
 

 

 

 
 

 فقيه در سپاه  نمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 2911 ارديبهشت 72 شنبهيک  7755 شماره ـ وموس بيستسال 

 العالي( ای )مدظله امام خامنه

 تیامن ،حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود؛ دستمزد عادالنه، پرداخت منظّم و بدون تأخیر

 ها نیاشغلی، مسئله بیمه، مسئله آموزش، مسئله خدمات رفاهی، مسئله بهداشت و درمان، 

 (71/20/7911) .هایی است که جزو حقوق کارگران است و این وظایف طبیعی کارفرما استچیز

www.basirat.ir 

 
 راه بدون بازگشت!           روز حرف▼

 یرانیمقام ا کیشنبه گذشته به نقل از  سه «ترزیرو» یخبرگزار

دانشمند  «یعسگر روسیس»گزارش داد واشنگتن  ییکایو آمر

 یشد آزاد شدن عسگر یمدع ترزیرا آزاد خواهد کرد. رو یرانیا

 رویشد. پبا کایو آمر رانیا انیم انیاز مبادله زندان یاحتماالً بخش

منسوب به  یها رسانه یبرخ یسواز  یادیز یها لیخبر، تحل نیا

 یبرا یخبر را نشانه مثبت نیاصالحات ارائه شد که ا انیجر

 ی( برارانیا ـ کایدو طرف )آمر انیم یحداقل لیپتانس»وجود 

کردند همانند  یدواریدانستند و ابراز ام« توافقات یحصول برخ

به  ییکایآمر و یرانیه تبادل دو تبعه اب 791۱آذر  7۱که در  یریمس

اتفاق  نیو ژائو وانگ منجر شد، وقوع ا یمانیمسعود سل یها امن

ورود  ساز نهیزم تیو درنها انیتبادل زندان یپلماسیبه تکرار د زین

 باشد. کایو آمر رانیدو کشور ا نیاز مذاکره ب یا به فاز تازه

 نکهیباا ندان،در ز یعسگر ینگه داشتن آقا ـ7: يليتحل نکات

رفتار و عدم  سوء لیصادر شده و متأسفانه به دل یحکم تبرئه و

چهره  گریبه کرونا مبتال شده است، بار د ها ییکایآمر یدگیرس

 ژهیو به ان،یرا به جهان ییکایبدون روتوش نظم ظالمانه آمر

قند در دل آرزومندان  یـ در حال0 داد. شانن یداخل رباورانید

از  «ینِلیکِن کوچ»که بالفاصله  شود یآب م کایمذاکره با آمر

خبر  نیطرح ا یفردا کایآمر یمل تیمسئوالن ارشد سازمان امن

با  یعسگر روسیس یها پرونده نیب یارتباط چیشد ه یمدع

وجود ندارد و  کایآمر ییایدر یروین نیشیعضو پ «تیوا کلیما»

بادل ـ اساساً مسئله ت9 .ستین انیهم در م ها آن «تبادل»مسئله 

 عنوان به توان ینم یپلماسیدو طرف را در عالم د انیزندان

 ها ییکایقلمداد کرد؛ چراکه آمر کایو آمر رانیدر روابط ا یشیگشا

 یمانی، ترور سردار سل7911 بهشتیارد 7۱با خروج از برجام در 

و  جانبه کی یها میو اعمال تحر 791۱سال  ماه ید 79در 

تنش تهران و  ران،یا ضد یفشار حداکثر استیس یریگیپ

موضوع  نیاند. ا بدون بازگشت رسانده یا واشنگتن را به نقطه

در  یکه برخ زیدموکرات ن «دنیجو با»کار آمدن  یبا رو یحت

است؛ چراکه ممکن است باز  یاند، نشدن بسته دیداخل به آن ام

 طرح کنند. تدول رییرا به بهانه تغ یا مسائل تازه

است، به  ینشدن کایو آمر رانیجدد ام مذاکره :یراهبرد نکته

 اتیتجارب جنا لیبه دل رانیا یاسالم یاول، جمهور ل؛یدو دل

به  یاعتقاد ،یتوافق چیبه ه کایآمر یبندیگذشته و عدم پا

ندارد؛ دوم، امروزه در  ها ییکایبا آمر میمذاکره دوجانبه و مستق

به را  قدرت یانیچه جر نکهیفارغ از ا ـ کایآمر یاسیساختار س

 یها تیابعاد فعال ریسا دیباور وجود دارد که با نیا ـ ردیدست بگ

در  زیرا ن رانیا یا و نفوذ منطقه یتوان موشک لیتهران، از قب

 مبتال کرد. یا به سرنوشت هسته ییکایبستر مذاکره به سبک آمر

 از عربستان کايآمر ديجد یريگ باج               روزگزارش ▼

از عربستان  «وتیپاتر» یسامانه موشک یآور جمع زیو ن ییاکیآمر یروهایکاهش ن اخبار

 تیاستر وال» هیخبر را نشر نیتوجه محافل مختلف را به خود جلب کرده است. ا یسعود

 یچهار سامانه موشک کایمنتشر کرده و نوشته است: آمر ییکایبه نقل از مقامات آمر« ژورنال

