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  )4(»زنان« ةدربار»امام«از  ييها ناشنيده
 كنند يم يداركه بچه نگه ييرا به جاها تانيها را كشاندند به ادارات، وبچه [بانوان] اگر شما امام:

 ها،يمفاسد است!/ دزد »يا اكثر همه«ها منشأ   عقده ني/اشود يم داي، عقده در او پديسپرد
ه باشد، كهر  شيه از مادرش جدا شد، پك يا بچه /شود يم دايها پ عقده نياز ا انتهايخ ها،يآدمكش

  الزم دارد بچه يمحبت مادر /ندك  يم دايعقده پ
 »يمعنـو  انيـ ب« ياست كه توسط واحـد پژوهشـ   يهفت قسمت ةمجموع كي» انزن« ةدربار يا و امام خامنه ينياز امام خم ييها دهيناشن«

ـ اسوم  قسمت .كند يم ميتقد يرانيبانوان ا ژهيبار منتشر و به نسل جوان و به و نياول يشده و برا دهيو گز يگرداور مجموعـه را در ادامـه    ني
  :ديخوان يم

 مبدأ رد،ك دايپ هك عقده /ندك  يم دايپ عقده ،باشد هك هر شيپ ،شد جدا رشماد از هك يا بچه |امام خميني  
/ شغل مادر همان شغل انبياست، اين شغل بزرگ را الزم دارد بچه يمحبت مادر/  شود  يم مفاسد از ياريبس

  درنظر مادرها كوچك كردند
 و ندك تيترب را بچه هك است نكمم مادر كي .شرورند مبدأ ند،ك تيترب بد را بچه هك باشد يمادر نخواسته يخدا اگر و راتنديخ مبدأ مادرها

 نيا در األسف مع. بشود امت كي تكهال موجب و ندك تيترب بد هك است نكمم و بدهد نجات را امت كي بچه كي آن و ند،ك تيترب خوب
 ادارات يتـو  شـما  سـت، ين يزيـ چ يدار بچـه  هك دردنك قيتزر مادرها به. نندك جدا ها  بچه از را مادرها هك ردندك وششك نهايا سلطنت، طول
 ،ياجنبـ  اشـخاص  و گـر يد يجاهـا  و پرورشـگاهها  در بردند و مادر يدامنها از بشوند تيترب ديبا هك را معصوم يها  بچه نيا ردندك جدا. ديبرو

 دايـ پ هكـ  عقـده  نـد، ك  يم دايپ عقده شدبا هك هر شيپ شد جدا مادرش از هك يا بچه. فاسد تيترب ردند،ك  يم تيترب را آنها م،يرح ريغ اشخاص
 از اش  ياريبسـ  هـا   عقده و شود،  يم دايپ هك است ييها عقده يرو شود  يم واقع هك ييقتلها نيا از ياريبس. شود  يم مفاسد از ياريبس مبدأ رد،ك
ـ  مـادر . دارد اجياحت مادر به وچولوك بچه گر،يد يجا كي در او و گر؛يد يجا كي در او. باشد جدا اوالد از مادر هك شود  يم دايپ نيا  يشـغل  كي

 گذاشته منت يتعال و كتبار يخدا اند،  آمده ايانب اصلًا هكنيا. ردندك كوچك مادرها نظر در را ايانب بزرگ شغل نيا است،يانب شغل همان هك دارد
 ننـد، كب هيكتز را مردم هك است نيا ايانب شغل. را مردم يها  بچه ندكب هيكتز هكنيا تا مردم، خود از است فرستاده غمبريپ هكنيا به مردم بر است
 شـروع  مـادر  دامـن  از نند،كب ديبا دانشگاهها هك است ينيهم ند،كب ديبا معلم هك است ينيهم ند،كب ديبا مادر هك است ينيهم نيا نند،كب آدم
  )1358 ريت 26 | 137ص ،9  ج امام، فهيصح( ...شود،  يم

ردن بچه كبزرگ، جدا  ةعقد كيمبدأ /كند يم دايورشگاه بزرگ شود، عقده پكه در پر يا بچه |امام خميني 
  الزم دارد بچه يمحبت مادر ت/از مادر اس

 شـغل  يكي. ديدار فيشر اريبس شغل تا دو خانمها شما. ديدار فيشر شغل دو د؛يهست معلم دييگو مي خودتان حاال هك طوري به خانمها شما
  ...  عالَم همه از است بهتر شما براي د،يبده ليتحو جامعه به اگر شما خوب فرزند كي. است باالتر اشغله همه از نيا هك فرزند، تيترب

