
  

 

 
 

 فقيه در سپاهمايندگي ولين نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
0055آذر  3شنبه چهار 6565 شمارهـ  چهاروستيبسال   

 العالی(امام خامنه ای )مدظله

که با همت بلند  دیو بدان دیخود باش گاهیقدردان جا زانیعز. بر همگان مبارک باد جیهفته بس

در  دیتوانیمو با اعتماد و توکل بر خداوند دانا و توانا  یشیو درست اند یو در پرتو خردمند

تجربه چند دهه ملت  نیا د،یباش گشامشکلو  اثربخشکشور و ملت  یهمه مسائل عموم

 www.basirat.ir                                                          (30/30/0033) است. رانیا

 یراهبرد ميتصم کي یالزامات اجرا         روز حرف▼

( آبان 82) روز جمعه در یهزاران نفر از کشاورزان اصفهان تجمع

کشور بود.  یمنابع آب فیضع تیریاز تبعات مد یبخش بازتاب

و چهارمحال  یهااستان در ی آبیهاو چالش هابیآس وجودنیباا

 .است انینما زین زدیخوزستان و  ،یاریبخت

در اگرچه اعتراض کشاورزان به کمبود آب  -0 نکات تحليلي:

توجه  دیبا یاست ول (زهییپادوم سال )کشت کشت  یبرااصفهان، 

 نیا لیآبی در خطر است و دلکم لیها به دلآن شتیداشت مع

نگاه،  نیگردد؛ با اها برمیآن شتیاعتراضات درنهایت به مع

 یاریو زلزله به  لیرفع مشکل س یبرا نیطوری که مسئولهمان

با  دیبا زیسالی نمشکل خشک یبرا شتابند،یم دگانیدبیآس

 نیکنند. البته ا تیوارد شوند و از کشاورزان حما یشتریب تیجد

سالی در کل دیده از خشکاز همه کشاورزان آسیب دیبا تیحما

به آن تبعات  یاست و نگاه بخش یای ملآب مسئله -8 .کشور باشد

اند و فراتر گذاشته زین نیپا را از ا یادارد. عده ناپذیریجبران

توسط برخی ندادن حق آبه  و از دانندیم یموضوع آب را فرامل

حق  نچرا افغانستااینکه، . مثالً کنندیانتقاد م هیهمسا یکشورها

 یبا احداث سد بر رو دینبا هیترک نکهیا ایو  دهدیرا نم رمندیآبه ه

را تحت  رانیو ا هیت عراق و سورزیسدجله، محیط یهاسرچشمه

 منابع آبی صیتخص دیاولی باطریقبه طیشرا نیقرار دهد. در ا ریتأث

 یبرا -0صورت عادالنه انجام شود. و به یکشور در سطح مل

 یدیمنابع جد دیبا ای ؛وجود ندارد شتریکمبود آب دو راه ب تیریمد

اکنون ها تشود. دولت تیریمصرف آب مد دیبا ایشود و  جادیا

 ؛اندرفته دیمنابع جد هیآب، به سمت ته تیریمد یهمواره برا

های اخیر برای تأمین منابع آبی ایجاد سدهای عظیم ملی طی دهه

های تونل نیزرود زاینده زیدر حوضه آبر جدید صورت گرفته است.

کارون  یهاآب از سرچشمه انتقال یو دو و سه کوهرنگ برا کی

به  زدیآبی در حل مشکل کم یبرا ایو  جادشدهیارود به زاینده

در  نی. اشده استرود اقدام زاینده یهاانتقال آب از سرچشمه

 عیمناطق، صنا نیآبی در ارغم وجود مشکل کماست که به یحال

هکتار  ر، هشت هزااندشدهدو استان احداث  نیدر ا یبزرگ فوالد

رود دهزاین یکشت برنج در استان اصفهان و در مناطق باالدست

تحت کشت اصفهان، کشت  یدرصد از ارض 02 در .وجود دارد

صورت  یصورت سنتاغلب به یاریآب رد،یگیمجدد صورت م

 گیرد!این موارد صورت نمیاصالح  یبرا یتالشهمچنان و  ردیگیم

درگذشته،  تیریمشکل امروز آب، محصول سوء مد ي:انيپا سخن

است. راهکار مشخص  یآباز منابع  نهیسالی و عدم استفاده بهخشک

با  دیبا ،ود نداردجآب و نیتأم یبرا یدیازآنجاکه منابع جد ؛است

ی و توزیع عادالنه منابع نیسرزم شیکشت بر اساس آما یاصالح الگو

 )نویسنده: علی کارگر( مشکل رفع شود. نیا آبی در کشور،

 

