
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21/05/1397: شارتتاريخ ان بررسي بيانات رهبر معظم انقالب گروه:   kh-25090  : شماره مدرک اميد جلوداريانپژوهشگر: 

 «هاي خبري مديريت پژوهش» تهيه شده در 

 « الگوی زن در منطق اسالم »
 (انقالبمعظم برگرفته از بیانات رهبر )
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   مقدمه مقدمه  

اختصوا  « حجاب و الگوی  ن  در مطقوا اسوال » ةدرباراسالمی  انقالب معظم رهبر بیاناتیابی شاخصو  بررسیبه  این پژوهش

 دارد. 

و  یرشو  عممو  دارا و خانیاده، در اجتماعبسیار   اثرگذار بید ، فیعفو  میمنرا  "ن  در مطقا اسال   الگی"رهبر معظم انقالب 

  دانط .می سکینت وآرامش  هیما   ومعطی

و  یتیچمو ار اسوتقاله هویکططو . پررهبر معظم انقالب به آ  اشاره میشاخص دیگر  است که  "یرانیننا  مسمما  ا  هایژگیو"

ان  طمو ادهیو ن گانوهیبا قرارداد  خید به عطویا  ابورار التوذار موردا  ب تمخالف ی واجتماع  ها ا یحضیر فعاه در م ،ایننا  دن یفرهطگ

  کطط .ها تأکی  میهایی است که رهبر انقالب بر آ جممه ویژگی

گییطو  و بوا سوخن موی "ن ِ مسومما  یِمسوتقّّ فرهطگو تیّحسّاسِ هی نققه " ةدشمن دربار  ریربرنامهرهبر انقالب همچطین ان 

خویا    ادنباه کرد  خط دشمن تیسط عو هو  بید  حجاب تیمح ود  القاحجاب،  دربارة دشمن  اتالش رسانهو تیطئه اشاره به 

  کطط .تأکی  میدر اجتماع  یحجابیبید  ب یشرع حرا لرو  حجاب داشتن ننا  گیشرد و بر  کی  اکی  اما  را دربارة، تأدر داخّ

 در جامعوه یممانعت ان رواج حرا  الهو ةدربار یحکیمت اسالم فیتکمشمارن  و بر میة بر بار نیدر ارا مسئیال   فیوظارهبر انقالب 

 هوا کارقبواه  مسوئیال  در فوهیوظ ، در جامعوه بوه نوا  آناد  ولطگوار جیبید  ترو خقا کطط .تأکی  می در مالء یحجابیمقابمه با بو 

ان نکات دیگر  است که رهبر انقوالب بوه  خانیاده حهیدر ال یلرو  مراقبت درخصی  نفیر فرهطگ غرب و کشیر یاسالم استیس مخالفِ

   کطط .ها اشاره میآ 

، شاخص دیگور مویرد  شا یبه مقاص ِ پم   یرس  ها برایدر دست غرببید  آ  ابرار و  در غرب یتیشعار بید  مسئمه ع الت جطس

مظهور مصورو و  ،یبرهطگوهوا  او را ویژگویی، ن  غربو  الگویاشاره به انحرافی بید   ارهبر انقالب همچطین بنظر رهبر انقالب است. 

  شمارن .بر می  بط وباریو ب  مظهر ولطگارو مرد  یِجطس جا یه مهیوس ،در مقاّب مردا  و در معرض التذار گرجمیه ،شیآرا
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  های محوری های محوری شاخصشاخصکلی کلی نمودار نمودار   ــففالال
 

 

 

 

  

 میمن .1

 فیعف .2

 انسا   تِیبخشِ ترب نیترمهم  متص ّ .3

 اثرگذارِ در اجتماع  .4

   و معطی یرش  عمم  دارا .5

 مهمّ خانیاده  اریکانی  بس ریم . 6

 آرامش جطس مرد  هیما .7

 مانط  لقافت و رقّت قم  یننانگ اتیّ خصیص  دارا .8

 سکینت: هیما .9

 هایاِلَ سکُونَیَجَعََّ مِطها نَوجَها لِ -
 

 زن در منطق یالگو
 اسالم:

 

  

 

 ین  غرب شاخصه ،یبرهطگ .1

 شیمظهر مصرو و آرا .2

 در مقابّ مردا  و در معرض التذار گرجمیه .3

 مرد  یِجطس جا یه مهیوس .4

  بط وباریو ب  مظهر ولطگار .5
 

زن  یانحراف یالگو
 :یغرب

   

