
بازخوانی نقش زنان در واقعه عاشورا 

 زنان 
پرچمدار پیام نهضت سرخ حسینی هستند

بي ترديد اصلي ترين دليل ماندگاري حماسه عاشورا در طول تاريخ 
نقش آفريني جدي زنان در اين واقع��ه خونين است. نقش آفريني 
زنان در اين واقعه از همان نخستين گام امام حسين در حركت از 

مدينه به مكه براي بجا آوردن حج ابراهيمي آغاز مي شود. 
امام حسين )ع( كه نيك مي دانس��ت پا در چه راهي گذاشته و چه 
اتفاقاتي در مسي��ر كاروان عاشوراييان وج��ود دارد اما همسران و 
فرزندان كوچكش را با خود همراه كرد. ك��اروان اهل بيت كاروان 
مردانه اي نبود، بلكه زنان و كودكان و حتي حضرت علي اصغر كه 

كودكي شيرخواره بود اين كاروان را همراهي مي كرد. 
در شرايطي كه مردان عرب پيمان شكن��ي و با وجود بيعت با امام 
حسي��ن)ع( پشت ايشان را خال��ي نمودند به گواه��ي تاريخ زنان 
بسياري بودند كه به امامشان وفادار ماندند و در اين مسير استقامت 
ورزيدند. زناني همچون »طوعه« كه وقت��ي مردان كوفي از ترس 
ابن زياد پشت مسلم بن عقيل را خال��ي كردند اين زن مسلم را به 
خانه اش پذيرفت و به او پناه داد. دلهم همسر زهير بن قين از ياران 
امام حسين )ع( نيز هنگامي كه همسرش در مواجهه با دعوت امام 
حسين )ع( براي پذيرفتن همراهي با امام ترديد داشت او را اينگونه 
خطاب قرار داد كه »اي زهير! فرزند پيامبر خدا )ص( تو را مي خواند 
و تو در رفتن كوتاهي مي كني؟« زهير تحت تأثير تلنگر همسرش 
قرار گرفت و به ديدار امام رفت و همانجا در صف عاشوراييان قرار 
گرفت. همچنين نقل شده است همسر حبيب بن مظاهر يار ديگر 
امام حسين )ع( مشوق همسرش براي حضور در ركاب امام حسين 
بود و حبيب را با اين جمله بدرقه  كرد: »اي حبيب! تو را به خدا قسم 
اگر به خدمت حسين شرفياب شدي، به نيابت از من دست و پايش 

را ببوس و سالم مرا به حضورشان برسان.« 
در كنار حضور مؤثر همسران ياران و صحابه امام حسين)ع( براي 
ياري امام و ايستادگي در ركاب آن حضرت، زن��ان اهل بيت امام 
حسين )ع( اوج مديريت بحران و نقش آفريني مؤثر زنان را در يكي 
از پرالتهاب ترين حوادث تاريخ به نمايش گذاشتند به گونه اي كه 
تمامي حركات و مدل حضور آنان از همان ابتداي حركت كاروان 

اهل بيت به سمت كوفه داراي پيام بود و بي هدف صورت نگرفت. 
يكي از مهم ترين داليلي كه براي همراهي زنان و كودكان با كاروان 
امام حسين بر مي شمرند اثبات اين است كه قيام امام حسين )ع( و 
حركت كاروان ايشان همانگونه كه خودشان تأكيد كرده بودند براي 
احياي دين رسول خدا و امر به معروف و نهي از منكر بود و اگر امام 
مي خواست براي حكومت به نبرد ب��ا يزيد بپردازد هرگز همسران 
، فرزندان و زنان را با خودش همراه نمي ك��رد، اما نقش هاي زنان 
عاشورايي به ويژه زنان اهل بيت و در رأس آنها حضرت زينب كبري 
)س( در سرزمين كربال آنچنان عميق و مؤثر است كه هيچ يك از 
مفسران تردي��دي ندارند اگر حضرت زين��ب )س( در واقعه كربال 
حضور نداشت و اگر روشنگري هاي اين بانوي بزرگوار نبود، حادثه 
عاشورا همچون بسياري از حوادث ديگر زير خروارها خبر و حادثه 

