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 تحول اساسی در جایگاه زن                   19/چلچراغ ▼

در مدیریت کشور، از تکیه زدن بر منصب فرمانداري و نمایندگی مجلس تا سفارت،  

زش از رفتن بر روي سکوهاي جهانی و آسیایی تا در ور. جمهور وزارت  و معاونت رئیس

کسب اولین مدال در المپیک، در  دانش از دریافت جایزه برترین معمار سال جهان تا 

حضور هزاران زن متخصص در  وهاي رنگارنگ در المپیادهاي گوناگون جهانی  مدال

... ن کشور وهاي مختلف پزشکی، سهم قابل توجه در آموزش عالی و جمعیت دانشجویا رشته

تنها بخشی از تحول بزرگی است که در حوزه زنان با وقوع انقالب شکوهمند اسالمی رخ داد؛ 

اما فراتر و باالتر از همه اینها، تغییر نگاه و تغییر جایگاهی بود که انقالب اسالمی ایران در 

ن ایرانی زن مسلما ژیم پهلوي به دنبال تنزل جایگاهدر حالی که ر. این زمینه ایجاد کرد

نسبت به زن غربی بود، انقالب شکوهمند اسالمی در برابر این رویکرد ایستاد، چنانکه رهبر 

کند فرهنگ  پول و زور و سالح و دیپلماسی، سعی می  به پشتوانه«: فرمایند معظم انقالب می

ت، پول، تبلیغا. غربی را و اسلوب زندگی غربی را بر جوامع اسالمی در میان زنان تحمیل کند

اینها را   از غرایز طبیعی جنسی انسان؛ همه  هاي گوناگون مادي، استفاده اسلحه، فریبنده

بعد از اقامه ... اند براي اینکه زن مسلمان را از هویت اسالمی خود دور کنند استخدام کرده

دولت حق، به فضل الهی زنان کشور اسالمی ایران توانستند شخصیت حقیقی خودشان را تا 

امروز جزء بهترین دانشمندان ما، جزء بهترین نویسندگان ما، جزء ... ادي پیدا کنندحدود زی

ما حضور   شماري هستند که امروز در جامعه هاي فرهنگی ما، زنان بی بهترین شخصیت

! دارند؛ این هم هنر انقالب است؛ این را بدانید، قبل از انقالب چنین چیزي وجود نداشت

هاي عالی علمی و  د کسانی از زنان که توانسته باشند به رتبهبسیار بسیار معدود بودن

فرهنگی و ادبی و مانند اینها برسند؛ امروز بسیار زیادند؛ این هنر انقالب بود که این کار را 

حضور [حال  خاطر همین است که الگوي زن مسلمان اصالً این است؛ اما در عین  کرد؛ این به

 ».، محورِ کانونِ خانواده زن استمدیر خانواده زن است ]اجتماعی

 

