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 در ایرانی مسلمان زن نقش ،«کشور شهید زن هزار هفت» یکنگره به پیام در اسالمی انقالب رهبر ایخامنه اهللآیت حضرت

 اسالمی انقالب هایصحنه در کربالیی یروحیه با زن هزاران ظهور به اشاره با و خواندند سازتاریخ را «زن» از جدید الگوی معرفی

 دیر که است کرده ظهور جدید، عصر در مجاهد زنان این خون برکت به ایتازه یجَذبه و اقتدار: کردند خاطرنشان مقدس، دفاع و

 .شد خواهد اثرگذار جهان زنان جایگاه  و سرنوشت در زود یا

 امور و شهید بنیاد در فقیه ولی ینماینده- رحیمیان المسلمینواإلسالمحجت توسط( چهارشنبه) امروز بعدازظهر که پیام این در

 یاسالم ایران شهید زنان از یادکردن با ایخامنه اهللآیت حضرت شد، قرائت «کشور شهید زن هزار هفت» یکنگره در -ایثارگران

 اسالم اهر در خویش مقدس جان از که فرشتگان از لشکر این: افزودند کردند، ایفا شایسته نقش اسالم، تاریخ مسیر تغییر در که

 .شدند ظاهر جدید ایران معماران نقش در و نهادند عمل میدان در قدم گذاردند، مایه

 مردان، برای جنسی ابزاری یا  حاشیه در عنصری عنوان به ،جهان غرب و شرق هاینظام در زن به موجود نگاه به اشاره با ایشان

 .تندپرداخ «غربی نه شرقی نه زن  » یشاخصه با جدید الگویی عنوان به مقدس دفاع و انقالب در ایران شیرزنان نقش تبیین به

 هانج زنان چشم پیش را جدیدی تاریخ ایرانی، مسلمان زن: کردند تصریح الگو این هایویژگی توصیف در اسالمی انقالب رهبر

 و کرد آفرینینقش مرکز، و متن در حال، عین در و بود، شریف و محجّبه بود، عفیف بود، زن توانمی که کرد ثابت و گشود

 .آورد ارمغان به بزرگ فتوحات

 شهادت جهاد، روح با را زنانه رحمت و لطف احساس، اوج که دانستند زنانی ظهور یصحنه را مقدس دفاع و اسالمی انقالب ایشان

 ار بزرگ هایبستبن توانندمی و کردند فتح خود فداکاری و اخالص و شجاعت با را هامیدان ترینمردانه و درآمیختند مقاومت و

 .بشکنند هم در

 در مجاهد زنان این خون برکت به ایتازه یجَذبه و اقتدار: کردند خاطرنشان شهید زنان مجاهدت فراگیر آثار به اشاره با ایشان

 جهان زنان جایگاه  و سرنوشت در زود یا دیر و داد قرار تأثیر تحت اسالم جهان در ابتدا را زنان که است کرده ظهور جدید عصر

 .برد خواهد دست

 حضرت و کبری یخدیجه حضرت درخشان آفتاب تا: افزودند اسالم تاریخ بزرگ زنان نقش یادآوری با اسالمی انقالب رهبر

 .رسید نخواهد نتیجه به «زن ضدّ» نوی و کهنه هایطرح درخشد،می کبری زینب حضرت و زهرا یفاطمه

 هب مدرن   هایستم بلکه اند،شکسته هم در را ظاهری هایستم سیاه خطوط تنهانه ما کربالیی زن هزاران: افزودند همچنین ایشان

 مدرن، اصطالح به جهان در که است زن حقوق باالترین زن، الهی کرامت حق که اندداده نشان و کرده آبروبی و رسوا نیز را زن

 .است آن شدنشناخته وقت امروز و نشده شناخته هرگز

 به هک امیدوارم: کردند نشان خاطر دنیا، به مسلمان ایرانی زن بزرگ جهاد دادننشان ضرورت بر تأکید با ایخامنه اهللآیت حضرت

 به را مسلمان ایرانی زن بزرگ جهاد بتوانند سینماگران و فرزانگان و هنرمندان و هارسانه مجاهد، و شریف زنان این خون برکت

 .بنمایانند دنیا
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