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 به آن کيسپاه و نگاه استراتژ        روز حرف ▼

از کارنامه  در مورد سپاه نوشت، دیاست که با یروز تولد سپاه، روز

کاشته شد و امروز به  (ره)توسط امام  شیسال پ ۱0که  ینهال کی

 نیسهمگ یها طوفان تنها نهشده است که  لیتبد یدرخت تنومند

 ها آن هیعل ینیسهمگ یها طوفانبلکه  ،آورند ینمدر  یآن را از پا

امام  یسپاه پاسداران رهنمودها تیموفق ریدر مس .کند یم جادیا

رابطه اشاره  نیدر ا .اند داشته ینقش اساس یو مقام معظم رهبر)ره( 

که در سال گذشته در مورد  یا خامنهامام  یدیبه چند سفارش کل

 اهمیت است. حائز، داشتند انیسپاه ب

 :يليتحل نکات

 3۹ مهرماهرهبر انقالب در جمع فرماندهان سپاه که در  اناتیب .0

 یقدرت بازدارندگ تِیدر تثب ریجهش چشمگ کی یشد، حاو انیب

 یدفاع دیجد نیدکتر دیبود که بدون ترد یاسالم یجمهور

 عینگاه وس» شود؛ یدر گام دوم انقالب محسوب م یاسالم یجمهور

قناعت نکردن به » ،«یمرزفرا عینگاه وس»، «مقاومت یایبه جغراف

 یها دواژهیکل «یامتداد عمق راهبرد»و « منطقه خودمان

بداند  الملل نیب استیاز س یکس اندکهستند که هر یا یراهبرد

 را صرفاً کیجمالت استراتژ نیا ؛شود یو الزامات آن م یمعان  متوجه

 .فرمودند انیسپاه ب یبرا )ره( امام

. سپاه در خانه ننشسته که دشمن به کشورش حمله کند ۲

دورتر  لومترهایقدرتمند او باعث شده از ک یبلکه بازوها

 ببرد. نیرا از ب سمیونیو صه کایدشمنان و عوامل امر

از  تیدر حما یاسالم یجمهور ندهی. سپاه پاسداران نما0

 یتخارمقاومت در جهان است و چه اف یروهایمستضعفان و ن

به دفاع  یخواه عدالت شهیعرصه از اند نیکه در ا باالتر نیاز ا

 .پردازد یمنان آاز 

است که در  نیسپاه ا فرد نحصربهم یژگیو :یراهبرد نکته

است که اعالم حضور  ییروین نیسخت اول یها عرصههمه 

 یآن و حت انیو پا 3۹سال  یابتدا یها بحران. در کند یم

گذار بروز فعاالنه و اثر یدر عرصه خدمات اجتماع اکنون هم

 یبه انقالب اسالم دیو ام ها بیآساست و باعث کاهش  افتهی

 نهیزم نینظام شده است. در ا یاجتماع یها هیسرما شیو افزا

فرماندهان فرمودند  داریدر د گذشتهسال  یم رهبرظمع مقام

با حوادث بزرگ  ی خودتان را در مواجهه یِکار به آماده»که 

بوده است که  درصددسپاه  تاکنوناز همان روز  «دیحفظ کن

و در حوادث گذشته  دیرا محقق نما یمطالبه رهبر نیا

 .شتخواهد دا یبروز بهتر ندهیاست و در آ دهیخوش درخش

 اهللءانشا

 گزارش تفريغ بودجه جنجال بر سر                    روزگزارش ▼
جای بسی تأمل دارد. تیتر  39گزارش تفریغ بودجه به  ها یخبرگزارو  ها روزنامهواکنش 

تلفات مالی دالر »روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر   ،«سیاهه تخلفات»روزنامه شرق با عنوان 

به گزارش دیوان  ها رسانهاز واکنش  ییها نمونه« غارت قانونی»، جهان صنعت با تیتر «۱۲11

 ینوع بهکه  طلب اصالحهای  البته رسانه تومانی است. ۱۲11محاسبات در مورد واگذاری ارز 

 در این مسیر پیشتاز بودند. باشند یمحامی دولت هم 

 تحليلي: یها گزاره

 هرگونهدوگانه افزایش سرمایه اجتماعی و دفاع از حقوق عامه مردم باید محور  -0

دای ف کدام چیهکه  یا گونه بهو اعالم نظر در گزارش تفریغ بودجه قرار بگیرد  یریگ موضع

ساالنه ارائه  صورت بهتفریغ  یها گزارشدیگری نشود. اختالف آماری که دیوان محاسبات در 

 یا گونه بهاز جهت نظارت بر بودجه کشور، بسیار مهم و حیاتی است ولیکن نباید  دهد یم

به معنی فساد  مطلقاًاختالف آمار در گزارش تفریغ  -۲ باشد که به اعتماد عمومی لطمه بزند.