تاريخي ديگر مدفون مي شد.
ماندگ��اري واقعه عاش��ورا بع��د از 1400 سال نه فق��ط به خاطر 
ويژگي هاي خاص اين واقعه بلكه به واسطه نقش آفريني قافله ساالر 
كربال حضرت زينب)س( بود كه در منازل مختلف كاروان اسراي 
كربال به سمت شام و به طور خاص در مجل��س يزيد در شام، كاخ 
آمال يزيد و يزيديان را بر سرشان خراب كرد و موجب شد تا تمام 
نقشه هايي كه براي سركوب قيام امام حسين كشيده بودند، نقش 
بر آب شود و نتيجه معكوس دهد ب��ه گونه اي كه امروز اگر نامي از 
يزيد و ابن زياد باقي مانده باشد به رذالت است، اما امام حسين )ع( 
و يارانش به شخصيتي فرا زمان و فرامكان تبديل شده اند كه حتي 
غيرمسلمانان نيز در برابر عظمت اي��ن شخصيت سر تعظيم فرود 
مي آورند و نور وجودي حضرت امام حسين )ع( به واسطه حضرت 

زينب)س( به دنيا معرفي شده است. 
اگرچه اصلي ترين بخش نقش آفريني زن��ان عاشورايي و از جمله 
حضرت زينب )س( پس از واقعه عاش��ورا و از غروب روز دهم آغاز 
مي شود اما در طول مدت اقامت كاروان اهل بيت در كربال و به طور 
ويژه روز دهم نقش حضرت زين��ب )س( بي بديل است. بانويي كه 
همراهي اش پشتوانه برادر و تمام كاروان اهل بيت بود و در برابر از 
دست دادن عزيزانش آنچنان محكم ايستادگي كرد كه امام حسين 

)ع( به وجود خواهري چون زينب قوت قلب مي گرفت.
 اوج فداكاري حضرت زين��ب )س( در پيشكش كردن فرزندانش 
براي سربازي برادر اس��ت و آنگونه كه نقل ش��ده است اين بانوي 
بزرگوار كربال براي آنكه ب��رادرش را خجالت زده نكند حتي بر سر 

پيكر بي جان فرزندانش حاضر نمي شود. 
حضرت زينب )س( كه هم مادر شهيد است و هم خواهر شهيد و هم 
دختر شهيد حاال بايد مسئولي��ت يك كاروان زن و كودك ديگر را 
هم بر عهده بگيرد و اين مسئوليت از غروب روز عاشورا آغاز مي شود 
و دختر فاطمه در قافله ساالري كربال و رساندن پيام قيام عاشورا به 

گوش جهانيان چه خوش مي درخشد. 
نقش ديگر زنان كاروان كربال هم اگرچه ب��ه اندازه حضرت زينب 
)س( درخشنده نيست اما هر كدام از اين زنان قهرماناني بي بديلند 
كه حضور درخشانشان يكي از داليل جاودانگي قيام عاشوراست. 

رباب، همسر سيدالشهدا و مادر حضرت عل��ي اصغر )ع( نمونه اي 
است از صب��ر و استقامت كه فرزند شيرخ��واره اش آخرين حجت 
حسين )ع( بر سپاه كوفه مي ش��ود و كوچك ترين شهيد را تقديم 

درگاه حق مي كند. 
مادر وهب بن عبداهلل بن خباب كلبي نيز از ديگر زنان حماسه ساز 
عاشورايي است. وهب نصراني  از جمله كسان��ي بود كه در مسير 
كربال شيفته و شيداي امام حسين شد و همراه مادر و نوعروسش 
به كاروان امام پيوست. اي��ن مادر غيور پسرش را ب��ه ميدان رزم 
فرستاد و زماني كه سر بريده وهب را به سمت وي پرتاب كردند، او 
سر بريده پسرش را در دست گرفت و به سمت سپاه دشمن برد و 
به سوي آنها پرتاب كرد تا بدانند آنچه را كه در راه خدا داده است 

پس نمي گيرد. 
هر لحظه  حادثه كربال و روز عاشورا پر از درس هاي عميق اخالقي 
و انساني است و زنان به عنوان مربيان عواطف و محور خانواده در 
اين واقعه زيباترين نقش ها را آفريدند و امروز هم مي توان مصاديق 
زنان عاشورايي را پيدا كرد؛ مادران، خواهران و همسران صبور شهدا 

دنباله  رو همان زنان غيور هستند. 

