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 تفسير غلط از مشارکت مردمي!           روز حرف▼

سپری شدن قریب به یک ماه از انتخاباات سایزدهمین دوره  رغمهب

نتیجااه هااا و تیساایرها از ریاساات جمهااوری هم نااان معنایابی

رفتارهااای  شناساایآسیب، و مشااارکت مااردم رأینااوع انتخابااات، 

دیاروز فاائزه هاشامی باا اداماه دارد.  جریانی و نامزدهای انتخاباتی

کارد و ای مصاحبههمین موضوعات صوص خدر آرمان ملی  روزنامه

بار  تأکیادساا  جااری باا  خارداد 62ت از انتخاباارا  تیسیر خاود

تیسایرگرانه . نگااه ارائه نماوداصالحات  گروهیدرون شناسیآسیب

مشارکت و چرایی عادم حضاور بایش از خانم هاشمی در خصوص 

بیا  آن باا کاه ت وی اسات  فردمنحصربه ایگونهبهنیمی از مردم 

دیگار های صحنه پی یده انتخابات و حتای اظهاار نظارات واقعیت

دشامنان انقاالو و حزبی و جریاانی وی و تحلیال گران همتحلیل

وی در فارازی از دارد. فاحشای بسایار فاصاله نیز میسرین خارجی 

درصادی کاه در انتخاباات  04ش از بای» گیات  ی خاودمصاحبه

متیاوت به  هاینگاهای باطله با آر درصد 41 عالوهبهشرکت نکردند 

به نداشتن راب ه باا آمریکاا، عربساتان و  نهگیتند.  نه خیلی چیزها

سایر کشورها، نه به سیاست خارجی تهاجمی، نه به تسال  میادان 

... بر دیپلماسی، نه به هرگونه تبعیض اعم از اعتقاادی و جنسایتی، 

 ....«و  و فساد ، نه به رانتساالریشایستهتوجهی به نه به بی

خانم هاشمی در حالی ایان انتقادهاا را پیاام  -4 :نکات تحليلي

صاحت تحلیال وی نیاز را بار ناماد کاه اگار فار  انتخابات می

ها و نقاای  مسبب این کاستیچه کسی کرد  سؤا باید  ،بگذاریم

دولاات در دسااتان روحااانی و بااوده اسااتر مگاار هشاات سااا  

 خاندان هاشمی نبوده استر! موردحمایت طلباناصالح

آرای باطلاه  اتیاقاًکنندر تیسیر می گونهاینکجا آرای باطله را  -6

منتقد وضعیتی بودناد کاه دولات  شدتبهآرای کسانی است که 

به نظام اسالمی  ازآنجاکهاما  ؛شما به وجود آورده بود موردحمایت

های برای عدم حضور در پاای صاندو  و حجتیبودند  مندعالقه

 ن انقالو و اسالمدشمنا سوءاستیادهو آن را موجب  نداشتند رأی

 !دادند رأیحاضر شدند و سیید  گیریرأیدانستند در می

و م العاه های دنیا در همه انتخابات ،جهانی هایبررسیطب   -6

 65تا  60  از متوسایران جمهوری اسالمی انتخابات  62بیش از 

 ،درصاد 04لذا با کسار ایان رقام از دهند. نمی رأیدرصد مردم 

 شود.خانم هاشمی روشن میو تیسیر  استدال نادرستی 

هاا و پیامادهای رفتاار در پیام تأمالتیسایر و  :نکته راهبردی

نتیجاه زماانی منجار باه الزم اسات و زبی و جریانی حانتخاباتی 

بتنای بار واقعیاات صاحنه درسات و م شناسیآسیبشود که می

اشاتباهات تحلیل شود و از اشتباهات درس گرفته شاود و اال در 

 پریشان( اهللفتح)نویسنده   خواهد چرخید! پاشنهبر همان 

 

 
 

 

 

 
 