الس نیست، بلکه گزارش مغایرت حسابرسی است که ممکن است در بخشی از آن و یا اخت

بانک  کل سیرئبنا به ادعای  39در گزارش تفریغ بودجه سال  مثالًفسادی نیز رخ داده باشد؛ 

بوده است و شرکتی حق  دار زمانبه تجار برای واردات کاال،  واگذارشدهمرکزی بخشی از ارز 

میزان کاال را وارد کند؛ بنابراین تسویه وجوه در همان سال  داشته است طی یک سال این

سیستم  -0فساد و یا اختالس تلقی شود.  عنوان بهمقدور نبوده است و نباید کل این مبلغ 

که بتواند نظارت خود  یا گونه بهنظارتی دیوان محاسبات در شرایط فعلی نیاز به بازبینی دارد 

محاسباتی و نظارت  یها یفناورجام دهد. گسترش با مصرف بودجه کشور ان زمان همرا 

را ارتقاء  ها گزارشهم از اختالفات گزارش تفریغ بکاهد و هم اثربخشی  تواند یمهوشمند 

 دهد. همکاری و هماهنگی سه قوه در این موضوع راهگشاست.

 فعاالن سیاسی ژهیو بهاز تحلیلگران و  یا عدهدر تحلیل گزارش تفریغ بودجه  نکته راهبردی:

، غافل از اینکه کنند یمو حزبی از این موقعیت برای ضربه زدن به رقیب استفاده 

آفرینی خارج از واقعیت بر سر این موضوع، اعتماد عمومی از کارآمدی نظام را تضعیف  جنجال

 کند. می

 !چند؟ کيلويي اطالعات                       ویژه خبر ▼

 های شرکت و ها سازمان برخی کاربران هویتی اطالعات پایگاه افشای از سایبری امنیت فعاالن

 .است دوفروشیخر حال در مجازی فضای در اطالعات این که دادند خبر خصوصی و دولتی

 کاربر میلیون ۹1 ای شناسنامه اطالعات نشت نیز ماه نیدفرور اواسط که است حالی در این

 حاوی اطالعاتی بانک افشای داشت،به وزارت و احوال ثبت سازمان سرورهای طریق از ایرانی

 ایرانی بازارهای از یکی کاربران از شماری و تلگرام ایرانی کاربران از زیادی شمار اطالعات

 اطالعات فناوری سازمان امنیت معاون صادقی ابوالقاسم .بود شده خبرساز آیفون، افزارهای نرم

 ماهر مرکز»: گفت و داد ضیحتو این نوع اطالعات افشای و هک وسقم صحت خصوص در ایران

 شود؛ می گفته .است شده اعالم اکنون هم که است مواردی آزمایی راستی بررسی حال در

 شرکت دو اداری های نامه ،ونقل حمل شرکت یک کاربری حساب هزار ۰11 بر بالغ اطالعات

 پژوهشگاه کاربر هزار 3۵1 اطالعات ارتباطی، اپراتور 0 مشترکان هویتی اطالعات هواپیمایی،

 دلیل به علوم وزارت دانشجویان امور سازمان کامل اطالعات و ایران اطالعات فناوری و علوم

 «.است دوفروشیخر حال در مجازی فضای در هک



 

 

  

 اخبار ▼

 التماس به توافق، از زبان ترامپ

 ها آن »با وخیم توصیف کردن اوضاع ایران مدعی شد:روز یکشنبه، ترامپ در نشست خبری 

اما اگر کمک ؛ اند، درست نیست اند. مشخص است ارقامی که اعالم کرده به شدت لطمه دیده

 ها آنآماده کمک به  قطعاًبخواهند، به دستگاه تنفس مصنوعی نیاز داشته باشند... ما 

 «.باید انجام دهند این است که باهوش باشند و با ما به توافق برسند ها آن آنچههستیم... 

