
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  ايران آئينۀ

  
  حميد بھشتی، 

  ٢٠١۶ فبروری ٠٣
  

  شوی مغزی برای تحميل حجاب و صدور جواز شست
 در تھران به پيروی از عربستان سعودی

  

 تھران برای صدور اين دستور، رفتاری است که اکنون در ۀی امام جمعجالب اينجاست که در اين سخنان سرمشق دين

  .  می گرددءمکه اجرا

  ١٣٩٣ ]جدی[ ديماه٢۶ نماز جمعه ، ۀتھران، خطب

  ويديو

https://www.youtube.com/embed/7OT-4ogoD9w  

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/152a1cb45918b68d?projector=1 

که در اختالفات خود با ايران، ھمانند شيخ نشينان خليج فارس تحت تأثير تبليغات دشمن پرور عربستان سعودی 

 تھران به ۀمطبوعات غرب و برای مقابله با قيام ملت خويش در مقابل ايران صف بندی کرده است، از جانب امام جمع

اما برای چه؟ برای تحميل آنچه که شيوخ حاکم بر عربستان سعودی و آيت هللا . يد می گرددئ قابل پيروی تأۀعنوان نمون

  .گويند» حجاب اسالمی«ھای دشتچين و حاکم بر ايران بدان 

، فقط پيشنھاد نموده و به اصطالح تبليغ حجاب می کند که بر طبق محمد علی موحدی تھران، آقای ۀالبته امام جمع

اما اين کار را نه برای متقاعد کردن مردم، بلکه برای اجبار و تحميل بر آنھا . ست پسنديدهدستورات دينی کاری ا

تمامی مغازه داران از صبح تا شام می بايد سی دی تبليغاتی مورد نظر او را به خورد مردم دھند، . توصيه نموده است

بلندگوھای ايران در کوچه ۀ از ھم. ريافت نمايندصورت ھديه ده خانواده ھا  بايد از اين گونه سی دی ھا رايگان و بۀ ھم

 شود که بايد زنان چنين و چنان خود را ءو بازار و در تمامی ايستگاه ھای مترو، مساجد و گورستان ھا بايد به مردم القا

  .شوی مغزی و اين را چيز ديگری نمی توان ناميد به جز شست. بپوشانند و البد ھمانند عربستان سعودی با مقنعه
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