
اخباركشور

هدیه به خوانندگان

اخبار ادبی و هنری

پای درس علی)ع(

شهیدبیمزارمدافعحرم،علیاصغرشیردل،)وصیتنامه(: 
با توجه به تخریب اماکن مقدسه توسط دشمنان اسالم می روم تا 
به شعار »کلنا عباسک یا زینب)س(« جامه عمل بپوشانم و نزد 

خاندان رسول اهلل)ص( شرمسار نباشم.

صفحه 3
     یک شنبه ۲۲ مرداد ۱3۹۶

۲۰ ذیقعده ۱43۸ - شماره ۲۱۶۹۵

لزوم رهبری جامعه بر اساس حکم شرع 
و مشورت با مردم

امام علی)ع(: »آگاه باشــید! حق شما بر من آن است که 
جز اسرار جنگی هیچ رازی را از شما پنهان ندارم و کاری را جز 
حکم شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم و در پرداخت 
حق شما کوتاهی نکرده و در وقت تعیین شده آن بپردازم، و 

با همه شما به گونه ای مساوی رفتار کنم.
نهج البالغه- خطبه ۵۰

درجمعنمایندگانفراکسیونامید

ظریف:دربرجامبهاهدافخودرسیدهایم!

حجتاالسالمرئیسی:
شهید »محسن حججی« بدون تردید 

جلوه ای بارز از »اصحاب الحسین)ع(« است
تولیتآســتانقدسرضــویدرپیامیاعالمکرد:شــهید
عزیزوســرافراز»محســنحججی«بدونتردیدجلوهایبارزاز

»اصحابالحسین«است.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی در 

پی شهادت محسن حججی در سوریه پیامی منتشر کرد.
در بخشــی از این پیام آمده است:شهید عزیز و سرافراز »محسن 
حججی« بدون تردید جلوه ای بارز از »اصحاب الحســین« است.مشی 
و سلوک این شهید بزرگوار که او را تا آخرین لحظه هم چون سروی 
ایستاده در برابر شقی ترین انسان ها استوار نگاه داشته بود، یکی دیگر 
از نشانه های امتداد جوشش خون عاشوراییان در رگ های شاگردان امام 
راحل عظیم الشان و مقام عظمای والیت است و این حقیقت که اندیشه 
مقاومت منبعث از انقالب شکوهمند اسالمی، می تواند تا همیشه تاریخ 

نمادها و نمودهای روشن و ماندگاری را عرضه بدارد.
به گزارش فارس، در بخش دیگری از پیام آمده است: بدون شک 
جوانان بصیر و آزاده امت اسالمی و به ویژه جوانان مومن و انقالبی ایران 
زمین، با الگو گیری از این شــهید عزیز و سایر مصادیق سلحشوری و 
ایستادگی، راه آنها را با صالبت و شکوه بیش از پیش ادامه می دهند 

و تا نابودی کامل جریان باطل از پای نخواهند نشست.
انتشار شماره جدید 

کیهان فرهنگی
شــماره تازهترین
حاوی فرهنگی کیهان
فرهنگی، متنوع مطالب
»چرخه درباره سیاسی
وطعمه«، نفوذ؛طمــع
»امامرضا)ع(؛حقوقدانی
، » ی ز معهســا جا  و
سری »ســازمانهای
جهانی«،»آتشبهاختیار
ومبانــیواصولآناز
دینی« آموزههای منظر
چاپوبررویپیشخوان

روزنامهفروشیهاقرارگرفت.
»چرخه نفوذ؛ طمع و طعمه« عنوان طلیعه این شــماره کیهان 
فرهنگی اســت که مدیر مســئول با اشــاره بــه »فرصت طلب های 
نفوذی« و »نفوذی های فرصت طلب« در آن گفته است: امان از بالی 
گرفتاری در حلقه »اطرافیان نامطمئن«، »نفوذی های فرصت طلب« و 
»فرصت طلبان نفوذی«، آویزان ها و پیچک های سیاسی، اخالقی، فکری 
و اقتصادی«، طفیلی ها، دیواره های گوشتی، حلقه ها و حصارهای چرب 
زبانان و دغل بازان و سالوســان که مانند حشره های موسوم به »گل 
شیطانی« هستند که برای شکار، خود را به شکل گیاهان اطرافشان 
در می آورند و یا همانند مارمولک هایی که با تغییر محیط و موقعیت، 
رنگ عوض می کنند. قرار گرفتن شخصیت ها، مقامات و نهادها در حلقه 
این عناصر فرصت طلب نه تنها شخصیت ها را ضایع و تباه می کند بلکه 

به مجموعه تحت امر و مرتبط با آن ها نیز آسیب می زند.
دکتر اصالنی در ادامه با اشاره به شکل گیری چرخه نفوذ افزوده 
اســت: چرخه نفوذ با »طمع و طعمه« شکل می گیرد. نگاه ابزاری، یا 
طعمه پنداری و رحم اجاره ای دانســتن مقامات و مســئوالن را باید 
شناخت. نشاید که انسان به گونه ای عمل کند تا مورد »طمع« دشمن 
و در نتیجه »طعمه« او قرار گیرد. ضروری است کاری کرد که دشمن 
طمع نکند و به فرض هم که چنین کرد، به سرعت اقدامی نمود که 
طمع دشمن قطع شود. تأکید هماره رهبری معظم انقالب به مسئوالن 
که شــعارها و مواضع انقالبی و اسالمی خود را به صراحت و آشکارا 
اعالم کنید، گامی در قطع طمع دشمنان و عوامل نفوذی آنان است. 
این که حضرت امام راحل)ره( می فرمود که اگر دشمنان برای کسی 
کف بزنند، وی باید در خودش شــک کند، از وجود زمینه های طمع 
دشمنان در انسان خبر می دهد که در این گونه مواقع باید سریعاً در 
خود و مواضع خود اندیشید و اقدامی کرد که دشمن از او قطع طمع 