 ایننا  دن یو فرهطگ یتیپرچم ار استقاله هی .1

 :یاجتماع  ها ا یحضیر فعاه در م .2

 مخالف نبید  اسال  با حضیر ننا  در اجتماع  .2-1

یمردا  م تیفعال  ها ا یم همه را ورود ننا  در یتیّکه ع الت جطس یکسان انتیخ .2-2

 دانط 

 طم ادهیو ن گانهیمخالف با قرارداد  خید به عطیا  ابرار التذار مردا  ب .3
 

زنــان  یهــایژگــيو
  :یرانيمسلمان ا

 ن ِ مسمما : یِمستقّّ فرهطگ تیّحسّاسِ هی دشمن درباره نققه  ریربرنامه .1

 هطگفت   هاطهیو هر  اتالش رسانه .1-1

 بید  حجاب  تیمح ود  القا .1-2

 خیا  در داخّ  ادنباه کرد  خط دشمن تیسط ع ه .2

 اما  بر حجاب داشتن همه ننا :  یکأت .3

ها باحجاب باشط ، همه ن   یاما  که فرمیدن  با" ط یگییکه م یخید بید  حرو کسانیب و

 "ها را نگفتط ن 
 

و توطئه  حجاب موضوع

 دشمن:
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 "مرد  خیدشا  انتخاب بکطط   یاجانه ب ه "  یگییکه م ینادرست بید  مطقق .1

 در جامعه یدرباره ممانعت ان رواج حرا  اله یشارع مق ّس بر حکیمت اسالم فیتکم .2

 در مالء یحجابیدرخصی  مقابمه با ب یحکیمت اسالم فهیوظ .3

  در جامعه به نا  آناد  ولطگار جیخقابید  ترو .4

 کشیر یاسالم استیان هرکارِ مخالف س  ریمسئیال  درباره جمیگ فهیوظ .5

 خانیاده حهیدر ال یخصی  نفیر فرهطگ غرب بت مسئیال  درلرو  مراق .6

 در جامعه " اوالد ریتکث "مسئمه  جیخصی  ترو مسئیال  در فهیوظ .7

 یحجاب یبودن ب یشرع حرام
والن ئمس فيدر اجتماع و وظا

 باره: نيدر ا
  

 

 در غرب: .1

 در غرب: یتیشعار بید  مسئمه ع الت جطس .1-1

 با اِعماه نور در غرب  یِتجاون جطس نیشتریوقیع ب -

 : شا یبه مقاص ِ پم   یرس  ها برایدر دست غرب  ابرار یتیّع الت جطس .1-2

 در اسال : .2

 محتر  بید  ن  .2-1

 نگرفتن ن   میرد تعرّض قرار .2-2

 ن    یخشینت ن  .2-3
 

 

 :یتیجنس عدالت
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 اسالم زن در منطق یالگو

 
  

:مایهسکونت.9
جَعَلَمِنهازَوجَهالِیَسکُـنَاِلَیها-

دارایخصوصیّاتزنانگیمانندلطافتورقّتقلب.8

مایهآرامشجنسمرد.7

مدیرکانونبسیارمهمّخانواده.6

دارایرشدعلمیومعنوی.5

اثرگذارِدراجتماع.4

متصدّیمهمترینبخشِتربیتِانسان.3

عفیف.2

مومن.1
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:الگویانحرافیزنغربی

برهنگی،شاخصهزنغربی. 1

مظهرمصرفوآرایش.2

درمقابلمردانودرمعرضالتذاذجلوهگر.3

وسیلههیجانجنسیِمرد.4

مظهرولنگاریوبیبندوباری.5

ویژگی های زنان 
:مسلمان ایرانی

لپرچمداراستقال.1
هویتیوفرهنگی

زناندنیا

هـایحضورفعالدرمیدان.2
:اجتماعی

ـــــانهایو.1-1 ـــــالنرس ت
هزینههایهنگفت

خیانـــتکســـانیکـــه.2-2
عدالتجنسیّتیراورودزنـان
ــت ــدانهــایفعالی درهمــهمی

مردانمیدانند

مخالفباقراردادن.3
ــزار ــواناب ــهعن خــودب
والتـذاذمـردانبیگانــه

زیادهطلب
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 و توطئه دشمن: «حجاب»موضوع 

  
  

 باره: نيمسئوالن در ا فيدر اجتماع و وظا یحجاب یبودن ب یشرع حرام

 

 

:لمانریزیدشمندربارهنقطهحسّاسِهویّتمستقلّفرهنگیِزنِمسبرنامه.1

تالنرسانهایوهزینههایهنگفت.1-1

القایمحدودیتبودنحجاب.1-2

ایخواصدرداخلدنبالکردنخطدشمنتوسطعده.2

:کیدامامبرحجابداشتنهمهزنانأت.3

اشند،فرمودندبایدزنهاباحجاببهامامک"بیخودبودنحرفکسانیکهمیگویند-
"همهزنهارانگفتند

"اجازهبدهیدمردمخودشانانتخاببکنند"نادرستبودنمنطقیکهمیگوید.1

تکلیفشارعمقدّسبرحکومتاسالمیدربارهممانعتازرواجحرامالهیدرجامعه.2

خصوصمقابلهبابیحجابیدرمالءوظیفهحکومتاسالمیدر.3

بودنترویجولنگاریدرجامعهبهنامآزادیخطا.4

وظیفهمسئوالندربارهجلوگیریازهرکارِمخالفسیاستاسالمیکشور.5

خصوصنفوذفرهنگغربیدرالیحهخانوادهلزوممراقبتمسئوالندر.6

درجامعه"اوالدتکثیر"خصوصترویجمسئلهوظیفهمسئوالندر.7
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 :عدالت جنسیتی
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 ها و محورها به استناد عین عباراتشاخصجدول ـ  ج

