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 !وزير يک فعل ترک عاقبت            روز حرف▼

 و نفت وزارت هایزیرساخت به سایبری حمله اخیر روزهای در

 سؤال این با را کشور نمسئولی و جامعه ،هابنزینپمپ در اختالل

 حد این تا حاکمیتی نهاد یک است ممکن چگونه که کرد مواجه

و آسایش  زندگی و گیرد قرار موردحمله بیرون از که باشد ضعیف

 !؟رفته شودگ گروگان به مردم

 آمار آخرین اما ؛دارد جمعیت میلیون ۸۵ ایران -1 :تحليلي نکات

 ۵4 و میلیون 1۳1 که است آن از حاکی کشور ارتباطات حوزه

 نفوذ ضریب که دارد وجود کشور در همراه تلفن مشترک هزار

 رسانده درصد 1۵6.91 به را کشور در همراه تلفن مشترکین تعداد

 گذشته هایسال در هادولت مهم هایبرنامه از یکی -2 .است

 ارائه مستمر سازیبهینه آن هدف و بوده الکترونیک دولت توسعه

 ارتباطات تحول طریق از حکمرانی و عمومی مشارکت خدمات،

بوده است.  رسانه و اینترنت فناوری، پایه بر خارجی و داخلی

 خدمات و کاال توزیع ،بنادر ،هانیروگاه ،سدها ،هابنزینپمپ ،هابانک

 1۳۸4 سال از رهبری معظم مقام -۳ .گیردیم شکل بستر این در

 حوزه در هم ،مجازی فضای در حکمرانی و استقالل بر بارها

 دولت توجهیبی. اندداشته تأکید ،محتوا حوزه در هم و زیرساخت

 رهبر متعدد هایگالیه با سایبر فضای عرصه در حکمرانی به قبل

 ارتباط در اسالمی انقالب رهبر است؛ شده مواجه انقالب معظم

: فرمودند ،99سال  شهریورماه در دولت هیئت جلسه با تصویری

. کنممی تأکید همهاین اطالعات ملّی یشبکه مسئله روی بنده»

 که مجازی فضای ملّی مرکز و مجازی فضای عالی شورای این

 تشکیل[ شورا] این که دارم و داشتم اصرار بنده و ایمداده تشکیل

 و کنند گیریتصمیم و کنند شرکت آن در محترم رؤسای و بشود

 مسئله این ودشنمی است؛ مسئله این تیاهم خاطر به کنند، اجرا

 داده خرج به الزم اهتمام آن که بینممی من و کرد رها را

 فضای امن هایزیرساخت توسعه عدم خاطر به -4 «.شودنمی

 قرار هجمه مورد الکترونیک دولت و محتوا حوزه در ایران ،ارتباطی

 از یکی عنوانبه اطالعات ملی شبکه زمینه این در باید و گرفته

 .گیرد قرار موردتوجه ،دولت داراولویت هایفعالیت

 هایزیرساخت از حراست و پشتیبانی ،الکترونیک دولت در

 و دارد اهمیت بیشتر بلکه و سرزمینی مرزهای اندازهبه ارتباطات

 اختیار در و کرده رها کامل صورتبه را عرصه این روحانی دولت

 حوزه در گذشته هایماه در که بود طبیعی و بود گذاشته بیگانگان

 حمالت با ایجاده ونقلحمل و دریایی ونقلحمل ریلی، ونقلحمل

 آقای ،قبل دولت زمان در قضاییه قوه .شویم مواجه سایبری

 دوره در فعل ترک خاطر به را وقت ارتباطات وزیر جهرمی

 دیگر اکنون که نمود آزاد وثیقه قرار با و کرد احضار ولیتئمس

 )نویسنده: فرهاد مهدوی( !نیست دادگاه آن از خبری

 

 

 
 

 
 

 لبنانسعودی برای قشه ن                            روز گزارش▼

 وارداتو  کند ترک را کشور این خاک تا داد مهلت ساعت 4۸ لبنان سفیر به جمعه روز عربستان

 وزیر از قولینقل این اقدام ریاض پس از انتشار. ردک متوقفنیز  را لبنانی کاالهای تمامی

 این به پاسخ در وی ؛انجام گرفت یمن به سعودی ائتالف تجاوزگری درباره لبنان رسانیاطالع

 به وحشیانه تجاوز: »ه استگفت کند،می ارزیابی چگونه را یمن در جاری تحوالت که پرسش

 حقوق دهند،می انجام هایمنی آنچه. شود متوقف باید گذرد،می آن از سال هشت که یمن

 .«نهممی ارج را تجاوز این قبال در یمن مردم پایداری من و است خود از دفاع در هاآن قانونی

