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جامعه

یاداشتی از حجت االسالم عبدالصالح شمساللهی

• شماره •3520شنبه  20مرداد•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
با حضور خانواده شهید حججی ،مسئوالن بعثه امام خامنهای

مراسم بزرگداشت شهید حججی
در مکه مکرمه برگزار شد

مراسم گرامیداشت شهادت شهید مدافع حرم محسن حججی با حضور
نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی و خیل زائران ایرانی در مکه
مکرمه برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی حج ،به مناسبت فرارسیدن سالروز
شهادت شهید مدافع حرم محسن حججی ،مراسم بزرگداشت این شهید
واالمقام با حضور خانواده شهید حججی ،مسئوالن بعثه مقام معظم
رهبری ،سازمان حج و زیارت و شمار زیادی از زائران حرم خدا در مکه
مکرمه برگزار شد.
در این مراسم حجت االسالم والمسلمین راشد یزدی ،در سخنانی شهید
را حیات دهنده به جامعه توصیف و تصریح کرد :شهید حججی درختی
پابرجاست که تا ابد خزان نخواهدشد.
وی شهدا را برندگان حیات بشری خواند وافزود :این شهدا حرکت
صعودی تدریجی نداشتند بلکه با پریدن به عالم باال خط سیر وصال به
پروردگار را نه به صورت افقی که به شکل عمودی طی کردند.
این استاد اخالق جامعه را رهین خون شهیدان دانست و افزود :امثال شهید
حججی بودند که این کشور را نجات دادند.
حجت االسالم والمسلمین راشد یزدی با بیان اینکه نام و یاد افراد با مرگشان
از ذهنها پاک میشود افزود :همانگونه قران میفرماید« :کل من علیها
فان» همه چیز رفتنی و نابود شدنی است جز دو طایفه ،یکی علمای عامل
و دیگری شهدای در راه خدا .شهید حججی سرباز سرافرازی است که اگر
قرنها بگذرد به وعده قرآن زنده است و نامش از یادها محو نخواهدشد.
وی در پایان فداکاری شهیدان ،جانبازان وایثارگران را باعث عزت ملت
ایران دانست و گفت :این ایثار باعث شده که ما امروز اینجا هستیم.
حجت االسالم والمسلمین راشد یزدی ،از زائران خواست قدر این سفر
معنوی را بدانند و برای همه ملت ایران دعا کنند.
این مراسم باشکوه ،با نوای ذاکر اهل بیت (ع) حاج مهدی سماواتی و
قصیدهای درباره مقام شهید و روضه ساالر شهیدان حضرت اباعبدالله
الحسین (ع) به پایان رسید.
الزم به ذکر است ،در حال حاضر حدود  ۶۰هزار زائر ایرانی در سرزمین
وحی به سر می برند و عملیات اعزام زائران مدینه قبل تا فردا جمعه ۱۹
مرداد ماه ادامه خواهد شد ،پس از این تاریخ اعزام زائران به مدینه متوقف
و زائران مدینه بعد به شهر جده و از آنجا به مدینه اعزام می شوند.
امسال  ۸۶هزار زائر ایرانی در مناسک حج حضور خواهند داشت.

