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کاری مدرییت امور فرهنگی و فوق ربانهم و کانون نجمن اسالمی دانشجویان با هم
م هب ربگزاری ج فحجاب و ع  رد راستای انجام ربانهم اهی ده گاهن رتویج حجاب و عفاف ا لسه " اف دااگشنه اقدا

رد این نشست مژگان اسماعیلی، عضو سابق کمیسیون امور بانوان وزارت کشور و مدریعامل کانون فرهنگی اجتماعی بانوان هب آسیب شناسی محیطهای آموزشی با محوریت پوشش هنر است" نمود 

 امر ارزش دهیم باید هب آگاهی و باور اجتماعی رپداخت. اهی آموزشی رپداخت.وی اذعان کرد: شیب از آنکه هب ظواره ربرسی حضور زانن و دختران رد محیط

ر دانست هک متأسفاهن گااه بدون چیه گوهن آگاهی و شناخت وارد محیط ی  شود و رد حالیکه هب شناخت مناسبی از جنس مخالف رنسیده زمینه اهیی مثل دااگشنه می ایشان زن را موجودی توانمند و تأثیرگذا

و 31اند و رد قرن  ، زانن اریانی از پوشش کاملی ربخوردار بودهنشود.وی افزود: حجاب ریشه رد اترخی بشریت دارد و حتی قبل از ورود اسالم هب اریا اهی بعدی فراهم می آسیب 

رد.کسانی با بشریت لکشم دارند هک  اند. عواملی هک حجاب را از نیب ربده زانن اروپایی پوشش کاملی داشتهمیالدی نیز  38 اند عواملی هستند هک با بشریت لکشم دارند.دین با بشریت لکشم ندا

ف خود استفاده می ران هب مباحثه کاسته می ب و عفاف میکنند.ایشان اذعان کردند: وقتی صحبت از حجا از انسان هب عنوان موجودی ربای ربشیپد اهدا شود، آنها حجاب را  شود از شمار طرفدا

قل ربسانند ردحالیکه رتشیبین کمک هب این  خواهند آسیب رزیان کالن می ربانهم"دانند اما شیپ از آن حجاب بعنوان شعار فرهنگی،اریانی،بشری مطرح است. شعار دینی ما می اه را هب حدا

 ی این جلسه دانشجویان هب بحث و رپسش و پاسخ و رفع شبهات پیرامون این مباحث رپداختند. رد اداهم"باشد. خود زانن و دختران می موضوع رد دست افراد و

  

  
 


