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اید كه در تغییر مسیر تاریخ اسالم و كشور، نقشی شایسته ایفاء كردند ی زنان شهیدی گرد آمدهامروز در اینجا برای تعظیم به ارتش هزاران نفر

از فرشتگان كه از جان مقدس خویش در راه اسالم مایه گذاردند؛ تماشاچی نبودند و قدم در و سربلند به محضر خدای متعال رفتند. لشكری 

به شرق و غرب، ارائه « زن»میدان عمل نهادند و در نقش معماران ایران جدید ظاهر شدند. اینان زنان بزرگی بودند كه تعریف جدیدی از 

 .كردند

ی موجودی كه جنسیت او بر سازی؛ و در تعریف غالباً غربی، به مثابهنقش در تاریخصری در حاشیه و بیزن، در تعریف غالباً شرقی، همچون عن

شد. شیرزنان انقالب و دفاع مقدس نشان داری جدید است، معرفی میچربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمایهانسانیتش می

ست. زن مسلمان ایرانی، تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان، گشود و ثابت كرد كه ا« زن نه شرقی، نه غربی»دادند كه الگوی سوم، 

ی توان سنگر خانواده را پاكیزه نگاه داشت و در عرصهتوان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود، و درعین حال، در متن و مركز بود. میمی

بزرگ به ارمغان آورد. زنانی كه اوج احساس و لطف و رحمت زنانه را با روح جهاد های جدید كرد و فتوحات سیاسی و اجتماعی نیز، سنگرسازی

 .ترین میدان ها را با شجاعت و اخالص و فداكاری خود فتح كردندو شهادت و مقاومت در آمیختند و مردانه

در ساحت رشد و تهذیب خویش، و در ساحت حفظ توانند تعریف زن و حضور او در انقالب اسالمی و در دفاع مقدس، زنانی ظهور كردند كه می

   ی متعادل، و در ساحت والیت اجتماعی و جهاد امر به معروف و نهی از منكر و جهاد اجتماعی را جهانی كنند و ی سالم و خانوادهخانه

 .بست های بزرگ را درهم بشكنندبن

جدید، ظهور كرده است كه زنان را ابتداء در جهان اسالم، تحت تأثیر قرار داد و ای به بركت خون این زنان مجاهد در عصر ی تازهاقتدار و جذبه

 .دیر یا زود در سرنوشت و جایگاه زنان جهان، دست خواهد برد

« ضدّ زن»و درخشد، طرح های كهنه و نزهرا علیهاالسالم و زینب كبری علیهاالسالم میالسالم و فاطمهی كبری علیهاتا آفتاب درخشان خدیجه

های مدرن به زن را نیز اند بلكه ستمهای ظاهری را در هم شكستهبه نتیجه نخواهد رسید و هزاران زن كربالیی ما نه تنها خطوط سیاه ستم

ده و اند كه حق كرامت الهی زن، باالترین حقوق زن است كه در جهان به اصطالح مدرن، هرگز شناخته نشآبرو كرده و نشان دادهرسوا و بی

امروز وقت شناخته شدن آن است. به خانواده این شهیدان واالمقام تبریك می گویم و امیدوارم كه به بركت خون این زنان شریف و مجاهد، 

 .ها و هنرمندان و فرزانگان و سینماگرانی بتوانند جهاد بزرگ زن ایرانی مسلمان را به دنیا كه سخت محتاج شناختن آن است، بنمایانندرسانه

 .زن مجاهد مسلمان ایرانی، معلّم ثانی برای زنان جهان خواهد بود پس از معلم اول كه زنان مجاهد صدر اسالم بودند

 .ی ایران اسالمیی زنان بزرگ صدر اسالم و بر بانوان فداكار و از جان گذشتهی زهرا و بر همهسالم خدا بر بانوی بزرگ اسالم حضرت فاطمه
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