کرده، عصبانی شود نه آن که به او طمع ورزد.
وی در پایان تأکید کرده اســت: یکی از عواملی که می تواند مانع 
تحقق اهداف، راهبردها و راهکارهای نفوذی ها و شبکه نفوذ شود دوری 
از »احتجاب« از مردم است. حوضچه هایی که راه ارتباطشان را با دریا 
می بندند زاللی خود را از دست می دهند، قطع ارتباط و فقدان زاللی، 

زمینه گل آلودگی را فراهم می سازد.
»امام رضا)ع(؛ حقوقدانی و جامعه سازی« عنوان مطلبی که استاد 
حســن رحیم پور ازغدی در جلســه هم اندیشی اساتید و حقوقدانان 
بســیجی استان تهران به ایراد سخن پرداخته است که در بخشی از 
آن آمده اســت: فراز آخر روایت حضرت رضا)ع(؛ خیلی مهم است و 
من معتقدم این یک دکترین جهانی اســت در حوزه فلسفه حقوق، 
فلسفه قانون، فلسفه احکام. فرمودند: انا وجدنا کل ما احل اهلل تبارک 
و تعالی فرمودند نگاه ما این اســت: انا وجدنا. نظرما این است که هر 
چه خداوند مشروع اعالم کرده: ففیه صالح العباد و بقا. برای این که 
دو چیز در آن هســت. 1- بقا و ادامه حیات و تمدن بشری، نابودی 
فیزیکی اتفاق نیفتد 2- صالح؛ نابودی معنوی اتفاق نیفتد؛ صالح و 

بقا در برابر فساد و فنا.
وی در ادامه افزوده اســت: انســان در ساحت فردی و اجتماعی 
نیازهایی دارد که حضرت رضا)ع( می فرمایند: تو نمی توانی این ها را 
ندیده بگیری: الیستغنون عنها، نمی توانی این ها را حذف کنی و بگویی 
بدون توجه به حاجت و نیاز انسان من جداگانه نظام حقوقی و احکام 
و حدود و این ها می نویسم. این ها خیلی مهم است! خدا شاهد است. 
هزاران پایان نامه می خواهد و یک نظام حقوقی را زیر و رو می کند و 

دولت سازی دینی را درست تبیین می کند.
»ســازمان های ســری جهانی« یکی دیگر از مطالب این شماره 
کیهان فرهنگی اســت که در بخشی از آن می خوانید: با وجود نقش 
بســیار زیاد ماسون ها در همه حوادث بزرگی که از قرن 19 تا جنگ 
جهانی دوم در اروپا رخ داد، تحوالت جهانی تا حدود زیادی اهمیت 
آن را کم رنگ کرد تا جایی که از میان رهبران فراماسون سازمان های 
سری، نخبه گرایی و باطنی گرایی برآمد که سیاست های غربی و جهانی 

را سرلوحه کار خود قرار دادند.
همچنین در این شماره می خوانیم: »آتش به اختیار یعنی هر کس 
باید وظیفه اش را تشخیص دهد و عمل کند« گفتاری از آیت اهلل مصباح 
یزدی، »آتش به اختیار و مبانی و اصول آن از منظر آموزه های دینی« 
از خلیل منصوری، »راســت قامت تاریخ؛ مظلوم ترین شهید انقالب« 
به قلم عبدالحســین توکلی طرقی، »کدام راســت است؟ اصولگرا یا 
اصالح طلــب؟« از رمضانعلی ابراهیم زاده گرجــی، »آتش به اختیار؛ 

مقابله با رکود فرهنگی« نوشته قاسم غالمرضایی و...

سرویس سیاسی-
وزیرپیشــنهادیامــورخارجهدرجلســهبا
فراکسیونامیدمجلسگفتهاستکهبهاهدافخود
دربرجامرسیدهایم.درحالحاضراظهاراتمتناقض
وتوجیههایغیرمنطقــیمقاماتدولتیدرخصوص
نقضفاحشبرجام،دامنهگستاخیمقاماتآمریکایی
وروندتصویبتحریمهــایضدایرانیراروزبهروز

گستردهترکردهاست.
محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه در جلسه 
با فراکسیون امید مجلس به تشریح برنامه های این وزارتخانه 

برای چهار سال دوم کاری خود پرداخت.
ظریف در این نشســت با بیان اینکه در برجام به اهداف 
خــود رســیده ایم، گفت: موانــع حوزه های بانکــی، نفتی و 

حمل ونقل برداشته شده است.
تقریباهیچ!

وزیر امــور خارجه دولت یازدهم از رســیدن به اهداف 
برجام و برداشــته شــدن موانــع حوزه های بانکی ســخن 
می گوید. این در حالی است که اظهارات مقامات ارشد دولت 

در پسابرجام خالف این ادعا را ثابت می کند.
در ادامه بخشــی از اظهارات دولتمردان در طول فعالیت 

دولت یازدهم را مرور می کنیم:
- برجام، تاکنون »تقریباً هیچ« دستاورد اقتصادی برای 

تهران در بر نداشته است.)سیف، رئیس بانک مرکزی(
- حداقل از نظر علمی 40 سال استاد دانشگاه هستم، لذا 
این را می توانم بگویم . هم اکنون و پس از پیش آمدن قضایای 
روادیــد تعداد زیادی از دانشــمندان اروپایــی که مقداری 
احتیاط می کنند از آمدن به ایران اســتنکاف دارند . به قول 
دانشــگاهی ها این یعنی وضعیت آنها پیش از برجام بهتر از 
پس از برجام بوده است. )صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی(

- برای ارتباط با بانک های بزرگ جهانی دچار مشــکل 
هستیم و آنها با ما کار جدی نمی کنند. انتظار ما این بود که 
بعد از برجام ما بتوانیم با بانک های بزرگ هم کار کنیم اما به 
دالیل مختلف ما هنوز نتوانســته ایم با این بانک ها کار کنیم.

