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 َطدار ي عراق در آضًب

 سیستاوی اهلل آیت
 ساالری: مردم روزنامه

 وٝ وشتال دس تفاٞشوٙٙذٌاٖ

 چٙذ ٚ غذادت دس ٔشدْ تا ٕٞضٔاٖ

 آٔذ٘ذ، ٞا خیاتاٖ تٝ دیٍش ضٟش

 فساد، تا خذی ٔثاسصٜ خٛاستاس

 حٛصٜ دس ٚالمی اصالحات ا٘داْ

 ایداد ٚ وطٛس التصاد ٚ سیاست

 ا٘ذ، ضذٜ فمش سفك ٚ ضغُ

 وال وال» ضماسٞای تا ٕٞچٙیٗ

 آٔشیىا، «اسشاییُ وال وال آٔشیىا،

  سیاست تٝ اسشاییُ، ٚ ٞشٌض

 ٔٙؽمٝ ٚ لشاق  دس ٚاضٍٙتٗ ٞای

 تصشٜ اص ٕٞضٔاٖ .وشد٘ذ التشاض

 تا ٔمتشظاٖ وٝ سسذ ٔی خثش

 دس خٛدسٚ الستیه وشدٖ سٚضٗ

 ایٗ سفٛاٖ، ٔشصی ٌزسٌاٜ ٔذخُ

 سا وٛیت ٚ لشاق اتصاَ ٘مؽٝ

 ا٘تطاس پی دس .وشد٘ذ ٔسذٚد

 آغاص تش ٔثٙی ٞایی فشاخٛاٖ

 دس خیاتا٘ی التشاظات دٚتاسٜ

 لصش اص دیٍش ضٟش چٙذ ٚ تغذاد

 ٔداصی، ٞای ضثىٝ دس أشٚص،

 اص ٚ سفتٝ آٖ پیطٛاص تٝ ٌشٚٞی

 دس أشٚص سحشٌاٜ تٛیژٜ ٚ دیطة

 دس تدٕك اص پس ٔشحّٝ چٙذ

 پُ اص لثٛس ٚ تغذاد تحشیش ٔیذاٖ

 تٛا٘ستٙذ ٘یض تاس یه خٕٟٛسی

 ٔٙؽمٝ ٚاسد ٚ صدٜ  وٙاس سا ٔٛا٘ك

 .ضٛ٘ذ سثض
 

  
 

 

     

  

 

 
 کرد؟ می بیىی پیص کسی چٍ

 لاتُ اتفالات ایٗ اص یىی. وشد تیٙی پیص ساحتی تٝ تٛاٖ ٔی سا اتفالات تشخی :کیهان

 صدٖ تشٞٓ تشای لؽما آٟ٘ا. است لفیٓ استمیٗ ساٞپیٕای ٔخاِفاٖ ٕ٘ا٘ذٖ ساوت تیٙی پیص

 فمػ سا آٟ٘ا حادثٝ، یٗا وٝ چشا وشد خٛاٞٙذ تالش آٖ وشدٖ اثش وٓ یا لفیٓ ساٞپیٕایی ایٗ

 «تاثیش» ٚ «خارتٝ» ٌٛیٙذ ٔی سیاسی لّْٛ واسضٙاساٖ تشخی. وشدٜ ٞٓ ٍ٘شاٖ ٘ىشدٜ، غافٍّیش

 وٙذ، ٔی پیذا خارتٝ ٔشدْ تشای دیٗ یه ٔثال یا فشًٞٙ فشد، ٚلتی. داسد «لذست» خٛد، دس

 ٚ خارتٝ ٗای اٌش. ٌیشد ٔی لشاس خؽش دس ؼثیمتا فشد ٚ دیٗ، فشًٞٙ، آٖ ٔخاِفاٖ ٔٛلمیت

 ؼثیمتا، تاص ٚ است خٟا٘ی ٘یض آٖ دس ٔٛخٛد ٞای ـشفیت ٚ لذست ؼثیمتا ضذ، خٟا٘ی تاثیش،

 وشد، تیٙی پیص اوٖٙٛ ٞٓ اص تٛاٖ ٔی تٙاتشایٗ. تٛد خٛاٞٙذ خٟا٘ی سؽح دس ٘یض آٖ ٔخاِفاٖ

