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  حرف روز ▼

 اقتصادی تحًل برای ديلت جسم عسم

 ٍ اقتصاد حَسُ در دٍاسدّن دٍلت ًاکارآهذ هذیزیت
 سزیغ حل اًتظار تا است ضذُ باػث هزدم هؼیطت

 اس را حَسُ ایي در اساسی تغییز ٍ اقتصادی هطکالت
 هٌظَر، ایي بزای. باضین ضاّذ جذیذ دٍلت
 بِ تَجِ بذٍى ٍ توام دقت با جوَْر رئیس
 اقتصادی تین سیاسی، جزیاًات بزخی خَاّی سْن
 با رسذ هی ًظز بِ کِ کزد هؼزفی هجلس بِ را خَد
 تزیي هْن. است ضذُ هَاجِ ًیش ًوایٌذگاى اقبال

 .است اقتصاد حَسُ در خَاّی تحَل  تین، ایي ٍیژگی

 اس هتطکل دٍلت اقتصادی تین -1: تحلیلی ًکات
 صوت، ٍسیز اقتصاد، ٍسیز جوَْر، رئیس اٍل هؼاٍى

 ساسهاى رئیس کطاٍرسی، جْاد ٍسیز ًفت، ٍسیز
 است هزکشی باًک کل رئیس درًْایت ٍ ٍبَدجِ بزًاهِ

 هؼاٍى با بیطتز، ّواٌّگی بزای تین ایي هحَریت کِ
 هؼاًٍیي ٍ ٍسرا بزًاهِ - 2. است جوَْر رئیس اٍل

 آًی هطکالت حل کِ دّذ هی ًطاى دٍلت، اقتصادی
 قزار هذًظز هَضَػات سایز اس بیص کطَر اقتصاد
 ساخت بزًاهِ هسکي، پیطٌْادی ٍسیز. است گزفتِ

 دارد را سال یک طَل در هسکًَی ٍاحذ هیلیَى یک
 ٍسیز ضَد؛ هی هحسَب حَسُ ایي در بشرگ تحَلی کِ

 ّای رٍش در تٌَع ایجاد دًبال بِ ًفت پیطٌْادی
 ّای ظزفیت با گاس ٍ ًفت ّای فزآٍردُ ٍ ًفت فزٍش

 ساسهاى جذیذ رئیس است؛ ّوسایگاى ٍیژُ بِ هختلف،
 تَرم تا دارد ای بزًاهِ کِ کزدُ اػالم ًیش ٍبَدجِ بزًاهِ

 تزیي اصلی کِ درحالی) ضَد کٌتزل بَدجِ ًاحیِ اس
 ٍ بَدجِ کسزی گذضتِ، ّای سال در تَرم ػاهل

 پیطٌْادی ٍسیز ؛(است بَدُ هزکشی باًک اس استقزاض
 ٍاقؼی حوایت بحث خَد، اظْارًظز اٍلیي در اقتصاد،

 را باسار ایي بِ اػتواد باسگزداًذى ٍ سزهایِ باسار اس
 با کطاٍرسی جْاد پیطٌْادی ٍسیز است؛ کزدُ هطزح

 هذیزیت دًبال بِ آبخیشداری، دکتزای تحصیالت
 ػزضِ بزای کطاٍرساى تَاًوٌذساسی ٍ کطَر آبی هٌابغ
 استقبال -3...  ٍ است بَرس در خَد کاالی

 ّای گیزی جْت ٍ کلیت اس تخصصی ّای کوسیَى
 تغییز کِ دّذ هی را ًَیذ ایي دٍلت اقتصادی ٍسرای
 اس دٍر قبَل قابل سزػت با هَجَد اقتصادی ٍضغ

 بِ ًسبت ًیش سزهایِ باسار ٍاکٌص. ًیست اًتظار
 بَدُ هثبت اقتصادی، ّای ضاخص احتوالی تغییزات

 .است

 ضفاف ٍ رٍضي هقطغ، ایي در آًچِ: راّبزدی ًکتِ
 اقتصاد حَسُ در اساسی تغییز بزای دٍلت ػشم است،
 ٍظیفِ اس هجلس کِ ًیست آى هؼٌی بِ ٍلیکي است

