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دشمنان به دنبال دلسرد كردن مردم نسبت به نظام 
و اين انقالب هستند

 آيت اهللا سيد ابوالحسن مهدوى امام  جمعه موقت 
اصفهان در يادمان شهداى نجف آباد، درباره صفات 
اصلى منتظران اظهار كرد: شهدا كسانى بودند كه 
خصوصيات مهدوى داشتند و شهيد حججى يكى از 

اين همين شهدا 
بود.

درباره  وى 
ويژگى  نخستين 
افزود:  منتظران 
وجود  به  يقين 
كه  پروردگار 
با  ايمان  همان 
درجه باالتر است 
باالترين  يقين  و 
سرمايه كه با عقل 
مى كنيم،  تحصيل 
كنيم  مالحظه  اگر 

جوانانى آماده شهادت هستند كه رفتارشان معلول 
ايمان در حد يقين است و منتظران ظهور باالترين 

سرمايه يقين را دارا هستند.

رهبرى  خبرگان  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماينده 
اخالق خوب را دومين ويژگى منتظران ظهور برشمرد 
و گفت: حسن خلق نه تنها در اجتماع و در بين ديگران 
بلكه در همه لحظات زندگى منتظر وجود دارد و سومين 
ويژگى عمل صالح است، منتظر فقط انتظار در رفتارش 
ظاهر نيست بلكه فكرش هم نورانى است و اين سه 
ويژگى در آيه ٩١١ سوره توبه درباره منتظران واقعى بيان 

شده است.

وى اصالح جامعه را ويژگى ديگر منتظر واقعى بيان كرد 
و ابراز داشت: منتظر تنها زندگى نمى كند و در متن 
جامعه است و با شناخت و ارتباط دائمى با ولى  فقيه، 
مرجع تقليد، عالم ربانى و مجتهد هميشه منتظر حضرت 
بوده و اين دستورى است كه حضرت قبل از غيبت 
كبرى به همه ما دادند و اين ويژگى ديگر يك منتظر 

است.  

در  اين كه  بيان  با  اصفهان  موقت  جمعه  امام  
دوران غيبت منتظر واقعى وصل به عالم دين 
است، عنوان كرد: در شناخت عالم واقعى منتظر 
دقت كافى را دارد، چنان در اين دوران دشمنان 
به شدت از برخى عالم نماها حمايت مى كند كه 
دنبال مريد پرورى بوده و در ميدان دشمن بازى 

مى كنند و بايد اين افراد را شناخت.  

وى خصوصيت ششم منتظر در دوران غيبت را 
داشتن صبر در مواجه با مشكالت فراوان بيان 
داشت و اضافه كرد: منتظر در برابر مشكالت 
شخصى صبر دارد و در برابر دشمنان نيز صابر 

است، خصوصيت ديگر منتظر سبقت به خير 
است، رهبرى كه داراى سبقت به خير است 
پيروانش هم هر چه اين ويژگى را داشته باشند 
به او نزديك تر هستند و خداوند در آيه ٨٤١ سوره 

بقره به آن اشاره كرده است.

آيت اهللا مهدوى استقامت را خصوصيت هشتم 
بيان و اذعان كرد: منتظران عهد  ياران منتظر 
نااميد  منتظر  و  دارند  دائمى  بيعت  و  مستمر 

نيست، دائماً هر لحظه به آينده 
خوب نگاه مى كند و تكليف فعلى 
را انجام مى دهد لباس سربازى 
دائمى پوشيده و بسيجى دائمى 
است، آنانى كه نااميد مى شوند 
يا توجه به حجت الهى ندارند و 
يا غفلت آن ها را مى گيرد، وگرنه 
كسى كه امام را شناخته دائماً به 

ياد حضرت است.