محمدمهدینیکضمیر
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  زير خيمه دختران انقالب 
به چهارراه ولي عص��ر كه مي رسم خيم��ه نسبتاً 
بزرگ با پرچم سفيد »دختران انقالب« بر فراز آن 
خودنمايي مي كند. خ��ارج از موكب بلندگوهايي 
كار گذاشته ش��ده كه نوحه ه��اي متناسب با ماه 
محرم و صد البت��ه امر به مع��روف و نهي از منكر 
را پخش مي كند. نزديك تر ك��ه مي روم دختران 
جوان محجب��ه اي را اطراف خيم��ه مي بينم كه 
با حمايل هاي سفي��د رنگي ك��ه روي آن نوشته 
شده دختران انق��الب ايستاده ان��د و با لبخندي 
بر لب رهگ��ذران را از نظر مي گذرانن��د. به دنبال 
خانم هايي هستند كه حجابشان چندان مناسب 
نيست. براي آنكه شيوه امر به معروفشان را ببينم 
بي آنكه بگويم خبرنگارم يكي از دختران انقالب را 
دنبال مي كنم كه به دنبال دختر جوان بدحجابي 
مي رود ت��ا او را امر ب��ه معروف كن��د. در همهمه 
خيابان خيلي متوجه مكالمه اي كه بينشان رد و 
بدل مي شود نمي شوم اما خروجي اين گفت وگوي 
كوتاه مي شود اينكه دختر جوان بدحجاب دستش 
را به سمت روسري اش مي ب��رد و كمي آن را جلو 
مي كشد. ه��ر دو لبخند بر لب دارن��د؛ هم دختر 
انقالب و ه��م دختر جوان��ي كه با وج��ود ظاهر 
متفاوتش نمي توان او را هم دختر انقالب به شمار 
نياورد به خصوص وقتي در داخل خيمه دختران 
انقالب با دختر جواني مواجه مي شود كه به قول 
خودش تنها دو روز است چادري شده و بهانه اين 
چادري شدن هم از همين ج��ا آغاز شده است؛ از 

خيمه دختران انقالب!
   پذيرايي با آب خنك و چاي گرم

از من هم مث��ل بسياري از خانم ه��اي رهگذر ديگر 
دعوت مي شود به داخل خيمه بروم. وارد كه مي شوم 
دختر جواني با حمايل دخت��ران انقالب با لبخند به 
طرفم مي آيد و خوشامد مي گويد. در همان ابتداي 
ورود خانم مسني ب��ا لبخند خوشامد مي گويد و آب 
خنك و چاي تعارف مي كن��د. در داخل خيمه يك 
طرف چند فرش زمين را مفروش كرده و چند نفري 
از خانم ه��ا نشسته اند و چاي مي نوشن��د. كمي آن 
طرف تر در گوشه اي خانمي مشغ��ول نماز خواندن 
است و در انتهاي موكب ه��م تلويزيوني تصاوير امر 
به معروف و نهي از منكر زيب��اي دختران انقالب را 
به نمايش گذاشته است. در سم��ت ديگر خيمه اما 
ميز و صندلي گذاشته ان��د و چند خانم پشت ميزي 
نشسته اند و با خانم هايي كه به داخل خيمه دعوت 
مي شون��د مشغول گفت وگ��و هستن��د. بسته هاي 
كوچكي روي ميز كنار هم چيده شده اند؛ بسته هايي 
حاوي جمالت و احاديثي درباره امر به معروف و نهي 
از منكر و وصيت شهدا درباره حجاب و عفاف. زنان و 
دختران جواني وارد خيمه مي شوند كه شايد خيلي 
ظاهرشان مناسب نباشد، اما وقت��ي مي خواهند از 
خيمه خارج شوند لبخند بر ل��ب دارند و بسياري از 
آنها روسري هايشان را كمي جلوتر كشيده اند. كاغذ و 
قلمي روي ميز است كه خيلي از مهمانان موكب امر 