 صالحیت بزرسی. کٌذ ػذٍل خَد ًظارت ٍ بزرسی
 اها است؛ هجلس حق ٍسرا بِ اػتواد رأی دادى ٍ ٍسرا

 هجلس، ًوایٌذگاى بزرسی ٍ بحث اس بؼذ اگز حتی
 را هجلس اػتواد رأی ًتَاًٌذ افزاد ایي اس بخطی
 دًبال بِ دٍلت کِ تحلیلی گشارُ ایي در باسّن بگیزًذ،

 ٍجَد تزدیذی است، اقتصاد حَسُ در بٌیادیي تغییز
 .ًذارد

 (کارگز ػلی: ًَیسٌذُ) 
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 تًجُات کاوًن در افغاوستان

 ٍ ای هٌُمِ تَخْبت کبًَى ّوچٌبى زازُ ضخ اتفبلبت ٍ افغبًؿتبى تحَالت ثحث
 کِ زاضز ٍخَز اذیط تحَالت پیطاهَى ؾؤاالت ثطذی ضاؾتب ایي زض ٍ اؾت الوللی ثیي

 .قَز پطزاذتِ ّب آى ثِ ثبیس َػبتيهَ قسى ضٍقي ثطای

 گصقتِ ثِ ًؿجت َبلجبى کِ ّؿتٌس ػمیسُ ایي ثط ثؿیبضی -1: تحلیلی ّبی گعاضُ
 هسًظط فمِ کِ گفت ثبیس ؾؤال ایي ثِ پبؾد زض. اؾت زازُ هَيغ ٍ ٍيؼیت تغییط

 ذبنی ّبی پصیطی اًؼُبف گطٍُ ایي هَاضز اظ ثؿیبضی زض. اؾت حٌفی فمِ ّوبى َبلجبى
 َبلجبى هثبل ََض ثِ. اؾت هكَْز کبهالً آى ثٌیبزگطایی اهب اؾت، زازُ ًكبى ذَز اظ

 هَاظیي اؾبؼ ثط اهب اؾت، زاًكگبُ ٍ ازاضات زض ظًبى حًَض ذَاّبى گصقتِ ثطذالف
 ثِ ایي اظ کِ کطز اػالم َبلجبى ایٌکِ یب. ثبقٌس زاقتِ حًَض کبهل پَقف ثب ثبیس ذَز
 تفکیکی نَضت ثِ ّب کالؼ ٍ زاقت ًرَاّس ٍخَز ّب زاًكگبُ زض هرتلٍ کالؼ ثؼس

. اؾت افغبًؿتبى زاذلی فًبی ؾبظی آضام زًجبل ثِ فؼلی همُغ زض َبلجبى -2. اؾت
 کبضکٌبى ٍ کبضهٌساى فطاذَاى ٍ هطزم تكَیف ػسم ثب ضاثُِ زض گطٍُ ایي ّبی ثیبًیِ
 يطض ثِ ّوِ اظ ثیف زاذلی فًبی قسى هتكٌح. اؾت اضظیبثی لبثل ضاؾتب ایي زض زٍلت
 کِ کٌس هی ًطم ٍپٌدِ زؾت ثؿیبضی هكکالت ثب َبلجبى اکٌَى الجتِ. اؾت َبلجبى ذَز
 ثِ ضؾوی ََض ثِ ضا گطٍُ ایي ّب زٍلت ٌَّظ ٍ اؾت الوللی ثیي همجَلیت ػسم ّب آى اظ یکی

 قطایٍ قَز، تطکیت زاذلی همجَلیت ػسم ثب ػبهل ایي چٌبًچِ. اًس ًكٌبذتِ ضؾویت
 ًگبُ یک آیٌسُ زٍلت تكکیل زض َبلجبى -3. ثَز ذَاّس زقَاض ثؿیبض َبلجبى ثطای

 اکٌَى الجتِ. ّب خطیبى ؾبیط ثب َبلجبى اظ هتكکل زٍلتی یؼٌی زاقت؛ ذَاّس حساکثطی
 خْت زض ػبهلی ّویي ٍ ًساضز ٍخَز کطظی ٍ ػجساهلل ػجساهلل غیطاظ ثِ ذبنی خطیبى

