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  حرف روز ▼

 !بشىاسیم را بازی زمیه

 اًتقبل ٍ سیبسی ّبی پذیذُ ظَْس ٍ تحَالت سشػت
 ثِ هجبصی فضبی هذد ثِ اهشٍص ػوَهی، افکبس ثِ آى

 ثب تحَالت ایي تغجیق گبّی کِ است سفتِ ثبال حذی
 ثشای ثظیشت، ثب ّب آى هحک ٍ اسصیبثی ّبی شبخض

 دام دس ّب آى افتبدى هَجت ٍ شذُ سخت ثشخی
 دس اظْبسًظش. شَد هی اًذاصّب دست ٍ غیشالصم حَاشی
 تْشاى، شْشداسی دٍلت، پیشٌْبدی کبثیٌِ خظَص
 ایي... ٍ سیبستوذاساى ثشخی سفتبس خظَص دس قضبٍت

. است کشدُ داؽ سا اظْبسًظشّب ٍ ّب تحلیل ثبصاس سٍصّب
 هٌبفغ ثش سا حضثی هٌبفغ کِ خبص ّبی گشٍُ ثشخی

 کِ کسبًی اص اًتظبس اهب! ّیچ کِ دّذ هی تشجیح هلی
 هلت هٌبفغ گشٍ دس دل ٍ داًٌذ هی اًقالثی سا خَد

 خَد اظْبسًظشّبی دس کِ است ایي اًتظبس داسًذ،
 .دٌّذ قشاس هذًظش سا ًکبت ثشخی

 :تحلیلی ًکبت

 هسبئل اسجحیت ٍ کشَس هسبئل ثٌذی اٍلَیت -1 
 هقبم سخٌبى دس کِ هَاسدی اص یکی. فشػی ثش اطلی
 جوَْسی سیبست حکن تٌفیز هشاسن دس سّجشی هؼظن
 اسالهی جوَْسی دس قذست اًتقبل ًَع شذ، اشبسُ ثذاى
 کِ آهشیکبست دس قذست اًتقبل ثب هقبیسِ دس ایشاى
 دس تحلیف ٍ تٌفیز هشاسن ثشگضاسی ایبم دس ثبیست هی

 اص ثخشی دس اهب شذ؛ هی «تشًذ» هجبصی فضبی
 اهش ایي ثِ پشداخت هجبصی، فضبی دس اظْبسًظشّب

 ػذم -2. گشفت قشاس دیگش هسبئل الشؼبع تحت
 تشیي کَچک کِ افشادی خظَص دس اظْبسًظش
 اص یکی. ًذاسین ػولکشدشبى خظَص دس اعالػبتی
 پیشٌْبدی کبثیٌِ خظَص دس هَسد ایي هظبدیق

 هجبصی فضبی دس هتأسفبًِ کِ است دٍلت
 دس هَج ایجبد ثبػث ًبطحیح ٍ غیشهَثق اظْبسًظشّبیی

 طشفبً ًیض آى پزیشش هجٌبی کِ شَد هی ػوَهی افکبس
 ًباهیذی ػبهل -3. است هجبصی فضبی ّبی شٌیذُ
 ٍاقؼیبت کِ آًچِ کبسشٌبسبى ػقیذُ ثِ! ًجبشین هشدم

 دٍلت دس ّب فشطت غلجِ اص حبکی گَیذ، هی هیذاًی
 هسئلِ ایي ٍ ّبست آسیت ٍ تْذیذات ثش سئیسی آقبی

 دس اهب است؛ ًوبًذُ هخفی ّن ػوَهی افکبس دیذ اص
 ٍ کَچک هسئلِ یک سش ثش اظْبسًظشّب اص ثشخی

 هخبثشُ ػوَهی افکبس ثشای ًباهیذی پیبم اّویت، کن
 کٌٌذُ تکشاس ًبخَاستِ دٍستبى ایي دسٍاقغ ٍ شَد هی

 !شًَذ هی دشوي حشف

 :ساّجشدی ًکتِ

 دس کِ ثبشین هشاقت ثبیذ کًٌَی حسبسی هقغغ دس 
 دشوي اگش شوب ًظش ثِ. کٌین هی ثبصی صهیي کذام

 فضبی دس سا کشَس کًٌَی فضبی قَت ًقبط ثخَاّذ
! کٌذ؟ هی ثشجستِ سا ًکبتی چِ ًوبیذ، تضؼیف هجبصی

 دػَاّبی ایجبد ششایظ، ثْجَد اص هشدم ًبهیذسبصی
 ثخشی فقظ ّب اٍلَیت کشدى فشاهَش ٍ سیبسی کبرة