 

 
 

 
 

 هيدر سور رانی ايدر علل حضور کمرنگ اقتصاد يتأمل            روز گزارش▼

اعالم  یسخنان یط یاتاق بازرگان ندگانینما ئتیدر نشست ه رانیا یاتاق بازرگان رئیسنایب

کشور  نیدرصد تجارت ا 03 هیاما ترک ؛تنها سه درصد است هیاز اقتصاد سور رانیسهم ا» :نمود

 .«!گرفته است اریرا در اخت

از گسترش  یستقبال مقامات سورا نیمساعد و همچن اریبس یفضا باوجود ی:خبر هایگزاره

 هیسهم کشورمان از بازار سور 8383در سال  دهدینشان م هایبررس ران،یبا ا یمناسبات اقتصاد

از  یجهان یاز بازارها هیواردات سور زانیم دهدینشان م یآمار یدرصد بوده است. بررس 0فقط 

 نیااست. بر  دهیرس 8383در سال دالر  اردیلیم میو ن 5به  8332دالر در سال  اردیلیم 00حدود 

 0.0از  شیبا صادرات ب هیترک ه،یصادرکننده کاال به سور یکشورها نیب 8383اساس در سال 

 ونیلیم 062دالر در رتبه دوم، امارات با  اردیلیم 0.0با  نیدر رتبه اول، چ ،خود یدالر اردیلیم

دالر در رتبه  ونیلیم 800م، لبنان با دالر در رتبه چهار ونیلیم 805دالر در رتبه سوم، مصر با 

دالر در رتبه هفتم،  ونیلیم 021با  هیدالر در رتبه ششم، روس ونیلیم 806با  یجنوبپنجم، کره

 کیهستند. در  هیصادرکنندگان کاال به سور نیتریاصل دالر در رتبه هشتم ونیلیم 018با  رانیا

 506از  یدرصد 66با کاهش  ریسال اخ 00 یط هیبه سور رانیصادرات ا زانیم ،یکل یبندجمع

 است. دهیرس 0033اول سال  مهیدالر در ن ونیلیم 25به  20دالر در سال  ونیلیم

در  هیسور یتمرکز اصل دهد،یمنتشره نشان م یکه آمار رسم گونههمان گزاره تحليلي:

 یرانیازرگانان اتجار و ب انیم نیمنطقه بوده است. در ا یواردات کاال از کشورها ریاخ یهاسال

 نکهی. ابگیرند اریرا در اخت هیاز اقتصاد سور یاند سهم قابل قبولنتوانسته ،طور که مطلوب استآن

 دیبا هیدر سور یتیو امن ینظام ،یاسیرغم حضور قدرتمند سبه رانیا یاسالم یچرا جمهور

 رینبود مس ،یتیترانز دارد؛ خأل یباشد، علل مشخص هیترک دهمیککشور  نیسهمش از اقتصاد ا

 ه،یو سور رانیا ییایدر خط در یستیونیصه میرژ دیتهد یتیو ارزان، معضل امن عیونقل سرحمل

اما  ؛علل هستند نیازجمله ا هیبا سور بیرق یکشورها یو تجارت قاچاق یانفعال بخش خصوص

لت سابق، بخصوص دو هایحاکم بر دولت یاقتصاد یپلماسیاز ضعف د دیها باافزون بر این

 قرار دارد. هیدر سور رانیا ینام برد که در رأس علل حضور کمرنگ اقتصادگرای گذشته نیز غرب

