
  1 
 

  

 

 تزاهپ پیطنهاد به سپاه واکنص
: عپاُ عیاعی هؼاٍى :اقتصاد دنیای

 ًخَاّذ اًدام ّا آهزیىایی تا ای هذاوزُ
 الذام خزأت ّن ّا آهزیىایی ٍ ؽذ

 تزاهپ .داؽت ًخَاٌّذ را ها ػلیِ ًظاهی
 ّای فؾار ٍ ّا تحزین تا وزد هی فىز

 اس خزٍج اس پظ آهزیىا وِ خذیذی
 تحویل اعالهی خوَْری تز تزخام

 ّن تِ ًَػی دچار ایزاى وٌذ، هی
 تِ ًْایت در ٍ ؽَد هی داخلی ریختگی

 خَاّذ تي آهزیىا تا ٍگَ گفت ٍ هذاوزُ
 در. ًیفتاد اتفالی چٌیي ػول در اها داد،
 وِ تَد ایي تز تزاهپ تین تقَر 97 عال
 ٍ ؽذ خَاّذ آؽفتگی یه دچار ایزاى
 هذاوزُ تِ تي فزٍپاؽی اس یرّای تزای

 چٌیي ػول در اها داد، خَاّذ آهزیىا تا
 ایي تِ ّا آهزیىایی ٍ ًیفتاد اتفالی
 ّای چیش تایذ وِ رعیذًذ تٌذی خوغ

 .وٌٌذ ّا تحزین ایي چاؽٌی را دیگزی
 در: وزد تاویذ عپاُ عیاعی هؼاٍى

 یه اس وِ تَدین ایي ؽاّذ خاری عال
 ّای عاسهاى فْزعت در را عپاُ عزف

 ًاٍ دیگز عزف اس ٍ دادًذ لزار تزٍیغتی
 اػشام هٌغمِ تِ را خَدؽاى َّاپیواتز

 در را خٌگی ادتیات ًَع یه ٍ وزدًذ
 آًْا تقَر رعذ هی ًظز تِ. گزفتٌذ پیؼ
 ًظاهی ادتیات ًَع یه اگز وِ اعت ایي
 ّای فؾار ٍ ّا تحزین چاؽٌی را

 ایزاى هلت تىٌٌذ، خَدؽاى التقادی
 خوَْری توزداىدٍل ٍ ؽذُ هزػَب
 ایي. دٌّذ هی هذاوزُ تِ تي اعالهی

 عخٌاى در تزاهپ وِ اعت چیشی ّواى
 اعت آهادُ وِ وزدُ اػالم خَدػ اخیز

 تواط اٍ تا اعالهی خوَْری هماهات تا
 عزدار. تٌؾیٌٌذ هذاوزُ هیش پای ٍ تگیزًذ
 دچار ّا آهزیىایی: وزد اظْار خَاًی
 ٍ ّغتٌذ ػقثاًیت ٍ آؽفتگی تز ًَػی

 در آًچِ ّز دارًذ وِ اعتیقالی خاعز تِ
 تتَاًٌذ تا اًذ آٍردُ هیذاى تِ دارًذ تَاى

 تؾىٌٌذ را ایزاى هلت عالِ 4۴ هماٍهت
 خوَْری دادى تي ّن اهز ایي ًواد ٍ

 تا فؾار تحت هذاوزُ تِ اعالهی
 .اعت آهزیىا دٍلتوزداى

 

 

 
   

  

 

 

 !بیفتذ؟ اتفاقی چه است قزار دیگز هاه دو
 ّوَارُ وِ ارٍپایی ٍ ؽَد هی هؼدشُ تیفتذ؟ خذیذی اتفاق چِ اعت لزار دیگز هاُ دٍ -1 کیهان:

 َّیت در خَّزی تغییز وزدُ، تذػْذی ٍ دؽوٌی ها تا ّوَارُ ٍ تَدُ آهزیىا تغلین ٍ رٍ دًثالِ
 سهاى هاُ دٍ ارٍپا هَضغ وؾف ٍالؼا آیا. دّذ هی اداهِ گذؽتِ هغیز تِ یا داد خَاّذ خَد هتقلة
  تزد؟ خَاّذ

