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نوعی «سرقت»

واکنش آیسسکو به نمایش
قرآن تاریخی در اسرائیل
5

آیتالله العظمی امام خامنهای
در پیام به نشست اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشجویان در اروپا:

بینیاز کردن کشور از بیگانگان
نابودی ظالم ،سنتی قرآنی است

منطق قرآنی «نابودی رژیم
ِ
صهیونیستی در آینده نزدیک»

جهاد فی سبیل اهلل است

حناچی ،شهردار تهران:

اخذ عوارض از تونلهای شهری
واقعیت ندارد
شهردار تهران در خصوص اخذ عوارض از تونلهای شهری گفت :این موضوع

حضرت آیتالله خامنهای در دیدار دبیرکل جهاد اسالمی فلسطین در

صحت ندارد و از رسانهای که این موضوع را منتشر کرده است گله مند هستم.

تاریخ  ۱۰دی  ۹۷فرمودند« :پیروزی مردم فلسطین در سالهای اخیر،

پیروز حناچی در حاشیه مراسم والدت حضرت زینب (س) و روز پرستار

به معنای توانایی تشکیل حکومت در تلآویو نبوده است که البته این

با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اخذ عوارض از

موضوع نیز به فضل پروردگار محقق خواهد شد ،بلکه پیروزی اصلی

تونلهای شهری گفت :در حال حاضر برخی مسائل در حوزه کارشناسی

این بوده است که رژیم صهیونیستی که ارتش های عربی نتوانستند آن را

مطرح میشود و در همین حوزه کارشناسان مختلفی اظهار نظر میکند

شکست دهند ،بهوسیله مردم فلسطین و گروههای مقاومت به زانو درآمد

اما بی تردید زمانی چنین موضوعاتی عملیاتی شود که شهرداری نسبت به

و به اذن الهی پیروزیهای بزرگتری نیز خواهید داشت».

ارسال الیحه اقدام کند و موضوع در شورا مطرح و مورد بررسی قرار گیرد و

به همین مناسبت پایگاه اطالعرسانی  KHAMENEI.IRدر

نهایتا شورا آن را بپذیرد تا اجرایی شود.

یادداشتی با عنوان «نابودی ظالم ،سنتی قرآنی است» به بررسی منطق

وی افزود :هنگامی که هیچ یک از این اتفاقات نیفتاده پس موضوع خاصی

قرآنی نابودی رژیم صهیونیستی در آینده نزدیک پرداخته است.

مطرح نیست و از رسانهای که این موضوع را منتشر کرده است گله مند هستم

* متن این یاداشت به شرح زیر است:

چرا که اساسا این موضوع واقعیت ندارد.

وعده نابودی رژیم صهیونیستی تا  ۲۵سال آینده ،توسط حضرت
آیتالله خامنهای در دیدار اقشار مختلف مردم مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۴
مطرح شده است« :إنشاءالله تا  ۲۵سال دیگر ،به توفیق الهی و به فضل
الهی چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت».
خیل عظیمی از دانشجویان دیروز،

ً
کامال بینیاز کنند .این حرکت آنگاه

در کشور به کارهای بزرگ سرگرمند

که با نیت صادقانه و خدایی انجام

نشستاتحادیهانجمنهایاسالمی

قرائت کرد ،به این شرح است:

و لذت خدمت به پیشرفت دانش و

گیرد ،جهاد فی سبیل الله است.

* * مسئله چیست؟

دانشجویان در اروپا ،تأکید کردند:

بسم الله الرحمن الرحیم

فناوری در میهن خود را با همهی

شما جوانان انجمنهای اسالمی

پیوستن دانشجویان ایرانی در هر

جوانان عزیز

وجود حس میکنند .دانشجویان

میتوانید پیشگامان و راهبران این

آنچه این یادداشت بر آن تمرکز دارد ،اصل نابودی رژیم صهیونیستی
ً
اساسا در منطق قرآن سنت پیروزی ّ
حق و نابودی باطل،
نیست؛ چرا که

نقطه از جهان به حرکت پیشرفت

همه میدانیم که شما دانشجویان

امروز ما -در هر نقطهی جهان-

جهاد باشید .توفیق روزافزون شما را

و بینیاز کردن کشور از بیگانگان،

در شمار برترین امیدهای آیندهی

این فرصت را خواهند داشت که

جهاد فی سبیل الله است.

