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 العالی(ای )مدظلهامام خامنه

و شاید  میداشتیاگر حادثه کربال نبود، ما امروز از مبانی و اصول اسالم هم چندان خبری نم

فقط  ی بزرگ، نه. این خون مقدس و این حادثهخوردیفقط نامی از اسالم به گوش ما م

تر و اثرگذارتر شد؛ و برجسته تریروز قوکوچک نشد، کمرنگ نشد، ضعیف نشد، بلکه روزبه

 www.basirat.ir                                    (31/20/7831) .این یک نمونه برجسته است

 يصندوق توسعه مل يتراز منف         روز حرف▼ 

 یامنا ئتیمجلس در ه یاقتصاد ونیسیعضو ناظر کم ینیحس

 انیصندوق، ب نیعملکرد ا یبعد از بررس ،یصندوق توسعه مل

 شیتوسط دولت ب یبرداشت از صندوق توسعه مل زانیم»کرد: 

 بررسیدر « از صادرات به صندوق است. یناش یاز ورود

توجه به چند نکته  ،یه و حال صندوق توسعه ملگذشت تیوضع

 است. تیاهم ئزحا

 یفشارها لیتعد یدر راستا یصندوق توسعه مل -3 :يليتحل نکات

از  یبخش لیبا هدف تبد ،ینفت بر اقتصاد مل متیاز نوسان ق یناش

 ینفت یهاو فراورده یگاز عاناتیاز فروش نفت و گاز و م یناش دیعوا

حفظ  زیو ن یاقتصاد ندهیزا یهاهیمولد و سرما ماندگار، یهابه ثروت

 سیتأس ینفت یهانده از منابع نفت و گاز و فراوردهیآ یهاسهم نسل

منظور ساله چهارم توسعه مقرر شد بهبر اساس قانون پنج -0 .دیگرد

 یدیتول یهاطرح ازیاز اعتبارات موردن یبخش نیو تأم یگذارهیسرما

ها به آن یو اقتصاد یفن هیه توجک یردولتیبخش غ ینیو کارآفر

درصد از  ۰2باشد، تا  دهیربط رسیذ یتخصص یهاوزارتخانه دییتأ

خارج از  یرانیا یهاو بانک یداخل یشبکه بانک قیحساب از طر نیا

با  -1. ابدی صیتخص ،یکاف نیو با تضم التیصورت تسهکشور، به

 یپ ،یماندر آن برهه ز یصندوق توسعه مل یبه فلسفه وجود ینگاه

 تیدر رعا امابوده است؛  یجا و منطقبه اریآن بس یکه طراح میبریم

عمل  فیسه دولت گذشته ضع ،یارز رهیقانون برداشت از حساب ذخ

 یبرا یگذاراستیکه س دهدیصندوق نشان م نیکردند و عملکرد ا

 نیاز اهداف ا یکیخود خارج شده است.  ریاز مس یآن تا حدود

نشود و از  نهیهز یجار یهااز منابع آن در عرصه بود که نیصندوق ا

 دیگردد تا بتواند پشتوانه تول تیتقو یخصوص شسهم صندوق، بخ

 یسر یطورکلاز آنجا که رقم برداشت از صندوق به -4. کشور باشد

صندوق  یموجود زانیدرباره م یریگموضع شده است؛ یبندطبقه

جمع  ؛ امامراه بوده استه یفراوان یهاهیچند سال با حاش ندیدر فرآ

 8به  ی( دولت به صندوق توسعه ملالتی)فقط تسه یکل بده

مبالغ  الت،یتسه رازیغ. البته بهرسدیدالر م ونیلیم 788و  اردیلیم

 و کرونا برداشت شده است. لیکرمانشاه، س زلزله یبرا یدرشت

 یدقت و مراقبت در منابع ارز ح،یعملکرد صح :یراهبرد نکته

از  یاریبس توانستیچند سال گذشته، امروزه م ندیفرآ صندوق در

هم در دوران  هیداشته باشد. روس یرا در پ یاقتصاد یهاشیگشا

را در  یارز رهیصندوق ذخ یدر اقدام مشابه نیپوت یریوزنخست

 یمال ریوز ،«نیکودر یسالک»کرد که بعدها  سیتأس 0227سال 