 ردنـد ك غيتبل. رنديبگ مادرها نيا از خواستند مي را شغل نيا طاغوتي ومتكح آن در األسف مع هك است؛ اوالد تيترب شغل شغل، كي پس
 بشوند، جدا ها بچه از مادرها هك خواستند مي هكنيا براي مادرها؛ نظر در ردندك منحطش را فيشر شغل نيا...  ندكب داري بچه چرا زن هكنيا به

 وقتـي  پرورشگاه در بچه و نندكب خواهد مي دلشان آنها هك ييارهاك كي بروند حده  علي هم مادرها نند؛ك بزرگ ها پرورشگاه در ببرند را ها بچه
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 سر بخواهد اجنبي با مادر بدون و پرورشگاه در بچه وقتي. ندك مي دايپ عقده ست؛ين بشود بزرگ مادر دامن در هك اي بچه كي بشود، بزرگ هك
ـ ا از شـود،  مي واقع جامعه در هك ييها مفسده نيا از ارييبس. ندك مي دايپ عقده بچه نيا بشود، مك او سر از مادر محبت و باشد داشته ارك و  ني

 محبـت . اسـت  مـادر  از بچـه  ردنك جدا نيا بزرگ، ةعقد كي مبدأ. دارند عقده هك هستند ييانهاانس نيا از دارند؛ عقده هك هستند ييها بچه
 اول در هست؛ شما اول شغل نيا نند،ك درست انسان هكنيا براي آمدند هم ايانب و است ايانب شغل هك شغل نيا ن،يبنابرا. بچه دارد الزم مادري

  )1358خرداد  21 |در جمع بانوان فرهنگي و معلم|90، ص: 8 ام، جفه امي(صح ...د،يهست معلم شما چون وه. بچ تيترب

 نيا /نندك  يم دايپ عقده رفتند ها پرورشگاه در و اند  شده جدا مادر دامن از هك ييها بچه |امام خميني 
باالتر از و /دامن مادر بزرگترين مدرسه شود  يم حاصل بشر در هك است يمفاسد ثركا اي همه منشأ ها  عقده

  لمي استمع
 آن و. است باالتر مطلب كي خانمها يبرا[اما]  ....استيانب شغل همان است؛ اللَّه شغل همان هك ديدار فيشر اريبس شغل كي نيمعلم شما
 بيذكـ ت نهـا يا داشـتن،  اوالد تيـ ترب از و داشـتن  اوالد از و بـودن  مـادر  از شـه يهم هكـ  نهايا هك دينكن گمان شما. است اوالد تيترب مطلب،

 خـوب  بچـه  هكـ  دامـن  نيا از خواهند  يم نهايا. دارند حيصح غرض نهايا رنديگ يم ينييپا اريبس مطلب كي را مطلب و دانند].. د[بد ميننك يم
 ردسـت يز گـران، يد ردسـت يز بفرسـتند،  پرورشگاهها به اول همان از را ها  بچه. نندك دور دامنها نيا از را ها  بچه بشود تيترب آن در خواهد  يم

 خواهنـد   يمـ  نهـا يا. ندك  يم درست انسان هك است ييها دامن شما يها دامن. نشود درست انسان خواهند يم آنها. نندك تيترب را ها  بچه باجان
  . بشود درست انسان نگذارند و باشند شما با نگذارند نجايا از را شما يها  بچه

 نيا. نندك  يم دايپ عقده اند،  دهيند مادر محبت و هستند ياجنب شيپ چون نهايا ،ندرفت ها پرورشگاه در و اند  شده جدا مادر دامن از هك ييها بچه
 در هكـ  است ييها عقده از شود  يم دايپ هك ييجنگها نيا. شود  يم حاصل بشر در هك است، يمفاسد ثركا اي است، يمفاسد همه منشأ ها  عقده
 ردند،ك جدا شما از اگر را شما يها  بچه. هست انسان در هك است ييها عقده از ثراًكا انهيا انتها،يخ نيا ها،يدزد نيا. هست خونخوارها نيا قلوب

ـ ا بودند مأمور نها،يا مأمورند. شوند  يم دهيشك فساد به نند؛ك  يم دايپ عقده مادر، محبت نداشتن واسطه به  هكـ نيا بـه  [رژيم سـابق] دسـتگاه  ني
  .بشود دايپ عقده تا بشود تيترب بشود، بزرگ محبت دامن كي در دنگذارن اول آن از شند؛كب فساد به را ما يها  بچه