آمریکا طی  متحده االتیای ادعای وخیم بودن اوضاع ایران را مطرح کرده که ترامپ در حال

های گذشته تبدیل به کانون شیوع ویروس کرونا شده و در جدول جهانی مبتالیان و  هفته

ترامپ  .ای بسیار زیاد از دیگر کشورها در جایگاه نخست قرار دارد با فاصله ،های کرونا فوتی

های تنفس مصنوعی به ایران را  دادن دستگاه در حالی درخواست در اختیار قرار همچنین

 در ایران به کمک برای او پیشین ادعای به واکنش در "ظریف محمدجواد"مطرح کرده که 

  مصنوعی تنفس دستگاه صادرکننده آینده ماه چند ظرف ایران! ترامپ آقای »:نوشت یتیتوئ

 دیگر داخلی  باید بکنید این است که دخالت در امور شما که کاری تنها.  بود خواهد (ونتیالتور)

 .«دکنی متوقف را ما ملت ژهیو به ها ملت

 عراق در کرونا و داعش همکاری

 استراتژى اتخاذ با داعش ریستیترو گروه: کرد اعالم عراق مشترک عملیات سخنگوى فرماندهى

 آغاز عراق مختلف مناطق در را جدیدی تحرکات امنیتى، نیروهاى و شهروندان به حمله در جدید

 استقرار در با داعش آن اساس بر که رسیده ما دست به اطالعاتى :افزود وی .است کرده

 های عملیات ى،محل نیروهاى برخى با همکارى طریق از کرکوک و الرطبه در ناهموار مناطق

 استان در) الرطبه منطقه در امنیتى نیروهای :وی افزود .اند کرده یزیر برنامه را خود اخیر

 احمد» .اند شده مستقر داعش نیروهای گسترش از جلوگیرى براى دیگر مناطق و( االنبار

 این در داعش یها تیفعال افزایش دلیل نیز عراق امنیتی و سیاسی مسائل کارشناس «الحمدانی

 امنیتی نیروهای کاهش و کرونا شیوع شرایط در عراق العاده فوق وضعیت از سوءاستفاده را کشور

 .داند می ،آمدوشد منع و اجتماعی گذاری فاصله دلیل به

 کيلومتر ۰۷۷ به سپاه دريايي نيروی های موشک برد افزايش

سال  ۱1ای نظامی در ه های مختلف سپاه در عرصه با برشمردن دستاورد، دریادار تنگسیری

با گذشته قابل مقایسه نیست و بخش دریایی سپاه و  عنوان چیه بهگذشته گفت: وضع ما 

این  شود. سازند و تحقیقات زیادی هم انجام می ارتش؛ انواع موشک، ناو و ناوشکن را می

 ۱۵های دریایی ما  ها در حالی به دست آمده است که زمانی باالترین برد موشک پیشرفت

شد، ولی اکنون انواع  عملیاتی می ییکایآمرلومتر بود که آن هم باید به دست مستشاران کی

کیلومتر را داریم که به دست نخبگان نظامی  911های سطحی و زیرسطحی با برد  موشک

 اعالم عربی های کشور به ها بار ما: افزود  فرمانده نیروی دریایی سپاه داخلی تولید شده است.

است و اگر اتفاقی برای  لومترمربعیکهزار  ۲۵1 با بسته دریایی فارس جیخل که ایم کرده

سال هیچ موجود زنده و آب پاکی در منطقه  0۲تا  01ای بیفتد حداقل  های سوخت هسته ناو

کنید، بسیار خطرناک خواهد بود  استفاده می کن نیریش آبنخواهیم داشت و برای شما که از 

 ایران به علت وسعت دارای منابع داخلی زیادی است. که یدرحالو باید مراقب باشید، 

 بازار به ارز تزريق ميزان از مرکزی بانک سایؤر سهم

 توسط ارز دالر میلیارد ۵۹۹ حدود درمجموع کشور، مرکزی بانک کل سیرئ پنج مدیریت طول در

 شده تزریق زاربا به مداخله برای آن دالر میلیارد ۲۹۲ به نزدیک که شده فروخته  مرکزی بانک