 میتصم»گفت:  یراهبرد میتصم نیکشور درباره ا نیسابق ا

 نیاقتصاد ا ه،یروس یارز رهیصندوق ذخ لیتشک یبرا جمهورسیرئ

در بحران  یصندوق نقش مهم نیکشور را نجات داده است و ا

 (یقاسم ی: علسندهی)نو«. کرد فایا 022۲ -0227 یاقتصاد

 !؟یروزيکدام پ                                روزگزارش ▼

در  کایآمر متحدهاالتیامور خارجه کشورمان پس از شکست ا ریزو فیظر محمدجواد گزاره خبری:

 کیکشورمان، در برنامه نگاه  یحاتیتسل یهامیتحر دیتمد سینوشیپ اوردنین یو رأ تیامن یشورا

 عییاز دوستان ما برجام را چند بار کشتند و دفن کردند و تش یتعداد»گفت:  مایشبکه اول س

 «را شکست داد. کایبرجام آمر جنازه یول فتند،اش را گرجنازه

نشانه روشن از افول قدرت آن است و  تیامن یدر شورا کایگرچه شکست آمر :يليتحل گزاره

! اما مرتبط کندیم دییدر حال غرق شدن است را تأ کایآمر کیتانیگزاره که تا نیا شیاز پ شیب

بر  یروزیعامل پ عنوانبهناکارآمد  یاتوافق هسته لیبه برجام و تبد کایشکست آمر نیکردن ا

 یخارج استیمسئوالن س گریو د فیظر یهاست بر اساس اظهارات خود آقاکه مدت رامپدولت ت

دارد! چراکه  یتعجب و شگفت یبوده است، جا چیه با  یکشور تقر یاش براآورده د،یو ام ریدولت تدب

عالوه به ۰ یو کشورها نرایا یادونالد ترامپ که پس از عقد توافق هسته م،یاست تصور کن یکاف

هر چه  یراحتخود به یواه یشد، از برجام خارج نشده بود! و امروز با ادعاها دیکاخ سف یهرا ،کی

 سمیکرده بود، مکان یخنث تیامن یشورا یاعضا گرید یحق وتو را برا یکه حت یتمام و سازوکار

 لتدو یرا دوباره فعال کند! خطا کشورمان هیعل یالمللنیب یهامیتا تمام تحر کردیماشه را فعال م

به اهداف  ییگراجانبهکیبا  تواندیم کردیم الیخ که آن جمهورسیو رئ ییکایآمر خواهیجمهور

آنچه  ن،یبرجام گذاشت! فراتر از ا یحساب کارآمدبه دیو نبا توانیرا نم ابدیخود دست  یرانیضد ا

برجام  دیعوا قآشکار و عدم تحق یهالف وعدهنظر دارند، خکه موافق و مخالف برجام بر آن اتفاق

با  ریکه در نشست اخ هاییتهران به آن است! اروپا یبندیپا باوجود ،رانیا یاسالم یجمهور یبرا

از تعهدات مندرج در برجام در قبال  کینکردند، خود به کدام یهمراه کایآمر یشنهادیقطعنامه پ

صورت برجام به شدن ییکه قرار بود در روز اجرا ییهامیاز تحر کیکشورمان عمل کردند؟ کدام

بالمره لغو شوند، انجام گرفت؟ چرا پس از گذشت چند سال از برجام، همچنان هر روز بر 

 زین ییاروپا یو کشورها شودیافزوده م هاییکایآمر یکشورمان از سو هیوضع شده عل یهامیتحر

 (یموسو نیالدفخر دی: سسندهیهستند؟ )نو بندیپا هامیتحر نیبه ا

 !برندميبا پنبه سر                            خط تحریف ▼

است که به دفعات از جو  طلباصالحی وابسته به جریان هارسانه ازجمله یروزنامه سازندگ

 یبرن» تریرتیبا ز« ترامپ هیعل هابرالیو ل هاستیالیاتحاد سوس» هایی همچون؛تریتبا  ،دنیبا

 و... «دیتوطئه در کاخ سف» ای« دوم یاوباما» تریت ای ،«ردک تیحما دنیسندرز هم از جو با

، در مصاحبه با روزنامه آرماناخیرا  نیز طلب فعال اصالح زاده،بیاحمد نق حمایت کرده است.