 زض زٍلت تكکیل آیٌسُ گفت تَاى هی پؽ. اؾت َبلجبى ثِ ٍاثؿتِ کبهالً زٍلتی تكکیل
 زًجبل ثِ َبلجبى -4. ثَز ذَاّس َبلجبى اذتیبض زض اًحهبضی نَضت ثِ افغبًؿتبى

 ثب َبلجبى ایٌکِ اػالم ٍ گطٍُ ایي ؾرٌگَی ّبی گیطی هَيغ. اؾت ای هٌُمِ ظزایی تٌف
 لبثل ضاؾتب ایي زض ًساضز،  خٌگ ؾط کكَضی ّیچ ثب ٍ کطز ًرَاّس خٌگ کؽ ّیچ

 اثْبم اظ ای ّبلِ زض ٌَّظ افغبًؿتبًی قیؼیبى ٍ ایطاى ثب َبلجبى ضاثُِ -5. اؾت اضظیبثی
 ّبی هَلَی ٍ کطز تًویي ضا افغبًؿتبى زض هحطم ػعازاضی هطاؾن اهٌیت گطٍُ ایي اؾت؛

 ؾرٌطاًی ایطاز ثِ ٍ زاقتٌس حًَض کكَض ایي قیؼیبى اذیط هطاؾوبت زض َبلجبى
 هَيغ ٌَّظ َبلجبى ایطاى، ثب التهبزی ٍ ؾیبؾی اضتجبَبت ثب ضاثُِ زض اهب پطزاذتٌس؛

 ثبظؾبظی زض هب انلی هتحس کِ کطز اػالم گطٍُ ایي ؾَیی اظ. اؾت ًگطفتِ ذبنی
 ثب گؿتطزُ ضٍاثٍ ذَاّبى کِ کطز اػالم زیگط ؾَی اظ ٍ اؾت تطکیِ ٍ چیي غبًؿتبىاف

 ثِ ثطای َبلجبى -6. قَز لًبٍت کِ اؾت ظٍز ضاثُِ ایي زض فؼالً پؽ اؾت؛ ّوؿبیگبى
 احتوبالً هجٌب ایي ثط. زاضز هربلف ثبظیگطاى ثب اضتجبٌ ثِ ًیبظ ذَز، قسى قٌبذتِ ضؾویت
 ثبظیگطاى ثب تؼبهل یؼٌی زاقت؛ ذَاّس کبض زؾتَض زض ضا گطایی تؼبهل ضٍیکطز َبلجبى

 (فطّبزی هحوسضيب: ًَیؿٌسُ)                                  .غطثی ٍ ای هٌُمِ اظ اػن هرتلف،

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


 
 

 2 

 

 خی  هک گذشت دیه  همترین  خبار   ر فته  زگ   
333ٌ /شمار1411شُریًر  1ديشىبٍ    /ششمسال   

 مستضعفیه بسیج سازمان در فقیٍ يلی ومایىذگی سیاسی معايوت
  

 

 

 

  

   اخبار▼

 !ایران بٍ سفر از شاپه خارجٍ امًر يزیر َذف

 ّسف کِ قَز هی ثطزاقت چٌیي زیساضّب ایي هحتَای اظ. زاقت کكَضهبى ؾطاى ثب هرتلفی زیساضّبی ٍ آهس ایطاى ِث غاپي ذبضخِ اهَض ٍظیط گصقتِ ضٍظ

 ثب تَقیویتؿَ زیساضّبی هَيَع تطیي هحَضی چطاکِ اؾت؛ ثَزُ ثطخبم هَيَع زض ایطاى خسیس زٍلت ًگبُ اضظیبثی ؾفط، ایي زض غاپي ًوبیٌسُ انلی

 زض خوَْض ضئیؽ حبل ثبایي. اؾت ثَزُ آى آیٌسُ ٍ ثطخبم هؿئلِ کكَضهبى، ذبضخِ اهَض ٍظیط ٍ هلی اهٌیت ػبلی قَضای زثیط هدلؽ، ضئیؽ خوَْض، ضئیؽ

 آظازؾبظی زض تأذیط: »گفت ٍ کطز گَقعز ضا ایطاى ثِ غاپي ثسّکبضی کكَض، ایي ثب تدبضی ضٍاثٍ ؾُح افعایف ثط تأکیس يوي غاپي، ذبضخِ ٍظیط زیساض