کشورید .آنچه همه باید بدانند این

به این مجموعههای مؤمن و خدوم

از خداوند خواهانم.
ّ
سیدعلی خامنهای

است که به توفیق الهی هم اکنون

بپیوندند و کشور را از بیگانگان

این وعده البته پیش از این هم توسط رهبر انقالب به صراحت بیان شده
بود« :صهیونیسم و دولت غاصب و مجعول صهیونیستى در فلسطین،
محکوم به فناست )۱(».اما آنچه وعدهی سال  ۱۳۹۴را برجسته نموده
است ،تعیین سقف زمانی برای نابودی این رژیم است.

از اصول همیشگی ،همگانی و تغییرناپذیر نظام آفرینش است و بر اساس
ً
همین سنت است که در درگیری میان حق و باطل ،حتما پیشرفت از ِآن
َ ُ َ ِّ َ َّ ُ َّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ
کافر َین:
حق است .مطابق آیه «و ِلیمحص الله ال ِذین آمنوا و یمحق ال ِِ
و [نیز این پیروزىها و ناکامىها] براى آن است که کسانى را که [از

حضرت آیتالله العظمی امام
خامنهای در پیامی به پنجاه و سومین

* متن پیام امام خامنهای که صبح

و کافران را نابود نماید ،)۲(».آینده تاریخ با گذشت زمان ،در جهت
تمحیص یعنی خالصسازی مؤمنان از هرگونه عیب و محق یعنی نابودی

اعتدال :رئیس سازمان پدافند
غیر عامل کشور راهکار مقابله

ـ با توجه به تعیین سقف زمانی  ۲۵ساله برای نابودی رژیم اشغالگر

ایجاد وحدت و تک صدایی با

چگونه با آیات قرآن تبیین میشود؟ آیا بر مبنای آیات قرآن کریم میتوان از

مقابل دشمنان دانست و گفت:

در این یادداشت ،سعی داریم منطق پشتیبان «نابودی قریبالوقوع»

از کشور بشنوند و یک تصویر

خامنهای و استفاده از آرای دیگر مفسران بطور مختصر تبیین نماییم.

در مقابلش چشم دشمنان باشد

* * سنت قرآنی اول :عقوبت سریع آوارهسازی مؤمنان

کنیم تا یک چهره قدرتمند از دولت

این است که:

یکی بزنند  ۱۰تا میخورند

 ۲۰دی ۱۳۹۷

صهیونیستی از سوی رهبر انقالب ،قریبالوقوع بودن این نابودی
قریبالوقوع بودن نابودی رژیم صهیونیستی سخن گفت؟

باید دشمنان ما تنها یک صدا

به همین دلیل همه ما باید تالش

* دشمن با راهبرد جدید

منتشر شده آمریکا اظهار داشت :در
اسناد های راهبردی جدید آمریکا
مسائل تازه مطرح شده که باید به آن
توجه کرد آن ها در حوزه سایبر تاکید
کردند که باید کنترل فضای سایبر را
در اختیار خود داشته باشندو این نشان

های مکملی را نیز به کار گرفتند و فکر

برای ایجاد تابستان داغ ایجاد کرده

می دهد که احتمال تحریم سایبری و

میکردند با فشار اقتصادی بر مردم

بودند را پشت سر بگذاریم.

تحمیل هزینه های آن بر کشور ما وجود

در مقابل دشمن ایجاد شود.

می توانند به اهداف خود برسند ،اما

******سفر مخفیانه ترامپ به عراق

دارد آن ها میخواهند کاری کنند که

سردار غالمرضا جاللی رئیس

در نهایت به این نتیجه رسیدند که

نشانه شکست آنها در منطقه است

خدمات پایداری در کشور ما با مشکل

سازمان پدافند غیرعامل کشور

نمیتوانندطرحبراندازیرادنبالکنند،و

وی ادامه داد :اروپائی ها با بیان تالش

روبرو شود ،مسئله دیگری که احتمال

در نشست روسا و دبیران کمیته

دریکعقبنشینیآشکارمسئلهفشار

برای حفظ برجام می خواستند در عین

دارد از سوی آنها دنبال شود قطع اینترنت

های پدافند غیرعامل دستگاه های

برایتغییررفتارجایگزینکردند.

این که برجام را حفظ می کنند ،زمینه

به صورت نقطه ای و مسئله دیگر اجرای

اجرایی کشور با گرامیداشت یاد

سردار جاللی با بیان اینکه آمریکا

فشار را برای آمریکا ایجاد کند و امروز

عملیاتآفندیبهزیرساختهایکشور

و خاطره شهدا اظهار داشت :در

محور همه اقدامات خود علیه

می بینیم وقت کشی را پیش گرفته اند،

است که باید برای مقابله با حملههای

سال جاری نقشه های بسیاری علیه

ایران را گروهک منافقین قرار داده

مسئوالن باید بدانند که راهکارهای اروپا

سایبری دشمنان آماده بود.