برسد و به برجام  یجمهوراستیبه ر دنیاگر با: »ه استگفت ،با حمایت از این نامزد دموکرات

 جمهورسیرئ عنوانبه دنیاگر با خواهد شد. رانیا بیبزرگ نص تیموفق کیبازگردد  زین

وجود  زین مشبه نر ازین دیشا ،انتخاب شود و ترامپ در انتخابات شکست بخورد کایآمر یبعد

 دیبا رانیشده است. ا یسرانجامیب کیدچار  رانیا یخارج استیس ،نیا باوجودنداشته باشد. 

 کی یدولت برا کیو  میبریبه سر م یدر عصر دولت مل را درک کند. امروز یالمللنیب طیشرا

 عنوانبهاز انتخاب بایدن  هایخوشو ابراز  هایاپردازیرؤاینگونه  .«رفتیپذ دیملت را با

بهبود  یبرا فقطنهطلبان از اصالح یبخش کهبعدی آمریکا حاکی از آن است  جمهورسیرئ

و  تیموفق توانندینم زیخود ن یحت انتظار کمک غرب هستند، بلکهچشم یاقتصاد طیشرا

 یرأ دنیبه جو با کایمنتظر هستند تا مردم آمر ران،یا تیموفق یو برا نندیافریب یروزیپ

که بیشترین  دهدیمسابقه نشان  که نیاغافل از  خلق کنند! تیما موفق یبدهند و برا

است و اگر دموکرات روی داده  یهاچهرهکشورمان در زمان ریاست جمهوری  یهامیتحر

 قصد دارند با پنبه سر ببرند. هادموکراتجمهوری خواهان با ایران مخاصمه علنی دارند، 



 

 

  
 اخبار ▼

 گذردمسيری که ديگر از وزارت ارشاد نمي

های خانگی به خصوص علت واگذاری صدور مجوز فیلمرئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در 

های شبکه نمایش محتوایی برخی از سریال در چند مدت اخیر فضای»صداوسیما، توضیح داد: 

ها پرداخته خانگی، به سمتی حرکت کرد که گویی هیچ نظارتی بر محتوایی که در این سریال

راحتی نادیده گرفته ایرانی در محصوالت تولید شده به -ضوابط فرهنگی اسالمی .شد، نبودمی

« .نداشت "مت فرهنگی جامعهسال"و  "هنجارهای فرهنگی"شد و این محتواها سنخیتی با می

بر سر در اختیار گرفتن مسئولیت مجدد صدور  صداوسیما باواکنش به مناقشه ارشاد آقاتهرانی در 

تکلیف این مسئله کامل روشن شده است و مدیران ارشاد و »های خانگی، گفت: مجوز سریال

این به بعد دیگر مسیر اعطای مجوز به محصوالت شبکه  دانند که ازسازمان سینمایی هم حتی می

های این وزارتخانه، نمایش خانگی و نظارت محتوایی بر این محصوالت از مسیر ارشاد و زیرمجموعه

 وی افزود: .«گیری برای اعطای مجوز کامال  در اختیار سازمان مقررات استگذرد و تصمیمنمی

طریق انجام رفتار مسئوالنه در قبال محتوای شبکه نمایش مسئوالن ارشاد روزهایی که باید از »

شدند، مسئولیت خود را درست انجام خانگی، مانع از رواج ابتذال افسارگسیخته در این شبکه می

ندادند؛ حاال که این مسئولیت به نهاد دیگری واگذار شده، اصرار بر اینکه همچنان خودشان مرجع 

اگر کار دوباره به ارشاد و سازمان سینمایی واگذار شود، بعید نیست  .فایده استصدور مجوز باشند، بی

 «.های نمایش خانگی باشیمهای مثلثی و یا حتی مربعی در سریالمانند گذشته شاهد رواج عشق

 خوابي که تعبير نشد و راهبردی که به شکست انجاميد!

