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پنجمين سالروز تأسيس رجانيوز همزمان با شب والدت
حضرت زهرا(س) برگزار شد؛

گفتمان رجا، عدالت و هدف
آن امربه معروف و نهي از

منكر
خبرگزاري فارس: روز گذشته به مناسبت سالروز ميالد حضرت زهرا(س) كه مقارن با پنجمين سالگرد

تاسيس سايت رجانيوز بود، مراسم جشني با حضور برخي از فعاالن سياسي و رسانه اي كشور در محل اين
سايت برگزار شد.

به گزارش گروه فضاي مجازي خبرگزاري فارس، در اين مراسم كه برخي از مسئوالن و نمايندگان مجلس
مانند غالمحسين الهام (مشاور حقوقي رئيس جمهور)، مهدي كوچك زاده (نماينده مردم تهران در مجلس)،

سيدمهدي هاشمي، مجتبي زارعي، محمد مهدي اسماعيلي،حاج حسين يكتا، وحيد يامين پور و جمع زيادي از
فعاالن سياسي و رسانه اي جبهه فرهنگي انقالب اسالمي هم حضور داشتند، حجت االسالم آقا تهراني به

ايراد سخنراني پرداخت. نيلي: هدف رجا، امر به معروف و نهي از منكر است در ابتداي اين مراسم، "ميثم
نيلي" مديرمسئول رجانيوز ضمن تبريك سالروز ميالد حضرت زهرا(س) و روز زن، به نقش و جايگاه

رسانه هاي گروهي در زمينه اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر در حوزه اجتماعي پرداخت و با
بيان اينكه "رسانه ها نقش سنگرهاي دفاع در مقابل دشمنان را دارند"، گفت: اين فريضه، يك فريضه

كفايي است؛ يعني تا وقتي كه از نظر علما و بزرگان اين منكر برطرف نشده، همه بايد براي تقابل با آن
تالش كنند. رجانيوز هم بر اساس همين تكليف و احساس وظيفه شروع به كار كرد و تالش كرد تا بدون
وابستگي به چپ و راست و احزاب مختلف، به دنبال انجام تكليف خود باشد. نيلي تاكيد كرد: تمام تالش

رجانيوز اين بوده كه به تاسي از تاريخ پايه گذاري اش كه والدت حضرت فاطمه(س) است، هويتش را نه از
احزاب و گروه ها كه از شهيد عاليقدر رجايي عزيز بگيرد و مسلك و منش اين شهيد بزرگوار را سرلوحه نام

و عملكرد خود قرار بدهد. رجا براي همه ما يك معبد و محل عبادت است، نه معبود. رجا يك سنگر براي
دفاع از مستضعفين و مومنين و حزب الله است كه همه فعاالن آن خودشان را وقف مبارزه با منافقان و

دشمنان ايران و اسالم كرده اند. نيلي همچنين با بيان اينكه اشتباه و خطا، جزيي از كارهاي رسانه اي است
و رجا هم از اين مساله جدا نيست، از كساني كه با راهنمايي هاي خود ايرادهاي رجا را تذكر داده و

مي دهند، تشكر كرد و ضمن تقدير از جايگاه الهام بخش دكتر الهام در سايت رجانيوز، از تاسيس مؤسسه
"طلوع رجعت حق" در زمينه فرهنگي كه رجانيوز قرار است پايگاه اينترنتي آن باشد، خبر داد. وي در پايان

هم با ابراز خرسندي از مقبوليت رجا در بين مخاطبان فارسي زبان كه سبب شده اين سايت به يكي از
سايت هاي خبري پربيننده ايران تبديل شود، اظهار داشت: در موفقيت رجا همين بس كه دشمنان و

معاندان جمهوري اسالمي ايران ، همه جا و حتي در رسانه ملي و در مناظره ها، با ناراحتي از رجانيوز نام
بردند كه نشان داد رجا توانسته دامنه تاثيرگذاري خود را تا حد بسيار بااليي ارتقا دهد. يامين پور: رجا يك