جمهوری اسالمی طراحی شد و

بود اظهار داشت :آمریکایی ها در

نمیتواند برای ما مشکل گشا باشد پس

جاللی راهبرد دیگر دشمنان علیه

دشمن به دنبال ایجاد تابستان داغ

شهریور فهمیدند که اطالعاتی

باید به دنبال یک راه حل بهتر باشیم.

کشورمان را تهدیدات ترکیبی دانست و

برای ما بودند اما توانستیم به خوبی

که گروهک منافقین در اختیار

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با

گفت :آمریکایی ها اتاق عملیاتی علیه

از این مسائل عبور کنیم.

آنها قرار میدهد مبتنی بر واقعیت

اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور

کشور ما تشکیل دادهاند تا اقدامات

وی ادامه داد  :تمرکز و فشار آمریکایی

نیست ،همه برنامه ها آمریکایی ها

آمریکا به عراق گفت :سفر مخفیانه

علیه ایران به صورت هماهنگ و در

* پینوشت

ها بر اساس آنچه خود اعالم کردهاند

و تالش آنها برای آشوب در جامعه

ترامپ به عراق که در تاریکی شب

این اتاق جنگ تصمیم گیری شود .این

فشار ما دون جنگ است ،آن ها در

با هوشیاری و آگاهی مردم با

و بدون اطالع قبلی انجام شد نشان

نشان میدهد که آن ها شمشیر را از رو

 )۱بیانات در دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام ۲۱/۰۴/۱۳۷۷

ابتدا موضوع خروج از برجام را در پیش

شکست روبرو شد .البته یکسری

داد که سیاستهای آنها در عراق

بستند و تهدیدات را به صورت آشکار

 )۲آل عمران ،آیه .۱۴۱

گرفتن تا با خروج از آن تحریم و فشار را

مسائل در کشور وجود داشت

شکست خورده است و به دلیل

مطرح میکنند و این نماد دشمنی علنی

 )۳تفسیر نور ،محسن قرائتی ،ج ،۲ص.۱۶۴

بهماتحمیلکنندوبتوانبهاهدافخود

که با رویکرد انسجام و وحدت

همین بود که آنها تصمیم به خروج

و رسمی آمریکا علیه ایران است.

برسند .آن ها در کنار تحریم عملیات

توانستیم به خوبی تهدیداتی را که

از سوریه گرفتند.

آیات متعددی از قرآن کریم گویای این مطلب است که یکی از سنتهای
الهی ،تسریع در عذاب و هالکت اقوام ستمگری است که اقدام به غصب
سرزمین و محل سکونت رسوالن الهی و مؤمنان کردهاند و قصد داشتهاند
آنها را از سرزمینهایشان اخراج کنند.
مطابقآیات ۷۶و ۷۷سورهإسراءکهخطاببهپیامبراسالم

ّ
(صلیاللهعلیهوآله)

میفرماید:

أْ َ
َ ْ ُ َ
ً
َ َ
ُ ْ ُ َ ْ
وک ِمنها َو ِإذا ال
کادوا ل َی ْس َت ِف ُّزونک ِم َن ال ْر ِض ِلیخرج
«و ِإن
َ َ َ ِ
َّ
َ
ْ
َ
َ
َ
ً
ْ
َ
َ
ْ ُ َ
َّ
َیل َبثون ِخالفک ِإال ق ِلیال * ُسنة َم ْن قد أ ْر َسلنا ق ْبلک ِم ْن ُر ُس ِلنا
ً
َ ُ َّ َ
َو ال ت ِجد ِل ُسن ِتنا ت ْحو یال :و نزدیک بود [مشرکان] تو را از این سرزمین
ِ
حرکت دهند تا از آن بیرونت کنند و در آن صورت پس از تو جز مدتى
اندک درنگ نمىکردند [و بعد از آن دچار عذاب خدا مىشدند.].
[مهلت نیافتن دشمنان جز مدتى اندک] شیوهاى است که همواره درباره
[امتهاى] پیامبرانى که پیش از تو فرستادیم [جارى] بوده است و براى
شیوه ما هیچ دگرگونى و تغییرى نخواهى یافت».
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مقابله با هجوم شایعه سازیهای دشمنان ملت ایران پرداخته است و یك
نسخه از آن را در اختیار تحریریه اعتدال است.
* متن یاداشت این فعال قرانی به
این شرح است
َ
َ«یا أ ُّی َها َّالذ َین َآم ُنوا إ ْن َج َاء ُكمْ
ِ
َ ِ
َ
َ ٌ َ َ ُ ْ ُ
اسق ِبن َب ٍإ ف َت َب َّینوا أن ت ِص ُیبوا ق ْو ًما
ف ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ِب َج َهال ٍة ف ُت ْص ِب ُحوا على َما ف َعل ُت ْم
َنادم َ
ین» (حجرات ،آیه )6
ِِ

