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اجتماع عظیم دختران انقالب به مناسبت گرامیداشت هفته عفاف و حجاب در ورزشگاه شیرودی برگزار شد

تجدید �پیمان با مادران انقالب

اجتم�اع عظی�م دختران انقالب به مناس�بت گرامیداش�ت هفته
عفاف و حجاب با حضور پرش�ور دخت�ران و زنان محجبه تهرانی
برگزار ش�د تا زنان و دختران این مرز و بوم بار دیگر به دش�منان
نشان دهند که هرگز از راه انقالب و آرمانهایشان فاصله نخواهند
گرفت  .اجتماع عظیم دختران انقالب به مناس�بت گرامیداش�ت
هفت�ه عف�اف و حجاب با س�ردادن لبیک یا زه�را (س) ،لبیک یا
حس�ین(ع) با حضور پرش�ور دختران و زنان محجبه تهرانی و با
تقدیر از خانوادههای ش�هیدان کاوه ،زینالدین ،شاهرخ ضرغام،
باکری ،حیدر جنتی ،مجید قربانخانی ،نورخدا موس�وی ،ش�هید
جاوید االثر حاج احمد متوس�لیان ،ش�هدای مدافع حرم خلیلی،
علی اکبر ش�یرودی و دختر مجاهده مرحومه مرضیه طاهره دباغ
برگزار شد.

جایگاه مادران انقالب را با صالبت خود حفظ کنید
رضوانه دب��اغ دختر مجاهده مرحومه مرضی��ه دباغ تفکر و کالم
دختران انقالب را نش��ان ش��خصیت آنان دانس��ت و گفت :تمام
رفتارهای ما در این مراس��م از س��وی دشمن رصد میشود ،پس
باید مراقب ش��عار و عکسالعملهای خود باشیم .وی از دختران
درخواس��ت کرد جایگاه مادران انقالب را با صالبت خود محفوظ
نگه دارند.
امیر وصالی کس��ی که پیش از انقالب اسالمی در جریان اعتراض
به وضعیت بد پوشش و حجاب از سوی نیروهای ساواک دستگیر
و ش��کنجه شده بود نیز لحظاتی پشت تریبون رفت و از دختران
انقالب خواست تا مدافع حجابی باشند که با مبارزات بسیاری به
جایگاه خود بازگشته است.
حضور پرشور مدافعان حیا
در ادامه این مراس��م دختران انقالب با وجود گرمای بسیار زیاد
هوای س��الن به سخنان حجت االس�لام احمد پناهیان گوش فرا
دادند.حجت االس�لام پناهیان در ابتدای س��خنرانیاش به آیات
مبارکه سوره احزاب که به جایگاه مجاهدین اشاره دارد ،پرداخت
و گف��ت :زن��ی پس از تأمل بر روی آیات این س��وره نزد حضرت
رس��ول اکرم(ص) رفته و از ایشان پرسید «چرا تمامی مقامات و
مدارج معنوی که در قرآن به آن اش��اره شده شکلی مردانه دارد،
پس روزی زنان جامعه اسالمی چه میشود؟».
وی ادامه داد :خداوند متعال جبرئیل را به س��وی پیامبر بزرگوار
نازل کرد و به ایش��ان فرمود «به این زن بگو در ایمان ،اس�لام،

متذکر ش��ود که با حفظ حریم حجاب و عفاف و صیانت
از خانواده میتوان مهد پ��رورش مجاهدین آخرالزمان و
فرهیختگان را نگه داش��ت .حجاب در جمهوری اسالمی
مسأله ملی و امنیتی است حجتاالسالم پناهیان ،حجاب
را در جامعه ایرانی ،مس��أله ملی و امنیتی خواند و گفت:
ق��وه مقننه ،قضائی��ه و دولت موظف ب��ه حفظ و اجرای
قانون حجاب هس��تند و باید مخالفان را رسوا و به مردم
معرفی کنند.
وی با اش��اره به واقعه س��ال  1314شمس��ی در مسجد
گوهرشاد ،ابراز داشت :زنانی که الگویشان حضرت فاطمه
زه��را(س) بود به خاطر حفظ حری��م حجاب به خاک و
خون کش��یده ش��دند .در انتهای این برنام��ه زین الدین
موسوی ،روحانی جوانی که به خاطر امر به معروف مورد
هجمه دشمنان انقالب قرار گرفته بود از دختران انقالب
درخواس��ت کرد برای مبارزه با مفاس��د جامعه اس�لامی
پیشقدم شوند.

صبر و مقاومت در مقابل طاغوت ،روزهداری
و نم��از و عبادت هیچ تمای��زی میان زن و
مرد نیست؛ و خداوند هیچ تفاوتی میان زن
و م��رد برای حض��ور در عرصههای جهادی
قرار نداده است».
حجت االس�لام پناهیان خاطرنش��ان کرد:
زن مس��لمان ش��یعه در میدان مب��ارزه با
تأس��ی از م��ادرش حضرت فاطم��ه (س)،
برای رس��یدن به عالیتری��ن مقامات پا به
عرصه اجتم��اع میگذارد .وی با بیان اینکه
زنان آزاده همچون پژواک قدرت اس�لام از
س��وی حضرت زهرا (س) هس��تند ،اظهار
داش��ت :یکی از القاب حض��رت زهرا(س)،
منصوره است و درواقع خداوند اگر بخواهد
در جه��ان کس��ی را در راه مجاهدت یاری
رساند ،از طریق بانوی دو عالم و با این رمز
یاری میکند.
حجتاالسالم پناهیان با اشاره به قرارگیری
روز عفاف و حج��اب در دهه کرامت خاطر
نش��ان کرد :کرام��ت تنها ب��ه معنای لطف
ب��ه نیازمن��دان نیس��ت؛ ک��رم و کرامت به
معنای بزرگداشت ،مقام انسانی هم هست.
وی اب��راز داش��ت :ام��روز دلقکمآبانی در
خیابانهای کشور به دستور مزدوری با اخذ
مبالغی ناچیز به س��احت عف��اف و حجاب
حمل��ه میکنند و حری��م اخالقی جامعه را
به مخاط��ره انداختهاند و باید ش��دیدترین
برخوردها با آنها صورت گیرد.
س��خنران اصل��ی اجتماع دخت��ران انقالب
ب��ا انتقاد از تصمیم بر محدودس��ازی قانون
عفاف و حجاب از س��وی برخی افراد در قوه
مقننه و مجریه ،گفت :دش��منان ما متوجه
ش��دهاند برای ضربه زدن به نظام جمهوری
اس�لامی باید از راه تغییر فرهنگ و ضعیف
ک��ردن حج��اب وارد ش��وند.وی ادامه داد:
ای��ن اجتم��اع و اجتماعات نظی��ر این ،بابد

