
 

 

 
 

 فقيه در سپاه  نمايندگي ولي نشريه روزانه )داخلي( معاونت سياسي
 9911 ارديبهشت سوم شنبه چهار 5625 ارهشم ـ وموس بيستسال 

 العالي( ای )مدظله امام خامنه

 .ینی استآفر یک عبادت است؛ یک کار باارزش است؛ یک ارزشکارآفرینی 
(61/61/6831) 

www.basirat.ir 

 ندهيمجلس آ ندگانينما يمشغول دل   روز حرف ▼

روز تا آغاز به کار مجلس یازدهم باقی مانده و  06از  کمتر 

کنند. در این  نمایندگان خود را آماده ورود به مجلس می

ویژه رئيس  طور بهو  سهيرئ ئتيهها براي تعيين  ميان رایزنی

 .مجلس آغاز شده است

چند اسم ميان نمایندگان منتخب مردم  در .6 تحليلي: نکات

گزینه ریاست مجلسی  عنوان بهبيش از دیگر اسامی این روزها 

شود که محمدباقر قاليباف، عليرضا زاکانی، حميدرضا  شنيده می

الدین حسينی،  حاجی بابایی، فریدون عباسی، علی نيکزاد، شمس

ت مجلسی امري طبيعی . رقابت براي ریاس۲ اند. از این جمله

این رقابت به  که یماداماست که نباید نسبت به آن نگران بود، 

که حاصل آن ایجاد اما اگر قرار باشد ؛ چالش و واگرایی نينجامد

هاي کاذب در مجلس شود که بخشی از  چنددستگی و قطب

توان نمایندگان مجلس را صرف اموري غيرواقعی کند، بدون 

 رازيغ به. 8 که باید از آن پرهيز شود. شک اقدام ناصوابی است

جزو وظایف  يتر مهم، امور بسيار سهيرئ ئتيهو  سيرئانتخاب 

ید در رسد برخی از آن امور با نظر میه مجلسيان است که ب

دنبال شود و از دست دادن این فرصت،  روزه چهلهمين فرصت 

این موارد توجه به  ازجمله .آورد یم به بارتی براي مجلس اخسار

یگاهی است که یکی از الزامات این نکته است که مجلس جا

باشد. این در حالی  می نمایندگان ينبکارآمدي آن، هماهنگی 

از یکدیگر شناخت نداشته و  چنان آناست که اغلب نمایندگان 

که اغلب آنان در روز افتتاح  ستيمهاي مواجه  نماینده ۲16ما با 

 کنند و از مبناي فکري و نگرشی مجلس همدیگر را مالقات می

مانده تا آغاز به  بهتر است فرصت باقی رو نیازا! اند ناآگاهیکدیگر 

وگو ميان منتخبان شود  افقی نگاه و گفت کار مجلس صرف هم

 شده در مصوبات مجلس عيان گردد. تا آثار انسجام حاصل

ها، مسئله اصلی است که مجلس  تشخيص اولویت همچنين

و مؤثر باشد. این تواند مجلسی توانمند  بدون توجه به آن نمی

تک نمایندگان شکل بگيرد و تفاهمی  ها باید در ذهن تک اولویت

ریزي  درباره آنان به وجود بياید و براي رسيدگی به آن برنامه

ها نيز مسئله مهمی  ها، لحاظ کردن فوریت کنار اولویت در شود.

 شود. است که بدون توجه به آن انتظارات مردم برآورده نمی

هاي ابتدایی کار  اگر مجلس بتواند در ماه :یراهبرد نکته

خود چند طرح مؤثر براي رفع مشکالت مهم و آنی موکالن 

واهد داشته باشد، بدون شک بر ميزان رضایت مردمی خود خ

تا آغاز به کار مجلس فرصتی براي  مانده یباقافزود. زمان 

تدبير در این زمينه است تا کار مجلس با توان حداکثري آغاز 

 شود.

 

 !ای رسانهبازی                     روزگزارش ▼

گذشاته   هااي  سالاتفاقات  ترین تلخعزیز یکی از  نشانان آتشجمعی از  پالسکو و شهادت ریختنفرو

صادها   وکاار  کساب آسايب جادي باه    ایان عزیازان،    دسات دادن از غام  که در کنار  اي حادثهبود! 

