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 فقيه در سپاهنمايندگي ولي سياسي نشريه روزانه )داخلي( معاونت
4144 مرداد 22شنبه  4185 شمارهـ  پنجوستيبسال   

 یسلمان رشد یدرباره ماجرا (مد ظله العالی)ای خامنهمام ا یخیتار انیب

 بنده،نه با خجالت...  د،یدار نگه سربلندى با شده، معروف هاآن با اسالمى جمهورى که را اصولى

امام »و گفتم:  ستادمیداشتم؛ قرص و محکم ا ىیدو کشور اروپا کىی به سفرى هاوقت همان

اند و تا به هدف کرده رىیگرود. خوب هم هدفمى طورنیهم ریت نیاند و اکرده کیشل رىیت

(                                                 91/50/9739) روزى به هدف خواهد خورد. ر،یت نیمعتقدم ا« افتد.نخورد، نمى

www.basirat.ir  ▼اروپا هياتحاد یشنهاديسرنوشت متن پ      روز حرف! 

آن بود تا دو  یدر پ نیدر مذاکرات و رانیا یاسالم یجمهور

 ؛کند دایپ تیبا واقع یو معنادار نینسبت مع ،یهدف اساس

 ندهیاهرم فشار در آ عنوانبه دینبا یموضوع چیه نکهیخست ان

 صورتبه یمباحث پادمان گریدعبارتبه ؛بماند یباق رانیا هیعل

باثبات و  یستیبا هامیرتح رفع ،دومشود.  فیتکل نییکامل تع

از روابط  یها و فعاالن اقتصادمعنا که شرکت نیبه ا ؛باشد داریپا

 رشیکنند. عدم پذ دایالزم را پ نانیاطم رانیو انعقاد قرارداد با ا

 هامیرفع تحر یداریبر حفظ پا یمبن رانیا یخواست منطق

 یدنبال حفظ اثربخشه ب کایآن است که آمر گرشید یمعنا

 نیچن تیبا قاطع رانیا پس از انعقاد توافق است. یحت هامیتحر

گذشته و  انیم یستی. طرف مقابل بارفتیرا نخواهد پذ یزیچ

از  توانینم؛ است ندهیآ ،رانیانتخاب ا را انتخاب کند. یکی ندهیآ

حرکت به  یمسائل گذشته شد و ادعا وفصلحل یمدع کسوی

به  ربوطم یواه ییسو ادعاها گریرا داشت و از د ندهیسمت آ

 گذاشت. یباق رانیا هیعل ندهیاعمال فشار در آ یگذشته را برا

 یو قطع ییهنوز زود است که بتوان قضاوت نها یعیطب طوربه

که  یو متن نیدرباره مذاکرات و ارائه کرد. نینشست و جیدرباره نتا

دو  ،شده است شنهادیاروپا پ هیاتحاد کنندههماهنگ یاز سو

طرف مذاکرات به  یهمه کشورها؛ است یابیقابل ارز یکل کردیرو

 توانیم که اندکرده یمعرف یمتن ارائه شده را متن رانیاز ا ریغ

درباره متن  هیروس ندهینما کرد. اءیرا اح یاحول آن توافق هسته

 اریسازش بس کیو  ستیشد متن بد ن یمدع یامذاکرات هسته

آماده  ولتشداعالم کرد که  کایمعقول است. وزارت خارجه آمر

ارائه  شنهاداتیبرجام بر اساس پ یایتوافق اح سرعتبهاست تا 

 یدر جمهور انیم نیکند. در ا اروپا را امضا هیشده توسط اتحاد

به  یشنهادیتاکنون درباره متن پ یمقام مسئول چیه رانیا یاسالم

 توانینم هرچنداظهارنظر نکرده است.  یجابیا ایو  یشکل سلب

است که  یاما منطق ؛شد نیدر مذاکرات و هاشرفتیپ یمنکر برخ

از انتظارات و توقعات مورد نظرش  یسطح معقول کهیتا زمان رانیا

 .دیقاطع اعالم نظر ننما طوربه ،نکند دایتحقق پ یشنهادیدر متن پ

