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  علی دلوارياز پسر دلفینی تا رئیسحرف روز        ▼

ان پسر شجاع، زن، وینوکیپ ،یشرلدر مزرعه، آن يحنا دختر

 يهایاز خاطرات مشترك دهه شصتکوچک و... بخش مهمی

 گره یژاپن يهاکه با کارتون یاست. خاطرات مشترک رانیا

از  هایبادامچشم کنندهرهیخ ییبرآورد درآمدزا يبرا. خورده است

 یژاپن شنیمیان کیتنها یم است که بدان یکاف شنیمیصنعت ان

 نیدرآمد داشته است. ا نی اردیلیهزار م pokemon» 2» به نام

خودروساز  یکمپان نیاست که درآمد ساالنه بزرگتر یدرحال

 .است نی اردیلیمهزار  23ژاپن  يوتایهمان تو یعنیجهان 

 يهااز شاخه یکیعنوان به  يارسانه یپلماسیداز سوي دیگر 

حساب  به یخارج استیثر اعمال سؤابزار معمومی یپلماسید

 نگرایتا د میاي کنچگونه کار رسانه یعنیبه زبان ساده  د؛یآمی

 دهمتح االتیا  انیم نیما شوند. در ا يهااستیس عیتابع و مط

 داتیتول ارداشتن انحص اریگذشته با در اخت يهادر طول دهه

به  یخبرپراکن يهاو بنگاه وودیهال اي توسطسانهو ر یفرهنگ

به بسط نفوذ قدرت نرم خود در سراسر جهان  ياطور گسترده

هالیوودي از دختر . امروزه نمادهاي مبادرت نموده است

 اي تا باب اسفنجی و پاتریک و... بخشیکفشدوزکی و پسر گربه

ید ما هایی است که توانسته است در جامعه نسل جداز برنامه

 استفاده کشورها از ي واقتصاد فعتبر من عالوهرسوخ کند. 

و  ساخت شنیمیاز وجوه مهم صنعت ان یکی ي،ارسانه یپلماسید

  .است ... در مخاطبین آنو یمذهب ی،مل تیهو قیتعم

 ديچند مدتی است که انیمیشنی با نام پسر دلفینی با توانمن

 شنیمیانموفقیت  کامال ایرانی به عرصه کودك پا گذاشته است.

 يهانمایاکران آن در س و انهیم يایو آس هیدر روس ینیپسر دلف

با  شنیمیساخت ان يهاينشان داد که امروز توانمند رانیا

ین ر ادفقط باید موانع تولید  روز در کشور وجود دارد يهاکیکنت

 هنگیالبته ما در خلق سوژه به واسطه غناي فر حوزه رفع گردد.

گرفته هاي علمی هاي بسیاري داریم؛ از نخبهمنديو تاریخی توان

که  ییهاسوژه جمله ازتا دالوران و مبارزان استقالل ملی. 

 تیرفاستفاده از ظ ردیقرار گو استفاده  یمورد بررس دتوانمی

 یسعلیرئ دیشه وتنگستان  رانیدل همچون نیمبارزا یداستان

 ،جتونیبر الجثهعظیم با نفتکش ينادر مهدوتقابل شهید  ي،دلوار

 ،هسوژ تیباست که عالوه بر جذا ...کوچک خان و مبارزه میرزا

  .دیمان تیهو یقتعم ما و جوان دیل جدتواند در نسمی

و  یکارشناس يزیربرنامه کی ازمندین این امر نکته مهم اینکه،

ه نسل جوان متناسب با ذائق يمحتوا برا دیجهت تول يراهبرد

فی  ل م الع « :فرمودند میرالمؤمنین(ع)ا میفراموش نکن ؛آنان است

چون ى، همدسالآموختن دانش در خ ر ؛الص غ ر  کالن ق ش  فی الح ج ر 

  ».نقشى است که بر روى سنگ کنده شود

 

 

 

 

 

  

  
  