را  منتظر  ويژگى  نهمين  وى 

ويژگى منتظران واقعى ظهور/ دشمنان بدانند اين كشور ميليون ها حججى  دارد

داشتن روحيه انقالبى دانست و گفت: كسانى 
ياران حجت الهى هستند كه داراى روحيه انقالبى 
هستند و به عنوان خط شكن در انجام واجبات و 
ترك محرمات به فرمان ولى فقيه دقت مى كنند، 
منتظران واقعى منظم در زندگى و دقيق در حقوق 

مردم و آتش به اختيار هستند.

امام  جمعه موقت اصفهان در تشريح اين ويژگى 
كردن  دلسرد  دنبال  به  دشمنان  داد:  ادامه 
مردم نسبت به نظام و اين انقالب هستند ولى 
بايد بدانند انسجام و وحدتى كه در بين نظام و 
ملت است هيچ گاه از بين نخواهد رفت و انقالب 
مسير خودش را جلو 
كه  كسانى  مى برد، 
يقين به آينده ندارند 
و  يأس  احساس 
مى كنند،  نااميدى 
اين  بدانند  دشمنان 
انقالب وصل به ظهور 
خواهد  زمان  امام 
شد و كسانى كه در 
وظيفه  عرصه  اين 
خوب  را  خودشان 
افرادى  دادند،  انجام 
روحيه  كه  بوده اند 

انقالبى داشتند.

وى در رابطه با آخرين ويژگى منتظران با توجه به 
شخصيت شهيد حججى مطرح كرد: آخرين ويژگى 
ياران حضرت اين است كه روحيه جانفشانى 
از دنيا دارند، محسن حججى،  انقطاع  و روحيه 
گويا  ولى  داشت  مادر  و  پدر  و  فرزند  همسر، 
ميليون ها  ما  كشور  بدانند  دشمنان  نداشت، 
حججى  دارد كه هر لحظه آماده جانفشانى در راه 

انقالب و اسالم هستند.
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را  اقتصاد  مردمى شدن  اجازه  مافيايى  باندهاى 
نمى دهند؛ نيازمند مديرانى با خلوص نيت شهيد 

حججى ها هستيم

حجت االسالم  والمسلمين عليرضا پناهيان در مراسم 
نخستين سالگرد شهادت شهيد مدافع حرم محسن 
نجف آباد  در  بزرگوار  اين شهيد  مزار  جوار  در  حججى 
كه  دفاع مقدس  زمان  همچون  مردم  داشت:  اظهار 
صحنه هاى  در  كردند  نقش آفرينى  ميدان  وسط  در 
نقش  ايفاى  به  همان گونه  بايد  نيز  كشور  اقتصادى 

بپردازند.

وى شهيد حججى را مظهر يك دفاع باشكوه مردمى 
و  مردم  ميان  در  حججى  شهيد  گفت:  و  كرد  بيان 
داوطلبى از ميان مردم بود؛ شهيد حججى فداى مردم 
شد و به همين دليل مردم او را مى پسندند و قهرمان 

خود مى دانند.

دستاوردهاى  بزرگ ترين  از  مقاومت كردن  مردمى 
انقالب اسالمى است

مردمى  و  بودن  مردمى  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
دستاوردهاى  بزرگ ترين  از  يكى  را  مقاومت كردن 
انقالب اسالمى عنوان كرد و افزود: امروز اين نرم افزار 
مقاومت كردن  مردمى  همان  كه  اسالمى  انقالب 
است منجر به تشكيل بزرگ ترين گروه هاى مقاومت 
در منطقه در برابر استكبار جهانى و آمريكاى جنايتكار 

شده است كه نتيجه داده و پيروز شده است.

پناهيان با بيان اينكه انقالب اسالمى نرم افزار مقاومت 
نجات  را  منطقه  ملت هاى  و  كرد  صادر  را  مردمى 
هستند ،  درگير مشكالتى  امروز  ما  گفت:  مردم  داد، 
را  معيشت  و  اقتصاد  كشور  اين  در  ما  دولتمردان 
را دولتى كردند  مردمى اداره نكردند، دائماً همه چيز 

و دولت ها مدام بزرگ و بزرگ تر شدند.