 ؟!سال 02پس از  ،اعتراف به شکست                       روز گزارش▼

از  دیبا انتقاد شد یساب  سازمان ملل در گیتگو با شبکه راشاتود یحاتیکارشناس تسل «تریاسکات ر»

از  کدامهیچبه  کایآمر»کرد و گیت  کشور در افغانستان را شکست محض عنوان  نیا اتیلمع کا،یآمر

 نیکه مردم ا کندمیافغانستان را ترک  یسا  در حال 65نکرد و اکنون پس از  دایاهداف خود دست پ

 بهنیز با اعتراف  دیکاخ سی یسخنگو «.نرم کنند وپنجهدست تنهاییبه کایآمر هایافتضاحبا  دیکشور با

 عنوانبه یابه خانه لحظه ییکایآمر اننظامی ازگرداندنب از پس»، گیت  در افغانستانکشورش شکست 

ساله است که  65 یجنگ نای داشت. میانجام شد را نخواه زیآمتیما در افغانستان موفق مأموریت نکهیا

 گرفت،یکشور نم نیاز ا روهایبه خروج ن میتصم دنبای اگر صورت نگرفته است. یروزیپ ینظام  یاز طر

 یدر نشست خبرنیز  کایآمر یجمهورسیرئ .«داشت ییکایآمر انیمنظا یبرا یجد یامدهایپ

با داخلی توصیف کردن موضوع پیشروی نیروهای طالبان، از تصمیم ق عی کشورش برای  ،41/1/4155

 یبرا شیسا  پ 65که  ییهااستیبه س تواندینم متحدهاالتیا  »گیت خروج از افغانستان خبر داد و

 .«میامروز پاسخ ده یدهایبه تهد دیادامه دهد. ما با ،ان در نظر گرفته بودندآن زم یدهایمقابله با تهد

 یو ندارد. کایبه آمر یاست و ارتباط یجنگ داخل کی افغانستان هایدرگیریباور است که  نیبر ا یو

مردم افغانستان  مسئولیتح  و  نیو ا میملت باش کی گذارهیکه پا میکرد  ما به افغانستان نرفت حیتصر

کشور خود را اداره  خواهندیچگونه م نکهیخود و ا ندهیدر مورد آ رندیبگ میتصم تنهاییبهاست که 

 نیاو با اشاره به اشغا  ا .!«یکشور چینتوانست مردم افغانستان را متحد کند، ه یکشور چیکنند. ه

ضاع در دست گرفتن کنتر  اوبه یبرا یدر قرن نوزدهم و سپس تالش شورو سیانگل یکشور از سو

 .«میفهرست اضافه کن نیرا هم به ا کایآمر دیناکام ماند و با تالشهر دو »کرد   حیتصر ،افغانستان

 یبرقرار ، حذف طالبان وحضور در افغانستان یبرا هاآمریکائیپررنگ  یاز ادعاها یکی: گزاره تحليلي

کشورِ  نیا یدرحالآمریکا وز امر ماجرا گذشت و نیسا  از شروع ا 65 بود.در این کشور و آرامش  تیامن

آواره  هامیلیونعالوه بر هزاران کشته و که  کندمیاز گذشته را ترک  ترقوی یطالبان یدارا و ترناآرام

 ،کندمیبایدن ارائه  که یبه استناد آمارناامنی و تولید مواد مخدر در افغانستان،  سابقهبیافغان و رشد 

. ماحصل این حضور اشغالگرانه بوده است ،آمریکاییکشته  6105و  نهیدالر هز اردیلیم هزار کیحدود 

ت. این در حالی است که اوضاع ترک افغانستان اس در حا امروز  یافتضاحچنین با  ایدن ابرقدرت

ندارد و  تعریییقابل وروزحا در سوریه و عرا  نیز  ازجملهنیروهای این کشور در سایر نقاط غرو آسیا 

در . است محتملزیر امور خارجه روسیه، احتما  خروج آن از سوریه و عرا  نیز والوروف، به بیان 