خبرش را بررسی و تحقیق کنید تا مبادا از روی ناآگاهی عده ای را آسیب

وی با اشاره به سند های راهبردی تازه

قدرتمند از جمهوری اسالمی باید

مرتضی نجفی قدسی ،مدیر دارالقرآن امام علی(ع) در یاداشتی كه به لزوم

یعنی ای اهل ایمان  ،اگر یک انسان فاسد و بی تقوایی برایتان خبری آورد ،

سایبری دنبال رویکرد تهاجمی
تر نسبت به گذشته است

با تهدیدات سیاسی دشمن را
محوریت رهبر معظم انقالب در

رژیم صهیونیستی را در قرآن با تکیه بر آرای تفسیری حضرت آیتالله

آن را در مرکز اسالمی هامبورگ

سردار جاللی ،رئیس سازمان پدافند غیر عامل:

روى حقیقت] ایمان آوردهاند [از عیوب و آلودگىها] تصفیه و پاک کند

تدریجی کافران پیش میرود )۳(.بنابراین مسئله اصلی این یادداشت

امروز حجتاالسالم جواد اژهای

لزوم مقابله با شایعه سازی دشمن
در فضای مجازی
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برسانید و پس از آن از کردار خود پشیمان شوید .
این آیه شریفه نشان میدهد که دروغ پردازی و شایعه سازی و خبر کذب
منتشر کردن کار آدم های فاسد و فاسق و منافق است و مومنان باید به اخبار
آنها توجه نکنند و تا بررسی و تحقیق نکردند  ،خبری از آنها نپذیرند و باور
نکنند  ،چون در شایعات معموال حقوق اجتماعی عده ای پایمال میشود و
به حیثیت افراد بی گناهی خدشه وارد میشود و اگر کسی اهل ایمان باشد
و شایعات را دامن بزند  ،پس از آنکه حقیقت روشن شد و فهمید که اشتباه
کرده است  ،نادم و پشیمان می شود و بسیاری از اوقات این پشیمانی دیگر
سودی ندارد و قابل جبران نیست .
رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت الله خامنهای (مد ظله العالی) در
سخنان اخیر خود در دیدار با مردم قم به مناسبت سالگرد قیام نوزدهم دی ماه
به تالش های دشمنان در فضای مجازی و دروغ پردازی ها و شایعه سازی
توسط آنان اشاره کرده و فرمودند  :دشمن در تالش است با شایعه سازی و
تهمت پراکنی مردم را به جان یکدیگر بیاندازد که البته نمیتواند اما مردم باید
با این شگرد ها مقابله کنند .
ایشان تاکید فرمودند  :الزم است مردم در مقابل این تبلیغات  ،ایستادگی و
علیه آن حرکت کنند و جوانان با هوشمندی ،فضاى مجازی را به ابزاری برای
زدن تو دهنی به دشمنان تبدیل کنند .
البته رهبر انقالب در گذشته هم نسبت به حضور فعاالنه جوانان متدین و
انقالبی در فضای مجازی توصیههایی فرموده بودند ولی هم اکنون این بحث
جدی تر شده است و دشمنان در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
هجمه های سنگینی را در عرصهی رسانه ای و به خصوص در فضای مجازی
بر علیه انقالب اسالمی انجام میدهند و این حمالت نباید بی جواب بماند
و بر همه دلسوزان انقالب  ،مخصوصا جوانان وفادار و با ایمان و پر انگیزه
و انقالبی الزم است در این عرصه حضور جدی داشته باشند و به مقابله با
حرکتهای دشمن بپردازند .
امروزه تمرکز اصلی دشمنان بر از هم پاشیدگی اوضاع اقتصادی کشور است
و با ابزارهای رسانهای در فضای مجازی میکوشند افکار عمومی را فریب
دهند و واقعیت ها را وارونه جلوه دهند و پی در پی با جعل خبرهای دروغ ،
مفاسد را بزرگنمایی کنند و طوری وانمود میکنند که همه دستگاهها در فساد
غوطه ورند و هیچ چارهای جز اسقاط نظام نیست!
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