وى با بيان اينكه وقتى دولت ها بزرگ بشوند فساد، 
رانت خوارى و بى عرضگى اجتناب ناپذير است ، اظهار 
داشت: همان گونه كه امام (ره) فرمودند تا مى شود 
كارها نبايد دولتى باشد و كار بايد دست مردم باشد؛ 
شرط و محور اساسى اقتصاد مقاومتى مردمى شدن 

اقتصاد است.

كم آسيب ترين  داد:  ادامه  دانشگاه  و  حوزه  استاد 
روش براى آباد كردن كشور استفاده از مردم است؛ 
جاى تأسف و تأثر هست جايى كه ما الگوى مقاومت 

را  حججى  شهيد  همچون  قهرمان هايى  و  مردمى 
مى بينيم كه تأثير گذارند چرا اين چنين الگوى مقاومت 

مردمى را در اقتصاد پياده نمى كنيم.

وى خاطرنشان كرد: رهبر معظم انقالب سال هاست 
اقتصاد مقاومتى كرده اند و  بارها دعوت به  و  صريحاً 
تأكيد  را  مقاومتى  اقتصاد  به  رسيدن  راه حل  ايشان 
بر استفاده از نيروهاى جوان و مردمى كردن اقتصاد 

عنوان فرموده اند.

بزرگ شد نه  زمانى كه دولت  اينكه  بيان  با   پناهيان 
مديران توان پاسخگويى به نيازهاى مردم را دارند و 
نه طبيعتاً عرضه و توانايى كافى براى اداره امور دارند 
تصريح كرد: مدير دولتى هيچ موقع نمى تواند به اندازه 
نيروهاى مردمى كارايى داشته باشد و طبيعتاً رانت ها 
و فسادها در كنار كم كارى ها مردم را به سطوح خواهد 

آورد.

را  اقتصاد  شدن  مردمى  اجازه  مافيايى   باندهاى 
نمى دهند

كه  ما  هست  تأثر  و  تعجب  جاى  كرد:  تأكيد   پناهيان 
الگوى بسيجى و مقاومت در عرصه امنيت به صورت 
مردمى را داريم چرا الگوى مقاومت در عرصه اقتصاد 
را در قالب مردمى نمى توانيم اجرايى كنيم،  باندهاى 
مافيايى اجازه مردمى شدن اقتصاد را نمى دهند، چه 
كسانى از رانت دولتى بودن و بزرگ بودن دولت ها 

سوءاستفاده مى كنند.

مدافع  پاسداشت شهداى  اهميت  به  اشاره  با  وى 
عرصه  در  كه  قهرمان هايى  كرد:  عنوان  است،  حرم 
حججى  شهيد  همچون  منطقه  در  مردمى  مقاومت 
بلكه  ملى  قهرمان  نه تنها  قهرمان  شهيد  اين  داديم؛ 
در  كه  همان گونه  است،  پيچيده  جهان  در  او  آوازه 
مقاومت مردمى اين چنين شخصيت هايى را داريم در 
اقتصاد  و  اقتصادى  مقاومت  مردمى،  اقتصاد  عرصه 
مقاومتى نيز نياز به مديرانى در حد شايستگى، خلوص 

و صفاى شهيد حججى ها داريم.

حججى ها  شهيد  نيت  خلوص  با  مديرانى  نيازمند 
هستيم 

وى ادامه داد: مديرانى كه شايستگى، صفاى باطن 
يا خيانت  و  يا خطا  و خلوص شهيد حججى را ندارند 
خواهند كرد؛ نمى توانند به اين مردم خدمت كنند چرا 
بايد كسانى كه در مرزها امنيت را فراهم كنند اين قدر 
افراد  اما پشت ميزها  باشند  و خلوص داشته  باصفا 
باعث  عواملى كه  از  يكى  بگيرند؛  قرار  ترسو  و  بزدل 
گفت وگوى  دهد  تكان  را  كشور  حججى  شهيد  شد 
خالصانه وى با فرزندش بود لذا بايد چنين گفت وگويى 
باصفا، ايثارگراِن و نورانى براى همه مسئوالن كشور و 

فرزندانشان باشد.