 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

1 

حجاب و الگوی زن 

 در منطق اسالم:

 

 منطق در زن یالگو الف(

 اسالم:
 میمن -1

 فیعف -2

بخشِ  نیترمهم  متص ّ -3

 انسا   تِیترب

 اثرگذارِ در اجتماع  -4

   و معطی یرش  عمم  دارا -5

 مهمّ خانیاده  اریکانی  بس ریم  -6

 آرامش جطس مرد  هیما -7

مانط   یننانگ اتیّخصیص  دارا -8

 لقافت و رقّت قم 

 سکینت: هیما -9

 هایاِلَ سکُونَیَجَعََّ مِطها نَوجَها لِ -

 

 :يزن غرب يانحراف یالگوب( 
 ین  غرب شاخصه ،یبرهطگ -1

 شیمظهر مصرو و آرا -2

در مقابّ مردا  و در  گرجمیه -3

 معرض التذار

 مرد  یِجطس جا یه مهیوس -4

  بط وباریو ب  مظهر ولطگار -5

 

زنان مسلمان  یهايژگيوج( 

 :يرانيا
و  یتیپرچم ار استقاله هی -1

 ایننا  دن یفرهطگ

  ها ا یدر محضیر فعاه  -2

 :یاجتماع

مخالف نبید  اسال  با  -2-1

 حضیر ننا  در اجتماع 

که ع الت  یکسان انتیخ -2-2

 ا یم را ورود ننا  درهمه یتیّ جطس

 دانط یمردا  م تیفعال  ها

مخالف با قرارداد  خید به  -3

و  گانهیعطیا  ابرار التذار مردا  ب

 طم ادهین

 

و توطئه  «حجاب»موضوع د( 

 دشمن:

 یچهارچیب کیدارد،  ییالگی کی ین  در مطقا اسال  و معرفت اسالم» -

 یعطیکامّ است.  چیبچهار کیچهارچیب،  نیش ه است؛ ا نیّن  مع  برا

عفاو   است، دارا ما یا  که دارا  عبارت است ان آ  میجید ین ِ اسالم

انسا  است، اثرگذارِ در اجتماع است،  تِیبخشِ ترب نیترمهم  است، متص ّ 

  هیمهمّ خانیاده است، ما اریکانی  بس ریاست، م   و معطی یرش  عمم  دارا

]است[، مثّ  یگننان اتیّخصیص کطاردر  طهایا  آرامش جطس مرد است؛ همه

ن    الگی نیا ؛یانیارِ اله افتِ یدر یِلقافت، مثّ رقّت قم ، مثّ آمادگ

مطاسبت متع ّد به اناتیاکر  در ب غمبریکه پ یاتیّخصیص نیمسمما  است؛ هم

درباره یبه نحی کمّ ایکبرا   جهیخ  ای( هایعماهللنهرا )سال   ان فاطمه  یتمج

 است. یاسالم  الگی نیکرده؛ ا ا ین  ب  

مختمفِ نما    هاوجید دارد که در دوره یانحراف  الگی کیدر مقابِّ آ ،  

  ادوره نیاست. در ا ین  غرب  الگی ،یانحراف  متفاوت بیده؛ امرون آ  الگی

که در ن    برجسته و ممتان اتیّ خصیص  همه  جابه م،یکطیم یکه ما نن گ

است  نیامرون ا یربن  غ  عم ه انیو امت تیّخصیص م،یمشاه ه کرد یاسالم

. لذا ردی( مردا  قرار بگ7که بتیان  نظر مردا  را جم  کط  و در معرض التذار)