 تؼْسات ثِ ًکطزى ػول ذبَط ِث ثبیس ّب آهطیکبیی: »کطز تأکیس ًیع ثطخبم ذهَل زض ضئیؿی. «ًیؿت پصیط تَخیِ غاپٌی ّبی ثبًک زض ایطاى ّبی زاضایی

 ثیي ضٍاثٍ ََالًی ؾَاثك ثِ اقبضُ ثب ًیع قوربًی هلی، اهٌیت ػبلی قَضای زثیط ثب گی هَتِ زیساض زض. «زٌّس پبؾد خْبى ػوَهی افکبض ثِ ثطخبم، زض ذَز

 زض کكَضهبى ضٍیکطزّبی تجییي ثب قوربًی. کطز تأکیس ثبلث َطف اظ تأثیطپصیطی ٍ زذبلت ثسٍى هبثیي فی هٌبؾجبت کیفی گؿتطـ يطٍضت ثط کكَض، زٍ

 کطز شکط کًٌَی قطایٍ انلی ػبهل ضا ثبیسى زٍلت تَؾٍ تطاهپ ّبی ؾیبؾت تساٍم ٍ ثطخبم اظ آهطیکب غیطهؿئَالًِ ذطٍج ٍ تؼْسات ًمى ثطخبم، ذهَل

 .«اؾت ایطاى هلت حمِ حمَق تأهیي آهطیکب، تَؾٍ ایدبزقسُ ثؿت ثي اظ ضفت ثطٍى ضاُ: »گفت ٍ

 اصالحات زبان از اصالحات

 تغییط ٍ انالحبت خطیبى فؼلی اٍيبع زضثبضُ اؾت کطزُ پیسا قْطُ ّبقوی ذبًساى ٍکبلت ثِ کِ َلت انالح ؾیبؾی فؼبل «َجبَجبیی ػلیعازُ هحوَز»

مالثی ٍ هصّجی هتسیي، خطیبى یک انالحبت خطیبى: »اؾت گفتِ خطیبى ایي َّیتی  اظ کن کن اهطٍظُ اهب ثَز هَافك اهبم آضای ثب اًمالة اثتسای اظ کِ ثَز ًا

ین چِ هب. کٌس انالح ضا اـ ضاثُِ هصّجی ٍ اًمالثی خوؼیت ذهَنبً ٍ هطزم ثب ثبیس انالحبت خطیبى. اًس گطفتِ فبنلِ ذَز پیكِ ایي  ًرَاّین چِ ٍ ثرَّا

 ّوچٌیي ػلیعازُ. «کطز ایدبز هطزم هیبى ضا فبنلِ ایي انالحبت. کطز خسا فطٌّگكبى اظ ضا هطزم قَز ًوی ٍ اؾت هطزم زیي اؾالم. زاضًس اػتمبزاتی هطزم

 هطزم اظ کٌٌس، زٍضی هصّت اظ ٍ گطفتِ ضٍقٌفکطی چْطُ کِ ایي. کٌٌس پیسا حًَض هصّجی ّبی خوغ زض ٍ کطزُ ثبظًگطی ثبیس َلجبى انالح: »اؾت گفتِ

 حبکویت ّبی ؾبل زض کِ هطزم اػتمبزی ّبی ثٌیبى ِث َلجبى انالح حوالت. «کٌٌس انالح هصّت ٍ هطزم ضا قبى ضاثُِ ثبیس َلجبى انالح. گیطًس هی فبنلِ

 .ثَز ّب آى کًٌَی اٍيبع یؼٌی خطیبى ایي آیٌسُ ًكبًگط ذَثی ِث گطفت، اٍج ََضخسی ِث انالحبت زٍلت

 

 را شما َای پًل وٍ خًاَیم، می را شما عمل ابتکار وٍ: امریکا بٍ خطاب وصراهلل حسه سیذ

 آهطیکب ؾفبضت اظ اؾت، قسُ آغبظ ٍالؼی هلی ًیطٍّبی ّوِ ٍ همبٍهت ػلیِ کِ ًجطزی: »زاقت اظْبض ؾرٌبًی َی یکكٌجِ زیطٍظ لجٌبى اهلل حعة کل زثیط