استاد حوزه و دانشگاه شهيد حججى يك نرم افزار براى 
مديريت كشور است، گفت: شهيد حججى فقط جلوه 
چگونه تأمين كردن امنيت نيست بلكه در عرصه هاى 
ديگرى نيز به چنين الگوهايى نيازمنديم؛ مديران اگر 
از اين مسير شهدا فاصله بگيرند يا خطا خواهند كرد يا 

خيانت و خدا توفيق خدمت به آن ها نخواهد داد و 
اين مردم اسير بى تقوايى ها خواهند شد.

شهيد حججى براى ما يك راه است نه يك فرد

وى تصريح كرد: چرا كسى كه مى خواهد در مرزها 
دفاع كند خالص و از همه چيز گذشته باشد ولى 
كسى كه صاحب قدرت و ميز است از اين صفا 
فاصله دارد؛ شهيد حججى براى ما يك راه است 
نه يك فرد، شهادت براى ما يك مرام است نه 

يك اتفاق و حادثه.

ثمره  اسالمى  انقالب  اينكه  بيان  با   پناهيان 
مجاهدت هاى بزرگان و علمايى همچون امام (ره) 
بود، گفت: همين شهيد حججى عزيز نيز از خانواده 
اهل علم بود؛ شما جوان ها بايد پرده از اين رازها 
اهل  خانواده اى  ثمره  حججى  شهيد  برداريد؛ 
براى خانواده  افتخارى  علم و عالم دينى است و 
علماست؛ ارادت اين خانواده به اهل بيت (س) 

يكى  دو روزه نيست.

با  مقابله  براى  جهانى  هم پيمانى  نمود  داعش 
ايران اسالمى

وى تأكيد كرد: انقالب دينى و اسالمى ما روزى جهان 
را خواهد گرفت با همين نرم افزار كه در عرصه امنيت 
و مقاومت در برابر استكبار ايستاده و پيروزى هاى 
خود را به رخ اهل عالم كشيده است؛ تمام جهان 
دست به دست داده بودند و داعشى هاى خبيث را 
به پيشرفته ترين سالح ها براى مقابله با ايران  مجهز 
كرده بودند و ما با شهيدانى بسيار كمتر از شهداى 
پيروز  برابر آن ها  توانستيم در  دوران دفاع مقدس 
شويم و به تجربه ثابت شد كه اين يعنى قدرت ما 

هزاران برابر قبل شده است.

استاد حوزه و دانشگاه با بيان اينكه خداوند فرموده 
من شهدا را به اهدافشان مى رسانم و عملشان 
را تباه نمى كنم، اظهار داشت: كافران معاندى كه 
سد و مانع در برابر راه خدا مى شوند خداوند عمل 
به همين واسطه  امام (ره)  تباه مى كند  را  آن ها 

فرمود آمريكا هيچ غلطى نمى تواند بكند.

دشمنان ما قدرت مقاومت در برابر ما را ندارند

 پناهيان تصريح كرد: دشمنان ما ترسو، احمق بوده و 
قدرت مقاومت در برابر ما را ندارند؛ آن ها كه شعار 
امروز بغداد و فردا تهران را با پشتيبانى سالح هاى 
بين المللى و حمايت رژيم صهيونيستى مى دادند و 
مى خواستند منطقه را به خاك و خون بكشند اآلن 
كجا هستند، امروز اثرى از خاكستر آن ها هم در تاريخ 
نيست ولى امروز امثال شهيد حججى هاى ما در 

حال تبلور هستند.