نمایندگان مجلس پاسدار حجاب و عفاف جامعه
باشند
مش��اور ام��ور بان��وان در س��ازمان اوقاف و ام��ور خیریه
کش��ور گفت :م��ا از نمایندگان مجلس ب��ه عنوان طالیه
داران قانون در کش��ور انتظار داریم که پاسدار ارزشهای
خانواده باش��ند که بخش مهمی از آن به مسأله حجاب و
عفاف مربوط است.
در همی��ن حال معصومه فرزانه مش��اور ام��ور بانوان در
س��ازمان اوق��اف و امور خیری��ه کش��ور ،در گفتوگو با
خبرن��گار فارس درباره اهمیت حجاب و عفاف ،گفت :در
کشور ما پس از انقالب اسالمی رویشهای زیادی درباره
حج��اب و عفاف صورت گرفت و بس��یاری درباره حجاب
و عف��اف به رهنمودهای امام راحل و رهبر معظم انقالب
اقتدا کردند.وی افزود :متاسفانه با هجمه فرهنگی دشمن
برخی از افراد نسبت مساله حجاب و عفاف دچار سستی
ش��دند که برای مقابله با آن نیاز به یک وحدت ،همدلی
و هماهنگی بین مسئوالن است.
مش��اور امور بانوان س��ازمان اوقاف و امور خیریه با بیان
اینک��ه ام��روز بس��یاری از خانوادهها نگران هس��تند که

فرزندان آنها گرفتار آس��یب و چالشهای بیحجابی و بدحجابی
شود ،عنوان کرد :متاس��فانه ما مسئوالن در فرهنگسازی برای
حجاب و عفاف به خوبی عمل نکردیم .فرزانه با بیان اینکه امروز
بیش��تر کس��انی که درگی��ر بیحجابی و بدحجابی هس��تند فقر
فرهنگ��ی دارند ،ابراز کرد :امر به معروف و نهی از منکر دس��تور
اس�لام اس��ت ،همانگونه که مس��لمانان احکام نماز و روزه را یاد
گرفته و طبق آن عمل میکنند باید ش��یوه امر به معروف و نهی
از منکر را هم یاد بگیرند و روی آن کار کنند که جامعه اسالمی
در همه ابعاد مزین به احکام اسالمی شود.
وی ب��ا بیان اینکه امروز پدی��ده مد و مدگرایی افزون بر فرهنگ،
اقتص��اد خانوادهها را دچار مش��کل کرده اس��ت ،گفت :دش��من
هدفمن��د بیپروایی و بیبندوب��اری را در بین خانوادهها و جامعه
تس��ری میدهد که چالش ایجاد کند ،در این بین برخی اش��رار
جاهل نیز مزدور آنها ش��دند که عفت و حیای زن ایرانی را از او
بگیرند.
مش��اور امور بانوان س��ازمان اوقاف و امور خیریه ب��ا بیان اینکه
ما باید از روح ش��هدای گوهرش��اد مدد گرفت��ه احکام حجاب و
عفاف را تبین و تش��ریح کنیم ،گفت :مس��ائل فرهنگی حجاب از
مهمترین دس��تاوردهای نظام جمهوری اسالمی است که جایگاه
باالی زنان را نش��ان داد ،همانگونه که اعتیاد خانمان س��وز است
بیعفت��ی ،بیحیایی و بیحجابی هم نوعی ناهنجاری اس��ت که
اگر با آن مقابله نش��ود بسیاری از خانوادهها را در معرض تهدید
ج��دی قرار میدهد .فرزانه درباره علت مخالفت چند نفر محدود
از نماین��دگان مجلس با امر به مع��روف و نهی از منکر در زمینه
عفاف و حجاب و گش��ت ارش��اد ،گفت :درب��اره حجاب و عفاف
اقدامات سلبی و ایجابی هر دو نیاز است ،ما از نمایندگان مجلس
ش��ورای اس�لامی به عنوان طالیه داران قانون در کش��ور انتظار
داریم که پاسدار ارزشهای خانواده باشند که بخش مهمی از آن
به مس��اله حجاب و عفاف مربوط است زیرا امروز حجاب و عفاف
در بخش مهمی از جامعه نخبگانی ما نهادینه ش��ده اس��ت .وی
در پایان خاطرنش��ان کرد :امن کردن فضای کشور برای اشرار به
صالح نظام نیست این انتظار را از مسئوالن داریم که در ابتدا به
فکر آرامش و فضای اخالقی و انسانی کشور باشند ،کرامت زن در
این اس��ت که هویت اصلی خود را بشناسد و مسئولی که بر علیه
ام��ر به معروف و نهی از منکر صحبت میکند فضا را برای تاخت
فارس
و تاز دشمنان آماده میکند.
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