
نگاهی به سیاست خارجی دولت سیزدهم
از وین تا مسقط؛ دقیقاً چه گذشته است؟

  سال بیست و هشتم
  جمعه 16 دی 1401
  13 جمادی الثانی 1444
  32 صفحه
  دوره جدید  

irannewspaper.ir

ISSN1027-1449
Keytitle: IRAN (Tehran)

»جنـــگ ادامـــه سیاســـت بـــه معنـــی دیگـــر اســـت«؛ ایـــن توصیـــف کارل فـــون 
کالوزویتس، اندیشمند و نظامی شهیر آلمانی از نسبت میان دیپلماسی و میدان 
اســـت؛ تعریفـــی کـــه ایـــن دو را نه در مقابل یکدیگـــر بلکه در امتداد هـــم می داند. 
پایان دیپلماسی به نبرد ختم می شود و پایان نبرد به دیپلماسی. این 
چرخه همیشه بر نبردها و جنگ های بزرگ دنیا که به شکست یکی 
از طرفین ختم نشده، حاکم است. براساس این تعریف می توان تالش وزارت امور 
خارجه در حوزه دیپلماســـی کشـــور را ادامه تالش برای پیشـــرفت میدان دانست. 
واقعیـــت هم آن اســـت که این تالش با وجود فشـــارهای ســـنگین بـــا موفقیت ها و 
در عین حال چالش هایی روبه رو بوده که شـــاید مهم ترین آن مذاکرات بازگشـــت 

ایران برای بازگشـــت به برجام باشـــد.

تــــیــــتــــرهــــا

سفری به دوره 
رمانتیسم ها همراه با 

 داش آکل از هدایت
و بلندی های بادگیر از 
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سفر به جهان شعر 
و قصه ها همراه با 
مکتب های ادبی

 در باب شهروند
هزاره تنهایی

ماستودون شبکه 
اجتماعی مورد استقبال 

در سال نوی میالدی

نگاهی بر سریال نمایش 
خانگی »جادوگر«

 بررسی راه های مقابله
در جنگ رسانه ای  از نگاه 
دکتر رضا نقیب السادات

نگاهی کوتاه به جریان 
ترجمه در زمانه ما

 گفـت و گو با  
معاون پژوهشی پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات

 کافه نشینی
در دی ماه سرد 
با گرمای چای 

بهارنــــــارنــج

 آیا کاربران از توئیتر 
بیزار شده   اند؟

 طلسم »جادوگر«
با بی محتوایی

 ایجاد توهّم صدق
یکی از تکنیک های 
رسانه های خارجی 

علیه کشور

از بلبله بلوای بابلیان 
تا دیلماج های 
مستعارنویس

 جنبش  زنانه
 یاحرکت توده وار؟

 شکل گیری
حزب کومله

حزب دموکرات
کردستان

احــــــــزاب

پناه امن
باگذشت دو روز از سالگرد 

شهادت سردار، دلمان نیامد
 عکس جلد  این شماره 

تصویر ایشان نباشد
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مصایب روایتگری از قهرمانان ملی زیر سایه مدیران کار نابلد!سحر یخ زده
گفت وگو با کارگردان مجموعه »خرده روایت ها« سردار سلیمانیبه یاد سردار دل ها

گوشـــه ای از جنایـــات احـــزاب 
تجزیه طلـــب در ابتدای انقالب  