حوادث  هوشمندانه لیتحل با رصد و رانیا مق ع فعلی که ضعف دشمن آمریکایی آشکار شده است،

آمریکا در این بازه  هایبرنامه ازجمله. کند یریجلوگبعدی  یمحاسبات یهاخ ا از بایستمی، من قه

تروریستی هم ون داعش در من قه است تا بلکه اهدافی  هایگروه، با تقویت پایدار ناامنی زمانی، ایجاد

 (انیعباس نی  حسسندهی)نو. دنبا  شودنیروهای نیابتی  واس هبهکه با حضور مستقیم به دست نیامد، 

 ری ايراناستقبال و قدرداني افغانستان از ميانجيگ            خبر ویژه ▼

دولت این کشور و  یهائتیهپیشین افغانستان از نشست اخیر میان  جمهورسیرئحامد کرزی 

 صلح راستای در مؤثر گامی» طالبان که در تهران برگزار شد، استقبا  کرده و گیت که این رخداد، 

جنگ یک کرزی از بیانیه مشترک دو طرف که در آن تداوم «. است بوده[ افغانستان] کشور این در

باید بر یافتن  هاتالشتهدید برای امنیت افغانستان تلقی شده بود و بیان کرده بودند تمامی 

یش هاتالشاز ایران به خاطر  نیهم ناو   .و سیاسی متمرکز شود، استقبا  کرد آمیزصلحراهکاری 

اقداماتی  برای برگزاری و میزبانی این نشست قدردانی کرده و ابراز امیدواری کرد که دو طرف

ستان نیز ناجیا انوری سخنگوی وزارت صلح افغان  .برای موفقیت روند صلح بردارند مؤثرترو  تریجد

گیت  هدف این نشست ایجاد  بارهدرایناو   .االفغانی در تهران تمجید کرداز برگزاری مذاکرات بین

انوری   .نستان و طالبان استافغا کنندگانمذاکرهمیان  ترنزدیکزمینه اعتماد برای رواب  دوجانبه 

 د.بودن آن هستن بخشنتیجهادامه داد که ملت افغانستان خواستار سرعت یافتن مذاکرات و 
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 اخبار ▼

 امور خارجه دولت سيزدهم وزارت نقشه راهي برای

وزیر امور خارجه دولت سیزدهم باید »سییر پیشین جمهوری اسالمی ایران در چین گیت  

این بسیار . خودش را روی کشورهای من قه و همسایه بگذارد درصد از تمرکز کار 05حدود 

موضوع مهمی از جهات مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و اولویت 

جواد  .«ما باید تقویت و تحکیم رواب  با کشورهای من قه و همسایه باشد وچرایچونبی

اشد و بنابراین در تمام باید سیاست خارجی در خدمت اهداف داخلی ب»  افزود منصوری

توانیم از رواب  های مختلف وزارت خارجه این اصل حاکم باشد که چگونه میتصمیمات و بخش

های در دولت متأسیانه .خارجی برای تقویت ایران، خوداتکایی و استقال  کشور بهره ببریم

ویت بخش گذشته به تقویت بخش اقتصادی وزارت خارجه اعتنایی نشد و بنابراین برای تق

بایست تعدادی افرادی که مسل  به مسائل اقتصاد داخلی هستند در اقتصادی وزارت خارجه می

 اطالعیبیرا یکی از مشکالت وزارت امور خارجه وی  .«این وزارتخانه به کار گرفته شوند

وجود رایزنان دانست و شرای  اقتصاد داخلی، نیازها و راه رفع مشکالت  از کشورهای دیپلمات

