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 جهش بزرگ در کشاورزي                    21 /چراغچل ▼

بدیل براي گسترش کشاورزي و  اقلیم ایران و جمعیت باالي روستانشین ایران فرصتی بی

ریزي و  نظیر به دلیل نبود برنامه رشد صنعت کشاورزي بود؛ اما همین ظرفیت بی

ه سمت نابودي برده و هاي غلط در دوران پیش از انقالب، کشاورزي ایران را ب گیري جهت

چنانکه ایران در زمینه ! مهاجرت بزرگ از روستا به شهر را براي جمعیت ایران رقم زده بود

محصوالت استراتژیک و اساسی، مانند گندم به شدت به بیرون از مرزها وابسته بود و 

رها توانست بحران غذا به وجود آورد، کما اینکه در دوران پهلوي با ترین تهدید می کوچک

شاهد گرانی نان و بحران در تأمین قوت غالب ایرانیان بودیم؛ اما با پیروزي انقالب اسالمی، 

شاهد تحول در صنعت کشاورزي هستیم و از همان ابتدا دو هدف در دستور کار قرار گرفته 

است؛ اول، خودکفایی در محصوالت استراتژیک و تأمین نیاز داخلی؛ دوم، تمرکز بر روي 

  .اورزي و محصوالتی که براي کشور ارزآوري دارندصادرات کش

هاي  هاست که محقق شده و امروز کشور در حوزه تولید گندم، دانه مقصود اول سال

... کامالً خودکفا است و بخش قابل توجهی از نیازهاي کشور به مرکبات، حبوبات و... روغنی و

اما مقیاس آمارهاي تولید  شود، در بخش دوم نیز اگرچه جاي کار بسیار است؛ تأمین می

برابر افزایش  11با  ،هزار تن 27نشان از جهشی بزرگ دارد؛ چنانکه تولید پسته در کشور از 

تولید . هزار تن رسیده است و اکنون ایران در رتبه اول تولید پسته جهان قرار دارد 287به 

تن رسیده است و هزار  230میلیون و  1به  1356هزار تن در سال  300خرما در کشور از 

. جمهوري اسالمی ایران پس از مصر دومین تولیدکننده بزرگ خرما در جهان است امروز

هزار تن  115هزار تن به  11است که از  صادراتی زیتون یکی دیگر از محصوالت کشاورزي

هزار تن گردو  262در تولید گردو نیز ایران جایگاه سوم جهان را دارد و اکنون . رسیده است

