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 !اعتماد یرأ دشوارن وآزم           روز حرف▼

ه یدخود رس یانیپا یزدهم به روزهاینه دولت سیکاب یبررس

 ،نهیاعضا کاب یاظهارات موافقان و مخالفان مابقا بامروز است و 

 یشنهادیپ یدر مورد وزرا یریگیرأ ،فردا چهارشنبه احتماالً

شده و تکلیف کابینه دولت انجام مجلس  یدر صحن علن

 خواهد شد.سیزدهم مشخص 

مجلس انقالبی در آزمونی سخت و  -2 :يليتحل یهاگزاره

حکیمانه که  حساس قرار دارد و امید آن است که با رفتاری

و درک  یساالرستهیشا، کارآمدسازی، ییگراقانونبرآیندی از 

ه و ضمن آنکه مصلحت است، به مواجهه با وزرای پیشنهادی رفت

دولت انقالبی خواهد بود، استقالل و هویت  رسانیاریار و ککمک

پایبند  ،حفظ کرده و بر عهدی که با موکلینش بسته است خود را

ندگان یبر نما یادیز یها بدون شک فشارهازون ریا -1 بماند!

شود یداده م هاآنبه  یتعددم یهاو سفارش شودیممجلس وارد 

شود! نماینده انقالبی نداده داده شود یا تماد اع یرأ یکه به فالن

عمل  یباید مبتنی بر حجت شرع هاهیتوصبدون لحاظ کردن این 

باید تالش مجلس  نگردد! هایگریالبن فشارها و یم ایکرده و تسل

بدون مالحظات جناحی و تنها مبتنی بر مصالح عمومی کند تا 

. حقیقت آن است که مجلسیان در مورد کابینه قضاوت کند کشور

و عملکرد وزرای  اندمسئولدر برابر انتخابی که رقم خواهند زد، 

بر  یمبتن -3 .ایشان نیز نوشته خواهد شد حساببهمنتخب 

، تنها شایستگان منتخب مردم ینید یساالرمردمنظام  یالگو

د شان خواهناعمال حاکمیت در حدود اختیارات هستند که حق

داشت. به همین خاطر است که احراز صالحیت نهایی وزرای 

تا  شدهسپردهپیشنهادی به نمایندگان مردم در مجلس 

 در این نظام تجلی یابد!حد اعالی خود  درساالری دینی مردم

نمایندگان مجلس تحت هیچ شرایطی حق عدول از این اصل را 

 یساالرستهیشانداشته و با قاطعیت تمام باید بر رعایت اصل 

م دوم نیز خود او بیانیه گ ییگراجوانبر  دیتأک. ورزند دیتأک

است، نه آنکه مبنایی برای عبور از  یساالرتهسیشاشاخصی برای 

کار در دست افراد  ،آن باشد و قرار نیست به بهانه چرخش نخبگان

ی برای تفرص ،بیفتد و جایگاه وزارت و مدیریت کار نابلدناپخته و 

دهه پنجم انقالب اسالمی باشد! اما قرار هم نیست در  وخطاآزمون

که سیکل بسته مدیران کشور باقی بماند و اجازه ورود جوانان 

پیشبرد اهداف جمهوری اسالمی در  -0 شایسته داده نشود.

افزایی همه با هماهنگی و همدلی و هم ،شرایط دشوار کنونی

ینه، اولین تجلی اعتماد به کاب یرأو  ستانهادهای انقالبی ممکن 

انتظار آن است که است.  ردمیممواجهه مجلس انقالبی و دولت 

را برای این کشور رقم بزند و با رضایت  هانیبهتراین مواجهه 

 (یدیسع یمهد)نویسنده:  ه گردد.ااکثریت ملت همر

 

 

 

 
 

 

 در افغانستان رانيعاقالنه ا استيس                  روز گزارش▼

جریان  ازجمله، هاچهره یرخب موردانتقاد ،افغانستانکنونی در قبال تحوالت  رانیا استیس

را به علت  یمانیحاج قاسم سل دیسردار شه روزیکه تا د یانجری ؛است قرار گرفته طلباصالح

 رانی، امروزه خواهان حضور ابردندیم سؤال ریو عراق ز هیسور یمبارزه با داعش در کشورها

 .اندشدهدر افغانستان 

در  نژادیمحمود احمد یاو رسانه یمشاور مطبوعات، جوانفکر اکبریعل -2 :یخبر یهاگزاره

در خصوص  رانیوزارت امور خارجه ا یسخنگو یخود در واکنش به ادعا یکانال تلگرام

بفرمایید جز با طالبان که سرگرم  شودیم»افغانستان نوشت: در  هاطرف یمذاکره با تمام

است، چه طرف دیگری وجود دارد که با او در تماس  نتجاوز و جنایت علیه مردم افغانستا

ایران را در پیشگاه  خواهعدالتو  طلبحقتان، مردم ستید؟! شما با این رفتار و مواضعه

 ،یمهاجران حیمس -1 «.خود، شرمنده کردید! خداوند و نزد برادران افغانستانی و همسایه

طالبان از اعتقادت »: عتقد استمهمین زمینه در  نیز یاسالم یروزنامه جمهور رمسئولیمد

که در  است همان قاًیدقگروه متحجر  نیا ازنظر عتیاسالم و شر رایخود کوتاه نخواهند آمد، ز

