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 ...گوین هی شوا به اها
 تشاهپ پیبم اص آثِ تَضیطبت جوان:

 پٌح ّش پبسخ ٍ داضت هطَس پٌح
 اهب ضذ، دادُ طاپي ٍصیش ًخست ثِ هطَس

 ًبهِ خَاة ًِ سا دالیل آى ٍصیش، ًخست
 ثشداضت ًبهِ ثِ پبسخ ػذم دالیل ثلکِ
 .کشد

 ثش اهشیکب اسادُ ػذم هطَس اٍلیي -۱
 هؼظن مهمب. ثَد ایشاى دس سطین تغییش

 اهشیکب کِ دادًذ تَضیص سّجشی
 هخیش» لبلت دس سا خَیص «ًتَاًستي»

 آًکِ ضبل. فشٍضذ هی خَیص «ثَدى
 دّذ هی ًطبى سبلِ زْل تدشثِ

 ًکشدُ هب ػلیِ اهشیکب کِ ّشکبسی
 .است ًجَدُ لبدس است،

 کِ ثَد دٍم هطَس ای ّستِ هزاکشُ -۲
 هزاکشُ سبل پٌح: ضذ دادُ پبسخ
 ّن ًتبیدی ثِ ٍ کشدین ای ّستِ

 ٍ تَافك آى صیش صدى. سسیذین
 ثب تَأم ٍ هدذد هزاکشُ دسخَاست

 داسد؟ هؼٌبیی زِ فطبس
: گفت طاپي ٍصیش ًخست ایٌکِ سَم -۳

 ثِ ضوب دستشسی اص است هػون اهشیکب
 پبسخ ٍ کٌذ خلَگیشی ای ّستِ سالش
 ضشام ّن ای ّستِ سالش کِ ضٌیذ
 هب اسادُ اگش اهب غیشػمالیی، ّن ٍ است

 غلطی ّیر اهشیکب ثبضذ آى سبخت شث
 . ثکٌذ تَاًذ ًوی

 گضاسُ ثب ثَد کشدُ تالش تشاهپ -۴
 ٍسَسِ سا ایشاى هزاکشُ دس «غذالت»

 تلخ تدشثِ هب ضٌیذ پبسخ کِ ًوبیذ
 اٍثبهب. کشد ًخَاّین تکشاس سا سبلِ پٌح

 ثِ اهب. ثَد ثشخبم ًبلض اٍلیي
 غذالتی ثی طاپي ٍصیش ًخست

 ضذًذ یبدآٍس ّن اس فؼلی ّبی اهشیکبیی
 خٌبثؼبلی ثب پیص زٌذی تشاهپ:  کِ

 طاپي اص ثشگطت اص ثؼذ ٍ کشد دیذاس
 تطشین سا ایشاى پتشٍضیوی ثالفبغلِ

 است؟ غذالت پیبم ایي آیب. کشد
 تشاهپ اًگیض ٍسَسِ ٍ پٌدن هطَس -۵

 سٍضٌفکشاى تطشیک ثشای ثیطتش کِ
 پیطشفت ثِ خَاّین هی هب ایٌکِ ثَد

 هؼظن همبم گَیی. کٌین کوک ایشاى
 خجش ًبهِ هطتَای اص لجل ّفتِ سّجشی
 خَاّین هی اگش: »فشهَدًذ کِ داضتٌذ

 ٍ «ًطَد ًضدیک اهشیکب کٌین پیطشفت
 کِ ضذًذ یبدآٍس طاپي ٍصیش ًخست ثِ

 ثذٍى کشدین پیطشفت تبکٌَى آًسِ
 ثذٍى ًیض سا ساُ اداهِ ٍ ثَدُ اهشیکب
 . کشد خَاّین طی اهشیکب

 

 
    

  

 

 

 تانداخ عصا ها هوسای
. ًطست تکشاس ثِ فشػَى دٍساى هػش هبخشای تْشاى دس ۸۹ خشدادهبُ ۲۳ پٌدطٌجِ غجص کیهان:

 فشا سا سبضشاى توبهی السالم ػلیِ هَسی ثب همبثلِ ثشای  فشػَى پیص، سبل ّضاس زٌذ دس سٍص، آى
 ٍ فشػَى.  ثَدًذ آٍسدُ هیذاى ثِ ثَدًذ، آهَختِ خبدٍ ٍ سطش اص ّشزِ سبضشاى ٍ ثَد خَاًذُ