هزار تن گردو در کشور تولید  3تنها  1356شود؛ در حالی که در سال  کشور تولید میدر 

  .نیز صادق است... شد؛ حکایتی که براي محصوالت دیگر، از جمله بادام و می

 اتحادیه اروپا روي نوار افول       روز حرف ▼

. کشور اروپایی در حال فروپاشی است 28امروز اتحاد 

روي کار آمدن راستگراها، مطرح شدن موضوع خروج 

زردها در  ، تظاهرات جلیقه)برگزیت(انگلیس از اتحادیه اروپا

در . شده است اروپا یهسبب شکننده شدن اتحاد... فرانسه و

  : رسد ذکر سه نکته اساسی ضروري به نظر می این خصوص

هایی، همانند اعتراض  ور شدن آتش اعتراض ـ شعله1

اقتصادي  مطالبات و ها خواست به صرفاً توان نمی را زردها جلیقه

ها از  ؛ بلکه این اعتراضدانستو اجتماعی روزمره محدود 

گیرد؛  بحرانی عمیق در ساختار فکري لیبرالیسم نشئت می

به اعتراف امانوئل . ها بود وپاییه اساس اتحاد ارتفکري ک

دموکرات  لیبرال کشورهاي همه فرانسه، جمهور رئیس مکرون،

با چنین بحرانی مواجهند و باید خود را در قرن حاضر آماده 

ها در فرانسه  درباره اعتراض دیگرنکته . چالش بزرگ کنند

را به ها  کند این اعتراض این است که دولت فرانسه سعی می

خارج از کشور و به یک دولت خاص نسبت دهد تا به راحتی 

  . بتواند آن را سرکوب کند

ـ برگزیت به یک بحران اساسی براي انگلیس و به تبع 2

دو دیدگاه متفاوت . آن براي اتحادیه اروپا تبدیل شده است

در بین سیاستمداران سبب شده است مردم انگلیس نسبت 

ماد شوند؛ از این رو برخی از اعت به دولت این کشور بی

کارشناسان معتقدند ناکامی دولت این کشور در حل بحران 

برگزیت سبب تجزیه این کشور خواهد شد؛ امري که خود 

نکته قابل توجه در . اند دولتمردان انگلیس به آن اعتراف کرده

خروج انگلیس از اتحادیه اروپا آن است که این امر نقطه 

  . ه واحد اروپا خواهد شدشروع فروپاشی اتحادی

وي رسد بحران فرانسه و انگلیس به یک الگ ـ به نظر می3

،  ر هلند هاي آن را د  زمزمه یل شود و ر اروپا تبد فراگیر د

ر مقابل  گرا د ولت راست ر ایتالیا د د. هستیم  شاهد... بلژیک و

ر مقام ریاست  و تضعیف رومانی د  کند گی می بروکسل ایستاد

یه اروپایی با  اتحاد  هد د یه اروپایی نشان می اي اتحاد وره د

آلمان که یکی از  در. رو است بحران ساختاري و هویتی روبه

جریان  ،است ترین کشورهاي تأثیرگذار در اتحادیه اروپا مهم

آلترناتیو «را جزء حزب   خود ي اخیرها راست افراطی که سال

با به دست گرفتن قدرت به ه،  هی کرد سازماند» براي آلمان

آنچه به طور . نبال خروج آلمان از اتحادیه اروپایی است د

توان از وضعیت فعلی اتحادیه اروپا نتیجه گرفت،  مشخص می

این است که اروپا بر روي قطار افول و سراشیبی سوار شده 

درازمدت دچار شک و  است که متحد ماندن آن را حداقل در

  .کند تردید می

  

 گاه در خط اعتدال نبود هاشمی هیچ                   ویژه اراخب ▼

وگویی درباره  ها، رئیس شوراي مرکزي مجمع روحانیون مبارز طی گفت موسوي خوئینی

من به شخصه یکی از مواردي که درباره آن بارها با آقاي : رفسنجانی گفت مرحوم هاشمی

براي راه افتادن . بود کار باید راه بیفتدایشان معتقد . کردم، بحث قانون بود هاشمی صحبت می

آید که  وقت متوجه شدیم خبرهایی می  یک 76در انتخابات سال . شود قانون را دور زد کار می

هم بزنند و بناست همان کسی را که  جوري بازي انتخابات را به  خواهند یک باالخره می

آقاي هاشمی در . ت آقاي هاشمیمن و آقاي کروبی رفتیم خدم. خواهند، روي کار بیاورند می

اي نظرش این  آقاي خامنه. اي اینجا اختالف نظر دارم اتفاقاً من با آقاي خامنه«: پاسخ گفت

است که باید انتخابات خیلی پرشور باشد و مردم همه بیایند و هر چه مردم بیشتر بیایند 

رویم  است، ما همه می کسی گویم شما بگویید نظرتان چه  بیشتر تأیید نظام است؛ اما من می

  . وقت در عمرش در خط اعتدال نبود آقاي هاشمی هیچ» .کنیم که همان بشود کار می
  

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوي، فرمانده کل ارتش در پنجمین همایش ملی مدیریت ◄ 

هاي صداوسیما برگزار شد، با اشاره به سقوط  جهادي که شامگاه دیروز در مرکز همایش

این : نیروي هوایی و اداي احترام به روح بزرگ این شهدا، اظهار داشت 707اربري هواپیماي ب

عزیزان یادگاران دفاع مقدس و از مدافعان حرم بودند و اگر امروز سردار سلیمانی بیش از ما از 

» ها اخبار و تحلیل«نشریه . این حادثه ناراحت نباشند؛ حداقل به اندازه ما ناراحت هستند

  .گوید ان ارتشی را تبریک و تسلیت میهمرزم شهادت

  



 
  گزارش روز ▼

 !تبدیل تهدید به فرصت

در این . برگزار شوددر لهستان کشور  70ها با حضور  قرار است نشست ضد ایرانی آمریکایی

