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  !ساز یا تهدیدآفرین؟ فرصت     روز    حرف ▼

 در ایرانی نحوه حجاب چند بازیگر از ویدئوهایی انتشار

و بار دیگر  شده مجازي فضاي تازه سوژه کشور از خارج

چیستی، چرایی و چگونگی رابطه سلبریتی و سیاست را مطرح 

سازي که برخی  کند؛ آیا به موضوع سلبریتی و سلبریتی می

ها با اهداف  امدانه از سوي برخی نهادها و ارگانمعتقدند ع

هاي سیاسی و اجتماعی  گیري در بزنگاه خاص و براي بهره

شود، باید به مثابه فرصت نگاه کرد یا تهدید؟ با  ساخته می

ها به ویژه آن بخش که با  هاي صادره از سلبریتی کنش

گیرد،  هنجارهاي عمومی و بنیادهاي دینی در تضاد قرار می

رو شد؟ آیا حجاب براي فرد مسلمان حریم  ونه باید روبهچگ

تواند به محض  شخصی است؟ آیا سلبریتی مسلمان ایرانی می

خارج شدن از مرزهاي زمینی، هوایی و دریایی کشور خود 

رج شدن از شمولیت قانون کشف حجاب کرده و به بهانه خا

و رفتن زیر مسئولیت قانون کشور مقصد مدعی  کشور مبدأ

دي رفتار خالف هنجارهاي جامعه خود شود؟ اگر صرف آزا

قوانین کشور مقصد مالك عمل فردي باشد، رفتار کنترلی 

دولت اسالمی در این مقوله و در مواجهه با فرد متخاطی 

حتی ها،  برخی نظامتوان همانند  چگونه باید باشد؟ آیا می

و بر  کردهایی را مشخص  هاي الئیک و سکوالر چارچوب نظام

المال  اس آنها از کسی که از طریق هزینه عمومی و بیتاس

چهره شده، رعایت رفتارهایی را که به مقوله تربیت و 

  ؟ کردپذیري نسل جوان و نوجوان مرتبط است، مطالبه  جامعه

ها در حال شیفت به عرصه سیاست و  موضوع سلبریتی

به طور مسلم شهرتی که از راه درست و داشتن . قدرت است

توانمندي و مهارتی ملی و جهانی به دست آمده نه تنها هنر یا 

تواند فرصتی هم براي ترویج  نفسه منفی نیست؛ بلکه می فی

هاي کالن و راهبردي اصالحی جامعه باشد؛ اما آنچه  سیاست

گیرد، رفتار  این روزها شاهدیم و مورد اعتراض جامعه قرار می

هاي  بنیانمغایر و متضاد و متناقض با بینات محکم دینی، 

سلبریتی چه . استوار ایدئولوژیک و اصول اساسی جامعه است

رفتار فکري و  بهبخواهد و چه نخواهد، در معرض الگودهی 

تواند  ؛ از این رو نمیدارداجتماعی نسل نوجوان و جوان قرار 

ها و اسناد خصوصی را در معرض عموم قرار دهد و آنگاه  عکس

فراوانی سؤال و شبهه . مدعی حریم خصوصی و رعایت آن شود

پیرامون این موضوع نشان از حساسیت مسئله و ضرورت 

تبیین دقیق عرفی، دینی و قانونی مقوله رفتار و گفتار و کردار 

سلبریتی در موضوعات مورد توجه جامعه به ویژه مباحث 

  . دینی از قبیل مسئله حجاب است

 

 

 

 
 

  
  

  !رانه دولتیکمک به دشمن با یا              روز گزارش ▼

 ینگران ابراز داده رخ تیوضع از همه حاال شده؛ شتریب ها تنش شیافزا مورد در ینگران«

 تاکشورمان  گانیهمسا یی، ازاروپا یعال مقامات تا ملل سازمان کل ریدب از کنند؛ یم

 که رساندند صبح به هراس نیا در ياریبس را شنبه پنج«، »مان يها خانه گانیهمسا تک تک

 به میتصم اول گام در ها ییکایآمر«، »آمد خواهد رونیب چه ییکایآمر مقامات هجلس از

 از قبل قهیدق 10 گفته او ...کند یم عوض را خود میتصم ترامپ بعد و گیرند می حمله

هایی از گزارشی است درباره این عبارات بخش... . و» است کرده متوقف را آن حمله، دستور