 یها  سامانه. کند یمخارج  یستان سعوداز عرب ینظام یروین ها دهرا به همراه  وتیپاتر

در  یآرامکو را در شرق عربستان سعود ینفت ساتیتأس منیانصاراللّه  نکهیازا پس وتیپاتر

 کایآمر ینینش عقب یناظران غرب کشور ارسال شده بودند. نیسال گذشته هدف قرار داد، به ا

« ترامپ دونالد»دانند.  مربوط مینفت  متیبه طور خاص به مسئله کاهش ق رااز عربستان 

او را  یجوان عربستان سعود عهد یول« سلمان بن محمد»وگو با  در گفت کایآمر جمهور سیرئ

را از دست  کایآمر یحاتیتسل تیحما اورد،ینفت رو ن دیکرده بود اگر به کاهش تول دیتهد

ترامپ  بازهمما را اجابت کرد، ا دیدرخواست کاخ سف اضیر د،یتهد نیازا پسخواهد داد. 

 دیکه عربستان تول یزمان .کشور از عربستان داد نیا ینظام زاتیدستور به بازگرداندن تجه

 یپادشاه کایموضوع موجب شد آمر نیکه ا افتینفت کاهش  متیداد، ق شینفت خود را افزا

 وعیش لیاز آن به دل شیکه پ یدر بازار نفت متهم کند؛ بازار یثبات یب دیعربستان را به تشد

 یدست به فرافکن کایآمر ریدرباره اقدام اخ ترامپ، حال نیباا .کرونا به شدت افت کرده بود

کشورها  ریندارد، بلکه به سا یبه عربستان سعود یارتباط چیموضوع ه نیزده و گفته است ا

 کایامور خارجه آمر ریوز« پمپئو کیما»بوده است.  رانیکه احتماالً منظورش اشود  مربوط می

گام  نیا»شده بود، گفت:  انیب بستاندادن به عر یکه ظاهراً به قصد دلدار یدر اظهاراتهم 

عربستان و دادن  تیامن نیتضم یبرا کایو آمر ستیاز عربستان ن تیکاهش حما یبرا

 «.کند یتمام تالش خود را م ران،یا یدهایمقابله با تهد یبه آن برا یدفاع یها سامانه

 جهینت توان یمقامات واشنگتن، م یرواقعیو غ یز اظهارات رسما نظر صرف گزاره تحليلي:

انجام گرفته است و  یاز مقامات سعود شتریب یریگ باج منظور به دیکاخ سف ریاقدام اخ ؛گرفت

از  هیقض .نفت محدود نخواهد بود متیموضوع به بحث کاهش ق نیحدس زد ا توان یم زین

 دیبا یسعودگاو شیرده کرده است،  میترس که ترامپ یدیجد یویقرار است که در سنار نیا

 د.پرداخت کن کایبه آمر یشتریب ازاتیو امت ها نهیخود، هز تیامن نیدر قبال تأم

 برگردند آن به بخواهند ها دموکرات که نمانده برجام از چيزی     ویژه خبر ▼

 سی بی ان سی تلویزیونی شبکه با مصاحبه در ایران امور در آمریکا ویژه نماینده هوک، برایان 

وی در پاسخ به « .بازگردند آن به بخواهند ها دموکرات که ماند نمی باقی چیزی برجام از»: گفت

 پیروز مجدداً انتخابات در نتواند سال پایان در جمهور سیرئ اگر ؛پرسید که از وی مجری سوال

 کنار نامید، می گذشته های سال در پیشرفت شما که را آنچه کرد خواهد تالش بایدن دولت شود،

 به بتوانیم تا باشیم کار سر بر هم دیگر سال چهار که هستیم این دنبال به ما»: گفت ؟گذارد

 ریاست برای که را افرادی من»: افزود وی «.دهیم ادامه کردیم، اعمال خاورمیانه در که راهبردی

 خواهند ملحق ایران ای هسته توافق به دیگر بار دادند می وعده که دیدم ،اند شده نامزد جمهوری

 که است نمانده جا بر توافق این از زیادی چیز گویم می دارند را این آرزوی که کسانی برای. شد

که روزگاری امضای نیز  گفتنی است؛ برخی سیاسیون داخل کشور «.شوند ملحق آن به بخواهند

تمام به انتخابات پیش روی امریکا  یالیخ خوشبا این روزها ، دانستند یمکری را تضمین برجام 

امریکا مجدداً  ،ها دموکراتو بر این تصور واهی هستند که در صورت روی کار آمدن نامزد  نگرند یم

 به برجام بازگردد!



