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 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

ترین و مؤثّرترین مدیریّت کشور، ریاست ریاست جمهوری خیلی مسئله مهمّی است؛ یعنی مهم

چی جمهور تدارکاتجمهور اختیاراتی ندارد، رئیسها میگویند رئیسجمهوری است. اینکه بعضی

اطالعی شود یا از روی بیمسئولیّتی گفته میهمه اینها خالف واقع است؛ یا از روی بی ...است
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 هنگامانديشي بهچاره                روز حرف▼

ها در سال درصدی بارش ۰1این روزها خبرهای متعددی از کاهش 

ترین رسد. تازه( می0011تا آخر شهریور  0۹۱۱آبی جاری )مهرماه 

دهد، بارش سال آبی شناسی نشان میبینی پژوهشکده اقلیمپیش

به دوره مشابه  درصد نسبت 0۹ماه جاری تا پایان فروردین

درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است  ۰045بلندمدت و 

های کشور طی این دوره بارش، بیش از میانگین یک از استانو هیچ

اند. همچنین حجم آب موجود در مخازن ساالنه را دریافت نکرده

میلیارد  ۹۱سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به رقم 

مترمکعب رسیده در حالی است که پارسال و در میلیون  ۷5و 

میلیون مترمکعب آب در مخازن  ۳۹میلیارد و  ۹۷همین بازه زمانی 

 دهد.درصدی را نشان می 0۱سدها وجود داشت که کاهش 

رفت از این وضعیت، بهترین روش برای برون -0 نکات تحليلي:

درصدی و رعایت سرانه  01جویی و مدیریت مصرف لزوم صرفه

ها، رعایت صرف آب است. با توجه به کاهش چشمگیر بارندگیم

آبی را بگیرد؛ تواند جلوی کمسرانه در بین شهروندان تهرانی می

لیتر در  ۹01طور مثال سرانه مصرف آب شرب در شهر تهران به

لیتری در  051ازای هر نفر است که با توجه به سرانه روز به شبانه

ر بیشتر از سرانه کشور مصرف لیت 51ها کل کشور، تهرانی

عدم رعایت سرانه و مصرف بهینه آب، برداشت از  -۹کنند. می

دهد و این به معنای استفاده از منابع زیرزمینی را افزایش می

های آینده است و مضاف بر آن، کیفیت آب ذخایر آب نسل

با توجه به حجم آب پشت سدها،  -۹آید. آشامیدنی نیز پایین می

مگاوات رقمی  ۹11هزار و  ۱جای آبی امسال بههای برقنیروگاه

 0۹11بیش از پنج هزار مگاوات انرژی تولید نخواهند کرد. کاهش 

های ناخواسته در اکنون هشدار خاموشیمگاواتی تولید برق، از هم

 دهد.تابستان امسال را می

با توجه به کاهش نزوالت جوی و ایجاد پدیده  نکته راهبردی:

، مسئوالن کشوری و استانی باید قبل از بروز مشکالت سالیخشک

 .ریزی مناسب داشته باشندها، برنامهبعدی و وقوع نارضایتی

باور و  ایندستانه، بایست با آموزش و تبلیغات، در اقدامی پیشمی

ای است سالی پدیدهخشکسازگاری در بین مردم ایجاد شود که 

های تاریخی و یکی از محدودیتخورده و که با جغرافیای ایران گره

رود. در کنار آموزش و تبلیغات، به شمار میبرای ما بلندمدت 

های متنوع بنیان، مدلهای دانشتوان شرکتبکارگیری توان با می

وری در این با بهره کاهنده مصرف را طراحی و عملیاتی کرد تا

ی و انگار. سهلآمدآبی در کشور کنار با وضعیت کم بخش، بتوان

بندی آب و یا صبر تا زمان وقوع اتفاقاتی همچون جیره

های مکرر در تابستان گرم، اقدامی دیرهنگام است؛ اآلن خاموشی

 اندیشی است. )نویسنده: علی قاسمی(وقت چاره

 

 

 پاتک آمريکا به ترکيه                                   روز گزارش▼

ای کشتار ارامنه توسط امپراتوری عثمانی در بحبوحه یانیهجمهور آمریکا دو روز پیش طی برئیس

 خوش نیامد. یهکشی اعالم کرد؛ اقدامی که به مذاق مسئولین ترکجنگ جهانی اول را نسل

توسط روسای جمهور سابق آمریکا با این موضوع محتاطانه برخورد کرده و  -0 های خبری:گزاره

اقدام بایدن بیشتر یک اقدام نمادین بود؛ زیرا وی سال این  -۹از لفظ کشتار استفاده نکرده بودند. 