به معروف شماره تلفنشان را روي آن مي نويسند. 
  امام حسين)ع( را دوست دارم

 از يكي از دختران جواني كه شماره تلفن مي دهد 

مي پرسم»براي چه شماره تلفن��ت را مي دهي؟« 
پاسخ مي ده��د بناست ب��راي برنامه هاي هيئت  و 
كمك به هيئت اطالع رسان��ي كنند. مي گويم چرا 
به هيئت كمك مي كن��ي؟ حاجت گرفتي يا دليل 
ديگ��ري دارد؟ مي گويد نه همي��ن طوري دوست 
دارم به هيئت كمك كن��م. خانم ديگري با آرايش 
غليظ توجهم را به خود جلب مي كند كه مثل خيلي 
از خانم هاي ديگر شماره تلفن مي دهد و با لبخند از 
خيمه بيرون مي آيد. به دنبالش مي روم و خودم را 
معرفي مي كنم. از او هم درباره ماجراي شمار ه تلفن 
دادن مي پرسم. مي گويد بناست برنامه هاي هيئت 
را اطالع رساني كنند. ب��ا حسي حقيقي و باورپذير 

مي گويد»ما امام حسين را دوست داريم.« 
دختران جوان محجبه اي كه ب��ا حمايل دختران 
انقالب در اين خيمه آمده اند ت��ا به قول خودشان 
واجب امر به معروف و نهي از منكر را زيبا بجا آورند 
هم هر كدامشان قصه اي شنيدني دارند. دختراني 
كه يكي  از آنها تا همين دو روز پيش به قول خودش 

ظاهري متفاوت داشت��ه و دختر جوان ديگري كه 
چادري شدنش را مديون شهيد حججي است و در 
مراسم تشييع اين شهيد بزرگوار تصميم مي گيرد 

چادر را به عنوان تاج بندگي برگزيند.
  دخت�ري انقالب�ي كه 2روز اس�ت چادري 

شده!
شهرزاد سعيدي همان دختري است كه هنگام اين 
مصاحبه تنها دو روز بود به جمع دختران انقالب 
پيوسته بود و به همين دليل هم جزو افرادي نبود 
كه امر به معروف مي كنند اما اشتياقش براي حضور 
در جمع دختران انقالب موجب شده بود تا سمت 
خوشامدگويي خيمه امر به معروف را به او بدهند. 
او مي گويد خيلي خوشحالم كه بين بچه ها هستم 
و از خدا مي خواهم مرا در اين راه ثابت قدم كند و 
تأكيد مي كند از همه دخت��ران جوان مي خواهم 
قدر خودش��ان را بدانن��د و ما در جم��ع دختران 
انقالب منتظرشان هستي��م. او هم رهگذري بوده 
كه توسط دختران انقالب به خيمه دعوت مي شود. 

مي گويد قرار گرفت��ن زيرپرچم امام حسين برايم 
تلنگ��ري شد تا مسي��ر زندگ��ي ام را تغيير بدهم. 
اين همه تغيير در دو روز برايم عجيب و غير قابل 
باور است؛ خودش هم قبول دارد عجيب است اما 
تأكيد مي كند »مدت ها به دنبال يك تلنگر بودم و 
با دعوت به اين خيمه و زير پرچم امام حسين اين 

تلنگر اتفاق افتاد.« 
اين دختر جوان حتي در اي��ن دو روز كلي درباره 
حجاب تحقيق كرده و معتقد بود قرار گرفتنش در 