 سٍص آى هبخشای سشاًدبم ٍ ثَدًذ ایستبدُ غف ثِ دیگش سَی اص هػش هشدم ٍ یکسَ اص سثبسیبىد
 سبضشاى ٍ آٍسیذ ثیشٍى داسیذ زٌتِ دس آًسِ گفت سبضشاى ثِ هَسی کطیذًذ، هی اًتظبس سا

 آهبدُ سطش ثِ لجل اص کِ ّبیی زَة ٍ ّب سیسوبى داضتٌذ، اطویٌبى خَد پیشٍصی  اص کِ دسضبلی
 ٍ هبس غَست ثِ ضبضشاى زطن دس ثَدًذ اًذاختِ آًسِ. اًذاختٌذ هیذاى هیبًِ ثِ ًذثَد کشدُ

 هب کِ سَگٌذ فشػَى ػضت ثِ» کطیذًذ؛ فشیبد ضبدی ثِ سبضشاى ٍ ضذ ًوبیبى … ٍ ػمشة
 . ثٌوبیبًذ سا خَد سسبلت کِ ثَد سسیذُ هَسی ثِ ًَثت ضبال! «ضذین پیشٍص

 ثِ آًسِ ّوِ ًبگبُ ثِ ٍ[ ضذ اطدّبیی ٍ اًذاخت]  صثیٌذا سا ػػبیت کِ کشدین ٍضی هَسی ثِ »
 ػبلویبى خذای ثِ» گفتٌذ ٍ افتبدُ سدذُ ثِ سبضشاى «ثلؼیذ سا ثَدًذ سبختِ[ سطش] دسٍؽ
 .«ّبسٍى ٍ هَسی خذای[ ّوبى] آٍسدین، ایوبى

 اًمالة هؼظن سّجش اص التوبسص کِ داد هی اضتوبل ّن خَیص رّي افك دٍستشیي دس تشاهپ اگش
 سٍثشٍ آلب ضضشت ضکي دًذاى پبسخ ٍ اػتٌبیی ثی ثب آهشیکب ٍ ایشاى هزاکشُ ثبة گطَدى ثشای
 اٍ ثِ ّن پبسخی ّیر ٍ داًن ًوی پیبهی ّیر  هجبدلِ ضبیستِ سا تشاهپ ضخع هي» کِ ضَد هی

 ثشای التوبس پیبم ثب سا طاپي ٍصیش ًخست آثِ، ضیٌضٍ آلبی ّشگض یمیي ثِ ،«داد ًخَاّن ٍ ًذاسم
 ٍ گزضتِ سبل زٌذ طی تشاهپ کِ است ضبلی دس اًمالة هؼظن سّجش پبسخ .فشستبد ویً هزاکشُ

 فطبس کِ ثَد کشدُ ادػب ثبال، خَد صػن ثِ هَضغ اص ٍ تکجش ثِ ثبسّب اخیش هبُ زٌذ هخػَغب
 آهشیکب ًسیِ ّبی ٍػذُ همبثل دس دیگش ثبس ٍ کطبًذ هی هزاکشُ هیض ثِ سا ایشاى سشاًدبم ّب تطشین

 تطمیش ثب آلب ضضشت! دّذ هی ای تبصُ اهتیبصّبی  - ثشخبم ًظیش - ثگیشد اهتیبصی آًکِ ثی ٍ
 ّبی سخضخَاًی پشدُ پطت کِ داد ًطبى  خْبًیبى ثِ ٍ سیختِ ثیشٍى سا اٍ ٍالؼی َّیت تشاهپ،
 هب هَسبی ػػبی کِ ًیست ثبس اٍلیي ایي …است ًْفتِ ایشاى اص التوبس ایشاى، ػلیِ تشاهپ
 .ثَد ًخَاّذ ّن ثبس آخشیي ٍ دّذ هی ثبد ثش سا یبىفشػًَ خبدٍی ٍ سطش

 اهبم کِ سا آًسِ اسالهی، ایشاى ػلیِ سخضخَاًی پَضص دس تشاهپ تشس افطبی ثب آلب ضضشت
 خْبًیبى لضبٍت ٍ دیذ هیذاى ثِ کشدًذ، هی ثیبى آهشیکب ٍالؼی هبّیت تَغیف دس( سُ) ساضلوبى