 .ها برشمردضرورت ازجملهخارج از کشور را ایران در های اقتصادی متخص  در سیارتخانه

 عمان: ايران به دنبال صلح و ثبات در يمن است

به مسائل مختلیی  «الشر  االوس »ی عمان، در مصاحبه با روزنامه سعودوزیر امور خارجه 

مسائل سیاسی  ترینمهموی یکی از  .پرداخت یمن نقش ایران در من قه و پرونده ازجمله

بسیار برای پایان دادن  با تالشمستمر و  صورتبهما »کشورش را مسئله یمن دانست و گیت  

ری صلح و برای برقرا -تا جای ممکن -به رنج ملت برادر یمن، متوقف کردن جنگ و کمک 

کنیم. این کشور همسایه ماست. ما دین، زبان و پیوندهای مشترک، ثبات در این کشور تالش می

نقش ایران در در خصوص  یسؤالوی در پاسخ به «. داریم هاآن با اجتماعی  رواب  فرهنگی و

 و  صلح یبرقرار برای هاتالش  ما بر این باوریم که نقش ایران حمایت از»، پاسخ داد  بحران یمن

 عنوانبهآیا عمان  که  سؤا البوسعیدی در پاسخ به این «. هستیم آن خواهان ما که است ثباتی

گام بر  [با رژیم صهیونیستی] سازی رواب عادی یسوبهسومین کشور حاشیه خلیج ]فارس[ 

 اما در کنار حقو  مشروع؛ ما سومین کشور خلیج ]فارس[ نخواهیم بود»، افزود  خواهد داشتر

انتظار داریم  طورنیهم .گذاریمهای حاکمیتی کشورها احترام میمردم فلس ین، ما به تصمیم

 «.دیگران به تصمیمات حاکمیتی ما احترام بگذارند

 ها پس از تولد فرزند چهارمبه خانواده يونيليم 0۱ کمک

در زمینه  وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خرداد 40مدیرعامل بنیاد  «سیدعبداهلل ارجائی»

در »  داد و افزودخبر  «6مثبت »  اندازی باشگاهاز راه در کشور، تحدید نسل و افزایش فرزندآوری

تولد فرزند به  محضبه هیتومان هد ونیلیمکیطرح پس از تولد فرزند چهارم در خانواده،  نیا

تومان  ونیلیم 45مادر و کودک و  دوساله یلیتکم مهیتومان سهام به فرزند، ب ونیلیمادر، دو م

وی  .شودیاء مو پوشک به انتخاو پدر اهد ییمواد غذا رخشک،یش ازجملهارزا   یشتیبسته مع

آزمایشی در استان قم و با همکاری استانداری قم آغاز  صورتبهخاطرنشان کرد  اجرای این طرح 

آغاز طرح ارجائی از  .سراسری در کل کشور گسترش خواهد یافت صورتبه یزودبهشود و می

 نابارور زوج هزار 45  ،در حوزه جمعیت»  نیز خبر داد و اضافه کردهای نابارور کمک درمانی زوج

 نامثبت .4016IR م داد که متقاضیان باید در سامانه جامع خدماتخواهی قرار پوشش تحت را

میلیون  45بالعو  برای درمان و کمک میلیون تومان  4در این طرح به هر خانواده  .کنند

 .«گیردتعل  میدرصد  1تومان وام با کارمزد 

 مشکل برق کشور؛ سوء مديريت يا ماينرها؟!

را بر   عیو توز دیدر قبا  تول رویفتار وزارت نر در حالی اصل نود ونیسیکم سیرئ «پژمانیر»

م البات  یماه تمام است که بخش خصوص 45»که   کندمیتوصیف کرده و اضافه « فشل کامالً»

، یکی از علل مهم کمبود صنعت بر  یسخنگو، «بر  نگرفته است دیخود را از دولت بابت تول

 45تا  هاخاموشیوی با قو  برطرف شدن  .داندیمبر  را استخراج غیرمجاز رمز ارزها در کشور 

بر   دیکه معاد  تول میاکرده یآورجمع نریهزار ما 655 حدود اآلن تا»روز آینده، گیته است  

 «.است یمگاوات 105 روگاهین کی

 اخبار کوتاه

 /نيمنافق رکيدر س هايبه حضور غرب زادهبيواکنش خط ◄

به نشست  ،ان در توئیتیسخنگوی وزارت امور خارجه کشورم

واکنش نشان داد   گونهاینوبیناری سازمان منافقین 

خود را ارزان فروخته و در  یخودفروخته غرب استمدارانسی»