 ی،دفاع یهاتیاولو ییاکیآمر شکدهیعضو اند ،«سیپترید لیدان»به قلم  یادداشتیدر  کیوزوین

 اریبس هیفرض کی هیبر پا ،که هوک به اجرا گذاشت یادوساله یفشار حداکثر استیس»نوشت: 

وجود دارد که  یشتریته بکشد، احتمال ب شتریب رانیا یهرچه که منابع مال؛ مبهم بنا نهاده شده بود

نوبه  به دیمذاکرات جد نیاحاضر شوند.  زیاز مذاکرات بر سر م یدیدور جد یکشور برا نیا نرهبرا

به  یترگسترده اریبس ازاتیامت رانیکه در قالب آن ا دیتر خواهد انجامتوافق جامع کیخود به 

 سازدیطور کامل دگرگون مخود را به یاچند دهه یخارج استیو ازجمله س دهدیطرف مقابل م

تنها درباره قدرت نه میتحر انیم. متأسفانه، حادهدیم انیخود پا ومیاوران یسازیغن تیقابلو به 

کم را دست یستادگیو ا ییجویتالف نهیدر زم رانیا ییاند، بلکه تواناواشنگتن اغراق کرده یقهر

با  یاگر راهبرد فشار حداکثر»اذعان کرد:  ادداشتی نیاز ا یگریدر بخش د کیوزوین« اند.گرفته

شده باشد، در آن  یطراح کایآمر یاهتمام و کمال خواسته رشیبه پذ رانیا یهدف وادارساز

 ،دو دشمن شده است انیراهبرد کامال  شکست خورده و موجب باال گرفتن تنش م نیصورت ا

 .«باشد تصورقابلآن  یبرا یانیبدون آنکه پا

 متهم واقعي ترور رفيق حريری کيست؟

وزیر اسبق نخست یریحر قیپرونده ترور رف یساله بررس 3۰ یفرازوفرودهاپس از »نوشت: « العالم»

در  یریحر قیپس از ترور رف متهم اعالم شد. کی یالمللی با معرفمحکمه بین نیا جینتا ،لبنان

مرحله  کیدر  یافسر لبنان 4در این خصوص نقل محافل بود.  هیفرض 4 ی،الدیم 022۰سال 

متوجه دولت انگشت اتهام  گریای داعالم برائت شد. در مرحله شانیشدند که نهایتا  از ا فیتوق

اش در قضاوت زدگیاما بعدا  از شتاب ؛را تأیید کرد نهیگز نیا یریسعد حر یشد و حت هیسور

مخالفان محل  یماجرا از سو نیاهلل در ادست داشتن حزب هیفرض نیکرد. همچن یعذرخواه

ا کنندگان آن رتبلیغ تیو عدم حقان هیقرار گرفت که دادگاه امروز، بطالن آن فرض یتمرکز جد

وجود داشت که دست داشتن  انیم نیدر ا زین یچهارم و البته جد هیروشن کرد و البته فرض

قرار نگرفت.  یگاه در دستور کار بررساما هیچ ؛کردبار را مطرح میخشونت یماجرا نیدر ا لیرائاس

کردن متوجه محکوم  یوابسته به سعود یویژه عربو به یعبر ،یهای غربتالش رسانه ،دادگاه امروز

دست داشتن  نهیگز یریاهلل با مرحوم حرحزب یماجرا بود. روابط حسنه رهبر نیاهلل در احزب

