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راه خدا•
راه انبیاء و اولیاء •
قرآنراه اسالم و •
راه شھدا •

وصالحین 
راه امام و رھبر و •

انقالب
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محبت اھل بیت•
رضای خداوند•
بھشت جاودان•

ذلت و خواری•
فسادوبی بندوباری•
بدبختی و حسرت•
دوری از اھل بیت•
خشم خداوند•
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 گم را انقالب مبارك راهِ  اين باشند مواظب ھا زن�
 زن براى ، زيور و زر به شدن سرگرم امروز، .نكنند

 كردن پر امروز، .است عیب انقالبى ايرانىِ  مسلمان
 زيور دادن قرار بت و آالت زيور از دست و سینه و سر

 مسلمانِ  انقالبىِ  زن براى لباس، و مد و آرايش و
 گونه اين پى در كه كسى آن .است ننگ ايرانى

 زن براى طال، .است پايین ارزشش چیزھاست،
 آفرين ارزش طال، به اعتنايى بى نیست؛ آفرين ارزش
 اعتنايى بى نیست؛ آفرين ارزش زن براى مد، .است

 ى پرداخته و ساخته ى گونه دام مدھاى به نسبت
  .است ارزش زن براى دشمنان،
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“مدظله العالي"از دیدگاه مقام معظم رھبری   "حجاب و عفاف"جایگاه 

 انجام که است خوبی ھای بحث شود، می »زن پوشش« باب در که ھایی بحث ما، نظر به
 از »زن پوشش« به مربوط ھای زمینه این در بحثی ھیچ که کنید توجه باید منتھی گیرد، می

. شد خواھد خراب شد، آن آز متأثر اگر نباشد، متأثر غرب تبلیغاتی ھجوم
 غلطي فكر اين نباشد »چادر« باشیم،اما داشته »حجاب« كه كنیم فكر خودمان با بیايیم مثالً 

 »چادر« :گويم مي من نه، است، منحصر نوع ،»چادر« :بگويم بخواھم من اينكه نه است
 با منافاتي ھیچ ندارد، ھم اشكالي ھیچ .ماست ملي نشانة يك است؛ »حجاب« نوع بھترين
.ندارد زن در ھم تحركي نوع ھیچ

 وھمان باشد »چادر« تواند مي زن رسمي لباس باشد، فكري كار و سیاسي كار و اجتماعي كار و تحرك بناي واقعاً  اگر
 منتھی نداشت؛ ھم »چادر« و بود »محّجبه« توان مي البته .است »حجاب« نوع بھترين »چادر« كردم عرض كه طور

 غرب تبلیغاتي ھجوم كه اين خاطر به كنند، مي فرار »چادر« از ھا بعضي .كرد پیدا را مرز آن بايستي ھم جا ھمین
 را آن چون آورند؛ نمي رو ھم چادر بدون »واقعی حجاب« آن كنند،به فرارمي كه »چادر« از منتھی نشود؛ دامنگیرشان

 و كذايي »مقنعه« آن گذاشتیم،فرضاً  كنار را »چادر« ما اگر كه ايد؛ كرده خیال شما  !دھد مي قرار تھاجم مورد غرب ھم
 بر ما سر از كرديم،دست درست ھست، قرآن در كه را ھايي ھمان و »ُجُیوبِِھنَّ   َعلى بُِخُمِرِھنَّ  ْلیَْضِرْبنَ  وَ  «ھاي لباس آن

 بشود؛ عمل اينجا عیناً  خودشان منحوس فرھنگ ھمان خواھند مي آنھا نیستند؛ قانع چیزھا اين به آنھا نه، دارند؟ مي
  .شد مي عمل كه شاه زمان مثل

بیانات مقام معظم رھبري در ديدار با اعضاي شوراي فرھنگي،اجتماعي زنان؛جمعي از زنان پزشك متخصص و «
١٣٧٠/١٠/۴) س(مسئوالن اولین كنگره حجاب اسالمي به مناسبت میالد حضرت فاطمة 

):ره(عفاف از دیدگاه حضرت امام خمینی  جایگاه حجاب و

 خودش انسانیت واالى مقام به زن خواھیم  مى ما ھستند، رتبه عالى واالست؛ مقام زن مقام
 اين كه نكنند گمان ھا  زن .باشد اراذل دست در باشد، مردھا دست در )بازيچه( ملعبه نه باشد
 زن مقام اين ! بروند بیرون لخت و باز سرِ  با بروند، بیرون »كرده بزك« بايد كه است زن مقام

 دخالت مملكت مقدرات در بايد زن باشد، شجاع بايد زن  .زن نه  است   »بازى عروسك« اين نیست؛
“٣٠٠ –٣٠١ص ،۶ ج  امام، صحیفه"  .است جامعه »مربى« زن است؛ ساز آدم زن .كند
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بدبختی و حسرت•
دوری از اھل بیت•
خشم خداوند•
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جھنم

 مومنان زنان و دخترانت و ھمسران به پیامبر ای
 این که بپوشانند چادرشان به را خودشان که بگو

 شناخته عفت و پاکی به تا است بھتر آنھا برای
 ھمواره خداوند نگیرند؛ قرار آزار مورد و شوند

کریم قرآن .است مھربان و آمرزنده
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: )ره( خمینی امام حضرت
 مقام به زن خواھیم  مى ما ھستند، رتبه عالى واالست؛ مقام زن مقام
 باشد، مردھا دست در )بازيچه( ملعبه نه باشد خودش انسانیت واالى

 بايد كه است زن مقام اين كه نكنند گمان ھا  زن .باشد اراذل دست در
 زن مقام اين !بروند بیرون لخت و باز سرِ  با بروند، بیرون كرده »بزك«

 در بايد زن باشد، شجاع بايد زن  ؛ نه  است   »بازى عروسك« اين نیست؛
رات  جامعه »مربى« زن است؛ ساز آدم زن .كند دخالت مملكت مقدَّ
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