 

 

  

 اخبار ▼

 گذاری خودرو تدوين شد دستورالعمل جديد قيمت

رقابت در مورد بررسی بازار رضا شیوا رئیس شورای رقابت با تشریح جزئیات جلسه شورای 

ای که هفته پیش با وزیر صنعت داشتیم مقرر شد، دستورالعمل  پیرو جلسه»اظهار داشت: ، خودرو

دستورالعمل قبلی  خودرو توسط شورای رقابت تدوین شود که این کار انجام شد وگذاری  قیمت

اضافه وی  «گذاری خودرو با انجام تغییراتی جهت ارائه به ستاد تنظیم بازار مصوب شد. قیمت

دارد، دستورالعمل شورای رقابت با آنچه سازمان حمایت پیشنهاد کرده بود فرق اساسی » کرد:

خودرو است،  شده تمامد سازمان حمایت تعیین قیمت خودرو بر اساس هزینه پیشنها که یطور به

وری کیفیت تولید  بهره و صنعت خودرو ها، تورم بخش ا بر اساس سقف قیمتاما دستورالعمل م

رئیس شورای رقابت در « قرار شد دستورالعمل شورای رقابت اجرایی شود. تیدرنهااست که 

به دست            ای بازار را شده و عده یباز داللضر بازار خودرو درگیر در حال حا که نیا انیبابادامه 

فروشند  اند، نمی ای، تعداد زیادی خودرو دپو کرده عده»برند، گفت:  اند و سود کالنی می گرفته

شیوا « کنند که باید جلوی این افراد گرفته شود تا بازار به تعادل برسد. تعیین می           و قیمت را

ها در خرید خودرو  انجام شده برای اعمال برخی محدودیت یریگ میتصمدامه با اشاره به در ا

ها این است که هر فردی با کد ملی خود طی سه سال گذشته  یکی از این محدودیت»گفت: 

خریداران خودرو  حال نیدرعخریداری کند.            خودرو خریده باشد، نتواند خودروی جدیدی را

های زمانی برای افرادی که خودرو  محدودیت نیچن همامه داشته باشند و باید گواهین

 «شود. بفروشند اعمال می           اند و بخواهند آن را خریده

 باشيد «بورس یها شهيهنرپ» مراقب

 روند به اشاره با میزان، با گفتگو در مجلس «معادن و صنایع» کمیسیون عضو پور قاضی نادر

 شناور، های پول از جلوگیری برای مکان بهترین»: گفت بورس در مردم گذاری سرمایه صعودی

 حاضر حال در اینکه بیان با مجلس «معادن و صنایع» کمیسیون عضو «است. بورس بازار

 ۱2 با اول روز برخی»: گفت اند، زده جیب به سود بورس محل از که هستند بورس در افرادی

 اند زده جیب به میلیاردی سود حاضر حال در اما اند، شده بورس وارد سرمایه تومان میلیون

 کنند می کاری خود های شیوه با افراد این. شود می گفته «بورس هنرپیشه» افراد این به که

 «.شوند ورشکسته آن یک به بورس یها یدست نییپا است ممکن که

 ماسک برای جهاني اجبار

 جامعه ویروس، این از عبور نحوه مورد در قطعیت عدم و کرونا بیماری گسترش به توجه با

 کنگ هنگ و تایوان چین، در .است میکروب ضد پوشش این کردن اجباری درحال جهانی

 زمان در که هایی تجربه یا و هوا آلودگی خاطر به نیز کرونا شیوع از قبل ماسک، پوشیدن

 به ابتدا همان از چین در. است بوده معمول مردم بین نسبتاً داشتند، آنفوالنزا و سارس شیوع

 مانند شهرها برخی در اما بپوشند ماسک خانه از خروج هنگام شد توصیه مردم عموم

 خودداری ماسک پوشیدن از تعمداً که کسانی و شد اجباری ماسک پوشیدن شانگهای،

 ماسک مراکش در .گرفتند می حبس حکم حتی و شدند می دستگیر پلیس توسط کردند، می

 7922 و زندان ماه 9 تا ،کند تخلف کسی هر داد هشدار دولت و شد اجباری فروردین 71 از

 در ماسک پوشیدن فروردین 0۱ از آرژانتین در. بود خواهد او انتظار در مالی جریمه درهم

 و اردیبهشت 00 از فرانسه. شد اجباری پایتخت عمومی ونقل حمل در نیز و عمومی های مکان

 اجباری مدارس در نیز و عمومی نقلیه وسایل در را ماسک بازگشایی، فرایند با زمان هم

 آلمانی مقامات .بپوشند ماسک حتماً هستند ملزم ساله 7۱ تا 77 آموزان دانش و کرد خواهد