متعلق به ارتش ایاالت متحده آمریکا به » گلوبال هاوك«سرنگون کردن پهپاد متجاوز 

! است منتشر شده »شرق« طلباصالح روزنامهکه در  دست پاسداران مرزهاي ایران اسالمی

االسف در سطر سطر آن، تالش براي ایجاد وحشت در  گزارشی کامالً از موضع ضعف که مع

  !استدل مردم و القاي نگرانی در افکار عمومی قابل مالحظه 

اي که یک جریان سیاسی درون نظام، در داخل کشور سؤال اینجاست که چرا رسانه

چاپ مند و منتفع است، مطلبی را به هاي دولت نیز بهرهکند و حتی از یارانه منتشر می

تبدیل ! رساند که در راستاي اهداف کاخ سفید و رئیس دولت ایاالت متحده آمریکاستمی

ملی ایرانیان و تبیین قدرت بازدارندگی نیروهاي مسلح جمهوري کردن فرصت تحکیم غرور 

اسالمی ایران به بزنگاهی براي خودتحقیري و خدشه وارد کردن به اعتماد به نفس ملی، 

! موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد و با دیده اغماض به آن نگریست

چه هدف و نیتی گزارشی را به چاپ رساندند  مسئوالن این جریده باید پاسخگو باشند که با

پذیر از نظام  که به دنبال ایجاد نگرانی در میان مردم و ارائه تصویري ضعیف و آسیب

هاي اش و نه با شبکهايهاي رسانه اي که کاخ سفید، نه با غول مسئله! اسالمی است؟

 .ت آن را محقق کندزبانی که به راه انداخته، نتوانسته اس پرطمطراق و پر خرج فارسی

  ها کش نفت به حمله درباره رجوي دفتر با عربستان تماسویژه    خبر ▼

 ایران« را آن صوتی فایل که منافقین تروریستی گروهک اعضاي بین تلفنی  مکالمه

 موضوع زمینه در سعودي عربستان و گروهک این دهد می نشان کرده، منتشر »پیج فرانت

 عضو ،»فاخته شهرام« تلفنی مکالمه این در .اند کرده همکاري فجیره در ها کش نفت انفجار

 این دیگر عضو ،»االسالم داعی حسین« با تروریستی گروهک سایبري یگان مسئول و رسمی

 عربستان به تماس فاخته مکالمه این در .کند می وگو گفت آمریکاست، ساکن که گروهک

 هماهنگی نحوه درباره و کند می ارهاش گروهک این سرکرده ،»رجوي مریم« دفتر با سعودي

 نظر منطقه در ها کش نفت به حمله پی در ایران علیه فضاسازي در عربستان و منافقین بین

 ما گذشته هفته  تالش تمام: پرسد می االسالم از داعی فاخته. شود می جویا را االسالم داعی

 نتایج پیگیر مریم خواهر دفتر با تماس در ها سعودي بوده،) ایران( رژیم به انفجارها انتصاب

کنیم؟  اشاره محورهایی چه به احتمالی عواقب و اقدامات بندي جمع در و هستند

 داشته تواند می مختلفی عواقب کنم می فکر: گوید می این پرسش به پاسخ در االسالم داعی

. دیگر عاقبت هر و نظامی دخالت تا امنیت شوراي به پرونده این رفتن باشد؛ از جمله

 و معاند هاي گروه با عربستان همکاري زمینه در مستند مدرکی وگو گفت این گفتنی است

 پس فریب عملیات این. است ایران درباره فریب عملیات و افکنی اتهام زمینه در تروریستی

 را جدي سؤاالت ها کش نفت به حمله زمینه در منطقه در آمیز تحریک و مشکوك اتفاقات از

 .کند می مطرح دارد، قرار حمالت این پشت کسی چه اینکه درباره

 



  
  

  اخبار ▼

 معنا است مذاکره در این شرایط بی

تنش در روابط : نوشت» ایران«طلب، در روزنامه  تحلیلگر سیاسی اصالح» عباس عبدي«

بینی بود، زیرا بر یک  این روند قابل پیش. ایران و آمریکا به سرعت در حال افزایش است