استثناست در ادامه مراسم، "وحيد يامين پور" مجري برنامه پرمخاطب "ديروز، امروز، فردا" هم چند
دقيقه اي پشت تريبون رفت و از تفاوت هاي رجانيوز با ساير رسانه هاي خبري در اينترنت سخن گفت.
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يامين پور با بيان اينكه "ساختار رجا يك تفاوت اساسي با ساير رسانه هاي خبري دارد"، گفت: جامعه
مجازي در ايران خود به خود يك فرهنگ ويژه اي را توليد كرده كه البته تناسب چنداني هم با فرهنگ ديني و

اسالمي ما ندارد اما انصافا رجا از همان ابتدا يك استثنا بود و توانست با رعايت فرهنگ اخالقي شيعي،
مواضع خودش را با استدالل و منطق بيان كند. وي اين مساله را بزرگ ترين دستاورد رجا عنوان كرد و ادامه

داد: من گواهي مي دهم كه دغدغه اصلي بچه هاي رجا، اخالق و تكليف بوده؛ هر چند ممكن است در اين
ميان اشتباهاتي هم رخ داده باشد ولي رجا هيچ وقت جوانمردي را فداي كار حرفه اي نكرده است. يامين پور

پس از اين سخنان كه با تاييد دكتر كوچك زاده، نماينده مردم تهران در ملس شوراي اسالمي روبرو شد،
مهم ترين شاهد بر مدعاي خود را استقالل رجا از دولت عنوان و تاكيد كرد: با اينكه رجانيوز براي حمايت از
دولت نهم تاسيس شد اما هيچ وقت قرار نبوده براي خوشايند كسي يا گروهي مطلب بنويسد. رجا حامي و
منتقد اصولي دولت بوده اما بله قربانگو نيست. وي در پايان هم ضمن تكميل سخنان ميثم نيلي در زمينه

تاسيس مؤسسه طلوع رجعت حق، از فعاليت هاي اين موسسه در زمينه آموزشي و نشر كتب فرهنگي خبر
داد. الهام: گفتمان رجا، گفتمان عدالت است غالمحسين الهام مشاور حقوقي رئيس جمهور نيز كه در

مراسم گراميداشت پنجمين سالگرد تاسيس سايت رجانيوز حضور داشت، دقايقي به سخنراني پرداخت و
ضمن تبريك ميالد دختر پيامبر (ص)، از رجا به عنوان يك اتفاق فرخنده و حقيقت بخش در عرصه

رسانه اي كشور نام برد و گفت: شروع به كار رجا با اين رخداد فرخنده بوده و انشالله حسن ختام آن هم
ظهور حضرت مهدي (عج( باشد. الهام ادامه داد: اگر بخواهم باز هم از اين اتفاقات الهام بخش استفاده

كنم، بايد به پيدايش دولت نهم و دهم كه با خوي فاطمي شكل گرفت، بگويم. دولت نهم كه در ايام فاطميه
تشكيل شد و در دوره 88 هم متقارن با شب ميالد حضرت زهرا (س) بود كه اين مساله به طور سمبوليك

مرزبندي ما را مشخص مي كند. يعني يا بايد فاطمي باشيم يا مخالفش. عضو سابق حقوقدان شوراي
نگهبان همچنين به سخنان رهبر معظم انقالب درباره تاكيد بر شعار عدالت در دولت نهم و دهم اشاره و
تاكيد كرد: اين ماموريت خطيري بود كه بر دوش ملت گذاشته شد و بايد آن را با تمام قوا حفظ كنيم. ما
اين دولت فاطمي را اسان بدست نياورده ايم كه آسان از دست بدهيم. احمدي نژاد هم ديگر براي خودش

