
 

 
 

 
 

ػکطی از پْغع ترزًتی صر )تفتیش میکىىد بً لحاظ پوشش وآرایش پشت ایه پردي دختران داوشجو را

1*(رّز اّل تازگػایی صاًػگاٍ ُا هماتل صر ّرّصی صاًػگاٍ ػلن ّ فرٌُگ صر     

 

 عىوان شعارسال تحصیلی جدیدبً  سیتیشعاربرابری جى معلمان و
 

تذت ػٌْاى  رژین تَ هذیػ ُای آهْزغی ُواًطْرکَ صرهمالَ ظرّرت صرُن غکطتي تِاجن

 :اهضٍ اضت اضالهی کرصى فعاُای آهْزغی

یک تِاجن ضراضری ّفراگیرصرهذیػ ُای صاًػگاُی ّضایرهؤضطات آهْزغی را تضّى ّاکٌع 

هِوی  اهر صرتذلیل ًِائی چٌیي.ُای ضراضری ُّن آٌُگ ّاضتورارآى ًوی تْاى صرُن غکطت

ًیرُّائی کَ . ْرص هؼارظَ ایي تِاجن لرارصارًضًاهوکي اضتجسازغریك تطیج ُوَ ًیرُّائی کَ ه

ّازایي غریك ) صاًػجْیاى ّصاًع آهْزاى غاهل تطْرهطتمین صرهؼرض چٌیي یْرغی لرارصارًض

،هؼلواى،جٌثع زًاى ّ ُن چٌیي ساًْاصٍ ُای صاًػجْئی ّصاًع آهْزی ُطتٌض کَ گطترٍ (جْاًاى

کَ صرصْرت فؼلیت یافتي لاصراضت تِاجن  ،هی صٌُض تػکیل تاپتاًطیل ػظیوی را ّضیؼی  اجتواػی

 .رژین را صرُن تػکٌض

 اًْى صٌفی هؼلواىصراػالهیَ ای کَ تَ هٌاضة رّزجِاًی هؼلن تْضػ ک صرًشطتیي گام اکٌْى

 تَ گفتَ آًِا .ػٌْاى غضٍ اضت سیتیبرابری جى ،رّزآهْزگاراى غؼاراهطال ایي، 2*اًتػاریافتَ  ایراى

کَ اػالهیَ آى  ُن، دتی تَ ضطخ سرصضاالى پیع صتطتاًی  کَ سْاًضٍ غضٍ اضت یتثؼیط جٌطیتی چالػ

، تطری هی ًاهض (هایَ غگفتی ّصرص ّ)راى آهْزغی کًٌْیی ازتاّرُای ضطت ّتی پایَ کارگسارایک

دعْررّداًیْى تػضیض صرایي تیاًیَ تَ ّجٍْ صیگرایي تِاجن فرٌُگی ًظیر.یافتَ اضت

ُن چٌیي ، ّ...تغییرکتاب ُای صرضی تراضاش ضلیمَ ّتفکرساؼ ّ غی،صگرگًْی ًظام آهْزصرهضارش،

اغارٍ  ...ّ تیوَ تازًػطتگاىّ ترهطالثات رفاُی ُن چْى ػضم تٌاضة تیي دمْق هؼلواى تاًرر تْرم

هؼلواى اکٌْى ضالِاضت کَ تا ضیاضت ُای آهْزغی ّهضاسلَ گراًَ صّلت صرآهْزظ . کرصٍ اضت

ّجْص هؼلواى زًضاًی ّتجوغ اسیرهؼلواى غرکتی .سْص صرگیرًضّپرّرظ ّتذمك هطالثات رفاُی 

 .صرهماتل هجلص ترای چٌضهیي تار تٌِا گْغَ ای ازهثارزات آًِا را تػکیل هی صُض



ّآپارتایضجٌطی را تایض کاًْى اصلی تِاجن  تثؼیط اػوالاضالهی کرصى فعاُای آهْزغی ّ

طترٍ ّضیؼی ازالػاراجتواػی،تْیژٍ ًطل جْاى گ هطتمیوا صاًطت کَ رژین ظضفرٌُگی ّظضاجتواػی