  باتالق شرق فرات براي ترکیه       گزارش روز               ▼

 و هابرداشت ادراکات، دولت، ختارساگویند گرایی نوکالسیک میهمانگونه که طرفداران واقع

 شرایط ترکیه دارند، ازه شخص اردوغان ترکیه از جمل سازانگیران و تصمیمتصمیم برآوردي که

  .دارد منطقه راهبردي این کشور در محیط و رفتار و خارجی سیاست سزایی برتأثیر به

در  ي تمام عیاررگیردمؤسسه استراتفور در گزارشی نسبت به وقوع یک  ـ1: هاي خبريگزاره

 داده منطقه تحت کنترل کردهاي سوریه و تحمیل این جنگ از سوي ترکیه بر کردها هشدار

ل ترکیه در شما میان نیروهاي کرد و ارتش تقابالت نظامی« کند:میاست. این مؤسسه تأکید 

تواند به جویانه طرفین میآمیزي افزایش یافته است. حمالت تالفیشرق سوریه، به طور مخاطره

عیار در منطقه تحت کنترل گسترده ترکیه علیه کردها و وقوع یک جنگ تمامیک عملیات نظامی

 ویکمیننهصدوپنجاهکه براي شرکت در  هفته گذشته اردوغانـ 2». کردهاي سوریه منجر شود

ز که انی تا زما ما«: کردبیان  صراحتا  سالگرد جنگ مالزگرد به محالت شهر رفته بود، در سخنانی

سازي کرده کیلومتري را پاك 30مان، عمق اي دیگر در طول خط مرز جنوبییک گوشه تا گوشه

ایم، باز گفته گونه که بارهاو به منطقه امن تبدیل کنیم، به عملیات خود ادامه خواهیم داد. همان

مان ه دلجا کشویم. هم هرکنیم که هم یک شب یکباره بر سر آنها (سوریه) آوار میتکرار می

  ».کنیمخواست به هر جاي سوریه حمله می

براي ترکیه  ترکیه در شرق فرات، با پیامدهاي مهمیمداخالت نظامی ـ1: هاي تحلیلیگزاره

ه کهاي مختلفی همراه خواهد بود. هدف قرار دادن مراکز و مناطقی در شرق فرات به بهانه

 گرایانه رهبران ترکیهخصی و نوعثمانیات شکنند و در واقع از ادراکدولتمردان ترك ابراز می

 رود.خطوط قرمز حاکمیتی، امنیتی و ارضی سوریه به شمار می» نقض شدید«گیرد، نشئت می

العمل دولت و ارتش تواند با عکساي متوقف نشود، میدر صورتی که این اقدامات در نقطه ـ2

ن عبور نموده و ي تروریستی، از بحراهاها جنگ داخلی با گروهسوریه مواجه شود که پس از سال

افزاري داخلی، در یک وضعیت مطلوب قرار دارند. در سطح هاي سختبا بازیابی توان و ظرفیت

 به تواندمی ، به عنوان یک پیامدشمال سوریه کردها درترکیه به  تهاجم نظامیمنطقه نیز 

  وي دیگر بینجامد. ایران از س سو و ترکیه وکاز یترشدن روابط میان ترکیه و روسیه پیچیده

ا به گسترش رابطه بسو و ابراز تمایل بیشتر آنها ترکیه در شمال سوریه از یک مداخالت نظامی

غییر تباید  یک رویکرد متناقض و غیر قابل جمع است، امري که دیر یا زوددولت مرکزي سوریه 

  آیند)وشخ(حمید اهد افتاد. کند یا تشت رسوایی این رفتار دوگانه به زودي از پشت بام خو

 توپ در زمین چه کسی است؟                 خبر ویژه          ▼

ر موضوع وپ را دارد تاروپا، واشنگتن که عموما  تالش د هیبه اتحاد رانیپس از ارائه پاسخ ا یساعات

