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یاستعوارهجاسضدىیجد
سِ  دس ش،یدٍ ّفتِ اخ دس صبح نو: 

 یّا یٍ آصاد یخصَص نیهشحلِ حش
 یهجاص یدس فضا شاىیهششٍع هشدم ا

شذى  باس با بستِ ًقض شذُ است؛ اٍل
صفحات هتؼلق بِ فشهاًذّاى سپاُ 
پاسذاساى، هشحلِ دٍم با هذاخلِ 

 یّا دس دستگاُ ذیگَگل ٍ اًذسٍ
 کیٍ حزف  اىیشاًیا لیهَبا

 باس، يیٍ سَه یداخل وِیً سساى امیپ
ول هجشهاًِ دس سطح ػ کیاًتشاس 

ٍاسطِ  بِ یطلبِ ّوذاً ِیػل یتیجٌا
ٍ  یٌستاگشاهیا یا صفحِ

صفحِ تاکٌَى. دس  يیهسذٍدًشذى ا
ّن  یخبش جٌجال کیفقشُ دٍم 

دس  ٌکِیشذ ٍ آى ّن ا ذُیشٌ
 یداخل یّا سساى امیکِ بِ پ یطیششا
ٍػذُ  یاسدیلیحذٍد چٌذ ه یّا ٍام

 یشذ سقو گفتِدادُ ٍ پشداخت شذ، 
 یّا بِ پَستِ یًَیلیه چٌذ صذ

 ٌکِیشذُ است. ا یتلگشام کوک هال
دس  یهجاص یفضا یدستگاُ هتَل

 یهٌاسبات دسست تَاًذ یًو شاى،یا
فشاّن  یهٌافغ ػوَه يیتأه یبشا

سالِ داسد ٍ 01 یا آٍسد، حذاقل سابقِ
بِ هَاصات آى ّوَاسُ بحث 

الصم  یداخل شساختیشذى ص فشاّن
ِ شبکِ هطشح شذُ ٍ ّش چِ ب یبشا

اطالػات  یشبکِ هل ن،یا جلَتش آهذُ
 تش یآًکِ جذ یجا اص جاًب دٍلت بِ

گشفتِ شَد، بِ کٌاس گزاشتِ شذُ 
قبل ّن بٌا شذ  سال کیاست. حذٍد 

 تیهَقؼ ،یهل یویدس تصو
ٍابستِ بِ ًظام سلطِ  یّا سساى امیپ

شَد کِ هتاسفاًِ با گزشت  فیتضؼ
بلکِ با  ذُ،ًش يیتٌْا چٌ ًِ سال، کی

اص آى،  شیّا ٍ پ تِحزف پَس
 سسذ یبِ ًظش ه ،یداخل یّا سساى امیپ

 ّا یخاسج یبشا یّوَاستش شیهس
کِ بؼضاً اص آى بِ  یشذُ؛ اهش جادیا

 يی. اشَد یه ادی یهجاص یاستؼواس
 تش یشپَستیٍ ص تش نیاستؼواس البتِ ٍخ

با  ذیاست ٍ با يیشیاص ّوِ هَاسد پ
 الصم، با آى هقابلِ کشد. شیاتخار تذاب

 

 

 
   

  

 

 

ن؟یاگزفتهیجنگصیآراایآ

دضوي  یجزئت جٌگ ًظاه ساس ٌِیدر هلت سه رٍاًی – یجٌگ اقتصاد زیتأث :جوان

 تحاکوی –تز فاصلِ هزدم  یتِ ّذف خَد هثٌ کِ دضوي احساس کٌذ یخَاّذ تَد. رٍس
در هقاتل  ستادىیا یاست در تٌذ کزدى حزکت خَد درًگ ًخَاّذ کزد. تزا ذُیاسیدست 

. نیرا تاٍر کٌ یزًظاهیًکتِ است کِ جٌگ غ يیا زشیوي ضزط اٍل پذدض یجٌگ صیآرا
 ذاىیٍ هتٌاسة تا آى تِ ه نیرٍش ٍ اتشار هثارسُ را تطٌاس ذاى،یاست کِ ه يیضزط دٍم ا

