәsәlәlәrdә düzәliş lazımdırsa, qadınlar, 

savadlı qadınlar, mәlumatlı qadınlar, bilgili qadınlar bütün bu meydanlarda öncül olmalı, 

qadın nümunәsini göstәrmәlidirlәr. Demәlidirlәr ki, müsәlman qadın hәm dinini, hicabını, 

qadınlığını, incәliklәrini vә lәtafәtlәrini qoruyan, hәm öz haqqını müdafiә edәn, hәm dә 
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mәnәviyyatda, elmdә, tәdqiqatda, Allaha yaxınlıqda irәlilәyәn, görkәmli şәxsiyyәtlәri 

göstәrәn, amma siyasi meydanda iştirak edәn qadındır. Bu olur qadınlar üçün örnәk. Siz 

bilin ki, bu gün dünyanın bir çox yerlәrindә müsәlman qadınlar sizә baxır vә sizdәn 

öyrәnirlәr.  

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 21 sentyabr, 2000 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadının kişinin ləzzəti üçün vasitə olması - səhv inam 

Qadın, onun beynindә özünә qarşı yaradılan sәhv düşüncәdәn çıxmalıdır. Bu sәhv 

düşüncә odur ki, qadın kişinin lәzzәt alması üçün bir vasitәdir. Bu, Qәrbin istehlakçı 

mәdәniyyәtinin vә istismarçılığının bizә mәcburәn sırıdığı bir inamdır. Düzdür, bu inama 

tarixin sultanlarının vә zadәganlarının sarayları şәrait yaratmışdır. Bu mәnfur toxumu 

cәmiyyәtlәrin beyninә sәpәn ilk şәxslәr onlar olmuşlar. Lakin Qәrb onu öz zirvәsinә 

çatdırdı. Bu inamı beyinlәrdәn çıxarmaq lazımdır. Bu, bәlkә dә qadının özünün beynindәn 

kişinin beynindәn çıxan çәtinliklә çıxacaq. Çünki hәr ikisi sürәtli tәlqinlәr nәticәsindә bu 

inamı qәbul etmişlәr. 

“Qadın günü” jurnalının xüsusi buraxılışı ilə müsahibədən; 25 aprel, 1981 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Qadınların mədəni və ictimai məsələlərinin həllində qadınların iştirakının 

lazımlığı  

İndi siz qadınlara demәk istәdiyim budur ki, Allahın qadında yaratdığı çox istedadların 

- istәr kişi ilә müştәrәk olan istedadların (bunlar daha çoxdur), istәr qadının özәl 

istedadlarının aşkara çıxmasına vә qadının inkişaf etmәsinә çox geniş şәrait yaranmışdır.  

Qadının bu şәraitdә inkişafı birinci növbәdә nәzәrdә tutulmuş mәqamdır; istәr bunun 

üçün, istәr ailә daxilindә әr-arvad münasibәtlәrini tәnzim etmәk üçün. Mәnim fikrimcә, 

bu, bizim ölkәmizdә qadın mәsәlәsinin әn nöqsanlı sahәsidir. Yәni әgәr kimsә qadın 

mәsәlәlәri barәdә tәnqidi fikir yürütmәk istәsә, әn çox bu sahәni önә çәkәcәk. 

Mәnim fikrimcә, ailә daxilindә olan әr vә arvad münasibәtlәri İslamın vә Quranın 

nәzәrdә tutduğu münasibәtlәr deyil. Sözsüz ki, bu çox amillәrin nәticәsidir. Tәkcә İrana da 

mәxsus deyil, bu mәsәlәlәr bәzi fәrqlәrlә tәxminәn dünyanın hәr bir yerindә mövcuddur. 

İstәr bu sahәdә inkişaf etmәk, yәni işlәmәk vә onu düzәltmәk üçün, istәr İslamın qadın 

barәsindә vә qadını dәyәrlәndirmәsindәki baxışını aydınlaşdırmaq baxımından - yәni 

hansı amillәr qadını ideal tәkamülә çatdırır vә ona dәyәr bәxş edir... Bu oldu üç cәhәt: 

mәdәni inkişaf vә istedadların üzә çıxması cәhәti, ailә münasibәtlәrinin düzәldilmәsi 

cәhәti, İslamın hüquqi, ictimai vә digәr baxımlardan qadın mәsәlәlәri sahәsindәki fikrini 

izah etmәk cәhәti - әgәr bu yönümdә bir iş görmәk lazımdırsa, sizin vasitәnizlә 

görülmәlidir; mәnim sözüm budur. Bu üç sahәdә işlәmәli olan siz xanımlarsınız. Bizim 

ölkәmizdә bir fәsil olacaq. Bu fәsil başlanmışdır. Əlbәttә, hamı buna çalışmalıdır. Lakin 

siz xanımlar bu sahәdә digәrlәrindәn daha artıq çalışmalısınız; düşüncә çalışması, iş 

çalışması, indi bu xanımların dediyi işlәr sahәsindә, yaxud Allahın lütfü ilә mövcud olan 

vә bu iclasda da duyulan digәr işlәrdә. Xanımlar bu sahәdә öncül olmalı vә işlәmәlidirlәr. 

Demәyi, tәdqiqat aparmağı, tәmasda olmağı, iştirak etmәyi, müxtәlif ictimai mәsәlәlәrdә 

vә problemlәrdә görülmәsi lazım olan digәr işlәri (sәy göstәrilmәlidir ki, bu sәylәr dә 

mәlum nәticәlәr yaratsın) әsla әsirgәmәmәlisiniz.  
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Əgәr bir ölkәnin qadınları belә paklığa, mәnәviyyata, incәliyә vә düşüncә yüksәkliyinә 

çata bilsәlәr, o mәmәlәkәtdә heç bir problem qalmayacaq. Yәni qadın nәzәrәçarpacaq 

dәrәcәdә kişiyә tәsir qoyur. O, hәm әrinә, hәm övladlarına hәlledici tәsirlәr qoya bilir. 

Buna görә cәmiyyәti düzәltmәk, әslindә qadınları düzәltmәklә, bu da deyilәn mәsәlәlәrlә 

mümkün olacaq.  

Qadınların rəhbərlə görüşündən: 10 oktyabr, 1998 

Qadınların iman və elminin artması – İslamın izzətinin yaşamasının 

təminatçısı 

Bu gün Allaha hәmd olsun ki, İslam vә bütün İslam fikirlәri, o cümlәdәn qadına aid 

olan fikirlәr dünyada parlayır. Ümidvarıq Allah-Taala bizә uğur bәxş etsin vә bu İslamı 

düzgün tanıtdıra bilәk. Mәn siz müsәlman vә inqilabçı qadınlara tövsiyә edirәm ki, 

bacardığınız qәdәr vә harada olsanız, öz İslam imanınızı vә elminizi inkişaf etdirin, 

dәrinlәşdirin vә öz mәlumatlarınızı günbәgün artırın. Bu inşallah İslamın daimi izzәtinin 

qalması üçün tәminatçı olacaq.  

Tehran, Təbriz, İsfahan, Kerman şəhərlərinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 

yanvar, 1990 

Qadınların məlumatının artırılması  

Əziz bacılar vә xanımlar! Mühüm olan budur ki, bu gün İslam öz qanunları vә bilgilәri 

ilә bizim cәmiyyәtimizin bütün tәbәqәlәrini - qadın vә kişini, kәndli vә şәhәrlini, müxtәlif, 

xüsusәn dә zәif tәbәqәlәri müdafiә etmәyә qalxmışdır. Başqa bir baxışdan, İslam quruluşu 

vә İslam hökmlәri bütün dünyada mәzlumları müdafiә etmәyә qalxmışdır. Mәhz bu baxışa 

görә, bu gün imperializm İslam Respublikası quruluşu әleyhinә tәxribat aparır. Bu gün 

Allaha hәmd olsun ki, ölkәnin hәr bir yerindә universitet vә elmi hövzә var. Gәnc qızlar 

elmi hövzәlәrdә vә universitetlәrdә dәrs oxuyurlar, müxtәlif sahәlәrdә elm öyrәnirlәr, 

mәlumat toplayırlar. Nә qәdәr ki, Allahın lütfü ilә bizim cәmiyyәtimizdә belә maraqlı, 

mәlumatlı, iradәli vә sevgili gәnclәr var, Amerika hegemonluğu bu ölkәyә qarşı heç bir iş 

görә bilmәyәcәk. Tövsiyәm budur ki, mәnim әziz bacılarım vә qızlarım, bu mәlumatları 

artırın. Kitab, mütaliә, tәdqiqat, dәrs vә dini işlәrlә mәşğul olmaq vә bu gün ölkә 

qadınlarının özlәrini kişilәr qәdәr mәsuliyyәtli bilmәsi qaçılmaz vә qәti vәzifәlәrdәndir. 

Saleh övladlar tәrbiyә edәnlәr sizsiniz. Öz hәyat yoldaşlarınızı yaxşı meydanlara daxil 

olmağa hәvәslәndirәnlәr sizsiniz. Bir çox qadınlar öz әrlәrini cәnnәtlik vә onları dünya vә 

axirәt problemlәrindәn xilas edirlәr. 

Şərqi Azərbaycan əhalisi ilə görüşdə çıxışdan; 19 sentyabr, 1996 

Keyhan qəzeti 

Düşmən qarşısında müqavimət üçün elmi səviyyənin yüksəldilməsi  

Mәn qәlblәri iman nuru vә inqilab ruhiyyәsi ilә döyünәn bütün şagird vә tәlәbә 

qızlardan, ali tәhsilli, işlәyәn vә evdar qadınlardan istәyirәm ki, cәmiyyәtin inkişafında 

daha fәal rol oynamaq, müsәlman qadının rolunu ifa etmәk barәdә düşünsünlәr. Siyasi 

tәşkilatlar yaratmaqla, elmi işlәr görmәklә, dәyәrli xidmәtlәr göstәrmәklә, öz bilgi vә 

mәlumatlarının sәviyyәsini yüksәltmәklә düşmәnlәr qarşısında müqavimәt göstәrsinlәr. 

Şəfqət bacıları, tələbələr və könüllü keşikçilərlə görüşdə çıxışdan; 13 oktyabr, 1994 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  
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Qadınlar arasında İslam düşüncələrinin yayılması 

Sizin (elmi hövzә tәlәbәsi olan bacıların) indiki işi vә hәrәkәti gәlәcәkdә İslam xalqının 

problemini hәll edә bilәr. Bu sәbәbdәn biz әminik ki, gәlәcәk İslam ümmәtinә vә 

mәzlumlara mәxsusdur. Çünki bu gün İslam düşüncәsi bizim qadınlarımızın gәnc nәsli 

arasında yayıldıqda, bu düşüncә tәkcә bu nәslin inhisarında qalmır, hәtta gәlәcәk nәsillәr 

dә mәzlumlara mәxsus olacaq. İslam әxlaqını tәmin etmәyin әn yaxşı vә әn uğurlu yolu 

Allahı xatırlamaqdır. 

Süleyman məscidində elmi mədrəsə tələbəsi olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 26 

avqust, 1982 

Qadınların elmi və mənəvi inkişafının səmərələri  

Əgәr qadın cәmiyyәtdә Allah-Taalanın vә ilahi ayinin bütün insanlar - kişi vә qadınlar 

üçün eyni sәviyyәdә nәzәrdә tutduğu elmi, maarifi, mәnәvi vә әxlaqi keyfiyyәtlәri әldә 

edә bilsә, övladların tәrbiyәsi daha yaxşı, ailә daha sәmimi, daha sәfalı olacaq, cәmiyyәt 

daha artıq inkişaf edәcәk, hәyatın düyünlәri daha asan açılacaq. Yәni qadın vә kişi xoşbәxt 

olacaqlar. Bunun üçün çalışmaq lazımdır. 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Qadınların elmi hərəkətinə ciddi yanaşmaq 

Qadınların elmә, biliyә, mütaliәyә, mәlumat vә maarif әldә etmәyә sarı hәrәkәti 

qadınların özlәri arasında ciddi sayılmalı vә ona әhәmiyyәt verilmәlidir. 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Qadınların, hədləri qorumaq şərtilə elm və əmələ doğru kişilərlə çiyin-

çiyinə hərəkəti 

Biz Allah yolunda hәrәkәt vә fәaliyyәt üçün özümüzü hazır saxlamalıyıq. Bu işdә qadın 

vә kişi fәrqlәnmir. Kişilәr dә borcludurlar, qadınlar da borcludurlar. Kişilәr dә elm vә bilik 

әldә etmәlidirlәr, qadınlar da elm vә bilik әldә etmәlidirlәr. Kişilәr dә bacardıqları qәdәr 

vә bacardıqları hәr yerdә ölkәnin quruculuq işindә çalışmalıdırlar. Qadınlar da ölkәnin 

quruculuq yolunda, xüsusәn dә yeni nәslin İslam tәrbiyәsi yolunda bacardıqları qәdәr tәlaş 

göstәrmәlidirlәr. Əgәr İran xalqının bu әzәmәtli tәbәqәsi, yәni qadınlar İslam hәdlәrini 

qorumaq şәrti ilә kişilәrlә çiyin-çiyinә bir müsәlmana layiq olan elm vә incәsәnәt işlәrini 

öyrәnib әmәl etsәlәr, şübhәsiz, müvәffәqiyyәt daha artıq olacaq.  

Buşehr əhalisinin toplantısında çıxışdan; 1 yanvar, 1992 

Elm və mədəniyyət meydanında öncüllük 

Bizim müsәlman qadınlarımız bilmәlidirlәr ki, bu gün Qәrb dünyasının cahil vәziyyәti 

qarşısında İslam dәyәrlәri sәngәrinin keşikçisidirlәr. Gәrәk İslam tәrbiyәsi ilә, elm, 

mәdәniyyәt, siyasәt vә iqtisadiyyat meydanında öncül olmaqla İslam mәdәniyyәtinin 

möhkәm qalasını qorusunlar. 

Xalqın müxtəlif təbəqələri və feldşerlərlə görüşdə çıxışdan; 13 noyabr, 1991 
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İslam elmlərini öyrənmək – müsəlman qadınlar üçün ən fundamental iş  

Əgәr sizin işinizi dәyәrlәndirmәk istәsәk, nә demәliyik? Demәliyik ki, cәmiyyәtdә 

vücuda gәlmiş şәrait әsasında gәlәcәk üçün mümkün olan әn güclü iş bu yolla görülür. 

Yәni әgәr siz bacılar gördüyünüz bu işi, oxuduğunuz bu dәrsi, davam etdirmәk istәdiyiniz 

bu İslam elmlәri fәnnini düzgün davam etdirsәniz, bilmәlisiniz ki, bu iş inqilabdan sonra 

indiyәdәk qadınlar tәrәfindәn görülәn әn möhkәm, әn fundamental, әn perspektivli bir 

işdir.  

Bir işin daha artıq şövqü vә hәyәcanı, başqa bir işin isә daha az şövqü vә hәyәcanı ola 

bilәr. Amma ola bilsin az hәyәcanı olan bir işin daha artıq dәrinliyi vә tәsiri vә daha yaxşı 

gәlәcәyi olsun. Sizin işiniz bu qәbildәndir. 

Süleyman məscidinin tələbə qızları ilə görüşdə çıxışdan; 26 avqust, 1982 

İslam hüququnu öyrənmək və əməl etmək – ailədə qadına zülmə maneə  

Kitabla ünsiyyәtdә olmaq vә maariflә tanışlıq İslamın ailәdә müsәlman qadınlar üçün 

nәzәrdә tutduğu hüququnu bilmәyә sәbәb olacaq. Əgәr bizim xanımlarımız İslamın 

nәzәrdә tutduğu yolla getsәlәr, şübhәsiz, tarix boyunca müxtәlif cәmiyyәtlәrdә qadına 

olunan zülm sona çatacaq vә ondan әsәr-әlamәt qalmayacaq.  

Hörmüzqan vilayətinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 18 fevral, 1998 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Evdarlıq məharətlərini öyrənməyin lazımlığı 

İslam quruluşunda qadınların siyasi dәrki olmalıdır. Onlar evdarlıq vә hәyat yoldaşılıq 

mәharәtini bilmәlidirlәr, ictimai, siyasi elmi vә xidmәt fәaliyyәtlәri sәhnәsindә paklıq vә 

mәtanәt tәrәnnümü olmalıdırlar vә bu mühüm mәsәlәyә diqqәt yetirmәlidirlәr ki, hicab 

birinci şәrtdir. Çünki hicab olmadan qadın yüksәk dәrәcәlәrә nail olmaq üçün lazımi 

imkanları әldә etmәyәcәk. 

Müsəlman və inqilabçı qadınlarla görüşdə çıxışdan; 8 dekabr, 1993 

Keyhan qəzeti  

Qadınların yüksək elmi səviyyələrdə ixtisasa yiyələnməsi 

Ölkədə dəyərli alim və mütəxəssis qadınların olması 

Allaha hәmd olsun ki, çox görkәmli xanımlarımız var. Mәnim doğrudan da hәmişә 

xatırladıqda hәm Allaha şükür etdiyim, hәm ona bais olanlara vә şәxslәrinә dua etdiyim 

mәsәlәlәrdәn biri bu xanımların varlığıdır. Allaha hәmd olsun ki, belә alim vә mütәxәssis 

qadınların sayı bu gün çoxdur. Bәzilәrini yaxından tanıyıram, bәzilәrini yox. Amma 

bilirәm ki, var. İndi söhbәt bunların barәsindә deyil. Desinlәr ki, bunların ixtisasları azdır. 

Xeyr, çoxları öz peşәlәrindә yüksәk ixtisas hәddindәdirlәr. Mәn bir dәfә dedim ki, bu 

qadınlar tәkcә qadınlara mәxsus fәnlәrin dalınca getmәsinlәr. Bu da var. Bizim kişi diş 

hәkimlәrinә, ürәk hәkimlәrinә, mәdә-bağırsaq hәkimlәrinә, ortopedist vә göz hәkimlәrinә 

hәr bir yerdә ehtiyacımız olduğu kimi, bu işlәrdә qadınlara da ehtiyacımız var. Fәrqi 

yoxdur.  

Tibbi şəriət meyarları ilə uyğunlaşdırma qrupunun üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 7 

noyabr, 1995 

Keyhan qəzeti  
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Mömin qadınların ən yüksək elmi dərəcələrdə olması – İslam quruluşunun 

fəxri 

Universitetdә әn yaxşı elmlәri tәdris edәn vә әn yüksәk elmi dәrәcәlәr alan mömin vә 

hizbullahçı qız vә qadınlar, elәcә dә İranın yaxın gәlәcәkdә fiqhdә, fәlsәfәdә vә digәr 

sahәlәrdә yüksәk elmi dәrәcәlәr alacaq çox gәnc qadınları İslam quruluşunun fәxrlәrindәn 

sayılırlar.  

Şəfqət bacıları və mədəni qurumların işçilərilə görüşdə çıxışdan; 13 oktyabr, 1994 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Universitetlərdə yüksək dərəcələrin əldə edilməsi  

Bizim qadınlarımız universitetlәrdә elm öyrәnәrkәn yüksәk dәrәcәlәr әldә etdikdә, 

yaxud ümumrespublika konkurslarında müxtәlif fәnlәrdә birinci vә ikinci yeri tutduqda 

İslam Respublikası başıuca olur vә fәxr edir.  

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Parlaq istedadların yetişdirilməsi  

Xülasә budur ki, parlaq istedadların yetişdirilmәsi bizim mәqsәdlәrimizin biri 

olmalıdır. Bununla qadınların düşüncә sәviyyәsini yüksәk hәddә çatdırmalıyıq. 

Düşünürәm ki, bütün elmi fәnlәrdә vә incәsәnәt sahәlәrindә әgәr kütlәni yamaca 

çatdırmaq istәsәk, gәrәk zirvәdә nümunәlәr olsun, yoxsa mümkün olmayacaq. Yәni yola 

çıxmaq istәyәnlәri hәvәslәndirmәk üçün hamının imkanından xaric olan dәyәrli 

nümunәlәr olmalıdır. Sözsüz ki, hamı o zirvәyә çatmayacaq, çoxları yamacda 

dayanacaqlar.  

Əz-Zəhra Universitetinin məsul şəxsləri ilə görüşdə çıxışdan; 15 oktyabr, 1992 

İslam quruluşunda böyük qadınların yetişməsi  

İndiyә qәdәr İslamın ağuşunda böyük alim qadınlar yetişmişlәr. Bu gün bizim 

cәmiyyәtimizdә mütәxәssis, alim, hәkim, tәdqiqatçı vә incәsәnәt xadimi olan qadınlar 

çoxdur. Onların bir çoxu dәyәr yaradan düşüncә sahibi, siyasәt, icra vә qanunvericilik 

sahәsindә fәal iştirak edәn insanlardırlar.  

Xalqın müxtəlif təbəqələri və feldşerlərlə görüşdə çıxışdan; 13 noyabr 1991. 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadınların alim olması 

Elm çox әziz bir şeydir. Mәn bizim cәmiyyәtimizdә qadınların bütün fәnlәrdә alim 

olmasının tәrәfdarıyam. Əlbәttә, ötәn il, yaxud ondan qabaqkı il keçirilәn iclasda mәn tibb 

fәnnini prioritet göstәrdim. Ona görә ki, hәkimlik bizim aktual vә tәcili zәrurәtimizdir. 

Lakin әslindә qadınlar bütün fәnlәrdә öz yüksәk istedadlarını işlәtmәlidirlәr. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 25 dekabr, 1991 

Qadınlara məxsus universitetlərin təşkil edilməsinin zəruriliyi  

Eşitdim qadınlara mәxsus universitet yaratmaq barәdә söhbәtlәr gedir; yәni müәllim, 

rektor, tәlәbә, hәtta idarә işçilәrinin hamısı qadın olsun, xüsusәn dә tibb universitetlәrindә. 

Bu çox yaxşı fikirdir. Mәn belәcә uzaqdan baxıram, mәsәlәnin tәrәflәrini düzgün 
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araşdırmadan (çünki bu işә imkanım yoxdur) görürәm ki, icmali olaraq bu iş qadının 

cәmiyyәtimizdәki hәrәkәtinin ümumi vә dәyәr mәqsәdlәri ilә tam uyğun vә çox yaxşıdır. 

Ümidvaram inşallah uğur qazanasınız.  

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri və mütəxəssis həkim qadınları ilə görüşdə 

çıxışdan; 25 dekabr, 1991 

Elm sahələri – qadınların ictimai fəaliyyətinin ən münasib sahəsi 

Hәr bir növdә olan universitet vә elm işlәri qadın üçün münasibdir. Qadın әgәr müәllim 

olmaq, tәdris etmәk, kitab yazmaq, mәdәni işlәr görmәk istәyirsә, hansı fәndә olmasının 

fәrqi yoxdur, istәr humanitar elmlәr olsun, istәr tәcrübi, yaxud dini elmlәr, fәrqi yoxdur. 

Yәni qadın bütün fәnlәrә daxil olub fayda yetirә bilәr. Sözügedәn bu mәqsәdlә icraçı 

işlәrdә tәlim vә tәrbiyә әn yaxşı işdir. Sәhiyyә vә müalicә işlәri dә belәdir. Mәn ictimai 

sahәlәrdә bu işlәri bir xanımın, misal üçün, tikinti, yaxud yol mühәndisi olmasından daha 

faydalı bilirәm. Əlbәttә, bu sahә, misal üçün, neft mühәndisliyi qadına qadağan deyil, 

amma lüzumu da yoxdur. 

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1988 

Qadın həkimlərin çoxalması  

Bizim cәmiyyәtimiz tibbin müxtәlif sahәlәrindә kişi hәkimlәr qәdәr qadın hәkimlәrә dә 

ehtiyaclıdır. Ölkәdә qadın hәkimlәrin sayı elә bir hәddә çatmalıdır ki, İran qadınları öz 

xәstәliklәrini müalicә etdirmәk üçün yalnız qadın hәkimlәrә müraciәt edә bilsinlәr.  

Ölkənin mütəxəssis həkim qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 30 noyabr, 1993 

Keyhan qəzeti 

Həkimlikdə ilahi hədlərə riayət etmək 

Hәkimlik sahәsindә ilahi hәdlәrә riayәt etmәk zәruridir. Bu mәqsәdlә qadınların 

ixtisaslaşmasının çox әhәmiyyәti var. Prioritet olan sahәlәrdә qadın hәkimlәr yetişdirmәk 

üçün lazımi sәrmayәlәr qoyulmalıdır.  

Səhiyyə naziri və nazirliyin əməkdaşları ilə görüşdə çıxışdan; 14 oktyabr, 1993 

Xanımlar üçün tibb fənninin prioritet olması  

Əlbәttә, mәn burada deyim ki, tibb fәnni xanımlar üçün prioritetdir. Biz ictimai 

münasibәtlәrdә qadın vә kişi arasında bir fasilәnin olmasını düşünürüksә, qadın vә kişinin 

qeyd-şәrtsiz qarışmamasına tәkid göstәririksә vә sözün hәqiqi vә tam mәnasında hicaba 

inanırıqsa, hәkimlik mәsәlәsinә laqeyd yanaşa bilmәrik. Yәni kişi hәkimlәrin sayı qәdәr 

qadın hәkimlәr dә lazımdır. Qoy qadınlar öz tibbi işlәrindә qadın hәkimә müraciәt etsinlәr. 

Bizim bu fasilәni götürmәmәyimizә heç bir lüzum da yoxdur. 

Gәrәk elә bir iş görәk ki, qadınlar heç bir problemlә üzlәşmәdәn hәkimә müraciәt edә 

bilsinlәr vә o hәkim qadın olsun. Bәzi xanımlar elә bilirlәr ki, әgәr qadınlar tibb dәrsi 

oxuyursa, gәrәk yalnız qadınlara vә doğuş mәsәlәlәrinә mәxsus xәstәliklәr sahәsindә 

oxusunlar. Halbuki belә deyil. Xanımlar tibbin müxtәlif ixtisaslı sahәlәrini - ürәk, mәdә-

bağırsaq, sinir vә digәr sahәlәri öyrәnmәyә borcludurlar. Bu vacibdir. Bu gün bu, 

kişilәrdәn çox qadınların vәzifәsidir. Baxmayaraq ki, cәmiyyәtimizi qurmaq üçün lazım 

olan müxtәlif fәnlәrdә tәhsil almaq bu cәmiyyәtdә hamıya vacibdir. Bu gün elm 

öyrәnmәyin şәriәt baxımından hәqiqәtәn vacib olduğu günlәrdәndir. Bundan әlavә, bu, 

hәm dә ictimai baxımdan vacibdir.  
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Ölkənin qadın həkimləri ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 1990 

Tibb və təlim-tərbiyə təhsilində qadınların artmasının zəruriliyi  

Mәnim fikrimcә hәkimlik mühüm vә lazım olan işlәrdәn biridir. Çox yaxşı olar ki, 

bizim bütün sahәlәrdә qadın hәkimlәrimiz olsun vә qadınlar asanlıqla bir qadın hәkiminә 

müraciәt etsinlәr, onun yaxşı hәkim olmaması barәdә nigaranlıq çәkmәsinlәr. Mәn 

әvvәllәr eşitmişdim, deyirdilәr qadın xәstәliklәri üçün bir kişi hәkim var vә bir neçә qadın 

hәkim. Amma qadınlar kişi hәkimә müraciәt edirdilәr vә deyirdilәr ki, o, qadınlardan daha 

güclüdür vә daha yaxşı müalicә edir. Yәni qadınların özlәri qadın doktorları qәbul 

etmirdilәr. Bu, mәdәniyyәtin aşağı olmasıdır. Halbuki şübhәsiz, o qadınlar qadın 

xәstәliklәrini daha yaxşı dәrk edirlәr. Çünki onların özlәri dә bu halı yaşayırlar vә nә 

etmәk lazım olduğunu yaxşı anlayırlar. Şübhәsiz ki, hәkimin ağrı vә xәstәliklә tanış 

olması onun tәbabәtindә tәsirlidir. Öz әl-ayaqlarının sümüklәri sınmış ortopedistlәr daha 

yaxşı ortopedistlәrdir, yәni sümüyü sınmış xәstә ilә nә etmәli olduqlarını bilirlәr. Öz 

sümüyü sınmayan şәxs sümük sınmağın nә olduğunu bilmir. Qadın da özü hiss etdiyindәn 

vә yaşadığından, qadınların xәstәliklәrini necә müalicә etmәli olduğunu bacarmazmı? 

Amma tәәssüf ki, qadınlar bunu qәbul etmirlәr. O zamanlar belә idi. Bilmirәm indi dә 

belәdir, yoxsa yox. Buna әsasәn, qadın hәkimlәrin sayı çox olmalıdır ki, qadın xәstәlәr 

qadın hәkimә müraciәt etsinlәr, yada vә namәhrәmә möhtac olmasınlar. Tәlim vә tәrbiyә 

sahәlәrdindә dә belәdir. Bәlkә başqa sahәlәr dә var, mәnim yadımda deyil. 

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1988 

Qadının fətvasının qadınlar üçün höccət olması  

Mәnim fikrimcә, qadın fәqihlәr bu sahәdә işә girişmәli vә mövzunu tәyin etmәklә üç 

qan mәsәlәsini onlar araşdırmalı vә yazmalıdırlar. Güman ki, qadının fәtvası әn azı qadın 

üçün höccәtdir. Belә nәzәrә çarpır. Yәni qәzavәt mәsәlәsindә deyilәn iradlar fәvta 

mәsәlәsindә güman ki, yoxdur. Belә nәzәrә çarpır ki, eybi olmasın. 

Məşhəd həkimləri ilə görüşdə çıxışdan; 4 mart, 1997 

Keyhan qəzeti  

Mütəxəssis və alim qadınların vəzifələri 

Qadınların qadına aid mədəni işinin zəruriliyi  

Qadın toplumu qadına aid olan mәdәni işi öz işlәrinin prioriteti seçmәlidir. Qadın 

tәbәqәsini mәlumatlandırmaqla onları İslam düşmәnlәrinin mәdәni hücumu qarşısında 

güclәndirmәlidirlәr. Qadınlar özlәrinin hәqiqi şәxsiyyәtinin inkişafının çiçәklәnmәsinin vә 

dirçәldilmәsinin maneәlәrini kamil surәtdә dәrk etmәli vә bilmәlidirlәr.  

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 13 may, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Təhsilli və alim qadınların qadın problemlərinin həllindəki rolu  

Mәn bir müddәt öncә dedim. Bilmirәm xanımlar bunu mәndәn eşidiblәrmi. Bәlkә dә 

sizin bәzilәriniz eşitmiş olasınız. Mәnim fikrimcә, bu sahәdә әn böyük müqәssir 

qadınların özlәridirlәr; yәni savadlı vә tәhsilli xanımlar. Qadın mәsәlәsi üçün düzgün 

mübarizә meydanına girmәli olan alim qadınlar, mәnim fikrimcә, sәhlәnkarlıq edirlәr. 

İşlәri avam, mәlumatsız vә ürәklәri bәzәn yalnız danışmaq istәyәn şәxslәrin öhdәsinә 
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buraxırlar. Bu düzgün deyil. İş gәrәk düzgün şәkildә peşәkar, ağıllı vә hikmәtli şәxslәrin 

әlindә olsun.  

İslam Şurası Məclisinin üzvü olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 21 iyul, 1997 

Müsəlman qadınların mədəni sıçrayışını dünyaya göstərmək 

Dünya qadının mәqamını kiçiltmişdir. Siz qadınların vәzifәsi budur ki, yerinә 

yetirdiyiniz bu böyük vә inqilabçı işlәrlә - istәr feldşerliklә, istәr elmi mühitlә, istәr 

hәkimliklә, istәr tәlәbәliklә, istәr mәdәni vә müxtәlif xidmәtlәrlә qadını vә qadının 

mәdәni-islami sıçrayışını dünyaya göstәrin. Bilin ki, dünya sizdәn öyrәnәcәk.  

İslamın əziz xanımı həzrət Zeynəbin (ə) doğum günü münasibəti ilə şəfqət bacıları ilə 

görüşdə çıxışdan; 6 yanvar, 1987 

İranlı qadının həyatını öyrənməyin lazımlığı 

Bu böyük tәvәllüd münasibәti ilә pak vә mәnәviyyatlı әzәmәt kәsb etmiş Qadın günü - 

bizim cәmiyyәtimizin mütәfәkkir vә inqilabçı qadınlarının iranlı qadın, onun hәyat 

hәqiqәtlәri, böyük mәqsәdlәri, yolları vә arzuları, hәmçinin maneәlәri vә mәsәlәlәri 

barәsindә fikirlәşmәsi, İslamın maarif çeşmәsindәn istifadә etmәklә bu gün tәkcә 

müsәlman qadının yox, hәtta dünyanın hәr bir yerindәki qadının qarşısına çıxan sualları 

cavablandırması üçün gözәl fürsәtdir.  

İranın və dünyanın doqquz ölkəsinin müsəlman qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 29 

yanvar, 1989 

Cəmiyyətin dini bilgilərdə tədqiqatçı qadınlara ehtiyacı 

İndi müxtәlif elmlәrdә tәhsil almış ziyalı vә modern qadınlar mühitin dini mühit 

olduğuna görә dini cәhәtdәn düşüncә problemlәri ilә rastlaşırlar. Bir nәfәr bu problemlәri 

onlar üçün hәll etmәlidir. Əgәr bir şәhәrdә dini maarifә, tәhlil vә tәdqiqat qüvvәsinә malik 

olan bir xanım olsa, doğrudan da çox yollar açılacaq. Qadınlar onun yanına gedәcәklәr vә 

o cavab verәcәk.  

Əz-Zəhra Universitetinin məsul şəxsləri ilə görüşdə çıxışdan; 15 oktyabr, 1992 

Cəmiyyətin mədəniyyətində alim qadınların rolu  

Əgәr bizim bütün ölkәmizdә o xanım (banu Müctәhidә İsfahani) kimi İslam maarifini 

bilәn beş yüz alim qadınımız olsa, belә nәzәrә çarpır ki, biz dini maarif vә tәbliğat 

baxımından çox irәlidә olacağıq. Bu çox mühüm olacaq.  

Əz-Zəhra Universitetinin məsul şəxsləri ilə görüşdə çıxışdan; 15 oktyabr, 1992 

Elmli qadınların ağır məsuliyyəti  

Siz bacı vә qardaşlar Allaha hәmd olsun ki, elmlisiniz, dәrs oxumusunuz. Elm 

mәrhәlәlәrini keçmisiniz, kitabla vә bәzәn әcnәbi bilgilәrlә tanış olmusunuz. Sizin 

üzәrinizdә daha ağır mәsuliyyәt vardır.  

Həkimlər, feldşerlər və ölkənin ali tibbi təhsil mərkəzlərinin işçilərilə görüşdə çıxışdan; 

6 dekabr, 1989 

Tələbə qızların həvəsləndirilməsinin və tərbiyəsinin zəruriliyi  

Siz bacardığınız qәdәr xüsusәn qız tәlәbәlәri hәvәslәndirin, yetişdirin vә elm 

sahәlәrindә irәliyә aparın. Bu iş inqilabı vә ölkәni öz mәqsәdlәrinә yaxınlaşdıracaq. 
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Xalqın sizin xidmәtlәrinizә ehtiyacı var; necә ki, sizin üsulunuza, şәxsiyyәtinizә, 

mәsuliyyәtinizә vә dinә sadiqliyinizә dә ehtiyaclıdırlar.  

Ümidvaram Allah sizә uğur bәxş etsin. Dediyiniz kimi, Fatimeyi-Zәhranı (s) öz 

örnәyiniz seçin, müsәlman qadınların tәhsil problemlәri qabaqkından daha artıq aradan 

qaldırılsın. Bәzi problemlәr bәzi tәhsil mәrkәzlәrindә hәlә dә kәskin formada mövcuddur. 

İnşallah, bu problemlәr aradan qaldırılsın. Bizim müsәlman qız vә qadınlarımız bu elm 

yolunu daha artıq vә daha güclü şәkildә gedә bilsinlәr vә biz İslam meyarlarını qorumaqla 

istәr elmi baxımdan, istәr siyasi vә ictimai baxımdan bәşәr istedadının әn uca zirvәlәrinә 

çatan xanımlarla fәxr edәk. 

Ölkənin qadın həkimləri ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 1990 

Qadının mədəni və elmi işlərdə rolu  

Mәdәni vә elmi işlәr qadınların rol oynaya bilәcәyi mühüm mәsuliyyәtlәrdәndir. Siz 

hәssas vәzifәnizә uyğun olaraq mәktәblәrdә şagirdlәri mömin yetişdirmәlisiniz; zahirәn vә 

mәcburi mömin yox. İncәliklә, diqqәtlә vә mehribanlıqla iman şәrbәtini uşaqların 

vücudunun dәrinliklәrinә qәdәr süzmәyә çalışın. Bu gün beynәlxalq hegemonluğun bizim 

әleyhimizә işlәtdiyi yalnız iki vasitәdir: biri qısamüddәtli iqtisadi tәzyiq vasitәsi, digәri isә 

daha tәhlükәli olan uzunmüddәtli mәdәni fәsad vasitәsi. 

Peşәlәrin dәyәr sırasında müәllimlәr başda dururlar. Siz öz şagirdlәrinizә cihadı, 

fәdakarlığı vә gәlәcәyә baxışı öyrәtmәlisiniz ki, inqilabın gәlәcәyi tәmin olunsun. 

Ölkənin mədəniyyət mənsubu olan qadınlarının nümayəndələri ilə görüşdə çıxışdan; 27 

yanvar, 1985 

Qadınların idmanı 

Qadınlara uyğun idman  

Mәn bütün xalqa, qadın vә kişilәrә özlәrinә uyğun idmanı lazım bilirәm. Bu idman 

zәruri olaraq qәhrәmanlıq göstәrmәk vә yarışlarda iştirak etmәk mәnasında deyil. Bәzilәri 

elә bilirlәr idmançı olmaq odur ki, mütlәq yarışlarda iştirak etsinlәr. Əgәr qadınların 

idman etmәsini istәyiriksә, mütlәq yarışlarda iştirak etmәlidirlәr? Xeyr, xörәk yediklәri 

kimi, gündәlik işlәrini gördüklәri kimi, dәrs oxuduqları kimi idman da etsinlәr. İdman 

hәyatın qәti proqramlarından biri olmalıdır. 

Gənclərlə görüşdə çıxışdan; 2 fevral, 1999 

Qadınların idmanında prinsiplərə və inanclara riayət etmək  

Dediyim bu sağlam, mәqsәdli vә mәnalı idman etmәyә qadınların da haqqı var. Siz 

düşünür vә kәnar tәhriklәrin nәticәsindә soruşursunuz ki, nә üçün idman sahәsindә 

qadınlara diqqәt göstәrilmir. Bu, idman anlayışına qarşı qeyri-düzgün baxışdan irәli gәlir. 

Siz sanki idmanı yarış meydanlardan digәr yerlәrdә mümkün bilmirsiniz. İdmançı 

qadınların yarışlarda qadın vә kişilәrin gözü qarşısında görünmәmәsi sual yaradır ki, 

qadınlar nә üçün idman etmirlәr? Halbuki qadınların yarış meydanlarına çıxmamaları 

idman etmәmәlәrinә dәlil deyil. Mәsәlәnin hәqiqәti budur. Biz idmanı dәyәrli bilmәklә 

yanaşı, özümüzün digәr inanclarımıza vә prinsiplәrimizә etinasızlıq göstәrmәyi icazәli 

bilmirik. Buna görә düşünürük ki, kişi kimi qadın da idman etmәlidir. Necә ki, şübhәsiz, 

qadın hәyatın müxtәlif sәhnәlәrindә kişi ilә qarışmaqdan da çәkinmәlidir. Biz kişi 

mәşqçilәrin qadın vә qızlara idman öyrәtmәsini qәbul edә bilmәrik. Amma asanlıqla qәbul 
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edirik ki, qadın mәşqçilәr ağır, yaxud yüngül idmanın bütün növlәrindә qadınlara vә 

qızlara da fiziki tәlim keçsinlәr. 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti ilə müsahibədən; 12 dekabr, 1981 

Qadınların idman etməsində hüdudların riayət olunması  

Qadınların idman mәrkәzi elә olmalıdır ki, orada İslam sәrhәdinә dәqiqliklә riayәt 

olunsun. Qadınların idmanında qadının bәzәnmәsi vә özünü göstәrmәsi qadağandır. Çünki 

әgәr cәmiyyәt qadının özünü göstәrdiyi yerә çevrilsә, cәmiyyәtin ailә, sağlamlıq, 

gәnclәrin iffәti vә paklığı kimi ciddi mәsәlәlәri zәrbә alacaq. 

Ölkənin idman məmurları ilə görüşdə çıxışdan; 29 dekabr, 1996 

Ettelaat qəzeti  
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Yeddinci fəsil: Qadın və ictimai fəaliyyət 

İslam quruluşunda qadının ictimai yeri 

İctimai quruluşlarda qadının layiqli yerinin izah olunmasının zəruriliyi  

İctimai quruluşlarda vә cәmiyyәtdә qadının yerinin qadınlara layiqli şәkildә izah 

olunması fikri bizim dövrümüzün әn zәruri mәsәlәlәrindәn biridir. Çünki bizim fikrimizcә 

bu iş indiyәdәk görülmәmişdir. 

"Qadın və qlobal İslam inqilabı" beynəlxalq konfransında çıxışdan; 6 fevral, 1988 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

İslam və qadının ictimai yeri 

İslam baxışından qadın bir insan olaraq bütün tәkamül mәrhәlәlәrini keçmәlidir. Qadın 

kişi kimi bir alim, ixtiraçı, filosof, siyasәt, idarә vә dövlәt işlәrindә fәal element kimi 

cәmiyyәtә xidmәt göstәrә bilәr.  

"Qadın və qlobal İslam inqilabı" beynəlxalq konfransında çıxışdan; 6 fevral, 1988 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Beyət - qadının siyasi və ictimai işlərdə fəaliyyəti  

İslamda qadının beyәti, qadının mülkiyyәt hüququ, qadının әsas siyasi vә ictimai 

fәaliyyәtlәrdә iştirakı tәsbit olunmuşdur: “Ey Peyğәmbәr! Mömin qadınlar Allaha heç bir 

şәrik qoşmayacaqları, oğurluq vә zina etmәyәcәklәri, övladlarını öldürmәyәcәklәri, özgә 

kişilәrdәn olan uşaqlarını yalandan әrlәrinә isnad etmәyәcәklәri vә heç bir yaxşı işdә sәnin 

әleyhinә çıxmayacaqları barәdә sәnә beyәt etmәk üçün yanına gәldiklәri zaman onların 

beyәtini qәbul et“.1 Qadınlar gәlib Peyğәmbәrlә (ә) beyәt edirdilәr. İslam Peyğәmbәri 

buyurmadı ki, kişilәr gәlib beyәt etsinlәr, qadınlar da onların sәs verdiyi vә qәbul etdiyi 

hәr bir mәsәlәni qәbul etmәyә mәcbur olsunlar. Xeyr, dedi ki, qadınlar da beyәt etsinlәr, 

bu hökumәti, bu ictimai vә siyasi düzәni qәbul etmәkdә onlar da iştirak etsinlәr. Qәrblilәr 

bu sahәdә İslamdan min üç yüz il geridә ola-ola bu iddiaları edirlәr. Mülkiyyәt hüququ 

barәsindә dә belәdir. İctimai vә siyasi mәsәlәlәrә aid olan digәr sahәlәrdә dә belәdir. 

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 21 sentyabr, 2000 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Təbii xüsusiyyətlərini qorumaq şərti ilə qadının müxtəlif fəaliyyətlərə 

həvəsləndirilməsi 

Bu İslamın nәzәridir. Qadının hәm qadınlıq xüsusiyyәti (onun bütün duyğuları vә 

istәklәri bu qadınlıq istәklәri әsasındadır) qorunmuşdur. O, mәcbur edilmәmişdir. Qadın 

olmaq tәbii vә fitri bir xüsusiyyәt vә bütün qadınlıq duyğularının vә fәaliyyәtlәrinin 

әsasıdır. İslamın baxışında bu qorunmuşdur. Hәm eyni zamanda onun üzünә elm meydanı, 

mәnәviyyat meydanı, tәqva meydanı vә siyasәt meydanı açılmışdır. O hәm elm 

öyrәnmәyә hәvәslәndirilmişdir, hәm dә müxtәlif ictimai vә siyasi sahәlәrdә fәaliyyәt 

göstәrmәyә. Sonra ailә daxilindә kişiyә deyilmişdir ki, vәzifә göstәrmәk, mәcbur etmәk, 

                                                           

1 Mumtəhinə, 12 
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hәddini aşmaq, cahilanә vә qeyri-qanuni güc göstәrmәk haqqın yoxdur. Bu, İslamın 

baxışıdır.  

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 21 sentyabr, 2000 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadınların İslam cəmiyyətinin bütün sahələrində böyük rolu  

Bizim ölkәmizdә qadınlar tәyinedicidirlәr. Bizim ölkәmizin mühüm mәsәlәlәrindә 

qadının iştirak etmәdiyi bir yer yoxdur. Əgәr qadınlar olmasaydı, müharibә olmazdı. Əgәr 

qadınlar inqilabla әlbir olmasaydılar, inqilab ümumiyyәtlә qәlәbә çalmazdı. Əgәr qadınlar 

olmasaydılar, bu әzәmәtli tәdbir belә tәntәnә ilә vücuda gәlmәzdi. Ümumiyyәtlә bizim 

inqilabımızın әlli faizi qadınların sayәsindә olub. Biz qadınlar üçün dәyәr tanıyırıq. Əgәr 

mәclisdә qadın olsa, biz gedirik. Bizim İslam Şurası Mәclisimizin daxilindә qadın var. 

Bizim İslam cәmiyyәtlәrimizdә qadın var. Bizim cümә namazımızda qadın var. Bizim 

mәscidlәrimizdә qadın var. Biz heç bir yerdә qadının iştirakına qarşı çıxmırıq. Biz qadının 

uyğun olmayan geyiminә qarşı çıxırıq. Biz qadının qeyri-düzgün rәftarına qarşı çıxırıq. 

Qadın vә kişi şәrab içmәk istәdiklәri yerdә, tәbii ki, biz iştirak etmirik. 

Tehranın cümə namazı xütbəsindən; 24 yanvar, 1986 

Keyhan qəzeti 

Qadınların cəmiyyətdə təyinedici və qurucu təsiri  

Əgәr müsәlman qadınlar çalışmasaydılar, İslam hökmlәrini vә tәlimlәrini, İslamın 

әzәmәtli mәsuliyyәtlәrini özlәrinә yönәlik bilmәsәydilәr vә ona әmәl etmәsәydilәr, bu 

inqilab qәlәbә çalmazdı, bu mәcburi müharibә vә İranın müsәlman xalqının sәkkizillik 

müdafiәsi nәticә әldә etmәzdi. Bu gün dә әgәr müsәlman qadınlar sәhnәdә olmasalar, 

quruculuq meydanı nöqsanlı olacaq vә quruculuq işi lәngiyәcәk. 

Mәsәlә tәkcә bundan ibarәt deyil ki, qadınlar ölkә әhalisinin yarısını tәşkil edirlәr. Bu 

mәsәlәyә kәmiyyәt gözü ilә baxmaq olmaz. Bәli, qadınlar ölkә әhalisinin yarısıdırlar. 

Amma qadının bu yarı tәsiri bu ölkәnin tale mәsәlәlәrinә qarışmaq istәdikdә, bütün 

әhalinin yarı tәsirindәn artıq olur. Bir zaman biz insanların bir mәcmusunu tәsәvvür edirik, 

onların yarısının әlli faiz miqdarında rolu vardır. Lakin cәmiyyәtdә qadın faktoru belә 

deyil, bundan yüksәkdir.  

Əgәr bir cәmiyyәtdә qadınlar bir düşüncәyә bağlanıb, bir yolda addımlasalar vә 

maneәlәrә baxmayaraq, o yolu davam etdirsәlәr, onların öz övladları, hәyat yoldaşları, 

hәtta qardaşları vә ataları üzәrindә tәyinedici vә qurucu tәsiri olacaq. Gәnclәri tәrbiyә edib 

müxtәlif yollara qoşan ilk növbәdә analardır. Düzdür, başqa amillәrin dә rolu var, çox 

rolları da var. Amma ananın rolu o rollardan az deyil vә bәzәn artıq olur. Qadının tәkcә 

özü bir yolla getmir, kişilәri dә o yolla aparır. Bir cәmiyyәtdә qadınların tәfәkkürünün 

әhәmiyyәti bundadır. 

Hörmüzqan vilayətinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 18 fevral, 1998 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Qadının bütün ictimai səhnələrdə iştirakı  

Qadın bütün ictimai sәhnәlәrdә iştirak edә bilәr: dәrs oxuya bilәr, dәrs verә bilәr, pul 

qazana, idarә işindә çalışa, fәhlәlik edә bilәr. Kişinin cәmiyyәtdә gördüyü bütün ictimai-

siyasi fәaliyyәtlәri vә mübarizәlәri qadın da hicabla görә bilәr.  

Cümə namazı xütbəsindən; 31 oktyabr, 1986 
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İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Müsəlman qadın üçün ictimai, siyasi və elmi fəaliyyət hüququ 

İkinci meydanda – ictimai, siyasi, elmi vә müxtәlif fәaliyyәtlәr meydanında müsәlman 

qadının müsәlman kişi kimi haqqı var; haqqı var ki, dövrün tәlәbini, hiss etdiyi boşluğu vә 

öz üzәrindә duyduğu vәzifәni yerinә yetirsin. Necә ki, misal üçün, bir qız hәkim olmaq, 

yaxud iqtisadi fәaliyyәt göstәrmәk, yaxud elmi sahәlәrdә işlәmәk, yaxud siyasi işlәrә 

qoşulmaq, yaxud jurnalist olmaq istәdikdә, meydan onun üçün açıqdır.  

İffәtә riayәt etmәk vә qadın vә kişinin qarışmaması şәrti ilә İslam cәmiyyәtindә 

meydan qadın vә kişi üçün açıqdır. 

Xuzistan qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 11 mart, 1997 

Qadınların müxtəlif elmi və siyasi konfranslarda iştirakı 

Bu gün İslam Respublikası dövründә tәlәbә qızların sayı, ali tәhsil mәrkәzlәrindә tәhsil 

almış qadınların sayı, sәhiyyә mәrkәzlәrindә, elm vә tәdqiqat işlәrindә çalışan qadınların 

sayı, elәcә dә ölkә vә beynәlxalq siyasәt sәhnәsindә iştirak edәn qadınların sayı keçmişlә 

müqayisәedilmәzdir. Bu gün iranlı müsәlman qadın beynәlxalq toplumlarda, müxtәlif elmi 

vә siyasi konfranslarda güclü şәkildә iştirak edir, öz ölkәsinin vә xalqının hüququnu vә 

fikrini müdafiә edir.  

Şəfqət bacıları və mədəni qurumların işçilərilə görüşdə çıxışdan; 13 oktyabr, 1994 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadın - cəmiyyətin islahının vasitəsi  

Bu gün qadın nәinki fәsad vasitәsi olmur, hәtta cәmiyyәtin islahı vasitәsidir vә inqilab 

sәhnәsindә görünür. 

Ölkənin mədəniyyət mənsubu olan qadınlarının nümayəndələri ilə görüşdə çıxışdan; 27 

yanvar, 1985 

Keyhan qəzeti 

Cəmiyyətin islahında qadının və ailənin dəyərli rolu  

Əgәr qadının varlığı sayәsindә ailә sağlam yer olsa, cәmiyyәt bütünlüklә islah 

olunacaq. Cәmiyyәtin islahında qadınların çox dәyәrli rolu vardır. 

Feldşerlərlə görüşdə çıxışdan; 4 oktyabr, 1995 

Keyhan qəzeti 

Cəmiyyətdə qadının dəyərinin yüksəldilməsi  

Sabah bizim xalqımız, xüsusәn qadınlar öz nümayişlәri ilә Qadın gününü hörmәtlә yad 

edәcәklәr. Amma mәn qadınlara vә cәmiyyәtimizin bütün insanlarına tövsiyә etmәk 

istәyirәm ki, nümayişlә kifayәtlәnmәsinlәr. Sabahı elә bir gün etsinlәr ki, cәmiyyәtdә 

qadının dәyәrinin yüksәldilmәsi yolunda addım atılsın. Hәqiqәt budur ki, qorxu vә 

qaranlıq dövründә İslam әleyhinә olan әcnәbi mәdәniyyәtin hökmranlığı boyunca bizim 

kişi vә qadınımızı, xüsusәn dә qadınlarımızı öz uca insani şәxsiyyәtindәn endirmişdilәr. 

Bu gün hәmin tәnәzzüllәrin islahı günüdür. Qadın cәmiyyәtinin inkişafı üçün әvvәla 

evlәrdә, tәhsil ocaqlarında, tәlim vә tәrbiyә mәrkәzlәrindә qadınların elm vә tәhsilinә 

xüsusi diqqәt göstәrilsin. Qadını evdә cәmiyyәtin bilgilәrindәn uzaq halda saxlamayaq, 

evini onun üçün mәktәb edәk. Kitab vә tәhsili onun ixtiyarına qoyaq. İkincisi isә, inqilab 
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cәrәyanlarında vә cәmiyyәtin inqilab vә quruculuq işlәrindә qadınların ictimai fәaliyyәti 

üçün yol açaq. Atalar vә analar övladlarının vә qızlarının inqilab fәaliyyәtlәrinә imkan 

әldә etmәlәri üçün kömәk etsinlәr. Əlbәttә, hәm dә ehtiyatlı olsunlar, çünki inqilab 

düşmәnlәri cәmiyyәtin hәssas nöqtәsini, yәni qadınları hәdәf seçmişdir. Diqqәtlәrini 

toplasınlar. Qızlar vә qadınlar onların dağıdıcı tәbliğat sahәsinә girmәsinlәr, amma ictimai 

fәaliyyәtlәrlә mәşğul olsunlar. 

