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اسالم سى را هثل هزد در ّوِ شئَى دخبلت هی دّذ. « 

ّوِ هلت ایزاى، چِ سًبى ٍ چِ هزداى ثبیذ ایي خرزاثرِ   

ای كِ ثزای هب گذاشتِ اًذ، ثسبسًذ. ایزاى ثب دست هرزد     

تٌْب درست ًوی شَد، هزد ٍ سى ثبیذ ثب ّن ایي خزاثِ را 

  »ثسبسد

اسالم هی خَاّذ شخصیت سى را حفظ كٌذ ٍ اس اٍ     « 

اًسبًی جذی ٍ كبرآهذ ثسبسد. هب ّزگش اجبسُ ًوی دّیرن   

كِ سًبى هب فقط شیء  ثزای هزداى، آلرت ّرَسرزاًری      

  »ثبشٌذ

اهزٍس غیز رٍسّبی سبثق است ... اهزٍس ثبیذ خبًن ّرب      «

ٍظبیف اجتوبعی خَدشبى را ٍ ٍظبیف دیٌی خَدشبى را 

عول ثكٌٌذ.عفت عوَهی را حفظ ثكٌٌذ ٍ رٍی آى عفت 

  »عوَهی كبرّبی اجتوبعی ٍ سیبسی را اًجبم ثذٌّذ

 

 

 

 

 

اهام خویٌی )رُ( در هَرد شركت زًاى با پَشش 

 اسالهی در صحٌِ ّای هختلف هی فرهایذ:

 

سًبى در اًتخبة فعبلیت ٍ سزًَشت ٍ ّوچٌیي پَشر    «

خَد ثب رعبیت هَاسیٌی آسادًذ ٍ تجزثِ كًٌَی فعبلیت ّربی  

ضذ رصین شبُ ًشبى دادُ است كِ سًبى ثیر  اس پریر ،        

  »آسادی خَد را در پَششی كِ اسالم هی گَیذ یبفتِ اًذ
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 آرامش در حجاب



 

هَرد  »هی ًَیسذ: «پَش »

استعوبل كلوِ ی ]ستز ثِ پَش  در 

هفَْم[ حجبة در هَرد پَش  سى 

یك اصطالح ًسجتبً جذیذی است . در 

قذین ٍ هخصَصبً در اصطالح فقْبء ، 

كِ ثِ هعٌی پَش   «ستز»كلوِ ی 

است ثِ كبر رفتِ است . فقْب چِ در 

كتبة الصلَُ ٍ چِ در كتبة الٌكبح 

كِ هتعزض ایي هطلت شذُ اًذ ،كلوِ 

 )ره(حجاب از دیدگاه امام خمینی

 

 

 

اهام در هَرد خذهتی كِ اسالم بِ زى ًوَدُ است                

 هی فرهایذ:

هع االسف سى در دٍ هزحلِ هظلَم ثَدُ است: یكی در  «

جبّلیت سى هظلَم ثَد ٍ اسالم هٌت گذاشت ثز اًسبى ٍ 

سى را اس آى هظلَهیتی كِ در جبّلیت داشرت ثریرزٍى        

كشیذ ... در یك هَقع دیگز در ایزاىِ هب سى هظلَم شذ ٍ    

آى دٍرُ شبُ سبثق ٍ شبُ الحق ثَد. ثب اسن ایٌكِ سى را    

هی خَاٌّذ آساد كٌٌذ، ظلن ّب كزدًذ ثِ سى؛ سى را اس آى 

           »هقبم شزافت ٍ عشت كِ داشت پربیریري كشریرذًرذ.           

آسادی را اس سى ٍ هزد  آسادهزداى،ٍ    آسادسًبىثِ اسن آسادی 

سلت كزدًذ ... سى را هثل عزٍسك پبییري آٍردًرذ. در           

صَرتی كِ سى اًسبى است، آى ّن یك اًسبى ثرشر؛؛    

سى هزثی جبهعِ است. اس داهي سى اًسبى ّب پریرذا هری      

 شًَذ.

 

 

 

 

 

ای زى ّای هحترم، بیذار بشَیذ، تَجِ كنٌنینذ    «

بازی ًخَریذ، گَل ایي شیاطیي را كِ هی خَاٌّذ 

شوا را بِ هیذاى بكشٌذ ًخَریذ، ایٌْا فریبٌذُ اًذ 

...، بِ اسالم پٌاُ بیاٍریذ، اسالم بنرای شنونا           

 »سعادت ایجاد هی كٌذ.

 

 

آى آزادی كِ آًْا هی خَاستٌذ برای هولكت هنا،  «

آى آزادی است كِ ّن جَاى ّای پسر ها را ٍ ّن 

جَاى ّای دختر ها را بِ تباّی هنی كشنذ. آى        

آزادی را آًْا هی خَاٌّذ، كِ هي از ایي تعبیر هی 

كٌن بِ آزادی ٍارداتی، آزادی استعواری؛ یعنٌنی   

یك آزادی كِ در هوالكی كِ هی خَاٌّذ ٍابستنِ  

 »بِ غیر باشذ، ایي آزادی ّا را سَغات هی آٍرًذ.

تب ایي خبًن ّب تَجِ شبى ثِ ایي است كِ فالى هُذ ثبیذ اس   

غزة ثِ ایٌجب ثیبیذ، فالى سیٌت ثبیذ اس آًجب ثِ ایٌجب سزایت 

ثكٌذ، تب یك چیشی آًجب پیذا هی شَد ایٌجب ّن تقلیذ هری    

كٌٌذ، تب اس ایي تقلیذ ثیزٍى ًیبییذ، ًِ هی تَاًیذ آدم ثبشیذ ٍ 

ًِ هی تَاًیذ هستقل ثبشیذ. اگز ثخَاّیذ هستقل ثبشیذ، اگرز   

ثخَاّیذ شوب را ثِ ایٌكِ یك هلتی ّستیذ ثشٌبسٌذ ٍ ثشَیذ 

یك هلت، اس ایي تقلیذ غزة ثبیذ دست ثزداریذ. تب در ایري     

  تقلیذ ّستیذ، آرسٍی استقالل ًكٌیذ

 