. در مجمس یامرون عبارت است ان برهطگ ،ین  غرب  شاخصه  یطیبیشما م

 یستیباش ، ن  با  هیکامالً پیش  یمرد با کطط ،یکه مرد و ن  شرکت م یرسم

هم[ در مجالس رفته باش ؛ ]آ  شیپ یانیه سمت عرهرچه ممکن است، ب

 نیمربیط به ا تیّوضع نیاجتماع که روشن است. ا طی! حاال در محیرسم

نبیده. تا  جیرنیاست؛ در گذشته ا -کایاروپا و آمر-غرب  ریاخ  هادوره

ساه قبّ،  12۰ ایساه قبّ  15۰تا  م،یو اطاّلع دار م،یکه ما خبر دار ییآنجا

یو ب یبرهطگ ، در آنجا نبید، امّا ولطگار یماسال  البتّه حجاب به معطا

است  یاستیچه س نیا طکهیوجید ن اشت. ا یمثّ امرون در ن  غرب ، بط وبار

  بحثها  جا ست،یسمت کشان ه و ه فش چ نیرا به ا یغرب  که جامعه

مظهر مصرو،  ی: ن  غرباست نیا تیّو مفصّّ دارد؛ امّا اال  واقع یطیالن

نیع مرد و جطس  یِجطس جا یه  مهیمقابّ مردا  و وس رد  گرجمیه ش،یآرا

 نیو ا یتیّع الت جطس  هیّمثّ قض رنط ،یکه م ییحرفها  هیّمرد است. بق

که   ی یآ  است. شط هیّاست، باطن قض هیّحرفها، همه حرو است و ظاهر قض

 ن،یچط  ماه قبّ ان ا نیدر هم ،یمقا  غربان بانیا  صاح  یتع اد قابّ تیجّه

 مسائّ ادار ا یدر جر ،یاعال  کردن  که در دورا  جیان  گریپس ان د یکی

ان ، با نور و با خشینت میرد سیءاستفاده قرار که در آنجاها عضی بیده  ا

  ننها ط ؛ستین یمعمیل  ننها طهایرا به نبا  آوردن ، گفتط . ا نیان ؛ اگرفته

که   ریآ  مس  بر رو راحجاب در   مهیوس. اسال  بهان یغرب  برجسته

 یانحراو برسان  بسته؛ اجانه ن اده. حجاب اسالم  نققه نیجطس ن  را به ا

 .ستین  ن تیّمح ود  مهین  است؛ حجاب وس تیّمصین  مهیوس

است؛ امرون  یرانیننا  در دست ننا  ا یِو فرهطگ یتیّامرون پرچمِ استقالهِ هی 

 یخیدشا  و استقاله فرهطگ یتیّبا حفظ حجاب، استقاله هی یرانیبانیا  ا

سخن  ایدن یعطی کطط ؛یصادر م ایو به دن کطط یخیدشا  را دارن  اعال  م

حضیر فعّاه داشته  یاجتماع   انهایدر م تیان ی. ن  مشطیدیدارد م   یج 
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 مستندات ترين محورهامهم موضوع رديف

دشمن درباره   ریربرنامه -1

مستقّّ  تیّحسّاسِ هی نققه

 ن ِ مسمما : یِفرهطگ

نهيو هز یارسانهتالش  -1-1

 هنگفت  یها

بودن  تيمحدود یالقا -1-2

 حجاب 

دنباه کرد  خط دشمن  -2

 خیا  در داخّ  تیسط ع ه ا

اما  بر حجاب داشتن   یکأت -3

 همه ننا :

که  یخید بید  حرو کسان یب -

  یاما  که فرمیدن  با" ط یگییم

ها ن  ها باحجاب باشط ، همه ن 

 "را نگفتط 

 

 يبودن ب يشرع حرام( ـه

 فيدر اجتماع و وظا يحجاب

 باره: نيمسئوالن در ا

 یکه م ینادرست بید  مطقق -1

مرد    یاجانه ب ه "  یگی

 "خیدشا  انتخاب بکطط 

شارع مق ّس بر  فیتکم -2

درباره ممانعت ان  یحکیمت اسالم

 در جامعه یرواج حرا  اله

 در یحکیمت اسالم فهیوظ -3

در  یحجاب یخصی  مقابمه با ب

 مالء

در   ولطگار جیبید  ترو خقا -4

  جامعه به نا  آناد

مسئیال  درباره  فهیوظ -5

کارِ مخالف  ان هر  ریجمیگ
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 :يتيجنس عدالتو( 
 در غرب: -1

داشته باش . امرون ننا  کشیر ما در  ایعم یماعاجت  رگذاریباش ، تأث

حجاب و عفاو و  حاهنیدارن ؛ درع  ا رگذاریتأث نیمختمف چط  بخشها

  ن  و مرد، در معرض سیءاستفاده ا یم  ن  و مرد، فاصمه ا یم ریوجه تما

 طم ادهیو ن گانهیمردا  ب التذار  مهیمردا  قرار نگرفتن، خید را در ح ّ وس

و ن  مسمما ِ امرون  یرانین  ا اتیّ نکرد ، جرو خصیص ریو تحق اورد ین نییپا

بانیا  ما  ا یدر م م،یچهارچیب را دار نیا م،یالگی را دار نیاست. ما البتّه ا

 یالگی دارن  نن گ نیا  در ح ّ اعال یخیب، بعض اریهستط  در ح ّ بس یکسان

الگی وجید دارد و  نیهرحاه، اهم در ح ود متیسّقط ؛ به یضبع کطط ،یم

 است. نیا یرانیکار ن  ا  مبطا

هم به ممّت،  کطط ؛یم انتیخ کطط ،یم ریکه کانی  خانیاده را تحق یآ  کسان 

ع الت  کطط یکه وانمید م یننا . آ  کسان  [ به جامعهیعطیهم به ن  ]