Terrordan qabaqkı cümə namazının son xütbəsi: 24 aprel, 1981 

Ailə məsuliyyətini önə keçirməklə qadınların ictimai məsuliyyəti  

Qadının ailә vә daxili mәsuliyyәti haqda söhbәt etdikdә mәqsәdimiz bu deyil ki, 

qadının üzәrindәn ictimai mәsuliyyәt götürülmәlidir. İctimai mәsuliyyәt dә onun 

üzәrindәdir. Ailә mәsuliyyәti bundan ayrıdır, lakin burada birincilik mövcuddur. Necә ki, 

kişi barәsindә dә birincilik vardır. 

Kimsә düşünürmü kişi evin çörәk qazananı olduğuna görә heç bir ictimai mәsuliyyәt 

daşımır? Ümumiyyәtlә belә bir şey tәsәvvür etmәk mümkündürmü? Halbuki biz bilirik ki, 

ictimai mәsuliyyәtlәri qәbul etmәkdә mәqsәd çörәk qazanmaq deyil, hәtta bәzәn onunla 

ziddiyyәt dә tәşkil edir. Yәni bәzәn kişi ictimai mәsuliyyәtlәri üzәrinә götürmәk istәsә, 

ailәsinin çörәk qazanması ilә mәşğul olmaması da mümkündür. Buna görә orada 

minimumla razılaşır. Bu sözü eynilә qadın barәsindә dә deyirik. Yәni qadının ailә 

mәsuliyyәti vә daxili mәsuliyyәti haqda söhbәt etdikdә mәqsәdimiz bu deyil ki, ictimai 

mәsuliyyәt qadının üzәrindәn götürülsün. İctimai mәsuliyyәt dә onun boynunadır vә o 

bundan başqadır. Lakin burada birincilik mövcuddur; necә ki, kişi barәsindә dә birincilik 

var. Buna әsasәn, "qadınların ailә mәsuliyyәtlәri var vә evin daxili işlәri onun 

öhdәsindәdir" - dedikdә mәnası bu deyil ki, ictimai mәsuliyyәt onların üzәrindәn 

götürülmüşdür. Onlar bu mәsuliyyәti qorumaqla bacardıqları qәdәr ictimai vә siyasi işlәrlә 

mәşğul olmalıdırlar. 

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1988 

Qadınlarda ictimai şəxsiyyət hissi 

Bu әzәmәtli toplumun bir üzvü kimi qadının ictimai şәxsiyyәti çox әhәmiyyәtә 

malikdir. Qadınlar keçmişdә ümumiyyәtlә bu mәsәlәyә diqqәt yetirmir vә әhәmiyyәt 

göstәrmirdilәr. Cәmiyyәtin ümumi işlәrindә qadınlar üçün rol düşünülmürdü; heç özlәri dә 

bir rol fәrz etmirdilәr, xüsusәn dә bu gün deyilәn geniş miqyasda. İndi siz baxın, ucqar 

kәndlәrin vә şәhәrlәrin bütün qadınları bu inqilabın keşikçilәr toplumunun üzvlәri vә onun 

sahiblәri olaraq özlәrinә mәqam tanıyırlar. Bu baxımdan qadın vә kişi arasında heç bir 

fәrq yoxdur. Hәtta bәzәn qadınlar cәmiyyәtin işlәrinә qarşı daha hәvәskar, daha inamlı vә 

daha aydın baxışlıdırlar, ölkәni vә onun işlәrini özlәrininki bilirlәr.  

Bizim qadınlarımız arasında, özü dә cәmiyyәtin belә geniş miqyasında belә bir hiss nә 

zaman mövcud olmuşdur? Bu, inqilabın faydasıdır. Kişilәrdә vücuda gәlәn özünüdәrk vә 

ictimai şәxsiyyәt hissi demәk olar ki, qadınlarda daha sürәtlә vücuda gәlmişdir. Əvvәllәr 

belә bir şey olmamışdır, lakin bu gün geniş şәkildә mövcuddur. Hәmçinin qadınlara xas iş 

vә peşәlәr, ana vә hәyat yoldaşı olmağın qәdrini bilmәk - diqqәt göstәrilәn 

mәsәlәlәrdәndir.  

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 6 yanvar, 1991 
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İslamın qadınları dini, siyasi və elmi fəaliyyətlərdə iştirak etməyə 

həvəsləndirməsi  

İslam dini, siyasi, elmi vә mәdәni fәaliyyәtlәrdә iştirak etmәyi qadınlara qadağan etmir, 

hicaba vә İslam qaydalarına riayәt etmәklә ona hәvәslәndirir dә.  

Günbəzin şəhid ailələrinin toplantısında çıxışdan; 19 oktyabr, 1995 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadın əzəmətinin və azadlığının zirvəsi  

Öz idealları, inqilabi amalları vә imanı üçün bu qәdәr fәdakarlıq göstәrmәyә hazır olan 

bu qadın fәxrin, әzәmәtin vә azadlığın zirvәsindәdir, yoxsa işi-gücü özünü bәrli-bәzәkli 

bir mәhsul kimi hәris gözlәrin vә hәris әllәrin ixtiyarında qoymaq olan qadın? Bu 

cәmiyyәtin anaları vә xanımları belә qadınlardır.  

Xütbələrdən: 14 mart, 1986 

Keyhan və İslam Cümhuriyyəti qəzetləri 

Siyasi və elmi işlərdə qadınların fəaliyyətinin çoxalması  

Biz siyasi meydanlarda da elә xanımlar görmüşük vә görürük ki, tәhlil vә nitq 

qabiliyyәtinә malikdirlәr vә İslam quruluşunda mәsuliyyәt qәbul etmәyә hazırdırlar. Bu 

yenә dә artmalı vә irәlilәmәlidir. Elmi sahәdә sizin özünüz bunun real nümunәlәrisiniz. 

Müxtәlif fәnlәrdә sizin kimilәrdәn mövcuddur.  

Ölkənin qadın həkimləri ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 1990 

İslam məqsədilə qadınların ictimai fəaliyyət müsabiqəsi  

Qadınların müxtәlif yerlәrdә - müharibә sәhnәlәrindә, siyasi hadisәlәrdә, nümayişlәrdә, 

elm vә quruculuq işlәrindә iştirakı vә tәsiri İranda qadınların ictimai fәaliyyәtinin daim 

artmaqda olmasının göstәricisidir. İslam mәqsәdlәri ilә qadınların İran cәmiyyәtinin 

müxtәlif sәhnәlәrindә fәaliyyәt müsabiqәsi İslam inqilabının qәlәbәsindәn qabaqkı dövrә 

qayıdır. 

Ölkə qadınlarının bir qrupu ilə görüşdə çıxışdan; 23 noyabr, 1994 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadının siyasi və ictimai faəliyyətlərdə sıçrayışı  

Bu gün iranlı qadın inqilabdan öncә kişilәrin dә iştirak etmәdiyi sәsvermәdә iştirak edir 

vә siyasi fәaliyyәtlәrә qoşulur. İranlı qadın cümә namazlarında iştirak edir, müxtәlif 

hadisәlәr zamanı şüar vә fikir bildirir. Müharibә barәsindә fikir yürüdür, fәal iştirak edir, 

övladını, qardaşını vә hәyat yoldaşını cәbhәyә göndәrir. Əgәr qadınların çoxu 

hәvәslәndirmәsәydilәr, hәyat yoldaşları vә övladları müharibә meydanına getmәzdi. 

Xülasә budur ki, xanımlar ictimai vә siyasi mәsәlәlәrdә geniş fәaliyyәt göstәrirlәr. 

Baxmayaraq ki, bu gün bizdә çox fәal olan Qadınlar cәmiyyәti, yaxud Qadınlar komitәsi 

adlı bir tәşkilat yoxdur. Amma qadınlar arasında ümumi bir fәaliyyәt mövcuddur. Bu 

xüsusi cәmiyyәtә aid deyil, iranlı qadına vә iranlı cәmiyyәtә mәxsusdur, bu qadının siyasi 

vә ictimai fәaliyyәtlәrdәki irәlilәyişindәn bir nümunәdir. 

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1988 
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Ölkə quruculuğunda qadınların əsaslı rolu  

İslam ölkәsinin quruculuğu dövründә hәm xalq, hәm mәmurlar böyük İranı hәm maddi, 

hәm ictimai quruluş baxımından, hәm dә mәnәvi cәhәtlәrdәn hәqiqi formada yenidәn 

qurmaq fikrindәdirlәr. Biz bu dövrdә әn çox, insan qüvvәsinә arxalanırıq.  

İnsan qüvvәsindәn söhbәt düşdükdә diqqәt yetirmәliyik ki, ölkә әhalisinin vә insan 

qüvvәlәrinin yarısı ölkәnin qadınlarıdır. Əgәr qadın barәsindә yanlış baxış mövcud olsa, 

hәqiqi mәnasında vә geniş sәviyyәdә quruculuq mümkün olmayacaq. 

Xuzistan qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 11 mart, 1997 

İctimai fəaliyyətin zəruriliyi 

Qadının müxtəlif qanuni fəaliyyətlərdə iştirakı  

Qadın ümumi iş vә cihad meydanında, ümumi qanuni fәaliyyәtlәrdә, düşmәnlә 

mübarizә sәhnәsindә vә quruculuq işlәrindә müxtәlif formalarda vә geniş miqyasda iştirak 

etmәlidir. 

“Qadın günü” jurnalının xüsusi buraxılışı ilə müsahibədən; 25 aprel, 1981 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

İqtisadi və siyasi fəaliyyətlərdə qadının məsuliyyəti  

Qadınların ictimai sahәdә fәaliyyәti tamamilә icazәli vә istәnilәn fәaliyyәtdir. Onlar 

İslam qaydalarını qorumaqla bunları yerinә yetirsinlәr vә cәmiyyәtin fәal qüvvәsinin 

yarısını cәmiyyәtә tәqdim etsinlәr.  

Quruculuq fәaliyyәtindә, iqtisadi fәaliyyәtdә, ölkәnin, bir şәhәrin, bir kәndin vә bir 

toplumun işlәri üçün vә ailәnin şәxsi işlәri üçün mütaliә etmәkdә, proqram hazırlamaqda 

vә düşünmәkdә qadınla kişi arasında fәrq yoxdur. Hamı mәsuliyyәt daşıyır vә hamı 

işlәmәlidir. 

Xuzistan qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 11 mart, 1997 

Müsəlman qadının ictimai fəaliyyətlərlə məşğul olması  

Qadını vә kişini eyni formada ictimai mәsuliyyәtlәrә malik edәn bütün İslam 

vәzifәlәridir. “Kim müsәlmanların vәziyyәtinә laqeyd halda sәhәr etsә, müsәlman deyil” 

hәdisi tәkcә kişilәrә mәxsus deyil. Qadınlar da müsәlmanların vәziyyәti, İslam cәmiyyәti, 

İslam dünyasının işlәri vә dünyada baş verәn bütün mәsәlәlәr qarşısında mәsuliyyәt hiss 

etmәli vә çalışmalıdırlar. Çünki bu, İslam vәzifәsidir. 

Xuzistan qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 11 mart, 1997 

Qadının səhnədə olması – yəni ailənin səhnədə olması 

Əgәr ölkә qadın toplumunu İslam tәlimlәrinә arxalanmaqla İslamın istәdiyi tәlimlәrlә 

tanış edә bilsә, mәnim şübhәm yoxdur ki, ölkәnin inkişafı, tәrәqqisi vә ucalması qat-qat 

güclәnәcәk. Qadınlar mәsuliyyәt hissilә hansı meydana qoşulsalar, o meydanda inkişaf bir 

neçә qat artıq olacaq. Xanımların müxtәlif meydanlarda iştirak etmәsinin xüsusiyyәti 

budur ki, ailәnin qadını meydana qoşulduqda, hәm kişi, hәm dә övladlar meydana 

qoşulurlar. Kişinin fәaliyyәti belә deyil, lakin qadının fәaliyyәti belәdir. Qadın hansı 

meydana daxil olsa, evin xanımı olan qadın әslindә o evin hamısını hәmin meydana daxil 

edir. Qadınların müxtәlif sahәlәrdә fәaliyyәti çox әhәmiyyәtlidir. 



 82 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Analıq və həyat yoldaşı rolunu ifa etməklə yanaşı ictimai fəaliyyətin 

zəruriliyi  

Qәrb cәmiyyәtlәrinin әksinә olaraq, İslam cәmiyyәtdә anaların vә qadınların rolu 

üzәrindә çox tәkid göstәrir. Düşünür ki, gәlәcәk tarixin tәmin olunması üçün cәmiyyәtin 

anaları islah olmalıdırlar. İslamda kim qadını savadsızlığa, ictimai işlәrdә iştirak 

etmәmәyә, ana vә hәyat yoldaşı olmağa etina göstәrmәmәyә hәvәslәndirsә, xәyanәt 

etmişdir. 

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1985 

Qadının və İslam inqilabının qarşılıqlı təsirləri 

İmam Xomeyninin nəzərində qadının İslam inqilabında rolu  

İnqilabın böyük müәllimi hәzrәt İmam Xomeyni qadının inqilabda – istәr inqilabın baş 

vermәsindә, istәr onun davam etdirilmәsindә rolunu, hәmçinin İslam cәmiyyәtinin 

tәkamülündә, İslam vә inqilab tәrbiyәsindә onun mövqeyini çox böyük sayırdı. Doğrudan 

da belәdir. Bunun üçün iranlı vә müsәlman qadın çürük Qәrb mәdәniyyәtinin qurduğu 

tәlәlәrdәn qurtulmaq üçün möhkәm iradә ilә öz işini davam etdirmәli, qadını özlәrinin 

dağıdıcı vә әsarәtli siyasәtlәrini icra etmәk üçün vasitә etmәk istәyәn şәxslәrin hiylәlәrinә 

әsla uymamalıdır. 

“İmam Xomeyninin baxışında qadın şəxsiyyətinin araşdırılması” seminarına 

müraciətdən; 25 oktyabr, 1989 

İslam inqilabının qələbəsində və davam etdirilməsində qadınların rolu  

Qadınlar inqilabın qәlәbәsindә, davam etdirilmәsindә vә onillik dövrün böyük 

hadisәlәri qarşısında әn bariz vә әn parlaq rollardan birini ifa etmişlәr. Bizim böyük vә 

mәrhum imamımız bu hәssas rola görә dәfәlәrlә İslam Respublikası qadınlarını mәdh 

etmiş vә bu sahәdә gәlәcәk nәsillәr üçün özünün mühakimәsinin dәyәrli yadigarlarını 

qoymuşdur. 

Həzrət İmam Xomeyninin vəfatının qırxıncı günündə hörmətli İran xalqına 

müraciətdən; 14 iyul, 1989 

Qadınların iştirakı və fədakarlığı – İslam inqilabında və müharibədə 

qələbənin amili 

İslam hәrәkatı İslam inqilabı mәrhәlәsinә çatdıqda qadınlar İslamın qadın toplumuna 

dair tәsәvvürü әsasında irәliyә düşdülәr vә imam haqlı olaraq buyurdu ki, әgәr qadınlar bu 

hәrәkatda hәmkarlıq göstәrmәsәydilәr, inqilab qәlәbә çalmazdı. Şübhәsiz, әgәr qadınlar 

küçәlәrdә vә әzәmәtli nümayişlәrdә iştirak etmәsәydilәr, inqilab dövründә qadınların 

әzәmәtli vә tәntәnәli iştirakı olmasaydı, inqilab qәlәbә çalmazdı. Əgәr mәcburi 

müharibәdә şәhid anaları vә şәhidlәrin hәyat yoldaşları (mәn bunların min nәfәri ilә 

görüşüb, söhbәt etmiş vә onların xüsusiyyәtlәrini müşahidә etmәk şәrәfinә nail olmuşam) 

öz imanlarını, öz dözümlәrini, öz müqavimәtlәrini, öz bilgilәrini, müharibәnin tәlәfatları, 

gәnclәrin vә kişilәrin fәdakarlıqları qarşısında öz aydın baxışlarını nümayiş 

etdirmәsәydilәr, müharibә qәlәbәyә çatmazdı. Əgәr şәhid anaları, şәhidlәrin hәyat 
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yoldaşları dözümsüzlük etsәydilәr, kişilәrin ürәyindәki Allah yolunun cihad vә şәhadәt 

şövqü quruyardı, belә qaynamazdı, cәmiyyәtә belә tәravәt bәxş etmәzdi. Müharibә 

meydanında da qadınlar birinci dәrәcәli rolları ifa etdilәr. Əgәr inqilab boyunca qadınların 

vәfadarlıqları, qadınların duyğuları, qadınların müxtәlif meydanlarda, yürüşlәrdә vә 

seçkilәrdә iştirakı olmasaydı, şübhәsiz, bu әzәmәtli xalq hәrәkatı belә formalaşıb davam 

edә bilmәzdi. Bu, İslamın baxışıdır.  

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 21 sentyabr, 2000 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

İslam inqilabından sonra qadınların məqamının ucalması  

İslam inqilabının qәlәbәsindәn sonra qadınların cәmiyyәtdәki mәqamı yüksәlmiş vә 

müxtәlif mәsәlәlәrdә onların әsaslı rolu müәyyәn olunmuşdur.  

Məclis üzvü olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 6 oktyabr, 2001 

Keyhan qəzeti 

İslam inqilabı – qadınların yeni yolunun başlanğıcı 

İnqilab sәddi sındırdı, qadınlar üçün yeni yol açdı. Onlar inqilabın işlәrindә güclü vә 

geniş fәaliyyәt göstәrә bildilәr. Baş verәn әzәmәtli nümayişlәr, toplantılar vә seçkilәrdә 

iştirak bu yeni yolun başlanğıcı idi. Lakin bu, şübhәsiz ki, keçmişdәki uzun dövrün 

geriliklәrini düzәldә bilmәzdi vә bilmir. 

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1988 

İslam inqilabında müsəlman qadının dəyəri 

İnqilab müsәlman qadınlara elә dәyәr bәxş etdi ki, iranlı qadın özünün tarixi boyunca 

heç zaman bu qәdәr mövqe vә dәyәrә malik olmamışdı. 

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1985 

Qadın və onun dəyərləri sahəsində fikirlər təqdim etmək  

Bәli, bu gün İran xalqı inqilabın sayәsindә qadın vә onun dәyәrlәri barәsindә yeni 

fikirlәr tәqdim etmәyә, dәyәrli vә üstün qadının yeni modelini yaratmağa qadir olmuşdur. 

Bu böyük uğur, hәmişәyaşar vә tәqlidә layiq bir hәrәkәtdir. Qәrb qurumları vә mәtbuatı 

tәrәfindәn qadağa vә müqavimәt qalmaqalına rәğmәn, bu hәrәkәtin tәsirlәrini dünyada 

müşahidә etmәk olar.  

İslam İranının mütәfәkkir vә mәlumatlı qadınları öz aydın yollarını davam etdirmәli, 

möhkәm addımlar atmalıdırlar. Olmasın ki, bәsit vә qafil insanlarda göründüyü kimi, 

inqilabçı nәsil vә mömin qadınlar da yenidәn puç istehlaka, dәbdәbәçiliklәrә vә qeyri-

inqilabçı tәmayüllәrә üz tutsunlar, yaxud kişilәrlә sәrhәdsiz qarışmaqda cahiliyyәt 

әnәnәsini yenidәn dirçәltsinlәr. 

Siz belә seminarlarda vә toplantılarda imamın vә inqilabın qadın barәsindәki yolunu 

davam etdirmәk üçün düzgün üsulları yazmalı vә bu yolun davam etdirilmәsini tәmin 

etmәlisiniz.  

“İmam Xomeyninin (r) baxışında qadın şəxsiyyətinin araşdırılması” seminarına 

müraciətdən; 25 oktyabr, 1989 
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İslam inqilabının qələbəsində qadınların iki təsirli rolu  

İslam inqilabının qәlәbәsindә qadınlar iki müsbәt vә tәsirli rola malik idilәr. Onların 

birinci rolu öz mübarizәlәrindә müsbәt vә düzgün fәaliyyәt, daha çox әhәmiyyәtә malik 

olan ikinci rolları isә mübarizәdәn irәli gәlәn problemlәrә dözüm, tәmkinlik vә kömәk idi.  

İslam inqilabında qadınların çoxu öz hәyat yoldaşlarını hәvәslәndirirdilәr. İnqilabda әn 

çox problemlәr adәtәn mübarizlәrin hәyat yoldaşlarına aid idi.  

Mübarizәnin son iki-üç ilindә inqilabın vә xalqın әzәmәtli qiyamının qәlәbәsindә 

qadınların rolu birdәn-birә möhtәşәm şәkildә qabardı. Qadınlar birinci tәhlükәli yürüşә 

başladılar, tәhlükә dolu mübarizә meydanlarında fәal vә nәzәrәçarpacaq şәkildә iştirak 

etdilәr.  

Qadınlar İslam inqilabının qәlәbәsindәn sonra da inqilabın bütün böyük dәvәtlәrinә 

cavab verәn ilk şәxslәrdәn idilәr. Qadınlar fәaliyyәt vә mübarizә meydanında bu günә 

qәdәr dә kişilәrdәn qat-qat öndәdirlәr. 

"Qadın və qlobal İslam inqilabı" beynəlxalq konfransında çıxışdan; 6 fevral, 1988 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

İnqilabın qadınlara ehtiyacı 

Ey müsәlman qadın! Ey körpә uşağını qucağına götürüb tәhlükә meydanına gedәn, 

özünün vә uşağının canını tәhlükәyә salan ana! Ey ana! Ey gәlin! Ey fәdakarlıq götәrmәyә 

hazır olan vә nәticәdә inqilabı qәlәbәyә çatdıran bacı! Əgәr sәn müsәlman qadının iman 

vә iradә gücü olmasaydı, inqilab qәlәbә çalmayacaqdı. Bu gün dә inqilab sizә ehtiyaclıdır. 

Cümə namazı xütbəsindən; 4 iyul, 1980 

Qadınların ardınca kişilərin canfəşanlığı  

Əgәr qadınlar inqilaba qoşulmasaydılar, inqilab qәlәbә çalmayacaqdı. Gәnclәr inqilabın 

sıralarına qoşulmaq üçün evdәn çıxmayacaqdılar, anaları qoymayacaqdı, anaları әn azı, 

onları hәvәslәndirmәyәcәkdi. Əgәr qadınlar inqilaba könül vermәsәydilәr, kişilәr belә 

azad şәkildә inqilab sıralarında canfәşanlıq göstәrmәzdilәr. 

Xalqın müxtəlif təbəqələri və feldşerlərlə görüşdə çıxışdan; 13 noyabr, 1991 

Qadınların inqilabdakı qəhrəmanlığı  

İnqilabda qadınların rolu çox olmuşdur. İnqilabın qәlәbәsindәn sonra bu günә qәdәr dә 

doğrudan da ölkә qadınları bütün sәhnәlәrdә böyük rol oynamışlar. Bu çox böyük vә 

heyrәtamiz bir hadisәdir. Mәn düşünürәm ki, qadınlar inqilabdan qabaqkı dövrdә vә o 

rejimin zamanında siyasi vә mәdәni zülmә mәruz qalmışlar; hәtta bәzi ailәlәrdә mәruz 

qaldıqları zülmdәn daha artıq. Onları rol ifa etmәk yerinә işsizliyә vә pozğunluğa sövq 

edirdilәr. İnqilab doğrudan da bir meydan açdı vә xanımlar bu hadisәlәrdә kişilәrdәn çox 

fәaliyyәt göstәrib qәhrәmanlıq yaratdılar.  

Fəcr ongünlüyündə gənclərlə görüşdə çıxışdan; 2 fevral, 1999 

Qadınların səhnədə fəal iştirakı  

Bu gün İslam ölkәsinin hәr bir yerindә mömin vә hizbullahçı gәnclәr, mömin vә 

yüksәk ruhiyyәli qadınların vә kişilәrin inqilabın prinsiplәrinә möhkәm bağlanan ailәlәri 

fәal iştirak edir vә ölkәni, İslamı, İslam quruluşunu, öz heysiyyәtlәrini vә müstәqilliklәrini 

hәr bir düşmәn qarşısında müdafiә edirlәr.  
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Şəfqət bacıları və mədəni qurumların işçilərilə görüşdə çıxışdan; 13 oktyabr, 1994 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadının fəaliyyəti – mübarizədə bütün ailənin fəaliyyətinin amili  

İnqilabın qәlәbәsindә qadın toplumunun rolu böyük ehtimalla kişilәrә mәxsus 

toplumdan çox olmuşdur. Evin xanımı mübarizәdә özünü şәrik bilib meydana atıldıqda, 

әslindә bütün evi mübarizә meydanına çәkirdi. Müharibәdә dә әgәr şәhidlәrin anaları vә 

hәyat yoldaşları belә dözümlü olmasaydılar, müharibә çox ağır problemlәrlә üzlәşәrdi. 

Cәmiyyәtdә qadınların rolu bizim qadınlarımızın siyasi mәlumatlanmasına vә inkişafına 

bais oldu. Qadın savadlanıb siyasi mәlumat әldә etsә, heç kәs ona hegemonluq edә bilmәz. 

Şərqi Azərbaycan əhalisi ilə görüşdə çıxışdan; 19 sentyabr, 1996 

Keyhan qəzeti 

Qadınların üstün və təyinedici rolu  

Mәn burada qadınların bu әzәmәtli vә heyrәtamiz hadisәdәki rolunu mütlәq 

vurğulamalıyam. Çünki әgәr biz öz cәmiyyәtimizin qadınlarının bu hadisәlәrdәki 

tәyinedici rolunu düzgün bilmәsәk, insafsızlıq olar. 

Doğrudan da İslamın, bizim İslam inqilabımızda aşkaralanan әn böyük möcüzәlәrindәn 

biri bu idi. Siz görün Qәrb müstәmlәkәçiliyi bizim qadınlarımız üçün necә dәhşәtli 

yuxular görmüşdü, qadınları haraya sövq etmәk, onları hansı mәdәniyyәtә bulaşdırmaq 

istәyirdi. Amma görün bu gün bizim qadınlarımız necәdirlәr. Əgәr biz nailiyyәtlәrin vә 

qәlәbәnin yarısının qadınlara mәxsus olduğunu desәk, şübhәsiz, mübaliğә etmiş olmarıq. 

Mәn demәliyәm ki, bәzi yerlәrdә qadınların rolu kişilәrdәn çox olmuşdur.  

Cümə namazı xütbəsindən; 14 mart, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

İranlı qadının fədakarlığı və əzəmət yaratması  

İslam qadını yolu düzgün gedәn, mәqsәdi düzgün seçәn vә bu yolda fәdakarlığa hazır 

olan qadındır. Belә bir qadın әzәmәt yaradır; necә ki, İran qadınları әzәmәt yaratdılar. 

Bunlar kompliment deyil.  

Xalqın müxtəlif təbəqələri və feldşerlərlə görüşdə çıxışdan; 13 noyabr, 1991 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

İnqilabın irəliləməsində qadının iştirakının əlaməti  

Allaha hәmd olsun ki, ictimai qәrarlarda, inqilabın irәlilәmәsindә vә gәlәcәyin 

qurulmasında - hәr yerdә qadının iştirakının әzәmәtli әlamәtlәri görülür.  

Bu ölkәnin hәr bir yerindә bizim toplantılarımız, cümә namazlarımız, mitinqlәrimiz vә 

nümayişlәrimiz qadınların iştirakı ilә, onların fәaliyyәti vә inqilabçı ruhiyyәsi ilә 

bәzәnmişdir. Bunu qoruyun. Bu, inqilabın, İslamın vә iffәtin faydalarındandır.  

Cümə namazı xütbəsindən; 6 yanvar, 1984 

İnqilabın ön xətt əsgərləri  

Xanımlar inqilabın ön xәttinin әsgәrlәri idilәr. Bu, sözün hәqiqi mәnasında belә idi, 

mәn bunu şişirtmirәm. Biz inqilabın gedişindә görürdük ki, qadın ölkәmizdә inqilabın ön 

xәttinin әsgәridir. Əgәr qadınlar inqilaba razı olmasaydılar, bu inqilabı qәbul edib ona 

inanmasaydılar, әmin olun ki, bu inqilab baş vermәyәcәkdi. Mәn belә düşünürәm. Əvvәla 
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әgәr onlar olmasaydılar, inqilabçıların yarısı meydanda olmayacaqdı. İkincisi isә, dolayısı 

ilә, evdә çox mәdәni tәsirlәrә malik olduğuna görә, qadınlar övladları, hәyat yoldaşları, 

qardaşları vә ev adamları üzәrindә tәsir qoyurdular. Düşmәnin fәqәrә sütununu sındıra 

bilәn vә mübarizәni sözün hәqiqi mәnasında irәliyә aparan onların bu fәaliyyәti idi. 

Qadın həkimlərlə görüşdə çıxışdan; 6 yanvar, 1990 

İlahi yeniliyin öncülləri  

İslam inqilabının qәlәbәsi ilә bizim cәmiyyәtimiz ilahi dәyişikliyә uğradı. Bu 

dәyişiklikdә qadınlar öncül idilәr. İranlı qadının hәqiqi zinәti budur ki, bu inqilab yükünün 

yarısını çiyninә ala bilsin. Bu o haldadır ki, әxlaq, tәqva, iffәt, әmanәtdarlıq, iman, paklıq 

vә Allah yolunda fәdakarlıq baxımından öz borcunu ödәsin.  

Şəfqət bacılarının İslam birliyinin üzvləri və könüllü keşikçi olan qadınlarla görüşdə 

çıxışdan; 20 fevral, 1983 

İman və məlumat sayəsində tarixi yeniliklərdə birinci rol 

Qәtiyyәtlә deyirәm ki, әgәr bizim ölkәnin qadınları belә fәdakarcasına fәaliyyәt 

göstәrmәsәydilәr, mәlumat, iradә vә fәdakarlıq nümayiş etdirmәsәydilәr, inqilabın vә 

İslam Respublikasının taleyi başqa cür olacaqdı. Nә inqilabın qәlәbәsindә, nә dә ondan 

sonrakı hadisәlәrdә bu böyük tarixi uğurlar әldә olunacaqdı. Qadınların inqilabdakı rolu 

sübut etdi ki, qadın iman vә elmi sayәsindә  Qәrb dünyasının onun üçün düzәltdiyi fәsad 

bataqlığından uzaq durmaqla tarixi yeniliklәrdә birinci rolu ifa edә bilәr; sübut etdi ki, 

qadının fәxri vә әzәmәti sionizmin çirkli әllәrinin indiki fәsadlı dünyada onun üçün 

hazırladığı mәsәlәlәrdә deyil. Qadın paklıq, iffәt vә mәsuliyyәt hissinin sayәsindә kişilәrlә 

çiyin-çiyinә vә bәzәn onlardan irәlidә addımlaya bilәr. 

Həzrət İmam Xomeyninin vəfatının qırxıncı günündə hörmətli İran xalqına 

müraciətdən; 14 iyul, 1989 

Qərb mədəniyyətinin antidəyərlərinə etinasızlıq 

İslam Respublikası quruluşunda qadınlar İslamın onlara verdiyi әzәmәtin qәdrini 

bilmәlidirlәr. Onlar gәrәk beynәlxalq qarәtçi kapitalistlәrin dünyanın bugünkü qadınının 

әtrafına toxuduğu istehlakçılıq tәlәsini tamamilә yırtsınlar, Qәrb mәdәniyyәtlәrinin 

antidәyәrlәrinә – çılpaqlığa, kişilәrlә bayağı münasibәtlәrә, inkişaf etmiş ölkәlәrdә vә geri 

qalmış ölkәlәrin әksәriyyәtindә qadınların hәyatına hakim olan müxtәlif fәsadlara 

bulaşmaya tәhqir vә nifrәt gözü ilә baxsınlar. 

Həzrət İmam Xomeyninin vəfatının qırxıncı günündə hörmətli İran xalqına 

müraciətdən; 14 iyul, 1989 

İnqilabdan sonra qadınların siyasi-ictimai sıçrayışı  

Mәnim fikrimcә, qadınlar inqilabdan sonra ictimai-siyasi sahәlәrdә ümumi şәkildә çox 

uğur әldә etmişlәr. Belә ki, İranda qadınların vә qadın toplumunun nailiyyәtlәrini 

bәnzәrsiz bir sıçrayış adlandırmaq olar. Bunun mәnası o deyil ki, inqilabdan sonra bizdә, 

keçmişdәki qadınlarda olmayan siyasi düşüncәyә malik qadınlar peyda olmuşdur. 

Ümumiyyәtlә söhbәt bir, yaxud bir neçә qadından vә ya bir qrupdan, yaxud tәhsilli, ziyalı 

vә universitet bitirmiş qadın tәbәqәsindәn getmir. Söhbәt qadın toplumundan gedir. Biz 

bir toplum kimi iranlı qadını nәzәrә aldıqda görürük ki, onun inqilabdan sonra әldә etdiyi 

nailiyyәt bütün keçmişin nailiyyәtlәri ilә müqayisә olunası deyil. Buna görә ümumi 
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şәkildә deyә bilәrik ki, o zaman qadınlar arasında siyasi faәliyyәt çox mәhdud olmuşdur. 

İctimai fәaliyyәt dә müәyyәn hәddә mәhdud idi, bu sahәdә ali tәhsil almış qadınlara vә 

xüsusi bir qrupa aid idi. Halbuki bu gün qadınlar arasında ictimai vә siyasi fәaliyyәt 

milyonlarla iranlıya - savadlıya, ali tәhsilliyә, orta tәhsilliyә, hәtta savadsıza, gәnc 

qadınlara, orta yaşlı qadınlara, qoca qadınlara, qızlara, tehranlı qadınlara vә misal üçün, 

Kermanın filan ucqar kәndinin qadınlarına aiddir.  

“Qadın günü” jurnalının xüsusi buraxılışı ilə müsahibədən; 4 mart, 1985 

İnqilabın qadınların mədəniyyətinə dərin təsiri  

Bizim qızlarımız vә qadınlarımız bu barәdә fikirlәşmirdilәr. Bu gün isә qadınlar 

bәzәnmәk haqqında düşünmürlәr, qızıl-zinәt әşyaları barәdә düşünmürlәr. Mәn bәzәn 

baxdıqda görürәm ki, o zaman qadınların o qәdәr tәkid göstәrdiklәri zinәt әşyaları onların 

gözündә nә qәdәr qiymәtsiz olub, onlara sarı getmirlәr dә. İnsan hiss edir ki, inqilab bütün 

qadınlara hakim olan mәdәniyyәtә dәrin tәsir göstәrmişdir. Bu davam etdirilmәlidir.  

Cümə namazı xütbəsindən; 6 yanvar, 1984 

Qadınlar – inqilabda kişilərin  dayağı  

İnqilab boyunca bizim ölkәmizin qadınları kişilәrin hәrәkәtinin dayağı olmuşlar. Əgәr 

qadınların güclü duyğuları vә imanları olmasaydı, bәlkә dә bizim kişilәrimizin çoxu 

müxtәlif mübarizәlәrin çәtin meydanlarında iştirak etmәk üçün belә qüvvә әldә 

etmәzdilәr. Hәmin mәsuliyyәt bu gün dә qadınların üzәrindәdir.  

Siz bilirsiniz ki, bizim düşmәnlәrimiz inqilaba zәrbә vurmaq fikrindәdirlәr. Xәbәriniz 

var ki, bizim ölkәmizdә yaranmış vәhdәt nә qәdәr dәyәrlidir, bizim xalqımızın inqilab 

sәhnәlәrindә iştirak etmәsi necә әhәmiyyәtә malikdir. Bunu qorumalısınız. Kişilәri, 

övladlarınızı, hәyat yoldaşlarınızı vә qardaşlarınızı bütün sәhnәlәrdә güclü şәkildә iştirak 

etmәyә, vәhdәti qorumağa, inqilabın, böyük imamımızın bizdәn istәdiyi әziz amalları 

tәmin etmәyә vadar edin. 

Ölkənin müxtəlif şəhərlərindən qadınların beyət mərasimində çıxışdan; 6 iyul, 1989 

İnqilabın bütün mərhələlərində aktiv və güclü iştirak 

Xanımların inqilabın bütün mәrhәlәlәrindә iştirakı aktiv vә güclü idi. Onlar ağır 

vәziyyәtә dözüb böyük müsibәtlәri aşa bildilәr. İslam tarixi boyunca bizim qadınlarımız 

kimilәri nadir vә az olmuşdur. Şübhәsiz, әgәr ölkәmizin qadınlarının dayağı vә himayәsi 

olmasaydı, müharibә dövründә vә ondan öncә inqilabın bütün mәrhәlәlәrindә bu qәlәbәlәr 

әldә olunmayacaqdı.  

Ölkənin müxtəlif şəhərlərindən qadınların beyət mərasimində çıxışdan; 6 iyul, 1989 

Qadının cihad və müdafiədə rolu 

Qadın erkən İslam çağında  

Erkәn İslam çağında qadın döyüş meydanında yaralıların yarasını bağlamaqdan әlavә 

(bu iş daha çox qadınların öhdәsinә düşürdü), hәtta bәzәn niqabla döyüşә girib o günün 

çәtin döyüş meydanında qılınc da çalırdılar. Eyni zamanda evin daxilindә öz övladlarını 

ağuşlarına da alır, İslam tәrbiyәsi dә göstәrir vә öz hicablarını da qoruyurdular. Çünki 

bunların bir-biri ilә ziddiyyәti yoxdur. 

Xuzistan vilayətinin müdirləri və icraçı məsulları ilə görüşdə çıxışdan; 11 mart, 1997 
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Fədakar insanlar yetişdirən böyük qadınlar 

Bizim öz cәmiyyәtimizdә dә belә qadınlardan çox olmuşdur. Qorxu vә qaranlıq 

dövründә dә az-çox olmuşdur. Mübarizәlәr dövründә, İslam quruluşu dövründә şәhidlәr 

yetişdirmәyi bacaran bu böyük qadınlar öz hәyat yoldaşlarını, yaxud övladlarını ölkәni vә 

inqilabı müdafiә edәn, xalqın varlığını vә heysiyyәtini müdafiә edәn fәdakar insanlar kimi 

yetişdirәn bu qadınlar әzәmәtli qadınlardırlar.  

Bu böyük işi görә bilәn bu qadınlar idi. Mәn çox nümunәlәrinә şahid olmuşam.  

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadınlar - müharibə və inqilabın qəhrəmanlıq nəğməsi  

Biz müharibәdә vә inqilabda müşahidә etdik ki, xanımların rolu әgәr kişilәrdәn çox 

olmasaydı da, az deyildi. Əgәr qadınlar müharibә qәhrәmanlığını bәstәlәmәsәydilәr vә 

müharibәni evlәrdә bir dәyәr saymasaydılar, kişilәr döyüş meydanına getmәyә iradә vә 

maraq әldә etmәyәcәkdilәr. Onlarla amil әl-әlә verib әzәmәtli bәsici (könüllü keşikçi) 

izdihamını cәbhәyә yola salır. Bu amilin әn mühümlәrindәn biri anaların, hәyat 

yoldaşlarının vә qadınların ruhiyyәsidir. 

Mәn iddia edә bilәrәm ki, әzәmәtli şәhid ailәlәri ilә görüşlәrdә ana ruhiyyәsini sınıq 

görmәmişәm. Baxmayaraq ki, hamı bir deyil, bәzilәri daha qüvvәtli, bәzilәri isә zәifdirlәr. 

Bәzilәri mәsәlәni çox aydınlığı ilә dәrk etmәyiblәr. Bәzilәri onu hәqiqәt aydınlığının 

zirvәsindә dәrk ediblәr. Amma ailәlәrin çoxunda qadının ruhiyyәsini kişidәn yaxşı 

görmüşәm. Bu bizim cәmiyyәtimizdә qadının vәziyyәtidir. Lakin qәrblilәr tәkcә qadını 

yox, hәr iki cinsi fәsad bataqlığına sövq etdirirlәr.  

Həkimlər, feldşerlər, ölkənin ali tibb mərkəzlərinin işçiləri ilə görüşdə çıxışdan; 6 

dekabr, 1989 

Qadınlar müharibədə həvəsləndirici amil kimi 

Cәbhәlәrdә tikilmiş, ütülәnmiş paltarları, yaxud bağlanmış qida mәhsullarını, çox 

mehriban şәkildә bişirilmiş qidaları, turşu, mürәbbә vә bu kimi yeyintilәri gördükdә 

anlayıram ki, arxa cәbhәdә analar vә qadınlar tәrәfindәn çox işlәr görülür. Daha maraqlısı 

budur ki, müharibә münasibәti ilә hәdiyyәlәrlә birgә bacılardan әlimә mәktublar da çatır. 

Onların bәzisi hәtta bildirirlәr ki, övladlarımızı Allah yolunda әldәn vermişik vә bu 

hәdiyyәni dә veririk. Yaxud bәzi qadınlar özlәrinin zinәt әşyalarını müharibә cәbhәlәrinә 

göndәrirlәr. Onların arasında toylarından yadigar qalmış xatirәli yadigarlar da görünür. 

Mәnim fikrimcә, müharibәnin sәmimi vә hәvәskar mühitinin mühüm bir hissәsi bacıların 

düşüncәsinә görәdir. Əgәr bizim qadınlarımız belә düşüncәlәrin ab-havasında 

olmasaydılar, bu hәvәsin yarısı da olmazdı.  

“Qadın günü” jurnalının xüsusi buraxılışına müsahibədən; 25 aprel, 1981 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Zinət əşyalarının döyüşçülərə təqdim olunması  

Azadlıq budur ki, siz tağut mәdәniyyәtlәrinә vә әnәnәlәrinә çox hәddә qәlәbә çala 

bildiniz. Qızıl toplamaq fikrindә olan qadınlar bu gün dәstә-dәstә öz zinәt әşyalarını İslam 

inqilabının müdafiәsinә tәqdim edirlәr.  

Cümə namazı xütbəsindən; 28 dekabr, 1980 
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İraqlı bacının məktubu  

İraqlı qardaşların birinin vasitәsi ilә bir iraqlı bacı tәrәfindәn mәnә mәktub vә bir qәdәr 

qızıl verildi: “Biz qadınlar siz kişilәrin yanında iraqlı muzdurlarla döyüşә bilmәdiyimizdәn 

sәbirsizliklә gözlәyirik. Çünki bizim kişilәrimiz vә gәnclәrimiz Bәs rejimindә әsirdirlәr”. 

Bu mәktubda yazılır ki, Hüseyn Kәrbәlada sizdәn kömәk istәyir. İraqın mәzlum xalqı 

sizdәn yardım istәyir. Sizin bizә sarı gәlәcәyiniz gün biz sizin yolunuza güllәr düzәcәyik.  

Cümə namazı xütbəsindən; 3 aprel, 1981 

Qadın bəsici (könüllü keşikçiləri) cəbhədə  

Siz bacılar öz qәdrinizi bilmәlisiniz. Çünki qadın keşikçiliyi tanınmaz qalmaqla yanaşı, 

xüsusәn cәbhәdә vә arxa cәbhәdә mühüm tәsirlәrә sәbәb olmuşdur. Qadın könüllülüyünün 

iki cәhәti var: biri hәrbi könüllülükdür, digәri isә arxa cәbhәdә hansısa bir yolla görülәn 

digәr işlәrdә olan könüllülük. Əgәr qadınların böyük toplantılarında könüllü bacılardan bir 

kәs olmasa, bir çox mәrhәlәlәrdә çatışmazlıqla üz-üzә qalacağıq. 

Könüllü qadın keşikçilərin və şəfqət bacılarının İslam birliyinin üzvləri ilə görüşdə 

çıxışdan; 2 fevral, 1983 

Bir qadının könüllülüyü – bir ailənin könüllülüyü  

Bir qadın İslamı müdafiә etmәyi qәbul etdikdә mәnası budur ki, bir ailә vә bir toplum 

onu qәbul etmişdir. Bir qadının könüllü olması әslindә bir ailәnin könüllü olması 

demәkdir. Qadın könüllülüyü cәmiyyәtdә simvolik bir hәrәkәtin göstәricisidir, imanın 

zirvә nöqtәsini göstәrir. Bu gün İslam quruluşunu vә Quranı qorumaq mәsәlәsi söhbәtin 

mövzusudur. Bu işdә qadın, kişi, qoca vә gәnc arasında fәrq yoxdur. Bu hamının üzәrindә 

vәzifәdir. 

Könüllü keşikçilərdən olan bacı və qardaşlarla görüşdə çıxışdan; 31 dekabr, 1986 

Qadınların hərbi hazırlığı 

Bu ölkәnin bütün gәnclәri, qocaları, qadınları vә kişilәri şәrәfi, istiqlaliyyәti, İslamı vә 

İslam Respublikası quruluşunu müdafiә etmәyә hazırdırlar. Heç kәs düşünmәsin ki, 

müharibә bitdi, könüllülük dә bitdi. Əsla! Mәgәr müharibә bitәndә ordunun vә keşikçilәr 

korpusunun hәrbi qüvvәlәri dә bitirmi?! Xeyr, imamın buyruğuna әsasәn, İslam 

mәmlәkәtinin hamısı hәrbçidir. Qadın vә kişinin hәrbi hazırlığı olmalı vә hәrbi müdafiә 

üçün tәlim görmәlidir. 

İmam Həsən Müctəba (ə) qarnizonunda bəsic (könüllü keşikçilik) günü münasibəti ilə 

tədbirdəki çıxışdan; 26 noyabr, 1990 

Evdar qadının bəsici olması  

Tacir, idarә işçisi, şagird, tәlәbә vә hәtta evdar xanım da bәsic üzvüdür. 

Ali Baş Komandanlıq Komitəsinin müdirləri ilə görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1990 

Əsgərlərin həyat yoldaşlarının rolu  

Qorxmaz әsgәrlәrin, zabitlәrin hәyat yoldaşları bu mübarizәdә әsgәrlәr qәdәr rola 

malikdirlәr.  

Dezful şəhərində 4-cü hərbi bazasının şəxsi heyəti ilə görüşdə çıxışdan; 3 aprel, 1999 

Keyhan qəzeti 
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Ananın döyüşçü övladı həvəsləndirməsi  

Keçmişdә müharibә dә olmayanda bir gәnci әsgәrliyә apardıqda anası iki il ağlayır vә 

dözümsüzlük edirdi. Amma bu gün hәmin ana uşağı cәbhәyә getmәyә hәvәslәndirir. Bu nә 

qәdәr әzәmәt istәyir. İnqilab iranlı qadını dәyişdirmişdir. 

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1985 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Övladının şəhidliyinə görə ananın şükür etməsi  

Bir ana mәktub göndәrib yazır ki, mәn bir şәhid anasıyam. Şәhidin adını da şәkib. Bu, 

Şәhid Mütәhhәri qәrargahının korpus keşikçilәrindәn biri olmuşdur, cәbhәyә gedib vә 

şәhid olub. Bu ana yazır ki, uşağımın şәhid olduğuna şükür etmәk üçün sizә on iki min rial 

tәqdim edirәm, bunu şәhid ailәsinin hәdiyyәsi kimi qәbul edin. Övladının Allah yolunda 

şәhid olmasına şükür edir vә öz şükrünü bu yolla bildirir. Buna deyirlәr qadının tәrәqqisi 

vә ucalması! 

Hәlә dә bu dәyәrlәri dәrk etmәk istәmәyәn şәxslәr haradadırlar? 

Tehranın cümə namazı xütbəsindən; 14 mart, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Fədakar ailələrin böyük imtahanda uğuru  

Sәkkizillik mәcburi müharibәdә istәr özünün, yaxud övladlarının vә әzizlәrinin iştirakı 

ilә fәaliyyәt göstәrәnlәr, xüsusәn әziz şәhid ailәlәri, müharibә әlillәri vә әziz әsirlәr 

bilmәlidirlәr ki, böyük bir imtahanda iştirak etmiş vә ondan başıuca çıxmışlar. Bu böyük 

uğura görә Allaha şükür etsinlәr. Əzәmәtli nemәt olan İslamın müdafiә ruhiyyәsini 

özlәrindә qorusunlar.  

Şəhid, əsir və itkin düşmüş döyüşçülərin ailələrinə müraciətdən; 14 sentyabr, 1989 

Sizin ruhiyyəniz və müqavimətiniz – xalqlar üçün dayaq 

Mәn sizә deyirәm: Ey şәhidlәrin ataları, anaları, hәyat yoldaşları, övladları, qardaşları 

vә bacıları! Özünüzdә bu hörmәti vә bu ruhiyyәni qoruyun; necә ki, Allahın lütfü ilә 

qorumusunuz. Dünya qaranlıq vә zülmlә doludur. Xalqlar yalqızdırlar vә dayağa 

ehtiyacları var. Sizin ruhiyyәniz, sizin hәrәkatınızın davam etmәsi vә sizin müqavimәtiniz 

xalqlar üçün ruhiyyә vә dayaqdır. Siz müsәlman qadınlar fәlәstinli qadınlar vә İslam 

ölkәlәrinin qadınları üçün tәsәllisiniz. Açıq şәkildә deyirlәr ki, biz sizdәn, xüsusәn dә siz 

gәnclәrdәn öyrәnmişik. Bu müqavimәti qoruyun vә bu dirәnişin qәdrini bilin. 

Müqavimәtinizlә, birliyinizlә, müxtәlif siyasi, iqtisadi, quruculuq vә ölkә idarәsi 

sәhnәlәrindәki fәaliyyәtinizlә, işlәrin irәli aparılması, mәmurların arxasında dayanmaqla 

İslama verdiyiniz şәrәfi davam etdirin. Sizlәr İslamı diriltdiniz.  

Buşehr vilayətinin şəhid və itkin ailələri və müharibə əlilləri ilə görüşdə çıxışdan; 1 

yanvar, 1992 

Şəhidlərin ailəsinin əziyyətinə görə ibadətdən üstün savab 

Siz әziz şәhid ataları, anaları, hәyat yoldaşları, övladları, bacı-qardaşları vә digәr 

qohumları! Siz bu әzizlәrin itkisinә görә әziyyәt çәkirsiniz. Sizin çәkdiyiniz bu qüssә, bu 

әziyyәt, bu narahatlıq Allah-Taala yanında o qәdәr әcr vә savaba malikdir ki, bu qәdәr әcri 

az ibadәtlә әldә etmәk olar.  
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Mәnim Sәhifeyi-Sәccadiyyәnin bәzi duaları arasından әldә etdiyim budur ki, Allah-

Taalanın çәtinliklәr üçün insana verdiyi (bu da әn böyük çәtinliklәrdәndir) savab bәzәn 

ibadәtlәrin savabından çox artıqdır. Belә ki, bu problemә düçar olan şәxsin özü Allah-

Taalanın ona hansı savabı nәzәrdә tutduğunu gördükdә inanmayacaq. Bu savab bu qәdәr 

böyükdür.  

Buna görә, düzdür, sizlәr narahatsınız. Qürbәt yerlәrdә әzizlәrinizi әldәn vermisiniz. 

Din düşmәnlәrinin әli ilә şәhadәtә qovuşublar. Sizi qәmgin ediblәr. Amma sizin Allah-

Taala yanında savabınız çox yüksәkdir. Çalışın bu savabı özünüz üçün qoruyun, 

naşükürlük etmәyin. Əlbәttә, naşükürlük etmәyin mәnası bu deyil ki, insan ağlayıb әza 

saxlamasın. Yox, bunların eybi yoxdur. Amma insan bilmәlidir ki, Allah tәrәfindәndir vә 

dözmәlidir.  

Şəhid ailələri ilə görüşdə çıxışdan; 7 oktyabr, 1997 

Keyhan qəzeti 

İranın şərəf və izzətində şəhidlərin həyat yoldaşlarının rolu  

Əgәr inqilabdan sonra bu sәkkizillik mәcburi müharibә dövründә bu xalqın bu fәdakar 

gәnclәri olmasaydılar, әgәr bu fәdakarlar, bu könüllü keşikçilәr, bu ordu vә keşikçilәr 

korpusu, bu ailәlәr, әrlәrini döyüş cәbhәlәrinә göndәrmәyә hazır olan, onlardan ayrı qalan 

vә sonda da cәsәdlәrini tәhvil alan, yaxud almayan bu gәnc gәlinlәr, özündәn keçәn bu ata 

vә analar olmasaydılar, siz elә bilirsiniz İran xalqı üçün başucalığı qalardı?! İran xalqını 

tәhqir edәrdilәr.  

Bu gün siz izzәtli vә başıucasınız. Mәnim çox mәlumatım var ki, dünyanın ucqar 

yerlәrindә müharibәyә görә bәzi şәxslәr İslama diqqәt yetirmişlәr, bәzilәri Əhli-beyt (ә) 

mәktәbinә yönәlmişlәr. Bizim tәbliğatımıza görә yox, inqilaba görә yox, müharibәyә görә; 

bu böyük müdafiәyә, bu әzәmәtli vә tәntәnәli müdafiәyә görә. Yәni sizin gәnclәrinizin 

gördüyü bu işlәrә görә İranın adı әzәmәt qazandı, dünyada izzәt әldә etdi. Bu böyük 

nailiyyәtin fәxri şәhidlәrә, müharibә әlillәrinә, әsirlikdәn azad olanlara, fәdakarlara vә 

onların ailәlәrinә mәxsusdur. Fәxr bunlarınkıdır. 

İran xalqı bunların qarşısında hörmәt bildirmәli vә özünü borclu bilmәlidir. Mәmurlar 

birinci növbәdә gәrәk özlәrini borclu bilsinlәr. Gәrәk özümüzü onlara hörmәt vә xidmәt 

göstәrmәyә borclu bilәk.  

Kərəc şəhərinin şəhid və fədakar ailələri ilə görüşdə çıxışdan; 16 oktyabr, 1997 

Keyhan qəzeti  

Qadınların mübarizədə mühüm rolu 

Bu gün bizim ölkәmizin qadınları bu fәal vә çalışqan cәmiyyәtin işlәrinin yarısını 

öhdәsinә götürmüşdür. Əgәr bizim müsәlman qadınlarımız olmasaydı, bizim döyüş 

meydanlarımız döyüşçülәrin vә gәnclәrin belә şücaәti, qorxmazlığı vә fәdakarlığı ilә 

qarışmazdı. Əgәr qәhrәman analar olmasaydılar, әgәr çәtinliyә dözәn vә fәdakar hәyat 

yoldaşları olmasaydılar, övladlar vә әrlәr bu çәtin işlәrә girişә bilmәzdilәr. Bu gün ölkәdә 

quruculuq işi vә beynәlxalq hegemonluqla mübarizә işimiz dә qadın vә kişilәrin 

çiynindәdir. Qadınların mühüm rolu vardır. Bizim qadınlarımız vә kişilәrimiz diqqәtli 

olub bu böyük nemәti qorumalıdırlar.  