 ٍ ًیست سبختِ اٍ اص کبسی کِ کشدًذ هی تطجیِ پیشی ضیش ثِ سا آهشیکب( سُ) خویٌی اهبم. کطیذ
 ضبل ّوبى دس ٍ ثتشسبًذ سا دضوي کِ کطذ هی ًؼشُ ایستذ، هی دضوي همبثل دس کِ ٌّگبهی

  .ثشٍد ثیشٍى سالهت ثِ هْلکِ اص تب کٌذ پیذا هیبًدی ایٌکِ ثشای دّذ هی تکبى سا دهص
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 اجتواعی هوزاهی و گذاری سیاست
 ّبی پبیِ افضایص اص ثبیذ. است کبسضٌبسبى اخوبع هَسد هؼذٍد هَضَع زٌذ اص یکی هبلیبت، ثش دٍلتی دسآهذّبی ثیطتش اتکبی دنیای اقتصاد:

 اص استمالل ٍ ضذ خَاّذ هشدم ًضد آى ثیطتش ضذى پبسخگَ ثبػث هبلیبت ثِ دٍلت ٍاثستگی .کشد ضوبیت هبلیبتی فشاس کبّص ٍ هبلیبتی

 .ًجبضذ ًفت ثِ ٍاثستِ گزضتِ هثل دیگش ایشاى، تدبسی ادٍاس ضَد هی ثبػث ضذُ، تجذیل دٍلت ایثش اخجبسی تَفیمی ثِ گَیی کِ ًفتی دسآهذ

 ثشای است ضشٍسی ٍ است سٍ سٍثِ ثضسگ اهب یک ثب سکِ، فشٍش پیص اص هبلیبت گشفتي ثشای هبلیبتی اهَس سبصهبى اخیش تػوین ٍخَد، ایي ثب

 غیشلبثل ٍ پزیشفتِ سشهبیِ ثشػبیذی هبلیبت ٍ اتفبلی دسآهذّبی ثبصاًِ، سفتِ ّبی یتفؼبل اص هبلیبت اغل. کٌذ اتخبر تذثیش دٍلت آى سفغ

 پیص ثشًبهِ هؼشفی صهبى دس هشکضی ثبًک ٍ دٍلت. داسد ٍخَد ًظش اتفبق ّن ػوَهی اػتوبد ضفظ ٍ آى اخشای سٍش ثبسُ دس اهب. است خذضِ

 ٍ فشٍش پیص ّبی دستَسالؼول ثِ گزسا ًگبّی ثب هسبلِ ایي .ًیست شتتهت آى ثش هبلیبتی کِ کشدًذ ساضت سا خشیذاساى خیبل سکِ، فشٍش

 هطخع فؼلی ثٌذی هبلیبت طشیك اص ًذاضتِ هبلیبت گشفتي ثشای لػذی دٍلت صهبى آى ایٌکِ.  است هطخع صهبى آى همبهبت اظْبسات

 کٌذ اضبفِ فشٍش پیص لیوت سٍی سا ثبثت سلن ایي تَاًست هی کٌذ، اخز سا هبلیبتی زٌیي ثَد ایي لػذش ٍالؼب صهبى آى دٍلت اگش. است

 ایي ضفبفیت هذػی دٍلت یک اص کِ ضبلی دس. است سشهبیِ ػبیذی ثش هبلیبت ایي است، هذػی هبلیبتی اهَس سبصهبى. است ًکشدُ زٌیي کِ

 ّبی هػبضجِ صهبى آى دس.  ضَد هی ٍغَل هبلیبت اص دیگشی ًَع ٍلی ًذاسد، افضٍدُ اسصش هبلیبت گشزِ ثگَیذ، اثتذا ّوبى اص کِ آهذ هی ثش

 .ًطذ سسبًی اطالع هبلیبت اص دیگشی ًَع اخز اضتوبل دسثبسُ ٍ است هؼبف افضٍدُ اسصش هبلیبت پشداخت اص سکِ کِ ضذ هتؼذدی

 ثذٍى سیبست ایي یکجبسُ اخشای اهب. کٌذ اخز هبلیبت سکِ فشٍش پیص اص داسد لػذ هبلیبتی سبصهبًی سبل دٍ ضذٍد گزضت اص ثؼذ ضبل

 گزاس سیبست صد؟ ضشثِ دٍلت اػتجبس ثِ ثبیذ ضذی زِ تب کِ است ایي سَال کٌذ؟ هی زِ گزاس سیبست ثِ هشدم اػتوبد ثب اٍلیِ اطالع

