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مروری بر فعالیتهای هکرها در ایران و جهان

برخی از سایتهای دولتی هک شدند
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تالشها برای نجات توافق هستهای ادامه دارد

وحشت غرب
از فردای مرگ برجام
صفحه3

معاون وزیر اقتصاد خبر داد

ارائه گزارش کاملی از
ابربدهکاران بانکی؛ به زودی

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت :باید مبادالت مالی خود را به سمت ارزهای ملی ببریم .با این توافقات ارزش پول
کشورها تقویت میشود .سیاست ما هم تقویت ریال است و با این توافقات این آالرم را به دنیا میدهیم هر کسی که
بخواهد با ما کار کند...
صفحه10

عجیب اما واقعی؛ کل دستمزد روزانه یک کارگر
برابر با قیمت یک مرغ!

تورم  ۹۰درصدی سبد معیشت
در شش ماه
صفحه5

معاون فنی مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت مطرح کرد

رئیس جمهور در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعالم کرد

پیگیری برای رسیدگی قضایی به جنایت ترامپ
سرمقاله

پلیس نمیتواند مرشد خوبی باشد
ابوالقاسم کواکبیان

قریب به پنجاهشــصت ســال قبــل در محلۀ
قدیمــی ما صدها زن و دختــر زندگی میکردند
که هیچکدام بیحجاب ،کمحجــاب یا بدحجاب
نبودنــد .اگر دو نفری هم که کارمند اداره بودند و
با مینیژوپ و لباس مخصوص به اداره میرفتند،
ضمن اینکه خجالت میکشیدند ،در حالت عادی
حجاب را رعایت میکردند؛ چون یاد گرفته بودند
حجاب یعنی پوشــاندن بدن خود در برابر نامحرم
و آن را از احکام ضروری دین اسالم میدانستند؛
چنان که آیتاهلل مطهــری نیز حجاب را بهمعنی
پوشاندن دانسته اســت؛ البته پردهکردن بهمعنی
پوشــش معقــول اســت و در آیینهــای دیگر
چون زرتشــت ،مســیحیت و یهود نیز حجاب با
تفاوتهایی وجود دارد.
در کشور ما در زمان رضا شاه طی چندین سال
اصــرار میکردند زنان حجاب خــود را بردارند و
حتی به زور متوسل میشدند و محمدرضا شاه نیز
به نوعی دیگر ،این مسیر را دنبال کرد؛ بااینحال،
در آن عصر زنان پابهسنگذاشته روسری سپیدی
همچون شکوفه داشتند که به چارقد معروف بود و
چادر گلمنگلی میپوشیدند و جوانترها روسری
و چادر گلدار به ســر میکردند .بهطورکلی چادر
مشــکی چندان رســم نبود؛ مگــر در میان افراد
پولدار که چادر مشــکی از جنس کلوکه داشتند؛
لذا بدیهی اســت برای حجاب بانوان رنگ مشکی
اصل نیســت؛ ولی پوشیدن رنگ مشکی سابقهای
بســیار دور نزد ما ایرانیان دارد .درهرحال ،امروز
شــوربختانه در همــان محل قدیم مــا که بافت
جمعیتی تغییر کرده ،علیرغم گذشت چهلواندی
سال از عمر جمهوری اسالمی ،کمتر دختر یا زنی
را پیدا میکنید که چادر یا چارقد داشــته باشد و
میبینیم که مانتو و شلوار و شال و روسری را آن

خبر

هم بهطور ناقص جایگزیــن کردهاند و جالب این
است که در طی این سالیان متمادی بودجۀ کالنی
برای آموزش احکام اســامی صرف شده است و
همــۀ دختران و زنان زیر پنجاه ســال ما در بطن
نظام جمهوری اسالمی رشد کردهاند و از مدرسۀ
ابتدایی تا دبیرســتان و دانشگاه ،معارف اسالمی
را آموختهانــد .از طرفــی دهها هــزار روحانی و
امامان جماعت و امامان جمعه و سازمان تبلیغات
اســامی و نیز شصت کانال تلویزیونی و مسئوالن
گزینش کارمنــدان زن در ادارات ،همه در صدد
آن بودنــد تا زنانی باحجاب پرورش داده و تحویل
جامعه دهند؛ پس چطور اســت که عدۀ کثیری از
همان زنان روی از این تربیت برتافتهاند؟!
شــاید برخی از افراد همــۀ تقصیرها را گردن
آمریکا و غرب و دیگران و تهاجم فرهنگی بیندازند
و فضای مجازی را بهانه کنند.
پرســش این است که چرا در فضای حقیقی با
این همه مرشدی که قصد ارشاد داشتند و صرف
این همه هزینه ،نتیجه این شــد که پلیس ما باید
تحتعنوان گشت ارشــاد همین افراد تربیتشده
را دســتگیر کند و در محل خاصی آنان را توجیه
و ارشــاد نماید که بعضاً به ســکته یا مرگ آنان
منجر شود؟!
در اینجــا باید گفت زنــان ایرانی حتی قبل از
اسالم ،از دورۀ هخامنشــیان گرفته تا اشکانیان و
ساســانیان حجاب مخصوص به خود را داشتند تا
آنکه به دستور پیامبر اسالم(ص) پوشش برای زنان
مســلمان از ضروریات شد؛ ولی افراط و تفریط به
وجود آمد؛ طوریکه در دورۀ مغول ،زنان از چادر
و روبند ابریشــمی استفاده میکردند و در مقابل،
در دورۀ صفویه از روبندی اســتفاده میکردند که
حتی مردمک چشم آنان دیده نمیشد!