کشورها  ریبا سا سهیدر مقا رانیا یاسالم یجمهور ،هیاز جانب دولت و کشور سور پاياني: نکته

جه موا یو بازرگان یگسترش مبادالت تجار یبرا... و یاقتصاد ،یادار ،یاسیموانع س نیبا کمتر

 ،را در دستور کار قرار داده است «یگیهمسا استیس»که دولت  دیمطمئناً در دوره جد .است

 (ندیآخوش دی)حم .به خود خواهد گرفت یشیافزا یروند هیبا سور یسطح تجارت اقتصاد

 ارثيه دولت روحاني برای رئيسي!                               خبر ویژه▼

وبودجه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ان برنامهرئیس سازم «مسعود میرکاظمی»

را  دولت قبل هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق 505دولت باید  0035تا سال »نوشت: 

 .«پرداخت کند، دولت سیزدهم تاکنون بیشتر از آنکه اوراق بفروشد اوراق تسویه کرده است

مانده  یجای که از دولت تدبیر و امید بهاهای گستردهنیز درباره بدهی نیازاشیمیرکاظمی پ

دولت »مهرماه گفت:  02هشدار داده بود. ازجمله در جریان جلسه غیرعلنی مجلس مورخ 

شده در دولت قبل پرداخت کند هزار میلیارد تومان برای سررسید اوراق فروخته 08ماهانه باید 

هزار میلیارد  580ت شود، پرداخ 0030ای که باید بابت این موضوع تا سال و جمع هزینه

جای ای که دولت روحانی برای دولت بعد از خود بردرمجموع، وضعیت آشفته .«تومان است

ای که مشاهده کرد؛ کسری بودجه 0033توان در کسری بودجه صورت یکجا میگذاشته را به

تورم و های به اعتقاد کارشناسان از ریشه و شودهزار میلیارد تومان برآورد می 533تا 

 های اقتصادی امروز کشور است.نابسامانی

http://www.basirat.ir/


 

  

 اخبار ▼

 نگراني انديشکده آمريکايي از غروب آفتاب برجام

کرده است که در  هیتوص کایبه آمر در یادداشتی یروابط خارج یشورا ییکایآمر شکدهاندی سیرئ

و  یامنطقه یبرتر یبرا رانینه تالش ا ،یتوافق چیبرجام باشد. او معتقد است ه یایپس از اح شهیاند

هاس از آن  نگرانیرا حل نخواهد کرد.  یاتهبه سالح هس یابیدست یاقدامات بلندمدت برا ینه حت

، زمان ازآنپسخواهد شد و  یملغ «یاهسته یهاغروب»در  رانیا یهاتیاز محدود یاریاست که بس

 ومیاورانایران  زیاکنون ن خصوص که. بهافتیسال کاهش خواهد  کیبه کمتر از  «یاهسته زیگر»

ذکر  یبرجام سه مشکل اساس برای هاسدارد.  اریچند بمب را در اخت دیتول یالزم برا شدهیغن

توسعه  یبرا یمانع اً ی. ثانانجامدیم رانیا یامنطقه یهاتیبه توسعه فعال هامی. اواًل رفع تحرکندیم

 یمدع یتن نخواهد داد. و «تریو قو تریطوالن» یبه توافق رانیو ثالثًا ا ستین رانیا یبرنامه موشک

به  زین هیحرکت کرده و عربستان، مصر و ترک یاسالح هسته یسوبهبرجام  انیپس از پا رانیا تاس

 نیبدون توافق است. بد حاتیمسائل، کنترل تسل نیا برای هاس حلراهخواهند آورد.  یرو ریمس نیا

 ینظام یو حت یبرینگه داشته شود. حمالت سا رانیبر سر ا هامیتحر شیافزا دیکه همواره تهد بیترت

 حالنیدرعباشد.  زیم یرو یهانهیاز گز یجزئ زین یو نظام یاقتصاد ،یاهسته ساتیمتعارف به تأس