اگرچه بنده نسبت به سیاست خارجی ایران . استار از سوي ترامپ استوار زورگویی آشک

نقدهایی دارم، ولی درباره برجام هیچ حقی براي ایاالت متحده وجود نداشت که بدون هیچ 

سویه از آن خارج شود و بدترین نوع تحریم یا تروریسم اقتصادي  توجیهی و به صورت یک

سازي را  تر اینکه اراده ایران براي افزایش غنی مسخره را علیه ایران برقرار کند و از همه

در این . مخالف همان برجامی بداند که پیشتر خودش آن را پاره کرده و کنار گذاشته است

در چنین شرایطی . گویند با ترامپ مذاکره شود انگارانه می أسفانه برخی نیز سادهمیان و مت

اندازي براي رسیدن به  هیچ چشم. هیچ دستوري براي مذاکره نیست. معناست مذاکره بی

اي در این شرایط به معناي پذیرفتن ادعاهاي  آغاز هر مذاکره. یک تفاهم وجود ندارد

  .دستاوردي نخواهد داشت ابل است و هیچزورگویانه و غیر منطقی طرف مق

  دانیم تحریم ایران را تحریم خود می

در پاسخ به این پرسش » سی ان بی سی«وگو با شبکه خبري  در گفت» ماهاتیر محمد«

کنم تا آنجا  فکر می«: داند، گفت فارس می که چه کشوري را مسبب اتفاقات اخیر در خلیج

آنها . دهد کننده را انجام می که همه اقدامات تحریککه در جریان هستم، این آمریکا است 

فارس اعزام  هاي جنگی به خلیج اي خارج شدند و اکنون کشتی نخست از معاهده هسته

اگر آنها وارد جنگ شوند، ایران تنها علیه آمریکا «: هشدار دادوي همچنین » .کنند می

هاي  با انتقاد از تحریم وزیر مالزي نخست» .دهد نخواهد بود، بلکه جنگ جهانی رخ می

به رعایت ها و مجبور کردن کشورهاي دیگر  اعمال تحریم«: ایاالت متحده علیه ایران، گفت

را تحریم علیه مالزي هم  ي ایرانها عین قلدري است و ما تحریم و غیر دموکراتیکآن، 

  ».دانیم؛ زیرا مانع همکاري ما با یک شریک تجاري خوب است می

  تعیین نرخ ارز در داخل کشور باشد خواهیم محوریت می

: رئیس بانک مرکزي کشور درباره بازار متشکل معامالت ارز گفت» عبدالناصر همتی«

گیرد و بازار متشکل به  هاي ارز کنونی در بازار در کشورهاي همسایه شکل می خیلی از نرخ

. خل کشور باشدخواهیم محوریت تعیین نرخ ارز در دا سازي نرخ ارز است و می دنبال واقعی

ها در بازار متشکل ارزي اتفاق  وي با بیان اینکه عرضه و تقاضاي عمده اسکناس صرافی

ایم و عرضه خیلی خوبی  امسال امتیازات بزرگی را به صادرکنندگان داده: خواهد افتاد، افزود

رز هرکجا صادرکنندگان نتوانند ا: رئیس شوراي پول و اعتبار تأکید کرد. هم در جریان است

صادراتی خود را در بازار بفروشند، بانک مرکزي آن را خریداري خواهد کرد؛ زیرا ما 

هزار  10طور باشد که خرید  خواهیم این ها شفاف باشد و نمی خواهیم خرید و فروش می

  .دالري مبناي تعیین نرخ خرید یک میلیون دالري باشد

  هدد ترامپ در مقابل ایران اعتماد به نفسش را از دست می

اند و نمایش  ها در سیاست خبره در گزارشی با تأکید بر اینکه ایرانی» المانیتور«

هدف ایران این است که به دولت : شان در لبه آتشفشان چشمگیر است، نوشت توانایی

ترامپ ثابت کند تهران پتانسیل زیادي براي ضربه زدن به منافع آمریکا و متحدانش در 

جمهور آمریکا  لیلی در ادامه با اشاره به افزایش انتقادات به  رئیساین پایگاه تح. منطقه دارد