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1985 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  
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Qadınların müharibədə çox təsirli və dəyərli rolu  

Demәk istәdiyim başqa bir mәsәlә qadınların bu müharibәdәki rolu barәsindәdir. Biz 

inqilabda da qadının öz cәmiyyәtimizdәki rolunu gördük. Bu müharibәdә dә müharibә 

hәrәkәtinin sürәtlәndirilmәsindә qadınların rolunu görmәkdәyik. İnanın ki, İran xalqının 

bu hәrәkәtindә qadınlar çox tәsirli rol ifa etdilәr. Bu әzәmәtli rolun qәdrini, qadını 

cәmiyyәtin fәal әlindәn ayrı bir üzv formasına salmağa, yaxud onu kiçik vә dәyәrsiz 

işlәrlә mәşğul etmәyә çalışan keçmiş müstәmәlәkә siyasәtini görәnlәr bilirlәr. Onlar 

bacıların bu fәal hәrәkәtinin qәdrini bilirlәr. Mәn yada salmaq üçün әziz bacılarıma 

deyirәm ki, sizin rolunuz çox dәyәrlidir. Arxa cәbhәdә çalışmaq, kişilәri hәvәslәndirmәk, 

hәyat yoldaşlarının, övladların, qardaşların vә ataların fәdakarlığından hәzz almaq, 

cәbhәyә lazım olan bir çox әşyaları hazırlamaq, bu gün çox bacıların cәbhәdә, yaxud arxa 

cәbhәdә öhdәlәrinә götürdüyü şәfqәt bacılığı vә tibbi yardım rolu bizim inqilabımızın 

faydalarındandır. Ümidvarıq ki, Allah-Taala bizim qadın vә kişilәrimizә uğur bәxş etsin 

vә onlar bu dәyәrli rolu belәcә irәliyә apara bilsinlәr.  

Cümə namazı xütbəsindən; 19 dekabr, 1980 

Qadınların işləməsi 

Ailə təməlini qorumaq şərti ilə qadınların ictimai adlar qazanması  

Qadınlar İslamda ailә tәmәlini qorumaqla mәhkәmә hakimliyi kimi bәzi istisnaları 

çıxmaq şәrti ilә kişilәrin çalışdığı bütün işlәrdә çalışa bilәrlәr. İslam qadınlardan istәyir ki, 

ailә tәmәlinin möhkәm qalmasına çalışsınlar.  

Qadın mübariz, döyüşçü vә Allah yolunda mücahid kimi cәmiyyәtә çıxa bilәr. Bu 

işlәrin hamısı icazәli vә gözәldir. Bu şәrtlә ki, cәmiyyәtin әsas elementi olan ailә 

dağılmasın. 

"Qadın və qlobal İslam inqilabı" beynəlxalq konfransında çıxışdan; 6 fevral, 1988 

Ettelaat qəzeti  

İslamda qadınların işləməsinin şərtləri  

İslam nәinki qadınların işlәmәsi ilә müvafiqdir, hәtta onun әsas peşәsi ilә (onun әn 

mühüm peşәsi övlad tәrbiyәsi vә ailәni qorumaqdır) ziddiyyәt tәşkil etmәsә, hәtta lazım da 

bilir. Bir ölkә müxtәlif sahәlәrdә qadınların işçi qüvvәsindәn ehtiyacsız ola bilmәz. Amma 

bu iş qadının mәnәvi vә insani hörmәti vә dәyәri ilә ziddiyyәtdә olmamalıdır, qadını 

aşağılamamalıdır, onu kiçilmәyә vadar etmәmәlidir. 

İnqilab rəhbərinin “Qadın günü” münasibətilə ölkə qadınları ilə görüşündəki 

çıxışından: 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadınların qadınlıq xüsusiyyətləri ilə münasib işdə çalışması 

Allah-Taala dәyәrli lütf, aramlıq vә mәrhәmәt xәzinәsini qadının varlığında 

qoymuşdur. Qadınlar cәmiyyәtdә elә mәsuliyyәtlәrdә vә peşәlәrdә vәzifә yerinә 

yetirmәlidirlәr ki, bu mahiyyәt xüsusiyyәtlәri ilә ziddiyyәtdә olmasın. 

Məclis üzvü olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 6 oktyabr, 2001 

Keyhan qəzeti 
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Qadınların işləməsində qadın təbiətinin və fitrətinin riayət olunması  

Qadının tәbiәti vә fitrәti, kişinin tәbiәti vә fitrәti, qadına mәxsus mәsuliyyәt vә peşәlәr, 

kişiyә mәxsus mәsuliyyәt vә peşәlәr vә bunların arasında müştәrәk olan peşәlәr 

gözlәnilsin, tәsirlәnmәkdәn vә tәqlidçilik üzündәn bir iş baş vermәsin.  

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Qadının ağır işə məcbur edilməsi  

Qadının ağır işә mәcbur edilmәsi qadına zülmdür. İslam bunu tövsiyә etmir. Amma 

elmi iş, iqtisadi, siyasi vә ictimai fәaliyyәtlәri dә qadağan etmir. Əlbәttә, әziz İslam 

Peyğәmbәrindәn (s) bir hәdisdә buyurur ki, sizin qadınınız güldür, fәhlә deyil. Yәni qadın 

sizin evinizdә incә bir gül kimidir. Onunla çox incә vә diqqәtlә rәftar etmәlisiniz. O sizin 

xidmәtçiniz deyil ki, ağır işlәri hәvalә etmәyi düşünәsiniz. Bәzilәri evlәnmәk istәdikdә 

şәrt edirlәr ki, qadın mütlәq işlәmәlidir, peşәsi vә gәliri olmalıdır. Bu kökündәn yanlışdır. 

İslam belә bir söz demәmişdir. Qadını ağır işlәrә, çәtin iqtisadi, ictimai, yaxud siyasi 

fәaliyyәtlәrә mәcbur etmәsinlәr. İslam bunu da tövsiyә etmәmişdir. İslamın nәzәri orta bir 

nәzәrdir. Yәni әgәr qadının imkanı vә vaxtı olsa, uşaq sahibi olmaq ona mane olmasa, 

hәvәsi vә fiziki qüvvәsi olsa, iqtisadi vә siyasi fәaliyyәtlәr göstәrmәk istәsә, eybi yoxdur. 

Amma İslam mәcbur etmәyi istәmәmişdir.  

Şərqi Azərbaycan əhalisi ilə görüşdə çıxışdan; 19 sentyabr, 1996 

Keyhan qəzeti 

Qadının evdə və ailədə təsirli fəaliyyəti - evdən bayırda işləməyin şərti 

Sizin işiniz dә var, hәm dә bayırdasınız, cәrrahiyyә әmәliyyatı da aparırsınız, xәstәnizi 

dә görürsünüz, elmi iş dә görürsünüz, layihә dә yazırsınız, universitetdә dәrs dә deyirsiniz. 

Bunların hamısı öz yerindә, amma evin payını da nәzәrә almalısınız. Əlbәttә, evin payında 

digәr bütün mәsәlәlәr kimi kәmiyyәti keyfiyyәtinә qurban vermәk olar. Yәni qadının evdә 

24 saat olması kәmiyyәtini azaltmağın bir mәnası var. Amma o 24 saatı azaltdıqda, 

keyfiyyәtini yüksәltsәniz, o zaman başqa bir mәna kәsb edәcәk. Əgәr o işinizin bu 

mәsәlәyә zәrәr yetirdiyini görsәniz, onun üçün bir şey düşünmәlisiniz. Bu әhәmiyyәtli vә 

әsaslıdır. Mәcbur qaldıqda isә heç. Bütün mәsәlәlәrdә qayda hәddindәn xaric olan zәruri 

işlәr olur. Mәn qaydanı deyirәm, istisnalarla işim yoxdur. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri və mütəxəssis həkim qadınlarla görüşdə 

çıxışdan; 25 dekabr, 1991 

İşdə şəriət hədlərinin riayət olunması  

Bu gün bizim cәmiyyәtimizin qadınları şәriәt sәrhәdlәrinә riayәt etmәk istәyirlәr. 

Bunun özü bizim müsәlman vә dindar qadınlarımızın inqilabçı hәrәkәtinin fәxrlәrindәn vә 

nailiyyәtlәrindәn biridir. Belә bir şәraitdә şәfqәt bacılığı peşәsi ilә dindar yaşamaq hәm 

mümkün, hәm icazәlidir.  

Keşikçilər Korpusunun və könüllü keşikçilərin (bəsicin) qadın üzvlərinin və şəfqət 

bacılarının İslam birliyinin üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 2 fevral, 1983 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  
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Şəfqət bacılığının əhəmiyyəti  

Mәcburi müharibә sәbәbindәn şәfqәt bacılığı mәsәlәsi xüsusi әhәmiyyәtә malikdir. 

Şәfqәt bacıları, qadın vә kişilәr bu ilahi xidmәtin qәdrini bilsinlәr. Qızlar vә oğlanlar da 

feldşerlik tәhsili üçün özlәrini daha artıq hazırlasınlar. Ferdlşerlik cәmiyyәtin zәruri 

ehtiyaclarından biridir. Belә ki, bu şәrәfli vә hәssas peşәyә etinasızlıq cәmiyyәtin 

sağlamlığına etinasızlıqdır. 

Keşikçilər Korpusunun və könüllü keşikçilərin (bəsicin) qadın üzvlərinin və şəfqət 

bacılarının İslam birliyinin üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 2 fevral, 1983 

Qadın və kişilər üçün feldşerliyin əhəmiyyəti  

Bir xәstәnin sağalmasında bir feldşerin mәharәti bәzәn hәkimliyin vә tәbabәtin 

mәharәtindәn dә artıq olur... Feldşerlik tәkcә qadın toplumuna mәxsus deyil. Gәlәcәkdә 

feldşerlik işindә qadın vә kişilәr arasında tarazlığın yaranmasına çalışılmalıdır. 

Keşikçilər Korpusunun və könüllü keşikçilərin (bəsicin) qadın üzvlərinin və şəfqət 

bacılarının İslam birliyinin üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 2 fevral, 1983 

Feldşerlik rolunun ifasında şəfqətin və məharətin sintezi  

Bu feldşerlik sәnәti doğrudan da qәribә tәrkibә malikdir. Mәn feldşerlәrә hörmәt ifadә 

etmәk vә xalqın ictimai fikrini bu şәrәfli tәbәqәyә yönәltmәk üçün bir cümlә deyirәm. Bu 

sәnәt bir tәrәfdәn mәrhәmәt, şәfqәt, mehribanlıqdan vә digәr tәrәfdәn elmdәn, bilgidәn, 

tәcrübәdәn vә mәharәtdәn tәşkil olunmuşdur. Tәkcә mehribanlıq kifayәt deyil, qayğıkeş 

olmaq feldşerliyin hamısı deyil. Feldşerin öz işini düzgün vә yerindә görә bilmәsi üçün 

elm lazımdır. Şәfqәt vә mehribanlıq olmadan elm kifayәt etmir. Bu elmin incә insan 

ruhiyyәsi ilә, mәhәbbәtlә, mәsuliyyәt hissi ilә, xәstәyә qarşı qayğıkeşliklә yanaşı olması 

lazımdır. Bu iki cәhәt feldşerlәrdә toplanmışdır. Buna görә, әgәr tәbabәt olsa, amma 

feldşerlik olmasa, tәbabәt dә xәstәnin xәstәliyini müalicә edә bilmәyәcәk. Bizim 

xәstәlәrimizin vәziyyәtinin yaxşılaşmasının mühüm bir hissәsi feldşerlәrin nәvazişli 

әllәrinә borcludur. 

Feldşer və müharibə əlilləri ilə görüşdə çıxışdan; 10 sentyabr, 1997 

Keyhan qəzeti  

Təbabətlə eyni çəkidə olan müqəddəs feldşerlik peşəsi  

Feldşerlik insaniyyәt vә İslam peşәsidir. Müxtәlif şәfqәtlәrlә dolu olan, şәfqәtlәrin 

hәmişә dәyәrli rola malik olduğu bizim kimi bir cәmiyyәt vә ölkә möhkәm әqli vә elmi 

әsaslara malik olan bu böyük duyğusal hәrәkәtә hörmәt gözü ilә baxmalıdır. 

İstәr qadın, istәr kişi olan feldşerlәr öz qәdirlәrini bilsinlәr, bu peşәni müqәddәs 

saysınlar. Bir feldşerin xәstә üçün hәr bir insani hәrәkәti bir savabdır, kömәyә ehtiyacı 

olan insana kömәkdir; özü dә hәssas bir şәraitdә. Feldşerlik tәbabәtin yanında vә tәbabәtlә 

eyni çәkidәdir. 

Xalqın müxtəlif təbəqələri və feldşerlərlə görüşdə çıxışdan; 13 noyabr, 1991 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  
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"Qadının problemi etimadlı, duyğusal və ruhi dayağın olmamasıdır, 

peşənin olmaması yox!" 

Bәzi adamlar elә bilirlәr ki, qadının çatışmazlığı böyük vә sәs-sәdalı peşәsinin 

olmamasıdır. Qadının problemi bu deyil. Hәtta böyük vәzifәsi olan qadın da ailәdә 

tәhlükәsiz bir mühitә, mehriban vә mәhәbbәtli bir әrә, onun hәyat yoldaşı vә kişisi olan 

etimadlı, duyğusal vә ruhi bir dayağa ehtiyacı var. Qadının xislәti, emosional vә ruhi 

ehtiyacı budur. Bu ehtiyac tәmin edilmәlidir. 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Qadınların yüksək vəzifələri 

Kişilərin müraciət etdiyi yüksək vəzifələrin tutulması  

Əgәr qadın yüksәk hökumәt vәzifәlәrinin birini, çox kişilәrin müraciәt etdiyi çox 

mühüm bir vәzifәni tutsa (әlbәttә, demirәm hansı vәzifәni, çünki vәzifәlәrin xüsusiyyәtlәri 

çox aydın vә dәqiq deyil. Lüzumu da yoxdur ki, insan sәbәbsiz olaraq barmağını bir 

vәzifәnin üstünә qoysun), bunun heç bir eybi yoxdur. Bu, qadının fәaliyyәtinә heç bir 

maneә törәtmir. Qadın bu vәzifәdә minlәrlә kişini vә müraciәt edәni hәkimcәsinә qәbul 

edә bilәr, o vәzifәdәn gözlәnilәn qanuni vә hüquqi istәklәrini tәmin edib hamısını yola 

sala bilәr. Heç bir eybi vә mәhdudiyyәti yoxdur. Mübarizә vә müharibә meydanında da 

belәdir, hәzrәt Zeynәbin (ә) daxil olduğu, hәzrәt Zәhranın (s) daxil olduğu, cәnab 

Hәkimәnin (ә), yaxud hәzrәt Sadiqin (ә) bacısının daxil olduğu o meydanda da belәdir. 

Hәzrәt (ә) buyurdu ki, gedin bu mәsәlәni ondan soruşun. 

Bәzi imamların bacıları vә hәyat yoldaşları, yaxud Peyğәmbәrin (s) hәyat yoldaşları 

müxtәlif elmi, mәdәni, siyasi, hәrbi, mübarizә vә inqilab meydanlarına qoşuldular. Diqqәt 

etdiniz? Bu meydanların heç birindә fәaliyyәt göstәrmәyin heç bir eybi yoxdur. Amma 

hicab mövcuddur. Ona riayәt edin vә mübarizәlәr meydanına qoşulun. 

İslam Şurası Məclisinin üzvü olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 21 iyul, 1997 

Qadınların ictimai postlar tutmasının ictimai qəbulluğu  

Sual: Sizin fikrinizcә müsәlman qadınlar İslam inqilabından sonrakı doqquzillik 

dövrdәn sonra bu qәdәr işgüzar vә bacarıqlı olmuşlarmı mühüm yerlәrdә, misal üçün, bir 

nazirlikdә bir vәzifә tutub tәsirli ola bilsinlәr? 

Cavab: Demәyin ki, iranlı qadınlar belә olmuşlarmı, deyin ki, qadınların arasında belә 

şәxsiyyәtlәr varmı. Mәn düşünürәm ki, var, bәzi nazirliklәr üçün mövcuddur, lakin bizdә 

ictimai qәbulluq yoxdur. Siz bilin ki, әgәr biz bir qadını ona münasib bir nazirliyә nazir 

qoysaq, bizim cәmiyyәtimizdә buna qarşı çıxan әn tәәssüblü şәxslәrdәn bәzilәri qadınlar 

olacaqlar. Çox qadınlar müxalifәtçilik göstәrәcәklәr ki, siz nә üçün bir qadını nazir 

qoymusunuz. Bu bәllidir ki, qadın vә kişi söhbәti deyil, cәmiyyәtimizin mәdәniyyәtinin 

elementlәrinә uyğun olaraq bu mәsәlәlәrә qarşı çıxmaq oturuşmuşdur. Ola bilsin kişilәrin 

çoxu razı olsunlar, amma qadınların özlәrinin bәzilәri, şübhәsiz, müxalifәt edәcәklәr. 

Bizim ictimai vәziyyәtimiz hәlә uyğun vә hazır deyil. 

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1988 
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Açar vəzifələr və idarəçiliklər 

Mәnim fikrimcә bu gün xanımların bu işinin әhәmiyyәti onların ölkә miqyasında adi 

peşәlәrinin әhәmiyyәtindәn az deyil, hәtta onların çoxundan artıqdır da. Bәli, siz sualı belә 

qoyun ki, nә üçün qadınların açar vәzifәlәri vә idarәçiliklәri yoxdur. Bu sual mәqbuldur. 

Belә ki, qadınlarda yaxşı sәlahiyyәtlәr var. Biz tәәssüblә demirik ki, qadın İslamın 

qadağan etmәdiyi hansısa bir yerdә mütlәq mәsul şәxs olmalıdır. Çünki bәzi yerlәrdә 

İslamın qadağası ola bilәr. İslamın qadağası olmayan yerlәr dә yüksәk sәviyyәlәrә qәdәr 

şamil olur. Belә yerlәr üçün araşdırıb sәlahiyyәtli şәxslәri seçmәk istәdikdә qadınları da 

kişilәrin yanında vә bu toplum arasında görsünlәr vә heç tәәssübkeşlik olmadan daha 

layiqlisini seçsinlәr. Əlbәttә, bu bir әnәnә vә bir mәdәniyyәtdir. Bu mәsәlәlәr sәrәncamla 

baş vermir ki, sәrәncam verәk. Xeyr, bunlar cәmiyyәtin mәdәniyyәtindәn vә 

inamlarındandır. Gәrәk o qәdәr deyilsin, o qәdәr tәkrar olunsun vә dәlil göstәrilsin ki, 

oturuşsun. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 6 yanvar, 1991 

Müsəlman qadının ictimai həyatın yüksək pillələrində durması  

Qәrb vә Amerika cәmiyyәtlәrindә qadın әri vә övladları tәrәfindәn tәhqir vә zülmә 

mәruz qalır, hәqiqi mәnasında olan analıq haqqından mәhrumdur. 

Lakin İran İslam cәmiyyәtindә bizim qadınlarımız ictimai hәyatın yüksәk pillәlәrindә 

durur vә müharibә meydanında, quruculuq fәaliyyәtlәrindә, rol ifa etmәkdә, İslamın vә 

İslam quruluşunun mәqsәdlәrinin hәyata keçirilmәsindә, özlәrinin ruhi qüvvәlәrindә öz 

insani dәyәrlәrini göstәrmişlәr. 

Mədəni qurumların işçilərilə görüşdə çıxışdan; 13 oktyabr, 1994 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Təhsilli qadınların sürətli inkişafının lazımlığı 

Mәnim fikrimcә tәhsilli qadınlar ictimai vә siyasi fәaliyyәtlәrdә iştirak etmәk 

baxımından orta sәviyyәdә inkişaf etmişlәrsә dә, lakin bu inkişaf sürәtli formada deyil. 

Halbuki iranlı qadınların mәcmusu üçün әzәmәtli vә möhtәşәm bir inkişaf yaranmışdır.  

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1985 

Məclisdə qadın deputatların artırılmasının zəruriliyi  

Mәclisә seçilә bilәn xanımların sayı hәm mәslәhәt baxımından, hәm dә xarici reallıq 

baxımından dörd nәfәrdәn çox artıq ola bilәr. Əgәr mәclisin qırx qadın deputatı olsa da, 

mәclis üçün pis deyil. Bu iş reallıqda da mümkün ola bilәr. Əlbәttә, bu mәsәlә üzәrindә 

bir qәdәr artıq düşünmәk lazımdır. Lakin şübhәsiz, İslam Şurası Mәclisindә nümayәndәlik 

rolunu ifa etmәyә layiq olan xanımlar az deyil. Nә eybi var ki, dörd nәfәrdәn artıq 

olsunlar. Mütlәq gәrәk dәrk etsinlәr ki, qadınlar mәclisdә sözün hәqiqi mәnasında 

deputatlıq rolunu ifa etmәk istәsәlәr, dörd nәfәrlә olmur. İslam Şurası Mәclisindә daha 

artıq olmalıdırlar ki, bizim indiki dövrümüzdә deputat qadın üçün İslam Şurası Mәclisindә 

irәli sürülәcәk fikri hәyata keçirә bilsinlәr. 

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1988 
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Məclisdə qadınların fəaliyyətinin keyfiyyəti  

Əvvәla çox sevinirәm ki, Allahın lütfü ilә bacıların İslam Şurası Mәclisindә 

nәzәrәçarpacaq keyfiyyәtli vә kәmiyyәtli bir toplum vücuda gәtirdiyini görürәm. İstәdiyim 

bu deyil ki, misal üçün, iki yüz yetmiş deputatdan yüz neçәsi qadın olmalıdır. Xeyr, 

ümumiyyәtlә söhbәt bundan getmir ki, vәzifәlәrin nә qәdәrini qadınlar vә nә qәdәrini 

kişilәr tutsunlar.  

Tәsadüfәn mәnim fikrimcә, bu sahәyә diqqәt mәnfi mәqamdır. Biz düşünәk ki, 

kişilәrin müәyyәn sayda tәmsil olunduğu hәr bir sәhnәdә qadınlar da hәmin kәmiyyәtdә 

olsunlar. Bu ibtidai, bәsit vә uşaqcasına bir düşüncәdir. Bu baxımdan sevindiyimi 

demirәm. Ona görә sevinirәm ki, xoşbәxtlikdәn, qadın şәxsiyyәtinin bәrpası üçün ciddi vә 

hәqiqi bir hәrәkәtin vücuda gәldiyi duyulur. 

İslam Şurası Məclisinin üzvü olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 21 iyul, 1997 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Məclisdə qadın deputatların rolu  

Ümumi deputatlıq baxımından deputat qadının rolu, deputat kişi ilә әsla fәrqlәnmir. 

Mәclisin qanuni bir mәqamı var. Bundan әlavә, başqa bir heysiyyәti dә var. İslam Şurası 

Mәclisi bu mәclisin sәkkiz-doqquzillik tarixinin üzә çıxardığı cәhәtlәrә görә o heysiyyәt 

әldә olunmuşdur. Mәclisin әsas işi qanunvericilikdir vә bu işdә qadınla kişi arasında heç 

bir fәrq yoxdur. Hәr ikisi tәklif olunan qanunlar, onların ekspert araşdırması, faydalı olub-

olmamasının dәyәrlәndirilmәsi vә nәhayәt qәbul olunmasında şәrik ola bilәrlәr.  

İslam Şurası Mәclisinin tarixinin bu sәkkiz ildә әldә etdiyi ikinci mәqam siyasi 

mәqamdır. Yәni mәclisin bizim cәmiyyәtimizdә siyasi yeri vardır. Bu siyasi yer az 

әhәmiyyәtli mәsәlә deyil.  

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1988 

Xanımların məclisdə missiyası  

Mәnim fikrimcә mәclisdәki xanımların öhdәsinә böyük bir missiya vә böyük bir vәzifә 

düşür. O da budur ki, bizim cәmiyyәtimizdә qadınla bağlı olan yanlış әnәnәlәrin tәsirindәn 

vücuda gәlәn boşluqlar vardır. Onlar qadın olduqlarına görә belә mәsәlәlәri kişilәrdәn 

daha yaxşı dәrk edirlәr. Qanun qәbul etmәklә o boşluqları dodurmalıdırlar. Bu, kişilәrin işi 

deyil. Kişilәr qadınlara qarşı nә qәdәr duyğulu olsalar da vә İranda qadınların hәyatının 

anormal cәhәtlәrini aradan qaldırmaq istәsәlәr dә, onları düzgün dәrk edә vә qanunlarda 

qadınların vәziyyәtini nәzәrә ala bilmәzlәr.  

Qadınlar İslam Şurası Mәclisindә bu çatışmazlığı düzәltmәlidirlәr. Yәni әgәr bizim 

qanunvericilik dövrümüzdәn on-on beş il ötsә vә qadınlar mәclisdә olsalar, gәrәk biz 

qanuni baxımdan vә qanuni yolla cәmiyyәtin qadınlara aid problemlәrini hәll etmiş olaq. 

Mәnim fikrimcә, İslam Şurası Mәclisindә qadınların missiyası budur. Əlbәttә, nәinki digәr 

siyasi, iqtisadi vә başqa mәsәlәlәrdә vәzifәlәri yoxdur. Amma bu vәzifә onlara mәxsusdur 

vә heç kim onların yerini tuta bilmәz.  

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 15 fevral, 1992 

Qadınların məclisdə və BMT-də fəaliyyəti  

Sual: Bәzilәri düşünürlәr ki, xanımların mәclisdә tәmsil olunması, hәtta onların 

seçilmәk üçün tanıtdırılması daha çox formal xarakter daşıyır. Siz bu barәdә nә 

buyurursunuz?  
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Cavab: Əgәr belә bir şey olsa, çox pisdir. Formal xarakterin mәnası budur ki, mәclisin 

işindә bunların heç bir tәsiri olmasın. Yalnız gedib orada otursunlar vә gәlsinlәr. 

Düşünmürәm ki, belә olsun. Amma әgәr kimsә araşdırsa vә xanımların komissiyalarda 

heç bir fәaliyyәtinin olmadığını desә, deyә bilmәrәm. Lakin belә olduğunu güman 

etmirәm. Əlbәttә, mәn sizә bunu da deyim ki, ictimai mәsәlәlәrdә qadının mәqamını vә 

rolunu nümayiş etdirmәk baxımından qadınların iştirakı pis bir şey deyil. Əgәr yalnız 

nümayişkaranә olsa, pisdir. Amma nümayiş etdirmәnin eybi yoxdur. Çünki İslam 

Respublikasını siyasi işlәrdә qadınlara etinasız yanaşmaqda ittiham edirlәr. Bu ittiham da 

aradan qalxmalıdır. 

Mәnimlә birgә BMT-yә gedәn bu heyәt nisbәtәn geniş, 70-80 nәfәrlik bir heyәt idi. 

Amma bunların arasında bir xanım da yox idi. Biz Nyu-Yorka daxil olduqda bәzi qәzetlәr 

manşetә çıxardılar ki, İran Respublikasının prezidentinin bütünlüklә kişi olan heyәti daxil 

oldu. Bunlar tәnә vurmaq istәyirlәr. Nә eybi vardı ki, dörd-beş nәfәr savadlı, mәlumatlı vә 

işgüzar xanımı özümüzlә aparaydıq. Əlbәttә, biz bir qәdәr tәlәsik qәrar verdik, çünki 

vaxtımız az idi, o qәdәr fürsәt yox idi.  

İslam Cümhuriyyəti qəzeti, 17 mart, 1992 
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Səkkizinci fəsil: Qadının ictimai fəaliyyətinin 

xüsusiyyətləri 

İffət və həya 

Paklıq, iffət, həya və məsuliyyət hissi  

Qadınların inqilabdakı rolu sübut etdi ki, qadının fәxri vә әzәmәti sionizmin çirkli 

әllәrinin indiki fәsadlı dünyada onun üçün hazırladığı mәsәlәlәrdә deyil. Qadın paklıq, 

iffәt vә mәsuliyyәt hissinin sayәsindә kişilәrlә çiyin-çiyinә vә bәzәn onlardan irәlidә 

addımlaya bilәr. 

İmam Xomeyninin (ə) vəfatının qırxıncı günü münasibətilə müraciətdən; 14 iyul, 1989 

Hicab qadın iffətini qoruyan amil kimi 

Bu hicab mәsәlәsi, mәhrәm vә namәhrәmlik, baxmaq vә baxmamaq ondan ötrüdür ki, 

iffәt toxunulmaz qalsın. 

İslam dini qadının iffәtinә әhәmiyyәtlә yanaşır. Əlbәttә, kişinin iffәti dә әhәmiyyәtlidir. 

İffәt tәkcә qadınlara xas deyil. Kişilәr dә iffәtli olmalıdırlar. Lakin cәmiyyәtdә kişi öz 

fiziki gücünә arxalanaraq qadını әzmәk potensialına malik olduğundan vә onun istәyinin 

әksinә hәrәkәt etmәsinin mümkünlüyündәn, qadın iffәti üzәrindә daha artıq tәkid 

göstәrilmişdir. 

Siz bu gün dә dünyaya baxsanız, görәrsiniz ki, Qәrb dünyasında, xüsusәn dә Amerika 

Birlәşmiş Ştatlarında qadınların problemlәrindәn biri budur ki, kişilәr öz güclәrinә 

arxalanaraq qadın iffәtinә tәcavüz edirlәr. Mәn Amerikanın rәsmi orqanları tәrәfindәn nәşr 

olunan statistikaları gördüm. Onlardan biri Amerikanın Ədliyyә nazirliyinә, digәri isә 

başqa bir rәsmi quruma aid idi. Rәqәmlәr doğrudan da dәhşәtli idi. Amerikada hәr altı 

saniyәdә bir tәcavüz baş verir. Görün iffәt mәsәlәsi nә qәdәr әhәmiyyәtlidir! 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Cəmiyyətin iffətini və paklığını qorumaq – böyük zərurət! 

Ey Allahın bәndәlәri! Ey mömin vә müsәlman qadınlar vә kişilәr! Ey namaz qılanlar! 

Ey namazı ucaldanlar! Allaha tәqvanız olsun. Sayıq olun. Düşmәnin tәxribatını tanıyın. 

İnqilabın zәrurәtini bilin. Bilin ki, cәmiyyәtin iffәtini vә paklığını qorumaq, kişi vә 

qadının paklığını qorumaq İranın inqilabçı cәmiyyәtinin çox hәssas olan bu dövründә 

böyük bir zәrurәt vә vacib mәsәlәdir. Hәm idarәlәrdә, hәm küçә vә xiyabanlarda, hәm 

cәmiyyәtdә iffәti qorumağa çalışın. 

Cümə namazı xütbəsindən; 4 iyul, 1980 

Cəmiyyətdə iffət neməti  

Bu gün bütün qadınların iffәtlә yaşaya bilmәsi şәraitinin qәdrini bilin. Bu gün 

cәmiyyәtin şәraiti elәdir ki, bizim qadınlarımız, bizim gәnc qızlarımız, iffәt vә paklıqla 

yaşamaq istәyәnlәr bu şәraitdә iffәtlә yaşaya bilirlәr. Bu bir cәmiyyәt üçün çox böyük 

nemәtdir. 

Cümə namazı xütbəsindən; 6 yanvar, 1984 
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İran qadınlarının zirvədə olan fəaliyyət və iffəti ilə yanaşı inqilab 

bayraqdarlığı  

İslam, inqilab vә imam gәlib bu ölkәdә qadını siyasi fәaliyyәtlәrin mәrkәzinә daxil etdi, 

inqilabın bayrağını qadınlara tapşırdı. Halbuki qadın hәmin halda öz hicabını, vüqarını, 

İslam mәtanәtini, iffәtini, dinini vә tәqvasını da qoruya bildi. İranlı vә müsәlman qadının 

boynunda heç bir kәsin bundan böyük haqqı yoxdur. 

Tehran, Təbriz, İsfahan, Kerman, Qum, Qəzvin, Yəzd, Kərəc şəhərlərinin, Çahar-

Mahal və Bəxtiyari və Mazandaran vilayətlərinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 

yanvar, 1990 

Hicab və iffətin əlaqəsi 

Biz hәmişә hicab vә iffәtdәn danışdıqda bәzilәri deyirlәr ki, hicabın iffәtlә nә әlaqәsi 

var? Çoxlarının hicabı var, amma iffәtlәri yoxdur. Çoxlarının iffәtlәri var, lakin hicabları 

yoxdur. Halbuki bu, düzgün fikir deyil. İffәt bir şeydir, hicab isә başqa bir şey. Lakin iffәt 

insanda әlçatmaz, dәyişilmәz vә sınmaz bir şey deyil. İnsanın digәr xarakterlәri kimi, o da 

tәsirә mәruz qala bilәr. Onu tәsirlәrdәn uzaq saxlayan, qadının iffәtini, paklığını, tәqvasını 

vә ismәtini qoruyan amillәrdәn biri hәyatda, işdә vә cәmiyyәtdә yanlış münasibәtlәrin 

olmamasıdır. Yanlış münasibәtlәr mәdәni vә әxlaqi münasibәtlәrin riayәt olunmadığı 

mәsәlәlәrdir. Bu arada, bu qorunmaya kömәk edә bilәcәk amil hicabdır. Ən yaxşı şey 

hicabdır: qadın vә kişinin hicabı. 

Kişinin hicabı baxmamaqdır. Hicab maneә demәkdir. 

“Qadının cəmiyyətdə rolu” seminarında çıxışdan; 2 mart, 1986 

Risalət qəzeti 

Hicab – qadının mədəni və əxlaqi cənnətinin keşikçisi  

Hicab qadının hәyatında lazım olan bu dәyәrli xarakterlәri, qadının mәdәni vә әxlaqi 

cәnnәtini qoruya bilәn bir amil idi. Lakin bunu götürdülәr. Əvvәldәn dә bu işdә 

mәqsәdlәrinin nә olduğu bәlli oldu. Bu, hicabın açılması idi. 

“Qadının cəmiyyətdə rolu” seminarında çıxışdan; 2 mart, 1986 

Risalət qəzeti 

Cəmiyyətdə hicaba və iffətə təmayül  

Bu gün bizim cәmiyyәtimizdә xalqın iffәtә, paklığa vә hicaba meyli var. Kişilәr vә 

qadınlar pak vә hicablı şәkildә yaşayırlar. Düzdür, bәzilәri dә özlәrinә nәzarәt edә 

bilmirlәr. Amma bütün bunların yanında fәsad şәbәkәlәri mövcuddur.  

Cümə namazı xütbəsindən; 2 avqust, 1986 

Risalət qəzeti 

İran xalqının iffətə boyun əyməsi  

Bizim cәmiyyәtimizin vәziyyәti dünyanın çox yerlәri, bәlkә dә bütün yerlәri ilә 

fәrqlidir. Bәlkә dünyada az yer tapmaq olar ki, kişi vә qadın ümumilikdә bizim xalqımız 

qәdәr әxlaqi vә cinsi iffәtә vә paklığa malik olsunlar. Xüsusәn dә böyük inqilabımız Qәrb 

mәdәniyyәtinin tәmәllәrini dağıtmaqla bizdә bu İslam duyğusunu dirçәltmişdir. 

Cümə namazı xütbəsindən; 8 avqust, 1986 

Risalət qəzeti 
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Ümumi iffəti qorumaq üçün ümumi səy  

Bacılar vә qardaşlar ümumi iffәtin yaranmasına kömәk etsinlәr. Bir dәfә dә dedim ki, 

düzgün hicabı olmayan bacılar müsәlmandırlar, amma bu günahı edirlәr. Onlar da Allaha 

görә, inqilaba görә, bu xalqa görә çalışsınlar, bu hәssas şәraitdә bizim cәmiyyәtimizin 

simasını ümumi iffәtin әksinә vә İslamın ziddinә olan bir simaya çevirmәsinlәr; qardaşlar 

da hәmçinin. Qardaşlar da çalışıb iffәt yolundan yayınmasınlar. Əlbәttә, icraçı qurumlar 

hamıdan çox mәsuliyyәt daşıyırlar. Lakin siz xalq icraçı qurumları yalqız qoymamalısınız.  

Cümə namazı xütbəsindən; 2 may, 1980 

İffət – qadını müdafiənin əsas sütunu 

Növbәti mәsәlә qadın iffәtinә әhәmiyyәt vermәk mәsәlәsidir. Qadını müdafiә adı ilә 

baş verәn hәr bir hәrәkәtin әsas sütunu qadın iffәtinin qorunması olmalıdır. Qeyd etdiyim 

kimi, Qәrbdә bu mәqama diqqәt yetirilmәdi. Yәni qadınların iffәti mәsәlәsi diqqәtdәn 

kәnarda qaldı, ona etinasızlıq göstәrildi. Bu sәbәbdәn işlәri pozğunluğa sürüklәndi. Qadın 

şәxsiyyәtinin әn mühüm elementi olan qadın iffәtinin diqqәtdәn kәnarda qalmasına imkan 

verilmәmәlidir. Qadın iffәti digәrlәrinin, hәtta şәhvәtpәrәst vә pozğun kişilәrin gözündә dә 

qadının şәxsiyyәtini, ucalığını vә möhtәrәmliyini göstәrir. Qadının iffәti onun hörmәtinә 

vә şәxsiyyәtinә sәbәb olur.  

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

İffət – İran filmlərinin dünyada maraq oyatmasının amili 

Siz baxın, indi bizim beynәlxalq festivallara çıxan bu filmlәrimizin hakimlәr vә 

tamaşaçılar üçün daha maraqlı cәhәti hәlәlik İran filmlәrindә olan iffәtdir. Bәzi rejissorlar 

vә prodüsserlәr bunu tәbii şәkildә edirlәr, bәzilәri dә mәcburәn edirlәr, qadın-kişi 

sәhnәlәrini vә ailә münasibәtlәrini indi İslam Respublikası şәraitinin bәyәndiyi formada 

hazırlamağa mәcburdurlar. Bunlar dünyada gül kimi açır. Çoxlarının tәsәvvürünün әksinә 

olaraq dünya bu pozğunluqlardan, tüfeylilikdәn vә avaralıqdan xoşlanmır, yorulmuşdur. 

Bu iffәt, nәciblik, sağlamlıq, hәya vә belә mәsәlәlәr iranlıların tәbiәtindә dә var, İslam da 

bunu tövsiyә etmişdir.  

Gənc günü münasibətilə Böyük Rəhbərin gənclərlə görüşdə çıxışından: 27 aprel, 1998 

İffəti və hicabı sıradan çıxarmaqda sirli əllər 

Bu gün sirli әllәr fәaliyyәtdәdirlәr. Bәzi şәxslәr düşünülmüş şәkildә hәrәkәt edirlәr, 

qadınların iffәtini, paklığını vә hicabını tәdricәn sıradan çıxarmaq vә inqilabdan öncәki 

vәziyyәti qaytarmaq istәyirlәr.  

Təlim-tərbiyə naziri və qadın pedaqoji mərkəzlərinin tələbələri ilə görüşdə çıxışdan; 2 

may, 1984 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadın və kişi münasibətləri 

İslamın baxışından qadın və kişi arasında sərhəd 

Müsәlman qadın vә kişi arasında hicab vә sәrhәd müәyyәnlәşdirilmişdir. Qadın vә 

kişinin qarışması, kişilәrin bir-biri ilә vә qadınların bir-biri ilә qarışması kimi deyil. Buna 

riayәt etmәk lazımdır; hәm kişi riayәt etmәlidir, hәm qadın. Əgәr İslamın kişi vә qadın 
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münasibәtlәrinә, kişi vә qadın qarışmasının tәrzinә olan hәssaslığı riayәt olunsa, kişilәrin 

ictimai sahәdә görә bildiyi bütün işlәri qadınlar da fiziki güclәri, hәvәslәri vә imkanları 

daxilindә görә bilәrlәr. 

Xuzistan qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 11 mart, 1997 

Müxtəlif dünya görüşləri - qadın və kişi münasibətlərində baxış fərqlərinin 

səbəbi 

Sizin indi irәli sürdüyünüz mövzu әsasәn qadın vә kişi münasibәtlәrinә, әlaqәlәrinә vә 

rәftar tәrzlәrinә aiddir. Kişi vә qadın münasibәtlәrindә qәrblilәrin baxışı İslamın İslam 

dünyagörüşündәn qaynaqlanan baxışı ilә fәrqlәnir. Onların dünyagörüşü insani 

mәsәlәlәrdәn qaynaqlanır. Əlbәttә, köklü mәsәlә deyil, lakin әsas işlәrlә sonuclanır. 

İslamın hicab mәsәlәri barәsindәki görüşü isә çox yaxşı vә aydın görüşdür.  

Qadınların inqilab rəhbərilə səmimi sual-cavab məclisində söhbətlərdən; 10 oktyabr, 

1998 

İslamın qadın və kişi münasibətləri üçün məhdudiyyəti  

Qәrb vә onun mәdәniyyәti baxımından qadın üçün tәsәvvür olunan dәyәrlәrdәn biri 

budur ki, öz vücudu vә şәxsiyyәti ilә digәrlәrinin lәzzәt almasına vә bәhrәlәnmәsinә şәrait 

yaratsın. Buna görә biz İslam mәdәniyyәti әsasında, İslamın qadın vә kişi münasibәtlәri 

üçün mәhdudiyyәt tanıdığını, qadın vә kişinin qeyd-şәrtsiz әlaqәlәrini icazәli bilmәdiyini 

elan etdikdә, bizi qadınları tәhqir etmәkdә ittiham edirlәr. Halbuki tәhqir Qәrb 

mәdәniyyәtindә qadının şәxsiyyәtinә qarşı edilәndir. 

"Qadın və qlobal İslam inqilabı" beynəlxalq konfransında çıxışdan; 6 fevral, 1988 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Uyğun olmayan münasibət  

Uyğun olmayan münasibәt odur ki, onda xüsusi mәdәni vә әxlaqi cәhәtlәr riayәt 

olunmasın. 

“Cəmiyyətdə qadının rolu" seminarında çıxışdan; 2 mart, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadın və kişi əlaqəsində ilahi təqvaya riayət 

İlahi tәqvanın bariz nümunәlәrindәn biri, cinsi mәsәlәlәrdә vә qadın-kişi әlaqәlәrindә 

ilahi mәhdudiyyәtlәrә vә qaydalara riayәt olunmasıdır. Bu barәdә ilahi tәqvaya riayәt edin 

vә şübhәsiz, Allah-Taala bu yolda çalışıb zәhmәt çәkәnlәrә böyük mükafat ayırmışdır.  

Cümə namazı xütbəsindən; 2 avqust, 1986 

Risalət qəzeti 

Bəzi qeyri-müsəlmanların İranda müsəlman qadın və kişi əlaqələrinin 

hüdudları barədə yanlış təsəvvürləri 

Bizim müәyyәn etdiyimiz  hüdudlar – misal üçün, namәhrәm qadın vә kişi bir-biri ilә 

fiziki tәmasda olmamalıdırlar, bir-birinә ehtirasla baxmamalıdırlar, bir-biri ilә qeyd-şәrtsiz 

münasibәtlәri olmamalıdır, bağlı vә xәlvәt otaqda yalqız qalmamalıdırlar - dünyanın bәzi 

yerlәrindә digәr xalqlar arasında  bәzәn pis qarşılanır. Bizim düşmәnlәrimiz dә bu yanlış 
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tәsәvvürü qızışdırırlar. Biz misal üçün, bir yerdә, yaxud rәsmi bir toplantıda bir qadına әl 

vermiriksә, bunu qadına, yaxud xüsusi olaraq o qadına hörmәtsizlik kimi izah edirlәr.  

Cümə namazı xütbəsindən; 10 oktyabr, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Pozğun rabitə - qadının əxlaqi məsələlərdən, siyasi və mədəni səhnələrdən 

uzaqlaşması amili  

Qәrb mәdәniyyәtinin mәzmunu qadınların mәqamına tәhqirlә doludur. Bu gün 

dünyanın bir çox yerlәrindә qadın vә kişi әlaqәlәri bayağı vә әylәncә formasına 

düşmüşdür. Bu, qadının әxlaqi mәsәlәlәrdәn, siyasi vә mәdәni sәhnәlәrdә fәal iştirakdan 

uzaqlaşmasına bais olmuşdur. Tәbiidir ki, İslam buna qarşıdır.  

"Qadın və qlobal İslam inqilabı" beynəlxalq konfransında çıxışdan; 6 fevral, 1988 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadın və kişi münasibətində fəsaddan uzaqlaşmaq 

İslam baxışından qadın vә kişi münasibәtlәrindә әsas prinsip budur ki, İslam cinsi fәsad 

vә pozğunluqla vә bu gün dünyada adı cinsi azadlıq qoyulan mәsәlә ilә kәskin müxalifdir.  

Əgәr qadın vә kişi ailәdәn kәnarda, cәmiyyәtdә, tәhsil, iş vә digәr qeyri-qanuni 

yerlәrdә öz cinsi lәzzәtlәri ilә mәşğul olsalar, vücuda gәlәn әn böyük tәlәfat budur ki, 

qadın vә kişi arasında vә ailәdә olan güclü bağlılıq qırılıb mәhv olacaq.  

Tehranın cümə namazı xütbəsindən; 10 oktyabr, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Cəmiyyətdə hicabı qorumaqla qadın və kişinin həmkarlığı  

İslam mәktәbindә qadın vә kişi arasında bir qoruyucu vә hicab vardır. Bunun mәnası o 

deyil ki, qadınların kişilәrdәn fәrqli bir alәmlәri var. Xeyr, cәmiyyәtdә birgә yaşayırlar, iş 

yerindә birgә yaşayırlar, hәr yerdә birgәdirlәr. İctimai problemlәri qadınlar vә kişilәr birgә 

hәll edirlәr. Müharibәni qadınlar vә kişilәr birgә edirlәr vә etdilәr. Ailәni birgә idarә 

edirlәr vә yetişdirirlәr, övladları tәrbiyә edirlәr. Lakin ev vә ailәdәn bayırdakı qoruyucu vә 

hicab mütlәq qorunur. Bu, İslamın model qurmasında әsas mәqamdır. Əgәr bu mәsәlәyә 

riayәt olunmasa, bu gün Qәrbin düçar olduğu pozğunluq qarşıya çıxacaq. Əgәr bu 

mәsәlәyә riayәt olunmasa, qadın İslam İranında görünәn vәziyyәtdәn, yәni dәyәrlәrә sarı 

hәrәkәtdә öncüllükdәn qalacaq. Qәrblilәr bütün güclәri ilә bu mәsәlәyә tәsir göstәrmәk 

istәyirlәr; hәr bir yerdә vә hәr bir kәsә qarşı bir yolla. 

Xalqın müxtəlif təbəqələri və feldşerlərlə görüşdə çıxışdan; 13 noyabr, 1991 

Kişilərin qadınlarla mətanətli və möhtərəm əlaqəsi  

Qadınların münasib geyimi, kişilәrin iş yerindә qadınlarla mәtanәtli vә möhtәrәm 

şәkildә әlaqәsi, müraciәt edәnlәrlә layiqli rәftar, İslam qaydalarına riayәt etmәk vә zöhr 

vaxtında namaz qılmaq iş yerinin sağlamlığının vә islamçılığının әlamәtlәrindәndir. Bu 

mühüm mәsәlә bir tәrәfdәn sözlә, çıxışla, yaxşı işlәrә dәvәt vә pis işlәrdәn çәkindirmәyә 

münasib olan broşürlәri yaymaqla vә digәr tәrәfdәn zәrәrli amillәrlә mübarizә formasında 

hәyata keçәcәk.  

İslam birliklərinin üzvlərilə görüşdə çıxışdan; 26 avqust, 1992 
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İranda qadın və kişi münasibətlərində aydın qaydalar 

Biz bütün dünya ölkәlәri arasında tәxminәn yeganә xalq vә yeganә ölkәyik ki, ümumi 

şәkildә cәmiyyәtdә vә gündәlik münasibәtlәrdә kişi vә qadın әlaqәlәri üçün müәyyәn 

qayda-qanunlar tanıyırıq. Digәr ölkәlәrdә - istәr cinsi fәsadın yayıldığı ölkәlәrdә, istәrsә 

dә cinsi fәsadın bir siyasәt kimi yayılmadığı ölkәlәrdә qadın vә kişi әlaqәlәrinin hüdudları 

üçün aydın qayda vә çәrçivә qoyulmamışdır.  

Tehranın cümə namazı xütbəsindən; 10 oktyabr, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadının kişilərə qarışmadan cəmiyyətdə quruculuq fəaliyyəti  

Qadınların geyimi barәsindә bizim әsaslı nәzәrimiz var. Düşünürük ki, qadın 

cәmiyyәtin yarısını vә hәr bir cәmiyyәtin inqilabçı fәaliyyәtinin vә hәrәkәtinin yarısını 

tәşkil edә bilәr. Bizim öz ölkәmizdә dә bu mәsәlә olub vә var. Əgәr bu gün kimsә bizim 

ölkәmizә gәlsә, ölkәmizin böyük ümumi vә inqilabçı fәaliyyәtlәrinin hamısında qadınların 

rolunu müşahidә edәr. Buna görә, biz düşünürük ki, qadın fәal ola bilәr, cәmiyyәtdә 

quruculuq işi görә bilәr. Biz bu prinsipә sadiqik. Lakin Qәrb sivilizasiyasının mәkrli 

mәqsәdlәrlә, zorla  qadınlara qәbul etdirdiyi geyimlә müxalifik.  

Tәbii ki, qeyri-müsәlman ölkәlәrindә qadınların bizim etiqad bәslәdiyimiz geyimlәri 

yoxdur. Lakin biz qadınların cәmiyyәtin bütün sahәlәrindә quruculuq vә çox tәsirli 

fәaliyyәtlәrindә münasib geyimә malik olmasını düşünürük. Bu gün Avropada vә Qәrb 

cәmiyyәtlәrindә adi olan kişi vә qadın qarışmasını qәbul etmirik.  

Zimbabve radio və televiziyasına müsahibədən; 21 yanvar, 1986 

İslamda qadın və kişinin qarışmaması mədəniyyəti  

İslam ailәyә olduqca böyük әhәmiyyәt vermişdir. Ailә tәmәlinin sarsılmasına mane 

olmaqdan ötrü cәmiyyәtdә bәzi qaydalara vә sәrhәdlәrә riayәt olunmasını lazım vә zәruri 

bilir. 

İslam mәdәniyyәti qadın vә kişinin qarışmaması mәdәniyyәtidir. İslam qadın vә kişinin 

xoşbәxtliyini vә hәyati inkişafını tәmin etmәk mәqsәdi ilә bu mәsәlә üzәrindә möhkәm 

dayanmışdır. Bu, dünyanın şәhvәtpәrәst qüdrәtlәrinin vә sәrvәt toplayanlarının istәyinin 

qarşı tәrәfidir. Onlar qadın vә kişi arasında hicabın götürülmәsinә çalışırlar.  

Mədəni qurumların işçiləri və müəllimlərlə görüşdə çıxışdan; 13 oktyabr, 1994 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadını kişidən ayırmaq - Qərb sivilizasiyasının əksi 

Əgәr bir ölkәdә qadınlar müәyyәn hüdudlarda kişilәrdәn ayrı olsalar, sivilizasiyanın 

әksi olur. Doğru da deyirlәr. Çünki onların Roma sivilizasiyasının xarabalıqları üzәrindә 

qurulmuş sivilizasiyası bundan başqa bir şey deyil. Dәyәr baxımından onların mәdәniyyәti 

yanlış, әksi isә düzgündür. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri, mütəxəssis həkim və məmur qadınlarla 

görüşdə çıxışdan; 25 dekabr, 1991 

Qadın və kişi əlaqələrində İslam qaydalarının qorunması  

Tehranda vә ölkәnin bütün şәhәrlәrindә yaşayan bütün bacıları, qardaşları, qadınları vә 

kişilәri qadın vә kişi әlaqәlәrinә aid mәsәlәlәrdә, onları fәsada vә pozğunluğa 
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yaxınlaşdıran işlәrdә ilahi tәqvaya riayәt etmәyә çağırıram. Ehtiyatlı olun ki, İslamın 

hәdlәrindәn kәnara çıxmayasınız. Ehtiyatlı olun ki, fәsad mikrobları bizim cәmiyyәtimizin 

sağlam bәdәninә yenidәn daxil olmasın. Ehtiyatlı olun ki, bizim sәrt vә kәskin siyasi vә 

hәrbi mübarizәmizlә qaçan vә mәğlubiyyәtә mәcbur olan düşmәnlәr gözәl-göyçәk ilanlar 

qәlibindә qayıdıb yenidәn İslam Respublikasının cәnnәtinә daxil olmasınlar.  

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1985 

Naməhrəm kişi ilə söhbətdə təkəbbürlü olmaq və kiçilməmək  

Tәkәbbürlülük hәr bir halda qәbahәt sayılır. Amma qadınların namәhrәm kişi 

qarşısında tәkәbbürlülüyü belә deyil. Qadın namәhrәm kişi qarşısında tәkәbbürlü 

olmalıdır. “(Yad kişilәrlә) Yumşaq (әzilә-әzilә) danışmayın!”1 Qadın başqa kişi ilә 

danışdığı zaman özünü kiçiltmәmәlidir. Bu, qadının hörmәtini qorumaq üçündür. İslam 

bunu istәyir vә bu, müsәlman qadının örnәyidir. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Cinsi münasibətlər - çətin bir sınaq  

Bu gün dünya cinsi münasibәtlәr sahәsindә çәtin bir sınaq yaşayır. Heç bir yerdәn bir 

düyünü aça bilәcәk bir ideya, tezis vә tәklif irәli sürülmür. Bizim bir tәklifimiz, bir 

tezisimiz, bir qurucu vә dәlilli nәzәriyyәmiz var. Bunu izah etmәliyik. Dünya xalqları 

bunu bilmәlidirlәr.  