)طیب نیا، وزیر اقتصاد(
- 8 ماه پــس از اجرای برجام، به خاطــر مجازات های 
آمریکا، هیچ یک از بانک های بــزرگ اروپایی کار با ایران را 

شروع نکرده است.)ظریف، وزیر امور خارجه(
- تحریم ها روی کاغذ برداشــته شــده امــا هنوز عمال 
همه آنها برداشــته نشــده که مقداری به دلیل شرایط است 
و مقــداری به دلیل شــیطنت آنها و ایرادات زیادی هســت 
کــه ما هــم اعتراضات مفصلی بــه طرف مقابــل کرده ایم.

)عراقچی،رئیس ستادپیگیری برجام(
- اکنون بعد از گذشــت یک سال از اجرای برجام هنوز 
برای جذب فاینانس موفق نشده ایم.)جهانگیری، معاون اول 

دولت(
- آمریــکا در ظاهر وانمود می کند بــه وظیفه اش عمل 
کرده اســت اما در خفا و پشت پرده نه تنها کاری انجام نداد 
بلکه ســعی کرد همه چیز را به بن بســت بکشاند.)صالحی، 

رئیس  سازمان انرژی اتمی(
- بــه اعتقاد ما حرکت هایی که در طول یک ســال ونیم 
گذشــته چه توســط دولت قبلی آمریکا و چه توسط دولت 
جدیــد آن صورت می گیــرد، در موارد بســیاری بر خالف 
تعهدات آمریکا در اجرای برجام است.)عراقچی، رئیس  ستاد 

پیگیری برجام(
- آیــا آمریکا آماده اســت به متن برجام پایبند باشــد، 
روحش به کنار. تاکنون واشــنگتن هر دو را زیر پا گذاشــته 

است.)ظریف، وزیر خارجه(
- آمریکایی هــا به بهانه هــای مختلف به دنبــال اعمال 
یک ســری تحریم های جدید هستند که با هیچ منطق و روح 
و متن برجام هم ســازگار نبوده و در تعارض است.)روحانی، 

رئیس جمهور(
- [ 22ماه پس از امضای برجــام[ بانک های خارجی با 
ایران تعامل می کنند و ما کمتر ناگزیر می شویم که پول خود 

را با چمدان حمل ونقل کنیم.)ظریف، وزیر خارجه(
و... اینها تنها بخشی از اظهارات دولتمردان درباره نقض 

برجام و عهدشکنی های مکرر آمریکا است.
وعدهلغو

ظریف در این نشســت افزود: از آنجایی که در مذاکرات 
درباره ســایر حوزه ها صحبت نشد لذا نمی توان انتظار داشت 

تحریم ها در حوزه های دیگر نیز برداشته شود.
در ایــن باره گفتنی اســت: در حال حاضــر و به اذعان 
مقامات ارشــد دولت، ماحصل توافق هسته ای این است که 
»هســته ای رفت و تحریم ها ماند و تقریبا هیچ دســتاوردی 
عایــد ایران نشــد«. قرار بود با اجرائی شــدن برجام، صدها 
میلیارد دالر از دارایی های کشــورمان که بلوکه شده است، 
آزاد شــود، تمامی تحریم ها آنگونه که آقای رئیس جمهور به 
صراحت اعالم کرده بود- در روز اجرای توافق)دی ماه 94(- 
بالمره لغو شود، فروش هواپیما و قطعات آن از تحریم خارج 
شــود، گشایش اقتصادی ایجاد شود، روابط تجاری که الزمه 
آن گشایش »ال سی« در بانک های خارجی است از بن بست 
خارج شــود، چرخ معیشــت مردم همراه با سانتریفیوژها به 
چرخش درآید، ســرمایه گذاری خارجی صورت پذیرد، تورم 
از میان برداشــته شود و تولید از رکود خارج شود ولی طرف 
مقابل ما یعنی 6 کشــور 1+5 و مخصوصاً آمریکا به هیچ یک 
از این تعهــدات خود عمل نکرده اســت و این واقعیت تلخ 
را مسئوالن بلندپایه هسته ای نظیر آقایان روحانی، صالحی، 

ظریف، عراقچی و سیف نیز انکار نمی کنند.
در حال حاضر نه تنها تحریم های قبلی ســر جای خود 
باقی ماند بلکه تحریم های بی ســابقه؛ شــدید و جدیدی در 
عصر پسابرجام علیه ایران تصویب شد، با این تفاوت که دیگر 
بخش زیادی از توان هســته ای را از دست داده ایم و همزمان 

تحریم هم می شویم.
حال ســؤال افکار عمومی این اســت که اگــر قرار بود 

تحریم ها با عناوین دیگر برگردد پس چرا مذاکره کردیم؟!
افزایشیاکاهشسرمایهگذاری؟!

وزیر امور خارجه در ادامه نشست فراکسیون امید گفت: 

تاکنون میلیاردها دالر ســرمایه خارجی بعــد از برجام وارد 
کشور شده است.

در این باره گفتنی اســت: آنکتــاد )کنفرانس تجارت و 
توســعه سازمان ملل( که مرجع رســمی آمار جذب سرمایه 
خارجی در دنیا اســت در اوایل امسال در گزارشی اعالم کرد 
که ایران از سال 92 تاکنون در جذب منابع نزولی عمل کرده 
و در سال 95 نسبت به 94 به منفی 51 درصد رسیده است.
در حالی که رئیس جمهور وعده جذب 30 میلیارد دالری 
ســرمایه گذاری خارجی در پسابرجام را داده بود و برای سال 
95 نیز حدود 11 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی مصوب 
شده بود، آمار های رسمی نشان می دهد تنها 2 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری خارجی در سال گذشته جذب شده است!
بلومبرگ-اردیبهشت 95- در گزارشی با عنوان »مدیران 
اجرایی نیز در مورد رفع تحریم های ایران گیج شــده اند« به 
تحقیق و بررســی در زمینه نگرانی شرکت های اروپایی برای 
ورود به بازار تهران اشاره کرد و نوشت: »نیمی از کمپانی های 
بین المللی به شــدت مشتاق اند تا با ایران وارد تجارت شوند 
و تحقیقات نشان داده است که تنها کمپانی های خارجی به 
علت اینکه همچنان تحریم های ایران به طور کامل برداشته 