و فروشنده ساکن در این مجتمع زد و احداث دوباره این مجتماع و بازگشات روناه باه      توليدکننده

 یکی از مطالبات جدي از بنياد مستضعفان بود. این مجموعه

، بنيااد  پس از طرح مباحث و موضوعات متعدد درباره احداث مجدد ایان سااختمان   گزاره خبری:

متصدي اصلی این مجموعه در راستاي مطالباه عماومی و    عنوان بهدر دوره جدید خود مستضعفان 

طبقاه آغااز کارد و     61ی و جناوبی و در  لبخش شما ساخت ساختمان جدید را در دو ،منافع مردم

 تواناد  مای که افتتااح مجادد آن    اي پروژهاحداث است،  این پروژه در حال توجه قابلحاال با سرعتی 

اخيار پشات سار گذاشاتند، باار       هاي سالکه روزهاي سختی را در  کننده راليدتوصدها  وکار کسب

 رونه ببخشد! دیگر

معاند با ایان اقادام چگوناه     هاي جریانو  ضدانقالب هاي رسانه نيدک میفکر  نکته راهبردی:

 در این ميان اند زدهجا  که همواره خود را متصدي منافع مردم ها رسانهاین  ؟کنند میبرخورد 

فارسی  سی بی بیگزارش  در توان میکه پاسخ آن را  سؤالی؟ کنند میچه خط خبري را دنبال 

 بااال  پالساکو  ،باودیم  خاواب  هماه  وقتی»در مطلبی با عنوان « سولماز مهاجر! »مشاهده کرد

 ایان  پالسکو، ساخت مجوز سر بر مستضعفان بنياد و شهرداري اختالف باوجود: »نویسد می ،«رفت

 رهبار  نظار  زیر مستقيم طور به که نهادهایی به متعله امالک از دیگر بسياري همچون نيز ساختمان

این رساانه  « .است ساخت دست در ،معمول اداري و قانونی مراحل طی بدون کنند، می فعاليت ایران

واروناه   ،قاانونی در حاال انجاام اسات    کامالً به شکل را که  پالسکو پرونده تا کند میی تالش عجيب

نمااد  و را باه یاک جادال داخلای!      مثبات ملای  از یاک مسائله   جلوه دهد و توجه افکاار عماومی   

 !معرفی کند ينهاد منتسب به رهبر را یک گریزي قانوناین منتسب  وتبدیل کرده  گریزي قانون

 به خواهر مری سرگشاده ای نامه                   ویژه راخبا ▼

ابتکار،  معصومه اي به طی نامه تهران هاي دانشگاه دانشجویی بسيج خواهران هماهنگی شوراي

 امور معاونت عنوان به شما هستيم، کرونا درگير که شرایطی در»موارد زیر را به وي گوشزد کردند: 

 که بانوانی و سرپرست بد زنان خانوار، سرپرست بانوان براي تسهيالتی چه جمهوري ریاست زنان

 اولویت و دغدغه آیا اید؟ کرده فراهم ،دارند رستوران در کارگري و نظافتی خدمات چون مشاغلی

 آیا است؟ خانگی خشونت ي مسئله ،وحشی غرب همچون اسالمی کشور این در ما بانوان اول

 زنان از حمایت و یالملل نيب بحران این در خانواده اقتصاد به کمک در دار خانه زنان مسائل

 دارد؟ ایران در خانگی خشونت از کمتر اهميتی شما براي کارمند زنان روانی امنيت و سرپرست یب

 ،وادادگی و ضعف سراسر و تحقيرآميز موضعی با ها خانه سفارت زن نمایندگان با جلسه در چرا

 هاي سازمان خوشایند براي زنان امور معاونت چرا زدید؟ ایرانی زنان آبروي به حراج چوب

 مداخالت باب و داد قرار معاونت سایت روي را خانوار سرپرست زنان اطالعات و آمار یالملل نيب

 خود که یدرحال منتقد جایگاه در شما گرفتن قرار گشود؟ امور این در را ها سازمان این مغرضانه

 «!دارد ملتأ بسی جاي ،هستيد بانوان مشکالت حل به موظف

 پهپادها ررسيدر ت يليو اسرائ ييکايآمر یها گاهيپا

 6166با برد  رانیا ینظام يپهپادها» اعتراف کرد و گفت: رانیا یوتو به توان نظام من شبکه

را در  يا هر نقطه یراحت به ییکایآمر يروهاين گاهیسپاه به پا یکه حاال بعد از حمله موشک لومتريک

با  دیگو یم یاسالم يکه جمهور يافزار جنگدارد؛  ررسيرا در ت ليو تا خاک اسرائ زند یعراق م

 دست نیازا یجنگ نيسرنشبدون  يماهايهواپ .کند یم يآن برابر ییکایو آمر یروس يها نمونه

است. یاسالم يجمهور ينفت جهان برا پنجم کی، معبر فارس جيخلدر  يديکل يفاکتورها



 

 

  