اما ؛ گفته شد یشنهادیدرباره متن پ هیاول یابیاز ارز آنچههمه  با

و پرنوسان  الیس یایدر دن توانینمآن است که هنوز  تیواقع

از  ،متنوع در آن دخالت دارد یرهایکه متغ یو مذاکرات استیس

اما  ؛درباره حصول توافق سخن گفت آورنیقیو  یامر قطع چیه

 نیو کهآن یکی؛ پرداخت یشتریب نانیبه دو نکته با اطم توانیم

باشد.  یاتوافق هسته یایاح یمذاکرات برا ستگاهیا نیآخر دیشا

دازه مقطع به ان گاهچیهطرف مذاکرات  یکه کشورهااین دوم

 )نویسنده: عزیز غضنفری( .اندنبوده کیتوافق نزد یایبه اح یکنون

 

 
 

 

 
 

 ترور کيبر  يملأت                                   روز گزارش▼

بازخورد  ،در روز گذشته یطانیش اتیهتاک و مهدورالدم کتاب آ سندهینو ،ین رشدسلما ترور

 داشته است. هارسانهدر  یاریبس یخبر

 90تا  95 یسلمان رشد» :گزارش داد لیمیلید ییکایرسانه آمر -9 :یخبر یهاگزاره

نوشته  یطانیش اتیکتاب آ -2« به گردن او اصابت کرده است هاآن از یکیچاقو خورده که 

 پنگوئنانتشارات  یاز سو 97۳3مهر  ۴ س،یانگل میمق تباریهند سندهینو ،یسلمان رشد

به وهن  زیآمهیگونه و کنااستعاره ،یالیخ یکه در قالب رمان یکتاب د؛یبه چاپ رس سیانگل

همچون  یمیمفاه نیو همچن شانیو همسران ا مبرایپ ارانی ل،یاسالم)ص(، جبرئ امبریپ

امام به مقدسات اسالمی،  شدهیزیربرنامهو پی این توهین آشکار در . پرداختیم یوح

و عوامل آگاه در این هتک  یاعدام سلمان رشد یفتوا 97۳3 بهمن 20)ره( در ینیخم

تا در هر نقطه که آنان را  خواهمیم وریغ ماناناز مسل» اعالم کردند:ه و را صادر کردحرمت 

 نیتوه نینکند به مقدسات مسلم جرئت یکس گریتا د ندیرا اعدام نما هاآن عاًیسر افتند،ی

 میمشاور ت ،یمرند -7. «شاءاهللان ؛است دیراه کشته شود، شه نیو هر کس در ا دینما

 که یاسندهینو یمن برا» :نوشت یتییدر تو ،ترور شورمان در واکنش به اینککننده مذاکره

 بیعج ایآ اما ؛زمیرینماشک  ،زدیریمنسبت به مسلمانان و اسالم  انیپایب رینفرت و تحق

در مورد ضربه زدن به  ییادعاها کایآمر ،یاحتمال یاهستهشدن به توافق  کیکه با نزد ستین

 .«؟افتدیماتفاق  نیباشد... و سپس ا شتهبولتون دا

وهن آلود نسبت  یبود که با سبک یسندگانینو نیاز اول یسلمان رشد -9 :يليتحل یهاگزاره

آشکار  نیتوه ؛نمود یطانیش اتیموهن با نام آ یاقدام به نگارش کتاب ،)ص(امبریبه اسالم و پ

 ینیکه امام خم دیباعث گرددر این کتاب مهر و رحمت  امبریبه اسالم و پ یرشد انسلم

 هر انسان یاز سوی فرد نیهالکت چن شکیب -2. ندکرا صادر او مهدورالدم بودن  یفتوا

مسلمانان و  هاسال دیدارد و شا یمحل خوشحال (یو چه سن عهیچه ش) یآزاده و مسلمان

تا اما  -7بودند.  یخبر نیمنتظر چن ،اندتافتهیبرنماسالم را  امبریبه پ نیآزادگان جهان که توه

 دهیمنتشر نگرد یقطع ییخبرها یترور سلمان رشدبرای انگیزه ضارب  رامونیپلحظه  نیبه ا

احتماالت  بر اساس و تنها ارائه داد ومانعجامع لیتحل کیآن  رامونیپ توانینملذا  ؛است