در همین زمینه،  وجود ندارد. یحمالت نیچن تیموفق یبرا ینیتضم چیه کندیکه اذعان م

اند که حمالت به هشدار داده یستیونیصه میبه رژ ییکایآمر یهاممقا آورد،نیز می «مزیتاورکیونی»

 .شده است رانیا یابرنامه هسته عیبوده و سبب تسر «رسازندهیغ» رانیا یاهسته ساتیتأس

 ها با طرح افزايش شمار نمايندگان مجلسمخالفت مرکز پژوهش

مجلس  ندگانیتعداد نما شیبه اظهارنظر در مورد طرح افزا یگزارش یمجلس ط یهامرکز پژوهش

طرح افزایش نمایندگان مجلس در نظر دارد به  طرح کرد. نیا اتیبه رد کل هیپرداخت و توص

های انتخابی که هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیت هستند و حوزه 533هایی که بیش از حوزه

به  ، نماینده اضافه کند.هزار نفر است 033دارای گستردگی جغرافیایی است و جمعیت آنان بیش از 

میانگین کشوری نسبت به طرح حاضر های مجلس، گزارش معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش

در این « محرومیت»واژه  .( توجه نکرده استنفر یک نماینده 823.000جمعیت به یک نماینده )هر 

وسیع قلمداد سوم، مشخص نشده است که حداقل مساحت، برای  کلی و دچار ابهام است وطرح 

ها این طرح را مغایر با قوانین . درنهایت مرکز پژوهششدن یک حوزه انتخابیه، چند کیلومترمربع است

 کرده است.توصیه  آن را به مجلسرد کلیات باالدستی در این موضوع ارزیابی کرده و 

 خطيب محبوب دولت روحاني دلواپس نظام شد!

مراسمات نهاد ریاست جمهوری در زمان دولت تدبیر و منبری پرحاشیه و سخنران  «ناصر نقویان»

تازگی عنوان دبیر هیئت عالی گزینش کشور منصوب شده بود بهامید که مدتی هم از سوی روحانی به

 های اخیر ومشهور رسانه ملی در سالخطیب  ساز جدیدی را بر زبان آورده است.اظهارات حاشیه

های خود، بدون صحبتدر بخشی از امروز  ایهای زنجیرهکارشناس و یادداشت نویس شاذگوی رسانه

سعی کرده  ساله دولت تدبیر و امید،اشاره به بانیان وضعیت به وجود آمده در کشور و ناکارآمدی هشت

رودهای مجزای منتقد نظام : »طلبش خود را نگران نظام نشان دهد و گفتههمچون سایر رفقای اصالح

ها و اقشار روی یک مسئله به اشتراک نظر وندد. اگر روزی همه گروهپیروزی به دریای خروشان می

خواهد در خیابان به خاطر ام و دلم میمن یک طلبه .برسند برای نظام خطرآفرین خواهد بود

 «.د!تصمیمات نظام سرم باال باشد اما اآلن سرم پایین است. شما کاری کردید که قابل دفاع نیستی

 ی ايران در موضوع يمنگرينجايمتالش عربستان برای 

در مذاکرات ایران و  طرح موضوع یمناحتمال  در خصوص یسفیر یمن در تهران در پاسخ به سؤال

هایی از البته تالش .بین ایران و عربستان است ،شده انجامکه در بغداد  یدیدارهای»: ن، گفتعربستا

اما ایران اعالم کرده که مسئله یمن جانب سعودی وجود دارد که ایران را به مسئله یمن بکشاند 

های یمنی وارد مذاکره شوند ها به دنبال حل مسئله یمن هستند باید با طرفداخلی است و اگر آن

خواهند که ایران از نقش برخی می»سفیر یمن در تهران ادامه داد: «. دها به تفاهم برسنو با آن

جی تبدیل شود که امر قابل قبولی نیست. ما طبیعی خود در کنار یمن دست بردارد و به یک میان

آمیز های قابل ستایشان موفقیتخواهد تالشکنیم اگر میبه برادران عراقی خود هم نصیحت می