گرفته برای به های صورتگذشته در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که از تالش

ترکیه نیز این قضیه را  -۹کشی حمایت خواهد کرد. عنوان نسلرسمیت شناختن این کشتار به

یان جنگ جهانی اول توسط نیروهای عثمانی کشته پذیرفته که تعداد زیادی از ارامنه در جر

 کشی و کشتار سیستماتیک ارامنه را رد کرده است.اند، ولی مسئله نسلشده

پیمان آمریکا در پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( است و از این ترکیه هم -0 :های تحليليگزاره

الً روسای جمهور دموکرات آمریکا منظر اهمیت استراتژیکی برای واشنگتن دارد؛ از بعد دیگر معمو

گردد: الف( کنند. دلیل این امر به دو عامل برمیرابطه یکدست و یکنواختی با ترکیه برقرار نمی

ای؛ ب( راهبرد های گذشته و به هم زدن استراتژی توازن قوای منطقهقوت یابی ترکیه طی سال

صراحت اعالم . گرچه این امر بهویژه ترکیهها مبنی بر تجزیه کشورهای منطقه بهدموکرات

که ترکیه را هم « یینون»شود، اما رویکرد تجزیه کشورهای منطقه بر اساس طرح نمی

در مقطع  -۹خواه وجود دارد. نظر از دموکرات یا جمهوریها صرفگیرد، در ذهن آمریکاییدربرمی

یه برقرار کرده است؛ خرید ویژه نظامی با روسای در ابعاد مختلف بهفعلی، ترکیه روابط گسترده

آیند آمریکا نیست؛ ویژه در پرونده سوریه. این اقدامات، خوشای بههای منطقهو همکاری 011اس

زیرا رویکرد ترکیه، منجر به نفوذ بیشتر روسیه در منطقه شده است. در دوران ترامپ، ترکیه 

های گسترده بین ع تنشآزادی عمل بیشتری در بسط سیاست همکاری با روسیه داشت، اما وقو

دولت بایدن با کرملین بر مناسبات حسنه اردوغان با پوتین نیز سایه انداخته است؛ درنتیجه، اقدام 

تواند یک هشدار و میالدی، می 0۱0۰ها در کشی ارمنیاخیر بایدن در به رسمیت شناختن نسل

دام یک هشدار دیگر در این اق -۹فشار به ترکیه برای کاهش مناسبات با روسیه تعبیر شود. 

ای باید یک بازیگر تابع ای برای ترکیه است. این هشدار که ترکیه در مسائل منطقهسطوح منطقه

باشد نه مستقل. درواقع بایدن با به رسمیت شناختن کشتار ارامنه، این پیام را به ترکیه داده که 

تر مراتب سختد آمد و رویکردش بهای کوتاه نخواهدر برابر اقدامات آتی آنکارا، در مسائل منطقه

 خواهد شد. )نویسنده: محمدرضا فرهادی(

 نفوذی وابسته به سعودی در وزارت خارجه!                ویژه خبر ▼

انتشار مصاحبه محرمانه وزیر خارجه کشورمان در رسانه سعودی ایران اینترنشنال، حکایت از نفوذ 

دارد. درهرحال این شکست امنیتی برای دولت که به  یافته در دستگاه دیپلماسی کشورسازمان

 ۹تواند سوژه ساخت سریال ضد جاسوسی گاندو های اجتماعی میقول برخی از کاربران شبکه

گوید؛ شهید سرافراز حاج قاسم سلیمانی باشد، حاوی نکات جالبی است؛ ظریف در این فایل می

را فدای دیپلماسی کند. این اعتراف جالب از به او اجازه نداده است که میدان مبارزه با داعش 

سوی ظریف به این معناست که اگر حاج قاسم سلیمانی میدان را هم مانند عرصه دیپلماسی به 

وبرگشت طور که هنوز برجام بعد از هزاران بار نقض و رفتکرد، احتماالً هماندولت واگذار می

یدان مبارزه با داعش نیز باید همچنان بعد های نافرجام است، مهمچنان در وین در دست مذاکره

های مهم نظامی کند که برای برخی عملیاتکرد. ظریف همچنین ادعا میها ادامه پیدا میاز سال

به او از قبل اطالعاتی داده نشده است. فارغ از اینکه این ادعا چقدر راست یا دروغ است، باید این 

ای که یک فایل صوتی محرمانه در آن قابل حفاظت رجهسؤال را پرسید که چرا باید به وزارت خا

 ؟نیست، اعتماد کرد و اطالعات حمله سری نظامی را به آن داد
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 اخبار ▼