نشده است، عقب کشیده اند«. 
همچنین روزنامــه »نیویورک تایمز«-فروردین 96- در 
گزارشــی با  اشــاره به تداوم هراس شــرکت های بین المللی 
از معاملــه بــا ایران بــه دلیــل تحریم های پابرجــا مانده 
ســرمایه گذاران  مشــتاق ترین  کرد:»حتی  آمریکا،تصریــح 
خارجی در ایران آهسته گام برمی دارند«. »آسوشیتدپرس« 
نیز در ماه های گذشــته در گزارشــی نوشت:»شــرکت ها و 
بانک های بین المللی از وزارت خزانه داری آمریکا خواسته اند 
با صدور یک دســتورالعمل مکتوب به تشریح قواعد و قوانین 
تعامــل با ایران بپردازد ولیکن دولت آمریکا به عمد از صدور 
هر گونه ســند مکتوب در این باره امتناع کرده است بنابراین 
شــرکت هایی که قصد ورود به ایران را دارند فعاًل در این باره 

دست نگه داشته اند«.
مسئولیتیکخسارت!

به گــزارش خانه ملــت، ظریف در ادامه این نشســت 
گفت:در حوزه سیاســت خارجی طبق قانون وزارت خارجه 
صرفا مسئول روابط خارجی نیست و تمامی امور به خصوص 
این حوزه زیر نظر مقام معظم رهبری است که در چارچوب ها 

تعیین می شود.
پیش از این نیز برخی از مقامات دولت مدعی شده بودند 
که تمامی جزییات برجــام را با رهبر معظم انقالب در میان 

گذاشته اند.
در این باره گفتنی است پس از آنکه آمریکایی ها آخرین 
میخ ها را بر تابوت برجام زدند، عده ای در تالشند شانه از زیر 
مسئولیت این فاجعه بزرگ خالی کنند. همان جماعتی که تا 
دیروز برجام را آفتاب تابان و فتحی بزرگ تر از فتح خرمشهر 
می دانســتند و با غرور و نخوت، آن را ثمره کاردانی و تدبیر 
خود می دانســتند، حاال که کار به اینجا رســیده و دستاورد 
برجام، از تقریبــا هیچ به تحقیقاً هیچ تبدیل شــده و همه 

پیش بینی های نخبگان و دلســوزان، موبــه مو و واژه به واژه 
درســت از آب درآمده، حاال به جــای عذر خواهی از مردم، 
بــه دروغ ادعا می کنند که همه جزئیــات را با اجازه رهبری 

طی کرده اند!
رهبــر حکیم انقالب این روزهــا را پیش بینی می کردند 
و بــه این ادعای کذب قبال پاســخ داده بودند:» آیا جزئّیات 
مذاکرات هسته ای تحت نظر رهبری است؟ بنده در جزئّیات 
مذاکــره دخالتی نکردم، بازهم نمی کنم؛ من مســائل کالن، 
خطــوط اصلی، چهارچوب هــای مهم و خــّط قرمزها را به 
مســئولین کشــور همواره گفته ام؛ عمدتاً بــه رئیس جمهور 
محترم که ما با ایشان جلسات مرتّب داریم، و موارد معدودی 
هــم به وزیر محترم خارجه؛ خطوط اصلــی و کلّی. جزئّیات 
کار، خصوصّیــات کوچک که تأثیــری در تأمین آن خطوط 
کالن ندارد، مورد توّجه نیســت؛ اینها در اختیار آنها اســت، 
می توانند بروند کار کنند. اینکه حاال گفته بشود که جزئّیات 
ایــن مذاکرات تحت نظر رهبری اســت، ایــن حرف دقیقی 

نیست.«)1394/01/20(
رهبر معظم انقالب همچنین با  اشــاره به لزوم پرهیز از 
توجیــه بدعهدی طرف مقابــل فرمودند:»به هرحال در مورد 
برجام، آن نکته ای که من می خواهم بگویم این است که اّوالً 
بدحســابی های طرف غربی را -یعنی بخصوص آمریکا را- به 
حســاب بیاوریم؛ مطلقاً در صدد این نباشــیم که بدحسابی 
طرف مقابل را و بدقِلقی طرف مقابل را و خیانت طرف مقابل 
را یک جوری توجیه کنیم؛ این دارد بدحسابی می کند -االن 
مشّخص اســت، آمریکایی ها دارند بد حسابی می کنند- این 
بدحسابی را به حســاب بیاوریم، به این توّجه کنیم.و ]ثانیاً[ 
تجربه بیاموزیم؛ اینکه حاال ممکن اســت که فرض کنید این 
دولت یا یک دولت دیگری در آمریکا یا در فالن کشــور یک 
وعده ای بــه ما بدهد و یک حرفی بزند، به این وعده و مانند 
اینها هیچ نمی شــود اعتماد کــرد؛ مطلقاً«.)بیانات در دیدار 

رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت،1395/06/03(
اکنون ادعا می شود همه جزئیات مذاکرات با رهبر عزیز 
انقالب هماهنگ می شــده و طبق نظر ایشان کار انجام شده 
است! این ادعای کذب حاال مطرح می شود که تشت رسوایی 
برجام بر زمین افتاده و باید برای این خسارت دنبال شریک 

بود!
دستاوردسازیهایخسارتآفرین

متاســفانه واکنش منفعالنــه دولت یازدهــم در قبال 
عمل نکردن آمریکا به تعهــدات خود،  این گزاره را در ذهن 
دولتمردان آمریکایی تقویت کرده است که می توانند برخالف 
تعهداتشــان عمل کنند و مطمئن باشند که از سوی ایران، 

واکنش عملی مشاهده نخواهد شد.
اظهــارات متناقــض و توجیه هــای غیرمنطقی مقامات 
دولتــی درخصوص نقــض فاحش برجام، دامنه گســتاخی 
مقامــات آمریکایی و روند تصویــب تحریم های ضدایرانی را 
روز به روز گســترده تر کرده است.این در حالی است که تنها 
پاسخ عملی و قاطع به گســتاخی آمریکا عمل به 29 شرط 

اجرای برجام است.