Tehranın cümə namazı xütbəsindən; 10 oktyabr, 1986 

İslam qaydalarını qorumaqla qadın və kişinin söhbət və toplantılarda 

iştirak etməsinin icazəli olması 

Qadının tağut dövrünün mәdәniyyәtinә bulaşmasının qarşısını almaq üçün instinktiv 

yollarla fәsada sәbәb olan amillәrin nüfuzunun qarşısını almalıyıq. Bunun üçün әn yaxşı iş 

düzgün geyim mәsәlәsi, bәzәnmәkdәn vә bütün mühitlәrdә bәlli mәclislәrdәn vә 

münasibәtlәrdәn çәkinmәkdir. Əlbәttә, bunun mәnası o deyil ki, kişi vә qadının 

ümumiyyәtlә bir-biri ilә danışmamasını, toplantılara getmәmәsini deyәk. Əgәr kimsә bu 

sözlәri belә izah etmәk istәsә, bir hiylәdir. 

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1985 

Qız və oğlan arasında məsum məhəbbəti istiqamətləndirmək 

Dastan qoşmağın özünün cazibәsi var vә şirindir. Mәnim fikrimcә bundan istifadә 

etmәk lazımdır. Əgәr dastanda cinsi cazibә olmasa da, özünün cazibәsi var. Bundan әlavә, 

hәmin cinsi cazibәlәri eyibsiz vә dәrdi-sәrsiz onun içinә salmaq olar. Yәni qız vә oğlanın 

bir-birinә qarşı mәsum mәhәbbәtlәri varsa vә bu mәhәbbәt dә nәhayәt ailә qurmaqla 

sonuclanırsa, heç bir eybi yoxdur. Hәtta dәrs dә ola bilәr. Çünki hәr halda, mәhәbbәt var, 

siz dünyada mәhәbbәtin kökünü kәsә bilmәzsiniz. Hәr halda, var, bunu 

istiqamәtlәndirmәk lazımdır, yönәldә bilәrsiniz.  

Uşaq və yeniyetmələrin fikir tərbiyəsi mərkəzinin məsul şəxsləri ilə görüşdə çıxışdan; 9 

avqust, 1997 

                                                           

1 Əhzab, 33 
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Keyhan qəzeti 

Qadın və kişi həmkarlığının icazəli olması ilə yanaşı cinsi fitnədən 

qorunmaq 

Sizin bu gün Qәrbdәn tәsirlәnmiş qeyri-qәrb dünyasında vә hәtta bir çox Qәrb 

ölkәlәrindә gördüyünüz qadın vә kişi mәsәlәsi, yәni bu pozğunluqlar әsl Qәrb 

mәdәniyyәtindәn deyil. Əsl Qәrb mәdәniyyәtindә iki cinsin İslamda da göstәrilәn 

çәkinmәmәsi var. Onun bir hissәsi onların mәsihilik haqda yanlış düşüncәlәrinә aiddir, bir 

hissәsi dә tarixi vә coğrafi mәsәlәlәrә.  

Qeyri-qәrb dünyasında siz dünyanın hansı bir yerinә baxsanız, görәrsiniz ki, iki cinsin 

bu ayrılığı vә bir-birindәn çәkinmәsi mövcuddur, tәkcә İslama mәxsus deyil. Lakin İslam 

bunun üçün çәrçivә müәyyәnlәşdirmişdir. Hәr yerdә var. Hәr yerdә bir formada var. 

İslamda da bizim bildiyimiz formadadır. Hәmçinin bizim mәhrәm vә namәhrәm 

adlandırdığımız mәsәlәdә bunun mәnası bir cinsin olduğu yerә başqa bir cinsin daxil 

olmaması deyil, onların bir-biri ilә ünsiyyәtdә olmaması deyil, onların bir-biri ilә 

hәmkarlıq etmәmәsi deyil. Bu sizin müqәddәs şәriәtdә bildiyiniz xüsusi mәnadadır: cinsi 

fitnә yaradan olmasın. Sanki müqәddәs İslam şәriәtindә bu meyar bilinmişdir. Doğrudan 

da pis vә tәhlükәli olan, insanların düçar olduğu cinsi fitnә bir ölkәyә, iki ölkәyә, 

dünyanın bu yerinә, yaxud o yerinә mәxsus deyil. Hәr hansı yerdә vә hәr hansı bir 

sәviyyәdә qadın vә kişi bu fitnәyә düçar olsalar, onlar üçün azğınlıq, qәflәt vә yoldan 

çıxma vücuda gәlәcәk. Müqәddәs İslam şәriәti bu bataqlığı qurutmaq istәyir. Yolu da 

budur. Buna görә siz görürsünüz ki, namәhrәm qadın vә kişinin bir yerdә olması, hәtta bir 

otaqda yalqız qalması bәzәn haram, bәzәn dә mәkruhdur. Ümumiyyәtlә şәrt qoymayıblar, 

baxmaları, yaxud baxmamaları, yaxud paltarlarının filan formada olması ilә 

şәrtlәndirmәyiblәr. Baxın, işarә bunadır. Halbuki hәmin namәhrәm qadın vә kişi әgәr 

küçәdә vә başqa bir yerdә heç kim olmasa, bağlı yer olmasa, qıfıllı yer olmasa, bir yerdә 

dә olsalar, birgә olmalarının eybi yoxdur, danışsınlar, söhbәt etsinlәr.  

Tibbi şəriət meyarları ilə uyğunlaşdırma qrupunun üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 7 

noyabr, 1995 

Keyhan qəzeti  

Qadınların qadın həkimə getməsini asanlaşdırmaq üçün hökumətin 

proqram hazırlamasının zəruriliyi 

Birinci mәrhәlәdә elә edin ki, İslam Respublikası quruluşunda hәr hansı bir xәstә qadın 

әgәr qadın hәkimә getmәk istәsә, onun üçün mümkün olsun. İkinci mәrhәlәdә işi elә edin 

ki, әgәr bir qadın kişi hәkimә müraciәt etmәk istәsә, problemә düşsün. İndi demirik ki, 

qadağan olsun. Yox, hәr halda, bu, şәriәtә uyğun olan digәr işlәr kimi bir işdir. İnsanlar 

azaddırlar. Siz hökumәt olduğunuzdan elә tәrbiyә edin ki, halal işi asanlaşdırın, haram, 

mәkruh, yaxud haramlıq vә mәkruhluq tәhlükәsindә olan işlәri çәtinlәşdirin.  

Tibbi şəriət meyarları ilə uyğunlaşdırma qrupunun üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 7 

noyabr, 1995 

Keyhan qəzeti  

Kişi və qadının həkimlikdə dini əxlaqa və rəftara riayət etməsi  

İslam bunun qarşısını almaq istәyir. Keçmişdә universitet Qәrb mәdәniyyәtinin tәbliği 

üçün bir mәrkәz idi. Buna görә dindar adam da universitetә gedәndә dinsiz olurdu. 



 107 

Əlbәttә, sәbәbi dә belә şeylәr idi. Çox aydındır ki, bizim o siyasәti - yәni qadın vә kişinin 

hәkimlikdә dini әxlaqa vә rәftara riayәt etmәmәsi mәsәlәsini istәr tәhsil dövründә, istәrsә 

dә praktika vә icra mәrhәlәsindә silib İslam vә İslam әsaslarını gәtirmәyimiz çox tәbii idi. 

Biz әslindә gec başladıq. İndi o buyurur ki, mәn 88-ci ildә demişәm. Əlbәttә, mәn 88-ci 

ildәn sonra da indiyә qәdәr bu yeddi-sәkkiz ildә Sәhiyyә Nazirliyinin mәsul şәxslәrinә 

dәfәlәrlә tövsiyәlәr etmişәm. Hәkim vә mütәxәssis cәnablar gәlib otursunlar, orta vә 

mümkün bir hәdd tapsınlar. 

Tibbi şəriət meyarları ilə uyğunlaşdırma qrupunun üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 7 

noyabr, 1995 

Keyhan qəzeti  

Universitetdə əxlaq problemləri 

Hәqiqәt budur ki, universitet xüsusi yaşlarda olan gәnclәrin, qadın vә kişilәrin 

çoxluğuna görә müxtәlif maraqların vә qeyri-sağlam әxlaqi vә mәdәni tәmayüllәrin 

tәhlükәsi qarşısında olan bir mәrkәzdir.  

Fəqih rəhbərin ölkə universitetlərində nümayəndələrinin mərkəzi şurası ilə görüşdə 

çıxışdan; 30 sentyabr, 1990 

Beynəlxalq medianın qız və oğlan əlaqələrinin qeyri-münasib tərzini 

göstərməyə çalışması 

Qız vә oğlanların, qadın vә kişilәrin küçә vә xiyabanlarda geyim tәrzi vә bәzәnmәsi elә 

olmalıdır ki, xalqın - şәhid vermiş xalqın duyğuları ilә ziddiyyәt tәşkil etmәsin. Bütün 

dünyanın informasiya vә digәr vasitәlәri xalqlar üzәrindә işlәyir, qadın vә kişinin geyimi 

mәsәlәsindә onların taleyi üçün tәhlükәli olan әxlaq vә üsulu sırımağa çalışırlar.  

Tehranın cümə namazı xütbəsindən; 19 aprel, 1985 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qız və oğlanın qarışması beynəlxalq sionizmin təsir vasitələrindən biri kimi  

Beynәlxalq sionizmin xalqların istismarı vә zәncirlәnmәsi üçün işlәtdiyi yollardan biri 

budur: fәsadı vә pozğunluğu yaymaq, qız vә oğlanları qarışdırmaq, cinsi münasibәtlәri 

azad etmәk, nәcib cinsi әxlaqı әlә salmaq. Bu elә mәsәlәlәrdәndir ki, beynәlxalq 

hegemonluq dünya sәviyyәsindә mәhv etmәk üçün siyasi bir alәt kimi ondan istifadә edir. 

Gәnclәri müharibә vә quruculuq cәbhәsindә belә fәdakarlıq göstәrәn inqilabçı bir xalqın 

arasında bir qrup adamın küçәlәrә pozğun şәkildә çıxıb, inqilabdan sonrakı müqәddәs vә 

nәcabәtli İslam ab-havasını lәkәlәmәlәrinә necә icazә verә bilәrik?! Bәllidir ki, belә bir 

şey olmaz. 

Tehranın cümə namazı xütbəsindən; 19 aprel, 1985 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

İslam nəzərindən qadın və kişi münasibətlərini izah etməyin zəruriliyi  

Biz fәsad, pozğunluq, qadın vә kişi münasibәtlәrinin mәhdudiyyәtlәrinin İslam 

baxımından izah edilmәsinin lazım olduğunu dedikdә, bu tәkcә dünya xalqı üçün deyil, 

bizim öz xalqımız üçün dә belәdir. Hәqiqәt budur ki, bizim İslam cәmiyyәtimizdә cinsi 

özbaşınalıq mәsәlәsi vә cinsi fәsad vә pozğunluğun qadağan olunması üzәrindә lazımi 

mәdәni iş görülmәmişdir. 
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Əlbәttә, bizim ümumi xalqımız hicaba vә İslamın tәyin etdiyi lazımi qoruyuculara 

kamil iman bәslәyir. Lakin hәlә dә hicab mәsәlәsinin, qadın vә kişi münasibәtlәrinin 

mәhdudiyyәtinin izah olunmadığı vә aydınlaşmadığı bәzi şәxslәr var. Buna görә, bu 

mövzunu öz xalqımıza izah etmәyә dә borcluyuq.  

Tehranın cümə namazı xütbəsindən; 31 oktyabr, 1986 

Risalət qəzeti 

Qadın və kişi əlaqəsində təqvaya riayət  

Namaz qılan bütün әziz qardaş vә bacıları ilahi tәqvaya riayәt etmәyә çağırıram. Onun 

bariz nümunәlәrindәn biri, cinsi mәsәlәlәrdә vә qadın-kişi әlaqәlәrindә ilahi 

mәhdudiyyәtlәrә vә qaydalara riayәt olunmasıdır. Bu barәdә ilahi tәqvaya riayәt edin vә 

şübhәsiz, Allah-Taala bu yolda çalışıb zәhmәt çәkәnlәrә böyük mükafat ayırmışdır. 

Tehranın cümə namazı xütbəsindən; 1 avqust, 1986 

Risalət qəzeti 

Hicab və geyim 

Hicab, yəni qadını qoruyan zəruri geyim 

Hicab qadın üçün hәqarәt deyil. O, qadının ismәti vә qorunması üçündür; tәkcә qadının 

yox, hәm qadının vә hәm kişinin ismәti vә qorunması üçün. Hicab çadra demәk deyil. 

Lakin çadra biz iranlılar üçün qәdimdәn xanımlarımızın istifadә etdiyi әn yaxşı hicab 

növüdür. Çadrasız da hicablı olmaq mümkündür. Hicab düzgün örtünmәk demәkdir, 

örtünmәmәyin örtünmәkdәn yaxşı olması yox. Hәdislәrin tәbirincә desәk, “çılpaq 

örtünmüş”, yәni örtündüyü halda çılpaq insan kimidir. Belә örtünmәk faydasızdır, hicab 

deyil. Sağlam örtünmәk budur ki, qadının başını, saçını, boynunu, bәdәnini örtsün. 

Əlbәttә, fәqihlәrin çoxu üzü vә iki әli örtmәyi istisna ediblәr. Amma üz bәzәksiz vә sadә 

olmalıdır. Hicab bu demәkdir. 

İranlı qadınlar çadraya üstünlük verirlәr. Bu, çox yaxşı üsuldur. Hәm gözәldir, hәm 

qadının gözәlliyi ilә ziddiyyәt tәşkil etmir, hәm dә kamil hicab formasıdır. 

Hәr halda, hicabı istәr iranlı formasında, istәr әrәb formasında, istәrsә dә başqa bir 

ölkәdәki formada kamil surәtdә örtsәlәr, İslamın әmri yerinә yetirilmişdir. Çünki 

müsәlman ölkәlәrinin hәr birindә qadınlar xüsusi formada öz hicablarını qoruyurlar. 

Cümə namazı xütbəsindən; 8 avqust, 1986 

Risalət qəzeti 

İslamın hicabda məqsədi  

İslam hicab mәsәlәsindә geyim formasını müәyyәn etmәyib, mәqsәdi müәyyәnlәşdirib. 

Mәqsәd budur ki, kişi vә qadının görüşü vә onların gündәlik hәyatdakı tәbii rastlaşması 

ehtirasları coşdurmasın. İslamın mәqsәdi budur. 

Müsәlman ölkәlәrindә qadınlar Quranın dediyi hicabı qorumağa çalışırlar. Amma 

gördüyünüz kimi, onların hamısı hicaba eyni formada әmәl etmirlәr. Mәn onların 

dindarlarını deyirәm. Onlar Şimali Afrika ölkәlәrindә bir cür hicab örtürlәr, şәrq 

ölkәlәrindә, mәsәlәn Hindistanda vә Pakistanda isә başqa cür. Siz bunlarla tanış deyilsiniz. 

Bu, onların ictimai vә mәdәni şәraitindәn qaynaqlanır. 

“Qadınlar şahidi” jurnalına müsahibədən; 18 may, 1988 
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Hicab – qadına hörmət və təqva əlaməti  

Kim harada olsa, paklıqla, zahidliklә, dindarlıqla vә tәqva ilә bu әzәmәtli gәnclik 

qüvvәsini işlәtsin. Əlbәttә, bәzәn tәqvanın tәlәbi olur. Mәsәlәn, xanımlar üçün әslindә 

qadına hörmәt olan hicabı vә qadın qoruyucusunu tәqvanın әlamәti bilirik. Düzdür, mәn 

indi hicab mәsәlәsi haqda söhbәt etmәyi lazım bilmirәm. Çünki sizin hamınız hicablısınız, 

hicaba inanırsınız. Hicab yaxşı bir şeydir. İndi bu hicabı necә tәmin etsinlәr? Bu işdә zövq 

vә fikirlәrin müxtәlif olması mümkündür.  

Fəcr ongünlüyünün ikinci günündə gənclərlə görüşdə çıxışdan; 2 fevral, 1999 

Hicabı qorumaqla İslam və iman xətti 

Hicabı vә iffәti qorumaq bizim xalqımızın imanını, İslamı vә İslam xәttini qorumaqdır. 

Onlar Allahın vaciblәrinә vә haramlarına riayәt etdiklәri kimi hicaba da riayәt edirlәr.  

Təlim və Tərbiyə Naziri və qadın pedaqoji mərkəzlərinin tələbələri ilə görüşdə 

çıxışdan; 2 may, 1984 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Hicab iffəti qorumağın vasitəsi kimi  

İslam hicabı insan iffәtini qorumaq vasitәsidir. Müsәlman qadının inqilabçı şәxsiyyәti 

ona icazә vermir ki, çılpaq bәdәnini göstәrmәk yolu ilә, zinәtlәrini vә bәzәyini nümayişә 

çıxarmaqla özünü göstәrsin.  

Cümə namazı xütbəsindən; 4 iyul, 1980 

Qadın hörmətinin qorunmasında hicabın rolu  

İslam cәmiyyәtindә müsәlman qadın xüsusi hörmәt vә şәxsiyyәtә malikdir. Hicab vә 

qadın geyimi onun hörmәt vә şәxsiyyәtinin tәzahürü sayılır. Hicab qadının hörmәt 

әlamәtidir. İslam hicab arxasında olan bütün qadınlar üçün hörmәt vә mәqam tanıyır.  

Müsəlman və inqilabçı qadınlarla görüşdə çıxışdan; 9 dekabr, 1993 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Hicab - dəyər məsələsi və mənəvi dərəcələrə yüksəliş amili  

Bizim cәmiyyәtimizdә İslamın dәyәrlәri dirçәldilmәlidir. Misal üçün, hicab mәsәlәsi 

bir dәyәrdir. Hicab mәsәlәsi daha yüksәk mәsәlәlәrә giriş olmasına baxmayaraq, özü bir 

dәyәrdir. Bizim hicab üzәrindә bu qәdәr tәkid göstәrmәyimiz ondan ötrüdür ki, hicabı 

qorumaq qadının öz uca mәnәvi dәrәcәsinә çata bilmәsinә vә yolunda yaradılmış çox 

tәhlükәli uçurumlara yuvarlanmamasına kömәk edir.  

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri, mütəxəssis həkim və məmur qadınlarla 

görüşdə çıxışdan; 25 dekabr, 1991 

Qadın və kişi arasında fasilənin hikməti  

Quranda, İslamın sәhih hәdislәrindә vә Peyğәmbәrin sözlәrindә qadın barәsindә olanlar 

hikmәtlidir. Doğrudan da ona diqqәt yetirmәk lazımdır. Bu mәsәlәlәrdәn biri hicab 

mәsәlәsi vә kişi-qadın arasında fasilәnin olmasıdır. Bu fasilә xüsusi yerdәdir, hәr yerdә 

deyil.  

İslam Şurası Məclisinin üzvü olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 21 iyul, 1997 
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Hicab – qadın və kişinin təhlükəsizliyinin təminatçısı 

Hicab tәhlükәsizlik vasitәlәrindәn biridir. Müsәlman qadın hicablı olduqda hәm onun 

özü tәhlükәsizlikdә olur, hәm dә müsәlman kişilәr. Hicabın qadınlardan alındığı vә 

qadının çılpaqlığa yaxınlaşdırıldığı yerdә ilk növbәdә qadının özünün, sonrakı növbәdә isә 

kişilәrin vә gәnclәrin tәhlükәsizliyi onlardan alınmış olacaq. 

Mühitin sağlam vә tәhlükәsiz olması üçün, qadının cәmiyyәtdә öz işini görә bilmәsi, 

kişinin dә öz mәsuliyyәtlәrini yerinә yetirә bilmәsi üçün İslam hicabı müәyyәn etmişdir. 

Bu hicab İslamın dәyәrli hökmlәrindәn biridir.  

Xuzistan vilayətinin müdirləri və icraçı məsulları ilə görüşdə çıxışdan; 11 mart, 1997 

Çadra – milli müstəmləkəçiliyin qəzəbləndiyi milli əlamət  

Qadınların hicabı tәkcә çadra deyil, lakin çadra hicabın әn yaxşı növü vә bizim milli 

әlamәtimizdir. Qadınların siyasi, ictimai vә mәdәni işlәrdә çalışması ilә ziddiyyәt dә tәşkil 

etmir. Bu sәbәbә görә, çadra hәmişә istismarçı düşmәnin qәzәb obyekti olmuşdur. 

Müstәmlәkәçilәr son bir-iki әsrdә öz әlaltılarının kömәyi ilә çadraya qarşı birbaşa 

mübarizә apardılar. Rza xan öz әrbablarının әmri ilә hicabın açılmasını elan etdi vә bu 

әmrin icrası üçün saysız-hesabsız kobudluqlar törәtdi. Rza xanın mәmurları süngü gücü ilә 

çadranı qadınların başından çәkirdilәr. Hicabın açılmasına rәğmәn, hәtta qadınların papaq 

vә yaylıq örtmәlәrinә hazır idilәr, amma çadranı götürsünlәr. Bu, müstәmlәkәçiliyin әmri 

idi. Çünki bilirdi ki, bu işlәr iranlı müsәlman qadını onun islamçı vә milli şәxsiyyәtindәn 

uzaqlaşdırmasının birinci addımıdır. Bu layihәnin uğur qazandığı tәqdirdә, onların digәr 

mәqsәdlәri daha asan şәkildә hәyata keçәcәk. Lakin tarix xatırlayır ki, İranın qadınları әn 

ağır şәraitdә çadradan әl çәkmәdilәr. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 26 dekabr, 1991 

Çadra əleyhinə gizli mübarizənin əlamətləri  

Bu gün tәәssüf ki, çadra ilә mübarizәdә gizli әllәrә şahid oluruq. Bәzәn rәnglәrin 

psixologiyası vә qara rәngin ümidsizlik vә hәvәssizlik rәngi olmasını demәk yolu ilә, 

bәzәn çadrasız olan ziyalı vә tәhsilli qadınlar qarşısında mәdәniyyәtsiz, savadsız vә cahil 

olan çadralı qadınları nümayiş etdirәn filmlәrlә vә bәzәn dә digәr dolayı tәbliğatlarla 

mübarizә aparırlar. Misal üçün, Mәşhәddә ailә tәnzimi mövzusunda keçirilәn ilk 

ümumrespublika seminarının tәbliğat dәftәrçәlәrinin birindә müasir görkәmli, manto vә 

başörtüyü geyinmiş bir qadının şәkli çap olunmuşdu. Onun yanında iki övladı vardı. 

Aşağıdan da belә yazılmışdı: Daha çox elm, daha az övlad. Başqa bir dәftәrçәdә isә çox 

övladları olan çadralı bir qadın şәkli çap olunmuşdu. Onun altında da belә yazılmışdı: 

Daha az elm, daha çox övlad. Bununla dolayısı ilә çadranı savadsızlığın meyarı, ondan 

istifadә etmәmәyi isә savadlılıq әlamәti bilmişdilәr. 

Çox tәәssüflüdür ki, keçmiş rejimdә müstәmlәkәçiliyin çadra ilә birbaşa vә dolayı 

mübarizәlәrini mәğlub etdikdәn sonra, bu gün biz öz әlimizlә müstәmlәkәçiliyin bu 

mәnfur mәqsәdinin icra olunmasına vasitә oluruq. Düzdür, biz çadradan başqa formada 

olan hicabı inkar etmirik, amma çadra bizim şüarımızdır, bizim islamçı vә mәdәni 

kimliyimizdir, bizim xalqımız üçün müqәddәsdir.  

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 26 dekabr, 1991 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  
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İslamın hicab məsələsində hikmətli rəftarı 

İslam hicab mәsәlәsini çox hikmәtli şәkildә araşdırmışdır. Hicab qadın vә kişinin 

xüsusi yaşayışı çәrçivәsindә ortaya qoyulur. Bu arada çadra üstün hicab sayılır. Amma 

eyni zamanda bununla mәhdudlaşmır. Müqәddәs İslam şәriәti hicab üçün müәyyәn hәddi 

göstәrmişdir, ondan yayınmaq olmaz, ifrat vә tәfritçilik dә lazım deyil.  

Ölkənin məmur, mütəxəssis və incəsənət xadimi olan qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 13 

noyabr, 1995 

Keyhan qəzeti 

Qadının layiqli hicaba təbii təmayülünün yanında düzgün təbliğat  

Mәnim fikrim budur ki, iranlı qadınlar hicabı sevirlәr, onu istәyirlәr. Keçmişdәki 

düzgün olmayan hicabsızlıqlar da onlara mәcburәn sırınırdı. Mәqsәdim zor gücünә 

mәcbur deyil, zehni mәcburiyyәtdir. Tәbliğat dalğası o qәdәr güclü idi ki, әksәriyyәti özü 

ilә aparırdı. Mәn düşünürәm ki, indiki vәziyyәtdә qadının layiqli hicaba qarşı tәbii 

istәyinin yanında İslamın nәzәr nöqtәsini tәmin edәn bir növ düzgün tәbliğat aparılsa, 

bizim qadınlarımız әsl İslam vә şәriәt hicabına üz tutacaqlar. Gördüyünüz kimi, inqilabdan 

sonra çoxları hicaba qayıtdılar. 

“Qadın günü” jurnalının xüsusi buraxılışı ilə müsahibədən; 25 aprel, 1981 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Hicabsızlara tövsiyə  

Ey İslam hicabına riayәt etmәyәn әziz bacılar! Siz hәmin şәxslәrsiniz ki, İran xalqının 

mübarizәsi dövründә düşmәnin istәyinә rәğmәn, hicablı şәkildә nümayişlәrdә iştirak 

etdiniz, İslama vә İslam inqilabına etiqad bәslәdiyinizi vә vәfalı olduğunuzu göstәrdiniz. 

Bu gün dә inqilab sizin vәfadarlığınıza möhtacdır. Ey dövlәt işçisi olan bacılar! Ey İslam 

inqilabı ilә heç bir düşmәnçiliyi olmayan, lakin diqqәtsizliklәr üzündәn inqilab 

vәzifәlәrinә lazımi şәkildә riayәt etmәyәn şәxslәr! İmam sizlәrә müraciәt edir. Dövlәt 

idarәlәrini, inqilabçı cәmiyyәti ümumi iffәt mühiti edin. Elә edin ki, sizin geyiminizlә, 

sizin zinәtlәrә, bәrbәzәklәrә, modlara, rәngarәng paltarlara eitnasızlığınızla düşmәn bir 

daha hiss etsin ki, iranlı müsәlman qadın mәğlubedilmәzdir.  

Cümə namazı xütbəsindən; 4 iyul, 1980 

İnqilabdan sonra qadınların hicaba üz tutması 

İnqilab olduqda xalq öz İslam dәyәrlәrinә qayıtdı, hicaba üz tutdu. İnqilabın sayәsindә 

bizim cәmiyyәtimizin bütün bәdәninә yeni qan köçürüldü. O, İslam dәyәrlәrinә sarı 

hәrәkәt etdi. Yәni gәnclәr, qızlar, oğlanlar vә ailәlәrin әksәriyyәti öz istәyi ilә qadın vә 

kişi münasibәtlәrindә İslam dәyәrlәrinә sarı qayıtdılar vә bizim ictimai bünövrәmiz 

nisbәtәn sağlam formaya düşdü. 

Cümə namazı xütbəsindən; 2 avqust, 1986 

Risalət qəzeti 

İslam cəmiyyətində hicab qanunlarının riayət olunması 

Cәmiyyәtdә hicabın icbari edilmәsi qanunu lazımdır. Hicab bir İslam hökmüdür. 

Quranın aydın ayәlәri hicaba dәlalәt edir. Bizim cәmiyyәtimiz dә İslam cәmiyyәti 

olduğundan bu hökm cәmiyyәtdә icra olunmaya bilmәz. İslam cәmiyyәtindә yaşayan 
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bütün şәxslәr bu cәmiyyәtin din prinsiplәrinә vә qanunlarına riayәt etmәyә borcludurlar. 

Bu bir qayda vә qanundur. Bu qanun bütün cәhәtlәri vә tәrәflәri ilә, o cümlәdәn hicaba 

zidd olan (misal üçün, pozğun paltarlar vә sair) mәhsulların istehsalının vә bazara 

çıxarılmasının qadağan olunması kimi İslam Şurası Mәclisindә qәbul olunmalı, icraya 

çıxarılmalıdır. Bu qanunun icra tәminatçısı da sözügedәn mәdәni işdir.  

Cümə namazı xütbəsindən; 31 oktyabr, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Çılpaqlıq – cinsi özbaşınalığın və etiqadsızlığın amili  

Qәrb vә ona bağlı olanlar İranda qadının çılpaq olmasını istәyirdilәr. Onlar öz şeytani 

mәqsәdlәrinә çatmaq, yәni bütün cәmiyyәti etiqadsız vә qadını pozğun etmәk istәyirdilәr.  

İranın və dünyanın doqquz ölkəsinin müsəlman qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 29 

yanvar, 1989 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Hicab – fəsadın qarşısını alan amil  

İslamda barәsindә bu qәdәr tәkid göstәrilәn hicab, yaxud namәhrәmә baxış mәsәlәsi 

(onun barәsindә hәdislәr, Quran ayәlәri vә müxtәlif söhbәtlәr mövcuddur) әslindә 

cәmiyyәtdә öldürücü vәziyә çevrilәcәk tәhlükәli bir hüceyrәnin inkişafının vә fәlakәtli bir 

xәstәliyin vә bәlanın qarşısını almaq üçün bir hazırlıqdır. O bәla cinsi fәsaddan vә 

pozğunluqdan ibarәtdir. 

Tehranın cümə namazı xütbəsindən; 10 oktyabr, 1986 

Hicabı qorumağa tövsiyə  

Qardaşlar vә bacılar! Xüsusәn әziz bacılar! Bu yay bir qarışqa kimi bizim inqilabımızın 

vә cәmiyyәtimizin içini yeyib boşaltmağa çalışan düşmәnimiz üçün münasib meydan ola 

bilәr. Əgәr bu yayda müsәlman bacılar lazımi hicaba vә iffәtә riayәt etmәsәlәr, müsәlman 

qardaşlar nәfslәrini qorumasalar vә meydanın ortasında olan bir әsgәrә yaraşan tәrzdә 

lazımi intizamları olmasa, düşmәn fürsәtdәn istifadә edәcәk. Lakin, ey әziz bacılar, 

hәmçinin ey әziz qardaşlar, imamın müraciәti ilә bizim üçün yaranmış bu fürsәtin qәdrini 

bilin. 

İranlı müsәlman qadın özünü dünyanın bütün cәmiyyәtlәrinә - bütün kişi vә qadınlara 

göstәrmişdir. Ey müsәlman qadın! Ey körpә uşağını qucağına götürüb tәhlükә meydanına 

gedәn, özünün vә uşağının canını tәhlükәyә salan ana! Ey ana! Ey gәlin! Ey fәdakarlıq 

göstәrmәyә hazır olan vә nitәcәdә inqilabı qәlәbәyә çatdıran bacı! Əgәr sәn müsәlman 

qadının iman vә iradә gücü olmasaydı, inqilab qәlәbә çalmayacaqdı. Bu gün dә inqilab 

sizә ehtiyaclıdır. 

Cümə namazı xütbəsindən; 4 iyul, 1980 

Düşmənlərin hicab əleyhinə təxribatına qarşı sayıqlıq 

Vә ey bacılar vә qardaşlar! Düşmәnin burnunu ovun. Düşmәn bizim ölkәmizdә hәr bir 

hadisәdәn istifadә etmәk istәyir. Bu gün bizim cәmiyyәtimizdә qadının mәntiqli geyimi ilә 

İslam hicabına vә iffәtin qorunmasına diqqәt başlanılmışdır. Düşmәnlәr buna görә tәxribat 

aparırlar. Biz xәbәrsiz deyilik. İslam ümmәtinin hәyәcanlı dalğası (bu gün bariz 

nümunәsini bütün İranda hamısı görmüşlәr) - bu әzәmәtli dalğa qarşısında bәzi muzdur vә 

qәrәzli, bәzәn dә sadәlövh vә xәbәrsiz ünsürlәrdәn istifadә etmәyә çalışırlar, muzdur, 
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sadәlövh vә qafil ünsürlәri onların qarşısında qoymaq istәyirlәr. Ey sadiq bacılar vә 

qardaşlar! Qafil olmayın. 

Ey Allahın bәndәlәri! Ey mömin vә müsәlman qadınlar vә kişilәr! Ey namaz qılanlar! 

Ey namazı ucaldanlar! Allaha tәqvanız olsun. Ayıq olun. Düşmәnin tәxribatını tanıyın. 

İnqilabın zәrurәtini bilin. Bilin ki, cәmiyyәtin iffәtini vә paklığını qorumaq, kişi vә 

qadının paklığını qorumaq İranın inqilabçı cәmiyyәtinin çox hәssas olan bu dövründә 

böyük bir zәrurәt vә vacib mәsәlәdir. Hәm idarәlәrdә, hәm küçә vә xiyabanlarda, hәm 

cәmiyyәtdә iffәti qorumağa çalışın. 

Hicablı müsәlman bacılar ! Mәn şübhәsiz ki, bu sözümlә razı olan bütün müsәlman 

xalq tәrәfindәn sizә tәşәkkür edirәm. İmamın fәrmanı ilә hazır olan, İslama uyğun 

formada vә İslam hicabı ilә işә vә cәmiyyәtә çıxan müsәlman bacılar! Mәn sizә 

minnәtdarlıq edirәm. 

Cümə namazı xütbəsindən; 4 iyul, 1980 

İslam hicabının hikməti və Qərb bəzəyi  

Baxın, İslamda qadın vә kişi arasında hicab vardır. Bunu inkar etmәk olmaz. Bu hicab 

var. Bu da hikmәt әsasındadır. Deyilir ki, әgәr qadın vә kişi bir otaqda olsalar, pәrdә 

çәkilmiş vә qapı bağlanmışdırsa, bu haramdır. Bunun dәrin vә hikmәtli bir mәnası var. Bu 

düzgündür. Hamı bir kişi vә bir qadın olaraq özünә müraciәt etdikdә bu hökmün düzgün 

hökm olduğunu tәsdiqlәyir. Heç kim inkar edib deyә bilmәz ki, bu hökm düzgün hökm 

deyil. Qadının bәzәnmiş vә zinәtli halda kişilәrin qarşısına vә kişi toplantılarına 

çıxmamasını deyirlәrsә, bu düzgün hökmdür.  

Qәrb mәdәniyyәti bunun tam ziddinәdir. Deyir qadın özünü bacardığı әn yaxşı tәrzdә 

gözәllәşdirsin, hәtta malik olmadığı gözәlliklәri dә özünә yapışdırsın. Belәdir, bu 

kosmetika vasitәlәrinin çoxu o gözәlliklәrә malik olmayan bir qadına bu gözәlliklәri 

vermәk üçündür. Ona görә ki, kişinin qarşısına çıxdıqda, kişi onu gözәl görsün, ona meyl 

etsin. Baxmayaraq ki, bu meyl bir anlıqdır. Yәni әgәr o kişi bu qadına yaxınlaşsa, 

(gözәlliyinin) hәqiqi olmadığını görәcәk. Amma baxması vә gözәlliyini tәriflәmәsi Qәrb 

mәdәniyyәtindә gözәl bir işdir. 

İslam mәdәniyyәtindә bu hәyat yoldaşından başqası üçün qınanılmışdır. Mәnim 

fikrimcә bunları bilmәk lazımdır. Bunlar hikmәtdir. 

İslam Şurası Məclisinin üzvü olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 21 iyul, 1997 

Hicab - qeyd-şərtsiz qarışmaya maneə  

Hicab mәsәlәsi qadını tәcrid etmәk deyil. Əgәr kimsә belә düşünsә, çox yanlış 

düşünüb. Hicab mәsәlәsi cәmiyyәtdә qadın vә kişinin bir-biri ilә qeyd-şәrtsiz qarışmasının 

qarşısını almaq üçündür. Çünki belә bir vәziyyәt hәm cәmiyyәt üçün zәrәrlidir, hәm dә 

kişi vә qadın üçün. Bu, xüsusәn qadına daha çox zәrәrlidir. Hicab әsla siyasi, ictimai vә 

elmi fәaliyyәtlәrә maneә vә әngәl törәtmir. Bunun real dәlili sizlәrsiniz.  

Bәlkә dә bәzilәri tәәccüb edirdilәr vә hәlә dә tәәccüb edirlәr ki, hәr bir fәndә özünü 

İslam tәlimlәri, o cümlәdәn hicab mәsәlәsi ilә uyğunlaşdıran yüksәk elmi sәviyyәli bir 

xanım olsun. Bu bәzilәri üçün inanılmaz idi, tәsәvvür edә bilmirdilәr.  

Ölkənin qadın həkimləri ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 1990 
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Hicab – İslam və inqilabın bir zərurəti 

Bizim cәmiyyәtimizdә hicab mәsәlәsi bir İslam vә inqilab zәrurәtidir; dövlәtin vә 

qanunun icbari deyil. Kim inqilaba sadiqdirsә, cәmiyyәtin paklığını vә tәmizliyini 

qorumalıdır. Bu bir inqilab zәrurәtidir. Biz bilirik ki, düzgün bir әmәl üçün düzgün bir 

iman vә inanc lazımdır, tәzyiq vә şiddәt yox.  

Cümə namazı xütbəsindən; 4 iyul, 1980 

Hicabın və iffətin elm öyrənməklə ziddiyyətdə olmaması 

Kimlәrsә tәbliğat aparmasınlar ki, hicabı vә iffәti qorumaqla, evdarlıq vә övlad 

tәrbiyәsi ilә qadınların elm öyrәnmәsi mümkün deyil. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Hicabın hüquqla və azadlıqla ziddiyyətdə olmaması  

Qәrb dünyası hicab mәsәlәsi üzәrindә qadının hüquq vә azadlıqlarının pozulması kimi 

qalmaqal yaradır. Amma bunun әksinә olaraq, hicab mәsәlәsinin hüquq vә azadlığa heç 

bir aidiyyәti yoxdur. Hicab qadın vә kişi üçün vacib bir işdir. Onların hәr biri bir tәrzdә bu 

mәhdudiyyәtә riayәt etmәlidirlәr. Çünki hicabın sınması ilә qadının başına Qәrb 

mühitlәrindә müşahidә etdiyimiz qadın sui-istifadәsi bәlaları gәlәcәk. 

Ölkənin məmur, mütəxəssis və incəsənət xadimi olan qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 13 

noyabr, 1995 

Keyhan qəzeti 

Hicab İslam Respublikasının mühüm məsələsi kimi  

İslam Respublikası Qәrbin bu fәsadları qarşısında dayandı vә әvvәldәn elan etdi ki, 

qadın vә kişinin pozğun münasibәtlәrinә etiqadı yoxdur. Hicaba, qadın vә kişi arasında 

İslam münasibәtlәrinә etiqadlıdır vә bu mәsәlә üzәrindә dayanır. Bәzilәrinә görә bu ikinci 

dәrәcәli vә cüzi bir mәsәlәdir. Halbuki sәhv edirlәr, bu çox әhәmiyyәtli mәsәlәdir. 

Cümə namazı xütbəsindən; 31 mart, 1990 

Dünyanın hicab əleyhinə təbliğat hücumu qarşısında müqavimət 

Bütün Qәrb dünyası, onların mediası vә dünyanın böyük sionistlәrinin vә 

kapitalistlәrinin әlaltısı vә muzduru olan qәlәm sahiblәri әl-әlә verib İslam Respublikasını 

şantaj etmәk istәyirlәr. Hicab mәsәlәsini tәbliğat hücumuna mәruz qoydular ki, bәlkә bizi 

meydandan çıxartsınlar. Onların tәbliğatına rәğmәn, İslam İranı vә müsәlman qadın 

özünün hicaba, müsәlman qadının İslam heysiyyәtinә vә qadın barәsindә İslam tәlimlәrinә 

qüdrәtli, qәtiyyәtli sadiqliyini, özünә inam vә etimad ruhiyyәsini qorudu. Bu gün Qәrb 

dünyası tәdricәn İslam hicabına sarı yönәlir. 

Tehran, Təbriz, İsfahan, Kerman, Qum, Qəzvin, Yəzd, Kərəc şəhərlərinin, Çahar-

Mahal və Bəxtiyari və Mazandaran vilayətlərinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 

yanvar, 1990 

İnsan hüquqları iddiaçılarının hicabsızlığı icbari etməyə qarşı çıxmamaları 

Siz bilirsiniz ki, bir vaxt bizim ölkәmizdә hicab qadağan edildi, amma dünyada heç kim 

buna etiraz etmәdi. Bizim qonşu ölkәmiz olan Türkiyәdә hicabı qadağan etdilәr vә son 
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zamanlara qәdәr bu ölkәnin bәzi iqtidarları eyni әnәnәni davam etdirdilәr. Bunun 

nümunәlәri son illәrdә dә göründü, amma dünyada heç kim buna qarşı etirazını bildirmәdi 

vә bildirmir. 

Özünü inkişaf etmiş bilәn, insan haqları mәsәlәsinin onlar üçün әhәmiyyәt kәsb 

etdiyini iddia edәn vә reklam etdirәn Avropa ölkәlәrindә - yәni Fransa vә İngiltәrәdә bir 

neçә müsәlman qadının İslam hicabı ilә get-gәl etmәlәrinә vә mәktәblәrә girmәlәrinә 

icazә vermәdilәr. Belә yerdә qadağa qoymağı vә maneә yaratmağı icazәli bilirlәr, bunda 

bir eyib görmürlәr. Lakin cәmiyyәt arasında hicabı vacib bildiyi üçün, hәr yerdә İslam 

Respublikasına qarşı etiraz sәrgilәyirlәr. Əgәr qadınların hәr hansı bir geyim formasına 

müdaxilә etmәk düzgün deyilsә, onların müdaxilәsi hicabı vacib etmәkdәn daha artıqdır. 

Çünki bu, tәhlükәsizliyә daha yaxındır. Ən azı bu iki hala eyni formada yanaşmaq 

lazımdır. Lakin Qәrb belә etmir. 

Qadınların geyim formasında qadağalar olduğu üçün Qәrb İslam Respublikasını 

qınayır. Kişi vә qadının çılpaqlığının vә hicabsızlığının vacib edildiyi ölkәlәri isә tәnqid 

etmir. Bu nә üçündür? Ona görә ki, bu, Qәrbin qәbul etdiyi mәdәniyyәtin ziddinәdir. 

Onlar bu mәsәlә üzәrindә çox hәssasdırlar. 

Cümə namazı xütbəsindən; 30 mart, 1990 

Universitetlərdə qadınların vasitəsi ilə İslam mədəniyyətini qorumağın 

lazımlığı 

Universitetlәr çox mühüm mәrkәzlәrdir. Universitetlәrdә tәlәbә vә müәllim xanımlar 

çalışıb İslam ruhiyyәsini vә mәdәniyyәtini yaymalıdırlar. Əgәr kimlәrsә Allah elәmәmiş, 

ölkә universitetlәrindә İslam hicabına, müsәlman qadınlara, tәlәbәlәrә vә müsәlman qız 

tәlәbәlәrә hörmәtsizlik etsәlәr, öz çürük düşüncәlәrini yaymaq üçün onlara icazә 

vermәyin. Universitet İslam mühiti olmalıdır. Gәrәk İslam adamının vә qadınının, örnәyi 

Fatimә (ә) olan qadının inkişafı üçün yer olsun. Bu, ölkәnin gәlәcәyi üçün olduqca 

әhәmiyyәtlidir.  

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

Hicabla düşmənçilik  

Onlar müsәlman qadının daha çox nәyi ilә düşmәndirlәr? Onun hicabı ilә. Onlar 

hicabla düşmәndirlәr. Sizin bu çadranızla, sizin düzgün vә möhkәm hicabınızla hәr şeydәn 

artıq düşmәndirlәr. Nә üçün? Çünki onların mәdәniyyәti bunu qәbul etmir. Avropalılar 

belәdirlәr. Onlar deyirlәr ki, biz nә düşünürüksә, dünya bizi yamsılamalıdır. Öz 

cahilliklәrini dünyanın mәdәniyyәtinә hakim etmәk istәyirlәr. Onlar qadını Avropa 

tәrzindә - moda, istehlak, xalqın gözü qarşısında bәzәnmәk, cinsi mәsәlәlәri oyuncaq 

etmәk, iki qadın, iki cins arasındakı rabitәlәri cәmiyyәtdә qadınların vasitәsi ilә yaymaq 

istәyirlәr. Harada qәrblilәrin bu mәqsәdlәrinә qarşı çıxılsa, fәryadları ucalır. 

Xalqın müxtəlif təbəqələri və feldşerlərlə görüşdə çıxışdan; 13 noyabr, 1991 

Qadınların hicabında İslam hərəkatının təsiri  

Əsla hicaba etiqadı olmayan çox qızlar vardı, amma hәrәkat dövründә onlara hәtta bir 

söz demәdәn özlәri hicablı olmuşdular.  

Tehran Universitetinin tələbələri ilə görüşdə çıxışdan; 12 may, 1998 
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Dünya qadınlarının hicaba yönəlməsi  

Bәzi Qәrb ölkәlәrindә, qeyri-dini hökumәtlәri olan bәzi müsәlman ölkәlәrindә İslam 

hicabı bu şәkildә din düşmәnlәrinin hücumuna mәruz qalır. Bu onların hicaba 

yönәlmәsinin göstәricisidir. Bizim hicaba diqqәt göstәrilmәyәn qonşu ölkәlәrimizdә, 

mәnim özümün yaxından bәzi nümunәlәrini gördüyüm İslam ölkәlәrindә heç zaman 

hicabın adını çәkmirlәr. İnqilabdan sonrakı iyirmiillik müddәtdә qadınlar, xüsusәn dә 

ziyalı qadınlar vә tәlәbә qızlar hicaba yönәlmişlәr, maraq göstәrmişlәr vә hicablı olmuşlar. 

Nümunәlәri bunlardan әlavә Qәrb ölkәlәrindә dә müşahidә olunmuşdur.  

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 21 sentyabr, 2000 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qərbdə müsəlman qızların hicab iddiası 

Bir müsәlman qız uşağı nә zaman cürәt edәrdi ki, küfr vә fәsad dünyasının ürәyindә 

müsәlmançılıq vә müsәlman hicabını iddia etsin?! 

Xorasan vilayətinin alimləri, ruhaniləri, məmurları və müxtəlif təbəqələrdən olan 

əhalisi ilə görüşdə çıxışdan; 5 iyun, 1990 

Başörtüyü davası – Qərbdə İslamın nüfuzunun əlaməti  

Son hәftәlәrdә Fransada vә Avropa ölkәlәrinin bәzisindә başörtüyü davası adlanan 

mәsәlә әslindә Qәrb mәdәniyyәtinin dövlәt başçıları tәrәfindәn onların İslam 

mәdәniyyәtinin tәrәqqi sıçrayışı vә İslamın günbәgün artan nüfuzunun әlamәti hesab 

etdiklәri halla tәlәsik vә naşı mübarizәsidir. Onlar bu işdә öz sәbir vә mәtanәtlәrini o 

qәdәr әldәn verirlәr ki, birdәn-birә ölkә başçıları bir neçә dindar qızın vә dindar müsәlman 

ailәsinin qarşısında pәhlәvanlıq göstәrirlәr. Bunlar hәmin şәxslәrdir ki, azadlıqların vә 

fәrdi istәklәrin riyakarcasına müdafiә fәryadları dünyanın qulağını kar etmişdir. 

Bəsic (könüllü keşikçilik) komandanlarının ümumrespublika toplantısına müraciətdən; 

23 noyabr, 1989 

Qərbdə hicablı qızlarla mübarizə - kül altındakı od əlaməti  

Qәribә hücum mövcuddur. Sizin eşitdiklәriniz, Fransada hicab mәsәlәsi vә hicablı 

qızlarla mübarizә kül altındakı oddan görünәn qığılcımlardır vә pәrdә arxasındakı әzәmәtli 

işdәn xәbәr verir. Mәsәlә tәkcә bundan ibarәt deyil ki, misal üçün, laik bir dövlәt hicabı 

istәmәdiyini desin. Xeyr, bunlar ümumiyyәtlә İslam sarıdan ciddi tәhlükә hiss etmişlәr. 

Əlbәttә, bu yeni mәsәlә deyil, әvvәllәr dә olmuşdur.  

Qum Elmi Hövzəsinin alim və tələbələrinin nümayəndələr heyətilə görüşdə çıxışdan; 28 

noyabr, 1989 

Qərbin çadra əleyhinə təbliğatından təsirlənməmək  

Bizcә, qadın geyimi haqqında olan söhbәtlәr çox yaxşı söhbәtlәrdir. Lakin diqqәt 

yetirmәk lazımdır ki, bu sahәdә olan heç bir mәsәlә Qәrbin әks tәbliğatından 

tәsirlәnmәmәlidir. Əgәr ondan tәsirlәnsә, zәrәrli olacaq. Mәsәlәn fikirlәşәk ki, hicabımız 

olsun, lakin çadramız olmasın. Bu yanlış fikirdir. Əlbәttә, demәk istәmirәm ki, çadra 

yeganә geyim növüdür. Xeyr. Mәn deyirәm çadra hicabın әn yaxşı növüdür. Bizim milli 

әlamәtimizdir. Heç bir eybi dә yoxdur, qadının heç bir hәrәkәti ilә ziddiyyәt tәşkil etmir. 
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Əgәr hәqiqәtәn mәsәlә hәrәkәt, ictimai-siyasi işlәr vә fikir işlәri olsa, çadra qadının rәsmi 

geyimi ola bilәr. Dediyim kimi, çadra hicabın әn yaxşı növüdür. 

Düzdür, çadrasız da hicablı olmaq mümkündür. Lakin onun sәrhәdlәrini mütlәq 

müәyyәnlәşdirmәk, tapmaq lazımdır. Bәzilәri Qәrbin әks tәbliğatından qurtulmaq üçün 

çadradan qaçırlar. Lakin çadradan qaçarkәn çadrasız hәqiqi hicaba sarı da getmirlәr. Çünki 

Qәrb onu da hücuma mәruz qoyur. 

Siz elә bilirsiniz ki, biz çadranı kәnara qoysaq, mәsәlәn Qurani-Kәrimdә dә göstәrilәn1 

paltarlar vә örpәklәr hazırlasaq, bizdәn әl çәkәcәklәr? Xeyr. Onlar bununla qane 

olmayacaqlar. Onlar istәyirlәr ki, özlәrinin çirkin mәdәniyyәti eynilә burada tәtbiq 

olunsun; şah dövründә olduğu kimi. O zaman qadının ümumiyyәtlә hicabı yox idi. Hәtta 

bu yerlәrdә növbә belә işlәrә çatdıqda pozğunluq daha çox olur. Şahın dövründә elә bu 

Tehranda vә bizim ölkәnin başqa şәhәrlәrindә olan pozğunluq Avropa şәhәrlәrindә olan 

pozğunluqdan daha artıq idi. Avropada adi qadının paltarı vә geyimi vardı, amma burada 

elә deyildi. Biz gördüklәrimiz, eşitdiklәrimiz, bildiklәrimiz vә indi o zamandan mәnim 

yadımda qalan mәnzәrәlәr haqqında düşündükdә, insan doğrudan da tәәccüblәnir ki, nә 

üçün belә olmalıdır. Çox tәәssüf ki, bu gün geri qalmış müsәlman vә qeyri-müsәlman 

ölkәlәrinin çoxunda vәziyyәt eynilә belәdir. Buna görә dә, gәrәk dәyәr mәsәlәlәrinә çox 

diqqәtlә, hәssaslıqla vә geri çәkilmәdәn yanaşaq. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri, mütəxəssis həkim və məmur qadınlarla 

görüşdə çıxışdan; 25 dekabr, 1991 

Cənab Mütəhhərinin “Hicab” kitabından istifadə etmək  

Ustad şәhid Mütәhhәrinin “Hicab” kitabından istifadә edin. Mütәfәkkirlәri vә elm 

adamlarını dәvәt edin bu mәsәlә barәsindә çıxış etsinlәr.  

İncəsənət işçisi olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 31 may, 1984 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Hicab üzərində incəsənət işi  

İncәsәnәt qәlibinә sığan hәr bir ideya, düşüncә vә inqilab әbәdi qalacaq. İdeyaları 

tarixdә saxlayan vә cәmiyyәt sәviyyәsindә yayan, insanların canına hopduran, bu nәsildәn 

digәr nәslә köçürәn sәnәtkarcasına bir rabitәdir.  

İncәsәnәtdә mühüm olan onun mәqsәdidir. Əgәr incәsәnәtdә iman cәhәti olsa, gözәldir. 

Hicab mәsәlәsi üzәrindә incәsәnәt işi, gözәl tәbliğat işi aparılmalıdır ki, bu mәsәlә bu 

qrupun beyninә otursun.  

İncəsənət işçisi olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 31 may 1984. 

Kişilərin hicabı 

Mәn bu müddәt boyunca yayda İslam hicabına vә münasib geyimә riayәt etmәyә 

çalışan әziz bacılara tәşәkkür etmәk istәyirәm. Bizim bacılarımızın çoxu buna çalışdılar. 

Onlara salam olsun! Deyirlәr sәn bizә dedin, biz dә qulaq asdıq. Lakin qardaşlar açıq 

yaxalarla, qısaqol köynәklәrlә, münasib olmayan formada küçәlәrә çıxır, hәtta cümә 

namazında iştirak edirlәr. Mәn tövsiyә etmәk istәyirәm ki, mütlәq bu mәqamı yadda 

saxlayın. Hicab bacılar üçün o formada, qardaşlar üçün dә bu formadadır. 

Cümə namazı xütbəsindən; 5 sentyabr, 1980 
                                                           

1 Nur, 31 
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Kişilərin iffəti  

Hicab vә iffәti qorumaq bacılara mәxsus deyil. Ey müsәlman qardaşlar! Ey gәnc 

qardaşlar! Siz dә İslam iffәtini vә İslam hicabını qoruyun. Siz dә işә vә cәmiyyәtә layiqli 

paltarda çıxın. 

