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مباني غرب درباره زن 
نقد جدي شود

رهبر معظم انقالب: رادان: پليس 
آماده برخورد
 با بدپوششي 

است
جانشين فرمانده نيروي انتظامي:  
با رماالن، فالگيرها و افرادي كه 

مردم را از اين راه فريب مي دهند 
برخورد جدي مي شود

كشتي فرنگي ايران قهرمان آسيا شداحتمال تجديدنظر در نرخ هاي بيمه
ايران با كسب 4 طال،يك نقره و2 برنز، هفتمين قهرماني خود را جشن گرفت اگر نرخ  جديد ديه تثبيت شود، هزينه بيمه شخص ثالث 2برابر خواهد شد

ــه اي،  رهبر معظم انقالب  حضرت آيت اهللا خامن
ــر از «زنان  ــروز در ديدار صدها نف ــالمي صبح دي اس
ــگاه و نخبگان  ــوزه و دانش ــتادان ح ــه، اس فرهيخت
ــالم، بزرگ  عرصه هاي مختلف»، «زن» را از ديد اس
ــاره به  ــه خانواده خواندند و با اش ــه و گل و ريحان خان
بحران زن در جوامع غربي افزودند: در نظام اسالمي، 
كارهاي فراوان براي احياي جايگاه حقيقي زن انجام 
ــده، اما هنوز مشكالت زيادي بخصوص در عرصه  ش
ــه بايد با ايجاد  ــا زن در خانواده، وجود دارد ك ــار ب رفت

پشتوانه هاي قانوني و اجرايي آنها را حل كرد.
ــدار كه در  ــت اهللا خامنه اي در اين دي ــرت آي حض
ــرت فاطمه زهرا  ــوي دو عالم حض ــتانه ميالد بان آس
ــد، با تبريك اين  ــالم اهللا عليها، و روز زن برگزار ش س
ميالد خجسته، تشكيل جلسه با حضور جمعي از بانوان 
برجسته و نخبه كشور و نگاه دقيق و موشكافانه آنان 
ــاله زنان و خانواده را  ــائل مختلف از جمله مس به مس
نمادي از حركت عظيم بانوان به سمت كمال و تعالي 
دانستند و تاكيد كردند: نظام جمهوري اسالمي ايران 
ــت يابد كه عبارت است  ــته است به قله اي دس توانس
ــه و راي، در  ــرورش زنان فرزانه و صاحب انديش از پ

ظريف ترين و حساس ترين مسائل جامعه.
ــروز در مورد  ــكالت دنياي ام ــان مبناي مش ايش
ــأن زن  ــگاه غلط غرب به جايگاه و ش ــاله زن را ن مس
ــوع خانواده  ــبت به موض ــه و كج فهمي نس در جامع
ــمردند و تاكيد كردند: اين دو مشكل موجب شده  برش
ــه يك بحران تبديل  ــت كه موضوع زن در دنيا، ب اس
ــان در تشريح نگاه ظالمانه غرب به «زن»،  شود.ايش
ــرب تدريجا در جوامع  ــد: در نامعادله اي كه غ افزودن
ــريت به 2 بخش  ــت بش مختلف تبليغ و القا كرده اس
ــيم مي شود: «مردان» كه طرف ذي نفع به شمار  تقس
ــاع و مورد  ــه طرف مورد انتف ــان» ك ــد، و «زن مي آين

استفاده هستند.
ــاس  ــه اي افزودند: براس ــرت آيت اهللا خامن حض
ــط، اگر زنان بخواهند در جوامع  همين مبنا و نگاه غل
ــد حتما به گونه اي  ــخصيت يابند باي غربي نمود و ش
رفتار كنند كه مردان يعني طرف ذي نفع مي خواهند و 
مي پسندند كه اين اهانت بزرگ ترين ظلم و حق كشي 

در حق زنان است.
ــه تالش  ــاره ب ــا اش ــالمي ب ــالب اس ــر انق رهب
ــتگذاران راهبردي  ــازمان يافته و تدريجي سياس س
ــگ غلط در افكار  ــراي جا انداختن اين فرهن غرب ب
ــن علت، امروز  ــان كردند: به همي ملت ها، خاطرنش
ــاي زنانه را در  ــار مبتني بر جذابيت ه ــي رفت اگر كس
ــورد هجوم و  ــي محكوم كند، م ــاي عموم محيط ه
ــتگاه هاي تبليغاتي و سياسي غرب  جار و جنجال دس
ــان علني شدن مخالفت با حجاب  قرار مي گيرد.ايش
ــاله  در غرب را از ديگر پيامدهاي نگاه ظالمانه به مس
ــتند و افزودند: غربي ها مدعي اند كه حجاب  زن دانس
يك مساله ديني است و در جوامع الئيك نبايد ظهور 
پيدا كند، اما علت واقعي مخالفت غرب با حجاب اين 
ــت راهبردي و بنياني غرب درباره زن  است كه سياس

