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 هرٍر سریع 
 ۱۰/۱۰/۰۱۳۱ داًشجَیبى دیدار در ثیبًبت

 جوالت طالیی هَضَعبت اصلی
پیشٌْبد ثرای 

 هطبلعِ ثیشتر

پبسخ ثِ هطبلت 

 داًشجَیبى

 هیکٌن هشبّذُ اهزٍس را ایي هي ٍ ثبشذ؛ کشَر هسبئل ثِ ًبظز ٍ صحٌِ در حبضز پزًشبط، پزاًگیشُ، گز،  هغبلجِ ثبیذ هب داًشجَى جَاى. 

 این  گفتِ ّن هب هکزر ٍ است درستى حزف شذ،کبهالً تکزار دٍستبىثیبًبت  در کِ «کشَر ثزاى ػلن ى  فبیذُ ثِ تَجِ ثذٍى ػلن، ثِ ًگبُ» ى  سئلِه ایي. 

 ِشذثب کشَر هشکالت حل ثزاى هفیذ ٍ ثیبیذ کشَر کبر ثِ کِ ػلوى اس است ػجبرت ًبفغ ػلنِ است؛ ػول ى  هقذهِ ػلن، کِ کٌٌذ تَجِ ثبیذ ّو. 

 ِکشوَر  ثزاى را سختى تجؼبت آیٌذُ در  اسدٍاد ى  هسئلِ ثِ ًسجت تفبٍت  ثى ًگبُ کِ دارم ثین ایي اس هي. است هْوى ى  هسئلِ جَاًْب اسدٍاد ى  هسئل 

 .ثیبٍرد ٍجَد  ثِ

 اسدٍاد هوَرد  در غلوظ  سوٌتْبى  ٍ صوَرات ت اس ثؼضى. ثکٌذ پیذا اداهِ - دختزاى هَرد در ثخصَص رفتِ؛ ثبال هتأسفبًِ اهزٍس کِ - اسدٍاد سي ًگذارین 

 .کزد ًقض ػوالً ثبیذ را سٌتْب ایي است؛ جَاًْب اسدٍاد رٍاد اس هبًغ است، ٍپبگیز  دست ایٌْب کِ دارد ٍجَد

 ِدارى  جبًوت  در ًشوذى  ًَفْو   ّوَاى  اسویز  یؼٌوى  تقوَا . ثبشوذ  تقَا هؼیبر، تقَا؛ اس ثبشذ ػجبرت هؼیبر هٌتْب کٌیذ؛ گیزى  تصوین کٌیذ، ًگبُ صحٌِ ث ٍ 

 .کٌیذ رػبیت را ایي توجیذ؛ در یب اًتقبد در هؼبرضِ، ٍ هخبلفت در یب دارى  عزف

 ثبیوذ  را ّوب   دشووٌى  را، دشووٌْب  را، فزصوتْب  را، تْذیوذّب  را، خوَد  هحیظ ٍضؼیت را، خَد ٍضؼیت کٌذ؛ ثزخَرد هسبئل ثب آگبّبًِ خیلى داًشجَ ثبیذ 

 .است داًشجَ اس هب اًتظبر ایي کٌذ؛ ًگبُ هسبئل ثِ اًگیشُ ثب ٍ تکلیف احسبس ثب رٍشي، ًگبُ ثب ثبس، چشن ثب داًشجَ کِ دارین اًتظبر الجتِ. ثشٌبسذ

- 

ی فلسطیي ٍ  ئلِهس

 غسُ

 ِرصین ایي رفتي ثیي اس جش ًذارد ّن ػالجى است؛ صْیًَیستى رصین ٍاقؼیت ،آشکبر خشًَت. 

 یو   یؼٌوى  ثشوَد؛  ًظزخوَاّى  ٍ ًظزسوٌجى  یو   ّسوتٌذ،  ایٌجب خَد ثِ هتؼلق ٍ ّستٌذ ایٌجب اّل ٍ هیکٌٌذ سًذگى هٌغقِ ایي در کِ هزدهى ایي اس گفتین هب 

 ایي. یؼٌى صْیًَیستى رصین رفتي ثیي اس هؼٌبى کٌٌذ؛ هؼیي هزدم کٌذ، هؼیي رفزاًذم را هٌغقِ ایي ثز حبکن رصین ثگیزد، اًجبم رفزاًذهى

 اگوز  .اسوت؛  رصیون  ایي هقبثل در ى  هسلحبًِ ٍ قبعغ هقبٍهت ػالد، چیست؟ ػالد است، ًشذُ ًبثَد ٍ است سزِپب جؼلى رصین ایي کِ ٍقتى تب  ِ  ثزخوَرد  قذرتوٌذاًو