 سال ناکامی در برابر انقالب 40     روز حرف ▼

آمریکا در سفر به  ایاالت متحده وزیر خارجهمایک پمپئو، 

به یک نکته مهم  در منطقه غرب آسیاکشورهاي همپیمان 

یران روز به روز گسترش قدرت برتر ا«: اعتراف کرده است

  .»یابد می

 در زمانی که آمریکا به دنبال خروج نیروهاي خود از

سوریه و افغانستان است و نتوانسته است به اهداف خود در 

اي براي مقابله با  ، شاهد برنامه گستردهیابددست   منطقه

در این راستا، آمریکا با سفر و تهدید . انقالب اسالمی هستیم

هاي آمریکا  برخی از کشورهایی که به جز تبعیت از سیاست

بل دستاوردهاي نمایی در مقا اي ندارند، درصدد قدرت چاره

انقالب و اعالم هشدار نسبت به جمهوري اسالمی ایران 

گونه بیان  پمپئو راهکار مقابله با قدرت ایران را این. است

موضع ما همچنان متوقف کردن رفتار انقالبی رژیم «: کند می

 در این زمینه به این ترتیب توجه به چند نکته» .ایران است

  :ضروري است

ور رفتار انقالبی کشورمان براي ـ متوقف کردن موت1

اند، شاید  برخی مأموران سیا که امروز کراوات دیپلماتیک زده

کار تازه و جالبی باشد؛ اما در طول چهل سال گذشته آمریکا 

حتی یک شب را بدون این برنامه و سیاست به روز نرسانده 

آمریکا یک سال پیش از انقالب به دنبال آن بود که . است

ب ایران روشن نشود و به همین دلیل کارتر در موتور انقال

به تهران سفر کرد تا حمایت کامل  1356دي ماه  10

  . واشنگتن را به محمدرضا پهلوي ابالغ کند

که اکنون به واسطه قدرت دفاعی کامالً بومی  ـ آمریکا2

در تالش  ،را نداردتوان درگیري نظامی با ایران  ایران اسالمی

با استفاده از قدرت رد شود و حال است از راهی دیگر وا

اي و جنگ روانی درصدد است انقالب اسالمی را از  رسانه

درون با چالش مواجه کند و نیروها و شعارهاي انقالب را از 

  .طریق ایادي داخلی خود مورد هجمه قرار دهد

آمریکا براي متوقف  ایاالت متحده هاي ـ یکی از فعالیت3

عملیات روانی و ر کشورها کردن انقالب اسالمی در دیگ

دیپلماسی عمومی است که در این زمینه موفقیتی به دست 

دهد  نشان میهاي صورت گرفته  نیاورده است و نظرسنجی

. جمهوري اسالمی بیشترین محبوبیت را در این مناطق دارد

ایران کشور : نوشت نیز در این زمینه» تایمز نیویورك«نشریه 

و آمریکا، عراق را تحویل ایران  قدرت مسلط در عراق است

ایران امروز قدرت با نفوذ در عراق است و این را . داده است

  .به تهران هدیه کرد» صدام حسین«آمریکا با سرنگون کردن 

 

 !بان حقوق بشر در سوریه ادعاي دیده               ویژه اخبار ▼

هاي صهیونیستی  گندههاي سوریه به نقل از یک منبع نظامی گزارش دادند، جن رسانه

مواضعی را در حومه دمشق هدف موشک قرار داد که در نتیجه آن یکی از انبارهاي فرودگاه 

بان حقوق بشر سوریه که به مخالفان نظام  دیده. المللی دمشق مورد اصابت قرار گرفت بین

و سوریه وابسته است، مدعی شد حمالت رژیم صهیونیستی تأسیسات نظامی متعلق به ایران 

حداقل دو فروند موشک، در «: این سخنگو اضافه کرد. اهللا را هدف قرار داده است حزب

تر در ناحیه الکسوه و دیگر  المللی دمشق برخورد کرد؛ اما اهداف بزرگ نزدیکی فرودگاه بین

اهللا قرار  مناطق جنوب غربی دمشق، جایی که بیشترین تعداد انبارها و نیروهاي ایرانی و حزب

  ».ورد اصابت قرار گرفتدارند، م

  جزئیات حکم سیدحسن آقامیري                                 

یک مقام آگاه در دادسراي ویژه روحانیت با اشاره به اخبار منتشر شده درباره خلع لباس 

این موضوع در دادگاه ویژه روحانیت تهران بررسی شده و : شدن سیدحسن آقامیري گفت

هاي آقامیري در این پرونده را هتک  وي اتهام. ق تجدید نظر داردحکم وي بدوي است و ح

البته در : این مقام آگاه گفت. حیثیت، توهین به مقدسات و تشویش اذهان عمومی دانست

 اش مطالب حکم صادره در صفحه شخصیدرباره  متن منتشره از سوي سیدحسن آقامیري

سالم والمسلمین منتظري آورده، اال درباره حجت آنچهاز جمله  ؛نادرستی وجود داشت

اطالعات غیردقیق آمده و آقاي منتظري صرفاً براي صحت روند رسیدگی پرونده در جلسه 

  .حضور داشته است



 
  گزارش روز ▼

 پاسخ چیست؟

اي، به جاي ماهواره و به جاي موشک، جمهوري اسالمی  اي کاش به جاي صنایع هسته«

اي  این جمله» .چرخه ترکیه، دوچرخه هند رقابت کندتوانست یک دوچرخه بسازد که با دو می

است که صادق زیباکالم، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در یک مناظره تلویزیونی بیان کرده 