 شیٍ اتشار آى ً یاقتصاد یّستٌذ ٍ رٍش آى تٌگٌا زاىیجٌگ دضوي هزدم ا ذاىی. هنییایت
تِ تَاى دضوي است تا  اىیزاًیتاٍر ا تیٍ تقَ یساس غزب جْت ادراک یّا رساًِ

. ضزط سَم نیًاٍداى فزار کٌ زیٍ خَد اس تزس تاراى تِ س شدیهحاسثات ها تز ّن تز
ضزط  جٌگ ّستٌذ. يیتلفات ا يیاٍل يیجٌگ است: هستضعف يیا یّا تیضٌاخت اٍلَ

  خَد را رٍضي کٌذ. فیاست کِ جٌاح چپ جثِْ ها تکل يیچْارم ا
هتفاٍت در  یّا صذا ذیکطَر تساى تَپخاًِ هاست. دضوي ًثا ٍاحذ اس ًخثگاى حٌجزُ

 ٍجَد دارد.  یزیارگیهقاتل خَد تطٌَد ٍ احساس کٌذ در پطت جثِْ ها اهکاى 
 ذٍاریسَ ٍ اه کیکزدى دضوي اس  یضزتِ فٌ یتزا ذُیٍ ا تیپٌجن داضتي خالق ضزط

  است. گزید یکزدى هلت اس سَ
ٍ  نییاى دضوي را در جْاى ّوزاُ ًوااس دضوٌ یا است کِ ضثکِ يیضطن ا ضزط
ّا کطَر  عزاق ٍ دُ ي،یچ ِ،ی. ًٍشٍئال، کَتا، رٍسنیرا تْاتز کٌ گزیّوذ یّا تیظزف

ضزط . دارًذ نیتا هاست، اها اس گٌذُ الت هحلِ ت ضاى یّا ّستٌذ کِ دل گزیخاهَش د
. ها در حَسُ نیتکطاً یا ّستِ ذاىیهزدم تِ ه اىیجٌگ را اس ه ذاىیاست کِ ها ه يیّفتن ا
 ابیسَساًذى تزجام در غ اش یکِ هعٌ نیٍ راّثزد تشً زیهس زییدست تِ تغ ذیتا یا ّستِ

 ضیتز تثع یا توزکش رساًِ ،NPTدرصذ، خزٍج اس  ۰۲ یساس یآى تاضذ. غٌ یکارآهذ
 یتاخت را تزا تَاًذ یه یا ّستِ یاًزص یّا در جْاى ٍ ضزٍع ّوِ چزخِ یا ّستِ
است کِ اس  يیّطتن ا ضزط. اٍردیخفِ ضذى ها است تِ ارهغاى ت تیکِ هٌتظز رؤ یدضوٌ

 یًفت زیآٍر غ اضتغال ٍ صادرات ارس ذ،یتَل یفزاٍاى اهسال حذاکثز استفادُ را تزا یتارًذگ
 .نییاستفادُ ًوا یٍ ًٍشٍئال در حَسُ ًفت یثیٍ اس تحزاى ل نیاًجام دّ

 

13113188هاههاهاردیبهطتاردیبهطت1414ضنبهضنبه222255ضوارهضوارهچهارمچهارمسالسال

wwwwww..hhaaddiinneewwss..iirr  
 meyar.pb@ کانال معیار در سروشکانال معیار در سروش

http://www.hadinews.ir/
http://www.hadinews.ir/


 
 

 2 

 

225ه/ضواراردیبهطت14ضنبه/چهارمسال خی  هک گذشت دیه  همترین  خبار   ر فته  زگ     

  

 

 

 

  

هقابلهبابحزاىکاغذراه

 ٌْوِیًکزدُ تَدًذ، ا یگذار ًام «ذیسال رًٍق تَل»تا ػٌَاى  یاهسال را رّثز اًقالب اساله اگزجوَْری اسالهی: 