 .لرارصاصٍ اضت را، هْرص آضیة هطتمین 

ًّاتراتری  تثؼیط یؼٌی  زآًجاکَ صضت تررّی ًمطَ اصلی ّهِن ایي تِاجنهؼلواى ا صضّرتیاًیَ

ًِاصٍ ّهماّهت صرتراترآى را ّظیفَ هؼلواى صاًطتَ اضت تَ ػٌْاى گام ًشطت ترای آگاُی  جٌطیتی

تاغض ترای  تطترهٌاضثی هی تْاًض تَ ضِن سْص کَ ،لواى ّصاًع آهْزاى صارای اُویت اضتّتطیج هؼ

ّهلؼواى ّجٌثع زًاى ّفؼال کرصى  تَ جٌثع ُای اجتواػی صاًػجْئی،صاًع آهْزیصاهي زصى 

اهٌَ هماّهت ترای گطترظ صپیًْض آًِا تایکضیگرصرجِت ّضیاضت ًطثت تَ ایي  ساًْاصٍ ُا  ّهماّهت

گطترظ پایگاٍ تْصٍ ای ّتکیَ ترغؼارُای  .ضیاضت ُای هافْق ارتجاػی رژین صرتراترًّافرهاًی 

صرگطترظ صاهٌَ هماّهت ّ  هلوْش، فراگیر ّتطیج کٌٌضٍ تشصْؼ صرغرایػ ضرکْب ًمع تطیارهِوی

  .صارص تیغ ضرکْب سٌثی ضاستي

تازّی صیگرایي .ُضفرٌُگی تٌِا تشػی ازکل تِاجن رژین را تػکیل هیض ظض ًاگفتَ ًواًض کَ تِاجن

 ّسصْصی کرصى هضارش فمرساًْاصٍ ُا ّ تْرم ّتیکاری تِاجن را تِاجن التصاصی یؼٌی گطترظ

 تیع ازپیع غثماتی غضى  تثؼیط کَ ًَ فمػ هْجةّافسایع غِریَ ُای تذصیل تػکیل هی صُض 

کاُع ت آّررلن ػجیة ّتِ تا  را صاًع آهْزاى تؼضاص ُای جضیضتَ اضت،تلکَ تٌاتَ گسارظ آهْزظ گػ

 آهْزظ رفتي تَ هضرضَ ّ جایایي کْصکاى ًًِّْاالى ت.ی هْاجَ ضاستَ اضتهیلیًْ 7 ّترک تذصیل

 اجتواػی تػضت هْرص اضتثوار ّتِرٍ گیری  ّیا اغکال صیگرًاٌُجاری ُایتَ صْرت کْصکاى کار اکثرا

تؼضاصی  تْضػ تِراىکَ چٌضی پیع صرهیضاى ّلی ػصر آکطیْى .غیراًطاًی لرارهی گیرًضُای 

 یگرچَ ٌُْزصرهمیاض)کْصکاى کارصْرت گرفت،اتتکارجالثی تْص تَ ّالؼیت تلز  ًطثت ازجْاًاى

آًطت کَ جاهؼَ ّالؼیت . ّجضاى جاهؼَ تَ ّلْع چٌیي فاجؼَ ایدطاضیت  ترای جلة (اضت کْچک

رص ًطل جْاى را تیع ازُرکطی هْ ّترایي تطتردکْهت اضالهی ّاپطگرا،آکٌضٍ ازغکاف ُای غثماتی 

جولَ اهکاى زًضگی ضالن ّغثیؼی کْصکی  لرارصاصٍ ّزًضگی آًِا ّاز تیردواًَ ّغیراًطاًیتِاجن 

غؼارُائی چْى  صرچٌیي غرایطی غرح ّفراگیرکرصى .را ازآًِا ضلة کرصٍ اضتّجْاًی کرصى 

تِوراٍ ضایرهطالثات اجتواػی ػضالت  ٌْػیت کارکْصکاى ّتعویي دك زًضگی،تذصیل رایگاى ّهو

 .َ ّاجض اُویت اضتسْاُاً

 تقی روزبً  12-17-1331 2111-11-14

 

تصْیرترگرفتَ ازّتالگ سرافَ اضت-*  
  http://rahekaregarnews.com/body.php?id=3565 *-   
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