شهیدمحسنحججیفاتحقلبهاشد

گذاشت آخرسر، روی پای موال سر
سرویسادبوهنر-

هنوز چند روزی از ماجرای »سلفی حقارت« نگذشته 
بود که این بار، انتشــار عکس پرصالبت شهید محسن 
حججی،در لحظه اسارت و قبل از اینکه سرش به دست 

داعشی ها از تنش جدا شود، موجب سرافرازی شد. 
اســارت و شهادت حسینی وار رزمنده مدافع حرم، 
شهید محسن حججی این روزها به پدیده اصلی فضای 
مجازی در ایران تبدیل شــده است. آرامش، صالبت و 
ایمان جــاری در چهره این جوان، آن هم درســت در 
شرایطی که اسیر داعشی های درنده خو بوده و می دانسته 
که تا چند لحظه دیگر سر از تنش جدا می شود، او را به 
ستاره ای تبدیل نموده که درخشش اش، راه را از بی راه 

نشان می دهد.
در روزهایی که همه رسانه ها سعی دارند تا تصویری 
هنجارشکن و غربزده از نسل جوان جامعه را تثبیت کند، 
مردی قهرمان این سرزمین شده است که نماد و نماینده 
واقعی جوان ایرانی است؛ محسن حججی، بزرگمردی که 
تنها 25 سال سن داشت، از نسل دهه هفتادی هاست که 
ره صد ساله را یک شبه طی کرد. حججی، حجتی است بر 
اینکه با گذشت 20 سال از پایان دوران دفاع مقدس، هنوز 
هم راه ایثار و شــهادت ادامه دارد. وقتی وصیتنامه های 
صوتی محســن حججی را می خوانیم، یاد این جمالت 
سید شهیدان اهل قلم، مرتضی آوینی می افتیم که مردان 
شهادت طلب را عاشوراییان قرن پانزدهم هجري قمري 
می دانست؛ هم آنان که کره  زمین قرن هاست انتظار آنان 
را مي کشــد تا بر خاک بالدیده  این سیاره قدم گذارند و 

عصر ظلمت و بي خبري را به پایان برسانند...
همچنان که شــهید مدافع حرم محسن حججی به 
پسرش علی، وصیت کرده بود: »علی جان بابا من خیلی 
دلم می خواهد در این راه رو سفید و شهید شوم. خیلی 
دلم می خواهد که یک بار قبل از ظهور امام زمان)عج( و 
یک بار بعد از ظهور شهید شوم. به خیال خودم این یک 
نوع زرنگی است. ان شاءاهلل که بتوانم به این آرزو برسم. 
اما باز هم راضی ام به رضای خدا. اگر به آرزویم رســیدم 
و شــهید شدم که الحمدهلل، اگر هم به آرزویم نرسیدم، 
شاید الیق نبودم و شاید صالح خدا چیز دیگری بوده... 
بعضی وقت ها دل کندن از بعضی چیزها باعث می شود 
تا آدم به چیزهای خیلی بهتری دست پیدا کند. من از 
تو و مامانت دل کندم تا بتوانم نوکری حضرت زینب)س( 
را به دست بیاورم. سعی کن جوری زندگی کنی که خدا 

عاشقت شود.«
و در وصیت دیگری خطاب به همســرش گفته بود: 
»پسرم را جوری تربیت کن تا سرباز امام زمان)عج( شود.«

همسر شــهید حججی هم در پیامی به همه مردم 
اعالم کرد: »محســن من رفت تا امــام خامنه ای تنها 
نباشــد. من از همه می خواهم که راهش را ادامه دهند. 
محسن سرش رفت تا روسری نرود... دشمن منتظر یک 
نشــانه از ماست که شاد شود. من اصال دلم نمی خواهد 
که دشمن اشک من را ببیند. هر اشکی هم که می ریزم، 
هر اشکی تا االن ریختم، هدف داشته است. هدف اشک 
هایم حضرت زینب)س( بوده است. من یک داغ دیدم، 

اما امان از دل زینب)س(.«
واکنشمردمبهشهادتحججی

اما شــهادت محسن حججی موجی از واکنش ها را 
میان مردم و نخبگان در فضای مجازی برانگیخت.

یکی از کاربران فضای مجازی نوشته است: »چگونه 
زندگی کرده بودی برادر که این چنین شهادتت روضه 
به پا کرد در میان مردم سرزمینت... خوشا به اخالصت«. 
دیگری نوشته »می شود اسیر شد و با یک نگاه دشمن 

را از پای درآورد...«
هنرمندان نیــز واکنش های قابــل توجهی به این 
موضوع نشان دادند. بطور مثال، رضا صادقی، خواننده با 

انتشار متنی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی 
به نماینده هایی که اخیرا با »ســلفی حقارت« مشهور 
شدند کنایه زده و خطاب به شهید حججی نوشته است: 
»نماینده ملت من تویی با اقتدار و وقار... نه سلفی بگیران 

بی اندیشه. اینجا همه دچار دعوای بعد انتخاب و انتصاب 
و آنجا بفکر سرزمینت، اعتقادت و....«

کنایه به ســلفی حقارت در بسیاری از نوشته های 
مردم در فضای مجازی دیده می شــود. شخص دیگری 

هم نوشته است »بعد از تو، همه سلفی ها، سلفی حقارت 
خواهد بود.«

حســن روح االمین، نقاش برجسته هم یک تابلوی 
نقاشی درباره شهادت حججی کشیده که بطور تمثیلی، 
شــهیدان کربال و سیدالشــهدا)ع( به استقبال محسن 
حججــی رفته اند. وی همچنین معتقد اســت که قاتل 
واقعی حججی، آمریکاست. وی در گفت وگو با مهر اظهار 
داشت: من ترجیح می دهم اثرم خود گویای نگاهم باشد 
اما برایم آنچه مهم بود این مسئله است که شهید حججی 
در شکســت جبهه اسالم شهید نشد بلکه در پاتکی که 
آمریکا در مرز عراق و سوریه زد، اسیر و بعد شهید شد. 
برای همین در تصویر من شما دود و آتش هم می بینید. 
در واقع آمریکا آنجا را بمباران کرد وگرنه داعش قدرتی 