 جزئيات نشست کميسيون امنيت ملي با عراقچي

ها به دو بخش به گفته عراقچی، تحریم»رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اذعان داشت: نایب

هایی هایی که جنبه خاص دارند. تحریمهایی که جنبه عمومی دارند و تحریمماند، تحریتقسیم شده

های خاص ای هستند؛ تحریمهای هوایی، دریایی، بانکی و بیمهکه جنبه عمومی دارند شامل تحریم

شامل تحریم افراد و اشخاص است. در دور سوم مذاکرات قرار است درباره عملیاتی شدن نحوه 

هایی که جنبه اند که تحریمفتهپذیر 0+0وگو شود. آمریکا و ها بحث و گفتبرداشته شدن تحریم

عراقچی همچنین مدعی شده است که راستی آزمایی برداشته «. طور کامل لغو شوندعمومی دارند به

بر نیست! در همین زمینه، ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته ها زمانشدن تحریم

روزه به تعهدات برجامی هم یکشود که اگر به برجام برگردند ما هایی که زده میحرف»است: 

های برجامی به تعهدات خود عمل شده اگر طرفگردیم، خالف قانون است. در قانون گفتهبرمی

کردند، کمیسیون امنیت ملی راستی آزمایی کند، سپس در صحن مجلس تصمیم بگیرند که آیا به 

جریان انقالب مخالف لغو دولت اختیار بازگشت به برجام بدهد یا خیر. این تهمتی بیش نیست که 

ها و نه فریب دادن مردم است. همه ابزار را از هاست، اما خواسته این جریان لغو واقعی تحریمتحریم

 «.گوییم ذلت و خواری برای مردم به بار نیاوریدشما گرفتند و تحریمی هم لغو نشد، ما می

 اعالم کانديداتوری راديکال اصالحات!

طلبان های رادیکال اصالحعاون وزیر کشور در دولت اصالحات و از چهرهم« زادهسید مصطفی تاج»

جمهوری ای برای شرکت در انتخابات ریاستنیز مجرم شناخته شد، در بیانیه ۳۳که در فتنه 

اعالم کاندیداتوری کرد. عبداهلل گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان در واکنش به این خبر، در  0011

خوشبختانه مواضع ایشان علیه قانون اساسی، قوانین موضوعه و »شت: کانال تلگرامی خود نو

های کلی نظام شفاف است. مواجهه سیستم نظارتی کشور با ایشان غیر شفاف جلوه نخواهد سیاست

طلبان مدعی نظام و انقالب است که توقع است مواضع خود را کرد اما چالش اصلی برای اصالح

برند اما اکثریت و عقال وارد بازی باخته معرکه آفرینی و چالش لذت میبخشی از آنان از  .بیان کنند

 ۳۳بندی جدیدی در درون جریان رخ دهد. بعید نیست پاالیش دیگری بعد ازنخواهند شد. اگر صف

 .«پاسخ ماندبی ۳۳اتفاق بیفتد. اینجا مطالبه شفافیت از سران جریان ضروری است. درخواستی که 

 فريبعوام« وريتجمه»فرافکني از جنس 

طلب جمهوریت مدعی بحرانی بودن فضای کشور دبیر کل فعلی حزب اصالح« رسول منتجب نیا»

طلبان را اهل اصالح و اصولگرایان را حافظ شرایط موجود معرفی کرده حال اصالحشده و درعین

وپرداخته دست دولت است. نکته جالب اینجاست که همین شرایط ناگوار موجود ساخته

طلبان طلبکارانه خود را منتقد وضع کشور و اهل طلبان است که اصالحردحمایت اصالحمو

گفتنی است منتجب نیا  .دانند ولی در عمل برای تمدید آن در حال تقال هستنداصالحات می

است ولی این « آمدشد، معلوم نبود چه بالیی سر ایران میاگر روحانی پیروز نمی»صاحب نظریه 

ستانه انتخابات ریاست جمهوری که مردم از عملکرد دولت فعلی ناراضی هستند، او روزها و در آ

طلب را منجی ملت. کند مسبب وضع موجود را اصولگرایان معرفی کند و جریان اصالحتالش می

طلبان از سو اصالحطلبان بار بسیار سنگینی بر دوش دارند، زیرا از یکاصالح»گوید: منتجب نیا می

کنند، از سوی دیگر انتقادات اساسی به روند اداره کشور و عملکرد قالب حمایت مینظام و ان

اصولگرایان هرگز ادعای اصالح نداشته و ندارند. نوعاً از وضعیت موجود راضی بوده،  .مسئوالن دارند