 یها استانبرخی در  .اند کرده الزامی را مترو و اتوبوس در نیز و ها ایستگاه در ماسک پوشیدن

 رو نیازا، رود یم کروناویروس  فراگیری شیوعتهران و خوزستان احتمال  ؛ازجملهن ماکشور

در نقاط  مورد یبضمن حذف ترددهای که  کند یم مؤکدتوصیه مردم  بهبهداشت  وزارت

 .مواد ضدعفونی استفاده کنند واز ماسک  ،شلوغ شهرهای آلوده

 کوتاه اخبار ▼

 ایرج : ايران دوست و برادر عراق است/الکاظمي ◄

 مطلبی طی عراق در ایران اسالمی جمهوری سفیر مسجدی

 یها یهمکار الکاظمی، با جلسه در»: نوشت مجازی فضای در

 الجزایر، 711۱ قرارداد زمینه در اقدامات تداوم و دوجانبه

 اتباع روادید و بصره -خرمشهر آهن راه بانکی، یها یهمکار

 از [الکاظمی] و شدو قول همکاری داده  رایزنی کشور دو

 تقدیر داعش با مبارزه در ایران اسالمی جمهوری های تالش

 .دانست برادر و دوست کشور دو را عراق و ایران و کرد

 سخنگوی فقیهی کد بورسي بگيرند!/سهام عدالت مالکين  ◄

 9۱ برای: اظهار داشت عدالت سهام آزادسازی راهبری ستاد

 دییتأ قابل هویتی مشخصات که عدالت سهامداران از نفر میلیون

 سازمان به صحیح شبای شماره ودارند  احوال ثبت سازمان در

.« است شده صادر بورسی کد ،اند کرده ارائه سازی خصوصی

 مراحل یسال جار خردادماه هشتم از» وی همچنین گفت:

 خواهد انجام عدالت سهام مشموالن به سهام دارایی تخصیص

؛ فروش سهام عدالت در آینده تنها الزم به ذکر است« .شد

 میسر خواهد بود که کد بورسی داشته باشند. مالکینیتوسط 

نیز با اذعان به این که  یساز یخصوص سازمان رئیس حال نیباا

آن  کرده است تابه مردم توصیه  ،سهام عدالت ارزش باالیی دارد

 و نفروشند. را نگهداری کنند

به گزارش  دستاوردی ديگر از صنعت هوافضای سپاه/ ◄

از دستاوردهای  یتصاویر جدیدهوافضای سپاه خبرگزاری تسنیم، 

 00سوخو یها جنگندهکه در آن،  است گذاشتهاین نیرو به نمایش 

راکت  که بسیار شبیه به اند شدهی مجهز سالح جدید به سپاه

 بوده  زمین به نیزم راکت نوعی 4فجر .است 4فجر شونده تیهدا

 .شود یم برابر 4 تا 9 بردش  آن شدن پایه هوا با حاال که است

از  مشرق نیوز /ايران شناسايي پهپاد جديدترين معراج؛ ◄

خبر  «راجمع»با نام  یدترین پهپاد شناسایی ایرانجدموفق  تست

 ارتفاع تا کیلومتر 742 سرعت با است قادر پهپادداد. این 

 در پهپاد این .کند پرواز کیلومتر 7222 برد تا و پایی 70222

 تا برد یم بهره شونده جمع آسانسوری دوربین از خود بدنه زیر

 کیلومتر 7۱2 معراج دیتای لینک برد .نبیند آسیبی فرود هنگام

 یا اتوبان نظیر صافی سطح هر از توان یم را پرنده اپن و است

 .درآورد پرواز به صاف زمین یا جاده

 عضو الحلیلی علی /است شيعيان مهدی با ما جنگ ◄

 زاده طالب نادر باگفتگو  در یمن العداله مستقبل رهیمد ئتیه

ولیعهد سعودی با  آشکاراز دشمنی  ،مکث مثبت برنامهدر 

 رسماً سعودی ولیعهد»: و اظهار داشت گفت مذهب تشیع

 یمن به حمله است، شیعیان( عج)مهدی با ما جنگ گوید می

 سپاه تیدرنها دارد عقیده او. است بوده راستا همین در هم

 را ظلم لشکر و افتد می راه به یمن از یارانی با( عج)زمان امام

 «.دهد می شکست


