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 !بود و آنچه نيست آنچه مصاحبه معاون سياسي سپاه؛    روز حرف▼

در قبال  سپاه هایسیاست صاحبه معاون سیاسی سپاه و تشریحم

ه حوز برانگیزبحثاز رخدادهای  ییک عنوانبههمچنان  انتخابات

های گوناگون ها و تحلیل. فضاسازیرودمیسیاسی به شمار 

متعالی این این واقعه نباید نقطه روشن و  وحوشحول شدهارائه

 به حاشیه ببرد. رودمیمصاحبه مهم را که متن ماجرا به شمار 

دادن  توجه ،بودجوانی  سرداردر مصاحبه  آنچه نکات تحليلي:

سیاسی سپاه  کنشگریسندی مهم در عرصه  افکار عمومی به

تحت عنوان دکترین رفتار سیاسی سپاه بود که بر این اساس 

ومی نسبت به عملکرد ر عمعمومی برای قضاوت افکا معیاری

ت سردار جوانی بود و در اظهارا آنچهآید. می به دستسپاه 

از پیش مصمم  تربیشاین است که سپاه  ،درخشندگی داشت

باشد و بر  پایبندخابات است به الزامات عدم ورود مصداقی در انت

این اساس سالمت و صیانت از حرکت سیاسی سپاه را تضمین 

سیاسی سپاه بود و برجستگی  در مصاحبه معاونکه  آنچه. کند

 در برابر خود،اهداف متعالی صیانت از داشت این بود که سپاه در 

در سخنان سردار جوانی  آنچه شود.دید نمیهرگز دچار تر افراد

بود نشان دادن و نشاندن سپاه در موقعیتی فراتر از احزاب و 

و  منسجم ،قطعی نهزمی این در سپاه نظر اشخاص است و

هیچ خط  اتیتخلفات انتخاب زمینه سپاه درکه  است هماهنگ

 ،وانیج سردارگفتگوی  نکته متمایز در .قرمزی ندارد

نمایی این موضوع به افکار عمومی و خاصه عناصر انقالبی واقعیت

از  جامعه بود که هیچ فردی کاندیدای سپاه نیست و سپاه نیز

 هیچ فردی حمایت نخواهد کرد.

با برخی  احبه معاون سیاسی نبود ودر مص آنچهاما از دیگر سو 

را به متن  تا این حواشی اندآنآلود به دنبال های غرضتحلیل

القای  سپاه است. ها و اختالفات درونیرقابت ،تحوالت بکشانند

ر د خواهندمیداخلی خود که برخی  مسائلناتوانی سپاه در حل 

سپاه پاسداران  هیچ وجهی ندارد. ،این روزها به آن ضریب دهند

های گوناگون همراه بوده خود با فراز و نشیب عزتمندانهدر مسیر 

ها عبور کرده است. از همه مسائل و چالش تیدرنهاما است، ا

متوقف  خود در کدام موضوع سالهچهلیش از سپاه در حرکت ب

مانده که برخی از دوستان  شده و از حل کدامین مسئله عاجز

 نکیاهمبخواهند مضطرب شوند و برخی دشمنان تصور کنند 

 اند.فرصتی برای اقدام علیه سپاه یافته

 ه در عرصه سیاست و خاصه انتخابات،سیاست سپا نکته نهايي:

یاستی که است که معاون سیاسی سپاه ترسیم کردند، س همان

اران در همه سطوح جانبه همه پاسدو حمایت همه دییتأمورد 

 نویسنده: عزیز غضنفری() است.

 

 

 !رهاشدهحکمراني                                     روز گزارش▼

حاکمیت در فضای مجازی  رهاشدگی 0011مهم رهبر معظم انقالب در سال  یهادغدغهیکی از 

 از دشمنان» :فرمودند کرده، گالیه در اولین سخنرانی سال جدید از این حکمرانی شانیا ،است

 هایرعایت آن ما کشور مجازی فضای در متأسفانه. کنندمی را استفاده حداکثر مجازی فضای

 باید. است «ول» واقعاً جهاتی یک در و گیردنمی صورت ام،داشته که تأکیدی همهآن باوجود الزم

 مجازی فضای روی دنیا کشورهای همه و دنیا همه. باشد حواسشان هستند مسئول که کسانی

 «ول» را مجازی فضای اینکه به کنیممی افتخار ما اما؛ کنندمی مدیریت اعمال ،دارند خودشان

 .«کرد مدیریت باید را مجازی فضای ندارد؛ افتخار وجههیچبه این. ندارد افتخار این. کردیم

از این  تنهانه یافتهتوسعه یکشورها ؛فرمایندمی ایخامنهامام که  گونههمان :خبری هایگزاره