 «.های یمنی مورد مذاکره قرار گیردنباید مسئله یمن بدون حضور طرف ،باشد

 اخبار کوتاه

بامداد  وزیناهوپایگاه ی /رانيا مردم یترامپ برا انهينقشه مخف ◄

جزئیاتی از طرح مخفیانه دولت ترامپ امروز )سوم آذرماه( 

و سایر  پروپاگاندا برای انجام عملیات خرابکارانه، توسل به

. این سانی در ایران منتشر کردهای روانی و خبررعملیات

 انهیکارزار مخف کایدولت سابق آمر»: پایگاه آورده است

و کاهش اعتماد  رانینشان دادن ا ثباتیب یبرا یاگسترده

را  یاقداماتو  کرده بود یمردم به نظام کشورشان طراح

کنترل  نکهیرا درباره ا هایرانیکه قرار بود ا شدیشامل م

توان مبارزه در  نکهیدرباره ا ایدارند کشورشان را در دست 

 .«ندازدیب دیجنگ دارند به ترد

 میرژ جمهوررئیس 03 مجموع از ي!/حکومت قرض ◄

( هفت نفر 8383تا  0002تأسیس در  ی)از ابتدا یستیونیصه

نفر در بالروس،  8اند: متولد شده یاشغال نیدر خارج از فلسط

نفر در  0 ن،یدر اکرا نفر 0نفر در لهستان،  0 ه،ینفر در روس 0

 1هم  میرژ نیا رانینخست وز انمی از! رانینفر در ا 0و  رلندیا

نفر در  0 اند:به دنیا آمده یاشغال نینفر در خارج از فلسط

)اشکول،  نینفر در اکرا 0و پرز(،  ری، شامنیبالروس )بگ

 .(ونینفر هم در لهستان )بن گور کی( و تیو شار ریگلداما

 ریو تبعه سا یقرض م،یرژ کیئوالن ارشد درصد مس 13 وقتی

 !ستین ازیآن ن ینابود یبرا یو علت لیدل گریکشورها باشند د

 /ايپژوهشگران دن نيبرتر نيدر ب يرانيدانشمند ا 06درخشش  ◄

 05اعالم کرد،  یعلوم و فناور یرساناطالع ایمنطقه مرکز

ناد درصد دانشمنداِن پراست کی نیدر ب یرانیدانشمند و محقق ا

فهرست بر اساس تعداد استناد به  نای جهان حضور دارند.

 شده است. هیته 8383تا  8303 یهامقاالت محققان در سال

 یدولت ونیزتلوی /ميماهواره ناتو را نابود کن 3۳ ميتواني: مهيروس ◄

 یمیموشک به ماهواره قد یشیآزما کیاعالم کرد که شل هیروس

ضد  یهاب بود و موشکهشدار به غر کیشل کیسابق  یشورو

ماهواره ناتو را منهدم کنند تا همه  08 توانندیماهواره مسکو م

 ها کور شوند.آن یهایو کشت ماهایها، هواپموشک

در  /کشاند ابانيرا به خ هياردوغان مردم ترک یهااستيس ◄

ساعت،  80در  هیترک یارزش پول مل یدرصد 08سقوط  پی

شده و  ریاستانبول و آنکارا سراز یهاابانیکشور به خ نیمردم ا

ترکیه ازجمله کشورهای  اردوغان تظاهرات کردند.دولت  هیعل

میلیارد دالری است که  533جهان با بدهی خارجی سنگین 

به اعتقاد اقتصاددانان دیر یا زود این ورم بزرگ اقتصادی سر 

 باز کرده و اقتصاد ترکیه را متشنج خواهد کرد.

مرکز  ریدب ي/رقانونيغ صورتبه نير جنهزا 055سقط ساالنه  ◄

 حدود ساالنه» :در کشور گزارش داد تیجمع یمطالعات راهبرد

که  دهدیم یرو رانیدر ا یرقانونیغ نیجنسقط مورد هزار 033

 اریعدد بس نای ساالنه کشور است. یزادوولدها سومکیمعادل 

 .«کشور است تیکاهش جمع یجد یدهایاز تهد یکیباال 
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