از  کردن تیولسلب مسئ يبرا یشگیهم اتیبه ادب گریبار د ندازد،یب رانیا نیدر زم نیمذاکرات و

ادعا کرد: ما در  رسمی ياهیانیبا صدور ب کایوزارت خارجه آمر يخود متوسل شد. معاون سخنگو

 اد، اماد میهپاسخ خوا زیاروپا ن هیاتحاد قیو از طر میهست رانینظرات ا یحال مطالعه و بررس

 تاسیئول سن مسمعاوگیري را در انریکه مورا شبیه این موضع سازنده نبود. رانیمتأسفانه پاسخ ا

معه در جروز ی دیپلمات روس انوفیاول لیخائیمشاهد بودیم. در طرف مقابل  اروپا هیاتحاد یخارج

ه بود را پاسخ خ رانیا«: خود آورد يتریدر حساب توئ اسالمی يواکنش به ارسال پاسخ جمهور

 رسدیمبه نظر  برجام را ارائه کرد. يایاح سیونیشدرباره پ کایآمر شنهاداتیپ نیآخر

دن رسان جهیه نتب يالزم برا یاسیو به شرط وجود اراده س ستندیبلندپروازانه ن رانیا يشنهادهایپ

از  ا بدقولیواضع در حالی است که آمریکا بماین » .رندیتوانند مورد توجه قرار گمی ن،یمذاکرات و

ک . این یگرددم بربرجام خارج شده و امروز باید رویکرد سیاسی خود را کنار گذاشته و به برجا

 اصل مهم و مشخص شده است که ایران از مواضع به حق خود کوتاه نخواهد آمد.

  



 

  

   اخبار ▼

  ها در محاصره آتشصهیونیست

هاي ایران: تهدیدي واقعی موشک«اخیرا  طی گزارشی تحت عنوان » 1945«آمریکایی  نشریه

براي امنیت و موجودیت رژیم  هاي موشکی ایران و تهدید آنهاظرفیت به» براي اسرائیل

ن نویسنده صهیونیست این گزارش در بخشی از متن خود صهیونیستی پرداخته است. مایا کارلی

 بردتر از طریق نیروهاي نیابتیهاي کوتاهتوانایی ایران در حمله به اسرائیل با موشک«نویسد: می

هران در سرتاسر منطقه به جریان نظامیان همسو با تکننده است. شبهاندازه نگرانبه همان نیز

دهد. در آخرین ثابتی از تسلیحات متکی هستند که سپاه پاسداران ایران در اختیار آنها قرار می

فلسطین از آنها استفاده کرد،  درگیري اسرائیل و غزه، بسیاري از تسلیحاتی که جهاد اسالمی

» هاي آتشپایگاه«اسرائیل با  ران براي محاصرهراهبرد تاکتیکی ای. توسط ایران تأمین شده بودند

  ».کندپذیر میدر غزه، لبنان، و سوریه، دولت یهودي را در برابر حمالت تهران آسیب

  هااعتراف صداي آمریکا به توانمندي دور زدن تحریم

ها و یمدر متنی تحلیلی با اذعان و اعتراف به توانمندي ایران در مقابله با تحر فردا ویراد تیوبسا

در تالشند  کایکه اروپا و آمر یدر حال« :گزارش داد احتمال استفاده روسیه از این توانمندي

با ارزش است.  اریبس رانیا يهارا مسدود کنند، تجربه هیروس يبرا هامیدور زدن تحر يهاراه

 يجد يهاو مشخصا  چالش ستین هیروس هیعل هامیبه لغو تحر يدیکارشناسان روس معتقدند ام

از  شی. بستین رانیبا ا سهیقابل مقا یحت هانهیزم یشده که در برخ جادیا هیاقتصاد روس يبرا

غرب  ران،یوضع شده اما برخالف ا هیروس هیعل ـرگیاز هر کشور د شتریبـ یمتحر 1160

نظران معتقدند صاحب یبرخ لیدل نیوضع نکرده به هم هیروس هیرا عل هامیتحر نیترسخت

دردناك  میچند تحر نشان داده هر رانیا يهاتجربه«: دوفق ده طیخود را با شرا تواندیم هیروس