 یک .ضَد هی آى ضکست ثِ هٌدش ثبضذ، دسست اغَل داسای ّشزٌذ السبػِ خلك ّبی سیبست اخز. است سٍ سٍثِ اػتوبد هسبلِ ثب ًیض اکٌَى ّن

 گزاس سیبست ثِ اػتوبد کبّص سبص صهیٌِ هشدم کشدى غبفلگیشی ثب آًکِ ًِ کشد، اخشا هشدم ّوشاّی ٍ خلت ثب ّوضهبى ثبیذ سا دسست سیبست

 فشاس کشدى سذ ثشای سکِ خشیذ پیص ّبی دادُ ّویي اص تَاًذ هی دٍلت کِ زشا ًیست، گشفتي هبلیبت اثذا هسبلِ ضَد هی تبکیذ. ضَین

 اػتوبد دٍلت ثِ آًبى ٍلتی ٍ ضَد هی گفتِ هشدم ثِ سخٌی کِ است ایي هسبلِ. ثَد ًخَاّذ آى ثِ اًتمبدی یرّ ٍ کٌذ استفبدُ افشاد هبلیبتی

 ثْشُ آى اص دٍلت ثبس ایي ضبیذ ٍ است کشدُ خبسبصی تلِ هشدم ثشای دٍلت گَیی ثسیبسی، هٌظش اص. دّین هی اًدبم دیگشی کبس کٌٌذ، هی

 . خَاًٌذ ًوی سا دٍلت ضشف هشدم دیگش است، اػتجبس ثِ ًیبص گزاسی سیبست سسیذى ًتیدِ ثِ ثشای کِ دیگش تطَالت اص ثسیبسی دس اهب ثجشد،
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 خارجی سى  باسیگزاى  به  گیشه  غزه چشن

 فیلم در خارجی سن تاسیگز یک حضًر :خراسان

 َمزاٌ َایی حاضیٍ  تا معمًال ایزاوی، َای سزیال ي َا

. ستا داضتٍ دوثال تٍ َایی ياکىص گاَی ي تًدٌ

 گًپتا ایطا حضًر َم ماجزا ایه ومًوٍ تزیه تاسٌ

 ساختٍ «ضیطان دختز» فیلم در َىدی مدل ي تاسیگز

 کیُان ريسوامٍ تاسگی تٍ. است محمدپًر قزتان

 اوتقاد محمدپًر فیلم در تاسیگز ایه حضًر درتارٌ

 تًدٌ غیزاخالقی َای عکس مدل اي وًضتٍ ي کزدٌ

 اس فیلم، اکزان اس پیص کٍ است حالی در ایه .است

 َای استفادٌ فیلم در تاسیگز ي مدل ایه حضًر

 اما ضًد تضمیه آن فزيش تا ضد فزاياوی تثلیغاتی

 حضًر آیا اما است تًدٌ اوتظار تزخالف وتیجٍ فعال

 پزفزيش تضمیه خارجی، سن تاسیگز یک پزحاضیٍ

 است؟ فیلم یک ضدن

 اس پس «ضیطان دختز» آمیز: شکست های تجربه

 تًمان میلیًن 333 تقزیثا اکزان، اس يسر 01 گذضت

 تٍ فطز عید اکزان َای فیلم تا رقاتت اس ي فزيختٍ

 اس استفادٌ فزمًل ظاَزاً. است ماودٌ عقة ضدت

 مدتی تیطتز، فزيش تا مسايی خارجی سن تاسیگز

 َم گذضتٍ سال .دَد ومی جًاب دیگز کٍ ست ا

 ي معادلٍ ایه تا ضان وتیجٍ کٍ ضدود اکزان آثاری

 ،«یایا خاوم» مثال. تًد تضاد در واوًضتٍ اوًنق

 در سامًرایی» َم امسال ي «سیثا جه» ،«پارادایس»

 کزدود استفادٌ خارجی خاوم تاسیگز یک اس ،«تزلیه

 جلًی وتًاوست تاسیگز آن حضًر صزف اما

 .تگیزد گیطٍ در را فیلم ضکست
 

 (1)بزجام  درباره انقالب رهبز اس سؤال ده / سیاسی تحلیل آهوسش
 ثَد؟ کدب اص آهشیکبیی همبهبت ثب ای ّستِ هزاکشات ضشٍع: اٍل سؤال

