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بیاوات درباره شهید حججی
●شهید حججی ،ومووهای از رویشِ وسلِ جوانِ مؤمه
اهرٍز جَاًْای ها در هؼرض تثلیغات هضر ّستٌذ؛ ایي را ها لثَل دارین؛ ایي ٍالؼیّتی است .از رٍزًِّای هختلف صذا هیآیذ،
صذاّای گوراُکٌٌذُ تِ گَش هیرسذ ٍ ،ایي جَاى [کِ] در ایي ٍسظ هیذاى ،هُحاطِ

( )۱تِ ایي صذاّا ٍ تِ ایي تصَیرّای

فریثٌذُ ٍ اغَاگر است؛ احتیاج دارد تِ ایٌکِ یک ضاخصی تِ اٍ ًطاى دادُ تطَد .ایي ضاخص را جوَْری اسالهی ٍ ًظام
اسالهی هیتَاًذ ًطاى تذّذ؛  ...ایي را تایذ تَجِّ کرد کِ ٍلتی ها از اهکاى اًحراف ًسل جَاى هیگَیین ،از ظرفیّت ٍ اهکاى
ّذایت ٍ رٍیصِ ًسلِ جَاىِ هؤهي ّن تگَیین؛ اهرٍز در ًظام ها ایيجَری است .ضوا تثیٌیذ؛ ّویي ضْیذ ػسیسی کِ اخیراً تِ
ضْادت رسیذ ــ ضْیذ حُجَجی ــ( )۲اٍ یک جَاى از ّویي جَاى ّای اهرٍز است ،اٍ ّن یک جَاًی است در سيّ  ۲۵سالگی؛
یؼٌی ّویي ایٌترًت ٍ ّویي کاًال ّای اجتواػی ٍ ّویي رٍزًِّای اغَاگر صَتی ٍ تصَیری ٍ ّوِجَری ،ایي جَاى را ّن
احاعِ کردُ ،هثل ّساراى جَاى دیگری کِ احاعِ کردُ ،اهّا اٍ ایيجَری از آب درهیآیذ .الثتِّ ضْیذ حُجَجی را خذای هتؼال
هثل یک حجّتی اهرٍز در هماتل چطن ّوِ گرفت ،اهّا زیادًذ کساًی کِ ایي احساس ،ایي اًگیسُ ،ایي ایواى در آًْا ٍجَد دارد.
ایي رٍیطْای جذیذ اًمالتی ٍ اسالهی را ًثایذ دستِکن گرفت ،ایٌْا خیلی تاارزضٌذ ،لذرضاى را تایذ داًست .تِ تٌذُ ًاهِّایی
ًَضتِ هیطَد از عریك [ٍاحذ] ارتثاط هردهی ،ترای حضَر در جثِّْای جٌگ؛ جثِْی جٌگ در کجا؟ در سَریِ ،در حلة!
ّویيعَر هذام ًاهِ هی ًَیسٌذ ،التواس هی کٌٌذ .تؼضیّا خَدضاى التواس هیکٌٌذ ،تؼضیّا ٍالذیٌطاى التواس هیکٌٌذ کِ
«جَاى ها خیلی تیتاتی هیکٌذ ،فالى هیکٌذ ،ضوا ایٌْا را تفرستیذ هثالً [ترًٍذ]» .ایٌْا پذیذ

ُ ّای تاٍرًکردًی است؛ یؼٌی اگر

ٍالؼاً ایٌْا را ًمل هی کردًذ ترای ها از یک زهاى دیگر ٍ خَدهاى ًذیذُ تَدین ،تِآساًی حاضر ًثَدین تاٍر کٌین ایٌْا را؛ اهّا در
زهاى ها دارد اتّفاق هیافتذ .ایي چِ ػاهلی است کِ ایي جَاى را ٍادار هیکٌذ کِ ػطك تِ جْاد ٍ ػطك تِ دفاع از ارزش ّا ،اٍ را
از زى ٍ زًذگی ٍ خاًَادُ ٍ تچِّ ٍ پذر ٍ هادر ٍ راحتی ٍ ضغل ٍ ّوگی تِکٌَذ ٍ تفرستذ تِ ّسارّا کیلَهتر آى عرف تر ٍ خارج
از هرزّای کطَر ترای هثارزُ ی تا دضوي؟ ایٌْا را ًثایذ ًذیذُ گرفت .حاال چَى اسن هفاخر فرٌّگی را آٍردًذ ،آلایاى ٍ ٍزیر
هحترم ارضاد (ّ )۳ن ایٌجا حضَر دارًذ[ ،الزم است] سفارش تکٌن ،آلایاًی کِ دستی در کار ارضاد ٍ هسائل فرٌّگی ٍ هاًٌذ
ایٌْا دارًذ تِ ایي ًکتِ تَجِّ کٌٌذ کِ اهرٍز هْن تریي ٍظیفِ ی ها تمَیت ایي رٍحیِّ در جَاى ّا ٍ در ًسل جَاى است .ها اگر
عرفذار اخاللین ،تایذ ّویي رٍحیِّ ی اًمالتی را در ایٌْا تمَیت کٌین .اخالق را ّن تِ ترکت رٍحیِّ ی دیٌی ٍ اًمالتی هیطَد
در جَاى ّا تأهیي کرد؛ اخالقِ تذٍى دیي ،اخالقِ تذٍى تمَا ،اخالقِ تذٍى رٍحیِّ ی اًمالتی ٍ حرکت جْادی ٍ هیل تِ جْاد
در راُ خذا ًِ ،پذیذ هیآیذ ٍ ًِ هٌؼمذ هی

ضَد ،اگر ّن هٌؼمذ تطَد ػومی ًذارد .ها تایذ اهرٍز تالضواى را هصرٍف ترتیت

دیٌی ٍ ترتیت اًمالتی جَاى ّا تکٌین ٍ ایي جریاى ػظین ًیرٍی اًمالب را ّن کِ در تیي جَاى ّا خَضثختاًِ ّست ،تمَیت
تکٌین؛ تْطاى اهیذ تذّین ،تْطاى پطتیثاًی تذّین ٍ تمَیت تکٌین ایي جریاى را .ایٌجَر ًثاضذ کِ جریاى اًمالتی تضؼیف تطَد،
جریاى هماتل آًْا تمَیت تطَد؛ ایي ًثایذ اتّفاق تیفتذ؛ ًِ در هحیظ داًطگاُ ًِ ،در هحیظ تثلیغات دیٌی ًِ ،در هحیظ فرٌّگی ٍ

اهثال ایٌْا.

 .۱از ّر سَ احاعْطذُ
 .۲ضْیذ هحسي حُجَجی از ًیرٍّای هذافغ حرم تَد کِ در هرداد هاُ سال جاری در هٌغمِای هرزی تیي سَریِ ٍ ػراق تِ
اسارت ًیرٍّای داػص درآهذ ٍ پس از دٍ رٍز تِ دست آًْا تِ ضْادت رسیذ.

 .3آلای سیّذػثّاس صالحی (ٍزیر فرٌّگ ٍ ارضاد اسالهی) در جلسِ حضَر داضت.