 دارد. ٍجَد ثیبیذ، کَتبُ صْیًَیستی خشي صفتِ  گزگ رصین ایٌکِ احتوبل کزدًذ،

 لجٌبى ًِ غشُ، ًِ» شؼبر ثب خَاستٌذ اى  ػذُ ی  حبال. هیشًذ دهَ   ایزاى رد فلسغیي ثِ ًسجت اًگیشُ چقذر کِ داد خَاّذ ًشبى قذس رٍس در شبءاهلل اى ایزاى هلت»، 

 .است ایزاى هلت خَاست ایي؛ ػًََبً لِلوَظلَمِ ٍ خَصوبً لِلظبلِنِ کًََا ؛  است هظلَم اس دفبع ثِ هؼتقذ ایزاى هلت ًِ، ثذٌّذ؛ ًشبى را ایي ػک 

 شرکت دیدار

 در کٌٌدگاى

 ی افتتاحیِ

  غسُ ّوایش
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حوبیت استکجبر از 

جٌبیبت اسراییل؛ 

دٌّدُ هٌطق  ًشبى

 لیجرال دهکراسی

 غزثى هقتذر ٍ حزٍتوٌذ ٍ ثشرگ دٍلت چٌذ یؼٌى - غزثى گز  سلغِ قذرتْبى اهزٍس  ِ  هحکون  - خجیوج  اًگلوی   ّون  سوز   پشوت  اسوت،  آهزیکوب  آًْوب  رأس در کو

 . هیکٌٌذ حوبیت دارًذ صزیح. است هْوى ى  هسئلِ خیلى ایي کٌٌذ؛ دفبع سٌگذل ٍ ظبلن ٍ غبصت رصین ایي اس ایٌکِ ثزاى اًذ  تبدُایس

 دارًذ ٍاقغ در ًذارد؛ ٍجَد آى در اًسبًیت احسبس ًذارد، ٍجَد آى در اخالقى ارس  ّیچ. ًیست ثزخَردار اخالقى ارس  کوتزیي اس دهَکزاسى  لیجزال هٌغق اهزٍس 

 .هیکٌٌذ رسَا تبریخ، فزداى ٍ دًیب هلتْبى اهزٍس قضبٍتگزِ ًگبُ هقبثل در را خَدشبى دارًذ هیکٌٌذ، رسَا را خَدشبى

 هلتْب هصبلح ثِ اػتٌبیى کوتزیي ایٌکِ ثذٍى هلتْب سزًَشت ثز تسلظ ٍ هلتْب ثزدگى اس است ػجبرت سلغِ، ًظبم کالى سیبست ٍ  ِ ِ  هلتْوب  آحوبد  ى  خَاسوت  داشوت

 است. استکجبر کالى سیبست ایي ثبشٌذ؛

 غلوظ  ّبى  خزٍجى درست، ّبى  دادُ اس شذ، اختالل دچبر ٍقتى هحبسجبتى دستگبُ. ثکٌذ ایجبد اختالل هب هحبسجبتى دستگبُ در کِ است ایي دشوي اسبسى ّذف 

 . خَرد ًخَاّذ اٍ درد ثِ دیگز ّن ّب  تجزثِ یؼٌى آٍرد؛ خَاّذ دست  ثِ

 جَاى شوب ایٌکِ. ثَد کشَر در صحیح ػقالًیت احیبى اسالهى، اًقالة خذهبت تزیي  هْن اس یکى  َ ِ  هسوبئل  آییوذ   هوى  داًشوج ُ  ثوب  هیکٌیوذ،  تحلیول  را هٌغقو  ًگوب

 .تاس کشَر ی  ػقالًى حیبت ى  دٌّذُ ًشبى ایي ایستیذ،  هى ٍ هیکٌیذ تحلیل را هٌغقِ حَادث هیکٌیذ، هؼزفى را دشوي ثیٌیذ،  هى را هسبئل هَشکبفبًِ

 در تیاًات

 چْارهیي

 کٌفراًس

 هلت از حوایت

 فلسطیي

87/21/28 

ّبیی ثِ  تَصیِ

 داًشجَیبى

 ِتقَیت ػلوى کبر کٌبر در سیبسى، گًَبگَى هسبئل ى  سهیٌِ در ّن دیٌى، هسبئل ّبى  سهیٌِ در ّن را، خَدشبى هغبلؼبت ایٌکِ ثِ را ػشیش داًشجَیبى هیکٌن تَصی 

 .کٌیذ تقَیت خَدتبى در را تحلیل قذرت کٌیذ سؼى. کٌٌذ

 َاس ثتَاًٌوذ  ثبیسوتى  هزدم یؼٌى ثگذارد؛ هزدم اختیبر در تحلیل سیبسى، هسبئل اقتصبدى، هسبئل اجتوبػى، هسبئل کشَر، گًَبگَى هسبئل ى  سهیٌِ در ثبیذ داًشج 

 .کٌٌذ هغبلؼِ ثبیذ هغبلؼِ؛ ثِ است هتکى ّن  ایي. ثبشذ عَر ایي ثبیذ داًشجَ تحلیل قذرت کٌٌذ؛ استفبدُ ثشًَذ، ٌذه  ثْزُ داًشجَیبى تحلیل