 ثِ هشثَط آهشیکبیی، طشف ثب ای ّستِ هزاکشات ضشٍع اًمالة، سّجش سٍایت ثِ

 هشثَط. ثَدًذ ّب یکبییآهش هزاکشات ایي هتمبضی: »ثَد دّن دٍلت پبیبًی ّبی سبل

 آًْب. ضذ ضشٍع هزاکشات ایي دٍلت ایي آهذى اص لجل. ّست ّن دّن دٍلت صهبى ثِ

 هي ثب ایٌدب آهذ هٌطمِ، هطتشهیيِ اص یکی ٍ دادًذ لشاس ای ٍاسطِ کشدًذ، دسخَاست

 ٍ کشدُ خَاّص اٍ اص ٍ گشفتِ توبس اٍ ثب آهشیکب خوَْس سئیس کِ گفت کشد، هاللبت

 تطشیوْب ٍ کٌین ٍفػل ضلّ ایشاى ثب سا ای ّستِ ی هسئلِ هیخَاّین هب کِ است گفتِ

 ّب آهشیکبیی ثِ هب کِ گفتن هطتشم ی ٍاسطِ آى ثِ هي. م... ثشداسین هیخَاّین ّن سا

 گفتین کٌیذ؛ اهتطبى ضبال گفت. ًیست اطویٌبًی ایٌْب ضشف ثِ ًذاسین، اطویٌبًی

 ۲/۴/۸۴. ضذ ضشٍع خَسی ایي شاتهزاک. هیکٌین اهتطبى ّن دفؼِ ایي خت، خیلی

 

 فارس خلیج اس نفت حول توقف 
 غَست اهبسات فدیشُ ثٌذس سخذادّبی ؼبلتهت کِ ّب ًفتکص ثِ ضولِ آرمان:

 ضَسای ضتی ٍ کٌٌذ ًگشاًی اثشاص اتفبلبت ایي اص کطَسّب اکثش کِ ضذ ثبػث گشفت،

 ضبلی دس ایي .دّذ خلسِ تطکیل هسبلِ ایي ثشسسی ثشای هلل سبصهبى اهٌیت

. دٌّذ هی سا فبسس خلیح اص ًفت ضول تَلف خجش الوللی ثیي ّبی سسبًِ کِ است

 ٍ «تی.اذ.دی» یؼٌی ًمل ٍ ضول خذهبت ثضسگ ّبی ضشکت ستبسا ایي دس

 ثجت اًذ خَاًذُ فبسس خلیح دس ًمل ٍ ضول هخبطشات کِ آًسِ ػلت ثِ «ّیذهبس»

 «ًیَص فبکس. »اًذ کشدُ هتَلف سا فبسس خلیح دس ًفتکص ثشای سفبسش ّشگًَِ

 ٍ فشٍضٌذگبى ثب توبس ساُ اص سٍیتشص کِ گضاسضی ثشاسبس: کشد گضاسش آهشیکب

 یؼٌی ًفت ًمل ٍ ضول خذهبت ثضسگ ضشکت دٍ کشدُ، هٌتطش ًفتی کبسگضاساى

DHT Holdings ٍ Heidmar دس ًفتکص ثشای سفبسش ّشگًَِ دسیبفت 

 ضجکِ Heidmar ضشکت ًَضت؛ «ضفمٌب. »اًذ کشدُ هتَلف سا فبسس خلیح

 ًبٍگبى ثضسگتشیي DHT Holdings ٍ داسد ًفتکص اًَاع اص ٍسیؼی

 خبظ طَس ثِ ضشکت دٍ ایي. کٌذ هی سّجشی سا ثضسگ بسثسی ّبی ًفتکص

 ٍ داسًذ ثطکِ هیلیَى یک ضول لبثلیت کِ سا سَئضهکس کالس ّبی ًفتکص

 خبسج فبسس خلیح ثشای سفبسش اص سا ثبالتش ظشفیت ثب ثضسگ ثسیبس ضٌبٍسّبی

 اًذ، ًذاضتِ خجش ایي ثِ سسوی ٍاکٌص ٌَّص ضشکت دٍ ایي اص کذام ّیر. اًذ کشدُ

 خشیبى کشد تؼْذ کِ ػشثستبى ًفت ٍصیش ًبگْبًی ٍ دیشٍلت اظْبسات کٌبس دس اهب

 .داسد ٍالؼیت خجشی زٌیي کِ کشد تػَس تَاى هی داسد، هی ًگِ ثشلشاس سا ًفت
 