جمالتی که واکنش . و سپس عیناً آن را در صفحه شخصی خود در توئیتر منتشر کرده است

: ارتباطات که در واکنش به این جمله نوشتگسترده کاربران را به همراه داشت؛ به ویژه وزیر 

اي و موشکی متولیان دیگري دارد، اما اگر مایلید از نزدیک  هسته! جناب آقاي زیباکالم«

پژوهشگاه فضایی را ببینید؛ بلکه از دستاوردهاي پژوهشگران جوان و تأثیر آن بر زندگی مردم و 

خارجی، فناوري ماهواره را با دوچرخه   آینده روشن ایران آگاه شوید تا دیگر براي نقد سیاست

اي کاش به «: یا حسین دهباشی که او در جمالت جالب توجهی تأکید کرد» .قیاس نفرمایید

جاي استاد علوم سیاسی، به جاي منتقد و به جاي فعال فضاي مجازي، دانشگاه تهران 

ن هند هماوردي دوستا دوستان ترکیه، میهن دوست بپرورد که با میهن توانست یک میهن می

هایی که به آنها داده  زیباکالم و مرور پاسخ موضعدار بودن  منطقی و خنده اما فارغ از بی» .کند

اي در  که حضور ویژه ـ شده است، پرسش اینجاست که چرا یک چهره به اصطالح دانشگاهی

رخی دیگر از ـ و ب ها حامی جریانی خاص بوده زمینه سیاست هم دارد و تقریباً در همه انتخابات

تا این حد به خودتحقیري اصرار دارند؟ چرا مدام به دنبال خلق و سرهم کردن  قطاران او هم

اي دنبال این هستند که احساس  رود؟ چرا عده جمالتی هستند که امید مردم را نشانه می

ره سرخوردگی را در جامعه به وجود آورند و این  ابهام را به ذهن متبادر کنند که آنچه دربا

  !ها چیست؟ پاسخ این پرسش به واقع !شود، دروغ است؟ ها و دستاوردها گفته می پیشرفت

  اخبار ▼

 فشار و تحریم جواب عکس دارد

یک مجله آمریکایی با اذعان به اینکه اعمال فشار و تشدید تحریم و حتی جنگ نظامی علیه 

به آمریکا کمک نخواهد کرد تا رویکرد فشار، «: جمهوري اسالمی راه به جایی نخواهد برد، نوشت

عکس، این رویکرد احتمال بسیار   به. ایش کند نشینی در برنامه هسته ایران را مجبور به عقب

ترین  اي ایران را فراهم کرده و آمریکا را از مهم بیشتري دارد که زمینه توسعه برنامه هسته

اگرچه ممکن است « :دهد در ادامه پیشنهاد می» پالیسی  فارین» «.متحدان خود جدا کند

اي در برجام، از  اي ایران در چارچوب توافق هسته شده علیه برنامه هسته هاي وضع محدودیت

خرد تا واشنگتن  ها براي آمریکا زمان می دیدگاه دولت ترامپ کافی نباشد؛ اما این محدودیت

  »].اي را علیه ایران بچیند و طرح مقابله[بتواند کمپین فشاري را ایجاد کند 

  رونق اقتصادي مقدم بر تحول ساختارهاست

حذف «کارشناس اقتصادي حامی دولت در یادداشتی با عنوان » حیدر مستخدمین حسینی«

ترکیه شش صفر را حذف کرد و موفق «: نوشت» آرمان«در روزنامه » صفرها و انحراف اذهان

حت کنترل قرار گرفته خاطر اینکه اقتصادش در وضعیت رونق قرار گرفت و تورم هم ت  به. شد

چه تحولی در شرایطی که تحریم  98بود؛ ولی دولت ما چه برنامه اقتصادي دارد؟ بودجه سال 

هستیم، آماده کرده است؟ بنابراین تا زمانی که یک برنامه منسجم نداشته باشیم و اقتصاد ما 

، وقت و کار این بهتر است قبل از. تواند موفق باشد اي عمل کند، اصالح ساختارش نمی جزیره

  »...انرژي دولت در ساختارهاي اصلی اقتصادي صرف شود

  هاي آمریکا توجهی کشورها به تحریم بی

کارشناس ایتالیایی که در سومین نمایشگاه کشاورزي ایران در نمایشگاه » کابلی  استال«

خواهد  جهان میالمللی تهران حضور داشت، با بیان اینکه آمریکا با توجه به اهمیت انرژي در  بین