Cümə namazı xütbəsindən; 5 sentyabr, 1980 

Hicabın açılması və hicabsızlığın yayılması 

Hicabla mübarizə barəsində keçmiş rejimdən bir sənəd 

Bizim xalqımızın tәbii ki, әksәriyyәtinin İslamın müәyyәn etdiyi mәhdudiyyәtlәrә vә 

lazımi hicablara imanı vardır. Bu gün bizim bu mәsәlә üzәrindә az mәdәni vә tәbliğat işi 

görmәyimizin әksinә olaraq, ötәn әlli ildә keçmiş rejim Qәrb mәdәniyyәti әsasında bu 

sahәdә bir hәrәkәt edirdi vә bariz nümunәsi hicab olan qadın vә kişi әlaqәlәrindә işlәyirdi. 

1931-ci ildәn vә hәtta ondan öncәdәn bu iş başlandı vә hicabın açılması mәsәlәsinin 

qarşıya çıxdığı 1935-ci ilә qәdәr davam etdi. Keçmiş rejimin bir qrup mәsul şәxsinin son 

zamanlarda, yәni 1976-cı ildәki müzakirәlәrinә vә qәrarlarına aid bizim әlimizә bir sәnәd 

keçmişdir. Orada deyilmişdi ki, biz kütlәvi informasiya vasitәlәrindәn maksimum istifadә 

etmәliyik.  

Cümə namazı xütbəsindən; 31 oktyabr, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

İslam cəmiyyətində hicabsızlığın yayılması  

Bu rejimin iş başına gәldiyi zamandan, yәni iyirminci illәrdәn beynәlxalq 

müstәmlәkәçiliyin siyasәti bu oldu ki, müsәlman cәmiyyәtlәri arasında cinsi azadlığı vә 

pozğunluğu yaysın. İslam hicabını, İslam tәlimlәri baxımından vә İslam mәdәniyyәtindә 

müәyyәn olunmuş qadın vә kişi arasındakı sәrhәdi götürsün. Cәmiyyәtdәki bütün kütlәvi 

informasiya vasitәlәrindәn istifadә etdilәr. Bunların hamısının arxasında bu mәsәlәni 

dәqiq bir planla idarә edәn çirkin siyasәt әllәri dayanırdı. İyirminci illәrdә, yәni tәxminәn 

altmış il bundan öncә bizim İslam cәmiyyәtimizdә qadın vә kişi arasında keçilmәz bir 

sәrhәd vardı. Qadın örtüyü qorumağı özünün vaciblәrindәn biri bilirdi. Hәtta dindarlıq 

baxımından yüksәk sәviyyәdә olmayan şәxslәrin xanımları öz paklıqlarını vә iffәtini 

qorumaq üçün İslami cәhәtdәn çox sәy göstәrirdilәr. 

Cümə namazı xütbəsindən; 2 avqust, 1986 

Risalət qəzeti 

Bütün imkanların hicabsızlığı yaymaq yolunda işlədilməsi 

İnqilabçı xalqlar nә qәdәr ki, inqilabçı zahidliyә malikdirlәr, nә qәdәr ki, gәnclәri, 

kişilәri vә qadınları dindar, pak vә tәqvalıdırlar, onlarda qorxmazlıq, şücaәt, müqavimәt vә 

mәrdanәlik ruhiyyәsi dә çox olacaq. Fәsad vә pozğunluq uçurumundan yuvarlandıqda hәr 

şey bitir. Bunlar İran üçün bu işi görmәk istәyirdilәr. Tәәssüf ki, yaxşı amil dә tapdılar vә 

o, Rza xan idi. Quldurcasına qadınları vadar etdi ki, ümumi yerlәrdә görünsünlәr. Hicabı 

qadağan vә hicabsızlığı icbari etdi. 

Amerikalılar vә qәrblilәr malik olduqları güclü ideoloqlarla sonralar daha yaxşı yollar 

seçdilәr. Düzdür, ondan da istifadә etdilәr vә pozğunluğu genişlәndirdilәr. Bizim 

ölkәmizdә hicabsızlığın başlanmasından 30-35 il ötdükdәn sonra bizim xalqımızın bәzi 

qadınlarının işi elә bir yerә çatdı ki, bәzәn heç zaman hicabı sevmәyәn qadınlar da bir 
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qәdәr o tәrәfә getdilәr. Bütün qurumlar vә tәbliğat maşınları qadın iffәtini, paklığını vә 

tәqvasını bataqlığa çәkmәk üçün işә salındı.  

Kişi vә qadının paklığını vә iffәtini dәyәrsiz etmәk, kişi vә qadın arasında qanunsuz 

münasibәtlәri adi göstәrmәk, bu rabitәdә vücuda gәlәn ictimai tәsirlәr, yayılan pozğun 

әxlaq vә müxtәlif fәsadlar - çox şәrhә vә tәfsilata ehtiyacı olan vә bizim öz xalqımızın 

çoxunun şahid olduğu mәsәlәlәrdir. 

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1985 

Qərb mədəniyyətinin hicabla müxalifəti  

Qәrb mәdәniyyәtindә hicaba riayәt etmәk insan hüquqlarının ziddi sayılır. Lakin 

yüzlәrlә sәrnişini olan bir sәrnişin tәyyarәsini vurmaq insan hüquqlarına zidd olmur. Buna 

irad bildirilmir, bu cinayәtin sәbәbkarı mükafat da alır. 

Müsəlman və inqilabçı qadınlarla görüşdə çıxışdan; 8 dekabr, 1993 

Keyhan qəzeti 

Hicabsızlıq – israfçılıq vasitəsi  

Hicabsızlıq әslindә istehlak mәdәniyyәti üçün bir vasitә idi; özü dә pozğun, mәnasız vә 

zәrәrli istehlak üçün. Cәmiyyәtә vә ümumi iffәtә ziyandan başqa bir tәsiri olmayan işlәrә 

nә qәdәr iradәlәr, pullar vә vaxtlar sәrf olundu! 

Cümə namazı xütbəsindən; 6 yanvar, 1984 

Hicabsızlıq – cəmiyyətdə fəsadın yayılmasının amili  

Doğrudan da qadın vә kişi arasında fasilәnin mövcud olduğu bir cәmiyyәtdә fәsad, bu 

fasilәnin mövcud olmadığı cәmiyyәtlә müqayisәolunmaz dәrәcәdә fәrqlәnir.  

Bu gün bizim ölkәmizdә bәzi şәxslәrin vasitәsi ilә zәrәrli formada aparılan antihicab işi 

İslam Respublikası әleyhinә siyasi bir hәrәkәtdir. Din tәbliğatçıları, mütәfәkkirlәr, 

yazıçılar vә sizin hamınız pis niyyәti olmadan vә cәhalәt üzündәn hicabı yüngül sayan 

şәxslәrә yol göstәrmәlisiniz. 

İncəsənət işçisi olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 31 may 1984. 

Hicabla mübarizə siyasəti  

Hicabı bizim xalqımızın arasından götürәn vә sәrt şәkildә onunla mübarizә aparan 

şәxslәr nә etdiklәrini yaxşı bilirdilәr. Tarix boyunca bәzi siyasәtlәr insanın şәhvәtli 

şәxsiyyәti üzәrindә elә dayanır vә onu әsas göstәrir ki, onun hәyatının bütün cәhәtlәrinә 

kölgә salır, onun elmini, tәqvasını, insani duyğularını vә müsbәt cәhәtlәrini kölgәdә 

qoyur. 

İncəsənət işçisi olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 31 may, 1984 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Hicabsızlıq – qadınların iffət səddinin sındırılmasının amili  

Bu mәmlәkәtә vә xalqa hökmranlıq etmәk istәyәn xarici qurumların planlarından biri 

bu idi ki, qadınları İslam hicabından uzaqlaşdırsınlar. Xalq müqavimәt göstәrdi. 

Müsәlman qadınlar bu tәxribatı öz müqavimәtlәri ilә sındırdılar.  

Lakin uzunmüddәtli tәrbiyәlәr, hәrtәrәfli zәhәrli tәbliğatlar vә müxtәlif tәzyiqlәr 

nәhayәt bu mәmlәkәtin qadınlarının bir tәbәqәsini hicabsızlığa sarı çәkdi, bu mәmlәkәtdә 
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hicabsızlıq, qadınların iffәt sәddinin pozulması vә xalq arasında çılpaqlıq mәdәniyyәtinin 

yayılması üçün bir vasitә oldu.  

Keçmiş dövrü görmüş bütün şәxslәr, yәni bu xalqın beş-altı il bundan әvvәlki dövrü 

xatırlayan әksәriyyәti bu mәmlәkәtdә nә baş verdiyini, hicabsızlığın bu mәmlәkәtin 

qadınını, kişisini, qocasını vә gәncini nә günә saldığını bilir. O günlәr tәbliğat tәzyiqi, süni 

şәrait vә müxtәlif tәzyiqlәr altında hicabsız hәrәkәt etmәyә mәcbur olan şәxslәrin 

әksәriyyәti bu gün rahat nәfәs alırlar. 

Cümə namazı xütbəsindən; 6 yanvar, 1984 

İslam cəmiyyətlərində hicabsızlığın yayılması  

Xülasә budur ki, keçmiş rejimdә tәkcә son dövrlәrindә yox, bu rejimin iş başına gәldiyi 

zamandan, yәni iyirminci illәrdәn beynәlxalq müstәmlәkәçiliyin siyasәti bu oldu ki, 

müsәlman cәmiyyәtlәri arasında cinsi azadlığı vә pozğunluğu yaysın. İslam hicabını, 

İslam tәlimlәri baxımından vә İslam mәdәniyyәtindә müәyyәn olunmuş qadın vә kişi 

arasındakı sәrhәdi sındırsın. Bu fәsad mayasını İslam cәmiyyәtinin bәdәninә köçürmәk 

üçün bütün vasitәlәri işә saldılar; siyasәtdәn istifadә etdilәr, gücdәn istifadә etdilәr, 

yazıçıların şeirindәn, pyes yazanlardan, hekayә yazanlardan vә incәsәnәt adamlarından 

istifadә etdilәr. Cәmiyyәtdәki bütün kütlәvi informasiya vasitәlәrindәn istifadә etdilәr. 

Bunların hamısının arxasında bu mәsәlәni dәqiq bir planla idarә edәn çirkin siyasәt әllәri 

dayanırdı. İyirminci illәrdә, yәni tәxminәn altmış il bundan öncә bizim İslam 

cәmiyyәtimizdә qadın vә kişi arasında keçilmәz bir sәrhәd vardı. Qadın örtüyü qorumağı 

özünün vaciblәrindәn biri bilirdi. Hәtta dindarlıq baxımından yüksәk sәviyyәdә olmayan 

şәxslәrin xanımları öz paklıqlarını vә iffәtini qorumaq üçün İslama uyğun çox sәy 

göstәrirdilәr. Bu xәbis siyasәt müxtәlif vasitә vә yollarla cәmiyyәtdә 40-50 il icra olundu.  

Böyük Tehranda vә digәr şәhәrlәrin çoxunda bizim ölkәmizin vә cәmiyyәtimizin 

vәziyyәti elә bir yerә çatdı ki, bәzi yazıçılar, müşahidәçilәr vә dünyanı görmüş şәxslәr 

deyirdilәr ki, Tehranda, xüsusәn dә bu şәhәrin bәzi yerlәrindә vә ölkәnin bәzi bölgәlәrindә 

çılpaqlığa vә cinsi pozğunluğa doğru hәrәkәt hәtta Avropa ölkәlәrindәn artıq sürәtlә 

irәlilәyir. Bizim qadınlarımızın vә kişilәrimizin adi paltarlarını moda, yaxud azadlıq adı 

altında pozğunluğa vә tüfeyliliyә sarı sövq etmişdilәr. Avropa ölkәlәrindә әn azı hәr yerdә 

belә vәziyyәt müşahidә olunmurdu. Bu gedib cәmiyyәtin dәrinliklәrinә nüfuz edirdi. 

Qadının qәlbindә vә daxilindә dәyәrli gövhәr kimi qorunan әxlaqı vә iffәti qırdılar, onu 

mәhv etmәyә vә cәmiyyәtdә hicabı, qadın vә kişi arasında pәrdәni dәyәrin ziddinә olan bir 

iş formasına gәtirmәyә çalışdılar. Buna sәy göstәrilirdi. Əlbәttә, bәlli idi ki, bu sәy sünidir. 

Bәlli idi ki, hәlә bizim cәmiyyәtimizdә iffәt, paklıq, İslam әxlaqı, hicab vә cinsi sәrhәd 

qorunur. Bәlli idi ki, müstәmlәkәçiliyin әli bizim xalqımızın ruhiyyәlәrinin dәrinliklәrinә 

nüfuz edә bilmәmişdi. Dәlili dә budur ki, inqilab baş verdikdә, xalq İslam dәyәrlәrinә 

qayıtdıqda, xalqın özü hicaba, qadın vә kişi arasında sәrhәdi qorumağa vә cinsi 

pozğunluqdan uzaq durmağa yönәldilәr. İnqilabın sayәsindә bizim cәmiyyәtimizin bütün 

bәdәninә yeni qan köçürüldü. O, İslam dәyәrlәrinә sarı hәrәkәt etdi. Yәni gәnclәr, qızlar, 

oğlanlar vә ailәlәrin әksәriyyәti öz istәyi ilә qadın vә kişi münasibәtlәrindә İslam 

dәyәrlәrinә sarı qayıtdılar vә bizim ictimai bünövrәmiz nisbәtәn sağlam formaya düşdü. 

Cümə namazı xütbəsindən; 2 avqust, 1986 

Risalət qəzeti 
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Pəhləvi quruluşunda və Qərb mediasında hicabın təhqir edilməsi və ələ 

salınması  

Tağut rejimi dövründә hicabı әlә salan şәxslәrin tәlxәk vә veyil rәftarlarından keçirik. 

O dövrdә universitetlәrdәn hicabı qoruyan azsaylı xanım vә qızlar masqara olunur vә әlә 

salınırdı. O rәftar qeyri-insani, yelbeyin vә sәhv bir rәftar idi. İnsanın özünün qәbul 

etmәdiyi bir işә istehza etmәsi işini bu gün eynilә Qәrb mediası görür. O dövrdә belә 

şәxslәr yelbeyin işlәr görürdülәr. Bu ümumiyyәtlә söhbәtin mövzusu deyil. Lakin belә 

yelbeyinliklәrә malik olmayan düşüncә vә mәntiq adamları, yerindә danışan vә yerindә 

fikirlәşәn adamlar inanmırdılar ki, qadın İslam mәsәlәlәrinә, o cümlәdәn hicab mәsәlәsinә 

etiqad bәslәsin vә eyni zamanda elmi dәrәcәlәr әldә edib alim ola bilsin. Belә bir şәxsin 

siyasi vә ictimai mәsәlәlәrdә bir şәxsiyyәt olmasına da inanmırdılar, fәal inqilabçı bir 

ünsür olmasını da düşünmürdülәr.  

Ölkənin qadın həkimləri ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 1990 

Qadınların məlumatsızlığı və hicabın açılması təxribatının uğuru 

Bu böyük vә tәhlükәli tәxribatın uğuru böyük hәddә bu faciәnin baş verdiyi zaman 

iranlı qadının İslam qadını örnәyi haqda aydın, gözәl, mәntiqli vә imana arxalanan 

tәsvirinin olmamasına görә idi. Əgәr o zaman cәmiyyәtdә elmin vә savadın genişlәnmәsi 

başlansaydı, İslamın belә bir örnәyi ictimai fikrin, xüsusәn dә qadınların ixtiyarında 

qoyulsaydı, o tәxribat asanlıqla uğur qazanmazdı. 

“Cəmiyyətdə qadın rolunun araşdırılması" seminarında çıxışdan; 2 mart, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Hicabın açılması əleyhinə mübarizədə iranlı qadının fəaliyyəti  

İnqilabın möcüzәsi belә oldu: 1978-ci ildә, zalım rejimin aparatı bütün tәbliğatları ilә 

hicabsızlığın başlanmasını, hәqiqәtdә iranlı vә müsәlman qadının iffәt vә paklığının 

uçurulmağa başlanmasını elan etdiklәri gün – yәni yanvarın 7-dә qadınların bir qrupu 

hәrәkәt etdi, yürüşә çıxdı, şüar verdi, iranlı qadının hegemonçu rejim qarşısında ciddi vә 

dәrin mübarizә fәaliyyәtini elan etdi. İmam o zaman öz müraciәtindә dә müsәlman 

qadınların vә bacıların bu hәrәkәtinә toxunmuşdu. Onlar bu iş üçün çox әhәmiyyәtli bir 

günü seçmişdilәr. Bu hadisәdәn tәxminәn bir il sonra Tasua vә Aşura nümayişlәrindә 

insan baxdıqda bu qadın nümayişçilәrin әzәmәtli izdihamını görürdü. Çadralı vә İslam 

hicablı bu qadınların bәzisi uşaqlarını әllәrindә tutmuşdular. Yüz minlәrlә müsәlman 

qadın bütün şәhәrlәrin küçәlәrini doldurmuşdular vә kişilәrdәn dә güclü sәslә şüar 

verirdilәr. Hiss edirdik ki, uzun illәr boyu biz necә böyük tәlәfat vermişik. İranlı 

müsәlman qadını sıradan çıxarmışdılar. Əhalinin yarısını birinci mәrhәlәdә vә o biri 

yarısını, yәni kişilәri ikinci mәrhәlәdә düşünmәk vә cәmiyyәtin ciddi işlәri ilә mәşğul 

olmaq meydanından çıxarmaq istәyirdilәr. Tәәssüf ki, böyük hәddә uğur da qazanmışdılar. 

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1985 

Hicabsızlıq – siyasi bir hərəkət  

Bizim ölkәmizdә siyasi bir hәrәkәt qadınları hicabsızlığa, yәni cinsi özbaşınalığa çәkdi 

vә bizim qadınlarımız tәrәfindәn bir inqilabi hәrәkәt qabaqkı hәrәkәti zәrәrsizlәşdirdi, 

qadını hicaba sarı vә tüfeylilikdәn uzaqlaşmağa sövq etdi. Bizim cәmiyyәtimizdә 
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tüfeylilik hәrәkәti şübhәsiz, inqilab әleyhinә bir hәrәkәtdir; elә bir hәrәkәtdir ki, dünyanın 

siyasi ideoloqları onu idarә edirlәr. 

Təlim-tərbiyə naziri və qadın pedaqoji mərkəzlərinin tələbələri ilə görüşdə çıxışdan; 2 

may, 1984 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

İslamın təmiz mühitinin hicabsızlıqla ləkələnməsi  

Bizim xalqımız gәrәk öz gözünü vә qulağını açsın. Bizim inqilabçı vә islamçı 

cәmiyyәtimizdә mәnfur vә әskik Qәrb mәdәniyyәtinә qayıdış qeyri-mümkün vә 

qadağandır. Bizim xalqımızın vә inqilabın mәsul şәxslәrinin xalqın rәftarının vә 

yaşayışının yenidәn fәsadlı Qәrb mәdәniyyәtinin köçürdüyü vә zorla bu xalqa sırıdığı 

sәmtә getmәsinә icazә vermәlәri imkansızdır.  

Bizim cәmiyyәtimizdә mәnfur Pәhlәvi xanәdanının vasitәsi ilә qadınların hicabsızlığa 

vә çılpaqlığa daxil olmasının tarixçәsini oxuyan şәxslәr, yaxud yaşlarının çox olmasına 

görә o günlәri görәnlәr bilirlәr ki, hicabsızlığı, hәdd vә sәrhәd tanımamanı, kişi vә qadının 

qarışmasını ölkә daxilinә necә gәtirdilәr vә xalqa necә sırıdılar.  

Bizim xalqımız asanlıqla bu mәsәlәni qәbul etmәdi, amma tәәssüf ki, İslam inqilabının 

qәlәbәsinә qәdәr Pәhlәvi xanәdanının ağır vә mәnfur sayәsi altında iki-üç nәslin dәyişmәsi 

sәbәbindәn bәzilәri bu mәdәniyyәtlә dünyaya gәldilәr, onun pisliyini dәrk etmәdilәr, әsl 

İslam mühitinin sağlamlığını vә paklığını anlamadılar.  

Bizim tәbliğat qurumlarımız da Qәrb mәdәniyyәtinin nöqsanlarını onlara göstәrmәk 

gücündә deyildi. 

Həkimlər, feldşerlər, ölkənin ali tibb mərkəzlərinin işçiləri ilə görüşdə çıxışdan; 6 

dekabr, 1989 

Hicabsızlıq – İslam Respublikası əleyhinə siyasi hərəkət  

Bu gün bizim ölkәmizdә bәzi şәxslәrin vasitәsi ilә zәrәrli formada izlәnilәn antihicab 

hәrәkәti İslam Respublikası әleyhinә siyasi bir hәrәkәtdir.  

İncəsənət işçisi olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 31 may, 1984 

Xəbis adamlarla qətiyyətli mübarizə  

Hicabsızlıq sahәsindә xәbislik edәn bir qrupa qarşı qәtiyyәtli tәdbir görmәliyik vә 

görәcәyik.  

İncəsənət işçisi olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 31 may, 1984 
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Doqquzuncu fəsil: Qadın və tənəzzül amilləri 

Qərb mədəniyyətinin yayılması 

Mәsәlә belә idi ki, bu mәmlәkәtdә Qәrb mәdәniyyәtini, istehlakçılıq mәdәniyyәtini, 

dәbdәbәçilik mәdәniyyәtini, bәrbәzәk mәdәniyyәtini, qadını şәhvәtpәrәstlik oyuncağı 

etmәk mәdәniyyәtini vә kişini fәsad uçurumuna çәkmәk, cәmiyyәtin әsas mәsәlәlәrini 

cinsi cazibәlәrin kölgәsi altında saxlamaq mәdәniyyәtini planlaşdırmaq istәyirdilәr vә 

tәәssüf ki, özlәrinin bir neçәillik sәylәri ilә çox hәddә müvәffәqiyyәt dә qazandılar. 

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1985 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Bəzi ailələrdə Qərb təlimlərinin təsiri  

Bizim xalqımıza qarşı bu işi mәnfur Pәhlәvi xanәdanının şahlığından qabaq 

başlamışdılar. Amma o mәnfur rejimin dövründә bu prosesi güclәndirdilәr. 

Müstәmlәkәçilik vә hegemonluq bu muzdur ailәnin şahlığı dövründә cәmiyyәtdә Qәrb 

mәdәniyyәtinin genişlәndirilmәsinә çox çalışdılar vә tәәssüf ki, müvәffәq dә oldular. Bu 

gün  ölkә daxilindәki bәzi iranlı ailәlәrin o әnәnәlәrә, işvәlәrә, geyim vә davranışa 

tәmayül göstәrdiyini görürsünüzsә, hәmin rәzil vә xәyanәtkar qәrbli müәllimlәrin 

tәlimlәrinin nәticәsidir. Bu proses bu ölkәdә on illәr boyu davam etmişdir.  

İnqilab baş verib xalqın mәdәniyyәtindә vә tәsәvvürlәrindә әzәmәtli yenilik, dәyişiklik 

vücuda gәtirsә dә, hәlә dә ürәklәri Qәrb hәyatının hәyat tәrzinin ab-havasında olan bir çox 

şәxslәr tәәssüf ki, bulaşıq vә çirkin bataqlıq olan Qәrb mәdәniyyәtinin fәsadlarından, ailә, 

qadın vә kişinin insani şәxsiyyәti kimi prinsipial bәşәri özüllәrin heç birinin sağlam 

qalmadığı fәsadlardan xәbәrsizdirlәr. 

Xalqın müxtəlif təbəqələri, həkimlər, feldşerlər və ölkənin ali tibbi təhsil mərkəzlərinin 

işçilərilə görüşdə çıxışdan; 6 dekabr, 1989 

Yalançı dəyərlərin köçürülməsi  

Qәrb mәdәniyyәti keçmiş rejimdә zinәtpәrәstlik, qızılpәrәstlik vә bәzi dәyәrsiz әşyalara 

vurğunluq kimi yalançı dәyәrlәri bizim şәhәr qadınlarımıza köçürmüşdü. İslam inqilabı bir 

tufan kimi o yalançı dәyәrlәrin çoxunu mәhv etdi.  

"Qadın və qlobal İslam inqilabı" beynəlxalq konfransının açılışında çıxışdan; 6 fevral, 

1988 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Əskik Qərb mədəniyyətini yaymaqda məğlubiyyət 

Hәqiqi İslam cәmiyyәtlәri vә onun tәzahürü kimi böyük İran İslam cәmiyyәti yeganә 

yerdir ki, qәrblilәr qadınların әskik Qәrb mәdәniyyәtinә uyğun hәyat tәrzini yaymaqda 

mәğlubiyyәtlә üzlәşmişlәr.  

Xalqın müxtəlif təbəqələri və feldşerlərlə görüşdə çıxışdan; 13 noyabr, 1991 

Dəyərlərdən uzaqlaşmaq 

Qərbin üçüncü dünya qadınlarının amal istəyindən xoşlanmaması 

Qәrblilәr istәmirlәr ki, üçüncü dünya cәmiyyәtlәrindә qadınlar amal istәyәn aydın 

tәfәkkürә vә böyük mәqsәdlәrә malik olsunlar. Buna görә bizim cәmiyyәtimizdә gәnc 
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qadınlar Qәrb mәdәniyyәtinin vә tәfәkkürünün bu gözәgörünmәz vә çox tәhlükәli 

kәmәndi sarıdan ehtiyatlı olmalı vә ondan uzaqlaşmalıdırlar. Cәmiyyәtdә qadınların 

islahının ardınca kişilәrin islahı gәlir vә bu arada qadınların öhdәsinә dәyәrli rol düşür.  

Xalqın müxtəlif təbəqələri və feldşerlərlə görüşdə çıxışdan; 13 noyabr, 1991 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Dəyərsiz işlərlə məşğul olmaqdan çəkinmək 

Müsәlman qadının mәqamı dәyәrsiz işlәrlә mәşğul olmaqdan vә onlarda qәrq 

olmaqdan üstündür. Müsәlman vә inqilabçı qadınlar şeytanların vә düşmәnlәrin gizli vә 

mәnfur әllәrindәn ehtiyatlı olmalıdırlar.  

Müsəlman və inqilabçı qadınlarla görüşdə çıxışdan; 8 dekabr, 1993 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadınları mənəvi prinsiplərdən və dəyərlərdən xəbərsiz etmək  

Şәhidlәrin, fәdakarların vә döyüşçülәrin anaları vә hәyat yoldaşları müsәlman qadının 

dәyәrli gözәlliklәrini dünyaya göstәrdilәr. Bu, İslam düşmәnlәrinin qorxduğu hәqiqәtdir. 

Bu әsasla bu gün böyük sәy göstәrilmәkdәdir ki, qadınları İranın İslam cәmiyyәtindә 

mәnәvi prinsiplәrdәn vә dәyәrlәrdәn xәbәrsizliyә düçar etsinlәr. 

Feldşerlərlə görüşdə çıxışdan; 4 oktyabr, 1995 

Keyhan qəzeti 

İsrafçılıq və modabazlıq 

Qadınlar və Pəhləvi rejimində israfçılıq və dəbdəbəçilik mədəniyyəti  

Keçmişdә mәqsәd qadınları siyasi mәsәlәlәrdәn vә ictimai mәlumatlardan uzaq 

saxlamaq, onları dünya bәzәklәrilә mәşğul etmәk vә istehlakçı bir varlığa çevirmәk idi. 

Lakin bu gün ölkәmizin müsәlman qadınları dәrin siyasi dәrkә malikdirlәr.  

Zeynəb (ə) cəmiyyətinin mərkəzi ofisinin üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 17 fevral, 1988 

Ettelaat qəzeti  

Qadınların istehlakçılıqdan və israfdan çəkinməsinin lazımlığı  

Mәn müsәlman qadınlara, cavan xanımlara vә evdar qadınlara deyirәm: Qәrbin dünya 

cәmiyyәtlәrinin, o cümlәdәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrin vә bizim ölkәmizin canına 

xora kimi saldığı israfçılığın ardınca getmәyin. İstehlak lazımi hәddә olmalıdır, israf 

hәddindә yox. Hәyat yoldaşları, yaxud özlәri müxtәlif vәzifәlәrdә çalışan qadınlar israfdan 

çәkinmәk baxımından digәrlәrinә nümunә olmalıdırlar. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

Qadının zinətə, paltara və modaya bağlı olması 

Tarix boyunca – istәr qәdim cahiliyyәtdә, istәr iyirminci әsrin cahiliyyәtindә qadını 

tәhqir etmәyә, aşağılamağa, onu zahiri zinәtlәrә vә bәzәklәrә vurğun kimi tәqdim etmәyә, 

modaya, paltara, bәzәnmәyә, qızıl-zinәt әşyalarına bağlamağa, hәyatın eyş-işrәtlәri üçün 

vasitәyә alışdırmağa vә әmәli formada bu yolla getmәlәrinә çalışan şәxslәrin mәntiqi 

Fatimeyi-Zәhranın (s) mәnәvi mәqamının günәşinin istiliyi qarşısında qar vә buz kimi 

әriyir vә mәhv olur.  

Tehran, Təbriz, İsfahan şəhərlərinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 1990 
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Modabazlıq, cəmiyyətin düzgün yoldan yayınmasının amili kimi  

Mәncә modabazlığa vә dәbdәbәçiliyә meyl göstәrmәk, hәr şeyin yenisini istәmәk vә 

kişilәrin qarşısında bәzәnmәkdә ifratçılıq bizim cәmiyyәtimizin vә qadınlarımızın yoldan 

sapmalarının әn böyük amillәrindәn biridir. Qadınlar bunun qarşısında müqavimәt 

göstәrmәlidirlәr. 

Qәrblilәr qadını  rәzil mәxluqa çevirmәk üçün daim yenilәnәn modalar düzәltmәyә, 

gözlәri, ürәklәri vә düşüncәlәri zahiri vә aldadıcı gözәlliyә mәşğul etmәyә ehtiyaclıdırlar. 

Bunlarla mәşğul olan insan hәqiqi dәyәrlәrә nә zaman qovuşa bilәr? İnsan bunlar 

haqqında düşünmәyә macal tapmaz. Özünü kişilәrin diqqәtini cәlb etmәkdә alәtә 

çevrimәk istәyәn qadın mәnәvi saflıq haqqında düşünmәyә macal taparmı? Mәgәr bu 

mümkündür? 

Şəfqət bacıları ilə görüşdə çıxışdan; 13 noyabr, 1991 

Modabazlıq – hicabsızlığın və fəsadın kökü 

Mәnim fikrimcә, bu gün sizin toplumunuzun vә qadınların müxtәlif formalarda vә 

müxtәlif mәqsәdlәrlә işlәyәn hәr bir toplumunun öhdәsinә düşәn vәzifә budur ki, Qәrb vә 

Avropa mәdәniyyәtinin son onillәr boyunca iranlı qadının beyninә daxil etdiyi yanlış 

inamı silәsiniz. Düzdür, yanlış inam keçmişdә dә olmuşdur; yәni istehlakçılığın vә 

dәbdәbәçiliyin bәzi yanlış formalarına tәmayül keçmişdә dә mövcud olmuşdur. Avropa 

mәdәniyyәtinin gәlişi ilә istehlakda bu modabazlıq vә yeniliyә tәmayül qәribә formada 

güclәndi.  

Bu düşünülmüş vә planlaşdırılmışdı. Qәrbin adәtәn sionistlәrdәn vә 

müstәmlәkәçilәrdәn ibarәt olan siyasi başçıları bir mәqsәdlә vә bir niyyәtlә bu işi 

gördülәr. Bu sәhv inancları silmәlisiniz. Bu yalnız İslam mövzularını vә işlәrini tәqdim 

etmәklә mümkündür. Əgәr bu iş baş versә, bәzәn irәliyә sürülәn bu problemlәrin – pis 

hicablılığın, fәsad vә pozğunluğun yayılmasının kökü öz-özünә quruyacaq. Bunlar adәtәn 

nәticәlәrdir. Sәbәblәr isә sözügedәn inamlar vә mәdәniyyәtlәrdir. Onların üzәrindә 

işlәmәk lazımdır.  

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 6 yanvar, 1991 

Qadın – Qərb mədəniyyətində dəbdəbəçilik və eyş-işrət vasitəsi  

Qadın tarix boyunca mәzlum bir varlıq olmuşdur, çox müstәsna vә nadir yerlәrdәn 

başqa. Bütün dövrlәrdә qadına hörmәtsizlik olmuşdur. Avropa ölkәlәrindә isә vәziyyәt 

qat-qat pisdir. Qadın çox peşәkar kәlәkbazlıqla tәhqir olunur. Qәrbin hakim 

mәdәniyyәtinin ideoloqları özlәrinin maddi baxışları ilә elә şәrait yaradıblar ki, hәm qadın 

vә hәm kişi qadının dәbdәbәçilik vә eyş-işrәt vasitәsi olmasına inanmışlar. Əsrlәrlә bu 

mәdәniyyәt üzәrindә işlәmişlәr. İki-üç әsr bundan öncә indiki Qәrb sivilizasiyasının 

әsasını qoyanlar bu mәsәlә üzәrindә işlәmişlәr. Qadını elә bir tәrәfә çәkirlәr ki, orada 

әylәncә vasitәsi olsun. 

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1985 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadınların bəzənməsi və özünü göstərməsi  

Əgәr qadın vә kişi әlaqәlәrindә qeyd-şәrtsiz münasibәtlәr vә özbaşınalıq mövcud olsa, 

bu, fәsada sәbәb olacaq. Əgәr bu gözәllәşdirmә mәsәlәsi - başa, görkәmә, paltara vә bu 

kimi mәsәlәlәrә diqqәt yetirmәk hәyatın әsas mәşğuliyyәti olsa, yoldan azmaq vә 



 126 

tәnәzzüldür. Tağut dövründә әyan vә әşrafın xanımları bәzәnmә stolu arxasında 

otururdular. Sizcә neçә saat otururdular? Altı saat. Bu hәqiqәtdir. Bizim dәqiq xәbәrimiz 

var ki, altı saat otururdular. Bir insan bәzәnmәk üçün bu qәdәr vaxt sәrf edir. Misal üçün, 

toya getmәk istәyir, saçını, yaxud üzünü filan formada düzәltmәk istәyir. Əgәr iş bu 

formaya düşsә, azğınlıq vә tәnәzzüldür. Lakin özlüyündә әgәr özünü göstәrmәk vә 

yadların qarşısında bәzәnmәk niyyәti ilә olmasa, başa, görkәmә vә paltara diqqәt 

yetirmәyin eybi yoxdur. İslamda tәbәrrüc qadağandır. Tәbәrrüc, yәni cәlb etmәk vә fitnә 

yaratmaq üçün qadınların kişilәr qarşısında özünü göstәrmәsi. Bu bir növ fitnәdir vә çox 

eybi var. Eybi tәkcә bu deyil ki, bu gәnc qız, yaxud gәnc oğlan günaha düşәcәk. Bu 

әvvәlidir. Bәlkә dә deyә bilәrәm ki, әn kiçiyidir, davamı ailәlәrә çatır. 

Gənc günü münasibətilə gənclərlə görüşdə çıxışdan; 27 aprel, 1998 

Qızıl və zinətin əsiri olmaqdan yüksəkdə duran müsəlman qadın 

Müsәlman qadının dәyәri qızıl-gümüş vә lәl-cәvahirat әsiri olmaqdan çox-çox ucadır. 

Demәk istәmirәm ki, bunlar haramdır. Demәk istәyirәm müsәlman qadınının mәqamı o 

qәdәr ucadır ki, cәmiyyәtimizin çox insanlarının kömәyә ehtiyacları olduğu dövrdә pul 

verib qızıl almamalıdırlar, zinәt әşyaları almamalıdırlar, növbәnöv mәişәt әşyaları 

almamalıdırlar, müxtәlif sahәlәrdә israfçılıq etmәmәlidirlәr. İsraf müsәlman qadının 

örnәyi deyil. Bu, bizim hegemonçu dünya qarşısında iddiaçı olduğumuz yerlәrdәndir. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

Qadınların dəbdəbəçiliyinin təhlükəsi  

Dәbdәbәliyә meyl uzun müddәt bizim cәmiyyәtimizdә azalmışdı. İnqilabın 

әvvәllәrindә qadınlar dәbdәbә vә zinәtlәrә etinasız yanaşırdılar. Lakin tәәssüf ki, 

eşitdiymiz kimi, bu mәsәlәlәr indi bizim cәmiyyәtimizdә inkişaf etmәkdәdir. 

Cәmiyyәtimizin düşüncәli, mütәfәkkir vә mәrifәtli qadınları bunu tәhlükә bilmәlidirlәr. 

Qadınlar dәbdәbәliyә sarı sövq olunmamalıdırlar. Əlbәttә, bu tәhlükә kişilәr üçün dә 

var. Lakin uyğun potensial qadınlarda daha artıqdır. Bәzәn bu mәsәlәlәrdә kişilәrin çoxu 

qadınların tәsiri altına düşürlәr. Siz bu mәsәlәyә qarşı ciddi mübarizә aparmalısınız. 

Özünüz dә nәzarәt edin. 

Mәn az, normal vә çәkinmәsi mümkün olmayan hәddә dәbdәbәliyin әleyhinә deyilәm. 

Lakin bu ifrat şәkil alsa, olduqca әbәs bir işdir. Xanımlar növbәnöv paltarlara, bәzәnmәyә 

vә qızıl-zinәt әşyalarına etinasız yanaşmağa, bu mәsәlәlәrdә ifratdan çәkinmәyә 

әhәmiyyәtli baxmalıdırlar. Allahın lütfü ilә belә zahiri gözәlliklәrә yox, hәqiqi gözәlliklәrә 

daha artıq diqqәt yetirin. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri və mütəxəssis həkim qadınlarla görüşdə 

çıxışdan; 25 dekabr, 1991 

Yanlış azadlıqlar 

Qadın azadlığı haqda paradoksal təsəvvürlər 

Hal-hazırda Qәrbdә şüar formasında mövcud olan mәsәlәlәrdәn biri dә Qadın azadlığı 

mәsәlәsidir. Azadlıq geniş mәnalara sahibdir: hәm әsirlikdәn, hәm dә әxlaqdan azad 

olmağa şamil edilә bilәr. Çünki әxlaq da bir növ buxov vә zәncir sayılır. Azadlıq qadını az 

muzdla zavoda çәkәn sahibkarın sui-istifadәsindәn, elәcә dә onu әri qarşısında vәzifәli 

edәn qanunlardan azad olmaq mәnasında işlәdilә bilәr. Azadlıq bütün bu mәnalarda ola 

bilәr. İrәli sürülәn bu şüarların böyük bir hissәsindә bu istәk vә tәlәblәr var. Onlar bәzәn 
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bir-biri ilә ziddiyyәt tәşkil edir. Bu azadlığın mәnası nәdir? Tәәssüf ki, bu gün Qәrb 

dünyasında azadlıq sözü yanlış vә zәrәrli mәnalarda işlәdilir: ailә mәhdudiyyәtlәrindәn 

azad olmaq, kişinin mütlәq nüfuzundan azad olmaq, qarşısında ötәri ehtiras mәqsәdi 

olduqda hәtta nikah bağlamaqdan, ailә qurmaqdan vә övlad böyütmәkdәn azad olmaq. 

Buna görә dә Qәrb dünyasında sәslәnәn fikirlәrdәn biri  abortun azadlığı mәsәlәsidir. Bu 

çox әhәmiyyәtli mәqamdır. Zahiri sadә vә kiçik olsa da, әslindә çox tәhlükәli vә ağır 

sözdür. Bu, Qәrbdә irәli sürülәn bir alәt, şüar vә istәkdir. Onlar bunların kompleksini 

Qadın azadlığı hәrәkatı adlandırırlar. Düzgün sistemdә, düzgün tәlәb vә mübarizәdә 

mәqsәd bu qәdәr geniş ola bilmәz. Onun bir qismi haqqında qәtiyyәtlә deyә bilәrik ki, 

zәrәrlidir. Başqa bir qismi faydalı da ola bilәr. İndi daha yaxşı, daha münasib, daha 

düzgün vә daha hәlledici şüarlar axtarmaq lazımdır. 

Azadlıq idman kompleksində xanımlarla görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Qadın azadlığının yalançı iddiaçıları 

İctimai vә iqtisadi yenilik yaratmaq adı ilә, inkişaf vә sivilizasiya niqabı altında 

özlәrinin pis vә mәnfur modellәrini dünya qadınlarına mәcburәn verәn şәxslәr nәinki 

tәkcә qadınlara, hәtta insana vә insaniyyәtә xәyaәt edirlәr. 

Yalandan qadın azadlığı şüarı verәn çirkin insanlar onu istehlakçılıq mәdәniyyәtinin 

әsiri, pis vә dağıdıcı mәdәniyyәtin istehlakçısı etmәk istәyirlәr ki, belә anaların süst vә 

zәif övladlarını vә yetirmәlәrini iradәsiz alәt kimi asanlıqla istismar edә bilsinlәr. 

Şirazda Kövsər seminarına müraciətdən; 19 fevral, 1987 

Qərb azadlığının mahiyyəti - qadını kişilərin ləzzət vasitəsi etmək  

Bu gün dünyada Qәrbin әxlaqsız mәdәniyyәti tәrәfindәn tәbliğ olunan “qadın azadlığı” 

mәsәlәsinin әsas mәğzi bundan ibarәtdir ki, qadınları, kişilәrin cinsi lәzzәt almaları üçün 

onların qarşısına çıxarsın. Kişilәr ondan lәzzәt alsınlar vә belәliklә qadın kişinin bu işi 

üçün alәt olsun. Bu, qadın azadlığıdırmı? Cahil, qafil vә azğın Qәrb sivilizasiyasında insan 

hüquqlarının tәrәfdarı olmalarını iddia edәnlәr әslindә qadına zülm edәnlәrdirlәr. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

Qadın - bugünkü dünyada şəhvəti təmin etmək aləti  

Qadının yalnız ehtiras meyillәrini tәmin etmәk üçün bir vasitә vә alәt olaraq istifadә 

edildiyi bugünkü dünyada İslamın qadın mәsәlәlәri, özәlliklә hicab mәsәlәsi vә iki cinsin 

münasibәtlәri barәsindәki baxışlarının yazılması lazımdır. Gәrәk dünyaya göstәrilsin ki, 

İslamdan öyrәnәn vә İslamla danışan İslam Respublikası nә deyir. 

Şübhәsiz, dünyada, xüsusәn dә Qәrbdә qadın azadlığı kimi irәliyә sürülәn mәsәlә bu 

tәbәqәni nәfsi istifadәlәrә sarı sövq etdirmәkdәn başqa bir şey deyil. Fәsadlı Qәrb 

mәdәniyyәtindә qadına öz istedadlarını çiçәklәndirmәk üçün şәrait yaradılmır. Onlar 

qadının fiziki xüsusiyyәtlәrindәn vә bu cinsin fiziki baxımdan malik olduğu gözәllikdәn 

istifadә etmәk istәyirlәr. İslam müxtәlif qadın hüquqlarını bәyan edib tәlimlәr tәqdim 

edәndә, qadın tarixin zülmәtindә qәrq olmuşdu. İslam isә tarixin zülmәtindә parlayan bir 

nur idi. 

Kövsər seminarına müraciətdən; 19 fevral, 1987 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  
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Qadın - İslam inqilabından öncə televiziyada israfçılığın və pozğunluğun 

təbliğat aləti  

Televiziyada tәbliğat aparılırdı. Bir üsulla, misal üçün, xalqda israfçılığı güclәndirir vә 

xalqı ona sövq edirdi. Eyni zamanda onları ehtirasa, pozğunluğa vә fәsada sövq edirdi. 

Çılpaq bir qadını tәhrikedici formada sәhnәyә çıxarırdı ki, filan zinәt әşyasını, yaxud filan 

gözәllik alәtini, yaxud filan lazım, yaxud qeyri-lazımi mәhsulu xalqa göstәrsin. Hәm dә 

xalq lazım olmayan әşyaları almaq üçün istehlaka tamahlansınlar, sövq edilsinlәr vә 

cәmiyyәt israfçı yetişsin.  

Tehranın cümə namazı xütbəsindən; 11 yanvar, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qərb sivilizasiyasında veyil kişilərin qadından bəhrələnmək azadlığı  

Avropalılar yeni sәnayeni yaratdıqlarında, yәni Qәrb kapitalistlәrinin böyük zavodlar 

açdıqları 19-cu әsrin әvvәllәrindә ucuz, iddiasız vә başağrısız işçi qüvvәsinә ehtiyacları 

oldu. Bu zaman onlar qadın azadlığı şüarını ucaltdılar ki, qadını ailәdәn çıxarıb zavodlarda 

ucuz fәhlә kimi işlәtsinlәr, öz ciblәrini doldursunlar, qadını hörmәtdәn vә yüksәk 

mәqamından endirsinlәr. 

Bu gün Qәrbdә müzakirәyә çıxarılan qadın azadlığı mәsәlәsi hәmin nağılın davamıdır. 

Qәrb mәdәniyyәtindә qadına olan zülm, Qәrbin mәdәni vә әdәbi әsәrlәrindә qadına yanlış 

yanaşma tәrzi bütün tarixdә misilsizdir. Keçmişdә hәr yerdә qadına zülm olunub, amma 

belә ümumi vә әhatәli zülm son dövrә aiddir vә mәhz Qәrb mәdәniyyәtindәn qaynaqlanır. 

Qadını kişilәrin kef çәkmәsi üçün alәt edib, adını Qadın azadlığı qoydular. Ancaq bu, 

qadınların yox, qadınla ehtirasını doyuran kişilәrin azadlığı idi. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

Qərb mədəniyyətinin insanın cinsi dözümlülüyünə qarşı çıxması 

Bu mәdәniyyәtin tam qarşı tәrәfi bugünkü Avropaya hakim olan Roma mәdәniyyәtidir. 

O hәr şeylә razılaşır, iki-üç şeydәn başqa. Onların biri vә bәlkә dә әn әhәmiyyәtlisi qadın 

vә kişi cinsi arasında qanun-qaydalı fasilәnin qorunmasıdır; başqa sözlә desәk, Qәrbdә 

cinsi azadlıq adlandırılan mәsәlәnin qarşı tәrәfi olaraq, cinsi dözümlülük. Onlar bu prinsip 

qarşısında çox kәskin mövqedәdirlәr. Çünki onlara görә bu mәsәlә üzәrindә dayanan şәxs 

mürtәcedir. Əgәr bir ölkәdә qadınlar müәyyәn qaydalarla kişidәn ayrılsalar, bu, 

mәdәniyyәtin әksi olur. Doğru da deyirlәr. Onların Roma sivilizasiyasının xarabalıqları 

üzәrindә qurulmuş sivilizasiyası bundan başqa bir şey deyil. Dәyәr baxımından onların 

mәdәniyyәti yanlış, әksi isә düzgündür. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri, mütəxəssis həkim və məmur qadınlarla 

görüşdə çıxışdan; 25 dekabr, 1991 

Cinsi azadlığın qərbdən şərq ölkələrinə eksportu 

Qәrbdә qadın vә kişinin mәhdudiyyәtsiz әlaqәsi adi bir haldır. Qadın vә kişi 

münasibәtlәrindә hicabın, vasitәnin vә fasilәnin olmaması normal bir işdir. Demirik ki, 

Qәrb ölkәlәrindә bütün kişilәr, yaxud qadınlar pozğundurlar. Yox, belә bir iddia etmirik, 

belә böhtan yaxmırıq, bunun hәqiqәti dә yoxdur. Heç şübhәsiz, onların arasında yaxşı vә 

nәcabәtli kişi vә qadınlar da var, lakin ümumilikdә cinsi azadlıq Qәrb cәmiyyәtlәrinә 
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hakimdir. Bu, orada bir mәdәniyyәtdir. Qәrb mәdәniyyәtindә cinsi ehtirasların azadlığı 

icazәli vә qeyd-şәrtsiz bir mәsәlәdir. 

Bәzi Qәrb ölkәlәri bu mәsәlәdә çox inkişaf etmişlәr, öz hәyatlarını xәcalәtli formalara 

salmışlar. Əlbәttә, peşmandırlar. Bu, Qәrb ölkәlәrinin mütәfәkkirlәrinin, siyasәtçilәrinin, 

ideoloqlarının vә idarәçilәrinin çarәsiz qaldığı vә doğrudan da onlar üçün problem 

yaratdığı mәsәlәdir.  

Qәrb bu mәdәniyyәti, bu xarakteri vә adәti bütün ölkәlәrә ixrac etdi. Başqa ölkәlәrdә 

belә fәsad yox idi, İslam ölkәlәrindә vә hәtta Şәrqin qeyri-müsәlman ölkәlәrindә dә belә 

bir şey mövcud deyildi. Bunu qәrblilәr idxal etdilәr.  

Cümə namazı xütbəsindən; 30 mart 1990. 

Cinsi özbaşınalığın yayılması 

Qərb cəmiyyətlərində fəsadın və cinsi özbaşınalığın günbəgün artması  

Qәrb mәdәniyyәti çılpaqlıq vә rüsvayçı fәsad demәkdir. Bu fәsad bu gün Qәrb 

ölkәlәrindә çox qadınların hәyatına kölgә salmışdır. Onların yanlış tәbliğatlarının 

tәsirindәn bu cәmiyyәtlәrdә fәsad vә pozğunluq günbәgün artmaqdadır. Onlar özlәrinin 

düçar olduqları fәsadı İslam ölkәlәrinә dә ixrac etmәk istәyirlәr. Amma biz onu ictimai 

hәyat üçün zәrәrli bilir, әn yaxşı üslub kimi İslam üslubunu öz hәyatımıza örnәk seçmişik.  

Şəfqət bacıları və mədəni qurumların işçilərilə görüşdə çıxışdan; 13 oktyabr, 1994 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Cinsi azğınlıq - Qərbin hədiyyəsi  

Xoşbәxtlikdәn Qәrbin hәdiyyәsi vә Qәrb kapitalizminin xәbis tәsirlәrindәn biri olan 

pozğun әxlaq vә cinsi özbaşınalıq xalqın diqqәt mәrkәzindәdir. Demәliyәm ki, bu, 

qәrblilәrin qәsdәn bizim xalqımız üçün gәtirdiyi vә yerli olmayan bir mәsәlәdir. Lakin 

bizim xalqımız müsәlman, tәәssüblü, iffәtә, paklığa vә İslam örtüyünә sadiq olduğundan, 

bu iş sürәtlә vә asanlıqla baş tutmadı. Əgәr keçmişә qayıtsaq, iyirminci illәrdә bizim 

ölkәmizdә cinsi özbaşınalığın köçürülmәsi başlanıldı; hәtta hicabın açılmasından qabaq. 

Hәlә bizim xalqımızın hicabı vardı, bizim qadınlarımız kamil örtüklә küçә vә xiyabanlara 

çıxırdılar. Bu zaman Tehran şәhәrinә fәsada vә pozğunluğa hәvәslәndirәn filmlәr gәtirildi. 

Kinoteatrlara gedәn şәxslәr o filmlәrdә ümumiyyәtlә görmәdiklәri mәnzәrәlәri görürdülәr: 

örtüyü olmayan qadınlar vә kişilәr, uyğun olmayan hәrәkәtlәr, aşkarda baş vermәsinin 

mümkünlüyü müsәlman kişi vә qadının xәyalına belә gәlmәyәn mәnzәrәlәr. Belә filmlәr 

nümayiş etdirilirdi. Əyan vә әşraf mәclislәrinә mәxsus olan, saray adamlarının, dövlәt vә 

sәltәnәt adamlarının ixtiyarında olan fәsad vә pozğunluq tәdricәn xalqın orta sәviyyәsinә 

yayılırdı. Nәhayәt 1935-ci ildә hicab qadağan olundu vә müstәmlәkә siyasәtindәn İrana 

möhkәm zәrbә vuruldu. Rza xanın dövlәti sayәsindә kinoteatrlar, qәzetlәr, tәbliğat elanları 

vә bütün tәbliğat imkanları fәsad vә pozğunluğun yayılması mәqsәdi ilә işә salındı. Rza 

xanın İrandan uzaqlaşmasından sonra hökumәt vә siyasәt aparatının gücü zәif olduğundan 

fәsad vә cinsi özbaşınalıq prosesi bir qәdәr dayandı vә xalq yenidәn öz hicabına qayıtdı. 

Tehranın cümə namazı xütbəsindən; 23 avqust, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  
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Cəmiyyətləri məhv etməkdə fəsadın təsiri  

Qadın vә kişinin eyş-işrәtә, rifahlı vә fәsadlı hәyata yönәldiyi bir cәmiyyәt, bilin ki, 

özünü müdafiә etmәyә qadir olmayacaq. Belә bir cәmiyyәt öz maraqlarını, şәrәfini vә 

heysiyyәtini qoruya bilmәyәcәk.  

Könüllü keşikçilər və ruhanilərlə görüşdə çıxışdan; 27 oktyabr, 1989 

İnsanlara hakim olmaq üçün qadın və kişinin cinsi meylindən istifadə  

Cinsi fәsad, cinsi özbaşınalıq, qaydalara vә hәdlәrә riayәt olunmaması, cinsi 

qәrizәlәrdәn istifadә... Bu bir qәrizәnin azğınlığa düçar olmasıdır. Biz görürük ki, kişi vә 

qadının cinsi qәrizәsindәn müxtәlif sәviyyәlәrdә yanlış istifadә etmәklә vә onu azğınlığa 

çәkmәklә cәmiyyәtlәr üçün necә böyük problemlәr vücuda gәlir. Bu gün dünya, xüsusәn 

dә Qәrb cәmiyyәtlәri necә әlacsız ictimai, ruhi vә fiziki xәstәliklәrdә yaşayırlar. Tәәssüf 

ki, bizim dövrümüzdә, yәni işğalçı müstәmlәkәçiliyin vә istismarçı siyasәtlәrin İslam 

ölkәlәrinә hakim olduğu bu bir neçә onillikdә böyük müsibәt vә bәla bu idi ki, 

müstәmlәkәçilәr müsәlman cәmiyyәtlәrinә hakim olmaq üçün hәr bir yoldan istifadә 

etdilәr, hәr bir vasitәdәn bәhrәlәndilәr. Hәtta әn cinayәtkar vasitәlәri dә yaddan 

çıxarmadılar. Onların biri bu cinsi mәsәlә, cinsi tәmayül vә tәbii olaraq hәr bir qadın vә 

kişidә olan meyl idi. Onlar insanda tәbii surәtdә mövcud olan bu hissdәn qanunsuz vә 

düzgün olmayan yolda istifadә etdilәr. 