اين مسير خواست خدا بوده است. 
  ماجراي چادري ش�دن در مراسم تشييع 

شهيد حججي
 سراغ يكي ديگر از دخت��ران جواني مي روم كه به 
دنبال امر به معروف رهگذران��ي است كه حجاب 
مناسبي ندارند. اولين سؤالم از شادي هزاوه اي ها اين 
است؛ برخورد خانم هايي كه امر به معروف مي كنيد 
با شم��ا چگونه اس��ت؟ پاس��خ مي دهد»بعضي ها 
برخورد خيلي خوبي دارند به خصوص وقتي نام امام 

حسين)ع( و حضرت زين��ب)س( به ميان مي آيد. 
كاماًل مشخص است ك��ه در دلشان اعتقاد عميقي 
دارند اما تعداد خيلي محدودي از افراد هم هستند 

كه برخوردشان خوب نيست.« 
درباره شي��وه امر به معروفش��ان مي پرسم و اينكه 
آيا براي اين كار آموزش ديده ان��د؟ مي گويد اكثر 
ما بچه هايي هستيم كه آرام آرام به جمع دختران 
انق��الب پيوسته ايم و در طول اي��ن مدت مسئول 
جنبش مردمي دخت��ران انقالب شيوه هاي زيباي 
امر به معروف را به ما ياد مي دهند و در واقع پشت 

اين حركت آموزشي وجود دارد. 
از او درب��اره داستان پيوستنش ب��ه جمع دختران 
انق��الب مي پرسم ك��ه متوجه مي ش��وم داستان 
محجبه شدن اين دختر جوان به ماجراي شهادت 
شهيد حججي باز مي گردد. خودش ماجرا را اينگونه 
روايت مي كن��د: »من سه سال اس��ت كه چادري 
شده ام. در مدرسه شاه��د درس مي خواندم و آنجا 
خيلي درباره حجاب صحب��ت مي شد و من تحت 
تأثير دوستان محجبه اي قرار داشتم، اما سه سال 
پيش در مراس��م تشييع شهي��د حججي تصميم 

گرفتم چادري شوم.«
  می گوييم و رد می شويم

سراغ يك��ي ديگر از دختران انق��الب كه در داخل 
خيمه پشت ميز نشسته و با خانم هايي كه به درون 
خيمه دعوت مي شون��د صحبت مي كند مي روم تا 
داستان حضور او را در اين مجموعه دخترانه بدانم. 
اين بانوي ج��وان يك سال و يك م��اه است كه به 
مجموعه »دخت��ران انقالب« پيوست��ه و از طريق 
فعاليت ه��اي اين پوي��ش مردم��ي در شبكه  هاي 
اجتماعي و فضاي مجازي ب��ا آنها آشنا شده است. 
او نيز پيش از پيوستن به اي��ن گروه پوشش چادر 
نداشته، اما آنطور كه خ��ودش مي گويد حجابش 

كامل بوده است. 
وي درب��اره فعاليت ه��اي گروه مردم��ي آمران به 
معروف صراط مي گويد: »گروه صراط جلساتي را 
در طول هفته برگزار مي كن��د تا به بچه ها آموزش 
داده شود چگونه امر به معروف و نهي از منكر زيبا 

انجام شود.«
او هم برخورد برخي افراد را در برابر امر به معروف بد 
توصيف مي كند اما در عين حال تأكيد مي كند: »ما 
سعي مي كنيم با لحن لين و دلسوزانه امر به معروف 
كنيم و همانطور كه حضرت آقا تأكيد دارند ما تذكر 
مي دهيم و عبور مي كنيم تا وظيفه مان را براي امر به 
معروف و نهي از منكر بجا بياوريم و اگر همه مردم در 
برابر منكرهايي كه اتفاق مي افتد همين تذكر لساني 

را هم داشته باشند حتماً اثرگذار خواهد بود.«
  

در جمع »دختران انقالب« دختران��ي كه از ابتدا 
چ��ادري بوده اند هم كم نيست ام��ا شايد هنر اين 
گروه جذب افراد ك��م حجاب و تغيي��ر آنها باشد؛ 
افرادي كه اگر ما هنر ج��ذب آنها را نداشته باشيم 
ممكن است جذب تبليغ��ات دروغين و بازي هاي 
رسانه اي غربي ه��ا شوند، اين در حال��ي است كه 
خيمه دختران انقالب براي هم��ه زنان و دختران 

كشورمان جا دارد.