 ذیقزار است سال رًٍق تَل 8931تَد. حاال کِ سال  ِیقاتل تَج ذیهقاتلِ تا تحزاى کاغذ ضا یدر هَرد چگًَگ یسزگزداً

کٌٌذُ  هصزف یّا تخص زیکاغذ ٍ حل هطکالت هطثَػات ٍ ًاضزاى کتاب ٍ سا ذیتَل یتزا یتاضذ، چزا تِ اهکاًات داخل

 ضَد؟ یکاغذ اػتٌا ًو

کطَر  یّا . کارخاًِ کاغذ هاسًذراى سالْا کاغذ رٍسًاهِتاضذ یاًَاع کاغذ ه ذیتَل یتَاًائ یها اس جْات هختلف دارا کطَر

کارخاًِ  يیًوَد. ا ذیتَل گزید یصادر کزدى تِ کطَرّا یتزا یحت شیرا ً کزد ٍ ػالٍُ تز آى اًَاع کاغذّا ٍ هقَا يیرا تاه

در  زییتغ جادیکاغذ رٍسًاهِ تاسهاًذُ است. تا اًذک تَجِ ٍ ا ذیاس اداهِ تَل یتیزیهطکالت هذ لیاست کِ تِ دل یهذت

 کطَر تاسگزداًذ. اسیردًهَ یکاغذ رٍسًاهِ ٍ اًَاع کاغذّا ذیآى را تِ تَل تَاى یکارخاًِ ه يیا یتیزیهذ یّا تخص

تز  ِیتک یٍ تِ جا ّا یتز آضٌائ ّا یتز تَاًائ ِیتک یتِ جا زاىیدر اًتخاب هذ ،یٍ اقتصاد یصٌؼت یّا ٍسارتخاًِ هتاسفاًِ

ًذارًذ کٌار  یپارت ٌکِیٍ صزفاً تِ جزم ا لیتَاًوٌذ ٍ کارتلذ تذٍى دل زاىیهذ جِیٍ در ًت کٌٌذ یه ِیضَاتط، تز رٍاتط تک

ّا،  اس کارگاُ یاریٍ تس ضَد یکارخاًجات دچار رکَد ه ذیتَل ،یرٍش غلط ٍ اًحزاف يیاٍ در اثز اػوال  ضًَذ یهگذاضتِ 

 کیتا صزف اًتخاب  ذی. دٍلت ًثارسذ یآًْا تِ حذاقل ه ذیتَل ایٍ  ضًَذ یه ذُیکط یلیتِ تؼط یذیّا ٍ هزاکش تَل کارخاًِ

گام اٍل است. گام  ز،یتِ کار اٍ ًذاضتِ تاضذ. اًتخاب ٍس یل خَد ٍاگذارد ٍ کارٍ استقزار اٍ در ٍسارتخاًِ، اٍ را تِ حا زیٍس

کل ٍ  زاىی. گواضتي هؼاًٍاى، هذدّذ یتاتؼِ اًجام ه یّا ٍ دستگاُ است کِ اٍ در ٍسارتخاًِ یّائ ًظارت تز اًتصاب یتؼذ

سالْاست کِ کطَر را دچار تحزاى اکٌَى  ّاِ یتاتؼِ ٍسارتخاًِ تزاساس رٍاتط ٍ تَص یّا هَسسات ٍ ساسهاى یرٍسا

 یّا حلقِ لیخَد ٍ تکو یّا ةیًزدتاى قزار دادى هٌاصة، پزکزدى ج یفقط تزا زاىیهذ لیقث يیکزدُ است. ا تیزیهذ

اقتصاد کطَر ٍ حل هطکالت هزدم اًجام  طثزدیپ یتزا یٍ کار کٌٌذ یّا را اضغال ه سوت يیتاًذ هَردًظزضاى ا

ًگاُ  گزید یّا ٍ تاًک یدر تاًک هزکش زاىیهذ یکوک تؼض تِ الوال تیچٌذ چپاٍلگز ت . تِ غارت ارس تَسطدٌّذ یًو