 اهلل حعة کل زثیط. «خٌگیسًس همبٍهت ػلیِ ًجطز ایي زض کِ ثَزًس کؿبًی ٍالؼی فطهبًسّبى اًس، آهسُ 2005 ؾبل اظ کِ ؾفطایی ٍ قَز هی ازاضُ ثیطٍت زض

 ٍ کٌٌس هی زذبلت ًفت ٍ ؾَذت ِث هطثٌَ تهویوبت تب گطفتِ هؿئَالى تؼییي اظ لجٌبى اهَض ّوِ زض ثیطٍت زض کكَض ایي ؾفیط ٍ آهطیکب ؾفبضت کِ گفت

. کطز ذَاّس حطکت لجٌبى همهس ثِ ایطاى اظ زیگط ضٍظ چٌس تب ًفتی هكتمبت حبهل کكتی زٍهیي کِ گفت حؿي ؾیس. گصاضًس هی چیعی ّط ضٍی زؾت

 لجٌبى ِث کكَضّب کوک هبًغ کِ ثگَ زٍلتت ِث ّؿتی، لجٌبى ثِ ذسهت زًجبل ثِ اگط: »گفت ٍ زاز لطاض ذُبة ضا ثیطٍت زض آهطیکب ؾفیط ًهطاهلل حؿي ؾیس

ین هی ضا قوب ػول اثتکبض ًِ هب. ًكَز  ّوکبضی آهطیکب ّبی تحطین تطؼ اظ حفبضی ّبی قطکت اگط کِ گفت ّوچٌیي همبٍهت ؾیس. «ضا قوب ّبی پَل ًِ ذَّا

 ٍ گبظ ًفت، اؾترطاج ثطای ّبیی قطکت هب ثَز هَافك اگط کِ کٌین هی پیكٌْبز زٍلت ثِ: »افعٍز ٍی. گطفت کوک ایطاًی ّبی قطکت اظ تَاى هی کٌٌس،  ًوی

ٌس ّن ٍ کٌٌس اؾترطاج ّن کِ زاضًس ضا تَاًبیی ایي ٍ تطؾٌس ًوی اؾطائیل حوالت اظ هب ًظط هَضز ّبی قطکت. زاضین ؾطاؽ آى فطٍـ  .«ثفطٍقٌس ضا آى ثتًَا
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: گفت زٍلت ّیئت زض ضٍحبًی، تین ثب خلؿِ آذطیي زض خوَْض ضئیؽ /قَز پطّیع ای لحظِ تهویوبت اتربش اظ ثبیس: ضئیؿی ◄
 ًجَزى ثیٌی پیف لبثل ٍ ثجبتی ثی. ثبقس هطزم ظًسگی زض ثجبت ایدبز آى ًتیدِ ٍ ثَزُ اػتوبزثرف ٍ هتمي ثبیس تهویوبتوبى»

 .«قَز پطّیع التهبزی ّبی ظهیٌِ زض ٍیػُ ثِ ای لحظِ تهویوبت اتربش اظ ثبیس. اؾت خبهؼِ ثطای آفت ثستطیي التهبزی قطایٍ

 زض ذَز ّبی ثطًبهِ اظ زفبع خلؿِ زض «اهیطػجسالْیبى» /کٌین ًوی فطاض هٌُمی هصاکطُ هیع اظ: ذبضخِ پیكٌْبزی ٍظیط ◄
 ثب. گیطین هی کبض ثِ ّب تحطین لغَ کطزى اثط ثی ثطای ضا ذَز تالـ ّوِ. ظًین ًوی گطُ ثطخبم ثِ ضا ذبضخِ ٍظاضت: »گفت هدلؽ
 زض ههلحت ٍ حکوت ػعت،: »افعٍز ٍی. «ثبقس هلت هٌبفغ کٌٌسُ تأهیي ٍ ًجَزُ فطؾبیكی کِ ثَز ذَاّین ّوطاُ ای هصاکطُ

 ٍ هٌُمِ یک زض هتَلف یؼٌی اؾت هتَاظى هب ذبضخی ؾیبؾت. هبؾت تَخِ هَضز َّقوٌس ٍ پَیب ذبضخی ؾیبؾت چبضچَة
 اهب کطز؛ ذَاّین تؼطیف ذبضخی ؾیبؾت اٍل اٍلَیت ػٌَاى ثِ ضا کكَض چٌس ّب لبضُ توبم زض ثلکِ هبًس، ًرَاّس حَظُ یک