ننها هم  شین ،یکه مردها وارد م یی انهایم  است که در همه نیبه ا یتیّجطس

و  تیّ به اعتماد ن  و به حرمت و شخص کطط یم انتیخ طهایوارد بشین ، ا  یبا

 یاجتماع   انهایهم نگفته که ن  در م کسچین . ن  محتر  است، ه تیّهی

 نینکط ؛ نه، امرون جرو بهتر  ایعمم پ ای ردینگ تیّمسئیل ایوارد نشید 

 یفرهطگ  هاتیّشخص نیما، جرو بهتر سط گا ینی نیدانشمط ا  ما، جرو بهتر

هم هطر  نیما حضیر دارن ؛ ا  هستط  که امرون در جامعه  شماریما، ننا  ب

 اریوجید ن اشت! بس  ریچ نیقبّ ان انقالب چط  ،یرا ب ان نیانقالب است؛ ا

و  یعمم یعال  هاان ننا  که تیانسته باشط  به رتبه یمع ود بیدن  کسان اریبس

هطر انقالب بید  نیا ادن ؛ین اریط ؛ امرون بسبرس طهایو مانط  ا یو ادب یفرهطگ

 نین  مسمما  اصالً ا  است که الگی نیخاطر همبه نین کار را کرد؛ ایکه ا

خانیاده ن  است، محیرِ کانی ِ خانیاده ن  است،  ریم  حاهنیاست؛ امّا درع

است. وَ  طهیآرامش و سک جادیو ا  همسر ، مشاغّ ن ، مادر  تر ان همهمهم

 نیو آرامش است؛ ا ینتسک  هی( ما8)ها؛یاِلَ سکُونَیَجَعََّ مِطها نَوجَها لِ

انسا  تیجّه  یستیرا با رهایچ نین  در اسال  است و در رونِ ن  ا تیّخصیص

و  یاسالم میمفاه نیو مسمما  و مؤمنِ به ا یرانیکط . البتّه به بانیا  محتر  ا

ب هط ؛ ان  شیرون افرابهرا حفظ کطط ، رون طهایکه ا میکطیم هیتیص ،یقرآن

 ،یمطف  مثّ رقابتها- یمطف  هایوهمچشمچشم ّمثّ اسراو، مث ییآفتها

کطط ؛ مراق  خیدشا  باشط . ن   ریپره -یمثّ الگی گرفتن ان ن  مطحرو غرب

را دارد که  انیامت نیا یرانیمسمما ، امرون در کشیر ما سرافران است. ن  ا

در   یرا با نیا رد؛یگیقرار نم گرا ید ریدارد و تحت تأث یمستقّّ فرهطگ تیّهی

 . یحفظ کط دتا خی

عم ه اریبخش بس کیحالت، دشمن دارد. من به شما عرض بکطم،  نیخ  ا 

مسئمه است.  نیدشمن در کشیر ما ناظر به هم یجطگ نر  و جطگ روان  

در اظهاراتتا ، در  تا ،اناتیدر ب  یمسائّ را با نیا  ،یحقّ ا یشما مطاد

ش  و  الوتکه ت  و اشعار اناتیب نیان ا یالبتّه امرون هم در بعض- تا یشعرها

مهمّ شما است، شما  اریبس  فهیوظ نیا  ؛یمطتشر کط -خیان ه ش  بید

و  یم ّاحا  و خیانط گا  مذهب  ها، رسانهرسانه نیتران مهم یکی.  یارسانه

رسانه  نیکرده؛ ا  ایاست که بحم اهلل در کشیر ما امرون هم گسترش پ یطید

 مهم است! یمیخ

شاءاهلل هرچه و ان وقت استفاده کطم؛ حاال ا  میبگی طجایرا ا  امسئمه کیمن  
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شعار بید  مسئمه ع الت  -1-1

 در غرب: یتیجطس

با  یِتجاون جطس نیشتریوقیع ب -

 اِعماه نور در غرب 

در   ابرار یتیّع الت جطس -1-2

به    یرس  ها برایدست غرب

 : شا یمقاص ِ پم

 در اسال  : -2

 محتر  بید  ن  -2-1

نگرفتن  میرد تعرّض قرار -2-2

 ن  

 ن    یخشینت ن  -2-3

 

ان ؛ و طیر دائم مشغیه تیطئهبه یدشمطا  انقالب اسالم  ؛یطیتر. بببشید کیتاه

نظا   هیطیر دائم عمچهّ ساه است که به یعطیافتخار ما است.   هیما نیا

پیه خرج  اردهایمیم رد؛یگیم جا دارد تیطئه ان یاسالم را یا هیعم ،یاسالم

نظا  ضربه  نیبه ا طکهیا  برا طط ینشیدُور هم م ، فکر  هاتیّشخص شید؛یم

کطط ؛ و خ  چهّ ساه است که  کنشهی]نظا [ را ر نیا طکهیا  برنط ، برا

هیما نیا کط ؛یدارد رش  م به،یّط  شجره نیمبارکه، ا  شجره نیرون ابهرون

که تا  میکردیما احساس نم کردن ،ینم تیّ ما فعّال هیعم اگرافتخار ما است.   