برای اسیر کردن رزمندگان ما ندارد.
میالد عرفانپور، شاعر جوان و همشهری شهید محسن 
حججی هم شــعری را درباره وی سروده که مطلع آن 

عبارت است از:
صالبتی که در نگاه توست شقاوتی که در نگاه اوست

جهنم و بهشت را ببین: نگاه دشمن و نگاه دوست
واکنش ها به شهادت محســن حججی به خارج از 

مرزهای کشورمان نیز رسید.
منار صباغ، مجری تلویزیون المنار طی پیام توئیتری 
در واکنش به شهادت شــهید محسن حججی نوشت: 
»همیشه سعی می کردم کربال را با حسین شهید و شمر 
لعینش تخّیل کنــم؛ اما امروز دیدم و بعد از این خیال 

نخواهم کرد.«
پیشبینیشهادتدروصیتنامه

روز گذشته، وصیت نامه شهید مدافع حرم، محسن 
حججی در رسانه ها منتشر شد.

در بخشــی از این وصیت نامه آمده است: حاال که 
دســت هایم بسته است می نویســم نه با قلم که با نگاه 
و نــه با جوهر که با خون، رو به دوربین ایســتاده ام و 
ایســتاده ام رو به همه شما، رو به رفقا، رو به خانواده ام، 
رو به رهبر عزیــزم و رو به حرم. حرامزاده ای خنجر به 
دست است و دوست دارد که من بترسم و حاال که اینجا 
در این خیمه گاهم هیچ ترسی در من نیست. تصویرم را 
ببرید پیشــکش رهبر عزیز و امامم سید علی خامنه ای 
و فرمانده ام حاج قاســم و به رهبرم بگویید که »اگر در 
بین مردمان زمان خودت و کالمت غریبید ما اینجا برای 
اجرای فرمان شما آمده ایم و آماده تا سرمان برود و سر 

شما سالمت باشد«.
در پایــان این وصیتنامه نیــز می خوانیم: خّدالتریب 
شدنم را از مسجد فاطمه الزهرای)ع( دورک شروع کردم 
و به خاک آلودم تمام جسمم را تا برای مردمی که عاشق 
موالیند مسجد بسازیم. روی زمینی نیستم که می بینید، 
مالئک صف به صفند کاش همه چیز واقعی بود. درد پهلویم 
کاش ساکت نمی شد و حاال منتظر روضه قتلگاهم، حتماً 
سخت است برایتان خواندن ولی برای من نور سید و ساالر 
شــهیدان دشت را روشن کرده است.اینجا رضاً برضاک را 
می خواهم زمزمه کنم. انگار پوست دستم را بین دو انگشت 
فشردند و من موالی بی سر را می بینم که هم دوش زینب 
آمده اند و بوی یاس و خون در آمیخته هستم.حرامیان در 

شعله های شرارت می سوزند.

به نام نامی سر، بسمه  تعالی سر
بلندمرتبه پیکر، بلندباال سر

 فقط به تربت اعالت، سجده خواهم کرد
که بنده  تو نخواهد گذاشت، هرجا سر
 قسم به معنی ال یمکن الفرار از عشق

که پر شده است جهان، از حسین سرتاسر
نگاه کن به زمین! ما رأیت إال تن

به آسمان بنگر! ما رأیت إال سر
 سری که گفت: »من از اشتیاق لبریزم

به سرسرای خداوند می روم با سر
هر آنچه رنگ تعلق، مباد بر بدنم

مباد جامه، مبادا کفن، مبادا سر.«
همان سری که »یحب الجمال« محوش بود

جمیل بود، جمیال بدن، جمیال سر
 سری که با خودش آورد بهترین ها را

که یک به یک، همه بودن سروران را سر
 زهیر گفت: حسینا! بخواه از ما جان

حبیب گفت: حبیبا! بگیر از ما سر
 سپس به معرکه عابس، »أجّننی«گویان

درید پیرهن از شوق و زد به صحرا سر
 بنازم »ام وهب« را، به پاره تن گفت

برو به معرکه با سر ولی میا با سر
 خوشا به حال غالمش، به آرزوش رسید

گذاشت آخرسر، روی پای موال سر

 چنان که یک تن دیگر به آرزوش رسید
به روی چادر زهرا گذاشت سقا، سر

 در این قصیده ولی آنکه حسن مطلع شد
همان سری است که برده برای لیال سر

همان که احمد و محمود بود سر تا پا
همان سری که خداوند بود، پا تا سر

 پسر به کوری چشمان فتنه کاری کرد
پر از علی شود آغوش دشت، سرتاسر

 میان خاک، کالم خدا مقطعه شد
میان خاک؛ الف، الم، میم، طا، ها، سر

 حروف اطهر قرآن و نعل تازه  اسب
چه خوب شد که نبوده است بر بدن ها سر

 تنش به معرکه سرگرم فضل و بخشش بود
به هرکه هرچه دلش خواست داد، حتی سر

 جدا شده است و سر از نیزه ها درآورده است
جدا شده است و نیفتاده است از پا سر

 صدای آیه کهف الرقیم می آید
بخوان! بخوان و مرا زنده کن مسیحا سر
بسوزد آن همه مسجد، بمیرد آن اسالم

که آفتاب درآورد از کلیسا سر
 عقیله، غصه و درد و گالیه را به که گفت؟

به چوب، چوبه محمل، نه با زبان، با سر
 دلم هوای حرم کرده است می دانی

دلم هوای دو رکعت نماز باال سر

برنامه های وزارت ارشاد دوازدهم؛ 
اختالل ادامه دارد!