يعني عرضه شدن و هرزه شدن زن را با چالش روبه رو 
ــود.حضرت آيت اهللا  ــد و مانع تحقق آن مي ش مي كن
ــمي  ــتناد به گزارش هاي مراكز رس ــه اي با اس خامن
ــريع  ــد س ــدن بنيان خانواده، رش ــت ش جهاني، سس
ــده كودكان  ــار زنان، پدي ــرم آور و رقت ب ــارت ش تج
نامشروع و زندگي هاي مشترك اما بدون ازدواج را از 
ــتفاده غرب به  ــوم نگاه مبتني بر سوءاس پيامدهاي ش
ــتند و افزودند: جمهوري اسالمي بايد  مقوله زن دانس
ــي، مباني غلط غرب  به طور صريح و بدون پرده پوش
ــوم و انتقاد جدي و بي وقفه  ــه زن را مورد هج در مقول
قرار دهد و به مسووليت خود در دفاع از جايگاه و شأن 
ــان نگاه غلط به خانواده را  حقيقي زنان عمل كند.ايش
ــتند كه باعث بروز بحران مربوط  مشكل دومي دانس

به زنان در جوامع غربي شده است.
ــت اهللا خامنه اي در اين زمينه افزودند:  حضرت آي
ــاره خانواده و جايگاه  ــالم درب برخالف غرب، نظر اس
ــت و پيامبر گرامي اسالم و ائمه  ــيار روشن اس زن بس
اطهار(ع) در سخنان مختلف بر اين جايگاه رفيع تاكيد 

كرده اند.

ــدگاه و  ــه اي، تحقق دي ــت اهللا خامن ــرت آي حض
خواسته اسالم درباره زن و خانواده را، نيازمند پشتوانه 
قانوني و ضمانت اجرايي خواندند و خاطرنشان كردند: 
ــده  با وجود همه كارهايي كه پس از انقالب انجام ش
ــط خانواده،  ــاره زن و رفتار در محي ــت، هنوز درب اس
ــود. كمبودهاي زيادي وجود دارد كه بايد برطرف ش

ــراي زن بايد  ــد كردند: محيط خانواده ب ــان تاكي ايش
ــد تا زن  ــن، با عزت و آرامش بخش باش ــي ام محيط
ــت  ــه اصلي خود را كه حفظ خانواده اس ــد وظيف بتوان

به بهترين وجه انجام دهد.
حضرت آيت اهللا خامنه اي با اشاره به نگاه و حركت 
ــان رايج بود،  ــل از انقالب درباره زن ــي كه قب هولناك
ــت گوهر ناب ايمان، بر آن  ــد: زن ايراني به عل افزودن
ــي  ــوج مخرب فائق آمد و به يكي از پايه هاي اساس م
ــد.رهبر انقالب  ــتمرار انقالب تبديل ش پيروزي و اس
ــالمي نگاه خوشبينانه به روند ارتقاي جايگاه زنان  اس

در 3 دهه اخير را نگاهي واقع بينانه خواندند
ادامه در صفحه 2

 نظام جمهوري اسالمي ايران توانسته 
است به قله اي دست يابد كه عبارت است از 
پرورش زنان فرزانه و صاحب انديشه و راي، 
در ظريف ترين و حساس ترين مسائل جامعه
 محيط خانواده براي زن بايد محيطي امن 

با عزت و آرامش بخش باشد تا زن بتواند 
 وظيفه اصلي خود را كه حفظ خانواده است

به بهترين وجه انجام دهد
 زن ايراني به علت گوهر ناب ايمان، بر آن 
موج مخرب فائق آمد و به يكي از پايه هاي 
اساسي پيروزي و استمرار انقالب تبديل شد

حضرت آيت اهللا خامنه اي:

ــور برخي  ــا حض ــل گرم ــيدن فص ــا فرارس ب
ــش نامناسب در معابر عمومي  ــهروندان با پوش ش
ــود، بر  ــووالن مي ش ــه ذهني مردم و مس دغدغ
ــاس جانشين فرمانده نيروي انتظامي از  همين اس
ــراي برخورد با بد  ــت هاي پليس ب آماده باش گش