را  قانونمندیاقدامات  ،بلکه در راستای حفاظت از شهروندان ،کنندمیفضا بیشترین استفاده را 

 شدیدترین فرانسه اروپا، اتحادیه رد -0 :شودمیاشاره  هاآنکه به برخی از  دهندمیانجام 

 فهرست ،9112 سال مصوب هایقانون طبق. دارد را سایبری فضای بر حکومتی هاینظارت

 را عبارات برخی جستجوی حق شهروندان مسدود، ایدئولوژیک یا غیراخالقی تارنماهای از بلندی

 قوانین ناقض کاربران .هستند محدود بسیار نیز مدارس اینترنت. ندارند جستجو موتورهای در

 سال از( ICO) سیانگل اطالعات یسریکم دفتر -9 .شوندمی محروم آن به دسترسی از شبکه

 ازجمله انگلیس در اطالعاتی هایسرویس کنندگانتهیهقوانینی را مصوب کرده است که  910۲

 آنالین هایبازی ،رسانپیام هایسرویس اجتماعی، هایشبکه و هاسایتوب ،هابرنامه ها،اپلیکیشن

 مدل زیندر چین  -3 .کنند رعایت را قوانین این باید اینترنت به متصل هایدستگاه و هاانجمن و

 مدل ؛دارد محتوا گردش جریان بر یشدید کنترل فعال است. شدتبه سایبری فضای حکمرانی

 اهتمام سایبری هایپذیریآسیب برابر در حیاتی هایزیرساخت و هاشبکه سازیمقاوم بر مزبور،

 قطع فناوری، استقالل عنصر سه بر خویش سایبری حکمرانی در چین، رهبران. دارد خاصی

 در تسلط برای داخلی هایشرکت به کمک کنندگان،تأمین بخش در ویژهبه خارجی وابستگی

 .دارند تأکید سایبری فضای نوظهور بازارهای

با  راستاهمدر فضای مجازی در بسیاری از کشورهای پیشرفته حکمرانی : تحليلي گزاره

 ،«مجازی فضای طریق از حکمرانی» مفهوم سه قالب در و رودمیحکمرانی سرزمینی پیش 

و این در حالی است  شودمی دنبال «مجازی فضای بر حکمرانی»و « مجازی یدر فضا حکمرانی»

 هایشرکتکشورهای بیگانه و فضای مجازی را به بهای اندک به  حکمرانی ،والن دولتیئمسکه 

همانند  اسالمی، انقالباهداف جایی که صفحات مرتبط با  تا ،اندسپرده هاصهیونیستوابسته به 

 .شوندمیمسدود  پیوسته یقاسم و نیروهای انقالب حاج رهبر معظم انقالب،ات مجازی صفح

 )نویسنده: فرهاد مهدوی(

 مقابله با کرونا يجان ستاد ملتناقض در  روسيو                   ویژه خبر ▼

روز گذشته با ، «کرونا تمام شده است! کیپ»اعالم کرد که  نیدر هفتم فرورد جمهوررئیس کهیدرحال

از  یدر دو استان، موج چهارم آغاز شده و در برخ»اظهار داشت:  ،یادرجه 0۲1موضع  رییتغ کی

در  نیا. !«میکرونا شو یماریب دیممکن است وارد موج جد میاگر مراعات نکن زین گرید یهااستان

 بیعج ماتیشهر، ماحصل تصم 0۴شهر به  2قرمز از  یتعداد شهرها یناگهان شیکه افزا ستا یحال

 به خارج از یستیتور یو سفرها ینوروز یستاد مقابله با کرونا درباره سفرها یو بدون پشتوانه علم

 کرده است! تیسرا زیکرونا به مسئوالن ستاد مقابله با کرونا ن یانگاریعاد رسدیم نظر به .است کشور

ر مهار کرونا را گوشزد د یانگارسادهو  یشیاندکوتاهعواقب  ر بهداشت قبل از تعطیالت نوروزی،وزی

افسار کرونا  دینگذار میگفت»گفت:  بهداشت ریوزدیروز ، هانگرانیو  هاهیگالدر ادامه همین  .کرده بود

 .«میکن یدورقمرا  هایفوت میدوباره بتوان یکِ ستین معلوم .دررفتاز دستمان در برود اما امروز 
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 اخبار ▼

 درصدی ايران از تجارت کشورهای منطقه با چين 3سهم 

قزاقستان، عمان و  ه،یعربستان، امارات، عراق، ترک ه،یروس ه؛یهمسا کشور ۲ تجارت حجم

کل ارزش تجارت  .بوده است شتریب 9191پکن در سال  -از رابطه تهران نیپاکستان با چ

شراکت با  یبنددالر بوده که در رتبه اردیلیم 00حدود در  9191سال  انیدر پا رانیو ا نیچ

