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 !؟ياجتماع دهيپد اي يتيمعضل امن ؛حجابيبي     روز حرف▼

 یتحرکات در فضا ینشان داده که با شروع تابستان، برخ تجربه

 یگر محتوا. اشودمیبر سر حجاب آغاز  یو مجاز یقیحق

 لیرا تحل یارسانهو  یمختلف مجاز یدر بسترها دشدهیتول

 حجابیبیعلت  لیدر تحل کردیدو رو توانیم ،میمحتوا کن

 یریگشکلو  حجابیبیمعتقدند که  یاعده احصاء کرد.

 ونیزاسیو با هدف نرمالداشته  یتیوجه امن یعفتیب یهاشیپو

شکل گرفته است.  یدازدر تقابل با نظام و با هدف بران ،جامعه

 تیریمد ؛دارد نیز ییقابل اعتنا اریبس یهاگزارهنگاه  نیا

و  یمجاز یفضا در موج نیو سوار شدن آن بر ا ضدانقالب

 یاعده اما؛ و کامالً مشهود است انکاررقابلیغ یانکته یقیحق

 یاجتماع یجامعه را فاقد کنش گر یاعضا یدر برخ حجابیبی

 یاجتماع دهیپد کیو  یسبک زندگ رییو حاصل تغ یاسیو س

بلکه  ،یتیرفع آن را نه امن یو پاسخ برا آورندیم حساببه

 .دانندیم یاجتماع

 یینحوه مواجهه با پاسخگو ،هاافتیره نیاز ا کیهر  رفتنیپذ

 کیرا  حجابیبی. اگر کندیمدگرگون  زیرا ن دهیپد نیبه ا

داد و اگر  میخواه یتیپاسخ امن زیبه آن ن میبدان یتیموضوع امن

قطعاً نحوه مواجهه با آن  ،میبدان یمعضل اجتماع کیآن را 

 توانینم یمشخص یکشخط رسدیمنظر  به .کندیم رییتغ

 هادهیپد یدگیحاضر با درهم تن طیچرا که ما در شرا ؛انجام داد

 یاقتصاد نکهیموضوع ممکن است با ا کی یعنی ؛میمواجه

 ایو  یاسیس ای یاجتماع یو بورنگ  زمانهماما  ،محسوب شود

شدن  یاژلهآن را  توانیمکه به زبان ساده  ردیگمی... به خود 

 یدگیشدن و در هم تن یاژله در عصر حاضر دانست. هادهیپد

. کندیمرا سخت  هاآننحوه مواجهه با  یفعل طیدر شرا هادهیپد

 یتیبا آن امن دیبا ایآاست؛  گونهنیانیز  حجابیبیدر موضوع 

 !؟یبینگاه ترک ایداشت؟ و  ینگاه اجتماع ایبرخورد کرد؟ 

و  یفرهنگ یهادستگاه یرسالت را برا نیا ،موضوعات نیا همه

 یادهیپدمواجهه با  یکه برا کندیم جادیا یاجتماع انیمتول

دستورالعمل جامع  ایسند و  کیبه دنبال  دیبا حجابیبیمانند 

از  ؛لحاظ گردد دیبا یادیل زمسائ ،سند جامع نیبود؛ قطعاً در ا

 ،یبا سبک زندگ تعامل وهیگرفته تا ش یتینحوه مواجهه امن

 و ... یاجتماع ،یارسانه یاوستهیپ

موجب  تواندیم یکردیرو نیاتخاذ چن نکه؛یمهم ا نکته

و  یمجاز یخناسان فضا یبرخ یسوارموجاز  یریجلوگ

 هاشبکه نیدر ا یعفتیب یهانیکمپ انیمانند متول یارسانه

 )نویسنده: یعقوب ربیعی( گردد.