 نیبه جذب ا رانیکه در ا یبهتراست کسان لیدل نینشان دادند. به هم عمالً ششانیدایآغاز پ

 شیکه در پ یاهکنند و مطمئن باشند اگر به ر دنظریخود تجد لیاند، در تحلبسته دیگروه ام

ملت  هیو طالبان عل کایها کنار بروند و توطئه مشترک آمرپرده بعدازآنکهادامه دهند،  اندگرفته

 .«هند شدخوا مانیبرمال شود، پش رانیا یاسالم یجمهور هیعل افغانستان و

خطرات  یدرستبهاز منتقدان  یبرخ ،مجدد طالبان یریگقدرتخصوص  در :يليتحل هایگزاره

 داعش و تیوهابنفوذ  ،یافراط یهایدئولوژیاحتمال تکرار ظهور ا .کنندیرا گوشزد م هاآنظهور 

کشورمان در این  یو فرهنگ یهزاره، به خطر افتادن منافع اقتصاد انیعیظلم به ش ،در افغانستان

 نیا ،نیاما منتقد ؛خطرات است نیاز ا یبخش، یرانا رزهایمدر  یناامنایجاد مداخله و  ،سرزمین

در  کایآمر نشاندهدستو دولت داعش  کا،یبا آمر زمانهمگذشته  یهاسالموضوع که طالبان در 

 ،بخشی از واقعیت موجود افغانستان عنوانبهوجود طالبان مچنین هاست و  دهیجنگافغانستان 

 یطالبان با داعش خطا یسازمعادل. دهندیمقرار  یتوجهیب را مورد توجهقابل یمردم قبهعبا 

 عیدر برابر وقا یاسالم یامروز جمهور یاستراتژ -1است.  یاسیس اناتیجر نیا یراهبرد

و  هبا طالبان داشت یمذاکرات یاسالم یجمهور ؛کرد لیتحل انهیگرااز منظر واقع دیرا باافغانستان 

 هیبا همسا یمذهب حاصلیجنگ ب کیبه  میرمستقیغ ای میمخالف ورود مستق داًیشد و دارد

و  کردیامروز طالبان توجه کند و با رو تیبه واقع ستیبایم یاسالم یخود است. جمهور یشرق

در افغانستان تمرکز بر  رانیا استیکند. س نیتأمرا  شورک یمل تیدرست، منافع و امن استیس

 تواندیم وسکیاز که  تاس ریدولت فراگ کی لیشکو ت یاالفغاننیمذاکرات ب قیثبات از طر جادیا

و از سوی دیگر  باشد نآ هیهمسا یکشورهاافغانستان و ملت منافع  کنندهنیتأمو  بخشثبات

و گسترش ناامنی در خاک افغانستان و همسایگان آن را مرتفع  یگریافراطاز  حقبه یهاینگران

 )نویسنده: فرهاد کوچک زاده( سازد.

 !رئيسي در قبال افغانستان رويکرد دولت                        خبر ویژه ▼

ه سابقسرمایه ارزشمند ، ضمن اشاره به شیصدراعظم اتربا  یتلفن یوگودر گفت جمهورسیرئ

 رانیا کردیدر مورد رو سؤالیدر پاسخ به ، دو کشورروابط  ندهیآ یبراساله روابط دوستانه  055

 مثابهبهرا  کایخروج آمر دیبا یمختلف افغانستان یهاانیجر میمعتقد»گفت:  ،در قبال افغانستان

عموم  موردقبول یحکمران یالگو کیبه  گریکدینقطه عطف در نظر گرفته و در تعامل با  کی

در افغانستان احساس  صلح و آرامش یبرقرار یکه برا ییهابا دولت میا. آمادهابندیمردم دست 

 .«میکن یهمکار کنند،یم تیمسئول
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 اخبار ▼

 مخالف!بيی وزرا

خود در صحن علنی مجلس دفاع  هایبرنامهراه و دفاع در حالی دیروز از وزیر پیشنهادی دو 

 یشنهادیپ ریوزقاسمی، دکتر نکرده بودند!  نامثبت هاآنکردند که هیچ نماینده در مخالفت با 