 ها عؤال خَاب .ًذارًذ هغتملی ارادُ چَى تذٌّذ، ًذارًذ عَدتخؾی ٍ هَثز خَاب ّا ارٍپایی -2
 هؾىل: »گفت درعتی تِ وِ اعت ًْفتِ رٍحاًی آلای گذؽتِ چْارؽٌثِ عخٌاى در تؼذ، هاُ دٍ درتارُ
 هذاوزُ ٍلتی 83 عال. تَدًذ ًاتَاى هتاعفاًِ ػول همام در. داًذ هی وذخذا را آهزیىا وِ اعت ایي ارٍپا
 ووی اٍضاع االى داًغتٌذ؛ هی خَد وذخذای را آهزیىا ّا ارٍپایی ایٌىِ آى ٍ تَد هؾىلی وزدین، هی

 .« دارد ٍخَد تفىز ایي ّوچٌاى ٍلی ؽذُ تْتز
 اس یا ّغتین خزیذى سهاى حال در َىاوٌ ها ًِ؟ یا اًذیؾیذُ تذتیزی دٍلت چیغت؟ ها تؼذی گام -3

 اردیثْؾت 18 ّواى رٍحاًی آلای وِ تاؽذ حدت اتوام تِ اگز عَسی؟ فزفت ٍ سهاى دادى دعت
 دٍ ّای هْلت ػزالچی، ٍ ظزیف آلایاى ّن آى اس پظ ٍ داد فزفت ّا ارٍپایی تِ «ّفتِ چٌذ» پارعال

 ًظیز هحتَایی تی ٍ تزخاهی ضذ ّایُ ٍػذ تِ رًٍذ، ایي اها وزدًذ توذیذ تار پٌح چْار را هاِّ
 ! ؽذ هٌتْی SPV ٍ INSTEX واًال اًذاسی راُ
 ّواى ًیش حاال ٍ تَدًذ وذخذا هؼغل ّا ارٍپایی ّن لثل عال پاًشدُ گَیذ هی خَدػ رٍحاًی آلای -4

 در دٍلت تِ ّا دهَوزات تاسگؾت هؼغل یا آًْا اهیذٍار ٍ هؼغل ّوچٌاى تایذ چزا پظ خة. اعت
  تاؽین؟ آهزیىا

 اًتظار ٍ تؼلیك ٍضؼیت تَدى خغا ٍ تزخاهی عَسی فزفت درتارُ ًظیزی ون هلی اخواع اوٌَى -5
 . تاؽذ فؼلی هؼغلی ٍ ػولی تی اس خزٍج همذهِ تَاًذ هی وِ آهذُ فزاّن

 عپظ ٍ رٍیااًذیؾی ٍ آرسٍاًذیؾی پای وؾَر، ّای ظزفیت ٍ ّا فزفت تْتزیي اس عال ؽؼ -6
  .ؽذ تلف تزخام تا تاسی خاعزُ

. وزد ارادُ ٍ خَاعت تایذ فمظ. اعت هٌفؼت تگیزًذ، خا ّز اس را ضزر خلَ. ًیغت دیز ّن حاال -7
 ٍ این تَاًغتِ تارّا. تخؾذ هی ٍالؼیت را «تَاًین هی ها» ٍ آٍرد هی خَد تا را تَاًغتي وِ اعت خَاعتي

 .تَاًین هی ّن تاس
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 تهذیذ؟ یا فزصت ایزاى، اقتصاد بزای افغانستانی ههاجزاى حضور

 اها اختیاردارًذ در را وؾَر در ؽغلی فزفت هیلیَى 2.5 اس تیؼ حاضز حال در افغاًغتاًی هْاخزاى وِ اعت درعت -1 الف:

 تخؼ چزاوِ ّغت، غیزٍالؼی گزدد، وؾَر هَخَد تیىاراى تزای ؽغلی ّای فزفت افشایؼ هَخة ایؾاى تاسگؾت وِ تحلیل ایي
 ایي ٍ ّغتٌذ هؾغَل وؾَر ػوزاى ٍ عاختواى فٌؼت دعتی پاییي ّای ؽغل ًیش ٍ ؽْزی خذهات حَسُ در افغاًغتاًی هْاخزاى اػظن

 .ًذارد اعثیتٌ ایزاى وار خَیای ًیزٍی ّای ٍیضگی ٍ ؽزایظ تا ؽغلی ّای ردُ
 ؽْزّای در ػشیشاى ایي ؽغل اس تَخْی لاتل تخؼ ایٌىِ عثة تِ هْاخزیي، خزٍج فَرت در وِ دارد ٍخَد احتوال ایي -2

 ؽغلی ّای فزفت تقاحة خْت ؽْزّا تِ رٍعتائیاى ٍ وؾاٍرساى هْاخزت هَخة ؽْزی، ّای خذاتیت خْت تِ اعت، تشري
 .دّذ هی افشایؼ را ؽْزّا ًؾیٌی حاؽیِ ٍ ىرٍعتاییا هْاخزت اهز ایي ٍ گزدد آهذُ پیؼ

 در تخقَؿ تَلیذ ٍ وار ًیزٍی ّای ّشیٌِ ػوالً ٍ ؽذُ هؾاغل ایي تزای وار ًیزٍی ووثَد هَخة هْاخزیي، ایي خزٍج -3
 .یاتذ هی افشایؼ ؽذت تِ ػوزاًی، اهَر ٍ عاختواى فٌؼت

 وؾَر فادراتی ّای اٍلَیت اس پاییي، لیوت ٍ ویفیت خْت تِ ٍ داؽتِ رلاتتی لاتلیت ّا آى تَلیذات وِ ایزاى فٌایغ تزخی -4
 . ّاعت افغاًغتاًی وار ًیزٍی اختیار در گزدًذ هی هحغَب

. اعت گزدیذُ افغاًغتاى ٍ ایزاى تیي افغاًغتاًی ّای خاًَادُ ٍآهذ رفت هَخة ایزاى، در افغاًغتاًی ّای خاًَادُ حضَر -5
 ارسآٍری ٍ التقادی فَایذ اهز ایي وِ وٌٌذ هی عفز ایزاى تِ خَد الَام ذٍتاسدیذدی خْت تِ افغاًغتاًی ّا هیلیَى عاالًِ

 .دارد ایزاى تزای تَخْی لاتل
 فَرت التقادی هٌغمِ ٍ گوزن 88 اس وِ رعیذ دالر هیلیارد 3 حذٍد رلن تِ گذؽتِ عال عی افغاًغتاى وؾَر تِ فادرات -7

 فضای ایداد ٍ هْاخزاى حضَر تا علثی تزخَرد. اعت افشایؼ لاتل تزاتز ذیيچٌ تا رلن ایي وِ اعت حالی در ایي. اعت پذیزفتِ
 .داؽت خَاّذ تأثیز فادرات هیشاى ایي واّؼ در لغؼاً وؾَر، دٍ هلت تیي تٌؼ

 التقادی ّای ؽاخـ در تغشایی ًمؼ الولل، تیي التقاد در ّوغایِ وؾَرّای تیي اختواػی عزهایِ ایٌىِ، آخز ًىتِ ٍ -8
 .گزدد هی هختلف ّای تحزاى در ّا دٍلت ٍ ّا هلت ّوىاری ٍ تؼاهل هَخة اختواػی اػتواد ٍ عزهایِ ّویي. دارد وؾَرّا

 افشایؼ ایزاًی، واالی پذیزی رلاتت تَلیذ، رًٍك وار، ًیزٍی ّشیٌِ واّؼ هَخة افغاًغتاًی هْاخزیي حضَر درهدوَع
 .گزدد هی ّا هلت هاتیي فی اختواػی ایِعزه ارتماء ًْایتاً ٍ غیزًفتی فادرات افشایؼ اهىاى تَریغت،
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 !عذالتخواهاى به هطذار و فزیذوى حکن