فرقه  کیاند که توس  اروپا شرکت کرده یزبانیبه م یرکیس

آغشته است.  هایرانیبرگزار شده و دستش به خون ا یستیترور

 یاکاریبه ر ،یرانیضدا یهاو عقدهپو   یبرا ریناپذیریع ش س

 .«دامن زده است یآور غربشرم

 جمهوررئیس فراهم است/در کشور امکان تحول : يسيرئ ◄

ر کشور مبارزه با فساد د فضای امروز»  اظهار داشت منتخب

 شیافزا نیروند و هم ن نیبا ادامه ا دیشده است و با جادیا

 شیرا افزا نظامبهو اعتماد مردم  یاجتماع هیسرما ،یکارآمد

 دورازبهچابک است و  ینظام ادار ازمندنی هاوعده تحق  .میده

 با .میداریبرمها گام تحق  وعده ریمعمو  در مس یبروکراس

 یانسان یروین ،یو معنو ینات مادکه از امکا شناختی به توجه

معتقدم که راه  ،و توان جوانان دارم رانیمد یکارآمد، اراده جد

 .«از مشکالت کشور وجود دارد رفتبرون

 سیرئ /افتهيجهش یواکسن پاستور بر کرونا یباال ييکارا ◄

واکسن  یبرا یمجوز اض رار هرمایت 2»  اعالم کرد پاستور تویانست

واکسن  نیا جنتای شدن منتشر از بعد پاستورکووک صادر شد.

 ۲6 افتهیجهش یهاروسیواکسن در مقابل و نیمشخ  شد، ا

از فُرم  یرجلوگی در پاستورکووک واکسن درصد موف  بوده است.

 داشته است. ییصددرصد کارا ،ریوممرگو  یماریب دیشد

 لیتحو یهیته جار« پاستوکووک» یهاواکسن یسر ننخستی

مهر  لاوای تا استیاده شود. یعموم ونیناسیتا در واکس شودیم

که با گذشت زمان،  شودیانجام م یاتیعمل صورتبهواکسن  دیتول

 .«کندیم دایپ شیافزا دیمقدار تول

 عضویک  /!در مجلسجديد وزارتخانه ايجاد طرح  ◄

 یوزارت راه و شهرساز کیطرح تیک»  گیت مجلس رئیسههیئت

در مجلس  یو مسکن و شهرساز یه دو وزارتخانه راه و ترابرب

تا در  مهستی آن دنبا  به ما» افزود  مجتبی یوسیی«. خورد دیکل

حوزه  تیشود و با توجه به اهم ییطرح اجرا نیا زدهمیدولت س

 عنوانبه کیجدا و هر گریدو حوزه از همد نیراه و مسکن ا یکار

 .«دهند وزارتخانه مستقل به کار ادامه کی

 رکلیدب/ کرد ميرا رها نخواه هاييکايعراق: آمرجنبش النجباء  ◄

 میرا رها نخواه هاییکاآمری ما»  اعالم کرد جنبش النجباء عرا 

وجب از خاک عرا  از لوث  نیآخر یکرد و مقاومت تا آزادساز

وی خ او به نیروهای  .«در چشمتان خواهد بود یشما خار

 دشوی رجخا عرا  از»در کشورش گیت   هاییآمریکاییاشغالگر 

 د،یده انیآشکار و مخرو خود در کشور ما پا یهاو به دخالت

 .«دیعامل مشکل ما شما هست نیشتریب رایز

 دجدی قانون /گريماه د ۶طال از  افزودهارزش اتيحذف مال ◄

از اصل طال هیته گذشته  اتیو حذف مال افزودهارزشبر  اتیمال

به  یاتیآن بر اساس اعالم سازمان امور مال یاجرا یابالغ شد، ول
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