 است تَعئِ ایي اص

 (ثشصکبس هظغفی: ًَیسٌذُ. )
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 افغاوستان تحًالت آخریه بر وگاَی

هشوض۲۳ثِساخَداستبًیهشاوضتػشفعبلجبىضذ،هیثیٌیپیصوِگًَِّوبى
اضشفدیگشسَیاص.استدادُلشاسوبسدستَسدسساوبثلوبهلتػشفاوٌَىٍسسبًذ
ضذُحبونوطَسایيدسدٍلتیثیاصٍضؼیتیاوٌَىٍضذُخبسدافغبًستبىاصًیضغٌی
است ایزبدثشایّبتالشثشخیٍایفشاهٌغمِثبصیگشاىتحشوبتهسبئل،ایيوٌبسدس.
استافغبًستبىوًٌَیتحَالتتشیيهْناصًیضهَلتدٍلتیه ٍهٌظَسّویيثِ.
 .استروشلبثلًىتِچٌذروشافغبًستبى،وًٌَیهسبئلاصثیطتشاعالعثشای

:تحلیلیّبیگضاسُ

۳۲اصگشفتًِطئتآى،دسآهذٍُرَدثٍِهشدّشدٍافغبًستبىوًٌَیتحَالت-1
سفتيثیياصًٍباهٌیثیطتشوِحضَسیاست؛وطَسایيدسآهشیىبحضَسسبل

افغبًستبى،دسعبلجبىسٍیىشد-۳.استداضتِپیدسساوطَسایيهْنّبیصیشسبخت
سشصهیٌیتػشفوِاستگضاسُایيثِهؼتمذعبلجبىاست؛غلحٍرٌگثشهجتٌی

ضَدهیسیبسیهسبئلدسصًیچبًِلذستافضایصهَرجبت ثِاثتذاهٌظَسّویيثِ.
وشدُتػشفسااستبًیهشاوضاوٌَىٍوشدالذامّبفشهبًذاسیٍّبضْشستبىتػشف
سیبسیهزاوشاتدسعبلجبىوِضَدهیهطبّذُاوٌَىالذاهی،چٌیيًتیزِدس.است
.ضَدهیسٍثشٍگشٍُایيهخبلفتثبضَدهیدادُوِپیطٌْبدّبییٍداسدساثشتشدست

عبلجبىوِاستثؼیذ.استلذستدسحذاوخشیهطبسوتثشهجتٌیعبلجبىساّجشد-۲
پزیششحىَهتیچٌیيتطىیلصیشاثشٍد؛رشیبًیتهحىَهتیهتطىیلسوتثِ

احضاةسَیاصتشاضیدضويهَرتًیضافغبًستبىداخلدسٍداضتًخَاّذالوللیثیي
ثبائتالفیحىَهتیهدسضشوتدًجبلثِعبلجبىدسًتیزِ.ضذخَاّذسلیتایفشلِ

ثیٌیپیص-4.ثبضذداضتِساآىاوخشیتعبلجبىوِدٍلتیسفت؛خَاّذلذستحذاوخش
دسسیبسیّبیرشیبىولیِاصهتطىلّوبٌّگیضَساییهآیٌذُدسوِضَدهی

اصسپسٍدّذتطىیلهَلتیدٍلتاحتوبالًضَساایي.ضَدتطىیلافغبًستبىداخل
ضَدتطىیلاغلیدٍلتآى،دسٍى دٍوِاًذوشدُهغشحساسٌبسیَایيثشخیالجتِ.
سیبسیّبیرشیبىاصهتطىلدٍلتیهیؼٌیضَد؛تطىیلافغبًستبىداخلدسدٍلت

سیبسیهَرَدّبیگشٍُصیشااست؛ثؼیذثسیبساهشایي.عبلجبىاصهتطىلدٍلتیهٍ
هطشٍػیتثشایًیضعبلجبىًٍذاسًذهَرَداختالفبتدلیلثِسادٍلتتطىیلتَاى

داسدّبگشٍُسبیشهطبسوتثًِیبصلذست،دسخَدحضَسثِثخطیذى تحَالت-5.
ثیطتشیگستشدگیتحَالت،ایيآیٌذُدسٍضذًخَاّذختنفؼلیهمغغثِافغبًستبى