همه زنان و دختران ایرانی در خیمه دختران انقالب جای دارند
گزارش »جوان« از يك موكب متفاوت در ايام عزاداری حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( 

بسياري از دختران جواني كه هم اكنون در شاخه هاي مختلف گروه مردمي آمران به معروف صراط كار مي كنند كساني هستند كه قبالً حجاب مناسبي نداشتند

دختران جوان محجبه اي كه با حمايل 
دختران انقالب در اين خيمه آمده اند 
تا به قول خودشان واجب امر به معروف 
و نهي از منك�ر را زيبا بج�ا آورند هر 
كدامش�ان قصه اي ش�نيدني دارند؛ 
دختران�ي كه يك�ي  از آنها ت�ا همين 
دو روز پيش به ق�ول خودش ظاهري 
متفاوت داشته و دختر جوان ديگري 
كه چادري ش�دنش را مديون شهيد 
حججي است و در مراسم تشييع اين 
شهيد بزرگوار تصميم مي گيرد چادر را 

به عنوان تاج بندگي برگزيند

يك موكب متفاوت كه در آن در كنار آب خنك و چاي گرم از مهمانان با خوراك روحي و 
معنوي پذيرايي مي شود! »دختران انقالب« كه حاال ديگر براي خودشان گروه شناخته 
شده اي هس�تند و آغاز جنبش مردمي ش�ان تقريبًا مصادف بود با فعاليت هاي سازمان 
يافته دختران خيابان انقالب  كه حاال برنامه هايش�ان را س�ازمان يافته تر از قبل دنبال 
مي كنند و اين ب�ار در دهه اول ماه محرم همزم�ان با دهه امر به مع�روف و نهي از منكر 

موكبش�ان را در چهار نقطه پرتردد ش�هر بر پ�ا كردند. نخس�تين و اصلي ترين موكب 
خياباني است كه خاستگاه اصلي شكل گيري حركتشان شد؛ خيابان انقالب و چهارراه 
ولي عصر در ضلع شمالي پارك دانشجو و كنار ايس�تگاه متروي شلوغ و پر تردد تئاتر 
ش�هر. موكب ديگر در ميدان هفت تير اس�ت. ميدان ش�هدا و ميدان انقالب نيز ديگر 
مكان هايي از شهر است كه »دختران« انقالب موكب هاي امر به معروفشان را در آن برپا 

كردند. پرچم سفيد »دختران انقالب« همزمان با برافراشته شدن پرچم سياه عزاداري 
ساالر شهيدان برافراشته شده است و اين دختران انقالبي به سهم خودشان مي خواهند 
از هر طريقي كه بشود و بتوانند پرچم زمين گذاشته شده امر به معروف و نهي از منكر را 
در دست بگيرند و تكليف خود را ادا كنند. اين شده كه يك روز تجمع حمايت از حجاب و 
عفاف را برگزار و روز ديگر موكب برپا مي كنند؛ موكبي براي امر به معروف و نهي از منكر. 