 را هسوبئلى  اس ثسویبرى  است، ّب  داًشگبُ هحیظ در داًشجَیى آساد ثحخْبى هستلشم کِ کزدین هغزح هب کِ «اًذیشى آساد ّبى  کزسى» ایي  ِ  دٍسوتبى  ایٌجوب  در کو

 .ثیبٍرًذ دست ثِ ثتَاًٌذ ثبیذ داًشجَیى ثحخْبى در را هغلجى ّز هٌفىِ ٍ هخجت جْبت کٌذ؛ رٍشي کٌذ، تکلیف تؼییي هیتَاًذ ذ،کزدً هغزح

 ثکٌوذ،  تؼجوت  اًسبى ثبیذ ًِ هخبلف ٍجَد اس. ثبشذ ّوزاُ هخبلف تحول ثب کِ  درصَرتى است، خَثى چیش «گفتوبًى رقبثت» داًشجَیى، هحیظ در  ِ  اًسوبى  ثبیوذ  ًو

 .ًیست قجَل قبثل هخبلف، قجبل در حبلت سِ ایي اس کذام  ّیچ ثشَد؛ ثیوٌبک اًسبى ثبیذ ًِ ثشَد، شوگیيخ

 ًذارد. اعویٌبى ٍ ًیست خبعزجوغ خَد  هَضغ استحکبم ثِ اًسبى کِ است ایي ى  دٌّذُ  ًشبى هخبلف، ٍجَد اس کزدى ٍحشت 

 در ّون  را کوبر  اسوبس  کٌٌوذ؛  هحکن را هجبًى ثکٌٌذ، ثحج ّن ثب ثشًٌذ، حزف ثبّوذیگز ذ،دارً اهزٍس ثحوذاهلل کِ ًشبعى ّویي ثب داًشجَیى هحیغْبى  ِ  ى  سهیٌو

 .هیزٍد کبر ثِ دشوي سَى اس کِ دشوٌى ّبى  شیَُ شٌبخت ٍ دشوي شٌبخت ٍ اسالهى حذٍهزس فکزى، ى  سهیٌِ در ٍ ثذٌّذ قزار تقَا ػولى،

- 
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 ٍاشگبى کلیدی 

دیدار  ثیبًبت در
 داًشجَیبى

 ۱۰/۱۰/۰۱۳۱ 

ِ  گری  هطبلج
 داًشجَ

تْبجن 
 فرٌّگی

اطویٌبى ثِ 
ٍعدُ ّبی 

 الْی

احسبس 
 تکلیف

دشوي 
 شٌبسی

راُ حل 
هسئلِ 
 فلسطیي

 رٍز قدس

 ًظبم سلطِ

قدرت 
تحلیل 
 سیبسی

کرسی ّبی 
آزاد 

 اًدیشی
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 یجسئیبت تکویل

 َیبىاًتظبرات رّجری از داًشج

 هسائل تا آگاّاًِ خیلىترخَرد  -2

 ّا  دشوٌىٍ  دشوٌْا فرصتْا، تْدیدّا،، خَد هحیط ٍضعیت خَد، ٍضعیتشٌاخت  -1

 اًگیسُ ٍ تکلیفاحساس  رٍشي،ًگاُ  تاز، چشن تا ًگاُ تِ هسائل  -3

 ضرثبت غرة ثِ کشَر هب در صد سبل اخیر

 ّا ی اًگلیس ِ ٍسیلِغریة رضاخاًی تٍ هسلط کردى رضاخاى ٍ ترپایی دیکتاتَری عجیة -2

 ٍ تقسین آى تیي خَد تِ یک هعٌا 18ی  اشغال ایراى در دِّ -1

 غارت ًفت ٍ تحویل قراردادّای ظالواًِ -3

 هرداد ٍ ساقط کردى دٍلت هلی ترآهدُ از آراء هردم 18اًدازی کَدتای  راُ -8

 ی هجدد تر هٌاتع طثیعی ٍ هادی ها تِ اًحراف کشاًدى ًْضت هلی ًفت ٍ سلطِ -5

 ی ٍجَد ت دیکتاتَری هحودرضا  در یک هدت طَالًی ٍ حوایت از آى تا ّوِتثثی -6

ٍ  ا )فقر، جْل، فساد عوَهی در ارکاى کشَره هعٌَى ٍ هادى ثرٍت تِزدى  حراج چَب -7

تا  کشَر تر هحودرضا ى  سالِ ٍچٌد  سى حکَهت دٍراى درًاتَدی فرٌّگ ٍ دیي هردم( 

 غرتى دٍلتْاى ّویي حوایتِ ٍ پشتیثاًى

 قاتلِ تا اًقالب هلت ایراى ٍ کارشکٌی در تراتر آىه -8

 حوایت از صدام حسیي ٍ کوک تِ اٍ )دادى توة شیویایی ٍ اهکاًات گًَاگَى ًظاهی( -9