از مجموع  دیگرعبارتبه .نهم قرار دارد گاهیدر جا هیکشور همسا 01با  سهیدر مقا نیچ

تنها سهم تجارت ایران  ،رانیا و هیکشور همسا 01با  هاینیچ یدالر اردیلیم 3۲3تجارت 

کره ژاپن،  کا،یو آمر کندیکشور جهان تجارت م 991از  شیبا ب نیچ .بوده استدرصد  3.1

 لند،یتا ه،یروس ل،یبرز ،یمالز ا،یاسترال قا،یآلمان، آفر تنام،یو وان،یهنگ، تاهنگ ،شمالی

و  کایآمر یهامیکه تحر یدوران در .هستند نیچ یبزرگ تجار کیشر 01و هلند  سیانگل

در  رانیا ،اما در مقابل ،بود رانیا یتجار کیشر نیترمهم نیچ ،شدیاعمال م رانیاروپا بر ا

 .کشور قرار دارد نیا یتجار یشرکا 0۴رتبه 

 اردن اموررژيم صهيونيستي و عربستان در نفوذی  نقش

برادر  ازجملهارشد اردن  یهاتن از مقام 91 کمدست یریروز گذشته از دستگ یخبر منابع

طراحی کودتا یا توطئه علیه  از هازنیگمانهبرخی  .کشور به اتهام کودتا خبر دادند نیا پادشاه

روزنامه  .دارندحکایت عبداهلل دوم پادشاه اردن با حمایت محمد بن سلمان و محمد بن زاید 

خوانده، اعالم کرد که  «در اردن هیبلندپامنابع »عبری زبان یدیعوت آحارونوت به نقل از آنچه 

 .اندهای امارات در تالش برای انجام کودتا در اردن دست داشتهعربستان و یکی از رهبران امارت

وزیر رژیم نیز فاش کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست «یسرائیل هیوم» روزنامه عبری زبان

صهیونیستی از رخدادهای اخیر اردن که در پس پرده و مخفیانه در حال انجام بود، مطلع بوده 

 یثباتیهرگونه تنش و ب» کهنیابا اعالم  وزارت خارجه یسخنگودیروز در همین زمینه،  .است

با هرگونه  رانیا» کرد: تأکید ،«است یستیونیصه میبه نفع رژ ایدر منطقه غرب آس یداخل

در  دیکشورها با یمخالف است و اعتقاد دارد همه امور داخل یو دخالت خارج یلداخ یثباتیب

نیز در تحلیل اتفاقات اردن در اردن  کشورمانسابق  ریسف .«شود یریگیچارچوب قانون پ

عربستان داشت؛ چند  عهدیبا ول یکیاردن روابط نزد یپادشاه وانید سیرئ اهلل عوض»: گویدمی

ماجراست چراکه عوض  نیعربستان در ا ینیآفرنقشآن  نیمطرح است که اول نجایدر ا ویسنار

 .«اردن قرار دارد یتیامن یروهایتوسط ن رشدهیدستگاهلل در شمار افراد 

 اهش يافت؟درصد ک 11چرا صادرات گاز 

میلیون دالر گاز  310میلیارد و  9 بربالغ، 22ماهه سال  09 آمارهای رسمی گمرک در بر اساس

، با افت 2۲سال  ماههدوازدهطبق این آمار، صادرات گاز مایع شده به نسبت  .طبیعی صادر شد

گاز ایران به  .میلیارد دالر گاز صادر شده بود 3.3بیش از  2۲سال  .درصدی روبرو شده است 31

شود که به دلیل انفجار بخشی از خط لوله صادراتی گاز می دو کشور عراق و ترکیه صادرات

و تعلل مسئوالن دولتی در پیگیری این موضوع،  ماهنیفرورد 09ایران در خاک ترکیه در تاریخ 

تیرماه قطع شده بود و همین امر نقش مهمی در کاهش حجم و  01صادرات ایران به ترکیه تا 

 .داشت 22ارزش صادرات گاز ایران در سال 

 لبناندر  اهللحزبجايگاه عربستان از  نگراني

ای در این وزیر خارجه عربستان از طبقه سیاسی لبنان انتقاد و شرط انجام اصالحات ریشه

جویانه در اظهاراتی مداخلهبن فرحان  .کشور را برای ادامه حمایت کشورش از بیروت مطرح کرد