 وار رٍی ّیچ تِ وؾَر وًٌَی ٍضؼیت تحلیل :وطن امروز

 چیش ّز اس تیؼ ًیش هذوَر اتْام ٍ دؽَاری. ًیغت آعاًی

 هغائل تا راتغِ در دٍلت هدوَػِ ًاهؾخـ ػولىزد هؼلَل

 ّوچٌاى آخز دعت دٍلت داًذ ًوی وظ ّیچ. اعت هختلف

 وٌتزل ٍ الالم تزخی وزدى وَپٌی تِ یا اعت آساد تاسار تِ هؼتمذ

 ّن دٍلت خَد گَیٌذ هی ؽَاّذ! داد؟ خَاّذ ضایتر ّا ًزخ

 ٍضؼیت ّن دیگز هتؼذد ٍ هؾاتِ هَارد در! داًذ ًوی دلیما

 .اعت ّویي

 ثزٍتوٌذاى، یاراًِ حذف عالهت، تحَل عزح تزخام، تٌشیي، 

 در تلٌذتاال لیغت یه ٍ خْاًگیزی دالر تذاٍم یا تؼغیلی

 ارّاو. دافشٍ فْزعت ایي تِ تَاى هی را هختلف ّای  حَسُ

 اعتخارُ اًگار. اعت هاًذُ تزسخی ٍضؼیت در ّاعت هذت

 ایي تا ّوشهاى! ایي ؽثیِ چیشی یا تاؽذ آهذُ هیاًِ آلایاى،

 داهي هحض دٍلتی تی اًگارُ تِ ّا حَسُ تزخی در وِ ػولی تی

 وؾَر ػوَهی افىار هدوَػِ هداسی، فضای حَسُ در سًذ، هی

 تاس ٍ تاخت تا وِ ضاییف. اًذ وزدُ پیذا را لزتاًی گَؽت حىن

 تز خافی حاوویت ّیچ تمزیثا ها خارخی، اختواػی ّای  ؽثىِ

 !آیذ ًوی تذػ ٍضؼیت ایي اس ظاّزا ّن دٍلت ٍ ًذارین آى

 فزیذٍى، حغیي حثظ حىن فذٍر» اها ّا عَصُ تؼذد هیاى در 

 تِ تَاى هی را گذؽتِ رٍسّای عی «هغتمز خوَْر رئیظ تزادر

 فغاد تا هثارسُ سهیٌِ در هثثت ٍ رٍؽي ًماط ایي اس یىی ػٌَاى

 دغذغِ وِ وغاًی ًگاُ در ظاّزا وِ اهزی. گزفت دعت عز تز

 ًثَدُ اّویت ٍ پزداخت ارسػ ٍاخذ چٌذاى دارًذ، ّن ػذالت

 هفاعذ تا ػذلیِ دعتگاُ تزخَرد وِ اعت حالی در ایي !اعت

 ٍ لاعغ هغتحىن، چٌیي گاُ ّیچ هغتمز خوَْر رئیظ ًشدیىاى

 اس یىی تزای حثظ حىن فذٍر. اعت ًثَدُ اؽاتهو تذٍى

 رٍؽي پزًٍذُ تِ تَخِ تا هغتمز خوَْر رئیظ یه درخِ الَام

 واهال ػشم وِ تاؽذ داؽتِ را تذیْی هؼٌای ایي تَاًذ هی اٍ

 ّیچ تَاًذ هی وِ ػشهی دارد؛ ٍخَد فغاد تا تزخَرد در لاعؼی

 .تاؽذ ًذاؽتِ تز در اعتثٌایی
 

 سیاسی تحلیل آهوسش
 ي زروگی کٍ کساوی. کىد رحم شما بٍ متعال خدای تا کىید رحم َم بٍ

 ي فردی گًواگًن َای تًاوایی ي مسؤيلیت ي قدرت ي امکاوات ي شًَ
 .وکىىد استفادٌ دیگران بٍ تعدّی راٌ در َا تًاوایی ایه از دارود، اجتماعی