وى با اشاره به تشييع باشكوه شهيد حججى، گفت: 
و  است  ما  تاريخى  و  ملى  قهرمان  حججى  شهيد 
آيندگان او را بيشتر خواهند شناخت.  زمانى كه خبر 
شهادت اين شهيد بزرگوار به كشور رسيد در اين 

مملكت غوغايى شد و دل ها تكان خورد.
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 يادمان شهداء نجف آباد
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حاشيه نگارى فارس از مراسم سالگرد شهيد حججى

در سالروز شهادت حجت خدا مردمان عاشقى 
گرد هم آمدند كه حماسه اين بزرگمرد مدافع حرم 
را گرامى بدارند و تجديد عهدى با اين شهيد و 

مدافعان حرم داشته باشند.

به گزارش خبرگزارى فارس از اصفهان، يك سال 
از شهادت شهيد حججى گذشت شهيدى كه رهبر 
معظم انقالب به سخنگوى شهداى مدافع حرم از او 
تعبير كردند، كسى كه با صالبت و اقتدارش يك 

تنه به نبرد با داعش دون صفت رفت و 
در هم شكست خواب و رؤياى كثيفشان 

در كوچك كردن مدافعان حرم را.

اما امروز در سالگرد شهادت اين بزرگمرد 
مزارش ميزبان عاشقانى شد كه به شوق 
مدافعان حرم صحنه هاى حماسى را در 
شهادت و تشييع شهيد حججى آفريدند و 
مرد و زن و كوچك و بزرگ نشناخت اين 

حضور و حماسه.

ياد  از هميشه زنده است  امروز بيش 
شهداى مدافع حرم كه مردانه ايستادند 
و جنگيدند تا من و توى هم وطن در كمال 

آرامش به سربريم.

اما مردان و زنان سرزمين شهيد پرورمان 
غيرتمندانه حضور يافتند در بزرگداشت شهيد 
حججى و اين صالبت چادرهاى مشكى است كه 

بيش از بيش به چشم مى آيد.

و با شكوه به صدا در آمد سرود همخوانى جاويدان 
ايران عزيز ما و جاويدان خواهد بود اين سرزمين 
اسالمى در سايه سار پرچم به اهتزاز درآمده اهل 
بيت در اين كشور كه از شرق خورشيد خراسان 

نور مى افكند در ايرانمان.

اهتزاز پرچم مقدس بارگاه منور اباعبداهللا نيز شور و 
شعور مى دهد به اين حضور، و چه خوب دست در 
دست هم دارند مدافعان حرم و مدافعان وطن كه 
همه از يك جام و آن جام شهادت است كه جرعه 
جرعه سيراب شده اند، پدر شهيد محمدحسين 
خيابان  در  اغتشاشات  شهداى  از  حداديان 
پاسداران تهران هم در مراسم شهيد مدافع حرم 

محسن شهيد حاضر شده است.

و على حججى فرزند شيرخوار محسن شهيد چه 
صالبتى گرفته در لباس سبز پاسدارى كه به قد و 

قواره اش نشسته است.

و چه زيبا خواند مداحل اهل بيت حاج مهدى 
سلحشور كه «كاش مى شد به ما نشان بدهى/ 

چقدر دادند كه جان بدهى».

صف انتظار براى زيارت قبر شهيد از ابتداى مراسم 

تا اين لحظه هنوز ادامه دارد، ازدحام به شكلى 
است كه خواهران و برادران طى فواصل زمانى 
مختلف به نوبت مى توانند چند ثانيه اى را كنار قبر 

اين شهيد باشند.

حسن ختام مراسم اقامه نماز مغرب و عشا و قرائت 
دعاى كميل بود، چند هزار زائر شهيد در كنار مقبره 
محسن، نداى يا رب سر دادند و عاقبت به خيرى 

از خداوند طلب كردند.