 اخبار ▼

 ؟گذرد يم چه يازدهم مجلس مجازی جلسات در

 کار ،مجلس تشکيل از زودتر یازدهم مجلس نمایندگانزهره الهيان منتخب مجلس یازدهم گفت: 

 تعيين و بررسی عنوان با جلسات این .کنند یم دنبال را مردم يها دغدغه و اند کرده شروع را

 تا است خوبی فرصت. یازدهم مجلس افتتاح تا مانده ماه یک .است نشده برگزار مجلس ریاست

 بيان با ادامه در وي .کنند دنبال کشور هاي اولویت حول را کارشناسی جلسات و ها بحث منتخبين

 برگزار مختلف کارشناسان و منتخبين بين بعضاً و منتخبين خود بين بعضاً جلسات این اینکه

 موضوعات از کرونا بحران از ناشی اقتصادي رکود و پساکرونا شرایط و کرونا بحران افزود: شود، می

 شعار تحقه براي. شود می پرداخته مسائل این به شده برگزار جلسات که است کشور دار اولویت

 .شویم می جویا را کارشناسان نظرات ما راستا، این در و شود فراهم مقدماتی باید هم سال

 است نداده تغيير را ايران راهبردی محاسبات کرونا بحران

 دشمن ایران :نوشت آمریکا قدرت رب کرونا ريتأث موضوع با گزارشی در تایم آمریکایی نشریه

 آمریکایی نيروهاي راندن بيرون و منطقه در خود نفوذ تقویت جهت ها تالش بر آمریکا دیرین

 ها ایرانی» :گوید می باره نیدرا بحران المللی بين گروه در ایران پروژهمدیر  .است افزوده منطقه از

 نه و انداخته پا از را ها آن نه کرونا ویروس بحران که دهند نشان آمریکا به اند مشتاق

 چيز که هرچه ها ایرانی حقيقت، در. است کرده تغيير دستخوش را ها آن راهبردي محاسبات

 هگل چاک .«شوند می زیگر سکیر کمتر احتماالً باشند، داشته دادن دست از براي کمتري

 بحران»نيز معتقد است:  نبراسکا ایالت از خواه جمهوري سناتور و آمریکا سابه دفاع وزیر

 بر آمریکا دیرین دشمن دیگر است، ایران نداده تغيير را ایران راهبردي محاسبات کرونا

 افزوده منطقه از آمریکایی نيروهاي راندن بيرون و منطقه در خود نفوذ تقویت جهت ها تالش

 در آمریکا و دنيا که هنگامی» :گوید می باره ایندر  آمریکا غافلگيري است. وي در مورد

 مقطع در ها آن. آید می فراهم ما دشمنان براي هایی فرصت دارند، قرار نامتعادل وضعيت

 «.دهند نشان را خودشان تا بست خواهند کاره ب را خود تالش تمام همچنان کنونی

 ای در سايه بحران کرونا تحرکات منطقه

 سوریه به ظریف محمدجواد سفر به اشاره با دمشه تحقيقات مرکز مدیر ،ابوعبداهلل بسام دکتر

 و ایران اسالمی جمهوري بين رایزنی به که است مسائلی وجود بيانگر دیدار این»: گفت

 در ؛ازجمله است؛ داده روي اخير برهه در زیادي مسائل و رویدادها طبيعتاً،. دارد نياز سوریه

 اشغالگر ارتش جاري تحرکات و ایرانی هاي کشتی به آمریکا دریاي نيروي تعرض با رابطه

 و آمریکا نظامی تمهيدات نيز و سوریه شرقی شمال در جاري تحوالت و عراق در آمریکا

 تصریح يو.« نظامی گسترده حضور و ترکيه و سوریه غربی شمال به مربوط مسائل همچنين

 یک از بخشی است، جریان در آنچه شاید. داریم قرار حساسی بسيار مرحله در ما»: کرد

در  آمریکا اشغالگري با مقابله با ارتباط در سناریو بدترین براي باید اما ؛باشد روانی جنگ

 آزادسازي موضوع و ترکيه مداوم اشغالگري موضوع احتماالت و پيامدها و سوریه و عراق

 .شد آماده اشغالگر نيروهاي یا تروریسم چنگال از سوریه اراضی

 است؟ بيشتر کي کدام، کرونا های هزينه و ايران نظامي بودجه

 براي ایران اختصاصی بودجه ميزان تشریح با یادداشتی طی اینترست نشنال گزارشگر پتی، متيو

 را داخلی  ضروري نيازهاي بودجه ایران اینکه بر مبنیرا  آمریکا دولت ادعاي کرونا، اپيدمی با مقابله