 

 
 

 

 
 

 !جمهورسيرئاستقبال صميمانه کارگران معترض از                روز گزارش▼

 صنعتی واحد هشتصد و هزار دو از کشور است که بیش صنعتی قطب سه از استان مرکزی یکی

گذشته همین مراکز صنعتی  یهاسالرا در خود جای داده است؛ اما در  بزرگ و متوسط کوچک،

 ، نداشتن مواد اولیه و ... دچار تجمعات متعددی بوده است.هایورشکستگمدیریت، به خاطر سوء 

به دولت  هیسوکیبه برجام و نگاه  یروحان یدولت آقا ازحدشیب توجه -3 خبری: یهاگزاره

داشته  یتوجه کمتر هاآنمادر و مشکالت  عینسبت به صنا جمهورسیرئباعث شد شخص  ،غرب

اقتصادی کشور در تولید واگن است.  یهامجتمع نیتربزرگاز  یکی پارس وگن -0. باشد

است؛ اما به خاطر  خارجی یهانمونه با رقابت به پارس نیز قادر این شرکت تولیدی لوکوموتیو

 حاضر حال در مواجهه است. کشور یادهیعدواردات واگن در دولت سابق، این شرکت با مشکالت 

 به نسبت کشور در تولیدی واگن یک هر دارد. نیاز مترو واگن دستگاه هزار دو تا 3۰22 از بیش به

ارزی به  ییجوصرفه یورو هزار ۰22 حدود نیز مسافری واگن یک و یورو هزار 0۰ بر بالغ واردات،

 واگن به مترو واگن تولید برای سفارشی هیچ اخیر سال پنج طول ، درحالنیباادارد؛  همراه

تعطیل شده  یهاشرکتنیز یکی از شرکت صنایع آذرآب  -1 ...است نشده داده کشور هایسازی

های بخار نیروگاه حرارتی های بزرگ ملی مانند ساخت دیگدر طرحدر استان مرکزی است که 

ها و شهید رجایی، نیروگاه سیکل ترکیبی قم، نیروگاه شازند و همچنین ساخت مخازن، مبدل

اصفهان، پاالیشگاه گاز کنگان، مجتمع پتروشیمی  پاالیشگاه یسازروغنهای واحد ها در پروژهبرج

آذرآب تا اوایل دهه  کرده است. را در توسعه صنایع نفتی ایران ایفا یمؤثرو پاالیشگاه شازند نقش 

افول شرکت سرعت گرفت و این  31۰۰توانست روند تولیدی خود را حفظ کند، اما از سال  ۰2

مدیریتی  یهاچالششد.  31۰۱سپس سال  و 31۰۰شرایط باعث اعتراضات کارگری در سال 

از عرصه تولید جا بماند و در حال حاضر  شرکت عمالً ،سال اخیر ۰باعث شد که در طول 

 ماندهیباقتولید و قرارداد کاری در آذرآب وجود ندارد و آنچه در حال انجام است،  گونهچیه

کو که روزگاری یکه تازه کارخانه عظیم هپ -4 .گذشته این شرکت است یهاسالقراردادهای 

بود، بعد از اجرای غلط  در کشور سازیهای سنگین و ابزارآالت معادن و راهتولید ماشین

 واحد این یهاچالش شمسی، 31۰0 از .تا آستانه ورشکستگی هم پیش رفت ،سازیخصوصی

 رد سرمایه کمبود» ،شودمیدالیلی که عنوان  به شمسی نیز 31۰۰ در. شد نمایان یتولید

که جملگی به سوء مدیریت در « اولیه مواد واردات در ناتوانی و کافی سفارشات نبود ؛گردش

 .بازگردد گذشته شرایط به نتوانست شرکت شرکت و نگاه دولت به خارج از مرزها داشت،

چشم  مرکزی استان دولت به ئتیهسی و رئی اهللتیآ یاجمعهروز  سفر :تحليلي یهاگزاره

در  عیصنا یایاح یعزم دولت برا-3 ن صنایع را به رونق صنعت گشوده است:امید کارگران ای