Cümə namazı xütbəsindən; 2 avqust, 1986 

Risalət qəzeti 

Qadının fəsadı - cəmiyyətin fəsadı 

Qadın fәsada çәkilsә, kişilәri fәsada çәkmәk lazım deyil, onlar öz-özlәrinә fәsada 

çәkilәcәklәr. Əgәr bir nәslin qadınlarını fәsada salsalar, o nәslin kişilәrini fәsada salmaq 

üçün artıq xәrcә ehtiyac qalmır. Çox çәkmәyәcәk ki, o nәslin bütün kişilәri fәsada 

uğrayacaqlar. Çünki qadın tәrbiyәçidir. Ya fәzilәtli vә qorxmaz insanlar tәrbiyә edir, ya da 

dәyәrsiz, mәqsәdsiz insanlar. Analar, yәni cәmiyyәtdә mühüm cәhәti analıq olan qadınlar 

islah olunmalıdırlar ki, tarix vә gәlәcәk dә islah olunsun. 

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1985 

Keyhan qəzeti 

Həvəskarlığı və aktivliyi məhv etmək məqsədilə əxlaqi sərhədlərin 

uçurulması  

Düşmәn istәyir ki, gәnclәri fәsada çәkmәklә, qadın vә kişinin hәyatında ilahi vә әxlaqi 

sәrhәdlәri uçurmaqla İran xalqından hәvәskarlıq, aktivlik vә Allah yolunda çalışmaq 

ruhiyyәsini alsın. Çox tәhlükәli olan bu tәrxribatın qarşısında xalqın bütün tәbәqәlәri, 

xüsusәn dә gәnclәr, xüsusәn dә şәhid ailәlәri, müharibә әlillәri, әsirlikdәn azad olanlar vә 

fәdakarlar döyüş cәbhәsindәn daha sayıq vә iradәli şәkildә mübarizә aparmalıdırlar.  

Şərqi Azərbaycan əhalisi ilə görüşdə çıxışdan; 19 sentyabr, 1996 

Keyhan qəzeti 
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Özbaşınalığın əsas məqsədi: əxlaqi bünövrələri və ailə quruluşunu 

dağıtmaq  

Hәrçәnd bu tәxribat vә xәyanәt hәrәkәtindә iqtisadi amillәr dә tәsirli olub vә Avropanın 

qadın örnәyindәn qaynaqlanan israfçılıq Qәrb şirkәtlәrinә sarı nәhәng qazanc selini axıdıb, 

lakin şübhә etmәk olmaz ki, әsas mәqsәd mәdәni mәqsәd olmuşdur. Mәqsәd әxlaq 

bünövrәlәrini dağıtmaq, ailә quruluşunu pozmaq, gәnc nәsli güclü cinsi cazibәyә 

qurşatmaq vә xülasә, cәmiyyәti, xilası asanlıqla mümkün olmayan bir batlaqda qәrq etmәk 

olmuşdur.  

“Cəmiyyətdə qadın rolunun araşdırılması" seminarında çıxışdan; 2 mart, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Cəmiyyətin fəsadı - ailənin zəifləməsinin amili  

Əgәr cәmiyyәtdә fәsad olsa, ailә zәiflәyәr. Əgәr ailә güclü olsa, fәsadın inkişafına 

şәrait yaranmaz. Bu, İslamın әn mühüm istәklәrindәn biridir. Bunun üçün cәmiyyәt 

miqyasında işlәnir. Cinsi özbaşınalıq, ehtirasların azad vә qeyd-şәrtsiz tәmin edilmәsi 

olmasın.  

Tehranın cümə namazı xütbəsindən; 10 oktyabr, 1986 

Cinsi özbaşınalıq - ailə üçün təhlükə və gələcək nəsilləri viran edən 

Ailә tәhdid olunsa (şübhәsiz, cinsi fәsad vә cәmiyyәtdә cinsi özbaşınalığın yayılması 

ailәni tәhdid edir) vә zәiflәsә, gәlәcәk nәsillәr etimadsız nәsillәr olacaq. 

Ailәnin tәmәli zәiflәdikdә, qanuni mәhdudiyyәtlәr kәnara qoyulduqda, cinsi 

özbaşınalıq yarandıqda, ata vә ana ailәyә maraqsız olduqda, nәsil öz paklığından 

uzaqlaşdıqda, bu böyük tәhlükә gәlәcәk nәsillәri tәhdid edәcәk.  

Tehranın cümə namazı xütbəsindən; 10 oktyabr, 1986 

Daha çox sui-istifadə etmək üçün qadını pozğunluğa sürükləmək  

İri kapitalistlәr, xәbis vә mәnfur siyasәtçilәr vә mәxfi qurumların idarәçilәri 

fikirlәşdilәr ki, siyasi vә iqtisadi işlәr üçün bu vәziyyәtdәn daha yaxşı istifadә edә, qadını 

pozğunluğa sürüklәyә bilәrlәr. Bәli, oralarda elm vә siyasәt dә var. Qadınlar elm vә 

siyasәtdә dә irәliyә gedirlәr. Amma nәyin hesabına? İndinin özündә dә ümumi qadınlar - 

doktor, mütәxәssis, yazıçı, yaxud görkәmli şәxs olan dörd xanım yox - qәrb 

sivilizasiyasından çox hәzz alan Avropa vә Amerika ölkәlәrindә çәtin vә acınacaqlı 

şәraitdә yaşayırlar. Hәyat yoldaşlarının zülmünә, mәcburәn onların boynuna qoyulan ağır 

vә çәtin işlәrin zülmünә dözürlәr. Bununla yanaşı qadını cәmiyyәtә daxil etdiklәrini 

göstәrmәk istәyirlәr. Halbuki onlar üçün düşünmәk, fikirlәşmәk vә qәrar vermәk imkanı 

da yoxdur. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 1990 

Ehtiras cəhətinin gücləndirilməsi - məyusluq, üsyan və puçluq amili  

Sәnaye ölkәlәrindә insanın ehtiras cәhәtinin güclәndirilmәsi onların bütün gәnclәrini 

mәyusluğa, ümidsizliyә, bütün әnәnәlәrә, müqәddәslәrә vә ictimai sistemlәrә qarşı 

üsyankarlığa vә nihilizmә sövq etmişdir.  

İncəsənət işçisi olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 31 may, 1984 
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Sionizm özbaşınalığı - beynəlxalq hegemonluğun aləti  

Dünyada fәsad törәdәn sionizm mәdәniyyәtinin mәqsәdi budur ki, iffәti, qadın vә kişi 

arasındakı hicabı ortadan götürsün. Cinsi özbaşınalıq beynәlxalq hegemonluğun әn böyük 

alәtlәrindәndir. Dünyanın harasında bir xalqı fәsada sürüklәmәk istәsәlәr, onları 

pozğunluğa çәkirlәr. Harada bir xalqı insani şәxsiyyәtindәn uzaqlaşdırmaq istәsәlәr, onları 

hüdudsuz çılpaqlığa yaxınlaşdırırlar. Bu iş dünyanın hәr yerindә mümkündür.  

Cümə namazı xütbəsindən; 6 yanvar, 1984 

Ehtirasları yaymaq üçün qərblilərin proqram hazırlaması 

Bir yol şәhvәtlәrin yayılması vә onun yollarının açılması idi. Tәkcә İslam dini yox, 

bütün dünya dinlәri (lakin İslam dini digәr dinlәrdәn daha intizamlı vә daha dәqiq idi) 

insanların şәhvәtlәrinin özbaşına buraxılmasına qarşıdırlar. Dinlәr şәhvәtlәr üçün qayda vә 

hәdd müәyyәnlәşdirib. İnsan ruhunun yetişdirilmәsi şәhvәtlәri mәhdudlaşdırmadan 

mümkün deyil. İnsanın şәhvәtlәri heç bir sәrhәd tanımasa, heyvan kimi olub insani 

tәrәqqiyә nail olmayacaq. Buna görә dә dinlәr şәhvәtpәrәstliklә müxalifdir.  

Demәli, hәr bir cәmiyyәtdә dinlәrlә sadә vә asan mübarizә yolu budur ki, şәhvәtlәrin 

özbaşına buraxılması üçün yolları açsınlar. İranda bu işi başladılar. Onun yollarından vә 

bu sahәdә görülәn әn mühüm işlәrdәn biri hicabın qadağası idi. Onun yollarından biri 

şәrabxorluğu yaymaq idi; onlar bu işi gördülәr. Başqa birisi bu idi ki, qadınla kişi arasında 

olan mәhdud rabitәni sındırsınlar. Bu, sınaqdan keçirilmiş işlәrdәndir. Yeni cihazlar vә 

sivilizasiyanın inkişafı, mәsәlәn, kinoteatrlar, radio-televiziya vә sair vasitәlәr dә onlara 

bu işlәri cәmiyyәtdә asanlıqla görmәk imkanı verirdi. Bu sadalananlar hәlә elm, savad, 

düşüncә vә zehnә aid olmayan işlәrdir. 

Bәzilәri sәhvәn elә düşünürlәr ki, şәhvәtlәrin yayılmasına sәbәb olan amil elm vә 

bilikdir. Xeyr, elm vә bilik ikinci mәsәlәdir. Birinci mәsәlә yalnız mәdәni mәsәlәlәr - 

fikir, elm vә cins fәsadının yolunu açmaq vә xalqın hәyatını pozğunlaşdırmaq idi. Bu 

birinci iş idi. Bunu etdilәr. Buna görә dә İranda, elәcә dә digәr ölkәlәrdә qәrblilәrin bu 

hücumu ilә yoldan çıxan ilk şәxslәr savadlılar deyildilәr. Savadsızların çoxu idi, indi dә 

belәdir. 

Zalım şahlıq rejimi dövründә fәsada qәrq olanların әksәriyyәti savadsızlar vә 

cәmiyyәtin orta tәbәqәsi idilәr. Bәli, rifah tәsirlidir, kömәk edir. Rifah, israfçılıq vә 

mәişәtin asayişi onların izlәdiyi vә planlaşdırdığı fәsada kömәk göstәrirdi. Bu bir mәsәlә 

idi. 

Elmi hövzə və universitet tələbələri ilə görüşdə çıxışdan; 19 dekabr, 1990 

Gənc nəsli kənarlaşdırmaq üçün fəsad və pozğunluğu yaymaq siyasəti 

Bu mәsәlәnin (pis hicablılığın) özü barәsindә bir-birinin yanında iki mәsәlә 

mövcuddur, onları demәliyәm: biri budur ki, Qәrbin bizim ölkәmizdәki istismarçı siyasәti 

fәsad vә pozğunluğu yaymağa әsaslanmışdır. Heç kәs bu mәsәlәdә şübhә etmәmәlidir. 

Onlar düşünürlәr ki, bu vasitә ilә bizim nәsillәrimizi, xüsusәn dә gәnc nәsli, oğlan vә 

qızları inqilabi şövqdәn, inqilabi fәallıqdan, iş vә quruculuqdan ayırıb, cinsi mәsәlәlәrә vә 

pozğunluqlara mәşğul etsinlәr. 

Əlbәttә, fikirlәri düzgündür dә. Əgәr bir mәmlәkәtdә belә hallar yayılsa, gәnclәr işlә, 

fәaliyyәtlә vә quruculuqla mәşğul olmaq әvәzinә bәzәnmәklә, paltar geyinmәklә, 

ehtiraslarını doyurmaqla, hәvәsbazlıqla vә bu kimi işlәrlә mәşğul olacaqlar. Bu 
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mәmlәkәtin aqibәti çox pis vә acı olacaq. O xalqın işi bitәcәk; xüsusәn dә bizim xalqımız 

kimi quruculuq dövründә olan bir xalqın.  

Bizim quruculuq üçün bütün xalqın, xüsusәn dә gәnc nәslin әzәmәtli vә hәrtәrәfli 

hәrәkәtinә ehtiyacımız var. Bizim mәmlәkәtimizdә bu işlәri görürlәr. Bizim mәlumatımız 

var ki, hal-hazırda İranda beynәlxalq güclәr tәrәfindәn bu pis geyimlәrә, hicabsızlığa, 

münasib olmayan libaslara, dünyada hәm cinsi baxımdan, hәm ehtiras baxımından azğın 

adamlar kimi tanınanların tәbliğinә rәvac verilir. Biz bundan xәbәrdarıq. Hәmçinin 

xәbәrimiz var ki, bizim bәzi qafil gәnclәrimizin sevdiyi vә geyindiyi bәzi geyimlәri vә 

paltarları bәzi qruplaşmalara bağlı olan vә müxtәlif adlarla fәaliyyәt göstәrәn mağazalar 

satırdılar. Hәm dә ucuz qiymәtә satırdılar. Halbuki digәr paltarlar baha idi. Yaxud misal 

üçün, parçası çox ucuz deyil, amma bizim cәmiyyәtimizdә bu paltarı bәzi mağazalarda 

çox ucuz satırdılar. 

Bәli, bunlar nә üçündür? Ondan ötrüdür ki, xalqı, xüsusәn dә gәnc nәsli vә әn çox 

tәhsilli gәnclәri belә kiçik, dәyәrsiz, inqilabın proqramından uzaq olan mәsәlәlәrlә mәşğul 

etsinlәr. Bunu hamı bilsin. Tәbii ki, xalq bu hadisәlәrin qarşısında laqeyd qala bilәr. Siz 

görün bu gün ölkә gәnclәrinin neçә mini, yaxud neçә milyonu mübarizә sәhnәlәrindә, 

quruculuq cihadında, savadlandırma hәrәkatında vә digәr orqan vә qurumlarda inqilab 

üçün vә xalq üçün işlәyirlәr. Bu gәnclәr kimlәrdir? Bu mәmlәkәtin gәnclәridirlәr. 

Müsahibə; 23 aprel, 1985 

Qadını özbaşınalığa sarı sürükləməkdə istismarçılığın planı 

Bizim ölkәmizdә qadın mәsәlәsi vә uzun illәr boyu istismarçıların bu mәmlәkәtdә 

mәcburәn icra etdiyi siyasәtdә qadın mәsәlәsi tamamilә siyasi bir mәsәlә idi.  

Beynәlxalq hegemonluq vә dünyanın siyasi ideoloqları qadını özbaşınalığa sürüklәmәk 

yolu ilә iki formada qazanc әldә edirdilәr: biri budur ki, qadın nәslini vә cinsiyyәtini 

hәyatın әsas mәsәlәlәrindә ciddi mübarizә vә fәaliyyәt üçün hazırlıqdan saxlayırdılar; 

digәri budur ki, qadını meydana gәtirmәklә cәmiyyәtin kişilәrini tәsirsizlәşdirirdilәr. 

Təlim və Tərbiyə Naziri və qadın pedaqoji mərkəzlərinin tələbələri ilə görüşdə 

çıxışdan; 2 may, 1984 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Siyasi vəziyyətdən xəbərsizliyə görə çılpaqlıq mədəniyyətinin yayılması  

Bu Tehranın vә müxtәlif şәhәrlәrin inqilabdan qabaqkı illәrinin vәziyyәtinә bir nәzәr 

yetirin, iranlı qadının vә kişinin vәziyyәtini görün. Demәk lazım deyil ki, tәkcә qadının, 

qadın qığılcımı yandırırdı, amma onda hamı yanırdı. Bu yolla cәmiyyәtdә çılpaqlıq 

mәdәniyyәti, çılpaqlığa tәmayül mәdәniyyәti, bütün hicab vә iffәt pәrdәlәrini yırtmaq 

mәdәniyyәti yayılırdı. Onlar bu qәdәr tәzyiq altında saxladıqları, sәrvәtlәrini qarәt 

etdiklәri, zülmә mәruz qalan, mübarizlәri hәbsxananın küncündә çürüyәn vә dәstә-dәstә 

edam olunan xalqı bu şәraitdәn vә bu vәziyyәtdәn xәbәrsiz saxlamaq istәyirdilәr.  

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1985 

28 mordaddan (19 avqustdan) sonra cinsi azğınlığın yayılması  

28 mordaddan (19 avqustdan) sonra yenidәn mәrkәzi siyasәt vә Pәhlәvi rejimi 

qüdrәtlәndi. Onlar bütün imkanları әlә alıb, bizim cәmiyyәtimizi pozğunluğa, fәsada, 

özbaşınalığa çәkmәklә, hicabı dәyәrdәn salmaqla, İslam әnәnәlәrini tәhqir etmәklә yeni 

fәallığa başladılar. Bәli, bәlli idi ki, bir nәsil dә yavaş-yavaş inkişaf edirdi. Onların İslam 
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tәlimlәrindәn qabaqkı nәsillәr qәdәr xәbәrlәri yox idi. 1953-cü ilin 19 avqustu ilә İslam 

inqilabının arasındakı 26 illik dövrdә bu gәnclәrin, qız vә oğlanların çoxu bu mәmlәkәtdә 

mәdәni mәrkәzlәrdә tәhsil alırdılar. Onlar cinsi özbaşınalığın hәqiqi mәnasını doğrudan da 

bilmirdilәr.  

Bu kinoteatrları idarә edәnlәr, yaxud jurnal nәşr edәnlәr bizim cәmiyyәtin ziyalıları 

sayılırdılar. Hamısı yox, amma onların çoxusu Qәrb siyasәtlәrinin vә Pәhlәvi rejiminin 

xidmәtindә durdular. Onlar müxtәlif dillәrlә hicabsızlığı, özbaşınalığı, qadın vә kişi 

arasında sәrhәdlәri götürmәyi vә cinsi azadlığı yayırdılar. Nәhayәt İslam inqilabı baş verdi 

vә bütün sahәlәrdә әzәmәtli dәyişiklik vücuda gәldi. Tәbii olaraq qızlar vә oğlanlar, hәtta 

әvvәllәr hicabsız olan şәxslәr İslam qaydalarına riayәt etmәyә başladılar. Halbuki heç bir 

natiq, yaxud yazıçı oturub xalqa yazmamışdı, yaxud demәmişdi ki, hicab lazım vә 

vacibdir. İslam hakimiyyәtinin özü İslam dәyәrlәrinә, o cümlәdәn hicab mәsәlәsinә riayәt 

etmәyә sarı sövq etmişdi. 

Cümə namazı xütbəsindən; 23 avqust, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Özbaşınalığın yayılmasında kütləvi informasiya vasitələrinin təsiri 

Bu böyük Tehranda vә digәr şәhәrlәrin çoxunda bizim ölkәmizin vә cәmiyyәtimizin 

vәziyyәti elә bir yerә çatdı ki, bәzi yazıçılar, müşahidә edәnlәr vә dünyanı görmüş şәxslәr 

deyirdilәr ki, Tehranda, xüsusәn dә bu şәhәrin bәzi yerlәrindә vә ölkәnin bәzi bölgәlәrindә 

çılpaqlığa vә cinsi pozğunluğa sarı hücum hәtta Avropa ölkәlәrindәn artıq sürәtlә 

irәlilәyir. Bizim qadınlarımızın vә kişilәrimizin adi paltarlarını moda, yaxud azadlıq adı 

altında pozğunluğa vә tüfeyliliyә sarı sövq etmişdilәr. Avropa ölkәlәrindә әn azı hәr yerdә 

belә vәziyyәt müşahidә olunmurdu. Bu gedib cәmiyyәtin dәrinliklәrinә nüfuz edirdi. 

Qadının qәlbindә vә daxilindә dәyәrli gövhәr kimi qorunan әxlaqı vә iffәti qırdılar, onu 

mәhv etmәyә vә cәmiyyәtdә hicabı, qadın vә kişi arasında pәrdәni dәyәrin ziddinә olan bir 

iş formasına gәtirmәyә çalışdılar. Buna sәy göstәrilirdi. Əlbәttә, bәlli idi ki, bu sәy sünidir. 

Bәlli idi ki, hәlә bizim cәmiyyәtimizdә iffәt, paklıq, İslam әxlaqı, hicab vә cinsi sәrhәd 

qorunur. Bәlli idi ki, müstәmlәkәçiliyin әli bizim xalqımızın ruhiyyәlәrinin dәrinliklәrinә 

nüfuz edә bilmәmişdi. 

Cümə namazı xütbəsindən; 2 avqust, 1986 

Risalət qəzeti 

Özbaşınalıq təbliğatçılarının geriliyi 

Hicabsızlığın vә özbaşınalığın tәbliğatçısı olan qadınlar adәtәn geri qalmış vә savadsız 

şәxslәrdirlәr. Onların hәyatında mövcud olmayan mәsәlә fәdakarlıqdır. 

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1985 

Pozğunluğu yaymaq - düşmənlərin İslam inqilabı ilə mübarizə yolu  

Hegemonçu dövlәtlәrin bәzi casus şәbәkәlәri bildiriblәr ki, İranla vә İslam inqilabı ilә 

mübarizәdә bizim üçün bir-iki yoldan artıq çarә qalmayıb. Biri budur ki, biz onların 

cәmiyyәtindә fәsadı vә pozğunçuluğu yayaq, gәnclәrini mәşğul edәk, qadın vә kişilәrinә 

uca mәqsәdlәri unutduraq. Onları fәsad, pozğunluq vә ehtiras batlağına salaq, biri dә 

budur ki, onların arasında ixtilaf yaradaq.  

16 oktyabr, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  
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Fəsadı yaymaqla inqilabı çürütmək  

Düşmәn fәsad mәdәniyyәtini - fәsadın hәr hansı bir növünü, istәr cinsi ehtiraslara aid 

olan fәsadların, istәr maddi fәsadların, istәr digәr әxlaqi vә әmәli fәsadların mәdәniyyәtini 

yaymaqla bu inqilabı daxildәn çürüdә bilmәmәlidir. Siz qadın vә kişilәrin hәr biri evinin, 

ailәsinin vә öz varlığının qarşısında sinәsini sipәr vә onu müdafiә edәn o qorxmaz qeyrәtli 

gәnc kimi inqilabı, İslamı, mәsul şәxslәri, nailiyyәtlәri vә imanınızı qorumalı, onlara 

hücum edәnlәrin qarşısında dayanmalısınız.  

Cümə namazı xütbəsindən; 20 oktyabr, 1989 

Siyasi və hərbi təxribatlarda məğlubiyyətə uğradıqdan sonra qadın və 

kişiləri aludə etmək 

Beynәlxalq hegemonluq özünün siyasi vә hәrbi tәxribatlarının mәğlubiyyәtә uğradığını 

gördükdәn sonra inqilabın gәnc ağacına zәrbә vurmaq vә onun gözәl günlәrinin digәr 

müsәlman ölkәlәrinә әtir saçmasının qarşısını almaq üçün mәdәni üsullara üz tutdu, kişi 

vә qadınları әxlaqi azğınlıqlara aludә etmәk mәqsәdi ilә tәlәlәr qurdu. O bizim 

xalqımızdan bu sayıqlığı, ağıllılığı, paklığı, iffәti vә üstün tәqvanı almaq istәyir.  

Şirazda Kövsər seminarına müraciətdən; 19 fevral, 1987 

Pis hicablılıq və cinsi özbaşınalıq - pozğunluğun və gənclərin inqilabdan 

uzaqlaşmasının amili 

Bu pis hicablılığın pәrdә arxasında bәzi mәsәlәlәr var. Bunlar işin zahiridir. Siz pis 

hicablılığı, yaxud yad bir qızın vә oğlanın küçәdә danışmasını görürsünüz. Bu bizim 

hizbullahçı gәncimizi, yaxud şәhid ailәsini әsәbilәşdirir. Bu hәr bir işin zahiridir. İşin 

pәrdә arxasında tәhlükәli vә fәsadlı bir şәbәkә durur. Bu şәbәkә İslam düşmәni olan bütün 

qәrbli siyasәtçilәr tәrәfindәn güclәndirilir. Xalqı fәsada sürüklәmәk, bizim gәnclәrimizi vә 

cәmiyyәtimizi fәsadlı etmәk üçün onlar azca hazırlığı olan bütün insanlara plan 

hazırlamışlar. Gәnc üçün, uşaq üçün, yeniyetmә üçün, qız, oğlan, hәtta gәnclik dövrünü 

keçirmiş kişi vә qadınlar üçün, hamı üçün proqram hazırlayıblar. Belә bir fәsad şәbәkәsini 

daxildә özlәrinә bağlı ünsürlәrin vasitәsi ilә genişlәndirmәk istәyirlәr. Sәbәb dә bir şeydir: 

bizim cәmiyyәtimizin sağlamlığını әlindәn almaq, gәnc nәsli inqilabdan almaq, ölkәmizin 

siyasi baxışını, kişidә, qadında, qocada, gәncdә - hamıda möhkәm olan siyasi baxışı 

almaq, heyvanlar kimi, ölkәdә olub siyasi, әxlaqi mәsәlәlәrә, dәyәrlәrә vә insani 

fәaliyyәtlәrә diqqәt yetirmәyәn insanlar kimi başlarını qatmaq. 

Cümə namazı xütbəsindən; 23 avqust, 1986 

Risalət qəzeti 

Düşmənin mədəni hücumunu proqnozlaşdırmaq 

Bilin, gәnclәr! Gәnc qızlar vә gәnc oğlanlar! Hegemonçu tәxribatlar hәlә pusqudadır. 

Bunlar bәşәrin xarakterindәn mәyus olmayıblar. Hәtta mömin bir cәmiyyәti dә azdırıb 

pozğunluq burulğanına çәkә bilәcәklәrini, onu yenә dә qafil edә bilәcәklәrini düşünürlәr. 

Əlbәttә, bizim qadın vә kişimizin müsәlman imanı vә mәqsәdi onlara bәlli deyil. Onlar 

bilmirlәr ki, bizim xalqımızın qәlbindә necә dәrin vә güclü iman şölәsi mövcuddur. 

Amma biz dә sayıq olmalıyıq. Kişilәr, qadınlar, xüsusәn dә gәnclәr gәrәk sayıq olsunlar. 

Qәrbin vә Amerikanın üçüncü dünya ölkәlәrinә vә müsәlman xalqlarına köhnә 

sovqatlarından olan azdırıcı, çılpaqlığa meylli, fәsadlı vә pozğunluğa hәvәslәndirici 
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mәdәniyyәtinin tәbliğat hiylәsindәn ciddi çәkinsinlәr, ehtiyatlı olsunlar. Bizim beynәlxalq 

hegemonluq әleyhinә apardığımız mәdәni hücuma görә onlar bir qәdәr dayanıblar. Əgәr 

biz özümüzün o azdırıcı mәdәniyyәt әleyhinә hücum ruhiyyәmizi әldәn versәk, onların 

hücumu başlayacaq. Biz nә qәdәr süst vә zәif olsaq, onlar güclü şәkildә irәlilәyәcәklәr.  

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart, 1985 

Cinsi özbaşınalığın bir adətə çevrilməsi  

Bu tәkcә mәtbuata aid deyil. İran filmlәri, yaxud İran mәtbuatı qadının üzünü kişilәr 

üçün müxtәlif formalarda göstәrmәyә vә öz filmlәrini bәzilәri üçün xoşagәlәn etmәyә 

çalışırlar. Bu tәdricәn bir adәtә çevrilir. Yәni getdikcә elә olur ki, әgәr bu filmdә bu 

görüntü vә bu şәkil olmasa, daha xoşlarına gәlmir. Halbuki әvvәldәn belә olmayıb, 

tәdricәn belә olmuşdur. 

İranlı və xarici qadınların inqilab rəhbərilə səmimi sual-cavab məclisindəki 

söhbətlərdən: 10 oktyabr 1998. 

Cinsi özbaşınalığa qarşı tədbirin üsulu 

Məlumatsız hicabsızlarla qayğıkeş rəftar 

Bilmәdәn vә mәlumatsız şәkildә hicabı yüngül sayan şәxslәrlә qayğıkeş şәkildә vә 

onlara ata kimi tövsiyә etmәklә davranmaq lazımdır.  

Din tәbliğatçıları, mütәfәkkirlәr, yazıçılar vә sizin hamınız pis niyyәti olmadan vә 

cәhalәt üzündәn hicabı yüngül sayan şәxslәrә yol göstәrmәlisiniz. 

İncəsənət işçisi olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 31 may, 1984 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qeyri-məntiqli və məntiqli pis hicablıya qarşı tədbirin növü 

İllәr öncә, 12 il bundan әvvәl pis işlәrdәn çәkindirmәk komitәsinin uşaqları bu 

xiyabanların birindә pis hicablı bir qadına demişdilәr ki, misal üçün, xanım, saçın 

bayırdadır. Sәn demә bu xanım dzyu-doçu imiş. Bu qardaşları vurmuşdu. Bunların birini 

yerә çırpıb getmişdi. Pis işlәrdәn çәkindirmәk komitәsinin uşaqları bir dzyu-doçu qadının 

yanına gedir vә deyirlәr ki, misal üçün, paltarının qolu bir qәdәr qısadır. Vurur vә cәsarәt 

göstәrir. Bunu buraxmaq olmaz. Lakin sizin tәrәf-müqabiliniz mәntiq iddiaçısı olduqda - 

ya doğrudan, ya da yalandan; ola bilsin doğrudan da mәntiq adamıdır, yaxud belә deyil - 

siz dә mәntiqlә davranmalısınız.  

Keşikçilər Korpusunun komandanları ilə görüşdə çıxışdan; 5 mart, 1995 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Pozğunluğa qarşı davranış tərzi  

Siz görürsünüz ki, xiyabanlarda gәnclәr hizbullahçı adı ilә gәlib kobudluq edirlәr. 

Bәzәn meyarlardan xaric olan işlәr görürlәr. Bunu heç kim onlara әmr etmәyib. Biz 

bundan çәkindirmişik dә. Ötәn il belә mәsәlәlәr qarşıya çıxıb vә gördünüz ki, cümә 

namazının bu tribunasından әziz qardaşımız cәnab Rәfsәncani vә cәnab Natiq Nuri söhbәt 

vә nәsihәt etdilәr, dedilәr ki, kobudluq etmәsinlәr. Biz çәkindirdik dә. Ölkәnin mәsul 

şәxslәrinin heç biri kobudluğa hәvәslәndirmir, onu tәsdiqlәmir. Gәnclәri kobudluğa vadar 

edәn sizin özünüzsünüz. Şәhid ailәsi şikayәt edir, deyir ki, siz Allah, qoymayın qadınlar 

belә qaydasız paltar geyinsinlәr, yol yerisinlәr, bizim şәhidlәrimizin qanı tapdanır. İnsanın 

şәhid ailәlәrinә ürәyi yanır. Cәbhәdә o şәkildә vuruşan, yaxud zavodlarda, sәhralarda 
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quruculuq cihadı ilә vә digәr qurumlarla hәmkarlıq edәn gәnclәrә ürәyi yanır. Bәzilәri dә 

bu şәkildә xiyabanlara çıxırlar, inqilabın hәr bir şeyinә, bizim gәnclәrimizә vә nәslimizә 

hakim olan bu müqәddәsliyә istehza edirlәr. Bәzilәri müxtәlif paltarlar geyinmәklә, 

özlәrinә müxtәlif adlar qoymaqla, bu növ paltarları yaymaqla, onları satmaqla, qaçaq 

şәkildә gәtirmәklә inqilabın müqәddәslәrini masqara edirlәr. Biz bundan keçmәrik. Bizim 

xalqımız da bundan keçmәz. Öz xәyallarına әsasәn rәftarları, әmәllәri, hәrәkәtlәri, 

geyimlәri, uyğun olmayan, İslam vә İnqilab düşmәnlәrinә vurğunluqdan xәbәr verәn bu 

paltarları yaymaqla vә satmaqla inqilabın simasını yaralamaq vә lәkәlәmәk istәyәn şәxslәr 

bilsinlәr ki, ümmәtlә işlәri hәmişә hizbullahın diqqәt mәrkәzindәdir. 

Tehranın cümə namazı xütbəsindən; 19 aprel, 1985 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Xalqın və məmurların fəsad şəbəkələrinə qarşı sayıqlığı  

Fәsad şәbәkәlәri var. Pulla vә çox ciddi işlәrlә İslamın vә inqilabın düşmәnlәri 

tәrәfindәn xaricdәn hidayәt olunan şәbәkәlәr var. Xalq, xüsusәn dә gәnclәr, hәmçinin 

ailәlәr vә valideynlәr belә şәbәkәlәrin qarşısında, cinsi fәsad vә cinsi özbaşınalıq 

mәsәlәlәri ilә üzlәşәrkәn sayıq olmalıdırlar. Necә ki, dövlәt qurumları vә ölkә mәmurları 

da bu mәsәlә ilә sayıq vә qәtiyyәtli davranmalıdırlar.  

Cümə namazı xütbəsindən; 2 avqust, 1986 

Risalət qəzeti 

Pis hicablılıq və fəsad qarşısında kobudluqdan çəkinmək 

İkinci mәsәlә budur ki, bәli, xalq narahat olub. Bir qrup mәqsәdli vә aktiv şәxs dә 

küçәlәrә çıxıb belә işlәrә qarşı aksiya keçirdilәr, şüar verdilәr. Çox gözәl. Amma düşmәn 

bu hadisәdәn sui-istifadә edir. Necә? Hizbullahçı adı ilә belә hizbullahçı vә dәliqanlı 

qrupların arasına girir, qanunsuz işlәr görür vә kobudluq törәdir. Misal üçün, bir qadın 

sәkidә yaylıqla, başörtüyü ilә hәrәkәt edәn bir qadına hücum edir; misal üçün, bir qәdәr 

saçını uzatmış gәncә әziyyәt verir; fәsadı vә pozğunluğu yayan şәxslәrlә kifayәtlәnmәdәn, 

yaxud onlarla işi olmadan. Bu tәhlükәlidir. Yәni pis niyyәtli, bәdxah insanlar hizbullah 

qrupunun arasına nüfuz edir vә bir dә görürsünüz ki, qadın xәstәliklәri üzrә mütәxәssis 

olan bir doktor xanımın klinikasına girirlәr. Orada bir qrup qadın oturmuşdur. Bunların 

dörd-beşi oraya girir ki, burada nә baş verir vә onlara qarşı kobudluq edirlәr, o doktor 

xanımı vә xәstәlәri narahat edirlәr. Belә işlәr mәqbul deyil vә bilirik ki, bizim hizbullahın 

da işi deyil. Bu düşmәn adamlarının işidir. Əlbәttә, bu ehtimal da var ki, bir hizbullah 

gәnc, mәqsәdli gәnc emosiyaların tәsiri altına düşsün vә diqqәt yetirmәdәn sәhvәn belә bir 

kobudluq törәtsin.  

Buna әsasәn, görürsünüz ki, biz pis hicablılıq, fәsada vә pozğunluğa tәmayül, pis işlәrә 

vә pis hicablılığa tәzahür qarşısında xalqın fәaliyyәtini vә duyğularını qәbul edir vә haqlı 

bilirik. Lakin bu qәbildәn olan sәrt tәdbirlәri ümumiyyәtlә qәbul etmirik. Amma tәәssüf 

ki, belә hallar bәzәn müşahidә olunur. Biz düşünürük ki, bu, düşmәn qruplaşmalarının, 

bәdxah adamların, İslam Respublikasının simasını, xüsusәn dә hizbullahın simasını 

müxtәlif tәbәqәlәr arasında pis göstәrmәk istәyәn şәxslәrin işidir. Biz o kobudluqlarla 

müxalifik.  

Müsahibə; 23 aprel, 1985 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  
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Onuncu fəsil: Qadına zülm 

Uzaq keçmişdə qadına zülm 

Qərb mədəniyyətində qadına ən böyük hörmətsizliklər 

Qadın bütün tarix boyu mәzlum olmuşdur. Hәtta qadın vә kişinin hüquq bәrabәrliyinә 

inanan mәdәniyyәtlәrdә qadına әn böyük hörmәtsizliklәr olunmuşdur. Qәrb 

cәmiyyәtlәrinә hakim olan mәdәniyyәt vә sivilizasiyanın ideoloqları özlәrinin maddi 

baxışları sәbәbindәn, insan haqda maddi qәrizәlәrdәn başqa bir şey anlamırlar. 

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 12 mart 1985. 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadın - daim kişinin tarixi və təbii zülmü qarşısında  

Çox vaxt, xüsusi yerlәrdәn başqa qadın tarixdә hәmişә mәzlum olmuşdur. Bu gün dә 

hәmin vәziyyәt mövcuddur. Qadın ailәdә, iş yerindә vә cәmiyyәtdә hәlә dә kişi tәrәfindәn 

tәbii zülmә mәruz qalır. 

İranın və dünyanın doqquz ölkəsinin müsəlman qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 29 

yanvar, 1989 

Əbrar qəzeti 

Fiziki zəifliyə görə kişilərin tarix boyu qadınlara zülm etməsi  

Qadın hüquqları mәsәlәsi tәkcә İrana, yaxud İslam Respublikasına mәxsus olan bir 

mәsәlә deyil. Belә tәsәvvür etmәyәk ki, biz öz cәmiyyәtimizlә vuruşmaqdayıq. Xeyr, bu 

tarixi bu mübarizәdir.  

Yәni aydın dәlilә әsasәn, qadınlar tarix boyu kişilәrin zülmünә mәruz qalmışlar. Aydın 

dәlil dә budur ki, qadın fiziki baxımdan kişidәn zәifdir. Bu, aydın mәsәlәdir.  

Kişinin sәsi qadının sәsindәn yoğun, boyu qadının boyundan uca, sümüyü qadının 

sümüyündәn iridir. Kişinin yaranışının xüsusiyyәtlәri dә hakim vә fәal xüsusiyyәtlәrdir, 

qadının xüsusiyyәtlәri yumşaq, tәsirlәnmә vә cәzbolunma xüsusiyyәtlәridir.  

İslam Şurası Məclisinin üzvü olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 21 iyul, 1997 

Qadınlar əleyhinə tarixi zülmlər 

Bizim iranlı cәmiyyәtimizdә qadın nә ictimai hüquq baxımından, nә fәrdi fәaliyyәt 

imkanı vә qüvvәsi baxımından, nә dә onlarla bağlı olan qanunlar baxımından hәlә dә 

İslamın istәdiyi hәddә vә sәviyyәdә deyil.  

Bizim cәmiyyәtimizin bәzi hissәsindә qadına qarşı pis әxlaq hakimdir. Əlbәttә, bu 

tәkcә İrana mәxsus deyil. Əgәr insan baxsa, tәәssüflә görәr ki, tarix boyu hәmişә qadına 

zülm olunmuşdur. Bu әksәr yerlәrdә qadının qiymәtinin vә mövqeyinin bilinmәmәsindәn 

irәli gәlmişdir. Əlbәttә, hәr yerdә vә hәr hansı bir formada belә olmuşdur vә var. Bizә 

aidiyyәti yoxdur. Lakin bizim cәmiyyәtimizdә İslamın istәdiyi formada olmalıdır. Qadın 

özünün hәqiqi mәqamını әldә etmәlidir. Qadın olduğuna görә ona heç bir zülm 

göstәrilmәmәlidir. Bu çox pis haldır.  

Qadına olunan zülmlәrin bәzilәri zülm adlanır, bәzilәrinin isә adı zülm deyil, amma 

әslindә zülmdür; misal üçün, dәbdәbәçiliyә, istehlakçılığa, әbәs bәzәklәrә vә ağır xәrclәrә 

sövq etmәk vә bir istehlak vasitәsinә çevirmәk. Bu, qadına böyük zülmdür, bәlkә dә 

demәk olar bundan üstün bir zülm yoxdur. Çünki onu özünün tәkamül amallarından vә 
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mәqsәdlәrindәn bütünlüklә xәbәrsiz edir vә daşındırır, çox kiçik vә dәyәrsiz mәsәlәlәrlә 

mәşğul edir. Bu, zalım şahlıq rejimi dövründә görülәn işdir. İndi onun qarşısı alınmalıdır. 

Əlbәttә, inqilabın әvvәllәrindә çox yaxşı idi, lakin sonralar yenә diqqәtsizliklәr qarşıya 

çıxdı. Bu mәsәlә barәsindә ciddi proqram hazırlamaq lazımdır.  

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 6 yanvar, 1991 

Hərəmxanalar - qadını təhqirin simvolu 

İranda da eynilә belә olmuşdur. Sasani şahlarının hәrәmxanaları haqda eşitmisiniz. 

Hәrәmxana yaratmaq nә demәkdir? Hәrәmxana yaratmaq - yәni qadını tәhqir etmәk. Bir 

kişi imkanı çatdığından, hәrәmxanasında min qadın saxlamağa özünü haqlı bilir. Əgәr 

hәmin şahın bütün xalqı da belә imkana malik olsaydı, hәr biri öz qәdәrincә min, beş yüz, 

dörd yüz, yaxud iki yüz qadın saxlayardılar. Bu qadına necә baxışdan xәbәr verir? 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 25 dekabr, 1991 

Qadın şəxsiyyətinin dirçəldilməsinə dair qlobal şüara rəğmən, Qərb 

sivilizasiyasında qadın şəxsiyyətinə diqqətsizlik 

Qәrb mәdәniyyәtinin vә sivilizasiyasının başçılarının bayraqdarlığı ilә son 70-80 ildә 

qadın mәqamı vә şәxsiyyәti, bu şәxsiyyәtin dirçәldilmәsi vә ona layiqli rolun tapşırılması 

barәsindә dünya miqyasında başlanan böyük sәs-sәdaya rәğmәn, bizim fikrimiz budur ki, 

qadının uca şәxsiyyәti hәlә dә dünyada diqqәtsizliyә mәruz qalır. 

"Qadın və qlobal İslam inqilabı" beynəlxalq konfransında çıxışdan; 6 fevral, 1988 

Keyhan qəzeti 

İslamdan öncəki cahiliyyətdə qadına zülm 

Əgәr Əli ibn Əbu Talibin (ә) işarәsi ozamankı qadına olsa, siz yenә dә buna şәkk 

edәrsiniz. O zaman Peyğәmbәrdәn (s) qabaqkı cahiliyyәt boyunduruğu altından yenicә 

çıxmış qadının tәrbiyәsi, mәdәniyyәti, düşüncәsi, fikir sәviyyәsi, fikir qüvvәsi doğrudan 

da kişilәr qәdәr olmuşmu? Şübhәsiz ki, yox. Ola bilsin siz Əli ibn Əbu Talibin (ә) 

dövründә görkәmli şәxsiyyәtlәr arasında üç-dörd qadının adını da görәsiniz. Mömin 

kişilәrin çox sayı qarşısında qadının mәzlum saxlanılması vә elmi sәviyyә baxımından 

lazımi inkişaf etmәsinә imkan yaradılmaması ona hörmәtsizlik deyilmi?! 

Nəhcül-bəlağədən dərslər; 1980 

Qadının mədəni əsirliyi - qadınların inkişafına əsaslı maneə  

Söz burasındadır ki, cinsi mahiyyәt vә tәbiәt baxımından qadının heç bir әyәr-әskikliyi 

yoxdur. Lakin bu cinsi zindanda vә zәncirdә saxladıqda vә inkişafına mane olduqda necә? 

İnkişaf etmәsә, necә? Fәrz edin ki, iki dostun birini on il bir kamerada saxlayıb oradan 

bayıra çıxmağa qoymasınlar. On il sürgündә saxlasınlar vә heç nәdәn istifadә etmәyә 

qoymasınlar. O birisi isә hәmin on ildә gedib dәrs oxusun, mütaliә etsin, sәfәrә çıxsın, 

dünyanı görsün, insanları görsün, mütәfәkkirlәri görsün; bunlar eynidirmi? Xeyr, ikincisi 

birincisindәn daha kamildir. Lakin bu, zindanda, kamerada, yaxud sürgündә qalıb 

bacarmayan qardaşın tәqsiridir? Onun tәqsiri var? Xeyr, tәqsiri yoxdur. Amma bu, 

reallıqdır.  

Nəhcül-bəlağədən dərslər; 1980 
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İmam Əlinin (ə) nəzərində qadının az bəhrələnməsi - qadın tənəzzülü və 

əsarəti dövranının reallığı  

Əli (ә) bәlkә dә öz dövrünün reallığına baxıb buyurur ki, qadınlar ağıl, iman vә 

bәhrәlәr baxımından naqisdirlәr; yәni bәhrәlәri azdır. Bәhrәnin az olması nә demәkdir? 

Bu, qadının әsarәt vә tәnәzzül dövrünә aiddir. Qadının bәhrәsi azdır. Qadın hәyatdan 

bәhrәlәnmir, әsirdir, tәzyiq altındadır, istәdiyini edә bilmәmәyә mәhkumdur, dәrk etmәk 

istәdiyini dәrk edә bilmәmәyә mәhkumdur.  

Nəhcül-bəlağədən dərslər; 1980 

Bəşərin cahil xisləti tarix boyunca zülmün amili kimi  

Mәnim fikrim budur ki, taxir boyunca müxtәlif cәmiyyәtlәrdә qadın cinsinә zülm 

olunmuşdur. Bir dәfә dә buna toxundum. Dedim ki, bu zülm nәdәn qaynaqlanır. Bu, 

bәşәrin cәhalәtinә görәdir. Cahil bәşәrin xislәti budur ki, başı üstündә güc vә mәcbur edәn 

olmasa, yaxud insanın özünün daxilindәn bir amil (bu çox azdır) – yәni güclü vә aydın 

iman, yaxud onun xaricindәn bir amil – yәni qanun, qanunun xәncәri vә qamçısı olmasa, 

adәtәn belә olur; güclü zәifә zülm edir.  

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 5 noyabr, 1996 

Şahlıq quruluşunda qadına zülm 

Qadını gözəlliyə aludə etmək - qadın şəxsiyyətinin tənəzzülünün amili  

Keçmiş rejimdә qadınların çoxu savadsız idi, ictimai mәsәlәlәrdәn bir şey anlamırdı, 

yәni anlamağa qoymurdular. Hәm dә ölkәnin taleyinә biganә idi. Ümumiyyәtlә bilmirdi 

ki, qadının ölkә taleyindә tәsiri ola bilәr. Amma bütün bunlarla yanaşı, zahiri baxımdan 

avropalılar kimi, bәzәn dә qәrbli vә avropalı qadınlardan da qabaqda idilәr. Kimsә onlara 

baxsaydı, elә bilәrdi ki, bu qadın indi bir Avropa ölkәsindәn vә Qәrb cәmiyyәtindәn İrana 

daxil olmuşdur. Amma әgәr onunla iki kәlmә söhbәt etsәydin, görәrdin ki, bu xanım 

savadsız, yaxud az savadlıdır. 

Qadını vadar edirdilәr ki, gözәllik nümayiş etdirmәklә vә gözlәri özünә cәlb etmәk 

vasitәsi ilә özünә yalançı bir şәxsiyyәt düzәltsin. Bu, qadın üçün tәnәzzül idi, inkişaf 

deyildi. Onun başını bәzәnmәklә, moda ilә, gözәllik nümayiş etdirmәklә, paltarla, qızıl vә 

zinәt әşyaları ilә qarışdırmaq, müxtәlif mәqsәdlәrdә ondan bir alәt vә vasitә kimi istifadә 

etmәk, siyasәt, әxlaq vә tәrbiyә meydanına qoşulmasına qoymamaq istәyirdilәr. Qadına 

qarşı bundan böyük cinayәt ola bilәrmi?! Bu, keçmiş rejim dövründә dәqiq vә düşünülmüş 

şәkildә görülәn işdir. 

Tehran, Təbriz, İsfahan və digər şəhərlərin qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 

1990 

Avtoritar ictimai quruluş - qadına zülmün ən mühüm tarixi amili  

Qadının pәrdә arxasında qalması düşünülәn zaman bu quruluşlar tәsir qoydular vә 

qadınlara zülm olundu. 

Qadının pәrdә arxasından qaçması düşünülәn, yәni qadının hicabdan qaçması 

düşünülәn gün, inqilabdan qabaqkı son әlli il dövründә yenә qadınlara zülm olundu. Siz 

yenә görürsünüz ki, qadınlar xeyirlәrinә olmayan vә zәrәrlәrinә olan meydanlara qoşulub 

bununla qadın cinsindә olan bir insanın tәbii haqqını әldә etmәk üçün pәrdә arxasından 

çıxdılar. Yenә dә ailәlәrdә kişilәr qadınlara zülm etdilәr. Yenә dә evlәrdә oğullar analara 
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zülm etdilәr. Yenә dә ailәlәrdә qardaşlar bacılara zülm etdilәr. Yenә universitetlәrdә 

qadınların sayı kişilәrdәn az oldu. Yenә qız mәktәbi oğlan mәktәbindәn az oldu. Yenә dә 

bәzi yerlәrdә qadına fiziki işlәr verildi. Bütün bu işlәr görüldü. Sәbәb dә avtoritorizmә vә 

hegemonluğa arxalanan yanlış vә әdalәtsiz ictimai sistem idi. Bu әn mühüm tarixi amildir. 

“Qadınlar şahidi” jurnalına müsahibədən; 18 may, 1988 

Qərb mədəniyyətində qadına zülm 

Qərb ölkələrində qadınlara zülm  

Qadınlara qarşı bütün iddialarına rәğmәn, Qәrb ölkәlәrindә qadınlara qarşı zülm әgәr 

İslam vә Şәrq ölkәlәrindәn çox olmasa da, az deyil.  

Şərqi Azərbaycan əhalisi ilə görüşdə çıxışdan; 19 sentyabr, 1996 

Keyhan qəzeti 

Avropanın qadın məsələsində gecikmiş, tələsik və səs-sədalı oyanışı 

Bu gün dә dünyanın vәziyyәti elәdir. Bu gün dә qadını vә onun insani mövqeyini bütün 

müdafiә iddialarına vә sәs-küylәrinә rәğmәn, tәәssüf ki, sözügedәn yanlış tәsәvvür 

mövcuddur. Avropalılar meydana İslam vә qeyri-Avropa ölkәlәrindәn gec 

qoşulduqlarından qadın mәsәlәsinә qarşı daha gec oyandılar. 

Bilirsiniz ki, bu әsrin ikinci onilliklәrinә qәdәr Avropanın heç bir yerindә heç bir qadın 

sәsvermә haqqına malik deyildi. Demokratiya olan yerlәrdә dә qadın öz malından istifadә 

haqqına malik deyildi. İkinci onilliklәrdәn, yәni 1916, yaxud 1918-ci illәrdәn sonra 

Avropa ölkәlәrindә yavaş-yavaş qәrara gәldilәr ki, qadına öz әmlakından istifadә hüququ 

vә kişi ilә bәrabәr ictimai hüquq versinlәr. Buna әsasәn, Avropa yuxudan çox gec oyandı 

vә mәsәlәni çox gec anladı. İndi yalançı ajiotajlarla sanki özünün zaman baxımından 

geriliyini düzәltmәk istәyir. 

Düzdür, Avropa tarixindә kraliça, yaxud aristokrat olan qadınlar olmuşdur. Lakin bir 

qadının, yaxud bir ailәnin, bir tayfanın vә bir tәbәqәnin qadınlarının mәsәlәsi qadın 

mәsәlәsi deyil. Bu ayrıseçkiliklәr hәmişә olmuşdur. Yüksәk sәviyyәlәrdә tәmsil olunan, 

misal üçün, bir ölkәnin kraliçası olan qadınlar da olmuşdur. Bu imtiyaz onlara ailә vә irs 

yolu ilә verilmişdir. Lakin qadın belә olmamışdır, dinlәrin (sağlam vә toxunulmaz qalanı 

İslamdır vә digәr dinlәr dә şübhәsiz, bu baxışa malikdirlәr) baxışlarının әksinә olaraq, heç 

zaman cәmiyyәtdә hüquqa malik olmamışdır.  

Ölkənin qadın həkimləri ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 1990 

Aldadıcı təbliğata rəğmən, Qərb sivilizasiyasında qadına zülm  

Bu gün Qәrb sivilizasiyasının qadına әsas rolları tapşırmaq barәsindә aldadıcı 

tәbliğatına rәğmәn, qadın hәlә dә tarixi vә hәrtәrәfli zülmә mәruz qalır.  

İranın və dünyanın doqquz ölkəsinin müsəlman qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 29 

yanvar, 1989 

Əbrar qəzeti 

Qərblilərin qadın barəsində ifrat və təfritçiliyi 

Qәrblilәr qadın tәbiәtini tanımaqda vә onunla rәftarın necәliyindә ya ifrata varmış, ya 

da hәddәn az diqqәt göstәrmişlәr. 

Ümumiyyәtlә, Qәrbin qadına baxışı bәrabәrsizliyә vә uyğunsuzluğa әsaslanır. Siz 

Qәrbdә verilәn şüarlara baxmayın. Bu şüarlar puçdur vә reallığı göstәrmir. Qәrb 
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mәdәniyyәtini bu şüarlardan anlamaq olmaz. Qәrb mәdәniyyәtini onların әdәbiyyatlarında 

axtarmaq lazımdır. Avropa әdәbiyyatı ilә, Avropa şeri vә avropalıların roman, hekayә vә 

pyeslәri ilә tanış olanlar bilirlәr ki, orta әsrlәrdәn başlayaraq indiki әsrin ortalarına qәdәr 

Avropa mәdәniyyәtinin gözündә qadın ikinci dәrәcәli mәxluq olmuşdur. Kim bunun 

әksini iddia etsә, yalan deyir. Siz mәşhur Şekspirin pyeslәrinә baxın. Görün bu pyeslәrdә 

vә Qәrbin digәr әdәbiyyatında qadına hansı nәfәslә, hansı dillә vә hansı gözlә yanaşılır. 

Qәrb әdәbiyyatında kişi qadının ağası, әrbabı vә ixtiyar sahibidir. Bu mәdәniyyәtin bәzi 

nümunәlәri vә onun tәsirlәri bu gün dә qalmaqdadır. 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

İş, incəsənət və ədəbiyyat sahəsində Qərbin qadına zalım baxışı  

Qәrblilәr tәkcә iş vә sәnayedә yox, әdәbiyyat vә incәsәnәtdә dә qadına zülm etdilәr. Siz 

bu gün hekayәlәrә, romanlara, rәsm әsәrlәrinә vә incәsәnәtin digәr sahәlәrinә baxın, görün 

qadına hansı gözlә baxılır. Qadında olan müsbәt cәhәtlәr vә uca dәyәrlәr nәzәrә alınırmı? 