زهرا چیذری 
  گزارش 

  گسترش دايره دختران انقالب
بهاره جنگ��روي  مسئ��ول گروه مردم��ي دختران 
انقالب است. وي درب��اره مجموعه دختران انقالب 
يا گروه مردمي آمران به مع��روف صراط مي گويد: 
»ما اجتماع مردمي حمايت از حجاب و عفاف را در 
تهران و اصفهان برگزار كرديم و امسال براي اولين 
بار چهار موكب را در چهار نقطه شهر با الگوبرداري 
از موكب هاي اربعي��ن بنا كرديم، ام��ا موضوع اين 
موكب ها حجاب دخت��ران انقالب است و فيلم هاي 
امر به معروف و نه��ي از منكري ك��ه از تمام كشور 
براي ما ارسال مي شود را در اين موكب ها به نمايش 
مي گذاريم.« وي با اشاره به تأكيد رهبر معظم انقالب 
درباره جواناني كه شايد ظاهر مناسبي نداشته باشند 
اما دلشان با انقالب است مي افزايد: »بايد اين افراد را 
جذب كرد و براي اين منظور با بسته هاي فرهنگي 
جذاب و متفاوت كه از سوي تي��م هنري بچه هاي 
انقالب طراحي شده است از اي��ن جوانان پذيرايي 
مي شود و ب��راي ديدن فيلم هاي امر ب��ه معروف به 
داخل موكب دعوت مي شوند.« به گفته وي دختران 
انقالب بنا دارند براي گسترده تر كردن وسعت دايره 
خودشان اين جوانان را به اين جنبش مردمي جذب 
كنند و با توجه به عالقه اين جوان��ان در واحدهاي 
مختلف دختران انق��الب به كار گي��ري مي شوند. 
آنطور كه خانم جنگروي روايت مي كند بسياري از 
دختراني كه نقصي در ظاهر حجابشان دارند بعد از 
مدتي كه در جمع دختران انقالب حضور مي يابند آن 
نقص كوچك را هم برطرف مي كنند. مسئول گروه 
مردمي صراط مي افزايد: »عالوه ب��ر امر به معروف 
جواناني با ظاهر متفاوت و تالش براي جذب آنها ما 
به دنبال جذب خانم ه��اي متدين و دغدغه مند نيز 
هستيم تا بتوانيم شبكه سازيمان را گسترده تر و آنها 
را نسبت به انجام واجب فراموش شده امر به معروف 

تشويق كنيم. 
ما مي خواهيم نشان دهيم كه حجاب مانند بسياري 
ديگر از ارزش ه��اي اسالمي ي��ك مطالبه عمومي 

و مردمي اس��ت و همه زنان ما ب��ه دنبال مطالبه 
حجاب هستند حت��ي خانمي ك��ه ممكن است 
كمي موهايش بي��رون باشد در داي��ره دختران 
انقالب جاي دارد و عده قليلي هستند كه حجاب 
را نمي خواهند كه اين افراد هم با تمام ارزش هاي 

اسالمي مخالفند!«
بنا به تأكيد وي بسياري از دختران جواني كه هم 
اكنون در شاخه هاي مختلف گروه مردمي آمران 
به معروف صراط كار مي كنند كساني هستند كه 
قبالً حجاب مناسبي نداشتند اما به دليل رفتارهاي 
جاذب و امر به معروف زيبا و نهي از منكر دلسوزانه 

جذب مجموعه شدند و تغيير كردند. 
جنگروي هدف از برپايي اي��ن موكب ها را در ايام 
محرم اين مي داند كه پيام ك��اروان عاشورا و اهل 
بي��ت)ع( كه به اس��ارت گرفته شدن��د اين است 
كه حض��رت زينب و تم��ام بان��وان كاروانسرا در 
سخت ترين شرايط هم نگذاشتن��د تا حجابشان 
از سرشان كنار ب��رود. وي تأكيد مي كند: »ما هم 
مي خواهيم بگوييم بانوان ما هم به تأسي از حضرت 

آنط�ور كه خان�م جنگ�روي روايت 
مي كن�د بس�ياري از دختران�ي كه 
نقصي در ظاهر حجابشان دارند بعد 
از مدتي كه در جمع دختران انقالب 
حضور مي يابن�د آن نقص كوچك را 

هم برطرف مي كنند

زينب)س( حجاب را مطالبه مي كنند.«
از نگاه اين فعال حوزه زن��ان در حال حاضر زنان 
جامعه ما دغدغ��ه معيشت دارن��د و دخترانمان 
ب��ا دغدغ��ه ازدواج مواج��ه  هستن��د و نسبت به 
پياده سازي ارزش هاي اسالمي و از جمله حجاب 
در جامعه دغدغه دارند ام��ا متأسفانه يكسري از 
مسئوالن مطالبات زنان م��ا را برساخته و اشتباه 

نشان مي دهند. 
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