تأسیس صندوق حمایت از تولیدات
دانشبنیان در سازمان اوقاف
معاون بهرهوری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف از تأسیس
صندوق سرمایهگذاری و حمایت از تولیدات دانشبنیان در سازمان اوقاف
و امور خیریه خبر داد و گفت :رفع نیازهای کشور در حال حاضر یکی از
اولویتهای این سازمان است.
حجتاالسالم محمدمهدی حاتمی؛ معاون بهرهوری اقتصادی موقوفات
و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه در دیدار از شرکت موقوفه
دانش سالمت کوثر اظهار کرد :ظرفیت تولید محصوالت دانشبنیان
در حوزه پزشکی ازجمله تولید ایمپلنتهای ارتوپدی در شرکت موقوفه
دانشسالمت کوثر وجود دارد و هدفگذاری این شرکت باید بر مبنای
خودکفایی کشور در تولید این محصوالت باشد.
وی با بیان اینکه موقوفات میتوانند در حوزههای دانشبنیان و علوم جدید
ورود کرده و فعالیتی گسترده در این زمینه داشته باشند ،تصریح کرد :سازمان
اوقاف تصمیم جدی دارد که در حوزه فناوری و تولید محصوالت دانشبنیان
ورود کند که نتایج این اقدام بهزودی در کشور مشاهده خواهد شد.
معاون سازمان اوقاف و امور خیریه از تأسیس صندوق سرمایهگذاری و حمایت
از تولیدات دانشبنیان در سازمان اوقاف و امور خیریه خبر داد و گفت :بهزودی
دستاوردهای ایجاد این صندوق در سراسر کشور مشاهده خواهد شد.
حاتمی افزود :قبل از انجام سرمایهگذاری در حوزههای فناوری و تولید
محصوالت دانشبنیان از محل موقوفات ،باید سیاستگذاریها و اهداف
بهطور شفاف و روشن تبیین و بر مبنای هدفگذاری انجامشده ،سرمایه
موردنیاز تأمین شود.

* رفع نیازهای کشور از اولویتهای سازمان اوقاف

وی با بیان اینکه رفع نیازهای کشور در حال حاضر یکی از اولویتهای
سازمان اوقاف و امور خیریه است ،تأکید کرد :باید دقت شود که در
این حوزه مسائل حقوقی موقوفات بهصورت دقیق ،شفاف و مکتوب
مستندسازی شود تا در آینده مشکالتی در این زمینه ایجاد نشود.

تغافل رسانهای حوزویان
در روزگاری كه هر مخالف به
رسانهای تبدیل شده است و كانال
و سایتی برای خود دارد و در زمانه
جنگ روایتها ،حوزههای علمیه
فاقد قوای رسانهای الزم هستند.
امروزه تكنولوژیهای ارتباطی
بیش از پیش و با سرعت فراوانی
در زندگی بشر حضور و دخل و
تصرف چشمگیری دارد؛ به یقین
دنیای امروز را میتوان دنیای ارتباط
بر پایه امواج دانست و كسانی كه از
این موضوع غافل شوند چنان دایره
تاثیرگذاریشان كم خواهد شد كه در
اندك زمان از صفحه محاسبات دنیا
حذف خواهند شد.
متاسفانه در حوزه علمیه آن گونه كه
باید به ضرورت رسانه توجه نشده
است و در جایی كههالیوود ساالنه
بیش از  900محصول سینمایی
تولید میكند و بیش از  250شبكه
فارسی زبان با تكنیكهای مختلف
به اعتقادات و احكام اسالمی
میتازند،درروزگاریكههرمخالف
به رسانهای تبدیل شده است و كانال
و سایتی برای خود دارد و در زمانه
جنگ روایتها ،حوزههای علمیه
فاقد قوای رسانهای الزم هستند و
تمام بار رسانهای حوزه به دوش چند

سایت و یكی دو خبرگزاری است و
همین امر باعث شده است تا جبهه
اسالم در برابر پروپاگاندای رسانهای
جریان كفر جهانی فعاالنه و پیشرو
عمل نکند .در دنیای رسانهای
امروز آنقدر قدرت وجود دارد كه
از هیچ ،برای طوائفی از مسلمین و
حتی غیر مسلمانها رهبر میتراشند
و گاه به فرمان همین رهبران آواتار
جنگهای فرسایشی رخ میدهد كه
طالبان افغانستان نمونهای از همین
گروهها است .به جرأت میتوان
ادعا كرد محتوای غنی حوزههای
علمیه منهای ابر رسانهها ،حكم
علومی را دارد كه در حصار جلد
كتاب محصور است و قدرت انتقال

و عینیت ندارد.