وًٌَیتحَالتثشتأحیشگزاسیخَاّبىداخلیثبصیگشاىاصثسیبسیصیشاوشد؛خَاّذپیذا
داًٌذهیهوىيصهبىثْتشیيسافؼلیضشایظٍّستٌذ افغبًستبى،آیٌذُدسّوچٌیي.
.ثَدخَاٌّذثیطتشیآفشیٌیًمصخَاّبىًیضایفشاهٌغمِثبصیگشاى

 (فشّبدیهحوذسضب:ًَیسٌذُ)
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   اخبار▼

 جمًُر رئیس ای بًدجٍ دستًرات

یىطٌجِ)دیشٍصوِدٍلتالتػبدیّوبٌّگیرلسِدسسئیسی درِتىلیفتؼییيثشایضذ،ثشگضاس( وشدغبدسارشاییدستَسچٌذ14۲۲َث ّوِ-1:

اساِئاستَاسهجٌبییهثشثَدرِدسآهذّبیثخصثشآٍسداصٍالؼیػذد-۳.ثبضٌذداضتِثَدرِهَرَدٍضؼیتاص«ضٌبختگضاسش»یهثبیذّبدستگبُ

هتونػٌَاىِثایاغالحیٍِاًزبم14۲۲سبلثَدرِاغالح-4.ًشٍدثبالوطَسپَلیپبیِػٌَاىّیچِثوِدّذاًزبمساوبفیًظبستهشوضیثبًه-۲.ضَد

ِثدٍلتثذّی-6.ضَدآغبصهزلسّوبٌّگیثب14۲1ثَدرِالیحِسبصیآهبدُثشایّبفؼبلیت-5.ضَداساِئهزلسِثالصمّبیثیٌیپیصثبثَدرِ

ثبًه-8.ضَدهطخعٍضفبفدلیمبًدٍلتیّبیضشوتٍدٍلتثِهشثَطثذّىبسیهیضاىٍثذّىبسّب-7.ضَدضفبفثبیذّبثبًهیبارتوبػیتأهیي

وبسدستَسدسرذیغَستِثّبّضیٌِوبّص-9.وٌٌذثشعشفتَسمًشخخػَظدسساخَداختالفاػتجبس،هَسدهشوضدٍػٌَاىِثآهبسهشوضٍهشوضی

دسآهذّبیافضایصثشای-11.ثبضذػذالتثشهجتٌیتَسمثبّبحمَقسبصیهتٌبستٍثبضذهَسدتَرِحتوبًاػتجبساتتَصیغدسػذالت-1۲.گیشدلشاس

دلیكوبسضٌبسیوبسیهثبثبیذثَدرِسبختبساغالح-1۲.ثذاًٌذهَظفهبلیاًضجبطثِساخَدضبىثبیذّبثخصّوِ-1۳.ضَدتالشوطَسثَدرِ

 .ضَداًزبم

 رسیذ؟ َذفش بٍ افغاوستان در آمریکا آیا

سفغافغبًستبىدسحضَسهبىاصهبّذف:»گفتوبثلثِعبلجبىرٌگزَیبىٍسٍدثٍِاوٌصدسآهشیىبخبسرٍِصیشثلیٌىي،آًتًَیاسپَتٌیه،گضاسشثِ

هذتدستمشیجبًعبلجبىداد،احتوبلثلیٌىي.ثوبًٌذافغبًستبىدسوًِیستّبآهشیىبییًفغِثدیگش.وشدینهحمكساّذفایيوِثَدتشٍسیسنخغش

ًیشٍّبیوِاستایياهشحمیمت:»وشداضبفِاٍ.«ضذهیهستَلیافغبًستبىولثشوشد،ًویخبسدوطَسایياصساًیشٍّبیصآهشیىباگشحتیوَتبّی

افغبًستبىاصًیشٍّبیصخشٍداػالمثبثبیذىپیصسٍص4۲وِاستحبلیدسآهشیىبخبسرٍِصیشّبیگفتِ.«وٌٌذدفبعوطَسضبىاصًتَاًستٌذافغبى

اص.وٌذهمبثلِ(ًظبهیضجًِیشٍیّضاس75حذٍدثب)عبلجبىثشاثشدستَاًستخَاّذًظبهیًیشٍیّضاس۲۲۲داضتيثبافغبًستبىوِثَدوشدُثیٌیپیص

شرشدتػشیحثِافغبًستبىدسحضَساصآهشیىبّذفدیگشسَی چیضیآىاهبثَد،وطَسایيثشعبلجبىحىَهتثشدىثیياصپیص،سبل۳۲دسپسشَث

 .استعبلجبىهزذدآهذىوبسسٍیضَد،هیهطبّذُوطَسایيدسآهشیىبیی،دالسهیلیبسدّبخشدثبٍسبل۳۲اصثؼذوِ