از نکات  ،به آن یجمهورسیرئو توجه شخص  یباالدست عیصنا ژهیوبهسطح کشور و 

 موجب« آفرینبنیان و اشتغالسال تولید، دانش»به  یجار سال یگذارنام -0 است. دوارکنندهیام

در  ،هستند انیبندانش یهاشرکت اکثراًکه  یاستان مرکز یمادر تخصص عیصنا یتمام تا شده

از اهداف دولت  هایانجام شده در واگذار یبرخورد با فسادها-1. رندیتوجه دولت قرار گ تیاولو

نتیجه تصمیمات دولت  .ب و واگن پارس استآآذر هپکو و یهاشرکتاست که نمونه آن  یمردم

دولت -4 مشهود بود.روز جمعه در  جمهورسیرئ ازان کارگراستقبال صمیمانه در در این زمینه، 

که  هابانکاز تملک ، ردیگیمافراد نااهل دست از مذکور را  یهاشرکت نکهیعالوه بر ا ستیبایم

و  یقطبتکنگاه  هااستانصنایع به  دیدولت نبا-۰خارج کند. ، ندارند یداربنگاهدر  یاتجربه

 عیبه صنا ژهیتوجه و دیده شود و کجای هاتیهمه ظرف ؛ بلکه الزم استمحور داشته باشددرآمد

موجود استان،  یهاتیظرفدیگر  ستیبایمدولت  -۰اراک صورت گیرد.  ومینیلومآمانند  ندهیآال

همچون ظرفیت  زیرا ن ... و یاجاده یلیر تی، ترانزیاهسته یانرژ ،یگردشگر ،یکشاورزهمچون؛ 

 )نویسنده: رضا رحمتی( .قرار دهد موردتوجهصنعتی این استان 
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 اخبار ▼

 غرب! يطلبتوسعهسه قدرت مهم، مستقل و رقيب 

به  ،KHAMENEI.IRرسانه  با وگوگفتدر  انقالب معظم رهبر المللنیمشاور امور ب« والیتی»

قطب  یریگشکلاز تحلیل دالیل و لزوم نگاه به شرق توسط جمهوری اسالمی ایران پرداخته و 

در مقابل  ،مهم و مستقل»را سه قدرت و این  سخن گفته نیو چ هیروس ران،یاقدرت جدید توسط 

است  ینگاه ،شرق به نگاه» . دکتر والیتی معتقد است:کندیمتوصیف « و غرب کایآمر یطلبتوسعه

باشد که در حال طلوع  یبه سمتما نگاهمان  نکهیا یعنیهم رهبر انقالب؛  ،که هم امام فرمودند

است که  یپاسخ به کسان نیبهتر نیبود. ا نیما چ یمشتر نیتربه ،میتحر یهاسال یط در است.

به  شرفتهیپ یهایاز موارد در فناور یاریدر بس هیروس. برندیسؤال م ریرا ز نیو چ رانیرابطه ا

 یمردم و کشور دشمن نیکه همواره با ا میبرو یبه سمتما  ایآ د؟یگویآمد. عقل چه م رانیکمک ا

با ما عقد اخوت  هیو روس نیچتا آنجا که توانسته کمک کرده است؟  که میبرو یبه طرف ایکرده 

 چگونه! هایتر از غربعاقالنه یول کنند،یبر اساس مصالح خود عمل م زیاند، بلکه آنان ننخوانده

 «.! کدام غرب؟!م؟یغرب برو به سمت ندیگویم یلوحاز افراد با ساده یبعض

 با حجاب، عليه حجاب!