 ریاست دوره در دالر میلیارد 0۰1 سیف، اهلل ولی ریاست دوره در دالر میلیارد 0۵ بین، دراین .است

 دوره در ارز دالر میلیارد ۵9 مظاهری، طهماسب ریاست دوره در میلیارد 01 بهمنی، محمود

 این ،تأمل قابل و معکوس روندی در .شد تزریق بازار به بانک این توسط شیبانی ابراهیم ریاست

 آوری جمع و جذب به مرکزی بانک فعلی کل رئیس همتی، عبدالناصر تصدی دوران طول در میزان

 .است شده تبدیل بازار از ارز دالر میلیارد یک از بیش

 کوتاه اخبار ▼

 اهلل تیآ/ شده گم دالرهای مورد در قضائيه قوه نظر ◄

وان در واکنش به گزارش اخیر دی رئیسی ابراهیم سید

و حواشی چند  39محاسبات در خصوص تفریغ بودجه سال 

 استقبال «شفافیت» و «نظارت» از باید روزه آن گفت: همه

 بر دیتأک با وی .است ناپسندی امر گریزی نظارت کنند؛

: گفت شود، شفاف باید پرداختی های دالر همه وضعیت اینکه

 به باید بلکه نیست بخش نانیاطم مردم برای فساد اعالم

. داد را المال بیت بازگشت و فساد با مبارزه گزارش مردم

 تومانی ۱۲11 های دالر کنندگان افتیدر از برخی های پرونده

 به منجر دیگر برخی و است رسیدگی حال در دادسرا در

 ایم گفته ها بار. است حکم اجرای حال در و شده حکم صدور

 .کند فسادزا های ساختار اصالح به اقدام باید دولت که

 ترکیه یها دولت افتادند/ هم جان به سوريه دشمنان◄

 علیه مشترک صورت به سال چند طول در که عربستان و

 جویانه تالفی اقدامات به اکنون بودند توطئه حال در سوریه

 دسترسی ریاض مقامات پیش هفته .اند آورده روی هم علیه

 بکهش و آناتولی ازجمله ترکیه رسمی های سایت وب برخی به

 .کردند مسدود «عربستان به توهین» علت به را آرتی تی

 خبرگزاری سایت وب جویانه تالفی اقدامی در ترکیه دولت

 هفته .کرد مسدود را عکاظ روزنامه و( واس) عربستان رسمی

 با استانبول در سخت های مجازات دادگاه نیز پیش

 علیه ترکیه عمومی دادستان توسط شده ارائه کیفرخواست

 خاشقجی، جمال قتل پرونده در که سعودی شهروند ۲1

 در عربستان کنسولگری در سعود، آل منتقد نگار روزنامه

 .بود کرده موافقت داشتند، شرکت ۲10۹ سال در استانبول

 ستاره اوت، ویلهلم شد/ مسلمان اتريش بوکس ستاره ◄

 دین درباره بررسی و تحقیق از پس اتریش بوکس ورزش

 و شد مسلمان خانگی، اختیاری نطینهقر دوره در اسالم

 گوید، می شهادتین آن در که ویدئویی انتشار با اسالمش را

 ای گسترده سطح در که ویدئو این در اوت ویلهلم. کرد اعالم

 شهادتین است کوشیده شده، منتشر اجتماعی های شبکه در

 مدت در انتشار، از پس ویدئو این. کند جاری زبانش بر را

 ته است.داش بیننده هزار ها ده ی،کوتاه

کل  ستاد عصبانيت دشمن نشانه موفقيت سپاه است/ ◄

ی از بیانیه خود به مناسبت گرامی بخشنیروهای مسلح در 

رده است: تردیدی نیست داشت روز تأسیس سپاه پاسداران آو

های ناجوانمردانه علیه این  و هجمه« هراسی سپاه»که پروژه 

ورزی آمریکا و  نهاد مقدس انقالبی کشور و عصبانیت و کینه

 ،خورده ایران اسالمی رژیم صهیونیستی و دیگر دشمنان قسم

نظیر، حرکت پیروزمندانه و تأثیر  های بی ناشی از موفقیت

نقش حیاتی سپاه در حفظ و تقویت بازدارندگی و اقتدار و 

های شوم و شیطانی  سربلندی انقالب اسالمی در برابر نقشه

 .نظام سلطه بوده است