پوششي خبر داد.
ــيه همايش  ــا رادان در حاش ــردار احمدرض س
ــدر» گفت: موضوع  ــي زن و مواد مخ «پليس مل
ــت كه با يك هجمه  امنيت اخالقي موضوعي اس
به سمت ناجا آغاز شد، اما امروز نه تنها اين هجمه 
ــووالن  وجود ندارد، بلكه مطالبه جدي مردم و مس
ــروي انتظامي را  ــي ني ــود و حت ــوب مي ش محس
ــوال مي برند كه چرا به وظايف قانوني خود  زير س

عمل  نمي كند.
ــديد  ــرح زماني تش ــرد: اين ط ــد ك وي تاكي
ــرريز هايي را در بعضي نقاط كشور  مي شود كه س
ــيم و طبيعتا اقدامات پليس هم با توجه  شاهد باش
ــرد، بنابراين  ــورت مي گي ــه وضعيت جامعه ص ب
ــتند و با مقوله  ــت هاي پليس آماده باش هس  گش

بد پوششي و بدحجابي برخورد خواهند كرد.
ــي درباره  ــروي انتظام ــده ني ــين فرمان جانش
ــك  ــود ي ــزود: وج ــري زن اف ــدازي كالنت راه ان
ــه زنان را در  ــه بخواهد امور مربوط ب كالنتري ك
ــچ چيزي را حل نمي كند،  ــت انجام دهد هي پايتخ
ــدازي يك پليس و كالنتري زن از  در نتيجه راه ان
ــت، اما در تمام كالنتري هاي  اولويت هاي ما نيس
ــهرها از  ــي كالنتري هاي كالنش ــران و برخ ته

نيروهاي زن استفاده مي شود.
وي درباره پليس زن در نيروي انتظامي گفت: 
ــردم در نيروي انتظامي  ــي از مطالبات بحق م يك
وجود نيروي زن در ماموريت هاي اخير بوده است 
ــس زن ماموريت هاي مختلف  ــور پلي ــه با حض ك
ــي، مراقبتي،  ــه موضوعات خدماتي، امنيت از جمل

مقابله، پيشگيري و ... انجام شده است.
رادان با بيان اين كه پليس زن در ايران از مرزها 
تا مناطق مختلف كشور حضور دارند، افزود: افتخار 
ــي و دريايي ماموران  ــم كه در مرزهاي زمين داري
ــوالي مبني بر  ــخ به س زن حضور دارند.وي در پاس
ــتر در  ــد پليس هاي زن بيش اين كه به نظر مي رس
ــوند،  ــه كار گرفته مي ش ــووليت هاي اداري ب مس
ــذب بانوان در  ــير مراحل به كارگيري ج گفت: س
ــت و در زمان  ــد مردان اس ــروي انتظامي مانن ني
ــي،  ــتخدام و انتقال پليس زن به مراكز آموزش اس

رسته و دسته  خدمت آنان مشخص است.
ــال اخير  ــات پليس  زن را در چندس رادان اقدام
مطلوب ارزيابي كرد و افزود: به طور مثال در 2 سال 
ــته حضور ماموران پليس زن در فرودگاه ها  گذش
ــچ قاچاق مواد مخدري  ــد كه نه تنها هي موجب ش
ــور عربستان صورت نگيرد، بلكه عربستان  به كش

هم بهانه اي در بحث حجاج نداشته باشد.
 دستگيري گروه هاي خانگي رمالي

ــس براي برخورد   ــاره برنامه هاي پلي وي درب
ــفانه موضوع رمالي  ــرد: متاس ــا رمال ها اظهار ك ب
ــطه فضاهايي كه ايجاد مي كند، گروه هدف  به واس

خاصي ندارد
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ــتي فرنگي ايران براي هفتمين بار  تيم ملي كش
ــتي فرنگي آسيا  قهرماني خود را در رقابت هاي كش