 تنش تشدید از هدف انصاراهلل جنبش ارشد عضو «البخیتی محمد» -1 :خبری هایگزاره

. کرد ارزیابی هاآن کشیدن بردگی به و لبنان مردم درآوردن زانو به را لبنان علیه عربستان سیاسی

 سعودی حمله»: اقدام سعودی، گفتاین نیز در واکنش به  اهللحزب اجرایی شورای رئیسنایب -2

 شکست بر کار این با خواهندمی هاآن و است سیاسی سردرگمی و شکست دلیل لبنان به

 و ذلیل لبنان .بگذارند سرپوش مأرب و یمن در خود شکست نیز و لبنان در خود هایپروژه

 از آن ملی کرامت تضعیف یا ارعاب و نیست دیگری کشور هیچ یا امارات سعودی، خورتوسری

 همکاری شورای کشورهای برخی ،اخیر تنش پی در -۳ .«است محکوم و مردود کسی هر سوی

. بودند پیشتاز امارات و بحرین میان این در و فراخواندند بیروت از را خود سفرای نیز فارسخلیج

 .است شده تشکیل تازگیبه لبنان جدید دولت که افتدمی اتفاق حالی در وقایع این

 طی مسیر این در و است لبنان در سیاسی ثبات عدم دنبال به عربستان -1 :تحليلي هایگزاره

 در ریاض اقدام ترینمهم. است داده انجام لبنان کشیدن آشوب به برای را اقداماتی اخیر وقت چند

 به اعتراض پی در امل جنبش و اهللحزب طرفداران به حمله و فاالنژها از حمایت زمینه، این

 که بود این دنبال بهدر این ماجرا  سعودی عربستان. بود بیروتبندر  انفجار پرونده ماندن مسکوت

 اکنون. شد خنثیو مردم لبنان  اهللحزب هوشیاری با که بزند کلید را لبنان در داخلی جنگ پروژه

 لبنان در سیاسی خأل تا است لبنان در دولت تشکیل از بعد سیاسی ثبات عدم دنبال به ریاض نیز

 ،دهدمی انجام لبنان به نسبت مقطع این در عربستان آنچه -2 مبدل کند. امنیتی خألرا به 

 اهللحزب کردن درگیر برای زیادی ترفندهای تاکنون. است اهللحزب با آن خصومت از گرفتهنشئت

 حضور عدم تا داخلی جنگ از موارد این از کدامهیچ اما گرفته، صورت عربستان سوی از لبنان در

 ایهانهب تنها لبنان رسانیاطالع وزیر سخنان و است نرسیده نتیجه به ،سیاسی عرصه در اهللحزب

در ماجرای مشکالت  .است اهللحزب به زدن ضربه هدف با لبنان با جدید هایتنش ایجاد برای

سوختی به لبنان  ،های ریاضاز کشورهای عربی همراه با سیاست کدامهیچانرژی در لبنان نیز 

فاصله  اهللحزب وملت بین تنها حامی ملت لبنان را با چالش مواجه ساخته و تحویل ندادند تا 

سوخت از ایران، این نقشه بنانی در خرید و همراهی تجار لسید حسن نصراهلل  موقعبهاندازند. تدبیر 

سعودی را باطل کرد و اینک نقشه جدیدی برای فشار دیپلماتیک بر لبنان آغاز شده است؛ اما 

به  .یازی به این کشورهای عربی نداردی هیچ نواقعیت آن است که لبنان به لحاظ اقتصادی و سیاس

 چالش به را آن نزد، زانو آمریکا مقابل در لبنان» :الیوم رأی روزنامه سردبیر عطوان، عبدالباری فتهگ

 به نفت بشکه یک حتی سوخت، بحران اوج در آمریکایی اعراب و شکست را اشمحاصره و کشید

 کرد، نخواهد تغییر چیزی دارند، نگه را هاآن چه و فرابخوانند را سفیرانشان چه .نکردند پیشنهاد آن

 تا سعودی عربستان -۳ .«شود حاصل شر باطن از است ممکن خیر و شود کمتر هاتوطئه شاید

 مقبولیت کاهش و تنش ایجاد دنبال به همچنان ماه فرودین 7 در لبنان آتی انتخابات مقطع

 دست به آینده پارلمانی انتخابات در سیاسی دستاورد بتواند طریق این از تا است لبنان در اهللحزب

 هرازچندگاه عربی کشورهای برخی همراهی با خودساخته هایتنش برخی ایجاد با بنابراین ؛آورد

 )نویسنده: محمدرضا فرهادی( .بود خواهیم آینده در اتفاقاتی چنین شاهد
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 اخبار ▼

 صهيونيستي رژيم برای ايران چالش

 پاییز در صهیونیستی رژیم خارجی و داخلی هایچالش به گزارشی در هوور ریکاییمآ اندیشکده