ها  رسد، محل برگزاري آن است، درست است که آمریکایی اي که به ذهن می نشست اولین نکته

ران در شوراي امنیت یا مجمع عمومی سازمان ملل را ندارند و ناچار دیگر توان طرح مسئله ای

که بیش از در ورشو ترتیب بدهند اند براي اهداف ضد ایرانی خود اجالسی خودساخته  شده

؛ اما نکته مهم انتخاب یک پایتخت اروپایی براي اندازد هاي منافقین می یاد نشست همه ما را به

ان آن مدعی استقالل از ایاالت متحده آمریکا در مسئله این نشست است؛ اروپایی که سر

حلی براي حفظ روابط خود با تهران و ایجاد  کنند که به دنبال راه گونه وانمود می برجامند و این

سازوکارهاي مستقل براي گسترش روابط اقتصادي با تهران هستند، آیا حتی توان ممانعت از 

توانند مانع  اگر تا این حد ضعیف هستند که نمی! ندارند؟ برگزاري چنین نمایشی را در این قاره

شوند، باز هم  توانند و مانع نمی شوند، تکلیف دیگر ادعاهاي آنان نیز مشخص است و اگر هم می

شود اعتماد کردن و امید بستن به اقدامات اروپا در مقابل آمریکا تا چه حد  مشخص می

دستگاه دیپلماسی مشخص استراتژي  فقداننشست ه این اما نکته دیگر دربار! است انگارانه ساده

اره زدند، کاردار اگرچه ظریف و عراقچی چند توئیت در این ب! در برابر آن است مانکشور

هاي مربوط به این کشور هم در ایران لغو شد؛ اما به طور قطعی  و برنامهلهستان احضار شد 

با استفاده از همه ظرفیت خود با کشورهاي خارجه اکنون باید  امور اینها کافی نیست و وزارت

سازي براي استقبال نکردن کشورها از  وگو شود و با زمینه دعوت شده به این اجالس وارد گفت

  .این نشست این تهدید را براي کشور به فرصت تبدیل کند

  اخبار ▼

 کره جنوبی واردات میعانات گازي از ایران را از سر گرفت

اي قصد دارد در ماه ژانویه دو میلیون بشکه  د یک شرکت نفتی کرهمنابع آگاه اعالم کردن

پنجمین واردکننده نفت در جهان  که گفتنی است، کره. میعانات گازي از ایران دریافت کند

هاي آمریکا علیه ایران در پی  حدود چهار ماه است به دلیل بازگشت تحریم .شود محسوب می

و محموله  بودو میعانات گازي از ایران را متوقف کرده  خروج این کشور از برجام، دریافت نفت

کنونی عمالً نخستین محموله نفتی ایران به کره جنوبی طی چهار ماه گذشته محسوب 

هزار بشکه میعانات گازي  990محموله دوم که شامل : این منبع آگاه در ادامه گفت. شود می

شده از سوي آمریکا،  عافیت ارائهبر اساس م. است، اواخر ماه جاري به کره خواهد رسید

  .هزار بشکه نفت از ایران دریافت کنند 200توانند روزانه  ها می اي کره

  شکنجه کذب محض بود

االسالم منتظري در حاشیه جلسه مسئوالن عالی قضایی در زمینه نتیجه  حجت

رکت از کارگران بازداشتی ش» اسماعیل بخشی«هاي  هاي هیئت قضایی درباره ادعا بررسی

ره ادعاي اسماعیل نتایج بررسی تیم کارشناسی قضایی دربا: تپه خوزستان اظهار داشت هفت

 هاي استفاده سوءمتأسفانه، اینها براي . ها کذب بوده است ، این ادعادهد بخشی نشان می

این فرد یک کارگر عادي نبوده و ارتباطاتی با . داشتند، این مسائل را مطرح کردند که سیاسی

ها داشته و جرایمی مرتکب شده بود، لذا براي پوشش آن جرایم مسئله شکنجه  برخی جریان

  .هیچ ضرب و جرحی در کار نبوده است: دادستان کل کشور تأکید کرد. را مطرح کرده است

  را از بین بردید اعتماد مردم به اصالحات

اي که خطاب به محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید  طلبان ایران در بیانیه جبهه اصالح