در تاشكند ازبكستان جشن گرفت.
ــال گذشته به مقام  ــتي فرنگي ايران كه س كش
چهارم رسيده بود، اين بار با شماري از كشتي گيران 
ــاز خود، حضوري مشعشع در عرصه  جوان و آينده س
ــت تا پيش از پايان رقابت ها، قهرماني  رقابت ها داش
ــن پيروزي نوار  ــرز كند. در حقيقت با اي ــود را مح خ
ــتي فرنگي با محمد بنا   ــاي تيم ملي كش موفقيت ه
تداوم يافت تا اين توفيق ها به نظر ناگسستني جلوه 
ــتفاده از  ــد. تيم تحت هدايت بنا با وجود عدم اس كن
ــب  ــا دوم اوزان هفتگانه، با كس ــرات اول و بعض نف
ــتان  ــدال رنگارنگ و 66 امتياز  باالتر از ازبكس 7 م
امتيازي  بر سكوي نخست رقابت هاي قهرماني   50
ــيا ايستاد تا همچنان پيام آور شادي براي ورزش  آس
ــي در ميادين  ــش روزهاي طالي ــران و نويدبخ اي

حساس و سرنوشت سازي چون المپيك باشد. 
ــال هاي اخير  ــران كه در س ــتي فرنگي اي كش
ــده و در زمينه افتخار  ــدار ش ــان غولي خفته بي بس
ــتي آزاد ربوده  ــبقت را از كش و مدال آوري گوي س
ــت، همچنان در مسير موفقيت گام بر مي دارد تا  اس
چشم انداز روشني براي حضور اين رشته در المپيك 

2012 لندن به تصوير كشيده شود. 

ــيا  ــدال در رقابت هاي قهرماني آس ــب 7 م كس
ــرايطي تحقق يافت كه خبري از  ــكند در ش در تاش
نفرات زبده و ستارگاني چون حميد سوريان، فرشاد 
ــور، اميرعلي اكبري، بابك  ــزاده، طالب نعمت پ علي
ــي در تركيب تيم ملي نبود و  ــي و محمد قربان قربان
محمد بنا با گسيل نفرات دوم و سوم اوزان هفتگانه، 
ــتي فرنگي ايران را به رخ قاره  اين چنين قدرت كش
ــيد.در اين رقابت ها و پس از آن كه  ــيا كش پهناور آس
در روز نخست محسن حاجي پور و عبدالمحمد پاپي 
ــب كردند،  ــدال برنز در اوزان 55 و 60 كيلو كس 2 م
ــي بصراحت از  ــرمربي موفق تيم مل ــد بنا، س محم
ــاد و اظهار اميدواري  ــتي گيرانش انتق عملكرد كش
ــود كه  ــرد، در روز دوم تيمش به گونه اي ظاهر ش ك
ــوان چهارمي دوره  ــب به مقامي بهتر از عن به مرات

گذشته اين پيكارها دست يابد.
اين اتفاق ديروز رخ داد، چرا كه  عالوه بر اين كه 
ــدال نقره  وزن 96 كيلوگرم  را   ــگ م داوود گيل نيرن
كسب كرد، علي محمدي در وزن 66 كيلوگرم پس 
ــتان را  ــوريه، ژاپن و ازبكس ــه حريفاني از س از آن ك
ــز مين چول كيم از  ــرد در ديدار پاياني ني مغلوب ك
ــتين مدال طال  ــت داد و نخس ــي را شكس كره جنوب
ــمي در وزن  ــن قاس ــه اردوي ايران آورد. محس را ب
ــتي فرنگي ايران بود. او  74 كيلو دومين طاليي كش
با شكست دادن كشتي گيراني از ژاپن، قرقيزستان، 
ــتان و جين هيوك كيم از كره جنوبي صاحب  ازبكس

مدال طال شد.
اما فرنگي كاران شايسته ايران ديروز دست بردار 
كسب مدال زرين نبودند. داوود اخباري در وزن 84 
ــتان،  ــتي گيران قرقيزس كيلوگرم هم با غلبه بر كش
ــكوي نخست ايستاد، بشير  چين و كره جنوبي بر س
ــتن از  باباجان زاده هم در وزن 120كيلوگرم با گذش
ــب  ــد حريفاني از عراق، اردن و چين ضمن كس س
ــيرين را براي تالش و  ــن ختامي ش مدال طال، حس
ــيايي به  ــي فرنگي كارها در پيكارهاي آس جنگندگ

تصوير كشيد.