* جمله تكان دهنده آیت الله
جوادی آملی

مرحوم فرج الله سلحشور
میگفت زمانی با دوستان همكار
در پروژههای سینمایی به محضر
آیت الله جوادی آملی رسیدیدم
ایشان بعد از توضیح در خصوص
رسانه فرمودند :امروز اگر پیغمبری
مبعوث شود حتما دوربینی بر دوش
خواهد داشت.

* یك مالحظه

در مورد ورود به دنیای رسانه یك
نكته اساسی وجود دارد و آن اینكه

مؤلفههای دنیای رسانه و تبلیغات را
كسانی تدوین كردهاند كه از لحاظ
مبانی هیچگونه همخوانی با اسالم
نداشتهاند؛ از این رو كسانی كه
میخواهند رسانهای برای گسترش
شریعت پایه بگذارند باید به فكر
بازتولید رسانه بر پایه مولفههای
اسالمی باشند؛ چرا كه نمیتوان در
چارچوب ضددینی ،دین را گسترش
داد كه این خود نقض دین است در
همان گفتگو با مرحوم سلحشور
ایشان میفرمودند به بچه مذهبیها
بگوئید تا زمانی كه ایدهای برای تغییر
این فضا ندارند وارد این فضا نشوند؛
چرا كه جاذبههای دنیای رسانه و
مخصوصا سینما آنقدر كشش دارد
كه به یك باره خود را هضم شده در
آن میبینند به گونهای كه تصور راه
برگشت سخت است.
البته این نكته رفع تكلیف نمیكند
بلكه تكلیف را سنگینتر میكند؛
چرا كه فهم وجوب كفایی و بلكه
عینی ورود حوزههای علمیه به دایره
رسانه و سینما چیز سختی نیست و
اگر این وجوب را بتوان اثبات كرد،
ایدهپردازی برایتغییر اینفضا از باب
مقدمه واجب واجب خواهد شد.
با تشكر از «تقریب»

به ياد شهید حججی

یك سال از فراغ «نماد شهادت مظلومانه و شجاعانه» گذشت
ادامه از صفحه اول:
میزان نوشت :روز  ۱۸مرداد دقیقا یک
سال از شهادت شهید سرافراز اسالم
شهید «محسن حججی» گذشت.
شهیدی که چشمان نافذ و شجاعت
غبطه برانگیزش  -که با اخالصی
الهی آمیخته شده بود  -مردم ایران را
با هر گرایش و سلیقهای تحت تأثیر
قرار داد و ارزش واالی مدافعان حرم
را بار دیگر برای همگان به اثبات
رساند.
او یکی از نیروهای پاسدار لشکر
زرهی  ۸نجف اشرف بود که برای
دفاع از حرم اهل بیت (ع) و مبارزه با
تروریستهای تکفیری عازم سوریه
شده بود و سرانجام در منطقه التنف
به شهادت رسید.
پس از اعالم این خبر ،مسئوالن نیروی
زمینیسپاهوحزباللهلبنان،تالشهای
خود را برای بازپسگیری پیکر بیسر
شهید حججی دوچندان کردند و در
نهایتپیکراینشهیدبزرگواردرتاریخ
 ۳مهر وارد کشور شد.
* * خیلی دلم میخواد پسرم
پاسدار یا روحانی بشه
آخرین پیام صوتی شهید حججی که
برای همسرش فرستاده بود به شرح
زیر است:
«سالم به همسر گلم .راستش دیگه
گوشیم زیاد شارژ نداره؛ گفتم تا قبل
اینکه خاموش بشه چندجملهای
باهات حرف بزنم.
دوست دارم و
زهرا جان خیلی ِ
خوشحالم از اینکه من با تو ازدواج
کردم؛ یادم میاد روز اول عقدمون
بهت گفتم «من دوست دارم با
ازدواج با تو به سعادت برسم و
سعادت همون شهادته»؛ سرنوشت
من با ازدواج با تو خیلی تغییر کرد؛
شغل خوبی پیدا کردم؛ راه و روش
خوبی پیدا کردم؛ همه را یه جورائی
مدیون تو هستم؛ ممنونم.
االن دوباره قسمت شده ِبرم نوکری
حضرت زینب (س)؛ نمیدونم این
بار سرنوشتم به شهادت میرسه یا نه؛
اما خیلی دوست دارم روسفید بشم؛
حاال چه با شهادت ،چه با لیاقت
نوکری؛ اما دلم میخواد مؤثر باشم؛
دعا کن شرمنده حضرت زینب نشم؛
دعا کن اونجا مفید باشم؛ بتونم به
اسالم خدمتی کنم و کاری از دستم
َ
بربیاد؛ خدای نکرده نرم اونجا و
َ
کاری بلد نباشم؛ نرم اونجا و ترس
و دلبستگی به من غلبه کنه.
زهرا جان ،من ازت میخوام حاللم
کنی؛ اگر بدی کردم ،اگر با اخالقم
تندی کردم ،اگر یک موقع در زندگی