 «.کندمی یترور را نف یاهلل در ماجراحزب یسازمان

 کوتاه اخبار ▼

رحمانی » های خارجي در نوسانات بورسي/نقش رسانه ◄

بازار »خصوص نوسانات اخیر بورس گفت: وزیر کشور در  ،«فضلی

بلندی را در  یهامایه با استقبالی که مردم داشتند، تاکنون گامسر

ها در است. همه بورس جذب نقدینگی و هدایت آن بر عهده داشته

شوند که این نوسانات باید از بعضی از مقاطع دچار نوسانات می

وی ادامه داد: « .الزم جبران شود یهاینیبشیطریق کارشناسی و پ

ها ای در اینجا انجام شود تا همه رسانهرسانه الزم بود که هماهنگی»

صورت کارشناسانه و دقیق به بورس بپردازند و از تهییج افکار به

های خارج از کشور و ای رسانهعمومی پرهیز شود، زیرا خط رسانه

ها تحریک و تهییج مردم و دعوت آن ،ها در چند روز گذشتهماهواره

زیر کشور در همین راستا و .«برای فروش سهام خود بوده است

با توجه به گزارشاتی که داده شد و با تدابیری که »تأکید کرد: 

 «.شودمدیریت می یخوبدقت و بهاین قضیه به ،اندیشیده شده

ی خبر کشاورز یهایتعاون ریمد /گم شد! تن ذرت ونيليم 4 ◄ 

حدود  کهیطوربه ،زندیها موج منهاده واردات در انحصار»: داد

 نیواردکننده خاص است و ا کیتومان در انحصار  اردیلیم 3222

. فروشندیم ،که دوست داشته باشند یمتیها را به هر قافراد نهاده

 1هم از گم شدن حدود  یمرغداران گوشت هیاتحاد رعاملمدی

 4.3 ؛دیگویوزارت صمت م یتن نهاده خبر داد. به گفته و ونیلیم

 عیما وزارت جهاد که مسئول توزتن ذرت وارد کشور شده، ا ونیلیم

 «شده است. عیهزار تن توز ۲22تنها  دیگویم ،هاستنهاده نیا

 عراق ریوزنخست/ ميدار ازين کاي: هنوز به کمک آمريالکاظم ◄

خالف واقع و برخالف مصوبات قانونی پارلمان  یاظهارنظردر 

عراق در خصوص اخراج سریع نظامیان آمریکایی از این کشور، 

 ازین یدانیدر عرصه م میمستق ینظام تحمای به عراق»: گفت

 کایآمر یهامبارزه با داعش هنوز به کمک یاما برا ؛ندارد

 کایهفته به آمر نیکه قرار است ا «الکاظمی«. »است ازمندین

از تهران به واشنگتن است،  یامیحامل پ نکهیسفر کند، درباره ا

 «!مکنینم فایرا در عراق ا یمن نقش پستچ»گفت: 

 دفاع ریوزاز توليد جنگنده تا خط توليد موتور جت بومي/  ◄

سال سه فروند جنگنده کوثر  انیتا پا میدوارامی» :اعالم کرد

 کینزد ندهیدر آ نهمچنی .میارتش ده ییهوا یروین لیتحو

 «.میکنیم یاندازراه زیرا ن« اوج» یموتور جت بوم دیخط تول

 سناتور ،«کانلمک»سازی برای جلب آرای عمومي/ دشمن ◄

 یخارج گرانیباز ریو سا رانیا ن،یچ ه،روسی» :یی گفتکایارشد آمر

 جادیما، دخالت در انتخاباتمان و ا استیدر س یبه دنبال اثرگذار

 میاجازه بده میتواننمی هستند. هاییکایآمر انیترس و تفرقه م

 «.ندازندیما تفرقه ب نیب نیاز ا شیها بآن

 بیان در سخنرانی را اگر مطلبی: (94ل احکام سياسي )سؤا ◄

 شرعی از نظر است، بوده کذب شود از اساس بعد مشخص و کنیم

تا صحت مطالب پاسخ: باید چه کند؟  مطلب برای جبران گوینده

کند و چنانچه مطلبی بیان شد و  انیرا بمحرز نشده باشد، نباید آن 

 .خالفش ثابت گردید، به هر نحو ممکن باید اصالح نماید