 تضسي فشًٞٙ ایٗ ا٘ذاختٗ واس اص تشای تٛد خٛاٞیٓ ضاٞذ سا خٟا٘ی ٌستشدٜ ٞای تالش

 آ٘چٝ سٕت تٝ ا٘سا٘ی لّْٛ غشتیِ دا٘طٕٙذاِٖ حشوت أا، ٘پزیش٘ذ ای لذٜ ضایذ (.ق)حسیٙی

 اتضاس تا حٛصٜ ایٗ تحٛالت ٕٞٝ اسصیاتی تشای آٟ٘ا تالش ٚ ٌٛیٙذ، ٔی «لّٓ» ٚ «لمال٘یت»

 سٚیذادٞای تشخی تحّیُ ،«ضیء یه ٔثاتٝ تٝ ا٘ساٖ» سفتاس ٔطاٞذٜ ٚ «تطشی ٘الصِ لمُِ»

 ایٗ لُّ اص. است تشدٜ تیشاٞٝ تٝ سا ٔحمك تمعا ٚ وشدٜ «تش سخت» وٝ، تش سادٜ ٘ٝ سا، اختٕالی

 تذا٘یذ ٘یست تذ. تاضذ ضاٖ   تحمیماتی ٚ لّٕی فعای اص «دیٗ» حزف ضایذ، سفتٗ تیشاٜ

 سا، لّٕی تحمیمات دس دیٙی التمادات ٌزاضتٗ وٙاس دِیُ غشتی ا٘ذیطٕٙذاٖ اص تسیاسی

 دسخٛاست ایٗ است خاِة أا ٘أٙذ ٔی «خشافٝ» اص ٌشفتٗ فاصّٝ ٚ تحمیمات «ٔا٘ذٖ لّٕی»

 آٟ٘ا یمٙی ایٗ. ضٛد ٔی تىشاس ٞایطاٖ سخٙشا٘ی ٚ ٞا وتاب دس وٝ است ساَ 200 اص تیص

 أشی ٟٔٓ، ایٗ وٝ چشا است؛ ٘طذٜ حزف ٞا تالش تٕاْ ٚخٛد تا دیٗ ٚ ا٘ذ ٘ثٛدٜ ٔٛفك

 . است ٘اضذ٘ی حزف ٚ «فؽشی»

 التصادی فتٙٝ، دٚ ٞش «تٟا٘ٝ» تش دلیك تمثیش تٝ یا سیطٝ. ضذٜ آغاص ِثٙاٖ ٚ لشاق دس ای تاصٜ فتٙٝ 

 لشاس وٝ است ضشایؽی یا دالص احیاء احتٕاال ٚ است سٛسیٝ دس ضىست خثشاٖ ٞذف، ِٚی است

 ٚ «حطذاِطمثی» دالص فتٙٝ دَ اص وشد ٕ٘ی تصٛس دضٕٗ دیشٚص اٌش .آیذ ٚخٛد تٝ دالص تا تٛد

 ٚ دا٘ٙذ ٕ٘ی ٞٓ أشٚص اص تاضیذ ٘ذاضتٝ تشدیذ آیذ، ٔی شٖٚتی «استمیٗ ٔیّیٛ٘ی ساٞپیٕایی»

 یه فمػ. آٔذ خٛاٞذ تیشٖٚ چیضی چٝ خذیذ فتٙٝ ایٗ دَ اص وٝ وٙٙذ تیٙی پیص تٛا٘ٙذ ٕ٘ی

 دس آٔشیىا: ٌزسیٓ ٔی ٚ وشدٜ لَٛ ٘مُ ایٙدا دس سا پاِیسی فاسیٗ ٘طشیٝ خذیذ ٌضاسش اص خّٕٝ