در حال حاضر ،برخی با احیای مجدد گشــت
ارشاد بر این باورند که پلیس میتواند نقش مرشد
را بازی کند! مرشــد همان مقتدا ،هادی ،پیشوا،
پیر ،شــیخ و ...اســت و هرگز کســی نشنیده که
پلیس بتواند با ارشــاد موجب تربیت و راهنمایی
یا هدایت کسی شود.
شایان ذکر است گذشته از تغییرات پوشش در
دورههای تاریخی مختلف ،پوشش زنان در مناطق
جغرافیایی مختلف نیز متفاوت است؛ برای مثال،
زنان سرخپوست جاجیم بر خود میپیچند و زنان
هندی ساری میپوشند.
زنان ژاپنی از کیمونو استفاده میکنند و زنان
آمریکای التین لباســی مخصوص به خود دارند.
در نواحی مختلف کشــور ما نیز بســته به سابقۀ
فرهنگــی و عادات محلی هر دیار ،تنوع پوشــش
وجــود دارد؛ از لبــاس عشــایر گرفتــه تا لباس
کشــاورزان خطۀ شمال ،از رخت و لباس مردمان
کرد گرفته تا طرز پوشــش مردمــان لر ،از جامۀ
خراســانی گرفته تا البسۀ سیستانی ،همگی باهم
تفاوت دارند؛ بنابراین ،مــا نباید برای همۀ مردم
یک نســخه بدهیم و توقع داشته باشیم همۀ زنان
ما یک نوع لباس بپوشند.
در پایــان ،نگارنــده از همۀ کســانی که خود
را متولی پوشــش مــردم بهویژه زنــان میدانند،
تقاضــا دارد کمــی در ایــن موضــوع منطقیتر
باشــند .بهراســتی در این چند دهه چقدر گشت
ارشاد توانســته حجاب را به زنان این آب و خاک
بیامــوزد؟ آیا بهتر نیســت بهجای اینکه توســط
نیــروی انتظامی به زنان خــود تحمیل کنیم چه
بپوشــند ،روش خود را عوض کرده و طوری عمل
کنیم که مفهوم حجاب و پوشــش که سنتی الهی
و ایرانی است ،در کشورمان نهادینه شود؟

رئیسجمهور در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعالم کرد

پیگیری برای رسیدگی قضایی به جنایت ترامپ
رئیــس جمهور اســامی ایــران با اشــاره به
ایســتادگی کشــورمان در مقابل سیاســتهای
زورگویانه و مداخلهجویانــه آمریکا و ناکام کردن
تغییر نقشه کشورهای منطقه به فرماندهی سردار
شهید ســپهبد ســلیمانی تاکید کرد :رسیدگی
عادالنــه قضایی به جنایت رئیس جمهور ســابق
آمریــکا را از طریق یــک دادگاه عادالنه پیگیری
میکنیم .ســید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در
هفتاد و هفتمین اجالس ســالیانه مجمع عمومی
ســازمان ملل متحــد با تاکید بــر اینکه میل به
برقــراری عدالت به عنوان ودیعــه الهی در وجود
همگان اســت ،اظهار داشــت :ما از جهانی شدن
عدالت حمایت میکنیم زیرا عدالت وحدت آفرین
و ظلم جنگ افروز است.
رئیسی خاطر نشــان کرد :انباشت بی عدالتی
موجب حرکات مردم میشــود چه در بسیاری از

حرکتها به بلوغ انقالب نرســیدهاند و بســیاری
از انقالبها از مســیر اصلی خود منحرف شدهاند
امــا موفقیت برخی انقالبها مانند ایران در تداوم
ماهیــت انقالب اســامی خود امید بــه برقراری
عدالــت را در دل مردم جهــان زنده و پابرجا نگه
داشته است.
رئیس جمهور بــا تاکید بر اینکــه ما قائل به
سرنوشت مشترک برای بشریت هستیم و از جهانی
شــدن عدالت حمایت میکنیم ،اظهار داشــت:
کشــوری که مدعی عدالت اما حامی تروریستها
باشد ،باید از بشــریت ،آزادی و عدالت شرم کند؛
باالتر از حقوق بشــر ،حقوق ملتهاســت که به
راحتی توســط قدرتهای بزرگ پایمال میشود.
رئیسی با بیان اینکه «اجرای عدالت سخت است و
شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از مدعیان
ظلم از اجرای آن گریزانند» ،افزود :منطق ما ریشه

در فرهنگ قرآنی دارد که فرمود نه ظلم کنید و نه
زیر بار ظلم بروید.
ســوال ما از قدرتهای بزرگ این است که اگر
ارادهای برای اجرای عدالت ندارید ،توان مقابله با
ظلم را هم ندارید؟
رئیســی با نشان دادن تصویر ســردار سپهبد
شــهید قاســم ســلیمانی به حاضران در صحن
ســازمان ملل متحد تاکید کرد :رسیدگی عادالنه
قضایی به جنایت رئیس جمهور ســابق آمریکا را
از طریق یــک دادگاه عادالنه دنبال خواهیم کرد.
رســیدگی عادالنه به جنایت رئیس جمهور سابق
آمریکا خدمت به انسانیت است.
رئیســی با برشــمردن پیشــرفتهای علمی،
اقتصادی و فناوری کشورمان اظهار داشت :امروز
جهان به ایران قوی نیازمند است.
ادامه در صفحه2
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