نهاد این . دارد اختصاص رژیم این برای ایران چالش به آن از بخشی. است پرداخته 2021

 از ایران حمایت ،است معتقد و کرده قلمداد رژیم این امنیتی تهدید ترینمهم را ایران کارمحافظه

 دلیل و دارد صهیونیستی رژیم با ایدئولوژیک دیرینه دشمنی در ریشه نیز تروریسم برابر در سوریه

 پیوند امروزه چنانچه. است مقاومت محور به کمک در دمشق شاهراه اهمیت حمایت، این اصلی

 سیاست گزارش، این بیان به .است گرفته شکل حماس و اهللحزب شعبی،الحشد میان مستحکمی

 یک ایجاد و آن اطراف در استراتژیک هایدارایی ایجاد طریق از اسرائیل مهار به تمایل ایران، واقعی

ر این گزارش د .است ایران ایهسته تأسیسات به حمله و اسرائیل تهدید برابر در معتبر بازدارندگی

 زیرا ؛است مقاومت محور اقدامات از ترخطرناک ،ایهسته سالح به ایران یابیدست آمده است،

 دلیل همین به. دهد سوق ایهسته تسلیحات سویبه نیز را منطقه کشورهای دیگر است ممکن

 گزارش در .باشدمی امر این از جلوگیری درصدد سایبری حمالت و خرابکاری با صهیونیستی رژیم

 و خورده شکست پذیرفت، انجام نتانیاهو ترغیب به که ترامپ «حداکثری فشار» که شده اذعان

 در گرفته تصمیم رژیم این دلیل همین به. است شده ایران ایهسته برنامه پیشرفت سبب

 این .بگذارد تأثیر بازگشت این نحوه و برجام به بازگشت در آن تصمیم بر بایدن دولت با هماهنگی

 دیگر تمایل سپس و ایهسته سالح به ایران ادعایی یابیدست ی ازنگران ز گزارش که بها نکته

 رژیم این راهبردی نگرانی همچنان که دهدمی نشان ،پرداخته است مسیر این به منطقه کشورهای

 .باشد داشته حضور آن در ایران که دانست رژیم این علیه جمعی ائتالف نوعی ایجاد توانمی را

 !مترديد جدی داري هاآمريکايينسبت به نيت  اميرعبدالهيان:

دولت  های خارجییاستسامور خارجه کشورمان در گفتگو با روزنامه ایران به تشریح اهم وزیر 

ما »ان در این گفتگو گفته است: دکتر امیرعبدالهی برجام پرداخته است.حوزه  خصوص دربسیزدهم 

یک قدرت اقتصادی نوظهور  عنوانبهدر راستای منافع مشترک ایران و چین از ظرفیت این کشور 

سرنوشت  ، امااستفاده خواهیم کردیک همسایه  عنوانبهبهره خواهیم گرفت و از روسیه هم در 

زنیم. منافع مشترک مبنای مناسبات طور مطلق گره نمیمردم و کشور را به برجام و هیچ کشوری به

 نظر دربا  ،طور ناقص کار کردایط که برجام مدت کوتاهی بهاقتصادی در بهترین شر ازنظر. است

های این حوزه کمتر گرفتن فروش نفت و مشتقات نفتی به اروپا، کل حجم تبادل تجاری ما با کشور

 1۸میلیارد دالر شد. این در حالی است که در همان زمان حجم تبادل تجاری ما با امارات  ۵از 

برجام نتایجی برای تحقق منافع اقتصادی  اآلنتا  .میلیارد دالر بود 14 بربالغمیلیارد دالر و با عراق 

ای جدی در امریکا وجود داشته باشد، اصالً نیازی ت به برجام ارادهاگر برای بازگش .است ما نداشته

 جمهوررئیسمذاکره وجود ندارد. کافی است از همین فردا یک فرمان اجرایی از سوی  همهاینبه 

آقای بایدن  .گردندمیای که ترامپ از آن خارج شد، براعالم کنند به نقطه هاآنامریکا صادر شود و 

خواهد درباره ایران صحبت کند، همان پرونده وقتی مییک ژست ضد ترامپ گرفته است، اما 

 «.متردید جدی داری هاآمریکاییما نسبت به نیت  روازاین. تحریمی ایشان را زیر بغل دارد

 !آذرماه درخوش خبر  عدهو

سائل اقتصادی مانند مرسیدگی به  را مسائل کنونی کشور ترینمهم جمهوررئیسعاون اقتصادی م

در دولت سیزدهم »نوان کرد و افزود: عمعیشت، رفاه و بهبود زندگی مردم، رشد اقتصادی و ... 