هرازگاهی نمک زندگیمون کم و زیاد
ُ
شد ...ولی خب ،زندگی قشنگی
داشتیم؛ من واقعا ازت راضیام؛ هم
از تو هم از زندگیم هم از سرنوشتی

دعا میکنم انشاالله یه روز سوریه
آزاد بشه و همتون بیاین زیارت.
التماس دعا ،خداحافظ.
* شهید حججی همچون موالیش

عزیز به دیدار و گفتوگو پرداخته و
از مجاهدت آنان تقدیر و تشکر کرده
و برایشان صبر و اجر از درگاه الهی
آرزو نمودند.

* خدا شهید شما را عزیز کرده
رهبر معظم انقالب اسالمی خطاب
به خانواده شهید حججی فرمودند:
خدا شهید شما را عزیز کرده ،ببینید
چه غوغائی در کشور به خاطر
شهادت این جوان به راه افتاده است.
همه شهدا پیش خداوند متعال
عزیزند؛ لکن یک خصوصیتی در
این جوان وجود داشته ،خداوند
هیچوقت کارش بدون حکمت
نیست .اخالص ،نیت پاک و به موقع
حرکت کردن این جوان و نیاز جامعه
به اینگونه شهادت موجب شده
خداوند متعال نام شهید شما را بلند
کرده است.

که دارم راضیام؛ دلم میخواد برام دعا
کنی روسفید بشم؛ هرچه قسمت
باشه ،هرچه خدا بخواد ،راضیام
به رضای خدا؛ اگه قسمتم شهادت
بود که به آرزوم رسیدم اگر هم نبود
میدونم صالح خدا چیز دیگهایه.
فقط میخوام حاللم کنی ،خیلی
دوست دارم.
ِ
مواظب خودت و پسرم باش ،مواظب
پدر و مادرت باش ،مواظب پدر و
مادر من باش ،همیشه به اونا سر بزن
و همیشه باهاشون باش؛ همیشه به
یاد من باش ،خالصه خیلی مواظب
خودتون باشین.
پسرم رو هم یه جوری تربیت کن
که سرنوشتش هر چی شد ختم به
سعادت بشه؛ ختم به سربازی امام
زمان (عج) بشه؛ خیلی دلم میخواد
پاسدار یا روحانی بشه ،اما انتخاب با
خودشه؛ هرجور که خودش دوست
داشت؛ فقط یه جوری تربیتش کن که
توی این جامعه یه سرباز باشه برای
امام زمان (عج)؛ خیلی دوستون
دارم؛ مواظب خودتون باشین ،برام
دعا کنین ،خیلی برام دعا کنین.
از طرف من هر کسی رو که دیدید
حاللیتبگیرید،بگویدمحسنگفت:
«خوبی ،بدی ،کمی ،زیادی ،یه موقع
غیبتی کردم ،یه موقع دلی رو رنجوندم
یا حرفی زدم ،خالصه ببخشید.
حرم حضرت زینب (س) ،حرم
حضرت رقیه (س) ،توی بازار شام،
جاهائی که می َرم برای جنگ و نوکری
به یادتون هستم و دعاتون میکنم؛