Allah-Taalanın qadının vücudunda әmanәt qoyduğu analıq hissi, övlad tәrbiyәsi, övladını 

qorumaq istәyi vә bu kimi incә duyğular, mehriban vә şәfqәtli rәftar nәzәrә alınır, yoxsa 

ehtiras cәhәtlәri? Onlar çox yanlış olaraq bunun adını eşq qoyurlar. Bu eşq deyil, ehtiras 

vә şәhvәtdir. Onlar qadını belә yetişdirmәk, buna alışdırmaq istәdilәr: Onlar qadını әliaçıq 

vә ürәyiaçıq istehlakçı, iddiasız vә ucuz işçi sayırlar. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qərb ədəbiyyatında qadının məzlum təsviri  

Toxunduğum bu pyesdә sizin gördüyünüz dә budur: evlәnmәyә mәcbur edilәn qız, әri 

tәrәfindәn qәtlә yetirilәn qadın, xanımın güclü tәzyiqә mәruz qaldığı ailә; olanlar bu 

qәbildәndir. Bu Qәrb әdәbiyyatıdır. İndiki әsrin ortalarına qәdәr bu mәdәniyyәt davam 

etmişdir. 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Qadın probleminin həllində Qərbin çıxılmaz vəziyyətdə qalması  

Bәlkә dә siz xanımların arasında dünyanın yazıçı vә sәnәtkar qadınlarının bәzilәri fars 

dilinә tәrcümә olunmuş, bәzilәri isә orijinal dillәrindә mövcud olan әdәbi vә incәsәnәt 

әsәrlәrini görәn, yaxud oxuyan şәxslәr olsun. Bunların hamısı fәrz olunan bu mәsәlәdәn 

xәbәr verir; yәni bәşәr hәlә qadın mәsәlәsini, bu mәsәlәnin ardınca iki cinsin, yәni qadın 

vә kişinin mәsәlәsini vә zәruri olaraq insaniyyәt mәsәlәsini hәll edә bilmәmişdir. Başqa 

sözlә desәk, ifratçılıqlar, yanlış getmәlәr, yanlış anlamalar vә bunların ardınca tәcavüzlәr, 

zülmlәr, psixoloji çatışmazlıqlar, ailәyә aid olan problemlәr, iki cinsin qarışmasına vә 

münasibәt tәrzinә aid olan problemlәr hәlә dә bәşәriyyәtin hәll olunmamış 

problemlәrindәndir. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 25 dekabr, 1991 
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İyirminci əsrin əvvəllərinə qədər qərbli qadınların ictimai hüquqdan 

məhrum olması  

Onillәrdir dünya sәviyyәsindә qadın hüquqları barәsindә söhbәtlәr, tәbliğatlar vә bәzәn 

dә әmәllәr müşahidә olunur. Diqqәt yetirmәk lazımdır ki, Qәrb dünyası qadınların 

hüququnu dirçәltmәk fikrinә çox gec düşdü. İyirminci әsrin әvvәllәrinә qәdәr Qәrbdә 

qadınların çoxu özünün çox ictimai hüquqlarından mәhrum idilәr.  

İranın və dünyanın doqquz ölkəsinin müsəlman qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 29 

yanvar, 1989 

Əbrar qəzeti  

Yaxın keçmişdə qərbli qadınların təhsil diplomu almaqdan məhrum olması 

Bu Qәrb ölkәlәrindә, çox yox, bir neçә il bundan öncәyә qәdәr ali mәktәb oxuyan 

qadınlara rәsmi diplom verilmirdi. Son illәrdә adını çәkmәk istәmәdiyim bir Qәrb 

ölkәsinin, yenә dә adını çәkmәk istәmәdiyim bir jurnalında bir yazı getmişdi. Demәli, 

1917-ci ildә İngiltәrәdә ali tәhsilini doktorluq sәviyyәsindә başa vurmuş, lakin heç bir 

diplom ala bilmәmiş qadından söhbәt gedirdi. Bu qadından nә üçün diplom ala bilmәdiyi 

soruşulduqda cavab verir ki, 1947-ci ilә qәdәr İngiltәrәdә qadınlara diplom verilmirdi. Bu 

gün bunlar gәlib İslam Respublikası qarşısında qadın hüquqlarından danışırlar. Qәrb 

mәdәniyyәtindә belә bir tәhqirlәrin müşahidә olunduğu o illәrdә müsәlman İranda 

isfahanlı bir qadın dövrünün birinci dәrәcәli müctәhidlәrindәn müctәhidlik icazәsi alır vә 

İsfahanda fәlsәfә vә fiqhin tәdrisi ilә mәşğul olur. İslam budur! 

İmam Xomeyninin məqbərəsindəki çıxışdan; 4 iyun, 1997 

Keyhan qəzeti 

Qərbdə qadının səsvermə və mülkiyyət hüququndan məhrum olması  

Siz baxın, Qәrb dünyasında vә qadın hüquqlarının müdafiәsindәn bu qәdәr dәm vuran 

(vә tәqribәn hamısı yalan olan) Avropa ölkәlәrindә ötәn әsrin ilk onilliklәrinә qәdәr 

qadınların tәkcә sәsvermә hüququ, danışmaq vә seçmәk haqqı yox, heç mülkiyyәt hüququ 

da yox idi. Yәni qadın ona miras qalan mülkün sahibi deyildi. Onun bütün malları әrinә 

mәxsus idi. 

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 20 sentyabr, 2000 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Ucuz işçi qüvvəsinə ehtiyac - Qərbdə qadına mülkiyyət hüququ 

verilməsinin amili  

19-cu әsrin sonlarında Qadın azadlığı adlı bәzi hәrәkәtlәr başlanılıb... Bu sahәdә 

düşünmәk istәyәn gәnc xanımlar diqqәt yetirsinlәr. Mәsәlә burasındadır ki, Avropada 

mülkiyyәt hüququnun tanınması, elә avropalı sosioloqların dәqiq incәlәmәlәrinә görә, 

Qәrbdә sәnayenin vә modern texnologiyaların işә başlamasından ötrü idi. Onların fәhlәyә 

ehtiyacları vardı. İşci qüvvәsi yetәrli olmadığından qadınları zavodlara cәlb edib onlardan 

istifadә etdilәr. Onlar qadınlara daha az әmәk haqqı verirdilәr. Buna görә qadının 

mülkiyyәt hüququ elan olundu. 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 
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Qadın – zavodların fəallığında ucuz işçi qüvvəsi  

Qadın şәxsiyyәtinin qurucu dәyәrlәrinә yenidәn baxışda son onillәrdә özünün qәrәzli 

vә sәhv siyasәtlәri ilә qadınları tәhqir etmiş şәxslәr әleyhinә iddianamә sadir olmalıdır. 

Qәrb mәdәniyyәti vә onun başçıları bu işdә müttәhimdirlәr. Qәrblilәr o zaman qadın 

hüquqları fikrinә düşdülәr ki, öz zavodlarının fәallığında qadınların ucuz işçi qüvvәsinә vә 

siyasәt sәhnәsindә onların sәsinә ehtiyacları oldu. 

"Qadın və qlobal İslam inqilabı" beynəlxalq konfransında çıxışdan; 6 fevral, 1988 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadın - Qərb kapitalizminin qazanc vasitəsi  

Bütün mövzular kimi qadın mövzusu da uzun illәr boyunca dünyada vә dünyanın 

informasiya vasitәlәrindә bütün insan dәyәrlәri alverçilәrinin әlindә maya olmuşdur. Nә 

qadın üçün, nә insan üçün, nә insan ucalığı üçün pulla hesablanandan başqa bir dәyәr 

tanıyan şәxslәr tәәssüf ki, Qәrbin bugünkü sivilizasiyasında bütün sahәlәrdә mühüm rol 

ifa edirlәr. Qadın mәsәlәsini dә özlәri üçün müxtәlif meydanlarda bir sәrmayә vә qazanc 

vasitәsi formasına salmışlar. Onun barәsindә söhbәt edirlәr, mәdәniyyәt formalaşdırırlar, 

tәbliğat aparırlar, bütün dünyanın kişi vә qadınlarının beyinlәrini böyük bir vәsvәsә vә 

azğınlığın iki yol ayrıcında qoyurlar. 

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 20 sentyabr, 2000 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadının həqiqi şəxsiyyətinə və hörmətinə Qərbin diqqətsizliyi  

Müsәlman İran xalqı Qәrb mәdәniyyәtini bәyәnmir, o mәdәniyyәtlә uyğunluğu yoxdur. 

Biz düşünürük ki, onlar qadınları müdafiә adı ilә apardıqları tәbliğat hiylәlәrinә rәğmәn, 

qadınlar üçün hәqiqi şәxsiyyәt vә hörmәt tanımırlar.  

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 23 noyabr, 1994 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qərb və riyakarcasına qadın hüquqlarını müdafiə şüarı  

Münafiq vә riyakar bir simada insan hüquqları, azadlıq, terrorizmlә mübarizә, qadın 

hüquqlarını müdafiә vә bu kimi xoşagәlәn şüarlar verirlәr. İslam Respublikası әleyhinә 

qadın hüquqları adı ilә elә bir halda tәbliğat aparırlar ki, amerikalı qadın ailәdә vә iş 

yerindә tәcavüzә, sui-istifadәyә vә tәhqirә mәruz qalır.  

Həzrət Ayətullah Xameneinin əzəmətli Həcc konqresinə müraciətindən: 3 aprel, 1999 

Keyhan qəzeti 

Qərbdə qadın azadlığının yalnız şüar olması  

Onillәrdir ki, dünyada qadın hüquqları şüarı verilir. Bir neçә il bundan öncә Qәrbdә 

qadınlar hәtta әn sadә ictimai hüquqlardan mәhrum idilәr. Qadınlara aid çox sayda 

tәşkilatlar yaradıldı. Qadınla bağlı çox müzakirәlәr başlandı. Dünyanın görkәmli 

qadınlarının bәzilәri dә siyasi-mәdәni sahәlәrdә yüksәk dәrәcәlәrә çatdılar. Bu mәsәlә 

dünyada qadın probleminin hәllinә dair fikir formalaşdırmışdır. Qadınların cәmiyyәtin 

müxtәlif sahәlәrindә heç bir qoruyucu fasilә vә hicab olmadan kişi ilә yanaşı fәaliyyәt 

göstәrmәsi bu düşüncәni tәsdiqlәmişdir. Lakin bu tәbliğata rәğmәn, әgәr biz bәşәr 
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cәmiyyәtlәrinin, o cümlәdәn sivil cәmiyyәtlәrin dәrinliyinә varsaq, görәrik ki, hәqiqәt belә 

deyil vә qadın bu gün yenә dә tarixin mәcburi zülmü altındadır. 

İranın və dünyanın doqquz ölkəsinin müsəlman qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 28 

yanvar, 1989 

Risalət qəzeti 

Qərbdə qadın azadlığı adı altında qadın və kişinin qarışması  

Qәrbdә azadlıq adı ilә qadınlara verilәni biz azadlıq kimi qәbul etmirik. Bunu azadlıq 

adlandırmaq olmaz. Bu qadın vә kişinin qarışmasıdır. Qadın üçün әsas problemi onun kişi 

ilә qarışması deyil. Qadının әsas problemi budur ki, şәxsiyyәti qorunmaqla vә tәbii 

quruluşu nәzәrә alınmaqla, onu tәbii hüququndan mәhrum etmәyәk. 

İranın və dünyanın doqquz ölkəsinin müsəlman qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 29 

yanvar, 1989 

Əbrar qəzeti 

Qərbdə qadın və kişinin azad əlaqəsi - qadına böyük zülm 

Qәrbdә insanları çaşdıran bir mәsәlә var. O, budur ki, cәmiyyәtdә qadın vә kişi ictimai 

rәftarlar baxımından bir-biri ilә fәrqlәnmirlәr. Yәni hәr hansı bir kişi bir mәclisә daxil olub 

salam verdikdәn sonra o cәmiyyәtin üzvü olursa, qadın da asanlıqla oraya daxil olur vә 

onların birinә çevrilir. Yәni qadınla kişi arasında bu baxımdan heç bir ayrıseçkilik 

salınmır. Diqqәt yetirdinizmi, bu hamını çaşdırır. Adam görür ki, bu yaxşı bir haldır. Hamı 

bu haldan razıdır. Hәtta mәntiqi dәlillәrlә bununla müxalif olanlar da görürlәr ki, pis bir 

şey deyil. Bir toplumda bir-birlәrinә yad adam kimi baxmırlar. Evә daxil olub bir-birinә 

salam verәn vә birgә yaşayan bacı vә qardaş kimidirlәr. Qәrbdә qadın vә kişi bir-biri ilә 

belә rәftar edir. Bu, ilk baxışdan vә zahiri cәhәtdәn müsbәt bir mәqamdır. Lakin bunun 

yanında çox mәnfi mәqamlar vardır... Qәtiyyәtlә deyә bilәrik ki, burada zülm olunan tәrәf 

qadındır. Çünki bu qadının hәyat yoldaşı olan kişinin çox qadınlarla çәrçivәsiz vә ya 

seksual әlaqәsi var. Onlarla, öz ailәsi ilә әn kiçik hәddә belә olmayan isti vә sәmimi 

münasibәt qurur. Bu, qadın üçün böyük zәrbәdir. 

İslam Şurası Məclisinin üzvü olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 21 iyul, 1997 

Qərbdə qadın və kişinin azad münasibətləri - aldadıcı və yanlış bir əməl  

Qәrblilәr rәftar vә münasibәt baxımından qadın vә kişi arasında fәrq görmürlәr. Bu işin 

zahiri aldadıcı, batini isә mәnfi vә sәhvdir. İslam qadın vә kişi arasında hicabı vә bu 

sahәdә bәzi mәhdudiyyәtlәrә riayәt etmәyi zәruri bilir. Lakin qadına qarşı zülmlә vә 

qadınlardan Qәrb ölkәlәrindә, xüsusәn Amerikada vә bәzi Avropa ölkәlәrindә qat-qat vә 

kәskin formada mövcud olan zalım istifadәlәrlә mübarizә aparır.  

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 5 avqust, 1996 

Salam qəzeti 

Kişinin qadından həzz almaq azadlığı 

Qәrblilәrin kişini birinci saymalarının әlamәtlәrindәn biri budur ki, qadını kişi üçün 

istәyirlәr. Buna görә deyirlәr ki, qadın, kişinin lәzzәt alması üçün bәzәnmәlidir. Bu, kişi 

hökmranlığıdır. Bu, qadın azadlığı deyil. Bu, әslindә kişi azadlığıdır. Onlar kişinin azad 

olmasını istәyirlәr. Hәtta kişi gözünün lәzzәt alması üçün qadını onun qarşısında 

hicabsızlığa vә bәzәnmәyә hәvәslәndirirlәr. Əlbәttә, qәdim dövrlәrdә Allah dinindә 
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olmayan cәmiyyәtin çox kişilәrindә dә bu növ eqoizm mövcud olub vә indi dә var. 

Qәrblilәr bunun әn bariz nümunәsidirlәr. Demәli, qadının mütaliәyә, elmә vә tәdqiqata 

sarı hәrәkәt etmәsi vә s. bu kimi şüarlar yalnız qadınların arasında ciddi sayılmalıdır. 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Hegemonçu dünyanın qadının dəyəri barəsində səhvi 

Cahiliyyәtlә dolu olan imperializm dünyası yanlış olaraq qadının dәyәr vә qiymәtini, 

özünü kişilәrin gözündә bәzәmәkdә, şor gözlәrin onlara baxıb lәzzәt almasında vә onları 

tәriflәmәsindә olduğunu düşünür. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadın - kişinin həvəsbazlığı üçün alət 

Bugünkü Avropa mәdәniyyәtinin kökü qәdim Roma mәdәniyyәtinә qayıdır. Yәni bu 

gün bütünlüklә Avropa vә Qәrb mәdәniyyәtinә vә bunun ardınca Amerika mәdәniyyәtinә 

hakim olan elementlәr Roma imperiyasında mövcud olan qayda vә prinsiplәrdir. Bugünkü 

meyar onlardan ibarәtdir. O zaman da qadınları böyük mәqama ucaldıb, hörmәt edirdilәr, 

müxtәlif zinәtlәrlә bәzәyirdilәr. Amma nә üçün? Kişidә mövcud olan әn aşağı vә әn maddi 

hissi doyurmaq üçün. Bu, insana vә qadına qarşı necә dә böyük tәhqirdir! 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 25 dekabr, 1991 

Qadının bir ləzzət aləti səviyyəsinə enməsi  

Qәrb sivilizasiyası bir tәrәfdәn qadını tarixin çox dövrlәri kimi ailәdә vә cәmiyyәtdә 

zәif vә mәğlub tәrәf bilmiş vә elәcә saxlamış, digәr tәrәfdәn dә çılpaqlıq mәdәniyyәtini 

yeritmәklә kişi cinsinin onun şәxsiyyәtinә qarşı zülm әlini açmış vә tam tәәssüflә qeyd 

etmәliyik ki, onu çox zaman bir lәzzәt alәti sәviyyәsinә endirmişdir. 

İranın və dünyanın doqquz ölkəsinin müsəlman qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 29 

yanvar, 1989 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qeyd-şərtsiz münasibət azadlığı - Qərbdə ailənin dağılmasının amili  

Belә bir ifratçılıq qarşısında bir tәfritçilik dә vardır. Elә şәraitlәrdә qadınların xeyrinә 

bir hәrәkәt vücuda gәldikdә, tәbii ki, tәfritçiliyә düçar olur. Buna görә siz görürsünüz ki, 

bir neçә onillәr boyunca Qәrbdә qadınların azadlığı vasitәsi ilә belә özbaşınalıq vә fәsad 

baş verdi vә genişlәndi. Bu qәrbli mütәfәkkirlәrin özünü qorxuya salmışdır. İndi Qәrb 

ölkәlәrindә qayğıkeş, islahatçı, ağıllı vә mәqsәdli insanlar baş verәnlәrdәn vahimәyә 

düşmüş, narahat olmuşlar. Onun qarşısını ala bilmirlәr. Onlar qadınlara xidmәt adı ilә 

qadın hәyatına әn böyük zәrbәni vurdular. Nә üçün? Ona görә ki, pozğunluqla, fәsadın 

yayılması ilә, qadın vә kişi münasibәtlәrinin qeyd-şәrtsiz azadlığı ilә ailә tәmәli dağıldı. 

Cәmiyyәtdә azad şәkildә ehtirasını doyura bilәn bir kişi, heç bir eyib vә irad olmadan 

müxtәlif kişilәrlә tәmas qura bilәn bir qadın ailәdә nә yaxşı әr, nә yaxşı hәyat yoldaşı 

olacaq. Buna görә ailә tәmәli dağıldı. 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 
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Çılpaqlıq və fəsad mədəniyyəti, fəzilət və dəyərlərlə müxalifət 

Qәrb mәdәniyyәti insanın fәsadına hesablanmış bir mәdәniyyәtdir, bәşәri dәyәrlәrlә 

ziddir, güc sahiblәrinin vә qüdrәt imperatorlarının әlindә alәt olmuş bir mәdәniyyәtdir. Bu 

mәdәniyyәtlә Adәm övladlarını bütün insani fәzilәtlәrdәn ayırmaq, insanları әxlaqsız, 

itaәtkar, tәslimçi, Allahdan vә mәnәviyyatdan xәbәrsiz mәxluqlara çevirmәk istәyirlәr. 

Onların maraqları bu mәdәniyyәti yaymaqla tәmin olunur. 

Bu çılpaqlıq mәdәniyyәti vә qadınla kişinin qeyd-şәrtsiz qarışması, Qәrb 

mәdәniyyәtinin әsaslarından biridir vә ilk gündәn insanların fәsadı vә bәşәriyyәtin 

humanitar dәyәrlәr sistemindәn ixrac edilmәsi üçün düşünülüb. Onların bәşәriyyәtә 

ürәklәri yanmır. 

Ən böyük televiziya vә radio şәbәkәlәri әn böyük zavodların, mәdәnlәrin, qaynaqların 

vә әn çox sәrvәtlәrin sahiblәrinә mәxsusdur. 

Həkimlər, feldşerlər, ölkənin ali tibb mərkəzlərinin işçiləri ilə görüşdə çıxışdan; 6 

dekabr, 1989 

Fəsadın və pozğunluğun yayılmasında sionizmin rolu  

Sionizm tәşkilatı bәşәr nәslini fәsada çәkmәk üçün tәxminәn 150 il öncәdәn 

proqramlara, fәsadı vә pozğunluğu yaymağa başlamışdır. Onlar qadınları bәşәr iffәtindәn 

xaric etdilәr. Belә ki, hәtta Avropa vә Amerika qadınları da son әlli ildәki kimi fәsada, 

pozğunluğa vә insani dәyәrlәrdәn uzaq olmağa düçar olmamışdılar; İslam ölkәlәrinin vә 

digәr uzaq ölkәlәrin qadınları öz yerindә. Onlar hәmçinin kişilәri fәsada, rahatçılığa, 

tәnbәlliyә, işrәtbazlığa vә istehlakçılığa sürüklәdilәr, heyvani hәyat vәziyyәtini qәbul 

etmәyә mәcbur etdilәr.  

Xalqın müxtəlif təbəqələri, həkimlər, feldşerlər və ölkənin ali tibbi təhsil mərkəzlərinin 

işçilərilə görüşdə çıxışdan; 6 dekabr 1989. 

Pozğun münasibətlər qadının əxlaqi məsələlərdən, siyasi və mədəni 

səhnələrdən uzaqlaşmasının amili  

Qәrb mәdәniyyәtinin mәzmunu qadınların mәqamına tәhqirlә doludur. İndi dünyanın 

bir çox ölkәlәrindә qadın vә kişi münasibәtlәri pozğun vә әylәncә formasına düşmüşdür. 

Bu, qadının әxlaqi mәsәlәlәrdәn, siyasi vә mәdәni işlәrdә fәal iştirakından uzaqlaşmasına 

bais olmuşdur. Tәbiidir ki, İslam bu mәsәlәyә qarşı çıxır. 

"Qadın və qlobal İslam inqilabı" beynəlxalq konfransında çıxışdan; 6 fevral, 1988 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qərb dünyasında qadının pozğunluğu  

Mәnim bacılarım! Qәrb dünyası qadını pozğunluğa sürüklәdi. 60-70 il bundan öncәyә 

qәdәr bütün Avropa vә Qәrb ölkәlәrindә qadın tәkcә kişinin – ya öz kişisinin, ya zavod, 

tarla sahibi kimi başqa bir kişinin ixtiyarında ola bilәrdi, bir sivil cәmiyyәtdә bir insanın 

әsas hüquqlarından heç birinә malik deyildi, sәsvermә hüququ, mülkiyyәt hüququ vә alış-

veriş haqqı yox idi. Sonra gәlib qadını iş, hәyat vә ictimai fәaliyyәt meydanına çәkdilәr. 

Amma hәmin halda da qadının azması üçün bütün vasitәlәri hazırladılar. Onu cәmiyyәtdә 

özbaşına vә dayaqsız qoydular.  

Tehran, Təbriz və İsfahan şəhərlərinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 yanvar, 1990 
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Qərb mədəniyyətinin qadınlara xəyanəti və zərəri 

Qadın cinsiyyәti barәsindә qәrblilәr cavabdeh olmalıdırlar. Onlar qadına xәyanәt 

etdilәr. Qәrb sivilizasiyası qadına heç bir şey vermәmişdir. Əgәr elmi, siyasi vә düşüncә 

inkişafı görünürsә, qadınların özlәrinә aiddir. İslam İranında vә digәr ölkәlәrdә dә baş 

vermişdir. Hәr yerdә bu işlәrdәn baş verir. Bunlar qadınların özlәrinә aiddir. Qәrblilәrin 

etdiyi, Qәrb sivilizasiyasının tәmәlini qoyduğu bu әyri bünövrә vә әyri bina qadınların 

pozğunluğu vә cinsi özbaşınalığıdır. Qadını pozğunluğa sürüklәmişlәr. Onun ailәsinin 

daxilini dә düzәltmәmişlәr. Ardıcıl olaraq Amerika vә Avropa mәtbuatında qadına qarşı 

tәzyiq, işgәncә vә sayğısızlığın yüksәk göstәricilәri nәşr olunur. Qәrb mәdәniyyәtinin o 

bölgәlәrin qadınlarını cinsi özbaşınalığa vә pozğunluğa çәkmәsi ailәnin zәiflәmәsinә 

sәbәb olmuşdur. Ailәnin tәmәli sarsılmış, ailә daxilindә kişi vә qadının bir-birinә qarşı 

xәyanәti onlar üçün çox әhәmiyyәtli sayılmır. Bu günah deyil?! Bu mәdәniyyәtlә bütün 

dünyanı borclu bilirlәr. Halbuki özlәri borclu olmalıdırlar. Qadınlar barәsindә Qәrb 

mәdәniyyәti müdafiәçi mövqeyindә dayanmalıdır, özünü müdafiә etmәlidir, izah 

etmәlidir. Lakin kapitalizmin vә Qәrbin hegemonçu vә zalım mediasının hökmranlığı 

mәsәlәni әksinә çevirir. Onlar haqlı olurlar. Onlar qadın hüquqlarının müdafiәçisi olurlar. 

Halbuki belә bir şey yoxdur. Əlbәttә, qәrblilәr arasında, şübhәsiz ki, düzgün fikirlәşәn vә 

danışan mütәfәkkirlәr, filosoflar, doğruçu vә düzgün insanlar vardır. Mәnim dediklәrim 

Qәrbin mәdәniyyәt vә sivilizasiyasının qadının ziyanına vә әleyhinә olan ümumi 

tәmayülüdür.  

Qadınlarla görüşdə çıxışdan; 21 sentyabr, 2000 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qərbdə qadınlar əleyhinə şiddətin dəhşətli statistikası  

Qadın vә kişi hüquqlarının bәrabәrliyindәn dәm vuran Qәrb ölkәlәrindә, o cümlәdәn 

Amerikada qadınlar әleyhinә zorakılıqlarda vә müxtәlif yerlәrdә qadından sui-istifadә 

etmәlәrә dair dәhşәtli statistikalar mövcuddur. Qadının başından hicabı götürmәklә vә 

şәriәt qaydalarından imtina etmәklә qadının problemi daha da pislәşir. Bunun qarşılığında 

İslamın ağla әsaslanan sağlam mühit yaratmağa göstәrdiyi sәy durur. Orada zәifә qarşı әl 

uzanmayacaq.  

Ölkənin məmur, mütəxəssis və incəsənət xadimi olan qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 13 

noyabr, 1995 

Keyhan qəzeti 

Ər və arvad arasında soyuq münasibət  

Qәrbdә ailәnin tәmәli sarsılmışdır. Ər vә arvad arasında soyuq münasibәtlәr hakimdir. 

Digәr tәrәfdәn, Qәrb cәmiyyәti sәviyyәsindә qadın... kişilәrin lәzzәt alması üçün bir vasitә 

kimidir. Ümumi vәziyyәt belәdir ki, qadın bu cәmiyyәtlәrdә heç bir özәl hörmәtdәn 

bәhrәlәnmir. Qәrbin mәdәni әnәnәsi belә bir vәziyyәtdәdir. 

Müsəlman və inqilabçı qadınlarla görüşdə çıxışdan; 8 dekabr, 1993 

Keyhan qəzeti 

Qərbdə ər və arvad arasında təəssüflü əlaqə  

Tәәccüblü budur ki, Qәrbdә qadın dәyәri haqda bütün iddialara vә bununla bağlı 

yalançı vә zahiri işlәrә rәğmәn, evlәrin daxilindә qadının vә әrlәrin әlaqәlәri 

tәәssüflәndiricidir. Yaxud bizim çox tәәssüblü vә mürtәce ailәlәrimizdә әr vә arvad 
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münasibәtlәri, misal üçün, arvadı döymәk, bәdәnini qaraltmaq, kiçik mәsәlәlәrdәn ötrü 

öldürmәk adәtdir. Bunlar tәәccübә sәbәb olur. Mәn iki-üç il bundan öncә Amerika 

jurnallarının birindә bir statistikanı oxudum. Belә mәsәlәlәrә görә әrlәrindәn şikayәt edәn 

qadınların sayı heyrәtlәndirici rәqәmi göstәrirdi. Bu yalançı Qәrb dünyasında qadına qarşı 

mövcud olan reallıqlardan xәbәr verir. Bu, tәrәqqi vә tәkamülün maneәlәrindәn biridir.  

Qadınlar cəmiyyətinin mərkəzi şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 5 may, 1992 

 

Zahiri baxımdan azad dünyada qadının ailədə məzlumluğu  

Əlbәttә, azad dünyada zahirәn azadlıqların mövcud olduğu yerlәrdә nöqsanların azadlıq 

tәrәfindәn vücuda gәlmәmәsinә, qadının iffәti vә paklığı әleyhinә gizli tәxribatçı әllәrdәn 

qaynaqlanmasına baxmayaraq, orada da qadın hüquqlarına zülm olunur. Orada, özәlliklә 

ailә daxilindә vә cәmiyyәtin dәrinliklәrindә qadın tamamilә mәzlumdur. Televiziyada, 

yaxud dövlәt tәşkilatında qadın siması hәqiqi sima deyil. Cәmiyyәtlәrin daxilindә qadınlar 

yenә dә mәzlumdurlar. İndi Amerika cәmiyyәtindә öz hәyat yoldaşı ilә mehriban vә yaxşı 

rәftar edәn kişiyә çox hörmәt göstәrirlәr. Ümumiyyәtlә ailә mәsәlәsi onlar üçün mühüm 

bir mәsәlәdir vә bu, qadınlara hörmәtsizlik cәhәtindәn zәrәr görmәlәrindәn irәli gәlir. 

Orada bu zülmlәr mövcuddur. Amma ümumilikdә baxdıqda görürsünüz ki, bu 

quruluşların zahiri baxımdan avtoritorizmdәn uzaq quruluşlar kimi göstәrilmәsindәn ötrü 

xüsusi yerlәrdә qadına bir qәdәr imkan yaradılır. Əlbәttә, o sistemin özü zalım sistemdir.  

Müsahibələr (87/88), səh. 146 

Qərb mədəniyyətində ər evində qadının familiyasının dəyişilməsi 

Bu gün, qadın ailә qurub әr evinә gedәrkәn öz familiyasını dәyişir vә әrinin 

familiyasını götürür. O, әrә getmәyincә öz familiyasında qalır, lakin әrә getdikdәn sonra 

familyiası kişinin familiyasına çevrilir. Bu, qәrblilәrin adәtidir. Bizim ölkәdә belә olmayıb 

vә indi dә belә deyil. Bizdә qadın öz ailәvi kimliyini hәmişә, hәtta evlәndikdәn sonra da 

qoruyur. Onlardakı bu hal qәdim Qәrb mәdәniyyәtinin әlamәtidir. Onlara görә, kişi 

qadının ağası idi. 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Qədim Avropa mədəniyyətində qadının ailə qurması  

Avropa mәdәniyyәtindә qadın bütün sәrvәti vә әmlakı ilә ailә qurub әr evinә getdikdә 

tәkcә onun cismi әrin ixtiyarına keçmirdi, bütün sәrvәti vә әmlakı, atasından vә ailәsindәn 

ona çatmış sәrvәtlәri dә әrinә aid olurdu. Bu elә bir şeydir ki, qәrblilәr onu inkar edә 

bilmәzlәr. Bu Qәrb mәdәniyyәtindә olmuşdur. Qәrb mәdәniyyәtindә qadın әr evinә 

getdikdә әr әslindә onun canına da malik olurdu. Buna görә siz qәrb hekayәlәrindә vә 

Avropa şeirlәrindә çox görürsünüz ki, әr bir xarakter fәrqinә görә öz hәyat yoldaşını 

öldürür, heç kim dә onu qınamır. Qız ata evindә heç bir seçim haqqına malik deyil.  

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 
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Qərb ailələrində qadına zülm  

Mәn bir-iki il bundan öncә bir Amerika jurnalında bir statistikanı oxudum. Amerika 

ailәlәrindә kişi zülmlәrinin statistikası doğrudan da dәhşәtli idi. Əlbәttә, bilirsiniz ki, 

amerikalılar bәzi cәhәtlәrdәn, necә deyәrlәr, azad vә açıq olmaq baxımından, hәtta klassik 

avropalılardan da yaxşıdırlar. Bunlar İngiltәrәdәn vә Fransadan daha açıq vә rahatdırlar.  

Qәrb mәdәniyyәtindә müşahidә olunan bu açıqlıq halәti Amerikada Avropa 

ölkәlәrindәn daha çoxdur. Eyni zamanda orada evin qadınına tәhqir, zülm vә döymәk dә 

çoxdur. Mәnim gördüyüm statistikada yazılmışdı ki, bu, cürәt toplayıb şikayәt edәnlәrin 

statistikasıdır. Çoxları isә şikayәt etmәyә cürәt göstәrmirlәr. 

İslam Şurası Məclisinin üzvü olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 21 iyul, 1997 

Qərbdə ailə mühitində qadına zülm  

Bәzilәri zahirә baxırlar. Qәrbdә ictimai mühitә baxıb görürlәr ki, qadınlar gәlir vә heç 

bir qorxu olmadan veyillәnirlәr. Elә bilirlәr ki, bunlar ailә daxilindә dә belә qorxusuz 

hәrәkәt edirlәr. Bu sәhvdir. Ailәdә qadınlara çox zülm olunur. İslam bunun qarşısını alır. 

Əgәr bizim cәmiyyәtimizdә bu sahәdә nöqsan olsa, onun qarşısı alınmalıdır vә qanunun 

qadını müdafiәsi güclü vә kәskin şәkildә yerinә yetirilmәlidir. Əlbәttә, ictimai yerlәrdә elә 

fәaliyyәtlәr var ki, qadınlar orada daha fәaldırlar. 

Şərqi Azərbaycan əhalisi ilə görüşdə çıxışdan; 19 sentyabr, 1996 

Keyhan qəzeti 

Qadının analıq sevgisini və şəfqətini ifadə etməkdən məhrum olması  

Qәrbdә ailә tәmәlinin zәifliyi o qәdәr nigaranedici olmuşdur ki, cәmiyyәtin 

rәhbәrlәrinin fәryadı göyә ucalmışdır. Qәrb qadına icazә vermir ki, tәbii surәtdә öz analıq 

sevgisini, bağlılığını vә şәfqәtini ifadә edib onunla inkişaf etsin.  

İranın və dünyanın doqquz ölkəsinin müsəlman qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 29 

yanvar, 1989 

Əbrar qəzeti 

Ailə daxilində qadına zülm 

Ailə - qadına ən çox zülmün yeri 

Mәnim fikrimcә, qadının bütün yerlәrdәn daha artıq zülmә mәruz qaldığı yer ailәnin 

daxilidir. Bacardığınız qәdәr bunun üstündә dayanın. Qadınların İslam vәzifәlәrinә 

yüksәlmәsi sonrakı mәrhәlәdir. Çox da diqqәtәlayiq deyil. Amma әn mühüm mәsәlә әr vә 

arvadın bir-biri ilә münasibәtlәri mәsәlәsidir.  

İslam Şurası Məclisinin üzvü olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 21 iyul, 1997 

Dünyanın ailədə qadına zülmə diqqətsizliyi 

Bu gün dünyada xüsusi mәsәlәlәrin üzәrindә hәssaslıq var. Bu gün qadının әri 

tәrәfindәn döyülmәsinә hәssas yanaşılmır. Avropada vә Amerikada, әlbәttә hamısı olmasa 

da, kişilәr çox asanlıqla qadınları vururlar. Ailәdә kişinin qadına zülm etmәsinә dünyada 

hәssas yanaşan yoxdur. Statistikalar göstәrir ki, Amerika vә Avropa ailәlәrindә atalar vә 

әrlәr çox rahatlıqla övladlarını vә hәyat yoldaşlarını incidirlәr. Dünyada bu mәsәlә 

üzәrindә ciddi dayanan yoxdur. Amma qadının geyimi üzәrindә hәssaslıq var. Əgәr bir 

insan, bir şәxsiyyәt, bir filosof, bir sistem vә bir siyasәt qadının çılpaqlığına qarşı çıxsa, 
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bunu dünya sәviyyәsindә böyük sәs-küylә qarşılayacaqlar. Lakin fәsadların, adәt vә 

üslubların çoxunun üzәrindә hәssaslıq yoxdur. Əgәr bir ölkә öz siyasәti olaraq spirtli 

içkilәri qadağan etsә, bu, bütün dünyada rezonans doğuracaq. Onu mürtәce adlandırıb 

istehzalı tәbәssümlә qarşılayacaqlar. Bu haranın mәdәniyyәtidir? Qadının bu çılpaqlığı vә 

spirtli içkilәrin yayılması, bir әnәnә kimi, haraya aiddir? Bu, Avropaya mәxsusdur vә bu 

ölkәlәrin qәdim mәdәniyyәtindәn qaynaqlanır. Amma bu gün bu adәt-әnәnәlәr dünyanın 

başqa yerlәrindә dә meyar götürülür vә buna qarşı çıxanlar böyük günah etmiş sayılırlar. 

Mazandaran vilayətinin ruhaniləri, cümə və camaat imamları ilə görüşdə çıxışdan; 12 

may, 1990 

Qadının ailədə məzlumluğunun tarixi və sosioloji amillərinin araşdırılması  

Olduqca çox olan silsilә amillәr qadına ev daxilindә müstәqil vә kişi ilә bәrabәr bir 

varlıq kimi rәftar etmәk cürәtini vә cәsarәtini vermirdi. Bәzәn cәsarәtli, amma әrköyünlük 

edib cәsarәt göstәrәn zәif bir varlıq kimi, bәrabәr bir tәrәf kimi yox; belә yox ki, iki 

insandır, iki şәrikdir, bir yerdә bәrabәr münasibәtdәdirlәr, bir-biri ilә danışırlar, bәzәn 

dalaşır, bәzәn barışırlar. Mәn qadınların vәziyyәti vә onların mәzlumluğundan elә şeylәr 

görmüşәm ki. Onlar indiyә aid deyil, uzun illәr boyu bunu tәcrübә etmişәm vә hәmişә 

bizim cәmiyyәtimizdә qadının mәzlum olduğunu düşünmüşәm. Düzdür, inqilabdan sonra 

bu mәsәlә çox fәrqlәnmişdir. İndi hәm mәhkәmәlәrin vәziyyәti yaxşıdır, hәm kişi vә 

qadının bir-birindәn ayrılması vәziyyәti yaxşıdır. Bәli, İslam әxlaqıdır. Xanımlar meydana 

qoşuldular. Əvvәlkindәn bir qәdәr artıq qüvvә, cәsarәt vә ruhi cәzbedicilik әldә etdilәr. 

Amma bizim cәmiyyәtimizdә ümumi olaraq qadın mәzlumluğu hәlә dә bir reallıqdır. O 

zaman keçmiş rejim bunu çox sәfehliklә, sizin bildiyiniz vә bizim gördüyümüz yolla 

aradan qaldırmaq istәyirdi: qadının çılpaqlığı mәdәniyyәti ilә. Bu tamamilә sәhv idi. 

Ümumiyyәtlә mәsәlә bu deyildi ki, qadın hicablı olduğundan mәzlumdur. Xeyr, hicabsız 

vә Qәrb mәdәniyyәtinә aludә olan çox xanımlar da әrlәri tәrәfindәn köhnә hәrәmxana 

vәziyyәtindә, bir külfәt, bir әsir vә bir qul formasında döyülürdülәr. Mәgәr Avropanın 

başıaçıq qadını әri tәrәfindәn döyülmür?! Buna görә problem hicab deyildi. Bizim 

ölkәmizin bir neçә әsrlik problemindәn qaynaqlanırdı. Əgәr kimsә sosioloji vә tarixi 

baxımdan araşdırmaq istәsә, düzgün nәticә üçün çox işlәr görmәlidir. Hәr halda, bizim 

cәmiyyәtimizdә belә bir vәziyyәt mövcuddur. Mәn düşünürәm ki, bu vәziyyәtin düzәlmәsi 

üçün tәlim vә tәrbiyәyә ehtiyac var, mәdәni işә ehtiyac var. Bu, uzun müddәtdә mümkün 

olacaq, lakin әgәr mәdәni iş görülmәsә, heç zaman düzәlmәyәcәk. Hәmçinin bәzi 

qanunlara da ehtiyac var. Əgәr İslam Şurası Mәclisindә bu qanunlar qәbul olunmasa, onun 

düzәlmәsi yenә uzanacaq. Buna görә mәclisdә qadın deputatların, hәmçinin Mәdәni 

İnqilab Ali Şurasına bağlı olan ictimai-mәdәni şuranın olması tәsirli ola bilәr. 

Qadınların seçkilərdəki rolu barəsində "Günün qadını" jurnalı ilə müsahibədən; 4 

mart, 1988 

Tarixi hadisələrdə qadına zülm 

Aşuradan sonra qadınların təhqirlə birgə olan əsirliyi 

Mәhәrrәmin on birinci günündә sağ qalmış kişilәr, qadınlar vә uşaqlar әsir oldular; 

tәhqirlә, hörmәtsizliklә, aclıqla, soyuqla, isti ilә, әziyyәtlә, küçә vә bazarda gәzdirilmәklә 

әn pis şәraitlәrdә saxlanmaqla, rişxәnd olunmaq vә digәr bu kimi işlәrlә birgә olan әsirlik. 

Xalqın müxtəlif təbəqələri görüşdə çıxışdan; 6 dekabr, 1989 
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Peyğəmbərin (s) həyat yoldaşına qarşı cinsi şayiə  

Bu sırada çox mühüm bir xatirә vә hadisә var. Mәn dәfәlәrlә beynimdә bu barәdә 

düşündüm. Quranda bu hadisәnin ayәlәrinә müraciәt etdim. Bu “İfk” hadisәsidir. Mübarәk 

nur surәsindә bu hadisәyә aid bir neçә ayә var. İfk hadisәsinin xülasәsi budur ki, 

döyüşlәrin birindә Peyğәmәrin (s) hәyat yoldaşlarından biri karvandan geri qalmışdı. 

Peyğәmbәr o yoldaşını müharibәyә aparmışdı, qayıtdıqda gördülәr ki, yoxdur. İndi hәr 

hansı bir sәbәbә görә - ya yuxuya qalmışdı, ya bir iş dalınca getmişdi, hәr halda, 

müsәlmanlar gәldikdә gördülәr ki, Peyğәmbәrin hәyat yoldaşı onların arasında deyil. 

Müsәlmanlardan biri peyda olub Peyğәmbәrin hәyat yoldaşını Mәdinәyә gәtirdi.  

O qadının Peyğәmbәrin (ә) hansı hәyat yoldaşı olması sünni vә şiә mәzhәblәrindә 

ixtilaflı mövzudur. Şiә öz rәvayәtlәrindә deyir ki, Mariyә-Qibtiyyә, Əhli-sünnә isә deyir 

ki, Ayişә olmuşdur. Peyğәmbәrin (s) hansı hәyat yoldaşının olması üzәrindә çәkişmәk 

movzudan yayınmaqdır. Ümumiyyәtlә söhbәt bundan getmir ki, biz bu ayәlәrin 

Peyğәmbәrin (s) hansı hәyat yoldaşına atılan böhtan barәsindә nazil olduğunu bilmәk 

istәyәk. Mәsәlә başqa bir mәsәlәdir, çox mühüm olan әxlaqi vә ictimai әmrdir. 

O xanım Mәdinәyә qayıtdıqdan sonra bәzi boşboğaz vә pis danışan adamlar xalqın 

arasında belә bir söhbәt yaydılar ki, bu xanım harada olub, nә üçün geri qalıb vә onu 

gәtirәn şәxs kim idi?  

Onlar açıq danışmadan, müәyyәn bir ittiham irәli sürmәdәn xalq arasında şayiә 

yayırdılar. Mәsәlә bu deyil ki, o xanım Peyğәmbәrin (s) xanımıdır vә ona hörmәt 

göstәrmәk lazımdır. Quran ayәlәrindә mәsәlә başqa bir şeydir. Nur surәsinin İfk barәsindә 

- yәni münafiqlәrin, bәdxahların vә sağlam olmayan insanların cәmiyyәtdә yaydığı hәmin 

yalan söz barәsindә olan ayәlәri çox hәssaslıq nümayiş etdirir. Ardıcıl bir neçә ayәdә çox 

sәrt tonla müsәlmanlara söylәnilir ki, nә üçün siz bu şayiәni eşitdikdә onu deyәnә qarşı 

sәrt davranmadınız. Ayәlәrin mәzmunu budur: nә üçün bu şayiәni qәtiyyәtlә rәdd 

etmәdiniz? Bu ayәdә iki yerdә “lәb la” ilә başlayan cümlә var. Ərәb qrammatikasını 

bilәnlәr anlayırlar ki, çox kәskin şәkildә qınamaq istәyәn insan bu sözü öz dinlәyicisinә 

deyir: nә üçün bu işi gördünüz? “Mәgәr o yalan sözü eşitdiyiniz zaman mömin kişilәr vә 

qadınlar öz ürәklәrindә yaxşı fikirdә olub: “Bu, açıq-aydın bir böhtandır!” – demәli 

deyildilәrmi?“1 Nә üçün siz müsәlmanlar - mömin kişi vә qadınlar bu şayiәni eşitdiniz, 

bir-birinizә yaxşı güman göstәrmәdiniz vә qәtiyyәtlә demәdiniz ki, bu yalandır. Başqa bir 

yerdә buyurur: “Mәgәr siz onu eşitdiyiniz zaman: “Bizә bunu danışmaq yaraşmaz. Aman 

(Allah)! Bu, çox böyük bir böhtandır!” – demәli deyildinizmi?“2 Nә üçün bu şayiәni 

eşitdikdә demәdiniz ki, bizim bu şayiәni tәkrarlamağa haqqımız yoxdur, bu böyük bir 

böhtandır? 

Sonra bu ayәlәrin sonunda buyurur: “Allah sizә öyüd-nәsihәt verir ki, әgәr 

möminsinizsә, bir daha belә şeylәr etmәyәsiniz“3. Yәni Allah sizә moizә vә nәsihәt edir 

ki, daha heç zaman belә şayiәlәrin әtrafında dolaşmayın. Əgәr möminsinizsә, daha İslam 

cәmiyyәti arasında belә bir hadisә yaranmasın; yәni imanın şәrti budur.  

                                                           

1 Nur, 12  
2 Nur, 16  
3 Nur, 17 
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Qeyd etdiyim kimi, mәsәlә bu deyil ki, bu şәxs Peyğәmbәrin hәyat yoldaşı idi. Əgәr 

Peyğәmbәrin hәyat yoldaşı olmasaydı da, möminlәr üçün hәmin qınaq, müraciәt vә hәmin 

vәzifә mövcud idi.  

Cümə namazı xütbəsindən; 20 oktyabr, 1989 

Bosniyada qadınlara təcavüz 

Serblәr vә xorvatlar silahlı xalqlardır. Onlar Bosniyanın müsәlman vә mәzlum xalqına 

qarşı çox qarәtlәr vә qәtllәr törәtdilәr; onların mallarını qarәt, namuslarına tәcavüz etdilәr. 

Halbuki insan hüquqlarını, qadın hüquqlarını, uşaq hüquqlarını vә hәtta heyvanları 

müdafiә etdiklәrini iddia edәnlәr bu cinayәtlәrә tәkcә tamaşa etdilәr. Gördüklәri yeganә iş 

sülh pәrdәsi altında Bosniyanın mühasirәdә qalmış müsәlmanlarına silah ötürülmәsinә 

mane olmaq idi.  

Həzrət Məhəmmədin (s) doğum gününün ildönümündə xalqla görüşdə çıxışdan; 6 

sentyabr, 1993 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Beynəlxalq qüdrətlərin hökmranlığı - qadınların və uşaqların aclığının və 

ölümünün amili 

Uşaqların vә qadınların yoxsulluğu, aclığı, ölümü vә diktator hakimlәrin zülmü dünya 

güclәrinin beynәlxalq tәşkilatlara hakim olmasının nәticәsidir.  

Sәrvәtli Afrika xalqının, Amerika vә Asiya xalqlarının başına gәlәnlәr beynәlxalq 

hakim güclәrin bu ölkәlәrin hakimlәrini müdafiә etmәsinin nәticәsidir.  

Beşinci İslam təfəkkürü konfransındakı çıxışdan; 29 yanvar, 1987 

Fələstin qadınlarına işgəncə  

İşğal olunmuş Fәlәstindә xәyanәtkar sazişlәrә etinasız halda boş әllә haqlı mübarizәni 

davam etdirәn müsәlmanlar kobud vә qeyri-insani üsullarla әzilirlәr. Qadınları, uşaqları vә 

qocaları, әmr almış sionist әsgәrlәrinin әli ilә işgәncәyә mәruz qalır, tar-mar edilir, Qәrb 

dövlәtlәrinin insan hüquqları iddiaçılarının heç birindәn sәs çıxmır. Amerika, İngiltәrә vә 

bәzi ölkәlәr әmәli yardım edir vә dillә hәvәslәndirirlәr dә.  

Bəsic (könüllü keşikçilik) həftəsi və inqilabın mərhum rəhbərinin məzlumlar bəsicinin 

təşkil edilməsi ilə bağlı müraciətinin ildönümü münasibəti ilə bəsic komandanlarının 

ümumrespublika toplantısına müraciətdən; 23 noyabr, 1989 

Elm və bilgi sahəsində qadına zülm 

Qadınlara müxtəlif mədəni zülmlər  

Əgәr qadını düzgün tәhsilә, elm vә bilgi әldә etmәyә qoymasalar, bu zülmdür. Əgәr 

şәrait elә olsa ki, qadın işin çoxluğuna vә müxtәlif işlәrin tәzyiqinә görә öz әxlaqı, dini vә 

bilgisi ilә mәşğul olmağa imkan tapmasa, bu zülmdür. Əgәr qadın öz әmlakından müstәqil 

surәtdә vә öz iradәsi ilә istifadә edә bilmәsә, bu zülmdür. Əgәr qadın ailә qurarkәn 

mәcbur edilsә, әrin seçilmәsindә onun özü rol oynamasa, onun iradә vә istәyinә diqqәt 

göstәrilmәsә, bu zülmdür. Əgәr övlad tәrbiyәsi üçün istәr evin daxilindә, ailә ilә 

yaşadıqda, istәr әrindәn ayrıldığı surәtdә öz övladından emosional baxımdan yetәrincә 

bәhrәlәnә bilmәsә, bu zülmdür. Əgәr qadının istedadı varsa, misal üçün, elmi istedadı 

varsa, ixtira vә kәşflәr üçün istedadı varsa, siyasi istedadı varsa, ictimai işlәr üçün istedadı 
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varsa, lakin bu istedaddan istifadә etmәyә, onları çiçәklәndirmәyә qoymurlarsa, bu 

zülmdür.  

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Qadınların kişilərə nisbətən geri qalması  

Bir qız mәktәbә getmәsә, savadsız qalacaq. Bu, onu mәktәbә qoymayan ata vә ananın 

tәqsiridir, qadına işlәmәk icazәsi vermәyәn mühitin vә cәmiyyәtin tәqsiridir. Nәticә bu 

olub ki, siyasi-ictimai mәsәlәlәrdә tәhlil qabiliyyәti, zehni qüvvә, yaradıclıq vә düşüncә 

qüvvәsi bizim cәmiyyәtimizdә ümumi olaraq kişilәrdә qadınlardan daha artıq olsun. 

Halbuki qeyd etdiyim kimi, iranlı qadının istedadı iranlı kişinin istedadı kimi yüksәkdir, 

yәni dünyanın orta sәviyyәsindәn yuxarıdır.  

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1988 

Elm və bilgi üçün imkanların və meydanların azlığı 

Qadın bütün cәmiyyәtlәrdә, o cümlәdәn bizim cәmiyyәtimizdә zülmә vә mәcbur edilәn 

çatışmazlıqlara düçar olur. Bu çatışmazlıq özbaşınalıq mәnasında olan azadlıq çatışmazlığı 

deyil. Bu çatışmazlıq elm, bilgi, tәrbiyә, әxlaq, inkişaf vә istedadların çiçәklәnmәsi üçün 

meydanların vә fürsәtlәrin çatışmazlığıdır. Bunu tәmin etmәk vә axtarmaq lazımdır. Bu, 

İslamın tәkid göstәrdiyi mәsәlәdir.  

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 
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On birinci fəsil: İslam quruluşu və qadınlar 

Qadın məsələlərinə diqqətin zəruriliyi 

Qadın məsələlərinə qarşı rəhbərin həssaslığı  

Mәnim bu 10-20 il boyunca İranda qadın mәsәlәlәrinә dair әziyyәt çәkdiyim vә narahat 

olduğum miqdarın hәtta bir hissәsini dә qadınların çoxusu anlamadılar vә narahat 

olmadılar. 

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1988 

Qadına əməli hörmət 

Bizim mәqsәdimiz bu idi ki, Qadın gününә bu formada hörmәt göstәrilsin. Allaha 

hәmd olsun ki, әn yaxşı şәkildә hörmәt bildirildi. Çünki әn yaxşı hörmәt әmәli hörmәtdir. 

Sizin kimi mәlumatlı, alim vә görkәmli xanımların müxtәlif sahәlәrdә fәaliyyәti 

nәticәsindә aydın oldu ki, Allahın lütfü ilә iranlı qadın uca bir sәviyyәdәdir. Bu 

әhәmiyyәtlidir.  