سیدعباس صالحی )گزینه پیشــنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( 
 بــا انتشــار برنامــه ای، سیاســت ها و اهداف خــود را برای ایــن وزارتخانه 

اعالم کرد.
 ایــن برنامه که در دو بخش »ضعف ها و تهدیدهای حوزه فرهنگ« )در 
10 بند( و برنامه های اجرایی )در 12 بند( ارائه شده، به مواردی از قبیل »کم 
توجهــی به بازارهای جدید«، »عدم تطابق تولید و مصرف فرهنگی«، »تعدد 
دستگاههای تصمیم گیرنده در حوزه فرهنگ«، »عدم شفافیت در نظارت بر 
آثــار فرهنگی« و همچنین »توزیع و مصرف بودجه ها« و»بی رغبتی اصحاب 
فرهنگ به مشــارکت فعال در سیاستگذاری« به عنوان تهدید پرداخته شده! 
اما متاسفانه به مهم ترین و اساسی ترین تهدیدهای فرهنگی که بارها و بارها 
در فرمایشــات مقام معظم رهبری تحت عناوین »تهاجم فرهنگی« و »جنگ 
نرم دشــمن« مورد تاکید قرار گرفته و ابعاد مختلف آن طی این سالها با ذکر 
مصادیق و نمونه های دقیق، به طور مکرر بررسی و تحلیل شده، کوچک ترین 

اشاره نشده است!! 
یکــی از تهدیدهای مورد اشــاره جناب وزیــر آینده در حــوزه فرهنگ، 
»مهاجرت ســرمایه های انسانی حوزه فرهنگ و هنر به بیرون از ایران«است که 
امیدواریم مقصود ایشــان، عناصر معاند و معلوم الحالی نباشد که علی رغم بهره 
گرفتن از بیت المال )به لطف اسالف وزیر ارشاد(، طی سالهای گذشته به خارج 
از کشــور گریخته و با انواع و اقسام اقدامات و فعالیت های به اصطالح هنری یا 

سیاسی و یا اجتماعی، راه خیانت به مردم خود را در پیش گرفتند.
گزینه وزارت ارشاد برای دولت دوازدهم از دیگر تهدیدات حوزه فرهنگ را 
»نگاه سیاسی« به آن می داند! این درحالی است که عالوه بر باورها و اعتقادات 
اســالمی ما که در آن »دین« و »سیاست« عین یکدیگر است و فرهنگ و هنر 
هم که بایســتی برگرفته از دین باشد در همین حیطه قرار می گیرد، اما امروزه 
حتی یک دانش آموز دبیرستانی نیز که چند فیلم خارجی دیده باشد، می تواند 
بفهمد جدایی مســئله سیاست و فرهنگ و هنر در جهان کنونی، یک شوخی و 

مضحکه بیش نیست!!
مقــام معظم رهبری در تاریخ اول مرداد 1380 در دیدار جمعی از اصحاب 
فرهنگ و هنر با ایشان پس از اشاره به اسنادی که حکایت از وجود بخش هنری 

در سازمان سیا دارد، می فرمایند:
»... اتفاقاً دو، ســه سال پیش نیز ایتالیایی ها کتابی نوشتند که به فارسی 
هم ترجمه شــده اســت؛ به وجود بخش هنری ســازمان ســیا و فّعالیتهای 
گوناگونش اشاره شده است. سیاســت، این گونه از هنر استفاده می کند. شما 
در این جا می خواهید چه کار کنید؟ اگر همه  سیاســتمداران و مستکبران و 
قلــدران و صاحب اختیاران دنیا می آمدند در مقابل کتاب مقّدس خودشــان 
قســم جالله می خوردند که از هنر اســتفاده نکنند، می شد آدم نسبتاً خیال 
، هنر خالص شــد؛ اما آنها از  راحتی پیدا کند و بگوید بســیار خوب، الحمدهلَلّ
هنر اســتفاده می کنند. شما می خواهید چه کار کنید؟ آیا شما می خواهید 
در مقابله با مطامعی که آنها به وســیله هنر به آن می رسند، از این ابزار بهره 

نبرید؟ این خردمندانه است؟...«
در بخــش دوم برنامه های کاندیدای وزارت ارشــاد نیز علی رغم ارجاع 
بــه نظرات امام و رهبری، از هر دری ســخن به میان آمــده، از جمله »زیر 
ساخت های مالی حضور در بازارهای جهانی«، »کاهش رفتارهای سلیقه ای 
 NGO و اقدامات فراقانونی«، »گفت و گوهای فرهنگی و هنری«، »توسعه
ها« و »حتی پیوســتن به کنوانسیون های بین المللی« )که ان شااهلل منظور 
امثال ســند 2030 نباشد!( اما نشــانی از دغدغه های فرهنگی حضرت امام 
خمینــی )رحمه اهلل علیه( و مقام معظم رهبــری که بارها و بارها به عنوان 
اولویت های فرهنگی در بیانات ایشــان ذکر شــده، به چشــم نمی خورد، 
اولویت هایی مانند »توسعه و ترویج اخالق اسالمی«، »اصالح فرهنگ زنان 
و خانــواده«، »تقویت فرهنگ حجاب و عفاف«، »مقابله با فرهنگ مصرف و 
تجمل گرایی و اشــرافی گری«، »ترویج فرهنــگ اعتماد به نفس و اعتزاز و 
غیرت ملی«، »افزایش جمعیت و بررســی مسئله انقطاع نسل ها«، »سبک 
زندگی اسالمی/ایرانی« و ... که از جمله اولویت های فرهنگی رهبری معظم 
انقالب بوده، تقریبا در  برنامه های وزیر پیشــنهادی ارشــاد جایی ندارند. با 
این وصف و براســاس فرمایشات رهبری در دیدار ماه رمضانی دانشجویان با 
ایشــان، از همین جا می توان گفت که با این برنامه های متولی آینده وزارت 
ارشاد، این وزارتخانه همچنان دارای اختالل خواهد بود، چون مسائل اصلی 
را از فرعی تشــخیص نداده، پس همچنان بایستی فرمان آتش به اختیار را 

اجرا کرد.
تمسخر یکی از شخصیت های علمی کشور 

در سیمای جمهوری اسالمی
برنامه هفته پیش خندوانه، باز هم حاشیه ساز شد.