اضافه محسن رضایی «. بسیاری صورت گرفته است هایریزیبرنامهبرای تحقق موضوعات مذکور 

مستقر شده  هااستانو اکنون در همه  گرفتهشکل، ستاد تنظیم بازار هاگرانیبرای کنترل »کرد: 

و  شدهانجام هاییریزیبرنامهنیز  شدهتحمیلکه به زندگی مردم  هاییهزینهاست و برای جبران 

ا ب رضایی«. برای مردم داشته باشیم ایکنندهخوشحالامیدوارم در این زمینه در آذرماه؛ خبرهای 

این خبر ، بتدای کارادر  رد تومانی بودجههزار میلیا 400کسری ا مواجهه دولت سیزدهم باشاره به 

درآمدهای جدیدی تعریف شده است تا از فشاری که روی مردم »: خوش را نیز به مردم داد که

 «.خود نباشد هایهزینه تأمیندنبال است کاسته شود و دولت با استفاده از جیب مردم به 

 اخبار کوتاه

 /در حوزه پدافند غيرعامل وحانيردولت  هایسياست ماحصل ◄

در تشریح دالیل وقوع حمله سایبری به سامانه « جاللی سردار»

 سوخت کشور و اقدامات مشابه دشمن در این حوزه به

 سازمان اهداف پیشبرد زمینه در ابقس دولت هایکارشکنی

 عاملغیر پدافند سازمان رئیس اشاره کرد. غیرعامل پدافند

 اطالعات ملی شبکه زمینه در ما با قبل دولت» :گفت کشور

 حضور با رهبری. داشت سیاسی برداشت و کردنمی همراهی

 موافقت مجازی فضای عالی شورای در عاملغیر پدافند سازمان

 «.نکرد را الزم هایهمکاری دولت ولی کردند

 /رژيم صهيونيستي زاايران  منيتياندني به هک شبکه لتراف اع ◄

 وزیر اطالعات به ایران دستیابی به "الحوار" ایرانی ضد شبکه

اعتراف کرد و  صهیونیستی رژیم نظامی نیروی هزاران و جنگ

 رژیم امنیتی هایالیه به بزرگ امنیتی هک این» اعالم کرد:

 به یافتن دست توانایی ایران است؛ کرده وارد ضربه صهیونیستی

 «.!دارد هم ترمحرمانه بسیار اطالعات

 /بهداشت وزارت توسط سعودی رسانه خبرسازی تکذيب ◄

 بر مبنی مطلبی انتشار خصوص در بهداشت وزارت عمومی روابط

 این تکذیب ضمن برکت، بنیاد توسط سینوفارم واکسن واردات

 ،چین از واکسن واردکننده مجموعه تنها»: کرد اعالم خبر

 بعضی سوی از هاییسازیحاشیه چنین و است بوده احمرهالل

 واکسن به نسبت عمومی اعتماد و داخلی تولید تخریب ها،رسانه

 برای داخلی مختلف هایتیم تالش ابتدای از «.است ایرانی

 اینترنشنال ایران سعودی تلویزیون کرونا، ایرانی واکسن به دستیابی

 زحمات و هاتالش سازیمخدوش در سعی معاند هایرسانه دیگر و

 در سازیحاشیه و سازیشایعه هرگونه از و نموده ایرانی دانشمندان

 .اندنکرده فروگذار ایرانی سازان واکسن مورد

 خورد!/کاال که در انبارهای بوشهر خاک مي ومانتياردها يلم ◄

 4.۸ پوشاک، تومان میلیارد 1۸» :خبر داد بوشهر کل بازرس

 و التحریرلوازم تومان میلیارد 2.7 کفش، و کیف تومان میلیارد

 این .خوردمی خاک بوشهر تملیکی اموال هایانبار در افزارنوشت

 پوشش تحت مددجویان ازجمله جامعه نیاز تواندمی اموال

 با .کند تأمین را حمایتی هاینهاد دیگر و امداد کمیته بهزیستی،

 وارداتی خارجی هایخودرو از دستگاه 2۳0 شدهانجام هایپیگیری

 1۵0 و سنگین موتورسیکلت 400 از بیش اما ؛شد توقیف رفع

 .!«است توقیف هنوز سازیراه سنگین آالتماشین دستگاه

سید رضا » !/است راه در خودرو توليد موج: صمت وزير ◄

 تولید آمار منتظر»مع خبرنگاران گفت: جدر  «فاطمی امین

 هاآن از هفتگی برنامه و مانیمنمی خودروسازها سال آخر

 دیگر هفته دو از خودرو تولید افزایش جدید موج. ایمخواسته

ول وزیر در قاین  .«بینندمی را آن مردم و شد خواهد شروع

افزایش قیمت اخیر در خصوص احتمال شایعات  حالی است که

التکلیفی خریداران و بدروهای تولیدی کشور، موجب خو

خودروهای تولیدی،  یمت برخیقفروشندگان شده و با افزایش 

 شاهد رکود در این بازار هستیم.همچنان 