سرور و ساالر شهیدان حسین بن
علی (ع) بی سر شد و در ماه محرم با
ورودش به کشور و تشییع در تهران،
اصفهان و نجف آباد ،تمام ایران را
حسینی کرد.
تشییع کنندگان او تنها مردم این سه
شهر نبودند .از زابل و قشم و بوشهر
تا بیرجند و رشت و تبریز و کزمانشاه
آمده بودند برای تشییع شهید
سربلندشان.
* * قدردانی امام خامنهای
از خانواده شهید پرور

دقایقی پس از سحرگاه روز  ۵مهر
 ۱۳۹۶که قرار بود پیکر بیسر شهید
حججی در میدان امام حسین (ع)
تهران تشییع شود ،حضرت آیتالله
خامنهای به مسجد امام حسین(ع)
واقع در میدان امام حسین علیهالسالم
تهران رفتند و برای لحظاتی در کنار
پیکر مطهر شهید محسن حججی
حضور یافته و ضمن قرائت فاتحه،
برای این مدافع حرم اهل بیت علیهم
السالم آرزوی علو درجات کردند.
ایشان دقایقی با خانوادهی این شهید

* * وعده صادق سردار
سرلشکر حاج «قاسم سلیمانی»
فرمانده نیروی قدس سپاه در روز ۳۰
شهریور و در مراسم اربعین شهادت
مدافع حرم شهید مرتضی حسین
پور ،اظهار کرد« :من در پیامی که
برای شهادت شهید حججی دادم،
گفتم ما انتقام خواهیم گرفت؛ ما
باید به وعده خودمان صادق باشیم؛
انتقام ما این است که کمتر از  ۳ماه
دیگر ،اعالم پایان حکومت داعش
در این کره خاکی خواهد بود .سعی
میکنیم این  ۳ماه را به  ۲ماه تبدیل
کنیم و عمر این شجره خبیثه و این
غده سرطانی خطرناک ساخته شده
به دست آمریکا و اسرائیل را به پایان
برسانیم و جشن آن را در ایران و در

بین همه منطقه اعالم کنیم».
 ۲۹آبان و یک روز قبل از سررسید
وعده سردار «حاج قاسم سلیمانی»
فرمانده نیروی قدس سپاه درباره
نابودی شجره خبیثه داعش ،این
گروهک تروریستی تکفیری پس از
شکستی که از جبهه مقاومت در نبرد
البوکمال خوردند ،به صورت رسمی
همه مراکز و پایگاههای خود را در
خاک سوریه و عراق از دست دادند.
فرماندهی میدانی نبرد البوکمال با
سردار سلیمانی بود.

گالیه رئیس فراكسیون قرآن مجلس
از کوتاهی رسانهها در معرفی مراکز
بهداشتی و درمانی موقوفه