مســابقه دهنده این برنامه، این بار جو زده تر از پیش، پا را فراتر گذاشت و 
به تمسخر و اهانت به یکی از شخصیتهای علمی کشور پرداخت و عجیب اینکه 

این تمسخر و اهانت از سیمای جمهوری اسالمی به نمایش در آمد.
شوخی های زننده این مسابقه دهنده و برنامه سخیف تا جایی بود که فیلم 
این شــوخی ها با عنوان »باور کنید این شــوخی ها از صدا  وسیما پخش شده 

است« درشبکه مجازی منتشر شد.
متاســفانه هدیه کردن عرصــه و آنتن به افراد بــدون صالحیت اخالقی و 
حرفه ای، کم اطالع بودن برخی ناظرین ســیما نسبت به امور و اخبار سیاسی، 
وجود برخی مدیران غیر مســلط به هنر و نــاآگاه از فضای به اصطالح هنری، 

سبب تولید برنامه های نامناسبی می شود.
پیش تــر یکی از شــرکت کنندگان خندوانه هم خانمی بــود که در نهایت 
تعجب مخاطبان، شوخی های زننده ای را در سیما ارائه داد و پس از واکنشهای 

منفی مردم، از روی عصبانیت مردم ایران را بی فرهنگ لقب داد.
 دادن عرصــه عمــل بــه افــراد فاقــد صالحیــت بــه شــبکه نســیم 

خالصه نمی شود.
در روزخبرنگار در برنامه »فرمول یک« شــبکه اول سیما نیز، یک خبرنگار 
روزنامــه های زنجیره ای به حمایت از یک متهم تحت محاکمه پرداخت و علیه 

وزیر کار به دلیل ندادن مجوز به تشکلی غیر همسو با مبانی انقالب تاخت! 
حضور خبرنگار روزنامه ای زرد و زنجیره ای در برنامه ای رسمی در شبکه 
اول ســیما گویای نبود دغدغه مندی نســبت به انقالب، بی سوادی سیاسی و 

رسانه ای مجری و تهیه کننده برنامه است.
مضحک اینکه این اتفاقات به بهانه چند صدایی رخ می دهد و معلوم نیست 
چرا یگانه تریبون دیداری و شــنیداری نظام جمهوری اســالمی، باید جوالنگاه 
چند صدایی قرار بگیرد و دیگر رسانه های معاند که شعار چند صدایی می دهند 

اساسا اعتنایی به حضور چند صدا در برنامه های خود ندارند؟!
سههنرمنددرگفتوگوباکیهان

هیچ امیدی به بهبود وضعیت سینما
در دولت دوازدهم نداریم

سه هنرمند سینما در گفت وگو با کیهان درباره تغییر در وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و وضعیت سینمای ایران در دولت دوازدهم گفتند که امیدی به 

بهبود شرایط سینما در این دولت ندارند.
داوود توحید پرست، کارگردان سینما در این باره به کیهان گفت: من هیچ 
امیدی به دولت دوازدهم ندارم، به قول معروف، ســالی که نکوســت از بهارش 
پیداســت؛ وقتی در طول چهار سال اول، دولت این گونه عمل کرده، نمی توان 
از چهار ســال دوم هم انتظاری داشــت. مگر اینکه وزیر آینده، ســمیع یعنی 
شــنوای دائمی باشــد. اگر یک نفر با این خصوصیت باشد که برای حل کردن 
مشکالت ســرش درد بکند، ممکن است، اتفاق مثبتی بیفتد. اما من امیدی به 

این اتفاق ندارم.
عباس رافعی، کارگردان سینما نیز با بیان اینکه امیدی به اصالح وضعیت 
سینما در دولت دوازدهم ندارد، افزود: سازمان سینمایی به اصالح نیازی ندارد، 
بلکه این ســازمان محتاج یک انقالب اســت. یعنی افرادی که سال هاست به 
عنوان مدیر، مشــاور و معاون در این ســازمان حضور دارند، حاصل کارشــان 
همین است که در طول این سال ها دیده ایم. باید انقالبی صورت بگیرد و نگاه 

ها، مدیران و افراد جدیدی در سکانداری سینمای ایران به کار گرفته شود.
هوشــنگ توکلی بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون نیز اظهار داشت: با 
توجه به زیرساخت های شکل گرفته از سوی دوره های مختلف مدیریتی قبلی، 

امید ندارم که وزیر ارشاد جدید هم موفق به تغییر این وضعیت بشود.
متن کامل این سه گفت وگو، فردا در صفحه تصویر روز منتشر می شود.

دفترامامجمعــهاصفهاناعالمکرد:آیتاهلل
طباطبایینژادامــروزبهنمایندگیازرهبرمعظم
انقالبدرمراســمبزرگداشتشــهیدمحسن

حججیحضورخواهدیافت.
بــه گــزارش فارس، بــا اعــالم دفتر امــام جمعه 
به  امروز)یکشــنبه(  اصفهان،آیــت اهلل طباطبایی نــژاد 

نمایندگی از رهبر معظم انقالب در مراســم بزرگداشت 
شهید محسن حججی حضور خواهد یافت.

پس از انتشــار خبر شهادت محســن حججی که 
بامداد سه شنبه گذشــته در منطقه التنف )مرز سوریه 
و عراق( به اســارت داعش در آمده بود، نوع شهادت این 
شــهید و تصویر مقتدرانه و ویــژه ای که از وی در زمان 

اسارت منتشر شده بود، موج واکنش ها را در شبکه های 
اجتماعــی برانگیخت. ســاعاتی از انتشــار این خبر در 
شبکه های مجازی نگذشــته بود که بسیاری از مقامات 
سیاســی، بازیگران و هنرمندان و... به آن واکنش نشان 
دادند و شــجاعت و دلیری این رزمنــده مدافع حرم را 

ستودند.

دفترآیتاهللطباطباییخبرداد

امام جمعه اصفهان به نمایندگی از رهبر انقالب در مراسم بزرگداشت شهید محسن حججی حضور می یابد