 ٔاِه ایشاٖ... سٚد ٔی آٔشیىا وٝ ٘ذاسد ٚخٛد ضىی تمذ، ساَ یا أساَ. است فاسس خّیح تشن حاَ

 ...!است ضذٜ پیشٚص خاٚسٔیا٘ٝ ٞای خًٙ دس چٖٛ... ضٛد ٔی فاسس خّیح

      19311931  آبانآبان  44ضىبٍ ضىبٍ   525277ٌ ٌ سال چُارم ضمارسال چُارم ضمار

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

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


 
 

 2 

 

527ٌ/ضمارآبان 4ضىبٍ   /چُارمسال  خی  هک گذشت دیه  همترین  خبار   ر فته  زگ     

  

 

 

 

  

 ديلتی مسکه واگفتٍ ضريط
 ٚاحذ ٞضاس 100 ٚٚاٌزاسی ساخت تشای ٔتماظیاٖ ٘اْ ثثت ضشایػ تٝ ٔشتٛغ خضئیات دستاسٜ ٞای تشسسی :اقتصاد دنیای

 ٔسىٗ ٚلشظٝ ساخت ّٔی الذاْ ؼشح لٙٛاٖ تا دٚاصدٞٓ دِٚت دس ضذٜ سیضی تش٘أٝ ٚاحذ ٞضاس 400 ٔدٕٛق اص ٔسىٛ٘ی

 أیذ، ٚ تذتیش دِٚت لٕش اص ساَ 6 اص پس سشا٘داْ وٝ دِٚتی ٞای خا٘ٝ دسیافت تشای ٘اْ ثثت اَٚ فاص دٞذ ٔی ٘طاٖ

  -ٌزاس سیاست اؼاللی تی اص ٘اضی احتٕاال - غفّت ی٘ٛل دٞٙذٜ ٘طاٖ است ضذٜ آغاص ٟٔش، ٔسىٗ خایٍضیٗ ؼشح لٙٛاٖ تٝ

 ٌزضتٝ یىساَ دس وٓ دست ٔسىٗ وطٛسی تاصاس اِتٟاب واٖ٘ٛ وٝ حاِی دس است؛ وطٛس دس ٔسىٗ اِتٟاب واٖ٘ٛ تٝ ٘سثت

 ٘اْ ثثت است، تٛدٜ تضسي ضٟشٞای تمذ ٔشحّٝ دس ٚ ضٟشٞا والٖ سایش سپس تٟشاٖ، اتتذا لثُ ٞای ساَ ٕٞٝ دس حتی ٚ

 ضذٜ لٙٛاٖ ٔسىٗ تاصاس اِتٟاب واٞص آٖ اخشای اٞذاف تشیٗ ٟٔٓ اص یىی وٝ دِٚتی ساصی خا٘ٝ ؼشح اَٚ فاص اخشای یتشا

 ا٘ثاضت ٚ لیٕت خٟص تحشاٖ ٔسىٗ، تٝ دستشسی چاِص آٟ٘ا دس وٝ ٔٙاؼمی یمٙی است؛ ضذٜ آغاص وٛچه ضٟشٞای اص

 الذاْ ؼشح ایٗ اَٚ فاص اخشای تشای حاِی دس دِٚت. است تضسي ضٟشٞای ٚ ضٟشٞا والٖ پایتخت، اص وٕتش ٔشاتة تٝ تماظا

 تٙیاد ٔذیشیت تا وٝ ای سأا٘ٝ دس حاَ لیٗ دس وٝ است وشدٜ پایّٛت استاٖ لٙٛاٖ تٝ وشٔاٖ استاٖ ٔتماظیاٖ اص ٘اْ ثثت تٝ

 ضذٜ ٘ذاصیا ساٜ آتاد سأا٘ٝ لٙٛاٖ تا ّٔی الذاْ ؼشح ٔسىٛ٘ی ٚاحذ ٞضاس 100 ساخت ٔتِٛی ٚ ٔدشی لٙٛاٖ تٝ ٔسىٗ