تِ ثوي تخس  شیتثز یساس يیهثل هاض ی. تِ فزٍش کارخاًجات تشرگذیتثز یپ یتلخ اها ٍاقؼ یادػا يیتا تِ صحت ا ذیکٌ

 ّا تخاًٍِسار يیّو یّا زهجوَػِیسکِ اس  یساس یساسهاى خصَص لیاس قث یّائ تا تز ضوا هؼلَم ضَد در هجوَػِ ذیتٌگز

 لیفاجؼِ تِ دل يیفاجؼِ است. ا کی «یاساله یجوَْر»تا ًام ٍ ػٌَاى  یکطَر یتزا غیٍقا يی. اگذرد یّستٌذ چِ ه

السم صَرت  یزیگ اگز دقت ٍ سخت شیدر اصل اًتخاب ٍسرا ً ٌکِیکوا ا ذیآ یه صیّا پ ّا در ٍسارتخاًِ ػذم کٌتزل اًتصاب

تَسط دٍلت تز توام  ذیضذ. هزحلِ سَم، ًظارت تز ػولکزدّاست کِ تا نیهَاجِ ًخَاّ یّائ فاجؼِ يیتا چٌ زدیتگ

کِ دٍلت ًام  یا ٍ هجوَػِ جوَْر سیرئ ی. آقازدیگ یهتاسفاًِ ًو یٍل زدیتاتؼِ آًْا صَرت تگ یّا ّا ٍ دستگاُ ٍسارتخاًِ

اٍ  زدستیس زاىیاٍ ٍ هذ کزدتز ػول یًظارت چیّ گزید ضَد، یهطغَل کار ه یا در ٍسارتخاًِ زیٍس کیدارد تؼذ اس آًکِ 

کِ قاتل  یّائ ٍ کطَر تِ تحزاى ضَد یّا ه ّا، فسادّا ٍ ضؼف الؼٌاى تَدى است کِ هَجة تزٍس اًحزاف هطلق يیًذارًذ. ا

قاتل  زاىیاس هذاست کِ الثتِ تا استفادُ  یداخل ذیتز تَل ِیتحزاى کاغذ، تکهقاتلِ تا  راُ. گزدد یّستٌذ دچار ه یزیطگیپ

 .تاضذ یه یاػتواد، کارداى ٍ دلسَس قاتل دستزس
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یعقابفکندیکجاتواندکهبیهگس

 یسخٌگَ یػباس هَسَ ذیس فارس:

 شاىیا یاساله یٍصاست اهَس خاسجِ جوَْس

دس  وایصذا ٍ س یدس پاسخ بِ خبشگضاس

خاسجِ  شیٍص ذگًَِیخصَص اظْاسات تْذ

 یبشا شاىیبش ػذم اجاصُ بِ ا یهبٌ يیبحش

سٍص،  کی یبشا یبستي تٌگِ ّشهض حت

 تیبش اهٌ شاىیا یاساله یگفت: جوَْس

ٍ  يیتٌگِ ّشهض بِ ػٌَاى شاّشاُ تاه

کِ هٌافغ  یجْاى هاداه یاًشط تیتشاًض

 یاتیتٌگِ هْن ٍ ح يیاص ا شاىیهشدم ا

 یداسد؛ اها اص سٍ ذیشَد تاک يیتاه

بِ هقاهات  یگیٍ حق ّوسا یشخَاّیخ

 ِیٍابستِ ّن تَص یکشَس رسُ ا يیا

 ذیکٌذ حذ ٍ اًذاصُ خَد سا دس تْذ یه

افضٍد: قشى ّا  یٍ اص خَد بشٌاسٌذ. تشبضسگ

 یگفتِ اًذ: هگس یپاسس واىیحک شیپ

 !یػقاب فکٌذیکجا تَاًذ کِ ب

 

 

 

(6)18راهبزدیهزبع/سیاسیتحلیلآهوسش
ىووبد و وون  چ  ن وور   يوو      ووب     ر وور يووب  ّتوو ن     ىووب يب وون  ووب و جوون  