 بٍ مًظّف را خًد خدا، بىدگان بقیٍ مقابل در بداویم؛ خدا بىدٌ را خًد
 ي رحمت باران گاٌ آن بداویم؛ اوصاف رعایت ي ویکی احسان، َمراَی،

 .کرد خًاَد وازل ما بر را خًد برکات ي بارید خًاَد ما سر بر خدا فضل

 

 انکارناپذیز/ روس گشارش

 «قٌبزی داریَش: »یبدداضت: هَسَی فخزالذیي سیذ - بصیرت پایگاه
 گفتِ ای هصبحبِ در تبسگی بِ هجلس ادٍار ًوبیٌذگبى اس ٍ طلب اصالح فعبل
 ٍ دّین ًسبت دٍلت بِ را کطَر فعلی هطکالت ٍ هسبئل ریطِ ایٌکِ: »بَد

 تَسط بیزٍى اس اهزٍس، هطکالت! این کزدُ اًصبفی بی است، هقصز اٍ بگَیین
. ضذ تحویل دٍلت بز تزاهپ آهذى کبر رٍی اس بعذ هخصَصبً ّب آهزیکبیی
 سیبست رٍی را خَد هٌفی تأثیز ًخستیي آهزیکب جوَْری ریبست اًتخبببت
 دٍلت هعزٍف طزفذاراى اس سیببکالم صبدق.« گذاضت ایزاى اقتصبد ٍ خبرجی

 یبدداضتی در ضذُ، ًباهیذ رٍحبًی دٍلت اس است سبلی چٌذ کِ اهیذ، ٍ تذبیز
 کوک بِ ٍ اقتصبدداًی ّیچ کوک بب دٍلتی ّیچ: »است کزدُ عٌَاى
 ًَبخت، آقبیبى. بگیزد را گزاًی ٍ تَرم جلَی تَاًذ ًوی ای بزًبهِ گًَِ ّیچ

 هسئَلیت اگز حبضز ضزایط در. دارًذ خَد جبی کِ ّوتی یب ٍاعظی
 دیگزاى ٍ «اسویت آدام» ،«کیٌش هیٌبرد جبى» بِ حتی را دٍلت اقتصبدی

 ٍجَد آیٌذُ بِ ًسبت اعتوبدی  ٍقتی. کزد ًوی فزقی ّیچ ًیش سپزدین هی
 جوالتی ٍ.« بگیزد را گزاًی ٍ تَرم جلَی تَاًذ ًوی دٍلتی ّیچ ببضذ، داضتِ
 جزیبى بِ ًشدیک ّبی چْزُ سَی اس رٍسّب ایي کِ دست ایي اس دیگز

 ٍ اًتقبدات کبّص بزای تالش ًَع تزیي تبسُ ضَد، هی هطزح اصالحبت
 طلب اصالح ًوبیٌذگبى ٍ طلببى صالحا حوبیت هَرد دٍلت اس ًبرضبیتی

 دًببل بِ ًذارًذ، ارائِ بزای قبَلی قببل کبرًبهِ ّیچ کِ آًْب. است هجلس
 کِ رٍضی ّستٌذ؛ طلببى اصالح قبَل قببل غیز عولکزد بزای تزاضی دلیل
 هطزح «پٌْبى دٍلت» یب «هَاسی دٍلت» هبًٌذ هببحثی طزح بب پیطتز البتِ
 عوَهی افکبر سَی اس ًپذیزفتي ٍ هزدم زدىًک استقببل دلیل بِ ٍ ضذُ

 طزح ٍ حل راُ ایي اًتظبر در احتوبالً کِ سزًَضتی! بَد خَردُ ضکست
 ٍ تٌبلی هحبسببتی، خطبی تعلل، کِ چزا بَد؛ خَاّذ ًیش جذیذ هببحث
 ّیچ بب آى سَء آثبر ٍ عول ایي ٍ است هزدم چطوبى بزابز در هذیزیت فقذاى

 تَاى ًوی کَدکبًِ ّبی تزاضی بْبًِ ٍ سبسی جولِ بب ٍ ضَد ًوی درهبى گفتبری
 .کزد اًکبر را ًبکبرآهذی