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشاره به گسترده بودن
امالک و زمینهای موقوفه در سراسر کشور و بهویژه در مشهد مقدس افزود:
زمینهای وقفی تنها مختص به ساخت و تأسیس مساجد و اماکن مذهبی
نیستند؛ اینکه عدهای تا اسم وقف بهمیان میآید ،ذهنشان معطوف به مساجد
میشود ،ریشه در کوتاهی رسانهها در انجام وظایف محولهشان دارد؛ چراکه
نتوانستند این فریضه را به طور واضح برای مردم شفافسازی کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به نقش تأثیرگذار رسانه در معرفی
مراکز بهداشتی و درمانی موقوفه در کشور گفت :بسیاری از درمانگاههای
واقع در سراسر کشور موقوفه هستند که بهصورت شبانهروزی به مردم و
ً
مخصوصا افراد کمبضاعت خدمترسانی میکنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه حجتاالسالم نصرالله
پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نقش
رسانهها در معرفی و شناسائی آستانهای مقدس و بقاع متبرکه به جامعه
نقشی مهم و اثرگذار است ،اظهار کرد :در حقیقت سازمان صداوسیما به
عنوان مرجع اصلی در رسانه ،باید بیش از هر زمان دیگری نسبت به آگاه
ساختن مردم از اماکن مقدس مذهبی و برنامههای ارزشمند فرهنگی در این
محافل به جامعه اهتمام ورزد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با اشاره به گسترده بودن
امالک و زمینهای موقوفه در سراسر کشور و بهویژه در مشهد مقدس افزود:
زمینهای وقفی تنها مختص به ساخت و تأسیس مساجد و اماکن مذهبی
نیستند؛ اینکه عدهای تا اسم وقف بهمیان میآید ،ذهنشان معطوف به مساجد
میشود ،ریشه در کوتاهی رسانهها در انجام وظایف محولهشان دارد؛ چراکه
نتوانستند این فریضه را به طور واضح برای مردم شفافسازی کنند.
حجتاالسالم پژمانفر با بیان اینکه بسیاری از مراکز درمانی در تهران و
شهرستانها موقوفی هستند ،تصریح کرد :در مشهد و در حوزه انتخاباتی
بنده بسیاری از درمانگاهها موقوفه هستند که بهصورت شبانهروزی به مردم
ً
و مخصوصا افراد کمبضاعت خدمترسانی میکنند که یقین دارم در سایر
شهرستانهای دیگر نیز این اقدام فرهنگی رواج دارد.
این نماینده خانه ملت با بیان اینکه باید مردم را نسبت به حضور و اقدامات
خیرخواهانه این مراکز بهداشتی و درمانی آگاه ساخت ،گفت :متأسفانه
بسیاری از مردم نسبت به وجود چنین مراکزی که در حقیقت برای
خدمترسانی به آنها دایر شده است آگاهی ندارند که این مسئله باعث شده
تا افراد نیازمند برای درمان خود با محدودیت مالی مواجه شوند.

دختر مسلمان مالزیائی مبتال به سرطان،
یک روز قبل از مرگش عروس شد
دختر مبتال به سرطان سرانجام تنها یک روز مانده به مرگش به آخرین آرزوی
زندگیاش رسید.

دختر  24ساله مالزیایی مبتال به سرطان تنها یک روز مانده به مرگش به
بزرگترین آرزوی زندگی اش رسید " .فتین نرساهیرا" که در ژوئن  2017با مرد
مورد عالقه اش با نام " اعظم" نامزد کرده بود روز جمعه و یک روز پیش از
مرگش با او ازدواج کرد .مراسم ازدواج فتین روز جمعه و با حضور خانواده و
تعدادی از دوستانش و طی تشریفات اسالمی برگزار شد.

تنها یک روز پس از مراسم ازدواج ،حال این دختر جوان رو به وخامت رفت و
او پس از انتقال به بیمارستان جان سپرد .شوکور ،خواهر فتین در این باره گفت
 " :مرگ خواهرم تسلی ناپذیر است .من در حالی که در خلوتم برای او گریه
می کردم ،اما همیشه به او امیدواری می دادم".
او اضافه کرد که خواهرش با وجود وضعیت بیماریش دوست داشت مراسم
ازدواجش برگزار شود و سرانجام هر دو خانواده با خواسته فتین موافقت کردند.
شکور که با یکی از رسانه های محلی مالزی صحبت می کرد از داماد و
خانواده او که با وجود شرایط خواهرش با انجام مراسم ازدواج موافقت کردند
سپاسگزاری کرد.