 ج ّکوو  ش  کوون    ووم  دوو ا ّووب و  قووبب و  ب    وو   يب توو        ينىنوونع  وو  
ىمچنووب   ووو و  قووبب      و   ىووب اوور   يوونى   حر وو   کوون     يوور و   جوون   

 وورو  ّ ووب حر وو       ّنشوون  ا کوور           وو   ىوو  ىوون        ّووبب ّوو    و  ه
ه  و ونا  ّور ر شو        رو ون  حر و     ه يوب يوو  جونو ّو        جن  ب     وم ّو   

دوو    وومب   ووم  دوو   ووو  دوو      کوون        وو  ش  کوون     شوو ّ م      وومب   
 ا ن ن

 

!نیاینتوانستوقتآىاستکهخودمبیروحان
 تَاًن یه ییهي احساس کشدم کاسّا هجلس یذاتَسیکاًذدس  ػلی هطْشی کیْاى:

صَست ٍسٍد  يیهجلس ّشتن بِ ّو یلزا بشا ذیآ یبشًو گشاىیاًجام بذّن کِ اص د

 یٌیػقب ًش یًَػ آهذم یافتادُ بَد کِ اگش ًو یاتفاقات ضیداشتن ٍ دس هجلس ًْن ً

حزف کشدُ بَدًذ کِ آهذم ٍ هستقل  ستیچَى اصَلگشاّا هي سا اص ل شذ یه یتلق

 یاحساس کشدم کِ هي سا یٍقت یسیسئ بیًا یبشا ایآٍسدم ٍ  یٍسٍد کشدم ٍ سا

تٌذسٍ ّستٌذ هوکي  کٌن یکِ احساس ه یاص افشاد یبشخ نیایداشتِ باشن ٍ اگش ً

 آٍسد یه یسا داًستن یٍ هّوفکش هي بَد  یآٍسًذ آهذم لزا اگش کس یاست سا

کاس کٌن.  تَاًن یبْتش ه یهؼوَل ٌذُیًوا کیهي اگش آصاد باشن دس هقام  آهذم یًو

 استیآهذم. دس بحث س لیدل يیٍ بِ ّو ٌذیآ یتٌذسٍّا ه نیایحس کشدم اگش ً یٍل

 یچِ افشاد نیٌیٍ بب نیآى سٍص ًگاُ کٌ طیبِ ششا ذیاست. با ٌطَسیّن ّو یجوَْس

 یکِ سا نیداس یافشاد خَشفکش ای نیداسٍجَد داسد. افشاد تٌذسٍ  ذاّایکاًذ اىیدس ه

ٍ هوکي است هي  نیایب ذیاست کِ با ییهثال اگش احساس کٌن آًجا جا ایًذاسًذ 

هوکي است حضَس  یطیششا يیًذاسد دس چٌ یسا گشید یکس یداشتِ باشن ٍل یسا

 یهتَّواًِ ػل ْاساتاظ.شَد یچِ ه نیٌیحاال بب« بِ صَست هستقل. »کٌن یه ذایپ

 یاکٌَى تَسه ،یٍ تیهَسد حوا جوَْس سیاست کِ دٍلت ٍ سئ یدس حال یهطْش

گزاشتِ ٍ بٌابش  یبشجا ذیشذ تیشیٍ سَءهذ یسا دس کٌاس سکَد اقتصاد سابقِ یب

دسصذ است.  01 شیآى ص یػوَه تیدٍلت اصالحات، هحبَب شیٍص یصَف یتضشع ػل

 یجوَْس سیدٍلت ٍ سئ يیّو یپاسخگَ الًفؼگفت  یهطْش یبِ ػل ذیبا يیبٌابشا

اص جولِ  یهطْش یػل تا بؼذ. ذ،یباش ذ،یا کشدُ لیسا بِ هشدم تحو شیّا ٌِیکِ ّض

 آى بَد. یاص هحتَا یاطالػ یطشفِ بشجام با ٍجَد ب کیبضک کٌٌذگاى تَافق 
 