 آيروذ می پىاٌ ایران مرزَای بٍ کٍ افغاوستاوی اتباع برای مًقت اسکان طرح

اسىبىسًٍذتطشیحدسلبسویحسیي.وشدتطشیحساوطَسهشصیاستبىسِدسافغبًستبًیاتجبعهَلتاسىبىعشحوطَسٍصاستهشصیاهَسهذیشول

هطتشنهشصثلَچستبىٍسیستبىٍرٌَثیخشاسبىسضَی،خشاسبىاستبىسِهحذٍدُثبافغبًستبىوطَس:گفتوطَسهشصّبیدسافغبًستبًیاتجبع

ثبساآٍاسگبىهَلتاسىبىعشحاستبىسِدسساستبّویيدس:»افضٍدٍی.«ثَدضذُاًزبمضشایظایياصًبضیآٍاسگبىثیٌیپیصلجلّبهبُاصٍداسد

ضبهلاسبسیهلضٍهبتاسائٍِهَلتاسىبىٍسٍد،هذیشیتعشحایيدس.وشدینتْیِوطَسهبىاسالهیٍاػتمبدیاثؼبدٍثطشدٍستبًِهجبحجثِتَرِ

.ضذخَاّذاًزبموطَسضبىِثثؼذسٍصسِیبدٍحذٍدتباتجبعثبصگشداًذىاٍلَیتثبهَلتاسىبىایيتشدیذثی.گشفتلشاسهذًظش...ٍاسىبىتغزیِ،

اصفؼلیضشایظدسآٍاسگبى:»افضٍدًیستٌذ،ػبدیّبیخبًَادٍُافشادهؼوَالًفؼلیضشایظآٍاسگبىایٌىِثشتأویذثبوطَسٍصاستهشصیاهَسهذیشول

َلیتداسایوِّستٌذافشادی هشارؼِوطَسهشصّبیِثًظبهیادٍاتثبوِّستٌذًظبهیافشادیبٍّستٌذافغبًستبىّبیٍالیتٍپبسلوبىدٍلت،دسهسئ

تمبلثشایافغبًستبًیَّاپیوبّبیخبسرِ،اهَسٍصاستسایضًیثبٍگیشًذهیلشاساستصاختیبسدسهشصدسافشادایي.وٌٌذهی ِثوطَسضبىثِافشادایيًا

 .«آیٌذهیایشاى
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ضبءاهللاى»اهلللجٌبىدیشٍص)یىطٌجِ(دسسخٌبًیتأویذوشد:دثیشولحضة / وٌینًػشاهلل:ثٌضیيٍگبصٍئیلوبىسااصایشاىٍاسدهی ◄
ثِاعالعضوبخَاّنسسبًذثٌضیيٍگبصٍئیلاصایشاىثِلجٌبىخَاّذ سیذحسي«.سسیذٍهيعیدٍسٍصآیٌذُهَػذدلیكآىسا

سبختِ ًػشاهللحَادثلجٌبىسا افضٍد: داًستٍِ اًذتزشثِّبیآهشیىبییثستِّبیوِدلثٍِػذُلجٌبًی»ٍپشداختِسفبستآهشیىب
سفبستخَ آًبىاص دٌّذ. لشاس همبثلچطنخَد دس ّشدافغبًستبىسا هذیشیتهید، هیلیَىٍهشدسا آهشیىب افغبًستبًیساوٌٌذ. ّب

 .«گشسٌِ،تطٌٍِآٍاسُثِحبلخَدسّبوشد

دس»ًوبیٌذُهزلسدسخػَظاداهِهزاوشاتثباػضبیثشربم،گفت:«هحوذاسوبػیلوَحشی» / هٌغكایشاىثشایاداهِهزاوشُ ◄
ساثغِایيدس ٍثحجایٌىِهزاوشُاداهِپیذاًىٌذهغشحًیست.هسئلِایياستوِوٌذدٍلتسیضدّنًیضهزاوشاتاداهِپیذاهی

ایيضوبگَیٌذهیّبآى.وٌیناستفبدُغیشًظبهیاهَسثشایایّستِفَایذٍفٌبٍسیاصخَاّینهیهب.دادًخَاّینثبدػٌَاىّیچثِ
اگشلشاساستهبهَضهًذاضتِثبضین،ًذاضًفَرهٌغمِدسگَیٌذهیثبضیذ،ًذاضتِساتىٌَلَطی تِثبضیذ،هَضهًذاضتِثبضیذ.