 ضٟش 17 تش لالٜٚ ٘یض وطٛس خذیذ ضٟش 17 اَٚ فاص دس است ضذٜ الالْ آتاد سأا٘ٝ دس .ا٘ذ ضذٜ حزف تضسي ضٟش 17 است

 صدٜ استاست وٛچه ضٟشٞای اص حاِی دس ؼشح ایٗ اخشای اَٚ فاص. ٘یستٙذ ٘أی ثثت سٟٕیٝ داسای ضذٜ تشدٜ ٘اْ تضسي

 ٚضٟشٞای ضٟشٞا والٖ دس ٔصشفی ٔتماظیاٖ تشای ٔسىٗ تٝ دستشسی ٖتحشا ٌزضتٝ یىساَ وٓ دست ؼی وٝ است ضذٜ

 دٞذ، لشاس ٞذف سا ضٟشٞا ایٗ اتتذا دِٚت ٔسىٗ تأیٗ ؼشح سفت ٔی ا٘تفاس وٝ حاِی دس ٚ است ضذٜ لثُ اص حادتش تضسي

 اسٚٔیٝ، تیُ،اسد اسان، ضٟشٞای تشای است ضذٜ الالْ صشاحت تٝ آتاد سأا٘ٝ دس ٚ ؼشح ایٗ دس ٘اْ ثثت اَٚ فاص دس

 تٕأی ٚ یضد ٕٞذاٖ، ٔطٟذ، وشٔا٘طاٜ، وشج، وشٔاٖ، ضیشاص، صاٞذاٖ، سضت، تٟشاٖ، تثشیض، تٙذسلثاس، اٞٛاص، اصفٟاٖ،

 .است ٘طذٜ ٔٙفٛس سٟٕیٝ خذیذ ضٟشٞای

 امریکا در حبس سال 52 بٍ ایراوی یک محکًمیت
 ایشا٘ی یه أشیىا دس دادٌاٞی وٝ ٍ٘زضتٝ ایشاٖ ٔشدْ اص حٕایت دس أشیىا خاسخٝ ٚصیش اـٟاسات اص سٚص یه ٞٙٛص ایران:

 تا ٔحّی ٚلت تٝ پٙدطٙثٝ سٚص أشیىا تشیدادٌس ٚصاست. وشد ٔحىْٛ ص٘ذاٖ ٔاٜ 20 تٝ ٕٞٛؼٙا٘ص تٝ وٕه خشْ تٝ سا

 ٚ أشیىا ٞای تحشیٓ لٕذی ٘مط وٝ آ٘چٝ دِیُ تٝ ساِٝ 64 تٟشٚصیاٖ تٟشٚص وشد؛ الالْ ٔؽثٛلاتی ای تیا٘یٝ صذٚس

 ٞای تخص تأٔیٗ تشای تٟشٚصیاٖ است؛ وشدٜ اـٟاس تیا٘یٝ ایٗ .است ضذٜ ٔحىْٛ ص٘ذاٖ تٝ ضذٜ، ٘أیذٜ تداسی ٞای تحشیٓ

 ایاِت خٙٛتی تخص دادستاٖ ٌّٕٗ، سی تٙیأیٗ .است وشدٜ الذاْ دٞٝ یه تشای ایشاٖ ٌاص ٚ ٘فت صادسات تٝ ٔشتٛغ

 سٛدآٚسی التصادی ِحاؾ تٝ خٟاٖ، دس تشٚسیسٓ ٔاِی حأیاٖ ٔطٟٛستشیٗ اص یىی التصاد تمٛیت تا تٟشٚصیاٖ: ٌفت اٚٞایٛ

 اثش تٟشٚصیاٖ خٙایات تٟٙا ٘ٝ. تٛد ایشاٖ شٚضیٕیپت ٚ ٌاص صٙمت ٘فك تٝ تٟشٚصیاٖ تٛسػ آٔذٜ دست تٝ لؽمات. وشد

 . وشد تعمیف ٘یض سا أشیىا ّٔی أٙیت تّىٝ داد، واٞص سا أشیىا تداسی ٞای تحشیٓ
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 پريودٌ یک دَايفري ي فراز 