وضعیت کنونی دیگر قابل ادامه یافتن نیست و عربستان معتقد است »اساس مدعی شد: و بی

اوضاع را به دست گرفته، از  ،بازیگر غیردولتی عنوانبهاهلل نونی لبنان که حزبنباید از وضعیت ک

های اصلی آن تسلط یافته، حق وتو درباره وقایع این کشور برخوردار است و بر زیرساخت

های پیش روی ملت لبنان برای حل چالش ،جز اندکی ،طبقه سیاسی کهیدرحال .حمایت کرد

 .«کنندیریت یا مشکالت دیگر کار نمیچه در زمینه فساد یا سوء مد

 اخبار کوتاه

 سیرئ /ميکنياستقبال م نيو چ رانيا ی: از سند همکاربافيقال ◄

استقبال  نیو چ رانیا یهمکار سند از» :گفت مجلس

امر  نیاعالم باور به ا یسند اگر به معنا نیا یامضا .میکنیم

قرن  ندهیو قرن آ شودیباشد که جهان در غرب خالصه نم

سند  نیا .محسوب خواهد شد یگام راهبرد کی است،یآس

شکل  یرا برا یزودتر امضا شود و زمان مهم اریبس توانستیم

 کایآمر .میاز دست داد یاقتصاد یواقع یهایدادن به همکار

 جانبهکی طوربهرا  یانامهتوافقکه بتواند  ستین یگاهیدر جا

 یراهبرد اصل رانیبداند، ا کایآمر .کند لیکشورها تحم ریبه سا

 .«قرار داده است هامیکردن تحر اثریبخود را بر 

 معاون/ !ميداريبرنم، ميکنيمتسهيل را  هاميتحر آمريکا: ◄

واشنگتن لغو »: اذعان داشت کایوزارت خارجه آمر یسخنگو

و در طول جلسه روز  کندینم ینیبشیرا پ یخاص میتحر چیه

 یموردبررس هامیتحر لیتسه یهافقط گام نیشنبه در وسه

بالمره تعهد برداشتن یادآور این سخن  .«قرار خواهد گرفت

به آن در عمل، از  و عدم پایبندی در متن برجام هامیتحر

 سوی آمریکا است!

« صادق خرازی» /يبه مسائل داخل يروحانامنيتي  کرديرو ◄

عدم مشارکت  دیبا ما چرا» :گفت انیرانیا یحزب ندا کل ریدب

و  میبخواه چه م؟یاقتدارگرا نسبت ده انیمردم را فقط به جر

 یعملکرد دولت دوازدهم و مجلس دهم به پا میچه نخواه

 .نکرده است یفرق یروحان نوشته شده است. طلباناصالح

محض بود و به  یتیامن کردیرو کی یروحان یآقا کردیرو

 «.کردینگاه م یتیامن یمسائل داخل

 ریوز/ شوديدر مذاکرات اضافه م رانيا ي: برنامه موشکاضير ◄

داده شده است که  نانیاطم اضیر به»گفت:  یخارجه سعود

با  دیدر توافق جد رانیا یامنطقه یو رفتارها یبرنامه موشک

 نیب یمیرمستقیکانال غ چیهتهران گنجانده خواهد شد. 

آماده است در  یو تهران وجود ندارد اما عربستان سعود اضیر

 .«وارد مذاکره شود رانیا یتارهارف رییصورت تغ

با گذشت دو روز از  حل شد!/ افزايش قيمتمشکل مرغ با  ◄

 استاندار تهران یامور اقتصاد یهماهنگ معاونگرانی مرغ، 

 طیشرا به بازار مرغ، گسترده عرضه با خوشبختانه»اعالم کرد: 

 .مرغ وجود ندارد دیخر یبرا یصف چیه گریبازگشته و د یعاد

برداشته شد و هر  هاتیوفور مرغ کل محدود لیدل به امروز

 دانیدر م تواندیاهد مکه مرغ بخو زانیبه هر م یواحد صنف

شده در صورت مازاد، مرغ  ینیبشیپ. ردیبگ لیبهمن تحو

 یکشاورز ریوز .«شود و منجمد شود یداریتوسط دولت خر

آرام  لیکه انجام دادم، مردم به دل ییدهایدر بازد»: نیز گفت

 «.خوشحال بودند اریگرفتن بازار مرغ بس

انتقال خون  ریمد/ کرونا اميدر ا يهزار تهران ۸۲۲خون  یاهدا ◄

 ینفر برا 311هزار و  311، 22در سال »: خبر داد تهران

 9۲۲مراجعه،  زانیم نیاند که از اخون مراجعه کرده یاهدا

 .«خون شدند ینفر موفق به اهدا 139هزار و 