و  تیدارند در کنار بهائ تیمأمور ن،یوابسته به سازمان منافق یهاو اکانت هارسانهو  هاکانال

در  هاآن کنند. ییجوزهیست توانندیمکه  قیبه هر طر ی...، با حجاب اسالم و طلبانسلطنت

از  سازمان دستور طالق همسراناولین بار بودند و  قدمشیپدر سازمان  هاخانوادهموضوع انهدام 

 یسراحرمبه  ،یبردگان جنس عنوانبه زنان از همان یاما در ادامه، برخ ؛صادر شد یرجو یسو

راه  «مخالفم ی، اما با حجاب اجبارباحجابممن » نیچرا کمپ منتقل شدند! یرجو یشخص

حجاب  ژهیوبهو  یدارنید هیعل ریدو دهه اخ یکه ط ینیحمالت سنگ باوجود هاآن؟ اندازندیم

وفادار حجاب و عفاف هستند و در  ران،یقاطع ملت ا تیدارند که اکثر قیانجام گرفته، اطالع دق

 از .دانندیمواده خود و خان انیرا به ز حجابیبیهم  یو عقل یتجرب ازنظر ن،یبه د یبندیکنار پا

خود و  یخطر برا، وارد منطقه پرگذاردیمکه حجاب را کنار  یمردم، کس تینگاه اکثر

مراعات لوازم عفاف  ،یمجرد یکه در زندگ هاآناز  یاریبس ی. حتشودمی گرانیو د اشخانواده

 .دهندیم حیترج دیقحجاب و عفاف را بر فرد ال ی، هنگام انتخاب همسر، فرد دارااندنکردهرا 

 دهیرا بر یرانیجامعه ا ، واقعاًکنندیموانمود  غاتیکه در تبل چنانآناگر  د،یو جد میقد نیمنافق

 در عمل، باو  بر سر کنند، ناچار نبودند در ظاهر، حجاب دانستندیماز فرهنگ عفاف و حجاب 

 ورزند.آن مخالفت  اتالزام

 که برای روحاني تمامي ندارد! ييهاکاشای 

که طبق توافق  کنمیاعالم م رانیا فیبادا... امروز به ملت شر نیفراوان شد، تا باد چن هدانیع»

 یموشک ،یحاتیتسل یهامیتحر یحت ها،میتحر یتمام( ۰4 ماهیدتوافق ) یدر روز اجرا برجام،

 ،ینکبا ،یشامل مال یاقتصاد یهامیکه در قطعنامه بوده، لغو خواهد شد. تمام تحر یصورت بههم 

 نیا. «قی( لغو خواهد شد و نه تعلارهبکیبالمره ) بهاگرانو فلزات  یمیونقل، پتروشحمل مه،یب

و به مناسبت  31۰4 رماهیت 01سابق در  جمهورسیرئ ،«یحسن روحان»اظهارات  ،جمالت

همه  ۰4 ماهیدقرار بود در  ،دولتمردان گریو د جمهورسیرئبرجام است. طبق اظهارات  یامضا

نداشته  یازین ارانهیبه پول  کسچیهشود که  جادیا یرونق چنانآنلغو شده و  بارهکی هامیتحر

شده  یسپر هامیتحردرباره لغو بالمره  یسال از وعده روحان 0که حدود  یطیحاال در شرا باشد.

وزرا، معاونان، استانداران و مسئوالن  یدر جمع برخ، 3423 رماهیت 00اخیراً و در  یاست، و

رو شده و روبه یادیکشور با مشکالت ز ،پس از انقالب: »ه استو دوازدهم گفت دهمازی یهادولت

به  یو ترور، معضل بزرگ یلیعبور کند. پس از جنگ تحم یمشکالت توانسته به نحو نیاز همه ا

مراحل  نیاز ا میاتوانسته ،و مشکالت هابیجاد شده و تاکنون با همه آسیمردم ا یبرا مینام تحر

 نیا قطعاًمسائل بوده که  دستنیازا زین هامیخروج ترامپ از برجام و بازگشت تحر. میگذر کن

مجلس  یاو مصوبه هسته ۰۰آذر  33دچار  کاشیبود و ا حلقابل هامیمسئله و رفع مجدد تحر

 !«.میده انیرا پا هامیتحر 31۰۰در اسفند  میتوانستیتا م میشدینم

 اخبار کوتاه

 /ميرشد بدون دغدغه تحر ريبازگشت اقتصاد به مس ◄

سال  یاقتصاد یاز نماگرها یمرکز بانک پیش روزدو  گزارش

از زمان آغاز به کار  ژهیوبهنشان داد اقتصاد کشور  3422

 رینمانده و مس هامیمنتظر رفع تحر سونیابه  زدهمیدولت س

 صاداقت رشد گرفتن شتابرو به رشد خود را آغاز کرده است. 