نيست و ما بايد تالش كنيم تا اين جريان فاطمي حفظ شود. اين يك ماموريت مهم و تاريخي براي ماست
كه رجا هم براي پيگيري آن تاسيس شده و رسالتش هم همين است. الهام، گفتمان رجا را گفتمان عدالت

دانست و در پايان، ضمن ابراز عالقه به اين سايت، با خنده گفت: البته من يك رفع حسن از خودم و
همسرم بكنم و اينكه ما هيچ نقشي در رجا نداريم و فقط خواننده رجا و عضو خانواده آن هستيم. زماني كه

در دولت بودم، برخي از دولتمردان به من شكايت مي كردند كه چرا رجا فالن مطلب را عليه ما كار كرده؛ و
من توضيح مي دادم كه نقشي در مديريت اين سايت ندارم و متاسفانه اين توفيق نصيب من نشده است.
سخنراني حجت االسالم آقاتهراني در وصف شخصيت حضرت فاطمه زهرا(س) حجت االسالم آقا تهراني،

استاد اخالق دولت هم در سخناني كوتاه به جايگاه و عظمت شخصيت حضرت زهرا (س) پرداخت و گفت:
يكي از تعابير براي حضرت فاطمه (س)، ام ابيها است كه اولين بار هم خود پيامبر اين تعبير را استفاده

كردند و امام صادق(ع) هم آن را تاييد كردند در همين راستا روايتي كوتاه نقل مي كنم كه كامال مورد تاييد
است و نشان از علت نام گذاري اين لقب براي دختر رسول الله (ص) دارد. آقاتهراني ادامه داد: يك حديث
قدسي است كه پيامبر از فرشته وحي نقل كرده اند كه "اگر محمد (ص) نبود، افالك را خلق نمي كردم و اگر

علي (ع) نبود نه پيامبر و نه افالك را و اگر فاطمه (س) نبود، نه علي و نه پيامبر و افالك را." اين روايت
سند بسيار صحيحي دارد و در اصول كافي هم آمده است. اين استاد معروف اخالق در توضيح و تفسير اين

روايت گفت: وقتي عالم خلقتش به خاطر حضرت زهرا (س) است، يعني عالم كه حكيمانه خلق شده،
خودش به دليل عظمت فاطمه (س) تشكيل شده است. اين مساله يعني حتي اگر تمام انسان هايي كه
تاكنون بر روي كره زمين بوده اند، گناهكار باشند و به جهنم بروند، باز هم حكمت خداوند در حلق انسان

زيرسوال نمي رود؛ چون كسي مانند فاطمه (س) خلق شده است. حاال همين زهرا (س) كه عظمت وصف
ناپذيري دارد، خودش را فداي ولي و موال مي كند. اين مساله و حادثه بسيار قابل توجه و پندآموز است. نبايد

فراموش كرد كه ايشان معصوم هستند و فعل اشتباه انجام نمي دهند. اين اقدام حضرت زهرا (س) يعني
اتمام دين به واليت است؛ موضوعي كه در غدير هم گفته شد. تثبيت واليت يعني اينكه نبوت هم تثبيت
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شده است. به نظر من يكي از داليلي كه پيامبر دخترش را ام ابيها خوانده، همين مساله است.
حجت االسالم آقاتهراني در پايان سخنان خود هم همه مردم به ويژه جوانان را به مطالعه در زمينه زندگاني

حضرت زهرا (س) و عظمت شخصيت ايشان دعوت كرد. در انتهاي مراسم با اهداي لوح از نويسندگان
رجانيوز (حميدرضا بياني، حسن روزي طلب، مقداد نيلي، مهدي فاطمي، محمد مهدي تهراني، احسان

صالحي، جواد حسيني، مهدي خانعلي زاده، علي مختاري،رسول عبادي، محمد روزبهاني، اميرحسين ثابتي،
جواد حجتي، احسان جباري، حمداله عمادي) تقدير به عمل آمد. همچنين با اهداي لوح يادبود به

غالمحسين الهام از وي تقدير ويژه شد. انتهاي پيام/ع