 یاول که توسط محمد مرند ویسنار؛ را مفروض داشت ویدو سنار توانیمترور  نیا رامونیپ

ترور  نیارتباط ا ،دیمنتشر گرد لگرانیتحل یبرخو  یاهسته کنندهمذاکره میت یارسانه مشاور

 هیعل یحقوق بشر یویزدن سنار دیکل ایبر مذاکرات و  ریتأثا هدف و ب یاهستهبا مذاکرات را 

با هدف انتقام  ،ینید زهیو با انگ یترور با نگاه فرد نیا تواندیم ،دوم یویسنار رد؛ داندیم رانیا

 یتوسط فرد هاسالامام پس از  یپاسداشت فتوا شکیبباشد.  سندهینو نیا یهانیتوهاز 

مکتب  یفرزند معنو یاو را درک نکرده ول یامام راحل و زمانه زندگان نکهیکه با ا کایساکن آمر

 همه ملل مسلمان است. یو موجب افتخار برا تأملقابل یانکته ،گرددیممحسوب  شانیا

 گریدتا » :اندنوشتهبرای ترور سلمان رشدی  شانیخیتار کمحامام راحل در  نکه؛یا یانیپا نکته

 یحرکت نیچن یاز کارکردها یکیلذا  ؛«دینما نیتوه نینکند به مقدسات مسلم جرئت یکس

 نیشروع چن شکیبدانست.  یدر اهانت به اسالم و مقدسات اسالم یبازدارندگ دیرا با

 کاتوریو چاپ کار یاقدام به قرآن سوز ،که در غرب به بهانه حقوق بشر یدر زمان یایبازدارندگ

همه مسلمانان  یبرا یموجب مسرت و خوشحال ،ندینمایم ی)ص( و مقدسات اسالمامبریپ هیعل

 (یعیرب عقوبی: سندهیخواهد بود. )نو
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 اخبار ▼

 سلمان رشدی)ره( درباره  حکم تاريخي امام ر خصوصدرهبر معظم انقالب نظر 

 یروند 15و  ۰5، 35 دهه یهادر سال هیعلرهبر معظم انقالب بر حکمِ امام رحمةاهلل داتیتأک

پس از  ی، سخنران۰7حج خود در سال  امیدر پ شانی. اشودیتکرار م بار نیچندداشته و  وستهیپ

 تکو پس از ه ۰3در بهار  یدانمارک یهینشر کیاسالم در  امبریموهن از پ یکاتورهایانتشار کار

 یپروژه یاتفاقات را در ادامه نیا 97۰1در سال  ییکایآمر شیکش کیتوسط  دیحرمت قرآن مج

هتک  ی. رهبر معظم انقالب پس از ماجراکنندیم یمعرف یسلمان رشد یدشمنان اسالم و ماجرا

 نیا یقبل یهااگر از حلقه: »سندینویاقدام م نیضمن محکوم کردن ا یامیحرمت قرآن در پ

 زنندهآتش ییکایآمر یهاشیو کش یدانمارک ستیکاتوریو کار یسلمان رشد یعنی د،یپل یرهیزنج

 ستیونیصه دارانهیوابسته به سرما یهاضد اسالم را در بنگاه لمیها فو ده کردندینم تیقرآن حما

 .«دیرسینم بخششرقابلیغو  میگناه عظ نیامروز کار به ا دادند،یسفارش نم

 آمريکا و رژيم صهيونيستي جديد ايران برای کابوس

با مشارکت دانشمندان  امیاز ماهواره خ گریساخت سه نسخه د ازدو روز پیش  لتدو یسخنگو

 تیقابلماهواره  اینبر داد؛ اقدامی که آمریکا درباره اولین نسخه رونمایی شده آن گفته، خ یرانیا

فضایی کشورمان  یهاشرفتیپا ابراز نگرانی از ب کایوزارت خارجه آمر یسخنگو !دارد یجاسوس

 است. یالمللنیجامعه ب یخطر بزرگ برا کی رانیبا ا هیرو به رشد روس یهمکار» گفته است:

 رانیاز جانب ا یجاسوس ریچشمگ تیماهواره با قابل کیدر پرتاب  هیاز اقدام روس متحدهاالتیا

 روزنامه کهیطوربهجدی این دستاورد است؛  یز دیگر نگرانصهیونیستی نرژیم  «.آگاه است

حساس  یهادر نظارت بر مکان ییتوانا لیدل به رانیا دیماهواره جد»: سدینویم لیاسرائ مزیتا

 .«کندیم جادیما ا یبرا یجد یبا وضوح باال، مشکل یربرداریو تصو یمناطق اشغال

 گران را رسواتر کردمردم فتنه ی: هوشمنديسردار سالم

به  ۰۰از سردمداران فتنه  یکیاهانت  یدر پ»: گفت یهمدان سردار منزل در سپاه کل فرمانده

 شده است. دیدوباره شه یهمدان دیشده و انگار شه دیشه نیشهر متوجه ا یفضا ،یهمدان دیشه

همه  دگانیاو در د یزدنتر و عزت مثالبرجسته دیشه ادینام و  زین هائتیو ه یمجاز یفضا در

شود، اگر خدا  ریعدو سبب خ»شاهد مصداق  ریاخ یماجرا در بدخواهان قرار گرفت. ژهیوبه

 خواستندیمرا به انقالب زدند، دوباره  یگر انقالب که ضربات بزرگو عناصر مطالبه میبود« خواهد

به  یفرصت چیه رانیا مردم نگرفتند. یاجهیمردم نت یرا ترور کنند؛ اما با هوشمند یهمدان دیشه

 «.نخواهند داد ،به مقدسات هستند زدنبیها و آستخطئه ارزش به دنبالکه  یگرفتنه یهاانسان

 کنمينمر حضور مردم احساس خستگي د: يسيرئ

به  زدهلیساز مناطق  دیبازد یبرا هیزمستان سال گذشته که بالفاصله از سفر روس جمهورسیرئ

و  انیاز جازمور دیموفق به بازد ،یجو طینامساعد بودن شرا لیبه دل ،جنوب کرمان رفته بود

 رغمیعلبار  نیاو خود را به این استان اختصاص داد  یاهفتهتعطیالت آخر  ؛توابع آن نشده بود

برخی نقاط جمع مردم به  ،ییهوا دیپس از بازد ،و طوفان شن ستانیروزه س 925 یبادها زشو

لذت من با »: گفت رفتیدر جمع مردم ج. رئیسی فترقطه از کشور ن از سیل در این دهیدبیآس

 کیعنوان من به یبرا مردم است. یهامردم بودن، گوش کردن به سخنان مردم و رفع دغدغه

در اجتماعات  یمردم باز شود. وقت یاز زندگ یااست که گره نینشدل اریطلبه خدمتگزار بس

 .«کنمینم یهستم احساس خستگ یمردم

 حوزه سالمت منطقه را داريم نيتریقوشت: بهداوزير 

رغم همه فشارها رو به پیشرفت بوده و کشور ما علی»: ر سفر به رفسنجان گفتد «اللهیعین»

ترین حوزه م قویترین کشور از نظر نظامی در منطقه هستیم و در حوزه سالمت هامروز قوی

شاید  .سالمت منطقه را داریم و از نظر نیروی انسانی متخصص و متعهد وضعیت خوبی داریم

 اآلنرفتند. به خارج از کشور می پاافتادهشیپهای اول انقالب بسیاری از افراد برای بیماری

ئله کرونا نشان دادیم از کشورهای کنند. در مسها برای درمان به کشور ما مراجعه میخیلی

شدند و  کاربهدستخوبی کنترل شد. دانشمندان ما تر عمل کردیم و کرونا بهپیشرفته نیز قوی

به ونزوئال صادرات داشتیم که  راًیاخامروز آماده صادرات واکسن به بسیاری از کشورها هستیم و 