ها پاسخ  کش اینکه آمریکا به ساقط شدن پهپادش و حمله به نفت: آویو، آورده است در تل

کند و از طرف دیگر اعتماد به نفس  را منتقل میاین کشور  پیام ضعف از یک طرف نداد،

دهد و از  واقع حساس اعتماد به نفسش را از دست میدهد؛ ترامپ در م ایران را افزایش می

  . کند عمل کردن اجتناب می

  

  

  کوتاه اخبار ▼

با ارائه مطالبی درباره  سعودي اطالعات سازمان رئیس◄ 

 دریاي در کش نفت دو به اخیر حمالت با ایران ادعایی ارتباط

 اهداف علیه محدود اي حمله است خواسته بریتانیا از عمان،

 این تأثیر تحت مقامات انگلیسیاما   دهد، انجام یرانا نظامی

 مقامات به صریح و ساده »نه«نگرفته و یک  اطالعات قرار

 اطالعات سازمان رئیس گفتنی است، .اند گفته عربستان

 مقامات تا با رفت خواهد اورشلیم به هفته آخر عربستان

 سر به آویو تل در زمان آن در که بولتون جان و اسرائیلی

  .هاي بیشتري صورت دهد برد، درباره ایران هماهنگی یم

 والیی فراکسیون سخنگوي »حسینی نقوي سیدحسین«◄ 

 صمت وزارت از بازرگانی وزارت تفکیک طرح درباره مجلس

 بلندمدتی و کالن اثرات و نبوده مدت کوتاه طرح این: گفت

 طرح شد، رو روبه مشکلی با کشور که زمان هر توان نمی دارد،

 بیان وي با. کرد بررسی و مطرح را ها وزارتخانه الحاق یا نتزاعا

 است، مسئله صورت کردن پاك بازرگانی وزارت تشکیل اینکه

 صورت کارشناسی هاي بررسی از پس ها وزارتخانه ادغام: افزود

  .برد زمان سال دو حدود امر این هاي زیرساخت ایجاد و گرفت

 نشست در چین رجهخا وزارت سخنگویان از »کانگ لو«◄ 

 آژانس: مطبوعاتی خود با انتقاد از رفتار آمریکا علیه ایران گفت

 ایران که کرده تأیید متوالی بار 15 اتمی انرژي المللی بین

. است داده انجام برجام تحت را خود اي هسته تعهدات

 و کرده توجه ایران قانونی هاي خواسته به باید دیگر هاي طرف

 طریق از را برجام تحت تعهدات و قحقو اجراي در تعادل

  . کنند حفظ اطمینان قابل اقدامات

 احمد از نقل به »االوسط الشرق« مصر رسمی خبرگزاري◄ 

 مصري هیئت کرد اعالم مصر خارجه وزارت سخنگوي حافظ،

که  منامه نشست در کشور این دارایی وزیر معاون ریاست به

 عنوان  به) تیر ماه 5 و 4( ژوئن 26 و 25 هاي روز قرار است در

  .کرد خواهد شود، شرکت برگزار قرن معامله از بخش اولین

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن  »فرشاد مقیمی«◄ 

بدون حضور این  301و تجارت از اجراي پروژه تولید پژو 

و  شدهسازي این خودرو انجام  نمونه: شرکت خبر داد و گفت

 .انبوه صورت گرفته است هاي الزم براي تولید ریزي برنامه

 
ویژه هاي  صبح صادق به همراه پرونده 902شماره  

  منتشر شد» شکار شاهین«و » فارس امنیت خلیج«

 :خوانید در این شماره می

خطاي محاسباتی سنتکام؛ پاسخ راهبردي / یک شلیک دو پیام

وگوي  گفت/ اند؟ چه کسانی امنیت انرژي را هدف گرفته/ سپاه

هاي  اختصاصی با عماد افروغ درباره دستاوردها و آسیب

و  ،دانه جلوي تروریسم ایستاداي که مر زنانه/ فرهنگ مقاومت

 .ها کش روایت یک فرمانده از جنگ نفت

  .رسان سروش دنبال کنند در پیام) basirat_fa@(و بصیرت ) ssweekly@(ها را در کانال صبح صادق توانند نشریه اخبار و تحلیل مندان می عالقه

 