 .»ستیراه توسعه ن انیپا يو دشوار است، اما به معنا

 ملت عراق يبرا يسعود يهارسانه شانیپر خواب

همچنان به تحرکات  يسعود يهارسانههاي اخیر در فضاي سیاسی عراق با وجود خاتمه تنش

 قیاز طر این کشورمختلف در  يهاگروه انیم يریور کردن آتش فتنه و درگشعله يراخود ب

در  هی. شبکه العربدهندیادامه م زیآمیکهدفمند و تحر يهاها و مصاحبهپخش خبرها و گزارش

و جمله » درباره موج خشونت و ترورها ارهشد« زیآمکیتحر تریقرار دارد که با ت هارسانه نیصدر ا

 ایصدر)  انیجر (شاخه نظامیالسالم ایعناصر سرا هیناظران درباره موج ترورها عل هشدار«

خطرناك خود را درباره عراق  کردیرو نگونهیا» انفجارها زیطرفداران صدر به شکل هدفمند و ن

ـ شیعی قرار داده و به ها در مدت اخیر تمام توان خود را براي تقابل شیعیاین رسانه کرد. یعلن

 دمیدن در آتش اختالفات هستند.دنبال 

  مدیریت جهادي و تأمین آب شرب خوزستان

برداري به بهره جمهوررئیسطرح عظیم آبرسانی غدیر استان خوزستان ظهر روز جمعه با حضور 

درصد  50آغاز شده بود اما تا سال گذشته کمتر از  1387اجراي این طرح مهم در سال  .رسید

رئیسی مبنی بر اینکه مردم استان خوزستان در کمترین  اهللاتآیپیشرفت داشت که با تأکید 

مین اعتبارات الزم، در دستور کار قرار أمند شوند، با تزمان ممکن از نعمت آب با کیفیت بهره

میلیون نفر از جمعیت استان  7/4 این پروژه عظیم آب شرب قریب به .گرفت و عملیاتی شد

نفر از مهندسان و کارگران  2000و تالش قریب به مت مین خواهد کرد که با هأخوزستان را ت

 .برداري رسیدماه به مرحله بهره 10در مدت بوسیله قرارگاه سازندگی ایرانی 

  امیر رو به فوت، شاهزادگان در جنگ قدرت

 یخوب یجسمان تیوضع تیساله کو 85 ریاحمدجابر الصباح، ام وافها نبه اذعان برخی رسانه

. او در آن زمان از گرددیظاهر شد، به ماه ژوئن باز م که نواف در انظار عمومی يبار نیندارد. آخر

و  ینفس افتاد. مشعل احمدجابر الصباح، برادر ناتن و به نفس امدیساده بر ن یسخنران کیپس 

با توجه به اینکه ولیعهد سن باالیی دارد از امروز ناقوس شروع  دارد. سنسال  81نواف،  عهدیول

در  زین تیکو يهاشاهزاده گریدست که ا شاهزادگان به صدا در آمده است. این در حالی دعواهاي

از  کی هر ت،یکو یچهره دانشگاه کیمشغولند و به قول  گریکدیو جنگ با  تیاروپا به شکا

  و دسته خود را دارد. میت هاخیش

  

  اخبار کوتاه ▼

 ان،یسبحان يمحمدهاددیس /اعتراض بانیان وضع موجود ◄

یی در واکنشی و دارا يوزارت امور اقتصاد يگذاراستیاون سمع

 با تمام سال هشت«تلویحی به مواضع عبدالناصر همتی نوشت: 