 سازمان ،یادداشت این طبه .است کشيده چالش به کرده، اش اي منطقه هاي برنامه صرف

 و بهداشتی نيازهاي تأمين به دالر ميليارد 6۲ از بيش کرونا با مقابله بسته در وبودجه برنامه

 ميليارد 61 از مجموعاً که داده اختصاص معيشتی نيازهاي تأمين به دالر ميليارد 7 و پزشکی

 ۲66۲ هاي سال طی ایران اي منطقه برنامه براي آمریکا خارجه وزارت ادعایی رقم یعنی دالر

 6811 سال بودجه نهایی الیحه در بهداشت وزارت سهم چنين هم. است بيشتر ۲663 تا

 بخش .است دفاعی و نظامی حوزه دالري ميليارد 6۲ بودجه از بيشتر و دالر ميليارد 63 معادل

 در آن بارز نمونه که است اي رسانه فشار ،ایران عليه آمریکا «حداکثري فشار» کارزار از مهمی

 .شود می مشاهده هوک برایان و پمپئو مایک هاي مصاحبه یا ترامپ هاي تویيت

 کوتاه اخبار ▼

دادگاه رژیم  کرد/ فردی که برای ايران جاسوسي مي ◄

، «جاسوسی»صهيونيستی بعد از گذشت دو هفته از جنجال 

روز یکشنبه اجازه انتشار مشخصات هویتی یک اسرائيلی 

متهم به جاسوسی براي ایران را صادر کرد. به گزارش روزنامه 

ساله  16صهيونيستی یدیعوت آحارونوت، این مرد اسرائيلی 

هل شهر طيبه در مجاورت کرانه باختري است. یحيی دو ا

اي لود به اتهام ارتکاب جرائم  هفته پيش در دادگاه منطقه

خارجی و تالش براي  مأمورانایجاد رابطه با  ؛ازجملهامنيتی 

خيانت محکوم شد. سرویس امنيت داخلی شين بت مدعی 

 شده که این شهروند اسرائيلی براي جاسوسی و انجام حمالت

 .عليه اهداف اسرائيل جذب شده بود

 /ماندند خانه در را نوروز ايام ها تهراني درصد 1۹ ◄

 تهران، شهر کالن در کرونا مدیریت ستاد  ینظرسنج اساسبر

 در نوروز ایام در کردند اعالم تهرانی شهروندان درصد 18۳7

 کرونا تداوم صورت در گفتند نيز درصد 1۲ و اند مانده منزل

 خرید نيز درصد 71۳6 همچنين. مانند می خانگی قرنطينه در

 .کردند عنوان منزل از خود خروج علت را روزمره مایحتاج

بنا بر اعالم اوليه   ها/ در جاده 11نوروز  باختگان جان ◄

نفر در این  168آمار تلفات حوادث رانندگی در نوروز امسال، 

از دست دادند. بر اساس این گزارش در  حوادث جان خود را

فوتی بيشترین آمار تلفات  1۲نوروز امسال، استان تهران با 

و  01حوادث رانندگی را داشت، پس از آن استان فارس با 

هاي بعدي تلفات  فوتی در رتبه 81با  هرکدامخوزستان و کرمان 

 .تصادفات قرار گرفتند
ونا عادت تا کشف دارو و واکسن به زندگي با کر ◄

: باید تا گفتمعاون کل وزارت بهداشت ایرج حریرچی  /کنيم

اطالع ثانوي به زندگی با کرونا، رعایت مسائل بهداشتی و 

گذاري اجتماعی تا حد مقدور  پيشگيرانه، بهداشت فردي، فاصله

و تا زمانی که واکسن و داروي این بيماري ساخته نشده، عادت 

رسد پاک  که به نظر میحتی کشورهایی وي افزود:  .کنيم

 گونه نیامحتمل است؛  کامالًهستند، پيک دوم، سوم و چندم 

افت  اآلننيست که اگر در قم و گيالن شيوع شدید داشتيم و 

 !باشد شده بستهکرده، پرونده این بيماري 
  /انشجوياندتکذيب سرقت اطالعات از سازمان امور  ◄

 اطالعات کامل منصور غالمی، وزیر علوم درباره هک شدن

همه مدارک  به همراهوزارت علوم، سازمان امور دانشجویان 

هزار کاربر  116هویتی دانشجویان خارج از کشور و اطالعات 

پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران گفت: بر اساس 

بررسی اوليه، خبر سرقت اطالعات از سازمان امور دانشجویان 

ی این ادعا را صحت ندارد. او با بيان اینکه یک کانال تلگرام

حاضر خبر را برداشته است،  در حال ظاهراًمطرح کرده و 

هاي قانونی در مورد نشر این خبر جعلی در  گفت: پيگيري

 .حال انجام است

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3646463-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86