 «.دهدقدرت ما را نشان می

 اخبار کوتاه

 پورمیرح» سياسي است/ اشهمهحوزه و دانشگاه: کربال استاد  ◄

ر خصوص این شبهه د یانقالب فرهنگ یعال یعضو شورا «یازغد

و امام عاشورا  ندیگویمبه خطبا و مادحین که افراد  یبرخ ایراد و

کل عاشورا و کربال » :دیگویم، دینکن یاسیرا سحسین )ع( 

 استیس تفاوت و حکومت است. عتیدعوا بر سر ب ؛است یاسیس

مقاصد مختلف  یاست که قدرت را برا نیا ینیردیو غ ینید

اما در  ؛شخص است یقدرت برا ینیردیغ استی. در سخواهندیم

 .«آخرت و عدالت است یقدرت برا ینیحکومت د

 یالهدمصباح دکتر /دامادش چه بود؟ یبرا یشرط رهبر ◄

دانشگاه امام صادق و  یاسالمدانشکده معارف  اریاستاد، یباقر

از دانشگاه  یالمللنیب یابیبازار تیریمد یتخصص یدکترا یدارا

 تحصیالتطالع از ابا انقالب  معظم رهبر .استمدرس  تیترب

در روز  ،یابیبازار تیریمد وزهحدر  الهدی باقریدکتر مصباح

و در  یکنینم یاقتصاد تیفعال» :رط گذاشتش اشیخواستگار

 .«یکنیم سیو فقط در دانشگاه تدر یکنینمورود  استیس

فارن  ییکایآمر روزنامه در عراق!/آمريکا  ديامبهترين  ◄

 دیام نیا صدر بهترمقتد»با عنوان  یاسرمقالهدر  یسیپال

و تحرکات  کردیرو کای، نوشت که آمر«کاستیآمر متحدهاالتیا

و  تیو حما پنداردیم ییکایمنفعت آمر کیرا  «مقتدا صدر»

 .داندیماز او را واجب  یبانیپشت

 چاووش» /!شناسديمهم دولت بشار را به رسميت رکيه ت ◄

 دیما با»: ، گفتهیامور خارجه سور ریبا وز دارید یادعا با «اوغلو

در  م،یمصالحه برقرار کن هیمعارضان و نظام سور نیب ینوعبه

 ترقبل .«وجود نخواهد داشت یصورت صلح دائم نیا ریغ

نظام  یپروژه برانداز هیترک ،نوشته بود دیالجد یقطر روزنامه

 یطلبییآن بر مقابله با پروژه جدا یرا رها کرده و به جا هیسور

 تمرکز کرده است. یکُرد

 سردار بايد افزايش يابد/ يگردانمجازات سگفراجا:  یسخنگو ◄

سگ  نهیدر زم یفعل یهامجازات، کهنیاا اشاره به ب انیحاج

 یفعل یهامجازات»ندارد، خاطرنشان کرد:  یبازدارندگ یگردان

 یواقع یبه معنا دیبا گذارقانونشوند.  هیافراد تنب شودیباعث نم

 نییتع یمربوط به سگ گردان یهاو مجازات حهیال نیا یبرا

 .شودیمباعث رعب و وحشت  یسگ گردان چراکه ؛کند فیتکل

تحت  توانندیکه در آپارتمانشان سگ حضور دارد، م یکسان

ضمن  سیپل آن، یکنند که در پ تیشکا ،شیسلب آساعنوان 

 .«کندیمنتقل م یپرونده، سگ و صاحبش را به کالنتر لیتشک

 سیرئ /ر مقايسه با کشورهای همسايهد رانيا یاتلفات جاده ◄

هزار  93 گذشته سال آمار، اساس بر» گفت: 15اصل  ونیسیکم

آمار به  نیکه البته در سابق ا میداشت یانفر فقط تلفات جاده

هر  یبه ازا ایدن در است. دهیرسیهزار نفر در سال م 2۴تا  27

 نیا رانیاما در ا ؛مینفر تلفات دار 9۰ ت،یهزار نفر جمع 955

 ه،یدر عراق، ترک یاجاده تلفات آمار نفر است. 29.0عدد 

 95، 92.7، 25حدود  بیو افغانستان به ترت جانیآذربا یجمهور

 .«هزار نفر است 955 یانفر به از 90.0و 