 ریمس در یمکرر قدم تذکر رغمیعل ارات،یسطح اخت نباالتری

 تورم) یاصل شهیها(ربانک ياصالح ناتراز بودجه و ساختار اصالح

 لیسال به مردم تحم 70یسطح تورم را ط نیو باالتر برنداشتند

) هاارانهیاصالح  و یبحران جهان (با وجود حال که تورم کردند،

 ».کنندیم اذهان عمومی شیتشو ،گرفته قرار یکاهش ریمس در

 صتشخی مجمع عضو محمدرضا باهنر /بود روحانی اگر ◄

آلود شد و دو استان چشمه کوهرنگ گل« گفت: مصلحت نظام

آلود شد، من شان به مشکل برخورد و گلو چهارمحال آب هیلویکهگ

 چهار یحالت سه ال نیمشکل در بهتر نیرفع ا دانمیمهندسم و م

و  مانکارانیرفت و با جمع کردن پ روین ریاما وز کشدیماه طول م

قدرت  نیمعضل را حل کردند، ا نیدر دو هفته ا نیمتخصص

 افتادیاتفاق در دولت قبل م نی. اگر اخواهدیم ثاریو ا يجهاد

  ».تا مشکل حل شود کردندیصبر م دیسه ماه مردم با عتا یطب

در تحرکات  /و هرزپراکنی نینشیآلبان کیف هاياکانت ◄

گروهک مانند  ییهااز کمپ کیف يهااکانتچند روز اخیر 

انقالبی و ارزشی،  ییهالیبا پروفا ي در آلبانیرجوتروریستی 

 ت،ین دادن روحاناد نشفاس يبرا یو هرزپراکن ییمشغول دروغگو

، که هستند و توهین با انقالب و نظام حوزه و زنان محجبه

  نیازمند تیزهوشی و فراست جامعه در مواجهه با این رویکرد است.

جهاد  یمل دادیرو برگزاري با همزمان /روایتی از قائد مجاهد ◄

رهبر  يحضور جهاد تیروا» دوباره فردوس«مقدس، کتاب 

. شودیم ییرونما 1347زله فردوس در سال در زل معظم انقالب

 کنندیشهرستان سفر م نیپس از زلزله فردوس به ا رهبر انقالب

را در  همیشهر اقدامات م نیماهه در ا دو يحضور یو ط

 .دهندیزده سامان مبه مردم زلزله یرسانخدمت

 نمایس گریباز يمعاد مانیپ /هالیوودي ایران و اقعی یا ایران ◄

که  يریاز تصو یجالب سهیخود مقا نستاگرامیا يردر استو

ارائه  رانیاز ا )ییکایمورد پسند آمر هالمیف ای( ییکایآمر يهالمیف

و  تیواقع نیب يادیفاصله ز« :نویسدمیو  منتشر کرده دهند،یم

  ».اهیس تیتا وضع دیسف تیآن وجود دارد از وضع یینمایس ریتصو

 کارشناساظره تلویزیونی در یک من /یک بام و دو هواي صدر ◄

 :گویدمیاشاره و  صدر يعرب خطاب به کارشناس طرفدار مقتد

از مردم عراق را  ياریبس کایخاك عراق را اشغال کرده و آمر هیترک«

 رانیا ران،یا و مرتب دیابسته نهایکشته است، چشم بر همه ا

 »و اساس را... هیپایب يهاحرف نیا دیتمام کن د،ییگویم

نادر  يماریدرمان ب يدارو دتولی /ي ویلسون رسیددارو ◄

مان از جمله خبرهاي خوب و توسط متخصصان کشور لسونیو

است که  یکیژنت يماریب کی لسونافتخارآمیز هفته گذشته بود. وی

 .کندبروز می یدفع نشدن مس در بدن در دوران کودک لیبه دل

رد که اروپا اعالم ک يایسارکمی /رو به دشمن پشت به میهن ◄

هزار  900و  ونیلیم 9از  شی، بروسیه و اوکراین جنگ ياز ابتدا

 اروپا شدند. هیعضو اتحاد يفرار کرده و وارد کشورها نینفر از اوکرا

  