 معلـم  از هكـ  اسـت  يزيچ آن از ريغ شنود  يم مادر از بچه هك آنچه. شود  يم تيترب آنجا در بچه هك است يا  مدرسه نيبزرگتر مادر دامن....
ـ ا. [معلم جوار در تا پدر؛ جوار در تا شود  يم تيترب بهتر مادر دامن در. معلم از تا شنود  يم بهتر مادر از بچه. شنود  يم ـ ]   ني  يانسـان  فـه يوظ كي

 توانـد   يمـ  هك است انسان. مينك درست انسان هك ما ميموظف .. است ردنك درست انسان است؛ فيشر امر كي است، ياله فهيوظ كي است،
 ،9  ج امـام،  فهيصـح ( ..شود، يم متأثر نيمستضعف حال از هك است انسان دارد، نظر نيمستضعف حال به هك است انسان رد،يبگ را مفاسد يجلو
  )1358 مرداد 27 |سخنراني در جمع معلمان  | 294- 292ص

و  كند هايشان سرايت مي درست شدن كشور مرهون شما مادرهاست/فضيلت بانوان به بچه |امام خميني 
هايتان را به جاهايي كه بچه  بچهو][اگر شما را كشاندند به ادارات،  /كند  يكشور را درست م لتياوالد بافض

!/ دزديها، است مفاسديا اكثر  همه منشأ ها  عقده نياشود/ ، عقده در او پيدا مي[سپرديد]كنند نگهداري مي
  شود ها پيدا مي آدمكشيها، خيانتها از اين عقده

 يمقـدار  آن. ندك  يم تيسرا اند  نشانده دامن در هك ييها بچه نيا به بانوان لتيفض هكنيا يبرا است؛ تياهم از اول درجه در بانوان لتيفض
 چيهـ  بـه  دارنـد  مادر به هك يا  عالقه آن ها  بچه. شود  ينم حاصل مدارس در مقدار آن ند،ك  يم ها  بچه و اطفال به تيسرا بانوان از لتيفض هك
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 نقـش  نـدارد؛  ثبـوت  نطـور يا بـه  گـر يد يجاهـا  در. ماند  يم ثابت قلبشان در شنوند  يم مادر زبان از و مادر دهان از هك يزيچ آن. ندارند سك
 شـدن  درسـت . نـد ك  يمـ  درسـت  را شورك لتيبافض اوالد. دهند  يم ليتحو لتيبافض ياوالدها باشند، لتيبافض يمادرها مادرها اگر. بندد  ينم
ـ  شـما  اگر. شماهاست تابع شورهاك يآباد و يخراب. مادرهاست شما مرهون. شماهاست مرهون شورهاك ـ تحو ملـت  هب ـ داد لي    يهـا   بچـه  د،ي

  .ردك دايپ خواهد نجات اجانب دست از شود؛  يم آباد شما شورك اند،  آمده بار خوب شما دامن در اول از هك ييها بچه لتيبافض
 از را ها  بچه نند،ك  يم ينگهدار بچه هك ييجاها به را تانيها بچه ادارات؛ به شاندندك را شما بمانند؛ تانيها بچه نگذاشتند شما دامن در اگر و
ـ ا. ردكـ  خواهـد  دايـ پ عقـده  نچشد، را مادر محبت نباشد، مادر تيترب تحت هك يا  بچه. شد خواهد دايپ او در عقده نيا د،يردك جدا هك خود  ني
. شـود   يم دايپ ها  عقده نيا از انتهايخ شود؛  يم دايپ ها  عقده نيا از هايشكآدم شود؛  يم دايپ ها  عقده نيا از هايدزد. است مفاسد همه منشأ ها  عقده

ـ  شيپ گر،يد ييجا كي در بشود، گرفته مادر از مادر محبت به محتاج متأثرِ زود فيظر فيلط بچه نيا هك شود  يم دايپ نيا از ها  عقده نيا  كي
 نهـا يا. بشود تيترب آنجا باشد، درما محبت مثل محبتش بچه نيا با ياجنب نفر كي هك ستين معقول و بچه، نيا از هستند ياجنب هك ياشخاص
ـ ا هكـ نيا به ردندك وششك. شود  يم دايپ ها  عقده نيا از مفاسد، ثركا اي شود،  يم دايپ تكممل كي يبرا هك يمفاسد تمام. نندك  يم دايپ عقده  ني
 خودشـان  هكـ  ييتهـا يترب. ننـد ك تيترب ييجا كي در و نندك جدا مادر محبت دامن از را فيظر و فيلط يها  بچه. نندك اش  يعمل...  را مسئله