 .«اؾت اؾبؾی اٍلَیت هحَض ّوؿبیِ ؾیبؾت

 اظ زفبع ثِ هدلؽ، زیطٍظ خلؿِ زض التهبز پیكٌْبزی ٍظیط /ّبؾت ثبًک ثِ هطثٌَ ّب ًبضيبیتی پطتکطاضتطیي: ذبًسٍظی ◄
 تَظیغ ٍ افعایف ٍ لطاضزازّب قسى ٍالؼی الحؿٌِ، لطو ؾٌت تَؾؼِ اظ لبَغ حوبیت: »گفت ٍ پطزاذت ذَز ّبی ثطًبهِ

 پیكٌْبزی ٍظیط. «ثَز ذَاّین ّب ثبًک ضّبؾبظی پبیبى قبّس ظٍزی ثِ ٍ ثَز ذَاّس ثبًکی انالحبت اٍلَیت زض ثبًکی تؿْیالت
 .کٌین هی ثبظ پیوبًبى ّن ثب خسیس هؿیطّبی ٍ گطفت ذَاّین زٍلت زض ًبپصیطی تحطین آضایف: »افعٍز التهبز

 هي ثِ اًمالة ضّجط: »گفت هدلؽ ػلٌی نحي زض لبلیجبف !/اًمالة ضّجط تَؾٍ اَالػبت پیكٌْبزی ٍظیط تأییس هبخطای ◄
 َجك. کٌن ًوی ّب زٍلت کبض زض زذبلتی اخطایی هَيَػبت ؾبیط زض کطزُ هكرم اؾبؾی لبًَى کِ ّبیی ثرف خع ثِ هي گفتٌس
 ّبی زٍلت ّوِ زض. اؾت ضّجطی ػْسٓ ثط ذبضخی ؾیبؾت ٍ اهٌیت زفبع، ّبی حَظُ هؿئَلیت اؾبؾی لبًَى 176 ٍ 110 انَل

 هبًٌس اهٌیتی ّبی ثرف ٍظضای ثب کِ گفتٌس ضئیؿی آلبی. کٌٌس هی اخبظُ کؿت ضّجطی اظ ٍظضا ثطذی زضثبضُ کًٌَی ٍ گصقتِ
 .«کطزًس هَافمت ایكبى ٍ کطزًس اخبظُ کؿت اًمالة ضّجط اظ اَالػبت ٍظاضت

 حَظُ زض هب: »گفت زفبع ٍظاضت الکتطًٍیک نٌبیغ ؾبظهبى هسیطػبهل !/الکتطًٍیک خٌگ حَظُ زض هٌُمِ کكَض ثطتطیي ◄
 ؾبذت ٍ َطاحی ػلن. کٌین هی تَلیس ثَهی نَضت ثِ ضا حَظُ ایي تدْیعات ٍ ّؿتین اٍل هٌُمِ زض الکتطًٍیک، خٌگ

 .«این کطزُ ػجَض هؼکَؼ هٌْسؾی هطحلِ اظ یؼٌی اؾت، قسُ ثَهی ایطاى زض الکتطًٍیک خٌگ تدْیعات

 

   خبر ویژه▼ 
 !آمریکا تحقیر تریه بسرگ

 

 ٍ آهطیکبؾت توبقبی حبل زض خْبى: »گفت ٍ پطزاذت افغبًؿتبى ذهَل زض کكَضـ ّبی ؾیبؾت ًمس ثِ اذیطـ ؾرٌطاًی زض تطاهپ
 ؾیبؾت تحمیطّبی تطیي ثعضگ ٍ ّب قطهؿبضی تطیي ثعضگ اظ یکی افغبًؿتبى ٍيؼیت آهس؟ آى ؾط ثِ ثالیی چِ کٌس هی فکط ذَز ثب

 یکی ایي ٍ گصاضًس هی ثبلی ذَز ؾط پكت ضا ًظبهی تدْیعات زالض هیلیبضز 83 آهطیکبیی ًیطٍّبی. ثَز ذَاّس آهطیکب تبضید زض ذبضخی
 .«قس ذَاّس قٌبذتِ زٍضاى توبم ًظبهی ّبی قکؿت تطیي ثعضگ اظ