İranlı və xarici qadınlarla sual-cavab məclisindəki çıxışdan; 11 oktyabr, 1998 

Dünyada qadın məsələsinin həll olunmaması 

Bu gün hәlә dә dünyada bir problem olan qadın problemi barәsindә çox sözlәr danışılıb 

vә danışılır. Biz dünya xәritәsi vә bәşәr cәmiyyәtlәrinә baxdıqda - hәm öz ölkәmiz vә 

digәr İslam ölkәlәri kimi İslam cәmiyyәtlәrinә, hәm dә qeyri-müsәlman, o cümlәdәn, necә 

deyәrlәr, sivil vә inkişaf etmiş cәmiyyәtlәrә baxdıqda tәәssüf ki, bu cәmiyyәtlәrin 

hamısında qadın problemi adlı bir problem hәlә dә mövcud olduğunu görürük. Bu, insan 

problemlәrinә qarşı bir növ yanlış baxışın vә yanlış gedişin göstәricisidir vә insan 

problemlәrinә qarşı bir növ dar düşüncәdәn xәbәr verir. Bәlli olur ki, bәşәr bütün iddiaları, 

ixlaslı vә qayğıkeş insanların bütün sәylәri, xüsusәn qadın barәsindә görülәn böyük 

mәdәni işlәrlә yanaşı, hәlә iki cinsin problemi, qadın mәsәlәsi vә onun ardınca digәr 

formada irәli sürülәn kişi mәsәlәsi barәsindә hәlә dә düzgün yol tapa bilmәmişdir. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 25 dekabr, 1991 

Qadın məsələlərinə qarşı yanlış baxış və dar düşüncə 

Bәşәr hәlә qadın mәsәlәsini, bu mәsәlәnin ardınca iki cinsin, yәni qadın vә kişinin 

mәsәlәsini vә zәruri olaraq insaniyyәt mәsәlәsini hәll edә bilmәmişdir. Başqa sözlә desәk, 

ifratçılıqlar, yanlış getmәlәr, yanlış anlamalar vә bunların ardınca tәcavüzlәr, zülmlәr, 

psixoloji çatışmazlıqlar, ailәyә aid olan problemlәr, iki cinsin qarışmasına vә münasibәt 

tәrzinә aid olan problemlәr hәlә dә bәşәriyyәtin hәll olunmamış problemlәrindәndir. Yәni 

maddi sahәlәrdә, sәma cisimlәrindә, dәnizlәrin dibindә bu qәdәr kәşflәr edәn, psixoloji, 

ictimai, iqtisadi vә digәr sahәlәrin xırdalıqlarından bu qәdәr dәm vuran vә doğrudan da bu 

fәnlәrin çoxunda inkişaf etmiş insan bu mәsәlәdә aciz qalmışdır. Mәn bu çatışmazlıqları 

hәtta sadalamaq istәsәm, çox vaxt lazım olacaq vә özünüz bunları bilirsiniz. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri, mütəxəssis həkim və məmur qadınlarla 

görüşdə çıxışdan; 25 dekabr, 1991 



 156 

Qadınların problemlərini həll etmək üçün əməli intensivlik 

Qadına zülm, onun tәcrid olunması vә kişiyә nisbәtәn geri qalması problemini hәll edә 

bilәn, yaxud hәr halda, qadının cәmiyyәtdәki hәqiqi elmi mövqeyini müәyyәn edә bilәn 

әmәli iş vә әmәli bir intensivlikdir. Bu sırf nәzәri bir mәsәlә deyil ki, insan oturub onun 

üzәrindә fikirlәşsin vә bir fәrd kimi nәzәriyyә irәli sürüb ümumi mәsәlәlәri bәyan etsin.  

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1988 

Prioritetlər 

Qərbdə qadın barəsində irəli sürülmüş şəxsiyyətin əsas elementlərinə yenidən baxış  

Bu gün dünyada qadın şәxsiyyәtinin әsas elementlәri kimi irәli sürülәn vә әsas etibarilә 

Qәrb mәdәniyyәtindәn alınan mәsәlәlәrin yenidәn ciddi vә dәrin bir baxışa ehtiyacı var. 

"Qadın və qlobal İslam inqilabı" beynəlxalq konfransında çıxışdan; 6 fevral, 1988 

Ettelaat qəzeti  

Qadın məsələlərində, cəmiyyətin ümumi mədəniyyətinin düzəldilməsi 

Qadınların problemlәri sahәsindә әn әhәmiyyәtli olan әsas mәsәlәlәrdәn biri 

cәmiyyәtin qadınların siyasi mәsәlәlәrinә baxışındakı ümumi mәdәniyyәtini düzәltmәkdir. 

Məclis üzvü olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 6 oktyabr, 2001 

Keyhan qəzeti 

Qadınları ideal vəziyyətə yetirmək üçün İslam hökmlərindən ilham almaq 

Əgәr biz bu gün qadınları özlәrinin ideal vәziyyәtinә çatdıra bilmәk üçün ölkәmizin 

qadınlarına dair hәqiqi vә әsaslı bir iş görmәk istәsәk, İslam hökmlәrinә nәzәr yetirmәli vә 

ondan ilham almalıyıq.  

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Qadın mövqeyinin gücləndirilməsi  

Ailә ocağının, qadının ondakı mövqeyinin, elәcә dә qadınların bütün sahәlәrdә dini vә 

qanuni hüquqlarının tәmininin güclәndirilmәsinә vә onların quruculuq roluna xüsusi 

diqqәt (lazımdır). 

Üçüncü inkişaf proqramının ümumi siyasətlərindən: 23 may, 1999 

Keyhan qəzeti 

Qadınların əsas istəyi - aramlıq və təhlükəsizlik duyğusu  

Qadının әsas istәyi bu gün tәәssüf ki, Qәrbdә mәhv edilmiş әsaslı mәsәlәdir; yәni 

aramlıq vә tәhlükәsizlik duyğusu, istedadı inkişaf etdirmәk imkanı, cәmiyyәtdә, ailәdә, әr 

evindә, ata evindә vә digәr yerlәrdә zülm altında qalmamaq hissi.  

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Qadın və kişi məsələsinin həlli yolu  

Qadın vә kişi mәsәlәsinin hәlli üçün lazımi qanun vә qәrarlar qәbul edilmәlidir. 

Müxtәlif elmi, ictimai, iqtisadi, әdәbi vә incәsәnәt fәaliyyәtlәri ilә qadınların ağıl vә 

düşüncә sәviyyәsi yüksәldilmәlidir. Cәmiyyәtin düşüncә sәviyyәsi dә ümumi şәkildә 
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inkişaf etdirilmәlidir. Çünki ağıllı, düşüncәli vә hikmәtli bir cәmiyyәtdә heç kәs ayrısının 

zülmünә mәruz qalmaz.  

Ölkənin məmur, mütəxəssis və incəsənət xadimi olan qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 13 

noyabr, 1995 

Keyhan qəzeti 

Qanunlar qəbul etməklə qadınların problemlərinin tədrici həlli  

Qadınların olduqca çox olan problemlәri tәdricәn bizim xalqımızın beyninә daxil 

olmuşdur vә bunun silinmәsi asanlıqla mümkün deyil. Qadınların mәdәni mәsәlәlәri gәrәk 

tәdricәn vә çox diqqәtli qanunlar qәbul etmәk sayәsindә düzәlib xoşagәlmәz vәziyyәtdәn 

çıxsın. Bu iş hәll olunmamış bir neçә qısa sual müddәtindә vә mәclisdәki bir neçә azsaylı 

qadınların gücündә dә deyil. Getdikcә baş vermәlidir.  

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1988 

Savad və qanun - qadın iqtidarının alətləri  

Qadın normalda fiziki quruluş baxımından kişi kimi qüvvәtli deyil. Bu ona qarşı belә 

hegemonluğun edilmәsinә sәbәb olmuşdur. Bu üzdәn, bu, bir tәrәfdәn bilgi vә savadla vә 

digәr tәrәfdәn qanunla düzәldilmәlidir. Yәni iqtidar alәtlәri qadının ixtiyarında olmalıdır. 

Bu alәtlәr bәzәn bilgi, savad vә bu kimi mәsәlәlәrdir; bunlar qadının zülm altında 

qalmasına mane olur. Digәr tәrәfdәn dә qanundur. Əgәr bu iki mәsәlә tәmin olunsa, yaxşı 

olar. Qadınları dәrs oxumağa vadar edin. Qızları ali tәhsillәrә vadar edin. Qanuni yollarla 

qızların ali elm mәrkәzlәrinә daxil olmaq mәsәlәsini tәmin edin vә asanlaşdırın. Əgәr 

bunlar olsa, mәnim fikrimcә bütün işlәr görülmüşdür.  

İslam Şurası Məclisinin üzvü olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 21 iyul, 1997 

Şəxsi məsələlərin qadınlar üçün prioritet olmaması 

Düzdür, bizim ölkәmizdә inqilabdan sonra hәm cәmiyyәtin bir üzvü kimi, hәm dә 

qadınlıq vәzifәlәrinә - analıq, hәyat yoldaşılıq vә bu kimi vәzifәlәrә sahib olan bir şәxs 

kimi, qadının vәziyyәti keçmişdәkindәn çox yaxşı olmuşdur. Baxmayaraq ki, qeyd 

etdiyim iki cәhәtdәn keçmişdә ölkәnin bәzi qadınlarının (onların әksәriyyәti yox) şәxsi 

vәziyyәtlәri bәlkә dә pis deyildi vә bәzi xüsusi qadınlar cәmiyyәtin ümumi sәrvәtlәrinin 

bir qәdәrindәn bәhrәlәnirdirlәr. Lakin qadın üçün şәxsi mәsәlә birinci dәrәcәli mәsәlә 

deyil. Əgәr biz qadın hәyatının cәhәtlәrinә baxsaq, doğrudan da onun varlığının әn 

mühüm cәhәtlәri vә heysiyyәtlәri mütlәq şәxsi olan mәsәlәlәr deyil. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 6 yanvar, 1991 

Qadınların hüququnun təmin edilməsi 

Qadınlar üçün mədəni hüquqi fəaliyyətin məqsədi  

Qadını ideal nöqtәyә çatdırmaq üçün mәdәni vә hüquqi fәaliyyәtlәrә ictimai vә fәrdi 

baxımdan iki növ mәqsәd tәsvir etmәk olar:  

Bir mәqsәd budur ki, biz qadının tәkamülә çatması üçün çalışaq, mübarizә aparaq, 

yazaq vә deyәk. Yәni cәmiyyәtdә qadın әvvәla özünün insani vә hәqiqi haqqına qovuşsun, 

ikincisi isә onun istedadları çiçәklәnsin, hәqiqi vә insani inkişafa nail olsun vә nәhayәt 

insan tәkamülünә çatsın, qadın cәmiyyәtdә kamil bir insan formasına düşsün: bәşәriyyәtin 

vә öz cәmiyyәtinin inkişafına kömәk edә bilәn vә öz imkanları çәrçivәsindә dünyanı gözәl 

cәnnәtә çevirә bilәn bir insan kimi.  
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Başqa bir növ mәqsәd dә budur ki, biz danışmaqla, çalışmaqla vә bәzәn mübarizә 

aparmaqla qadın vә kişi arasında bir növ düşmәnçilik, ayrılıq vә rәqabәt vücuda gәtirib, 

rәqabәt әsasında bir dünya qurmaq istәyәk. Sanki bәşәr cәmiyyәtindә kişilәr bir tәrәfdә 

dururlar, qadınlar başqa bir tәrәfdә. Bunlar bir-birinin nailiyyәtlәri üstündә çәkişirlәr vә 

qadın kişiyә qalib olmaq istәyir. Mәqsәd budurmu? 

Demәli, bu fәaliyyәtin, bu hәrәkәtin, yaxud belә desәk, bu hәrәkatın mәqsәdi barәsindә 

iki baxış tәsәvvür etmәk olar. Birinci baxış İslam baxışıdır. İkinci baxış isә dar düşüncә 

baxışıdır. Bu qәrb ölkәlәrindә göstәrilәn fәaliyyәtlәrdә biz ikinci mәqsәdin izlәrini daha 

çox müşahidә edirik. 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

İslam üsulunu ciddi şəkildə və tam iradə ilə izləmək 

Bizim özümüz İslamın әmrinә görә insan hüquqlarının tәrәfdarıyıq. Çünki insan 

hüquqları İslamın prinsiplәrindәndir. Lakin onların irәli sürdüklәri mәsәlәni bir hiylә vә 

yalan bilirik. Bu onların qadın hüquqları tәrәfdarlıqları, o da insan hüquqları 

tәrәfdarlıqları. Dünyanın hegemonları, diktatorları, qarәtçilәri, xalqların hüququna 

әhәmiyyәtsiz yanaşanlar, zәif xalqların maraqlarını mәhv edәnlәr vә zәif ölkәlәrin 

torpaqlarını işğal edәnlәr bu gün insan vә qadın hüquqlarının müdafiә bayrağını әllәrindә 

tutmuşlar. Bәllidir ki, müsәlman xalqlar bunlara diqqәt göstәrә bilmәzlәr. Mühüm olan 

budur ki, siz müsәlman qadınlar, xüsusәn dә gәnc qadınlar, tәlәbә qızlar, elmi, ictimai vә 

siyasi fәaliyyәtlәrlә mәşğul olan xanımlar İslamın bu üsulunu ciddi vә kamil şәkildә 

izlәsinlәr, onu buraxmasınlar. Müsәlman qadının islamçı vә inqilabçı tәrbiyәsi İslam 

Respublikasının fәxridir. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadını xar etməkdə Qərbin müttəhim olması  

Mәn natiqlәrә vә tәbliğatçılara dәfәlәrlә demişәm ki, qadın mәsәlәsi barәsindә öz 

mövqeyini müdafiә etmәli olan biz deyilik. Süquta uğramış Qәrb mәdәniyyәti özünü 

müdafiә etmәlidir. Bizim, qadın üçün tәqdim etdiyimiz mәsәlәlәr elәdir ki, heç bir insaflı, 

düşüncәli insan onun qadın üçün yaxşı olmasını inkar edә bilmәz. Biz qadını iffәtә, 

ismәtә, hicaba, kişilәrlә qeyd-şәrtsiz qarışmamağa, insan mәqamını qorumağa, yad kişi 

lәzzәt alsın deyә onun qarşısında bәzәnmәmәyә dәvәt edirik. Mәgәr bu pisdir? Bu, 

müsәlman qadınının ucalığıdır. Bu, qadının ucalığıdır. Qadını bәzәnib küçә vә bazardakı 

kişilәrin baxışını cәlb etmәyә vә onların ehtiraslarını doyurmağa çağıranlar cavab 

vermәlidirlәr ki, nә üçün onu bu qәdәr aşağılayıb xar etdilәr. 

Ölkə qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 16 dekabr, 1992 

Qərb və qadınların öz əmlakından istifadə haqqının qadağan olması 

Keçmiş dövrlәrdәn bu günә qәdәr qadını bu qәdәr tәhqirә mәruz qoyan Qәrb dünyası 

bizә borcludur. Siz baxın, Avropada vә Qәrb ölkәlәrindә bir müddәt öncәyә qәdәr 

qadınların müstәqil әmlak hüququ yox idi. Mәn bir dәfә diqqәtlә Qәrbin statistikasını 

çıxardım vә bir söhbәtdә - deyәsәn dörd-beş il bundan öncәki cümә namazında bәyan 

etdim. Misal üçün, irәli sürülәn bütün iddialarla yanaşı, Qәrbdә günbәgün daha artıq 

müşahidә olunan maraqlı vә qәribә hicab açılımı ilә yanaşı, sonsuz vә nәzarәtsiz cinsi 
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qarışmalarla (elә bilirlәr ki, bu, qadına hörmәt vә dәyәr bildirmәkdir) yanaşı, eyni 

zamanda iyirminci әsrin әvvәllәrinә qәdәr qәrbli qadının özünә aid olan sәrvәtdәn azad 

şәkildә istifadә etmәyә haqqı olmamışdır, әri qarşısında özünün әmlakına malik 

olmamışdır. Yәni bir qadın әrә getdikdә onun sәrvәti, әmlakı vә mülkü әrinin ixtiyarına 

keçirdi, ondan istifadә etmәyә haqqı çatmırdı. Nәhayәt iyirminci әsrin әvvәlәrindә 

tәdricәn qadınlara mülkiyyәt hüququ, iş hüququ verildi. Yәni әn elementar insan 

hüquqlarından olan bu mәsәlә qadından әsirgәnirdi. Amma İslamda diqqәt göstәrilәn 

hәqiqi dәyәrlәrin tam qarşı tәrәfi üzәrindә daha çox tәzyiq vә tәkid olunurdu. Bizim hicab 

barәsindә bu qәdәr tәkid göstәrmәyimizin sәbәbi budur. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri və mütəxəssis həkim qadınlarla görüşdə 

çıxışdan; 25 dekabr, 1991 

İyirminci əsrin əvvəllərinə qədər Qərbdə mülkiyyət hüququnun olmaması  

Bu әsrin әvvәllәrinә, yәni iyirminci miladi әsrinin ikinci vә üçüncü onilliklәrinә qәdәr 

Qәrb ölkәlәrindә qadınların hәqiqi mәnada mülkiyyәt hüququ yox idi. Yәni qadın әrә 

getdikdә, әrinin icazәsi olmadan öz sәrvәtindәn istifadә edә bilmәzdi. Bunu qadını 

müstәqil bilәn İslamın hökmlәri ilә müqayisә edin. Mәgәr әrin haqqı çatırmı qadınına 

desin ki, sәn öz malınla bu işi gör, bu işi görmә?! İslamda әrә belә bir haqq verilmәmişdir. 

İmam Xomeyninin məqbərəsindəki çıxışdan; 4 iyun, 1997 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

İslamda qadının mülkiyyət hüququ 

Bu gün iddia edilir ki, Avropada qadın azaddır. Amma yarım әsr öncәyә qәdәr hәmin 

Avropada qadına öz şәxsi malından istifadә etmәyә icazә verilmirdi. İslamda qadın öz 

sәrvәtinin sahibidir; әri razı olsun, yaxud olmasın; atası razı olsun, yaxud olmasın. Fәrqi 

yoxdur. O öz sәrvәtindәn, malından vә әmlakından istifadә edә bilәr. Başqa bir kәsә 

aidiyyәti yoxdur. İslamın fikri budur. 

Xuzistan vilayətinin müdirləri və icraçı məsulları ilə görüşdə çıxışdan; 11 mart, 1997 

İslamda qadına kamil hüquq və şəxsiyyətin verilməsi 

Biz qadın hüquqları sahәsindә Qәrb mәdәniyyәti qarşısında nәinki xәcalәt hissi 

keçirmirik, hәtta ona qarşı tәlәbkar ruhumuz da var. Düşünürük ki, Qәrb mәdәniyyәti 

qadınlara çox zülm etmişdir. 1920-ci ildәn sonra Qәrb ölkәlәrindә tәdricәn qadınlar 

ictimaiyyәt vә siyasәt sәhnәsinә daxil oldular. Halbuki İslam 14 әsr öncә qadına kamil 

hüquq vә şәxsiyyәt bәxş etmiş, kişi vә qadın arasında heç bir fәrq vә imtiyaz 

tanımamışdır. 

"Qadın və qlobal İslam inqilabı" beynəlxalq konfransında çıxışdan; 6 fevral, 1988 

İslam Peyğəmbəri (s) və qadınların insani hüququ 

İslam hökumәti dövründә Mәdinәdә bir qadın Peyğәmbәri görmәyә gәldi. Sәhabәlәr 

gördülәr ki, әziz Peyğәmbәr (s) bu qadına çox mәhәbbәt göstәrdi, özünün, ailәsinin halını 

soruşdu, onunla sәmimiyyәtlә vә mәhәbbәtlә davrandı. O qadın gedәndәn sonra 

Peyğәmbәr (s) sәhabәlәrin tәәccübünü aradan qaldırmaq üçün buyurdu ki, bu qadın 

Xәdicәnin vaxtında (Mәkkәdә qorxu, nәzarәt vә şiddәt dövründә) bizim evimizә get-gәl 

edirdi. Yәqin ki hamının Peyğәmbәrin (ә) tәrәfdarlarını mühasirәyә saldığı vә 

Peyğәmbәrin әziz hәyat yoldaşı hәzrәt Xәdicәnin yanına heç kimin gәlmәdiyi zaman bu 
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xanım Xәdicә ilә get-gәl edirmiş. Rәvayәtdә dә göstәrilmir ki, bu qadın müsәlman 

olmuşdur, yoxsa yox. Güman ki, bu qadın hәlә müsәlman da olmamışdı. Amma keçmişdә 

belә bir xüsusiyyәtә malik olduğundan, belә sәmimiyyәt vә mәhәbbәt göstәrdiyindәn, әziz 

Peyğәmbәr (s) illәrcә sonra ona belә minnәtdarlıq bildirmişdir. 

Cümə namazı xütbəsindən; 20 oktyabr, 1989 

Qadının həqiqi hüququna riayət etməkdə İslam quruluşunun mütərəqqi 

olması  

İran İslam ölkәsi qadının vә ailәnin hәqiqi hüququna riayәt baxımından qәrblilәrdәn 

mütәrәqqidir. Qәrb ölkәlәrindә, xüsusәn dә Amerikada qadınlara qarşı edilәn zülmlәri vә 

hörmәtsizliklәri mәzәmmәt edir. 

Ölkə qadınlarının bir qrupu və məclisin qadın deputatları ilə görüşdə çıxışdan; 23 

noyabr, 1994 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadın hüquqlarını müdafiədə qərblilərin və onların davamçılarının yanlış 

üsulu  

Qәrb dünyasında qadın barәsindә düşünüb danışan şәxslәr vә onların buradakı bәzi 

tәqlidçilәri tәәssüf ki, yolu sәhv getmişlәr. Öz sözlәrinә әsasәn, onlar qadın hüquqlarını 

müdafiә etmәk istәyirlәr, lakin bu hüququ pis anlayırlar, İslamın baxışını pis yozurlar vә 

bәzәn cәhalәt üzündәn әn aydın İslam tәfәkkürünü tәnqid edirlәr.  

Qadının problem yaşadığı cәmiyyәtlәrdә (o cümlәdәn bizim öz cәmiyyәtimizdә tәәssüf 

ki, qadınlar ailәdә problemlәrlә üz-üzәdirlәr) qadın problemi necә deyәrlәr, qadın 

hüquqları tәrәfdarlarının irәli sürdüyü işçilik, fәhlәlik vә qadın peşәlәri kimi mәsәlәlәrlә 

aradan qaldırılmayacaq. Qadın toplumunun ehtiyaclı olduğu mәsәlә bu gün İslam İranında 

bәzi qәlәm sahiblәrinin vә İslam әleyhinә olan qәrb tәfәkkürlәrinin bәzi carçılarının 

söylәdiklәri deyil. Onlar tağut hökumәti dövründә bizim qadınlarımızı uçuruma çatdıran 

sәhvlәri tәkrarlayırlar. Ölkә qadınlarının problemlәri bu yollarla aradan qaldırılmayacaq. 

Hörmüzqan vilayətinin qadınları ilə görüşdə çıxışdan; 18 fevral, 1998 

Qərbli qadını model seçməklə qadın hüquqlarının yanlış müdafiəsi  

Tәәssüf ki, mәn bәzәn dillә qadın hüquqlarını müdafiә edәn şәxslәrin heç zaman 

qadınların xeyrinә olmayan sәhvlәr tәlәsinә düşdüyünü görürәm. Yәni qәrbli qadına baxıb, 

ondan örnәk götürmәk istәyirlәr. Halbuki onun baxışı İslam baxışı ilә kökündәn fәrqlidir. 

İslam baxışı o baxışdan qat-qat uca vә qadınlar üçün mәnfәәtlidir. Biz ondan öyrәnmәyә 

çalışmamalıyıq. Bәzilәri dә tәsirlәnirlәr. Onlar qadına zülm olunduğunu deyәndә bunlar 

bizim ölkәmizin daxilindә qadına zülm olunmadığını sübuta yetirmәk üçün elә sözlәr 

danışır, elә işlәr görür vә elә fikirlәr bildirirlәr ki, qadına zülmlә әsla әlaqәsi yoxdur. Mәn 

eşitdim ki, bәzi yerlәrdә qadınların idman sahәsindә bәzi qanun pozuntuları mövcuddur. 

Bunlar qanun pozuntularıdır, amma qadına zülmlә doğrudan da әlaqәsi yoxdur. 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 5 noyabr, 1996 
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Qadın hüquqlarını müdafiədə Qərb mədəniyyətinə təmayülü ortadan 

götürməyin zəruriliyi  

Mәn xahiş edirәm verilәn şüarlarda o mәsәlәlәri irәli sürmәyәk. Qәrb mәdәniyyәtinә 

tәmayülü öz mübarizәnizin sәbәbi etmәyin. Çünki әvvәla uğursuzdur. Ona görә ki, xalq 

qulaq asmayacaq, çoxları qәbul etmәyәcәklәr. Cәmiyyәtdә bu sözü qәbul etmәmәlәri 

mümkün olan fikir sahiblәri vә şәxsiyyәtlәr var. Onlar qarşıda dayanacaqlar. Onlar da 

qadınların hüquqlarını müdafiә etmәk istәyirlәr.  

İkinci isә hamı әl-әlә verib, qәdimdәn tapdanmış bir haqqı bәrpa etmәk istiqamәtindә 

çalışmaq әvәzinә, bir-biri ilә mübarizә aparmağa başlayırlar. O yanlış axın da öz 

vәziyyәtindә axacaq vә faydası olmayacaq. 

Üçüncüsü isә budur ki, mәslәhәt deyil, Allah-Taala razı deyil. İnsan gәrәk Allahın razı 

olduğu işi görsün. Bu mübarizәdә, bu hökumәtdә vә indi gördüyümüz işlәrdә bizim 

mәqsәdimiz Allahın razılığıdır. Əgәr Allah razı olmasa, onun heç bir şeyini istәmirik. 

İnsan Allahı özündәn razı etmәlidir. Biz dörd gün burada yaşayırıq, nәfәs alırıq. Sonra elә 

bir yerә çatırıq ki, orada yeganә olan, әvvәl vә son olan Allahın razılığı insana fayda 

yetirir. İnsan gәrәk Allah-Taalanı razı edәn iş görsün. 

İslam Şurası Məclisinin üzvü olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 21 iyul, 1997 

Feminist görüşlərdən uzaq durmaq 

Qadın mәsәlәlәrini ortaya qoymaqda vә onların cәmiyyәtdәki problemlәrini hәll 

etmәkdә hәr növ feminist vә cinsiyyәt әleyhinә tәmayüllәrdәn çәkinmәk lazımdır. 

Məclis üzvü olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 6 oktyabr, 2001 

Keyhan qəzeti 

İslam cəmiyyətində qadın hüquqlarının bərpasının lazımlığı  

İslam cәmiyyәtindә vә bizim cәmiyyәtimizdә qadınların hüququnun bәrpası 

istiqamәtindә mütlәq hәrәkәt edilmәlidir. Lakin İslam әsasında vә İslam mәqsәdi ilә. 

Qadın bütün cәmiyyәtlәrdә, o cümlәdәn bizim cәmiyyәtimizdә zülmә vә mәcbur edilәn 

çatışmazlıqlara düçar olur. Bu çatışmazlıq özbaşınalıq mәnasında olan azadlıq çatışmazlığı 

deyil. Bu çatışmazlıq elm, bilgi, tәrbiyә, әxlaq, inkişaf vә istedadların çiçәklәnmәsi üçün 

meydanların vә fürsәtlәrin çatışmazlığıdır. Bunu tәmin etmәk vә axtarmaq lazımdır. Bu, 

İslamın tәkid göstәrdiyi mәsәlәdir. 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Qadınların hüququnun bərpası üçün düzgün hərəkətin xüsusiyyətləri  

Hәr bir ictimai hәrәkәtdә, hәrәkәt o zaman düzgün olacaq, düzgün nәticәlәrlә 

sonuclanacaq ki, ağıla, düşüncәyә, düzgün seçimә, mәslәhәtә, düzgün vә әqli tәmәllәrә 

әsaslansın. Qadınların hüququnun bәrpası mәqsәdi ilә görülәn hәr bir hәrәkәtdә eynilә bu 

mәsәlә nәzәrә alınmalıdır. Yәni hәr bir hәrәkәt ağıllı vә varlığın hәqiqәtlәrinә әsaslanan 

bir baxış әsasında olmalıdır. Yәni qadının tәbiәti vә fitrәti, kişinin tәbiәti vә fitrәti, qadına 

mәxsus mәsuliyyәt vә peşәlәr, kişiyә mәxsus mәsuliyyәt vә peşәlәr vә bunların arasında 

müştәrәk olan peşәlәr gözlәnilsin, tәsirlәnmәkdәn vә tәqlidçilik üzündәn bir iş baş 

vermәsin. Əgәr bir hәrәkәt tәsirlәnmәkdәn, tәqlidçilikdәn, kor-koranә vә gözübağlı 

qәrardan irәli gәlsә, zәrәrli hәrәkәt olacaq. 
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"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Qadını əxlaqi, qanuni və məntiqi müdafiə  

Diqqәt yetirilmәsi lazım olan başqa bir mәqam qadını әxlaqi vә qanuni müdafiәdir; 

xüsusәn dә ailә daxilindә. Qeyd olunduğu kimi qanuni müdafiә qanunları düzәltmәklә vә 

lazımi qanunlar qәbul etmәklә, әxlaqi müdafiә isә bu mәsәlәni ortaya atmaqla, bunu 

düzgün anlamayan, qadını evdә kişinin zülmü altında olan vә mәnәvi özünüislah 

imkanından uzaq bir xidmәtçi kimi düşünәn vә belә dә әmәl edәn şәxslәrlә mübarizә 

aparmaqladır. 

Bu düşüncәyә qarşı güclü vә şiddәtli şәkildә mübarizә aparılmalıdır; sözsüz ki, 

tamamilә mәntiqli vә әqli formada.  

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

İran qəzeti 

Qadının cəmiyyətdə inkişafının düzgün hərəkəti  

Hәr bir ictimai hәrәkәtdә, hәrәkәt o zaman düzgün olacaq, düzgün nәticәlәrlә bitәcәk 

ki, ağıla, düşüncәyә, düzgün seçimә, mәslәhәtә, düzgün vә әqli tәmәllәrә әsaslansın. 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Qadın əleyhinə tarixi zülmlə mübarizədə peşəkarlığın lazımlığı  

Mәqsәdim bu idi ki, zaman boyunca cәhalәtlәr sәbәbindәn hәr birinin özü üçün 

mövqeyi nәzәrә alınmamışdır. Bu üzdәn kişi qüdrәtli vә güclü olduğuna görә hegemonluq 

vә zülm etmişdir. Qadın tarixi bir zülm görmüşdür. Diqqәt yetirin ki, mәsәlә tarixi bir 

zülmlә mübarizә mәsәlәsidir. Buna görә, әgәr bu mübarizә tәlәsik, naşılıqla, bәsit şәkildә 

vә nә etmәk istәdiyimizi bilmәdәn görülsә, şübhәsiz, mübarizәni vә onun qәlәbәsini 

geriyә salacaq. Buna görә çox peşәkarlıqla, lakin daim işlәmәk lazımdır. 

İslam Şurası Məclisinin üzvü olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 21 iyul, 1997 

İslamın qadına qarşı hörmətli, məsləhətli və ağıllı üsulu  

İslamın vә İran İslam Respublikası quruluşunun qadına qarşı üsulu hörmәtli, 

mәslәhәtli, ağıllı vә bәşәriyyәtin xeyrinәdir. Qәrblilәrin qadın barәsindә icra etdiklәri isә, 

qadının insani hüquqlarının ziddinәdir.  

Qәrblilәr ajiotaj yaratmaqla bizi öz haqq yolumuzu davam etdirmәkdәn saxlamaq 

istәyirlәr. Amma İranın müsәlman, imanlı vә inqilabçı qadınları İslam hökmlәrinә vә 

özlәrinin dini vәzifәlәrinә әmәl etmәklә hegemonçu tәbliğatçıların ağzından vuracaqlar. 

Müsəlman qadınlarla görüşdə çıxışdan; 8 dekabr, 1993 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadınlarla rəftarda qanunları islah etməyin əhəmiyyəti  

İslamın qadınlar barәsindәki fikri açıq vә aydındır. Qadını müdafiә etmәk üçün 

mövzudan kәnar sahәlәrә daxil olmaqdan çәkinmәk lazımdır. Qanunlarda düzәlişlәr etmәk 

vә yeni qanunlar qәbul etmәklә xüsusәn ailәlәr daxilindә qadını әxlaqi vә qanuni cәhәtdәn 

müdafiә etmәk lazım vә zәruridir. Qadını evdә kişinin zülmü altında olan vә mәnәvi 
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özünüislah imkanından uzaq bir xidmәtçi kimi düşünәn şәxslәrә qarşı güclü vә şiddәtli, 

eyni zamanda tamamilә mәntiqli vә әqli şәkildә mübarizә aparılmalıdır. 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

İran qəzeti  

Ailədə qadına zülm edənlərə qarşı qanuni və əxlaqi tədbir  

Cәmiyyәt qadına zülm etmәyi özlәrinin haqqı bilәn şәxslәrә qarşı hәm qanuni, hәm 

әxlaqi cәhәtdәn sәrt tәdbir görmәlidir. Qanun da gәrәk bu sahәdә sәrt cәzalar nәzәrdә 

tutsun. Mәn burada deyirәm. Qәrb ölkәlәrindә bütün bu şüarları vermәlәrinә baxmayaraq, 

hәlә bunu tәmin edә bilmәmişlәr. Yәni ailәlәr daxilindә әrlәri tәrәfindәn döyülәn qadınlar, 

atalarının әli ilә yaralanan vә döyülәn qızlar çoxdur. Bu sahәdә dәhşәtli vә üzücü 

statistikalar mövcuddur. Lakin orada başqa bir şey dә var vә o, insan öldürmәkdir. 

Asanlıqla qan tökürlәr, rahatlıqla öldürürlәr. İlahi tәlimlәrdәn heç bir bәhrә götürmәyәn 

cәmyyәtlәrdә insan öldürmәk, tәәssüf ki, İslam cәmiyyәtindәki kimi qәbahәtli sayılmır. 

Qadınları öldürmәk Qәrb ölkәlәrindә, xüsusәn dә Amerikada yayılmış çox çirkin vә nifrәt 

oyadan bәlalardan biridir. Xoşbәxtilkdәn bunlar bizim ölkәmizdә bu sәviyyәdә deyil. Bәzi 

istisnaları çıxmaq şәrti ilә belә şeylәr görünmür. Amma hәr halda, qadına qarşı hәr hansı 

bir zülm, hәr hansı bir fiziki şiddәt çox ağır tәdbirlә qarşılaşmalıdır. Bu zaman bizim İslam 

cәmiyyәtimiz bu sahәdә İslamın istәdiyi sәviyyәyә çatacaq. 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 

Qanunun sayəsində qadının ər evində təhlükəsizlik hiss etməsi 

Əgәr qadının әr evindә tәhlükәsizlik hiss etmәsi üçün qanunlar vә qәrarlar qәbul etdirә 

bilsәniz, çox yaxşıdır. İnsan çox zәhmәtlә, mәhәbbәt vә şәfqәtlә, ata vә anaya eşqlә bir qız 

böyüdür. Gәnclik yaşına çatır. Hәlә ata vә ana evindә uşaqdır, uşaq sayılır. Sonra әr evinә 

gedir. Hәr bir şeyi anlamaq, hәr bir işi görmәk vә hәr bir işi bacarmaq gözlәnilәn bir 

xanım kimi yüngül bir sәhv baş verdikdә, sәrt reaksiyaya mәruz qalır. Bu baş 

vermәmәlidir. Elә edin ki, qadın әr evinә getdikdә – hansı yaşda olursa olsun – 

tәhlükәsizlik hiss etsin, hiss etsin ki, tәzyiq görmәyә bilәr. Diqqәt yetirirsiniz? Əgәr bunu 

tәmin edә bilsәniz, mәnim fikrimcә çox böyük addım atmısınız. Əgәr tәzyiq görsә, özünü 

müdafiә edә bilsin. Onun ixtiyarında qanuni imkanlar olsun. Öz haqqını müdafiә edә 

bilsin. Əgәr bu olsa, mәnim fikrimcә çox böyük iş görülmüşdür. Mәnim әn böyük istәyim 

vә әn çox nigarançılığım budur ki, bu tәmin olunsun. Görürәm ki, bu indi tәmin olunmur, 

hәtta mömin ailәlәrdә, tәqvalı ailәlәrdә dә yoxdur, bugünkü ailәlәrdә dә yoxdur. Bir 

doktor xanım bir neçә il bundan öncә burada bizә şikayәt etmişdi ki, elә dә savadı 

olmayan әri bu doktor xanıma hegemonluq edir. Bu xanım da özünü müdafiә edә bilmirdi. 

Belә nümunәlәr var. Tәәssüf ki, indi belәdir. Əgәr bacarsanız, bunu qayda vә qanunlarla 

düzәldin.  

İslam Şurası Məclisinin üzvü olan qadınlarla görüşdə çıxışdan; 21 iyul, 1997 

Qərbin İran əleyhinə düşmən təbliğatına qarşı tədbir 

Təbliğatın siyasi və qeyri-həqiqi olması  

Bu gün İslam vә inqilab düşmәnlәrinin İranda qadınların vәziyyәtinә dair tәbliğatı 

düşmәn tәbliğatı, hәrtәrәfli siyasi, qeyri-hәqiqidir vә İran İslam Respublikasına qarşı 



 164 

tәzyiq xarakteri daşıyır. İndiki vәziyyәtdә düşmәnlәrin tәbliğatını zәrәrsizlәşdirmәk üçün 

İslam cәmiyyәtinin qadınlarının vәzifәsi çox böyük vә әhәmiyyәtlidir. 

Ölkə qadınlarının bir qrupu və məclisin qadın deputatları ilə görüşdə çıxışdan; 23 

noyabr, 1994 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qərbin mədəni hücumu  

Hәr bir xalqın kimliyi onun mәdәniyyәti ilәdir. Elmi üstünlük әldә edәn qәrblilәr bütün 

dünyanı özününkü bilmәyә çalışdılar. Bu yalnız mәdәniyyәtlә mümkündür. İndi sizin 

paltarınız haranındır? Kimin qalstuku, yaxud bantı olmasa, rәsmi mәclisә buraxılmır. Bu, 

mәdәniyyәtin eksportudur. Mәcburi mәdәniyyәt budur. Siz dә onların yaşadığı kimi 

yaşamalısınız. Əgәr qadın mәsәlәsindә sizin rәftarınız onlar kimi olmasa, sizә güclü 

hücum etmәyә başlayırlar. Bunlar mәdәni hücumun qlobal sahәlәridir. 

İranın xaricdəki mədəni nümayəndələrilə görüşdə çıxışdan; 1 sentyabr, 1997 

Keyhan qəzeti 

Qərbin qadın barəsində mühakiməsi  

Qadın mәsәlәsi dә belәdir. İnqilabın әvvәlindәn indiyә qәdәr 19 il әrzindә İslam 

Respublikası quruluşunun vә İslamın qadına baxışına qarşı ardıcıl olaraq mәnasız sözlәr 

danışırlar. İslam özünün qadınlara vә qadınların cәmiyyәtdәki roluna – fәrdi roluna, ailә 

roluna, siyasi vә ictimai roluna qarşı baxışına bütün iddiaçı xalqların әmәl etmәli 

olduğunu iddia edә bilәr. Əgәr bu sahәdә Qәrb ölkәlәri mühakimә stolu arxasında oturub 

cavab vermәli olsalar, şübhәsiz, rüsvay olarlar.  

İmam Xomeyninin vəfatının ildönümü mərasimində çıxışdan; 4 iyun, 1997 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Fəsad və çılpaqlığın qarşısını almaq – İranın qadına qarşı çıxdığını 

göstərmək üçün bir bəhanə 

Bu bir neçә ildә İslam İranının qadına qarşı çıxmasını göstәrmәk istәyәn hegemonçu vә 

sionist tәbliğatın bundan başqa bәhanәlәri olmayıb. Deyirlәr ki, bugünkü İranda Qәrbin 

muzdur rejiminin әli ilә düzәldilmiş mәcburi fәsad dayandırılmış, çılpaqlıq, qadın vә 

kişinin qeyri-sağlam qarışması әnәnәsi lәğv edilmişdir.  

“İmam Xomeyninin baxışında qadın şəxsiyyətinin araşdırılması” seminarına 

müraciətdən; 25 oktyabr, 1989 

İranın qadın hüquqlarını pozmaqda ittiham edilməsinin səbəbi  

Qadın hüquqlarının pozulması iddiası, hicabı vә şәriәt hüdudlarını qorumaqla ölkәnin 

әn yüksәk fәaliyyәtlәrindә iştirak edәn iranlı qadının uca mәqamını bәyәnmәyәn şәxslәrin 

atdığı böhtandır. Onlar qadın vә kişi münasibәtlәrinә hakim olan pozğunluğu vә Qәrb 

cәmiyyәtlәrindә qadından namәrdcәsinә istifadәni qadının ictimai hәyatında ideal proqram 

sayırlar.  

Hacılara müraciətdən; 29 may, 1993 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  
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Müsəlman qadının şəxsiyyəti, izzəti və Qərbdən təsirlənənlərin ajiotajı 

Haqq dövlәti qurduqdan sonra Allahın lütfü ilә İran İslam ölkәsinin qadınları öz hәqiqi 

şәxsiyyәtlәrini böyük hәddә әldә edә bildilәr, müxtәlif meydanlara qoşuldular vә 

müsәlman qadının ruhiyyәsinin әzәmәtini göstәrdilәr. Siz nümunәsini bu şәhid anasının, 

bizim әziz analarımızın vә digәr şәhidlәrin dilavәr analarının vәziyyәtindә gördünüz vә 

görürsünüz. Mәn harada şәhid anaları ilә qarşılaşmışamsa, onları hәtta şәhid atalarından 

da güclü görmüşәm. Nümunәsini adәtәn bu böyük vә şücaәtli anaların ruhiyyәsindә görә 

bilәrsiniz. Bu müsәlman qadının siyasi vә mәdәni meydanlarda yaratdığı әzәmәtdir. Lakin 

onlar gәlib İslam Respublikasında qadın hüquqlarının tapdanması barәsindә yazır vә 

ajiotaj yaradırlar. Əgәr biz onları razı salmaq üçün qadının izzәtinә sәbәb olan İslam 

dәyәrlәrinә zidd bir söz danışsaq, qadın barәsindә böyük sәhv etmiş olacağıq. Nә üçün 

kimlәrsә qadın barәsindә, yaxud insan hüquqları sahәsindә elә danışmalıdırlar ki, sanki biz 

çalışıb özümüzü qәrblilәrin fikirlәrinә yaxınlaşdırmalı vә onlarla tanış etmәliyik? Onlar 

sәhv edirlәr. Onlar öz fikirlәrini bizә yaxınlaşdırmalıdırlar. Onlar qadın mәsәlәsinә, insan 

hüquqlarına, azadlığa vә demokratiyaya dair özlәrinin yanlış vә puç baxışlarını 

düzәltmәlidirlәr, İslamın nәzәri ilә uyğunlaşdırmalıdırlar. Bu tәrәfdәn bәzilәri 

tәsirlәnmәmәlidirlәr. 

Tehran vilayətinin şəhid sərdarlarının ailələri ilə görüşdə çıxışdan; 7 may, 1997 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

İslamın qadın barəsindəki fikirlərinin Qərbdə tanınmaz qalması  

İslam mәdәniyyәti vә İslam baxımından qadının mәqamı Qәrb dünyası üçün tanınmaz 

qalmışdır. İslam mәdәniyyәti bütün sahәlәrdә, xüsusәn dә qadının mәqamı sahәsindә 

Qәrbin tәnәzzülә uğramış mәdәniyyәtinin tәsirindәn dünya vә dünya qadınları üçün 

tanınmaz qalmışdır. Qәrb dünyası düzgün şәkildә xәbәrdar deyil vә bu, insanlar әleyhinә 

tәxribat aparan beynәlxalq tәxribatçı qurumların işidir. Onlar qadın hәyatının hәqiqi 

mәfhumunu vә İslamın qadın barәsindәki nәzәrini söylәmirlәr. 

Cümə namazı xütbəsindən; 24 yanvar, 1986 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti  

Qadın məsələləri barəsində televiziya və radionun vəzifəsi 

Qadının məqamının və ailədəki rolunun izah olunması  

Radio vә televiziyada qadın mәsәlәsi barәsindә elә işlәr görülmәlidir ki, onun ailә 

mәqamı cәmiyyәtdә düzgün şәkildә izah olunsun. 

Televiziya və radio işçilərilə görüşdə çıxışdan; 1 avqust, 1996 

Keyhan qəzeti 

Qadın və kişi münasibətlərində İslamın baxışının izah olunması  

Burada televiziya vә radionun İslam mәdәniyyәtinin bütün sahәrlәrdәki, xüsusәn dә 

qadın vә kişi münasibәtlәrinin vә qadının ictimaiyyәtdә rolu barәsindәki gözәlliklәrini 

göstәrmәkdә olan vәzifәsi aşkarlanır. Televiziya vә radionun çox mәsuliyyәti var. Radio 

vә televiziya bir әylәncә maşını deyil, öyrәdәn bir tәşkilatdır. 

Həkimlər, feldşerlər, ölkənin ali tibb mərkəzlərinin işçiləri ilə görüşdə çıxışdan; 6 

dekabr, 1989 
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Proqramlarda qadınları alçaldan rollardan çəkinmək  

Radio vә televiziyanın keçmiş proqramlarında qadın mәsәlәsi barәsindә dә iki әsaslı 

eyib mövcud idi: biri bu idi ki, hicabın dәyәri itmişdi, bundan daha böyük olan o idi ki, 

qadına alçaldıcı rollar verilirdi. Birinci eyibdә bir dәyәr sual altına düşür vә tapdanır. O, 

hicab dәyәridir. Amma ikinci eyibdә bәzәn qadın üçün nәzәrdә tutulan bütün bәşәri 

dәyәrlәr sual altına düşür. Aşiqanә bir dastan nәql olunur. Bu dastanda qadın hәr halda, 

sionistlәrin vә imperialistlәrin bәyәndiyi rola malik olur vә çox zaman yaxşı bir ana, yaxşı 

bir hәyat yoldaşı vә işgüzar bir insan surәtindә tәqdim olunmur. Bu iki eyib aradan 

qaldırılmalıdır. 

Radio və televiziyanın siyasətlərini təyin edən şuranın üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 5 

mart, 1991 

Qadının dəyər rolunu və şəxsiyyətini göstərmək  

Biz gәrәk qadını hәm hicablı göstәrәk, hәm dә İslamın vә inqilabın onun üçün nәzәrdә 

tutduğu dәyәrlәrlә - yәni nәcibliklә vә qadın iffәti ilә. Ən mühüm mәsәlә qadının iffәt 

gövhәri, ailәnin әsas elementi vә әsas sütunu olması, cәmiyyәtin fәaliyyәtlәrinin әsas üzvü 

vә әsas sütünu olması, cәmiyyәtin vә kişilәrin inkişafında qadının tәsiri, bizim keçmiş 

hadisәlәrimizdә, o cümlәdәn inqilabda, müharibәdә vә digәr hadisәlәrdә qadının tәsiridir. 

Radio və televiziyanın siyasətlərini təyin edən şuranın üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 5 

mart, 1991 

Qadın təşkilatlarının və orqanlarının təşkil edilməsi 

Qadınların İslam təşkilatlarının yaradılması  

Birinci növbәdә әsl İslam mәdәniyyәti yayılmalıdır. Bu zaman tәbii formada qadınlar 

da bu nemәtdәn bәhrәnәcәklәr. Sonrakı mәrhәlә isә qadınlara mәxsus tәşkilatların 

yaradılmasıdır. Mәnim mәlumatım qәdәrincә, qadınlara mәxsus olan çox düzgün vә 

sanballı bir tәşkilat yoxdur. İndi mövcud olanların bu mәqsәd üçün yetәrli olduğunu 

düşünmürәm. Buna görә bacılara tәklif edirәm ki, qadınların İslam tәşkilatlarını yaratmağa 

çalışsınlar vә bununla qadın hüquqlarının, mәsәlәlәrinin vә problemlәrinin müxtәlif 

cәhәtlәrini araşdıra bilsinlәr. 

“Qadın günü” jurnalının xüsusi buraxılışı ilə müsahibədən; 25 aprel, 1981 

İslam Cümhuriyyəti qəzeti 

Çıxış yolları tapmaq üçün işçi qrupları təşkil etmək  

Mәn düşünürәm ki, Qadınlar cәmiyyәti әgәr ciddi surәtdә özünә aid olan mәsәlәlәrlә 

mәşğul olmaq istәyirsә, qadınlara yaxşı gәlәcәk vә hidayәt hazırlamaq üçün işçi qrupları, 

yәni müәyyәn sahәlәrdә xüsusi nәzәrlәri bәlli edәn vә çıxış yollarını tәqdim edәn qruplar 

tәşkil etsin.  

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1985 

Qadınların işi ilə məşğul olmaq üçün özəl təşkilat  

İnqilab sәddi sındırdı, qadınlar üçün yeni yol açdı. Onlar inqilabın işlәrindә güclü vә 

geniş fәaliyyәt göstәrә bildilәr. Baş verәn әzәmәtli nümayişlәr, toplantılar vә seçkilәrdә 

iştirak bu yeni yolun başlanğıcı idi. Lakin bu, şübhәsiz ki, keçmişdәki uzun dövrün 

geriliklәrini düzәldә bilmәzdi vә bilmir. Əgәr biz iranlı qadının İslamın nәzәrdә tutduğu 
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mәqamda olmasını istәyiriksә, qadın mәsәlәlәri sahәsindә çox işlәr görmәliyik. Bunun 

xüsusi bir tәşkilat lazımdır, bunu bir nazirliyә, yaxud müştәrәk bir quruma tapşırmaq 

olmaz. 

"Günün qadını" jurnalına müsahibədən; 4 mart, 1988 

Qadınların mədəni-ictimai şurasının vəzifələri  

Mәnim demәk istәdiyim budur ki, bizim cәmiyyәtimizdә qadının vәziyyәtindә görünәn 

hәr bir nöqsanın çarәsi vardır. Çünki İslam dini qadına kamil vә kompleks baxışa 

malikdir. Çarә yollarını tapmaq lazımdır. Qadınların mәdәni-ictimai şurası tәşkil olunanda 

mәhz bu mәsәlәlәr nәzәrә alınmışdı. O cәmdә cәnab Əhmәdi vә digәr qardaşlar da iştirak 

edirdilәr. Biz bu gün baxmalıyıq ki, İslamın qadın üçün istәdiyi yolda hәrәkәt etmәkdәn 

ötrü qadınların hansı qanuni vasitәlәrә ehtiyacı var, hansı sahәlәrdә düşüncәlәr vә 

tәfәkkürlәr lazımdır, hansı yollar göstәrilmәlidir, hansı idarәlәr yaradılmalıdır. Onlar üçün 

bunları hazırlamalı vә tәşkil etmәliyik. Əlbәttә, bu işlәri, bu mәnәvi himayәlәri (mәqsәdim 

maddi himayәlәr deyil, maddi himayәlәrdә hamı şәrikdir) tәşkil vә idarә etmәk üçün bir 

mәrkәz olmalıdır. Bu mәrkәz siz qadınların üzvü olduğunuz Qadınların mәdәni-ictimai 

şurasıdır.  

Siz bu mәsәlә üzәrindә düşünmәlisiniz. Mәclislә vә hökumәtlә dә әlaqәniz var. Bundan 

әlavә, Mәdәni İnqilab Ali Şurasının qәrarlarının icra olunması qanunla vacib edilmişdir. 

Bu şuranın tәşkil olunduğu ilk dövrlәrdә hәzrәt İmam açıq buyurdu ki, bu iclasın qәrarları 

mütlәq icra olunmalıdır. Ümumiyyәtlә siz qadınların tәşkil etdiyi bu toplum o mәrkәzә 

bağlıdır. Ciddi düşünmәli vә qadınların probleminin nә olduğunu bilmәlisiniz. Əlbәttә, 

mәqsәd bu kiçik vә ümumi problemlәr deyil. Sığorta problemi vә digәr mәsәlәlәr müxtәlif 

şöbәlәrdә hәll olunmalıdır. Bunlar xüsusi toplumun araşdırmalı olduğu mәsәlәlәr deyil.  

Siz baxmalısınız ki, qadın olduğuna görә qadının hansı vәzifәlәri var vә bu vәzifәlәri 

icra etmәk üçün hansı yönәltmәlәrә ehtiyaclıdır. Öz ictimai vә insani hüquqlarından 

faydalanmaları üçün qadınlara hansı tövsiyәlәr olunmalıdır vә hansı qanunlar lazımdır, 

işlәrin bir hissәsini öhdәsinә götürmәk üçün hansı komitәlәr yaranmalıdır. Siz bunları 

araşdırın, sonra müxtәlif qurumlara, misal üçün, mәclisә, yaxud Mәdәni İnqilab Ali 

Şurasına tövsiyә edin ki, qanun qәbul etsinlәr vә bu işlәr görülsün.  

Qadınların mədəni-ictimai şurasının üzvləri ilə görüşdə çıxışdan; 6 yanvar, 1991 

Qadınların ucalığı üçün dua  

Ümidvarıq ki, Allah-Taala ölkә mәmurlarına, qanunvericilәrә, qadın mәsәlәlәri barәdә 

proqram hazırlayanlara, qadın mәsәlәsi sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn şәxslәrә kömәk etsin! 

Yanlış olan әcnәbi vә mәcburi üsullara yönәlmәdәn vә meyl göstәrmәdәn düzgün İslam 

yolunu tapa bilmәlәri üçün onlara uğur bәxş etsin! İnşallah o yolda hәrәkәt etsinlәr! Bizim 

ölkәmizin qadınları İslamın onlar üçün istәdiyi vәziyyәtә vә sәviyyәyә, maddi vә mәnәvi 

xoşbәxtliyә, dünya vә axirәt xoşbәxtliyinә şamil olan vәziyyәtә çatsınlar! 

İlahi! Sәni Fatimeyi-Zәhraya (s), Zeynәbi-Kübraya (ә), Fatimә vә Zeynәbin ruh bәxş 

edәn mәktәbinә and veririk, bizim ölkәmizin qadınlarını onların uca İslam mәqsәdlәrinә 

nail et! 

İlahi! Qadınların inkişaf vә ucalığının maneәlәrini aradan qaldır!  

İlahi! Bizim hamımızı hәzrәt Bәqiyyәtullah Əzәmin (ә) xeyir-dualarına şamil et! 

Ümidvarıq Allah-Taala sizin hamınıza uğur versin vә salamat etsin! 

"Kövsər təvəllüdü" bayramı münasibəti ilə Azadlıq idman kompleksində xanımlarla 

görüşdə çıxışdan; 22 oktyabr, 1997 
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