کار  یاسالم  جمهیر هیدارد عم همهنی. امیقرار دار یح  میرد لقف اله نیا

ان انه تیطئه وجید ن اشته،  نیا  کشیر چیه ،یممّت چیه هیعم شید؛یم

در راه رش  و  یاسالم  نتیانستط  بکطط  و جمهیر یغمق چیه حاهنیدرع

 نیوجید دارد. در هم نی]تیطئه[ هست، امرون هم ا نیرفته؛ ا شیپ خیدکماه 

  فکر  هاگروه یعطی-به قیه خیدشا  در اتاق فکر  ن،یچط  ماه قبّ ان ا

 یاسالم  جمهیر  کردن ، تالش کردن ، برادُور هم نشستط ، بحث  -ژهیو

 یعطی- ماهماه، اسفط بهمن ماه، کردن ، د نیّکردن ، نما  هم مع  ریربرنامه

 م،یکطیکار را م نیا ماه که در د -میکه من و شما در آ  هست یامیّا نیهم

تا آخر ساه هم  م،یکطیکار را م نیدر اسفط  هم ا م،یکطیکار را م نیدر بهمن ا

دانه! پطبه ط ی. خ ، شتر در خیاب بمیکطیرا جمع م یاسالم  جمهیر بساط

ممّت   ی یماه ددر بهمن دادن ؛جیر جیاب چه را یممّت ا  ی ید ماه در د

آماده  را یممّت ا م،یماه هم که اال  هستجیر جیاب دادن ! در اسفط چه را یا

  را به جا یکط ادینو هر غمط یهر متعرّض ، هر متجاون را یاست؛ ممّت ا

 .نشان یخید م

 م،یارا بارها گفته طهایا ست؛ین طهایعرض بکطم ا خیاهمیکه من م  ریآ  چ

  که جمهیر  انط یدشمطا  ما هم م  انط ،یهمه هم م م،ی انیهمه هم م

به  یاست، متّک مانهایبه ا یبه مرد  است، متّک یاستحکامش متّک یاسالم

است که اما   یبه آ  خطّ و راه درست ی، متّکمط  استجیانا  پُرشیر و عالقه

 خیاهط یهم هر کار م گرا ید م،یکطیحرکت م میکرده؛ دار میبررگیار ترس

بکطط ؛  تیانط یهم نم یغمق ط ؛یبگی ط ،یبگی خیاهط یبکطط ، بکطط ؛ هر چه م

حجاب را رکر کطم و اشاره کطم:   مسئمه خیاهمیمشخّص است. من م طکهیا

ان انیاع و -ص ها رسانه را  کطط ،یم  ادین تیّفعّال کطط ،یخرج م  ادین  پیلها

حسّاس،   نققه نیا  بتیانط  رو طکهیا  برا رن یگیبه کار م -هااقسا  رسانه

کطط ؛ دشمطا    ن ِ مسمما ، اثرگذار یِمستقّّ فرهطگ تیّهی  [ نققهیعطی]

ان طُرق  کشط ؛یکار[ م نیا  ما واقعاً خیدشا  را در خارج ان کشیر ]برا

 نیو ا های یریتمی نیبتیانط  ا طکهیا  برا شیدیخرج م پیهمختمف؛ حاال چق ر 

م ا  - ط انن یرا به کار ب یطترنتیا  هاتیسا نیو ا  مجان  فضا نیو ا یهایراد

بشید  نیباالخره ا اشجهیکه چه بشید؟ که نت -بکن، بگی، بگی، ص  بار غیتبم

را  ا حجابش ابا یبخیرن  و در خ  یر فرچهار دخت  یکه مثالً فرض کط

کار است،  نیفکر، پشت سر ا همهنینحمت، ا همهنیخرج، ا همهنیبردارن . ا

است که چهار  نیا اشجهیاست؛ نت می]امّا[ تالششا  عق کطط ،یدارن  تالش م

 یگیناگین  هارهیانگ ایبخیرن    یفر - حاال چهار دختر در گیشه کطار-نفر 

 تیانمینم  انم،یحاال من نم- رن یهم ممکن است پیه بگ شا یکطط ؛ بعض  ایپ

! میمثالً ما چه ش  یعطیرا ان سرشا  بردارن    روسر نیو ا -میققعاً بگی
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 .ریکیچکِ حق  جهینت نیدر ا شیدیآ  تالش، خالصه م  همه  جهینت