ها چند بانک اروپایی  به رغم تحریم: چتر خود را بر نفت منطقه خاورمیانه بگستراند، گفت

هایی که به راه انداخته، کنترل  کنند؛ چون قصد آمریکا از تحریم مخفیانه با ایران همکاري می

در  شرکت از کشورهاي گوناگون خارجی 80گفتنی است، حضور . نفت و سلطه بر منطقه است

هاي آمریکا  هاي نوین آبیاري تهران با وجود تحریم ها و دستگاه سومین نمایشگاه کشاورزي، نهاده

  .هاي آمریکا است توجهی کشورها به تحریم به نوعی بی

  

 

  کوتاه اخبار ▼

میزان ذخایر دالري روسیه به کمترین سطح تاریخ خود  ◄

ز ذخایر میلیارد دالر ا 100رسیده و بانک مرکزي این کشور 

هاي دیگري، همچون یورو، یوان چین و ین  خود را به ارز

در سه ماهه گذشته، سهم دالر از . ژاپن تبدیل کرده است

درصد  9/21درصد به  7/43ذخایر ارزي خارجی روسیه از 

از سال گذشته و به دنبال تنش . کاهش پیدا کرده است

ان ها و تاجر روسیه و آمریکا که به تحریم گسترده بنگاه

روسی از سوي آمریکا منجر شد، روسیه به سرعت در حال 

کاهش وابستگی خود به دالر و فروش اوراق قرضه وزارت 

 . داري آمریکا است خزانه

نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران ارائه ◄

کمک براي بازسازي سوریه را به خروج کامل ایران از این 

دهیم  اجازه نمی: گفت» كبرایان هو«. کشور مشروط کرد

آنها در سوریه همان کاري را که در لبنان کردند، انجام 

گفتنی است، ادعاهاي دیپلمات آمریکایی در حالی . دهند

مطرح شده که حضور مستشاري ایران در سوریه به دعوت 

دولت قانونی این کشور صورت گرفته است و دمشق همواره 

روریستی از جمله داعش هاي ت نقش ایران در مبارزه با گروه

  .را ستوده است

فارس  وزیر خارجه عمان و دبیرکل شوراي همکاري خلیج◄

یک . کردندبه صورت غیرمنتظره به دوحه، پایتخت قطر سفر 

وزیر خارجه عمان » علوي بن یوسف«منبع آگاه هدف از سفر 

فارس  دبیرکل شوراي همکاري خلیج» عبداللطیف الزیانی«و 

سازي دوباره این شورا به منظور  براي فعال به قطر را رایزنی

  . اي عنوان کرد هاي منطقه مقابله با چالش

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در راستاي سیاست ◄

هراسی این کشور با متحد خطاب کردن عربستان  ایران

: کنیم ما در خاورمیانه بر روي سه مسئله کار می: مدعی شد

ترین  بزرگ مقابله با .یرانثبات منطقه، نابودي داعش و ا

هاي  جمهوري اسالمی ایران از اولویت یعنی ،تهدید جهان

  .شود جمهور ترامپ محسوب می اصلی رئیس

سیدمحمد واعظی، عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ◄

بخش زیادي از مشکالت صادرات ما به تحریم ارتباطی 

هایی  ز روشابزارهاي نوین پرداخت پول یکی ا: ندارد، گفت

توان از آن بهره گرفت و بازرگانان  می تجارتاست که در 

کنند، اما متأسفانه ما از  کشورهاي دیگر از آن استفاده می

 . ایم ها بهره نگرفته این روش

  
 دودومین شماره صبح صادق منتشر شدهشتصدوهشتا

  :خوانید در این شماره می

وهفتمین همایش سراسري هادیان و  گزارش ویژه از بیست

سال بصیرت و  40مسئوالن سیاسی سپاه؛ پاسداشت 

/ آزمون اخالق در کالس برجام/ اهللا جنتی مجاهدت آیت

برگزاري جشن / التر از نظام نیستآبروي هیچ کس با

  بزرگ فرهنگی و هنري سپاه در تبریز 
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