 .«ّبّنًجبیذداضتِثبضٌذآى

هیلیَىدُصٍاوسي،5۲اآلىثِاًذاصُتَلیذ»سئیسگشٍُداسٍییثشوتگفت: / هیضاىهَرَدیهَاداٍلیٍِاوسيثشوتدسوطَس ◄
گَیٌذهطىلطل،فیلشٍوطتسسبًین.ایٌىِهیهیلیَىدُصهی1۳۲سٍصآیٌذُهیضاىهَاداٍلیِساثِاًذاص۳۲ُهَاداٍلیِداسین.ظشف

 .«دالساستهیلیَى16۲گزاسیٍاوسيثشوتسلَلداسین،دسٍؽاست.ولسشهبیِ

ًخست / هأهَسیتاًگلیسدسافغبًستبىچِثَد؟ ◄ افغبًستبىپیبهذّبییثشایحضَساًگلیسدس»ٍصیشاًگلیسگفت: تغییشًظبمِ
ًبگفتِپیذاستوِ«.سبلپیصدسآًزبآغبصضذ۳۲آًزبخَاّذداضتٍچیضیوِاهشٍصضبّذآىّستینپبیبىهأهَسیتیاستوِ

ثبهأهَسیتاًگلیسدس ثَدٍآىحزفعبلجبىاصلذستسیبسیافغبًستبىثَد؛ تشسینوشدُ افغبًستبىّوبىچیضیثَدوِآهشیىب
ًبچبسایيغحٌِساخبلیوشدًذتبضبّذخشٍددستِخبلیًیشٍّبیآهشیىبییاصایيوطَس،اًگلیسٍدیگشوطَسّبیػضًَبتًَیضثِ

 .ًبپزیشثؼذیًجبضٌذضشسّبیرجشاى

وٌٌذُاًػبساهللیويدسخػَظحَادثافغبًستبى،هحوذػجذالسالم،سئیسّیئتهزاوشُ / ٍاوٌصاًػبساهللثٍِلبیغافغبًستبى ◄
سبلاضغبلگشیدسافغبًستبىضىستساسلن۳۲ّشاضغبلگشیچِصٍدیبچِدیشپبیبًیداسد.آهشیىبپساص»دسغفحِتَئیتششًَضت:

گیشًذ؟هضدٍساىدضوياهبآیبوطَسّبیدضوياصآىدسسهی»اهبساتیػلیِهلتیوي،اضبفِوشد:-الفسؼَدیاٍثباضبسُثِائت«.صد
آٍسد،ثلىِّبثِاسهغبىًویّبػلیِهشدمیهوطَسرشماستوًِِوطَسًٍِاستصثشایآىثبیذفىشوٌٌذوِتىیِوشدىثِخبسری

 .«ثَدّبضىست،رلتًٌٍگخَاّذآىػبلجت

 


 خبر ویژه▼ 

 افغاوستان در ایران َای ومایىذگی يضعیت آخریه

ًوبیٌذگیپٌذ:»داضتاظْبسافغبًستبىدسایشاىاسالهیروَْسیّبیًوبیٌذگیٍضؼیتخػَظدسخبسرِاهَسٍصاستسخٌگَی
هضاسضبهلًوبیٌذگیسِاصلجلهذتیاصهبّوىبساىلٌذّبس،ٍّشاتآثبد،راللضشیف،هضاسوبثل،ضبهلافغبًستبىدسوطَسهبى
وِثَدایيثٌذیروغدالیلیثِالجتِ.وشدًذهیپیگیشیوبثلاصساخَدّبیفؼبلیتٍثَدًذضذُخبسدلٌذّبسٍآثبدراللضشیف،
دس.داسًذحضَسهحلیوبسوٌبىاصًفشچٌذًٍگْجبىتٌْبًوبیٌذگیسِایيدسحبضشحبلدسًٍطَداػالمّبًوبیٌذگیایيتؼغیلی
هَسد ًطَدهختلسفبستضشٍسیّبیفؼبلیتوِربییتبٍگشفتِغَستًیشٍّبتملیلوبثلدسایشاىاسالهیروَْسیسفبست

ثَدُسالهتدسهبّبیدیپلوبت:»افضٍدًیضّشاتدسایشاىاسالهیروَْسیسشوٌسَلگشیهَسددسصادُخغیت.«اًذثشگطتِّوىبساى
.«ثوبًٌذثبلیًوبیٌذگیهحلدسفؼالًوِضذُدادُتشریحاعویٌبىرْتثِاهبًذاسًذایشاىثٍِآهذسفتثشایهطىلیٍ