 «.دانندبلکه آن را بهترین گزینه می

 !هاوخالي از تهرانيعذرخواهي خشک

سال قبل دو برابر شهرداری لندن  0بودجه شهرداری تهران در »گفت: رئیس شورای شهر تهران 

هایی شدت افزایش یافته بود. به دلیل وجود کمبودها و ضعفبود و تعداد کارکنان شهرداری نیز به

که در اجرا توسط شهرداری و عملکرد شورای شهر وجود داشته از شهروندان تهران عذرخواهی 

رود، بعد از تمال نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری نیز میمحسن هاشمی که اح«. کنممی

سال صرف  0عذرخواهی از عملکرد خود و تیم همراهش در شورای شهر تهران، نگفت، بودجه این 

سال  0جمهور شود و بعد از چه پروژه کالن و یا زیرساخت شهری شد؟! حال تصور کنیم وی رئیس

 همین؟!فقط خواهم! ها عذر میها و کوتاهیکاریبه مردم گزارش دهد، بابت کم

 اخبار کوتاه

دیروز وزیران هیئت ای برای حمايت از کودکان و نوجوانان/اليحه ◄

 .را به تصویب رساند« الیحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان»

بینی سازوکارهای حمایتی الزم مانند استخدام زنان پلیس، پیش

خاص اعزام نزد مرجع قضائی  ساالن، تشریفاتجداسازی از بزرگ

های غیرقضایی در و منع اقدامات برچسب زننده، استفاده از روش

بر اصول و مبانی مواجهه با جرائم کودکان و نوجوانان با تکیه

داشتن کودکان و نوجوانان از عدالت ترمیمی، ضرورت مصون نگه

 بار ورود به مراحل نظام دادرسی کیفری، پیشگیری ازعواقب زیان

الیحه »کاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان ازجمله اهداف بزه

 .است« پلیس ویژه اطفال و نوجوانان

رئیس ستاد / آمد!د نها سر عقل خواهسرلشکر باقری: صهيونيست ◄

کنند ها فکر میصهیونیست»کل نیروهای مسلح گفت: 

طور دائم خاک سوریه را هدف قرار دهند و در توانند بهمی

مختلف و در دریاها شیطنت کنند و پاسخ نگیرند. قطعاً  جاهای

شده طی چند روز اخیر و اقدامات آینده که منافع اقدامات انجام

ها را سر عقل خواهد آورد. آینده اندازد، آنها را به خطر میآن

 «.جبهه مقاومت روشن است

سخنگوی شورای نگهبان ها از زبان سخنگو!/ مالک صالحيت ◄

های سیاسی را در بررسی گاه گرایشرای نگهبان هیچشو»گفت: 

ها مالک قرار نداده است. تا جایی که قانون به ما اجازه صالحیت

کنیم، در خصوص انتخابات ها بیان میدهد مسائل را در رسانهمی

مجلس همواره این قید قانونی وجود دارد که دالیل و مدارک رد 

 «.ها ارائه شودبه آن صورت محرمانهصالحیت افراد باید به

های رسانهسازی!/ ها برای ظاهررشوه ميليون دالری سعودی ◄

آمریکایی قرارداد جدید ولیعهد سعودی را برای بهبود چهره وی 

« ۹ال اس »میلیون دالر در ماه فاش کردند. شرکت به مبلغ یک

 میلیون دالر در ماه در ازای تبلیغاتی دریافت کرده تا نشانیک

دهد! ه عربستان در زمینه حقوق زنان اقداماتی را انجام میدهد ک

ها علیه اعضای این شرکت برای جلوگیری از اعمال تحریم

 کنند.عربستان، با اعضای سنا و کنگره آمریکا البی می

، «واالس»های جهان/ چهارم زندانيسهم يک کشور از يک ◄

زندانی در  0از هر »نماینده ایرلندی پارلمان اروپا فاش کرد: 

های آمریکا است. کِی باید سرتاسر جهان، یک نفر در زندان

پارلمان اروپا درباره این جنایت ناگفتنی علیه بشریت وقت 

میلیون نفر  ۹4۹کم ها، دستبر اساس گزارش«. سخنرانی بگذارد؟

 برند.های آمریکا به سر میدر زندان

با توجه ور/ فرزند؛ شرط جايگزيني جمعيت کش ۳داشتن حداقل  ◄

پدر پزشکی »فرزند،  045به سقوط نرخ باروری کشور به زیر 

تأکید کرد که متفاوت با برخی کشورها، سطح « جامعه نگر ایران

 ۹4۰فرزند نیست و بیشتر از  ۹40جانشینی جمعیت کشور ما 

فرزند یا بیشتر برای هر  ۹فرزند است که این به معنی داشتن 

 خانواده ایرانی است.