ــدواري كرد با  ــراز امي ــه ايران اب ــل بيم مديرعام
ــه در جريان  ــت و قوه قضايي ــه بين دول ــي ك مذاكرات
است،   درباره نرخ ديه كه باعث افزايش دوبرابري حق 

بيمه هاي شخص ثالث مي شود، تجديدنظر شود.
ــهاميان مقدم در گفت وگو با ايسنا، ضمن  جواد س
بيان اين كه دو برابر شدن نرخ ديه به دو برابر شدن حق 
ــخص ثالث مي انجامد، اظهار كرد: با توجه به  بيمه  ش
شرايط درآمدي مردم، پرداخت اين 90 ميليون تومان 
ديه در توان آنها نيست. بنابراين امكان اين كه عده اي 
ــخص ثالث نكنند، افزايش  اقدام به تهيه بيمه نامه ش
ــورت رخداد يك حادثه  ــد.وي ادامه داد: در ص مي ياب
غيرعمد، مجرم به دليل ناتواني در پرداخت ديه بايد به 
ــدان برود. در اين صورت  خانواده مقتول به ديه خود  زن
نمي رسد و خانواده قاتل غيرعمد هم بدون سرپرست 
و پشتوانه اقتصادي مي ماند كه اين امر تبعات اجتماعي 

در پي دارد.
مديرعامل بيمه ايران تاكيد كرد: هم چنين افزايش 
ــرام از 90 به 120  ــومي رقم ديه در ماه هاي ح يك س
ــودجويي افراد فرصت طلب  ــون تومان، باعث س ميلي
ــود كه با صحنه سازي و تقلب، ديه يك نفر را در  مي ش

ماه هاي حرام دريافت كنند.
ــركت هاي بيمه با نرخ هاي سال  وي ادامه داد: ش
ــانده اند كه  ــه فروش رس ــي ب ــته، بيمه نامه هاي گذش

ــت كه با افزايش دو  ــال اس تعهدات آنها مربوط به امس
برابري با افزايش ضريب خسارت مواجه مي شوند.

ــش دو برابري  ــار ديگر به افزاي ــهاميان مقدم ب س
ــخص ثالث خودرو با توجه به ديه 90  نرخ حق بيمه ش
ــاره كرد و گفت: بدون افزايش نرخ  ميليون توماني اش
ديه، قيمت بيمه نامه شخص ثالث افزايش نمي يافت 
ــاس آيين نامه دولت، نرخ پايه اي براساس  چون براس
نرخ ديه  مشخص مي شد تا حق بيمه شخص ثالث بر 
ــاس تعيين  شود اما حاال با افزايش رقم نرخ ديه  آن اس
ــخص ثالث هم مطابق همين  به دو برابر، بيمه نامه ش
فرمول آيين نامه، به دو برابر افزايش مي يابد؛ يعني اگر 
رقم بيمه نامه شخص ثالث براي خودرويي 250 هزار 
ــزار تومان افزايش پيدا مي كند. تومان بود، به 500 ه
ــوص با توجه به  ــرايط و بخص ــه گفته وي، در اين ش ب
هدفمند  كردن يارانه ها به نظر مي رسد كه بايد در اين 

زمينه تجديد نظر شود.
او از مذاكرات بين دولت و قوه قضاييه و همفكري 
در اين باره خبر داد و گفت: اميدواريم تصميمي گرفته 
ــرعي حفظ شود  ــود تا محذوريت هاي قانوني و ش ش
ــش نيايد. در هر  ــويي ديگر تبعات اجتماعي پي و از س
صورت هر تصميمي كه گرفته شود شركت هاي بيمه 
موظف به اجراي آن هستند.براساس ماده 287 قانون 
مجازات اسالمي كه منبعث از شرع مقدس است، اگر 
كسي موجب قتل غيرعمد شد، بايد به جاي ديه كامل 
ــلمان در ماه عادي، موارد شش گانه را به  يك مرد  مس
ــتر،  ــامل 100 نفر  ش بازماندگان مقتول بپردازد كه ش
ــار  ــفند، 1000 دين 200 راس گاو، 1000 راس گوس
ــت لباس حله  ــزار  درهم نقره يا 200 دس ــال، 10 ه ط
ــده است و  ــوخ ش ــت كه 3 مورد اخير منس يماني اس
ــوط به 100 نفر  ــوع ارزان ترين نرخ ديه مرب در مجم

شتر است.
ــاس ميانگين قيمت هر  قوه قضاييه بر همين اس
ــال 90 معادل 900 هزار تومان در  ــتر را براي س نفر ش
نظر گرفته كه 100 نفر شتر معادل 90 ميليون تومان 
ــرام و يك مكان  ــود. به اين رقم در ماه هاي ح مي ش

خاص در مكه مقدس يك سوم اضافه مي شود.
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