دوم سال  مهیشدن رشد اقتصاد در ن یرنفتیغ و کشور

به روند تحوالت  ینگاه است. تیواقع نیهم دیمؤگذشته، 

اقتصاد  دهدیمختلف نشان م یهااقتصاد کشور در بخش

رشد بدون توجه به  ریکردن مس یدر حال ط یآرامبهکشور 

 کشور است. یمیتحر طیشرا

 کیرسانه نزد «وزین نور» /!یمفسد فرار یارسانه یباز ◄

 یاست برخ یزرو چند» نوشت: یمل تیامن یعال یبه شورا

مفقود شدن  یبا ادعا یمجاز یفعال در فضا یهاحساب

و  شیربا یمدع ،کانادا میمق یمفسد فرار یمحمودرضا خاور

 یاز سو یارسانه یباز نیا احتماالً  اند.شده رانیانتقال او به ا

 خورده است. دیو با هدف رد گم کردن کل یشخص خاور

 کیاز  شیاست که ب یبانک مل یاسبق و فرار رعاملیمد یخاور

از کشور فرار  ،یتومان اردیلیاختالس سه هزار م یدهه قبل در پ

 یاسالم یگسترده جمهور یهاتالش باوجود کانادا دولت .کرد

 نترپل،یا سیپل قیاز طر یخاور یاسترداد قانون یبرا رانیا

 .«رابطه نداشته است نیدر ا یهمکار گونهچیتاکنون ه متأسفانه

 برای رئيسي!/روحاني  یارديليهزارم 500 هيارث ◄

 دولت»گفت:  مجلس وبودجهبرنامه ونیسیعضو کم «یقادر»

 اردیلیهزار م ۰22استقراض از مردم، حدود  قیطر از گذشته

 32 انهیگذاشت که ماه زدهمیدولت س یبرا یتومان بده

از آن است  یحاک هاگزارش .شودیآن جبران م اردیلیهزار م

 شتریش نفت بهم فرو زدهمیکه از زمان استقرار دولت س

شده، هم وصول مطالبات حاصل از فروش نفت و گاز باالتر 

کرده است.  دایپ شیافزا یاتیمال یرفته و هم وصول درآمدها

 .«برداشته شود هامیتحر ایبشود و  امضا fatf نکهیبدون ا

به  !/کشنديمخلي را نيمي از يک ملت که انتظار جنگ دا ◄

 کی جی(، نتالی)ه کایگزارش وبگاه وابسته به کنگره آمر

انتظار دارند  هاییکایآمراز  یمیکه ن دهدیمنشان  ینظرسنج

 یجنگ داخل ددر کشورشان شاه «ندهیظرف چند سال آ»

مذکور با  یرسانه، نظرسنج نیاساس اعالم ا بر هستند.

مقابله با  یقاتیرنامه تحقب ا،یفرنیمحققان دانشگاه کال یهمکار

با موضوع  التیا نیخشونت در ا قاتیخشونت و مرکز تحق

 .گرفته استانجام  کایدر آمر یوقوع جنگ داخل

 هیروس یهارسانه ه تهران/ب نيکرمل شيازپشيبزديکي ن ◄

 تیفعال یلیتعط یبرا هیروس یدرباره درخواست وزارت دادگستر

 نیپوت ریمیوالد: »دهندیم حیکشور توض نیدر ا هودیآژانس 

 نیتهران را انتخاب کرده و به هم یدوست هیروس جمهورسیرئ

 .«ردیگیفاصله م ویآواز تل لیدل