است  نیا کط ،ی]امّا[ آنچه بط ه را حسّاس م ست؛ین  امسئمه طجایخ ، تا ا 

که جرو خیا    ان افراد یگروه کیان دها    یطیبیکه ناگها  شما م

 نیا شیمعطا شید؛یمقرح م « حجاب اجبار»  مسئمه شین ،یمحسیب م

 ادانستهشاءاهلل ننادانسته؛ ا  میگییحاال من م-نادانسته   اع ّه کیاست که 

خرج نتیانسته است همه که دشمن با آ  کطط یرا دنباه م یهما  خقّ -است

در  کطط ؛یبرسان ؛ هما  خط را دارن  دنباه م جهیآ  خط را در کشیر به نت

 طهایا نیروشطفکرنما هست، در ب طهایا نینگار هست، در بروننامه طهایا نیب

ننها باحجاب باشط ،   یبا  اما  که فرمیدن[ »ط یگییآخین  و معمّم هست. ]م

چقیر  م؛یوقت، ما خبر دارآ  می! ما بیدخیدیحرو ب«! ننها را نگفتط   همه

و   پهمی  مهیوسکه به یمطکر واضح کیاست؟ اما  در مقابّ  جیرنیا

  یگفت با ستاد،یدر کشیر به وجید آم ه بید، مثّ کیه ا  پهمی  هادنباله

محکم  جیرنیمطکرات، اما  هم  همه ّحجاب وجید داشته باش . در مقاب

انقالب   بید؛ ما در شیرا یتجارت مشروبات الکم . هما  وقت بحثستادیا

بیدن  که معتق   یهما  وقت کسان م،یبا دولت داشت یجمسات مشترک م،یبید

چقیر   هیفا نیدارد، ما ان ا  هیکشیر فا  برا یبیدن  تجارت مشروبات الکم

شراب  رو یبکط ، ان ب  ایتجارت ادامه پ نیا دن بی ّیما م؛ینظر کطصرو

 ستادیایاما  بررگیار م ،یدر مقابّ حرا  اله ستاد؛یومحکم ااما  قر . اورن یب

آقا! »[ که  یگییبید. حاال آقا ان آ  طرو درآم ه ]م یحرا  اله نیا ستاد؛یو ا

را  یسک بتیچرا شما در مقابّ غ ست؛یتر نبررگ بتیگطاه که مثالً ان غ نیا

 حجابیب ای را بردارد  ]کار[ که مثالً روسر نیدر مقابّ ا  ،یکطینم  یتعق

آنچه انسا  ]ان  ص؛ی[؟ ع   تشخییچه ]خقا  یطی. بب« یکطیم  یباش ، تعق

در خانه یاگر کس می. ما که نگفتستین صیاست که تشخ نیا برد،یآ [ رنج م

 م؛یکطیم  یرا تعق اورا برداشت، ما  اش خیدش در مقابّ نامحر  روسر  

 .کط یم یخیدش است، کار شخص  در خانه م،یکطینم  ی[ ما او را تعقری]خ

 یکار عمیم کی رد،یگیانجا  م ابا یدر خ رد،یگیکه در مأل انجا  م  کار آ 

  ]خقا[، برا نیاست؛ ا یعمیم میتعم کیاست،  یکار اجتماع کیاست، 

. حرا  کط یم جادیا فیکه به نا  اسال  بر سرِ کار آم ه است تکم یحکیمت

صیرت آشکار در به یستیاست نبا یآنچه حرا  شرعکیچک و بررگ ن ارد؛ 

]به[ کطار، آ   کط ،یخیدش م  برا یغمق کینفر  کی. حاال ردیکشیر انجا  بگ

 طیخیدش و خ ا است؛ امّا آنچه در مقابّ چشم مرد  است، در مح نیب

مثّ حکیمت  ن،یرالمؤمطیمثّ حکیمت ام- یجامعه است، حکیمت اسالم

آقا شما »  یگییکه م یمطقق نی. است یقابّ آ  بادارد در م فهیوظ -غمبریپ

هم  یفروش، خ  در میرد شراب«مرد  خیدشا  انتخاب بکطط   یاجانه ب ه

 خیاه یخیدش دلش م یدر کشیر، هر کس میهست؛ شراب را هم آناد کط

گطاها    حرو ش ؟ در میرد همه نینخیرد! ا خیاه یبخیرد، هر کس نم

حرو ش ؟ شارع مق ّس بر  نیحرو وجید دارد؛ ا نیا ،یبررگ اجتماع

در جامعه  یکرده است که مانع ان رواج حرا  اله فیتکم یسالمحکیمت ا

در مقابّ گطاه  ست ،یمیظّف است در مقابّ حرا  با یبشید؛ حکیمت اسالم

به حجاب ننانما ؛ ننا  ما با چادر  می. امرون ما در داخّ کشیر، مفتخرست یبا

، یو با حجاب اسالم -است یرانیاست؛ چادر، حجاب ا یرانیحجاب ا کیکه -
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 یو فرهطگ  هطر  هارتبه نیبه باالتر ان ، هیرس یعمم  هارتبه نیبه باالتر