 ؼثشی اوثش وٝ تٛد 97 اٚاخش :اعتماد روزنامه

 صادق اخشایی ٔماٖٚ لٙٛاٖ تٝ فماِیت ٞا ساَ اص پس

 ا٘تصاب تا لعاییٝ  لٜٛ ٚلت سییس السیدا٘ی، آّٔی

 اص دستٍاٜ خذیذ سییس لٙٛاٖ تٝ سییسی سیذاتشاٞیٓ

 تشخی صلٓ تٝ ٚ ضذ تشوٙاس خٛد ٔماْ اص سٞثشی سٛی

 .سفت وٙاس ٘یض أٙص حاضیٝ صٍِٛشا،ا سیاسی فماالٖ

 ایٗ دس: »ٌفت اٚ دستاسٜ  لعاییٝ لٜٛ سخٍٙٛی

 لعات اص ٘فش 2 وٝ وشدیٓ تاصداضت سا ٘فش 17 پشٚ٘ذٜ

 ٔتٟٕاٖ تمذاد تٝ است ٕٔىٗ آیٙذٜ دس ٚ ٞستٙذ

 ایٗ.« ضٛد اتٟاْ سفك افشاد تمعی اص ضایذ ٚ اظافٝ

 ٕٞٝ دس: »وشد تاویذ ٕٞچٙیٗ لعایی ٔسَٛٚ ٔماْ

 سا لعایی سسیذٌی پشٚ٘ذٜ ایٗ خّٕٝ اص ٞا پشٚ٘ذٜ

 آٖ اص حاال.« دٞیٓ ٔی ا٘داْ آٖ ٚ ایٗ ٔالحفٝ تذٖٚ

 ؼثشی پشٚ٘ذٜ سش٘ٛضت ِٚی ٌزسد ٔی سٚص 22 سٚص

 لاظی أا. است اتٟاْ اص ای ٞاِٝ دس ٕٞچٙاٖ

 ٌزضتٝ سٚص صٔیٙٝ، ٕٞیٗ دس ٔماْ ٔسمٛدی

 دادٌاٜ تشٌضاسی لذْ چشایی تاب دس سا تٛظیحاتی

 لىس ٔؽثٛلات تشخی: »وشد اـٟاس ٚ اسایٝ ؼثشی

 ٔتٟٓ سثحا٘ی خّیُ آلای. وٙٙذ ٔی ٔٙتطش سا ٔؽاِة

. است تممیة حاَ دس ٚ است ؼثشی آلای پشٚ٘ذٜ

 ٔمذٔاتی تحمیمات دس ٘فس ٘یه  ضشیفی آلای

 ٚ ٌزاضتٝ ٔفتٛح سا پشٚ٘ذٜ ٕٞچٙاٖ ٔشتٛؼٝ تاصپشس

 یتشا آٖ ضذٖ تىٕیُ تش ٔثٙی ٔا تاویذ ٚخٛد تا

. است ٘طذٜ ٌشفتٝ تصٕیٕی ٞٙٛص دادٌاٜ تٝ اسساَ

 تخطی آٟ٘ا اتٟأات أا ٞستٙذ ٔتٟٓ آلایاٖ ایٗ

 .است دیٍش ٔختّف ٔثاحث یا پِٛطٛیی تٝ ٔشتٛغ

 اضتثاٜ ٘یست ٔتٟٓ وشدٜ تّمیٗ ٞا سایت دس ایٙىٝ

 ٔا پشٚ٘ذٜ دس است ؼثشی آلای پشٚ٘ذٜ ٔتٟٓ ٚ است

 تشای دادسشا تٝ ٚ است ضذٜ پیذا اٚ اص ٞایی سش٘خ ٞٓ

 .«وشدیٓ ٔٙمىس ٔٛظٛق تممیة
 

 (5) آمریکایی مغرضاوٍ گسارش / سیاسی تحلیل آمًزش
 ٞا دا٘طٍاٜ اساتیذ سٔعا٘ی دیذاس دس تاس، ٘خستیٗ ا٘مالب سٞثش