اظهارات اخیر «: طلبان نوشت گذاري اصالح عالی سیاست مجلس منتشر کرد، با انتقاد از شوراي

ي پسندید، اندك امیدها گذاري را نمی شما در خصوص اینکه چندصدایی در شوراي سیاست

موجود به استقرار منطق و رفع انحصارطلبی در جریان اصالحات را بر باد داد و بدنه مردمی 

اصالحات، دانستند که برخالف ادعاهاي موجود مبنی بر لزوم وجود چندصدایی و پلورالیسم 

شود و سیستم تمکین  در جامعه، حجم اندك نقدها به برخی بزرگان اصالحات نیز تحمل نمی

 ».مریدي و مرادي در این شورا حاکم استمطلق و مرام 

  

 

  کوتاه اخبار ▼

ونقل  رضا نفیسی، مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل ◄

 7: اي اعالم کرد ونقل جاده المللی سازمان راهداري و حمل بین

مرز فعال زمینی و آبی  32هزار تن کاال از  64میلیون و 

سبت ماه سال جاري ترانزیت شد که این مقدار ن 9کشور در 

از . درصد افزایش داشته است 4به مدت مشابه سال گذشته 

هزار تن را  637میلیون و  2مجموع کاالهاي ترانزیت شده، 

هزار تن را مواد غیر نفتی  427میلیون و  4مواد نفتی و 

  .اند تشکیل داده

در سرمقاله خود با عنوان » استریت ژورنال وال«روزنامه  ◄

هاي  ، با اشاره به تحریم»یرانهاي کوچک اروپا علیه ا گام«

این : نویسد جدید اتحادیه اروپا، علیه وزارت اطالعات می

اولین بار پس از برجام است که اتحادیه اروپا علیه ایران 

این روزنامه آمریکایی با . کند هایی وضع می  چنین تحریم

این : قدردانی از تحریم جدید اتحادیه اروپا علیه ایران، نوشت

اید براي دستیابی به توافقی جدید و بهتر با ایران اتحادیه ب

  .تالش کند

نژاد، سفیر ایران در انگلیس پس از احضار  حمید بعیدي ◄

در جلسه صریحاً به «: به وزارت خارجه این کشور نوشت

آقاي وزیر خارجه گفتم مداخله در وضعیت یک تبعه ایرانی، 

است، به دخالت در امور داخلی ایران محسوب شده و مردود 

ویژه آنکه خانم زاغري به دلیل جاسوسی براي خود دولت 

هاي افراد خارج از زندان به وي  توصیه. شما در زندان است

 » .کند هم با مقاصد سیاسی است و کمکی به وي نمی

با » مرکز مطالعات عمومی«اندیشکده صهیونیستی  ◄

: ایران در عرصه نظامی طی گزارشی آورد اذعان به قدرت 

زنی و رزمی،  سعه انواع هواپیماهاي بدون سرنشین گشتتو

سامانه (» اس پی جی«هاي بدون سرنشین مجهز به  قایق

اهللا با تجربیات جنگی کسب شده،  ایران و حزب) یاب موقعیت

 عربستان و آمریکا صهیونیستی، رژیم علیه توانند اکنون می

  .  هاي رزمی جدیدي را ایجاد کنند عرصه

و با وجود تعرفه  2018ین با آمریکا در سال تراز تجاري چ ◄

آمریکا روي کاالهاي چینی براي محدود کردن واردات از این 

آمارهاي گمرکی . میلیارد دالر رسید 323کشور به بیش از 

بیش از  2018دهد، صادرات چین به آمریکا در سال  نشان می

معادل  2018چین در سال . درصد افزایش یافته است 11

  .ه استارد دالر به آمریکا کاال صادر کردمیلی 478

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  »)1(افول آمریکا«کلیپ سیاسی 

هاي  در مساجد و نمازخانه) ظهر و عصر(الصالتین  امروز بین

همچنین  .آید می در نمایش به بسیج و سپاه هاي رده همه

به  توانند می مندان براي دسترسی و مشاهده کلیپ عالقه
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