کردن ؛   اثرگذار یش ن ، در مسائّ اجتماع هانیترجرو برجسته ان ، هیرس

، کردن  تیشا  را هم تربرا هم کردن ، بچّه شا  دارخانه حاهنیعدر

 میدائم دُور برن طیرنیمرا ه نیقیان مییایما ب کهنیهم کردن . ا  شیهردار

 جادیرا در کشیرما  ا یفرهطگ غرب یغمط انحراف ّیم  جیر کی طکهیا  برا

 .کطط یخقا را م نیا  اع ّه کیاست؛  یبررگ  خقا م،یکط

هم  نیاوالد در جامعه مقرح ش ، خ  مسئیل رینسّ، تکث ریتکث  مسئمه

در گیشه و کطار، بر خالو آ   شطی یکردن ، میافقت کردن ؛ من م یهمراه

ع د  شیبا افرا هایغرب خیاهط ؛یم هایاست که غرب  ریچ نی. اکطط یعمّ م

عرصه ظاهر  در تیانط یم شیکه جیانها یع د ممّت شیمسممانها مخالفط ، با افرا

کار را   یبشین  و کشیر را به اوج برسانط ، معمی  است که مخالفط . ما نبا

که   یحرکت بکط  جیر  یبشید؛ با یکه مقصید آنها عمم میببر شیپ  جیر

 نیما ا نیمسئیل  فهیما است، وظ  فهیوظ نیبشید، ا نیتأم یمقاص  اسالم

 است.

 نیو تأم نیستقاله ما را تضمفرهطگ، ا نیاست؛ ا یما، فرهطگ اله فرهطگ

را   ولطگار ، که به نا  آناد ی. آ  کسانکط یم نیما را هم تأم  آناد کط ،یم

یفرهطگ غرب  بستهدست ریاس طهایا ستط ،یآناد ن کطط ،یم جیدر جامعه ترو

  ا چه آناد نیا کط ؛یم تیرا ه ا طهایاست که دارد ا یفرهطگ غرب ان ؛

خیدتا ، فکر خیدتا ،  ما یخیدتا ، ا تیّاست که شما ن نیا  است؟ آناد

  ؛یو آ  را دنباه بکط  یخیدتا  را داشته باش یاسالم  قرآ  خیدتا ، الگی

 بشید. نیتأم  یبا نیاست؛ ا تیّحر ن،یعظمت است، ا ن،یاست، ا  آناد ن،یا

است  ییحرفها طهایهم حرو است؛ ا طهایو مانط  ا یتیّعطیا  ع الت جطس نیا 

  ارن یدست آنها برم  ع ّه هم ان رو کیان ، گفته هایان ، غربگفته گرا یکه د

ع الت است؟ اال   نیا ؟یآنها. چه ع الت  بمط گی شین یم سط ،یطییم

دارد  -کا و در اروپایدر آمر-با اِعماه نور، در غرب  یِتجاون جطس نیشتریب

آنجا به حس  ظاهر  کهیلدرحا گر؛ید  ان کشیرها شیب یمیخ رد؛یگیانجا  م

خشینت مردِ داخّ خانه  نیشتریننا  هم هست. ب  و به قیه خیدشا ، آناد

که وجید  ییطبا آمارها رد؛یگین ِ داخّ خانه، در آنجا دارد انجا  م هیعم

  ان ننها  اریبس ط یگییم کطط ،یم رکرکه  ییآمارها نیوقت در خید ادارد. آ 

است  ییآمارها مربیط به جاها نیبکطط ؛ ا تیشکا ط یایب کطط یآنها جرئت نم

! آنجا است ستیآ  ]هم[ ن  همه ن،یکه تانه ا کطط ؛یم تیشکا ط یآیکه م

 تیّریدارن ، مشکّ فرهطگ دارن ، مشکّ م  یکه مشکّ دارن ؛ مشکّ نن گ

 آورن ،یرا م یتیّ! اسم ع الت جطسستین یع الت ؟یالتجامعه ]دارن [. چه ع 

 یتیّبتیانط  مقاص ِ خیدشا  را اِعماه بکطط . در اسال ، ع الت جطس طکهیا  برا

  خاطر قیامرد به رد؛یاست که ن ، محتر  باش ، میرد تعرّض قرار نگ نیبه ا

ن ه   حاتر ان ن ، به خیدش بررگ  خاطر قیارهان ن  و به تر قی یِجسمان

 است. نیاِعماه خشینت بکط ؛ ع الت ا ایو   یکه به ن  نور بگی

میارد را[  نیهم ]ا نیقیان نیالبتّه در ا  ؛یایدر کشیر به وجید ب  یبا یطیقیان 

مسائّ  نیهم  برا کطط یم میرا دارن  تطظ  احهیال   یمراعات کطط . من شط

 نیهم مسئیل ،یدولت نیننا ؛ هم مسئیل هیخانیاده و اِعماه خشینت عم
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کطط   ادهیپ طجایا هط را نخیا یمجمس، مراق  باشط  که بان هما  فرهطگ غرب

خشینت  نیاگر در امر اندواجِ دختر، پ ر دخالت کرد، ا  یکه مثالً فرض کط

خشینت است   ریچه چ» طکهی[ معطا کطط ؛ نه. انیطچطیاست و خشینت را ]ا

گرفته بشید؛ ان مطقا  میتعم یستیان غرب نبا «ستیخشینت ن  ریو چه چ

بشید و دانسته بشید.   هیفهم یستیاخید ما ب یِخید ما، ان فکر اسالم یِعقالن

مراق   یستیبا م،یمیاجه  ریآمخباثت  هایدشمط نیچط کیما امرون با 
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