 آٖ اٞذاف ٚ استٙفٛسد 2040 ایشاٖ ٘ادسست ٌضاسش تٝ ٘سثت
 چٙیٗ ٌضاسش ایٗ ادلای سد دالیُ اص یىی تٝ ٚ داد٘ذ ٞطذاس
 ایٗ ٚخٝ ٞیچ تٝ وٝ وٙٓ تأویذ داسْ اصشاس تٙذٜ: »وشد٘ذ اضاسٜ

 تٝ دا٘طٍاٜ ٘یست؛ دسست خیا٘ت، ٚ خثاثت اص ٔشوّة حشوتِ
 ضذٜ تضسٌی واس داضتٝ، صیادی ٞای پیطشفت وّٕٝ ٚالمی ٔمٙای

 تمذاد خٟا٘ی، إِّّی تیٗ تٙذی ستثٝ ٔشاوض ارلاٖ تٝ... وطٛس دس
 ٞای دا٘طٍاٜ خضٚ ٔا ٞای دا٘طٍاٜ اص تٛخّٟی لاتُ ٚ صیاد

 8/3/98.« ضٛ٘ذ ٔی ٔحسٛب د٘یا ی تشخستٝ
 

 

 بیطتریه خریدار کاالي ایراوی
 ضذٜ تالث وٝ دِیّی تشیٗ ٟٔٓ وٙٙذ ٔی لٙٛاٖ واسضٙاساٖ :ایران

 ایٗ تداسی خًٙ وٙذ، پیذا افضایص چیٗ وطٛس تٝ ایشاٖ صادسات
 یه أشیىا ای تمشفٝ ٞای سیاست ٚلتی اص .است أشیىا تا وطٛس
 وطٛس دٚ سٚاتػ وشد، ایداد چیٙی واالٞای سشساٜ تش تضسي ٔا٘ك

 ٞای تمشفٝ ٔتماتُ الذأی دس ٞٓ چیٗ ٚ ٌشفت لشاس اِطماق تحت
 دٞذ ٔی ٘طاٖ آٔاسٞا. داد افضایص أشیىایی واالی تشاتش دس سا خٛد
 ٌزضتٝ ساَ اَٚ ٔاٞٝ ضص دس چیٗ تٝ ٔا صادسات اسصش وٝ

 ایٗ تٝ تٛاٖ ٔی تفاسیش ایٗ تا. است تٛدٜ دالس ٔیّیٖٛ 4633 حذٚد
 صادساتی واالٞای ٔدٕٛلٝ ُو اص چیٗ سٟٓ وٝ سسیذ ٘تیدٝ
 صادسوٙٙذٌاٖ وٝ وطٛسی دٚٔیٗ. است تٛدٜ دسصذ 24.3 ایشاٖ

 ٞذف تاصاسٞای تشیٗ ٟٔٓ خضٚ اوٖٙٛ ٚ وشد٘ذ حفؿ سا آٖ
 صادسات خاسی ساَ ٔاٞٝ ضص ؼی. است لشاق تٛدٜ، ٔاٖ صادساتی

 صادسات اسصش. است وشدٜ پیذا افضایص دسصذ 2 لشاق تٝ ایشاٖ
 4564 تمشیثی صٛست  تٝ 97 ساَ ٔاٞٝ صض ؼی لشاق تٝ ایشاٖ

 سسیذٜ دالس ٔیّیٖٛ 4663 تٝ سلٓ ایٗ اوٖٙٛ ٚ تٛدٜ دالس ٔیّیٖٛ
 سثذ وُ اص وٝ دٞذ ٔی ٘طاٖ لشاق تٝ ایشاٖ صادسات ٔیضاٖ. است

 است حاِی دس ایٗ است دسصذ 22.2 لشاق سٟٓ ایشاٖ صادساتی
 ٚ لذد ایٗ اص تیص تشادس، ٚ دٚست وطٛس دٚ تداسی ـشفیت وٝ

 .است اسلاْ