در خصوص رفع مشکل که سابقه وزارت نفت در دولت دهم را نیز در کارنامه خود دارد،  راه

دولت در اطراف شهرها  یخال یهانیهکتار از زم میلیونیکاز  شیب»: مسکن در کشور افزود

 شودیم. میرا از ساخت مسکن حذف کن نیزم نهیهز هاآنبا کمک  شودیوجود دارد که م

مسکن  یبرا التیکمک به محرومان تهاتر کرد و تسه یدولت را با ساخت مسکن برا یهانیزم

 ی،محمدرضا آشتیان امیر .«شود لیمسکن تشک یعال یدر دولت شورا دیاختصاص داده شود. با

 تیبه دنبال آرامش در منطقه، حما رانیا»: نطق دفاعیه خود گفتنیز در  دفاع یشنهادیپ ریوز

مسلح و قدرت  یروهایدر جهان است. ن ییگراجانبهکیاز مقاومت و حذف نظام سلطه و 

 سال چهار در .قاطع خواهند داد یو نابخردانه دشمن پاسخ انهیما به هر اقدام ماجراجو یامنطقه

در  نینو یهایتجارت و فناور ،یصنعت، انرژ ،یتیامن ییخودکفا یهادر حوزهوزارت دفاع  ندهیآ

توان  شیافزا ژهیومسلح، به یروهایتوان رزم ن یداشت. ارتقا خواهد برقدرت گام  یهاحوزه

 .«بود خواهدوزارت دفاع  یآت یهایگذاراز هدف یو پهپاد یموشک

 !ميهست یبريشش مدل جنگ سا ريدرگ

مدل جنگ  ششبا  یبریجنگ سا اتیامروز در ادب نکهیا انیب با رعاملیسازمان پدافند غ سیرئ

 یبریجنگ سا»کرد:  حیتصر ،میخاص آن هست یپدافند حلراه ازمندین کیهر یکه برا میمواجه

-یپول-یدر حوزه مال یبریجنگ سا ،یاجتماع یهاجنگ شبکه ،ینظام یربیجنگ سا ،یرساختیز

را  یبریسا یهاانواع جنگ یدیبریه یبریدر حوزه شهر هوشمند و جنگ سا یبریجنگ سا ،یارز

 یپ یخوببه یبریسا یفضا تیامروز به اهم یایدن نکهیا انیباب یجالل سردار .«دهندیم لیتشک

 ژهیو و یاتیخود را فراتر از ح یبریسا یهارساختیز کایآمر ،نمونه یبرا»کرد:  حیبرده است تصر

 ؛رندیگیم سیسرو یبریسا یاز فضا یاتیح یهارساختیهمه ز چراکهاند. کرده یگذارنام

از  نکهیبر ا دیتأکبا  یجالل .«دارد دنبال بهرا  هارساختیز ریبه سا بیآسبه آن،  بیآس کهیطوربه

 یکشور و ضرورت آمادگ یبریسا یفضا یاساس یتداوم کارکردها نیتضم رعامل،یمنظر پدافند غ

در »کرد:  حیاست، تصر یارتباط یهارساختیزدر حوزه  یاتیدو ضرورت ح ،داتیدر برابر تهد

خواهد  لیتبد اشم ضعفنقطهبه  دیو وابسته باش ریپذبیآسدر هر نقطه که شما  یطیشرا نیچن

 .«مینسبت به رفع نقض و ضعف اقدام کن ت،یاولو اساس بر ،با ارائه برنامه مدون دیبا نیبنابرا ؛شد

 فارسخليجدر  هيو روس نيچ ران،يمشترک ا شيرزما

 لیاوا ایو  یالدیم یدر اواخر سال جار نیو چ هیروس ران،یا» :اعالم کرد در تهران هیروس ریسف

این رزمایش نظامی شامل  برگزار خواهند کرد. فارسخلیجدر  یمشترک نظام شیرزما، 1511

ارزه با راهزنی شود که روی امنیت دریانوردی و مبهای سه کشور میشناورهای دریایی از ارتش

 از مسکو»همچنین از توسعه روابط با ایران سخن گفت و افزود: اریان جاگ «.ددریایی تمرکز دار

گریزی وی  .«کندیم تیحما یشانگها یکامل در سازمان همکار تیعضو یبرا تهران درخواست

طرف  ،یمیتحر تیمحدود لغو با»گفت: د و زتسلیحاتی کشورمان  هایتحریمنیز به برداشته شدن 

 .«است حاتیاز تسل یعیوس فیدر خصوص ط یرانیا یدر حال مذاکره سازنده با شرکا یروس

 !شوديمدرصد از دستاوردهای نظامي کشور اعالم  01تنها 

، ضمن اشاره به برخی ردر برنامه تیتر امشب شبکه خبرئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع 