 م،يبشو وارد جامعه در ميبرو ديبا هم ما م،ينكب بچه تيترب خانه تو مينيبنش ما چرا ر،يخ هك نديگو  يم دهند  يم يباز را خانمها هكنيا. خواهند  يم
 2 | 445ص ،7  ج امـام،  فهيصـح ( .بـود  فاسد نظر نهايا نظر نكل نداشت؛ الكاش يليخ داشتند، حيصح نظر اگر نيا م،يبشو چه در ميبرو هم ما

  )1358 خرداد

 ييها  ن عقدهيثر مفاسد از اكا  نند وك  يدا ميه در دامن مادر نباشند عقده پكها از اول   بچه |امام خميني 
ها را از دامن مادر جدا كنند  بچهبانوان را به ادارات بكشند كه  خواستند  يم/ نندك  يدا ميها پ  ه بچهكاست 

  تا عقده پيدا كنند][
ن نهضـت را بـه   يد و اينكت كن نهضت شرين به بعد هم در ايند، از اكد، و خداوند شما را حفظ يت داشتكن نهضت شريه در اكشما بانوان 

ز آنها جـدا باشـد،   شان ايها  ه بچهكخواستند باشند   ينها ميد. بانوان را آن طور اينكت يه اوالدها را خوب تربكن است يد. و مهمِ شما ايش ببريپ
ننـد؛ و  كها را از دامن مادر جـدا ب   ه بچهكنيا كيينند، كه ادارات را فاسد بكنيا كييه اداره درست بشود؛ كنيا يشند به ادارات؛ نه براكبانوان را ب

خودتان را  يها  نند. شما بچهك  يدا ميا په  ه بچهكاست  ييها  ن عقدهيثر مفاسد از اكنند و اك  يدا ميه در دامن مادر نباشند عقده پكها از اول   بچه
بـار   ينهـا اسـالم  يدهند. در دامـن شـما ا    يرا نجات م يشوركه كها هستند   ن بچهيد. اينكت يخودتان را خوب ترب يها  د، بچهينكخوب حفظ 

ر يـ ت 10 | 355، ص8  فه امـام، ج يصح( د.ننكدمت بت بتوانند خكن ممليند، تا در ايايمان بار بيند، با ايايلت بار بينها با فضيند، در دامن شما ايايب
1358(  

كنند  جلوگيري مي »آوردن فرزند«از » خارج از خانوادههاي  فعاليت«زناني كه به خاطر  |اي  امام خامنه
زناني كه براي كارهاي ديگر،  /!ستين يراض نيخداوند به ااند؛  اقدام كردهزنانة خود خالف طبيعت بشري و 

» و جامعه شان، خودشانفرزند«ضرر به كنند،  ز پرورش در آغوش مهر مادري محروم ميفرزند خود را ا
  !دهد ينم اجازه را نيا اسالم؛ اند اقدام كرده
خارج از خانواده،  يتهايكه به خاطر فعال يفرزند است. زنان تيترب ي خانه و خانواده است، مسألهزنان در داخل  ي كه برعهده يفياز جمله وظا

 تيكه فرزند و ترب ي. كسانستين يراض ني. خداوند به اكنند يخود اقدام م ي و زنانه يبشر عتيبرخالف طب كنند، ين فرزند استنكاف ماز آورد
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رهـا   سـت، يمتوقّف بـه وجـود آنهـا هـم ن     يليكه خ ييكارها يبه بچه و در آغوش مهر و عطوفت بزرگ كردن فرزند را برا ردادنيو ش رزندف
كنـد.   داياست كه در آغوش مادر و با استفاده از مهر و محبت او پرورش پ نيفرزند انسان، ا تيروش ترب نياند. بهتر باه شدهدچار اشت كنند، يم

هم به ضرر فرزندشان، هم به ضـرر خودشـان و هـم بـه ضـرر       كنند؛ ياشتباه م كنند، يمحروم م يموهبت اله نيكه فرزند خود را از چن يزنان
با دل  ح،يصح تياست كه فرزند را با عواطف، با ترب نيمهم زن، عبارت از ا فياز وظا يكي. دهد يرا اجازه نم نياسالم، ا اند. جامعه اقدام كرده

ـ  ،يكه بزرگ شد، از لحـاظ روحـ   يوقت - چه دختر و چه پسر  -  يموجود انسان نيكه ا اورديو دقّت، آن چنان بار ب تيدادن و رعا انسـان   كي
ـ    يكه امروز نسلها ييايها و بال و فالكت ها يبدون احساس ذلّت و بدون بدبخت ،يفتارسالم، بدون عقده، بدون گر در  يجـوان و نوجـوان غرب

 اروپا و امريكا به آن گرفتارند، بار آمده باشد. (بيانات رهبر معظم انقالب در اجتماع زنان خوزستان؛ 20/12/1375 )
  