برای  تواترجو  یسالموتورهای بسیار پیشرفته بی؛ ازجملهی کشور، عاتاوردهای دفدس

لگیر کردن ما برای غاف»گفت:  انواع ناوهای ساخت کشور،توانمندی و  و شناورها هاییایردریز

امیر  «.های خود را اعالم کنیمتوانیم بیش از ده درصد از دستاوردها و توانمندیدشمن نمی

آن هستند؛ که امروز در تمامی  دکنندهیتولتر از تولید قدرت، عوامل مهم»افزود:  یرستگار

م ایهای سازمان صنایع دفاعی وزارت دفاع، عوامل تولید قدرت ایجاد شده است و توانستهصنعت

نیروی انسانی متخصص را تربیت و در این مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، با مطالعات و پژوهش، 

 .«را تولید و به یک تولید پایدار برسیم ازیموردنهای سامانه

 اخبار کوتاه

دستیار  /کنيممياز مذاکره سازنده استقبال  هيان:لعبدالامير ◄

و کاندیدای پیشنهادی  المللبینویژه رئیس مجلس در امور 

گفت:  وزارت امور خارجه در دیدار وزیر امور خارجه ژاپن

جمهوری اسالمی ایران از مذاکرات سازنده توأم با نتایج »

از عمل به کلیه تعهدات و پرهیز از اتالف  ملموس که ناشی

 نیز در اینزیر خارجه ژاپن و .«کندمیوقت است، استقبال 

و  کندمیژاپن از توافق برجام حمایت »دیدار اظهار داشت: 

به تعهداتشان در این توافق مهم  هاطرفخواستار عمل کلیه 

منیت ژاپن، تداوم برجام و حفظ صلح و ا ازنظری است. المللبین

 «.است تیبااهممنطقه، بسیار 

وزیر  /بود يمخواه ايدر مجموعه ماف يانيپا نقطه: عبدالملکي ◄

خود در مجلس گفت:  هایبرنامهدر دفاع از  پیشنهادی کار

نامربوط مفسد  رانیهمه مد ،سالم و کارآمد رانیمد حفظ ضمن»

برخورد خواهد  هاآنو با  شوندیم ییدر اسرع وقت شناسا یرانت

بر سر کار خواهند آمد.  یمتخصص و جهاد رانیمد نیشد. همچن

 کار آغاز .شودیند بالفاصله برکنار مدست از پا خطا ک یریاگر مد

خواهد بود در مقابل خداوند  ایدر مجموعه ماف یانیپا نقطه ما

 .«دانمیخود را مسئول و پاسخگو م رانیمتعال و مردم ا

سخنگوی وزارت  ارسال سوخت به لبنان/ايران درباره موضع  ◄

 ،ناسوخت به لبن رسالا درباره سؤالیاسخ به پر دامور خارجه 

رژی یک تصمیم حاکمیتی و تجارت عادی در حوزه ان»گفت: 

علیه  شدهیزیربرنامهدرد و رنج  میتوانینم قطعاًما  ت.مرسوم اس

و  درخواست دوستان خود نفت اساس برما  .مردم لبنان را ببینیم

 .«مایهای خود را فروختهفرآورده

 هیاتحاد /شد گرفته سراز فغانستان سوخت به ا صادرات ◄

اعالم  رانیا یمینفت، گاز و پتروش یهاصادرکنندگان فرآورده

بار  ،قیتعل یکرد که صادرات سوخت به افغانستان پس از مدت

گفت با توجه به تحوالت  هیاتحاد یسخنگو آغاز شده است. گرید

کشور  نیا یتیامن تیوضع لیبه دل یرانیتجار ا یافغانستان، برخ

 داشته و محتاط بودند. ییهاینگران

غله و  رکلیمد افزايش يافت/ يروغن خوراک ذخاير استراتژيک ◄

 مایپانوسیاق یفروند کشت 3» :خبر داد خوزستان یخدمات بازرگان

و مجموع  دیرس ینیبه بندرگاه امام خم یحامل روغن خوراک

تدریج از است که به تنهزار 251روغن حدود  یهامحموله

وغن رو مستمر  دارایپ واردات روند خواهد شد. هیتخل هایکشت

 .«افتیکشور ادامه خواهد  یداخل یازهایباهدف تأمین ن

مرکز  رئیس/ رو داريمپيش بارشيکمهواشناسي: پاييز گرم و  ◄

های ناچیز ضمن اشاره به بارشو مدیریت بحران  سالیخشکملی 

بارش گرم و کم نسبتاً بستان، از پاییز در کشور طی دو ماه نخست تا

بینی نشان پیشهای برآیند کلی مدل»گفت:  حد وظیفها .خبر داد

کمتر از نرمال پاییزه امسال های دهد که با احتمال باال، بارشمی

پاییز نیز در محدوده خواهد بود و باالتر از میانگین بودن دما در 

 .«بینی شده استشپی گرادیسانتیک درجه 


