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بازگشایی حرم و خطر طرح هایی
که برای رسانه مطرح می شوند
بازشدن یا نشدن حرم های مطهر یکی از بحث های
بسیار مهم این روزها بین مردم است .فارغ از نظر
شخصی که در صفحات شخصی ام اعالم کرده ام ،
فعالبهاینجمعبندینرسیدیمکهروزنامهخراسان
درباره اصل این ماجرا موضع گیری داشته باشد اما
برخی اظهارنظرها و اقدامات رسانه ای افرادی که
بیشتربایدپاسخگویچراییبستهماندندرصحن
ها شوند ،ما را مجبور کرد که به صورتی شفاف از
مسئوالن ستاد کرونا مطالبه کنیم که یا تصمیمی
را که گرفته است رسما تغییر دهد و اصالح کند یا
عوامل مرتبط با دولت را الزام کند که از فضاسازی
هایرسانهایکهتصور«موافقنمایی»بابازگشایی
حرم های مطهر است  ،خود داری کنند.
بر اســاس اطــاعــات موثق آستان هــای مقدس
حضرت معصومه (س)  ،شاه چراغ ،عبدالعظیم
حسنی و جمکران با محوریت آستان قدس رضوی
از مدتی پیش با هماهنگی با وزارت بهداشت
پروتکل های بازگشایی حرم های مطهر را در سه
مرحله (صحن ها ،رواق ها ،روضه منوره) تنظیم
کرده و در نهایت به تایید وزارت بهداشت رسیده
است .مطالبه اجرایی شدن بازگشایی صحن ها
با رعایت پروتکل ها از رئیس جمهور محترم نیز
تلفنی و مکتوب صورت گرفته است .در نهایت با
هر منطقی ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت که حرم
ها فعال بازگشایی نشوند و همه مسئوالن آستان
های مقدس ،مراجع تقلید و جریان های مذهبی
از این تصمیم تمکین کردند در حالی که بسیاری
با آن مخالف بودند ،اما مدتی است در سکوت

نجیبانه این طیف ها برخی عوامل زیرمجموعه
به گونه ای مواضع رسانه ای می گیرند که باعث
تشویش اذهــان عمومی شــده و ایــن گونه تصور
میشود که گویی آن ها موافق بازگشایی حرم ها
هستند و مخصوصا در فضای سنگین مطالبه ای
که دلدادگان حضرت علی بن موسی الرضا (ع)
دارند  ،این مسئله باعث نارضایتی های جدی شده
که ممکن است هیچ گاه از ذهن جامعه مذهبی
پاک نشود و جدی تر از گذشته مطرح کرده است
که مسئوالن جمهوری اسالمی در حالی که راه
های کارشناسی وجود دارد ،اهمیتی به مسائل
معنوی نمی دهند.
ایرنا خبرگزاری رسمی دولت خبری را از رئیس
جمهور نقل کرد مبنی بر بازگشایی حرم ها در
شب های قدر  ،در حالی که بعدا معلوم می شود
آقای رئیس جمهور بحثی کارشناسی در جلسه ای
مطرح کردند مبنی بر چگونگی برگزاری با کیفیت
مراسم شب قدر با جمعی محدود و به هیچ وجه
ایشان نظری قطعی مبنی بر بازگشایی حرم ها در
شب های قدر نداشتند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صورت
رسانهای از تنظیم پیشنهادهایی برای بازگشایی
حرم های مطهر در شب های قدر خبر می دهد و
می گوید چون پیشنهادها منطقی است امیدواریم
که صحن هــای حــرم مطهر بــرای شب هــای قدر
بازگشایی شود .دبیر قرارگاه پیشگیری و کنترل
کرونای دانشگاه علوم پزشکی مشهد از پیشنهاد
استفاده از ظرفیت زیارت و نوبتدهی هوشمند
خبر میدهد و روز دیگر از طرح برگزاری مراسم
شب قدر در خیابانهای منتهی به حرم با صندلی و
ارسال به تهران صحبت می کند.
سوال این است که آیا تصمیم های ستاد کرونا را
فقط باید جریان های مذهبی تبعیت کنند؟ اگر
بنا به بازگشایی است هنگامی که پیش از این به
صورت کارشناسی با هماهنگی بین دو مجموعه
آستان های مقدس و وزارت بهداشت پروتکل های
کارشناسیشدهوآمادهاجرانهاییشدهولیهمان
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ها هم به تایید ستاد ملی کرونا نرسیده است،این
طرح هایی که برخی از آن ها بیشتر برای طنز در
فضای مجازی مناسب است چه محلی از اعراب
دارند؟ اگر آقایان تحت فشار افکار عمومی برای
بازگشایی حرم ها هستند  ،بهتر نیست به جای
فعالیت رسانه ای که این گونه برداشت می شود
می خواهند بار خود را دربرابر افکار عمومی سبک
کنند ،اقدام عملی کنند برای رایزنی با ستاد ملی
کرونا و اگر نتیجه داد آن گاه توسط ستاد کرونا به
صورت رسمی اعالم شود؟
هنگامی کــه اســتــانــداری مخالفت خــود را با
بازگشایی حرم ها طی نامه ای مطرح کرده است
آیا نباید از این قبیل اقدامات رسانه ای مدیران
استان جلوگیری کند؟
قبال این سوال به صورت جدی مطرح بود که آیا
مسئوالن جمهوری اسالمی درکنار اقتصاد و
سالمتبهبحثمعنویتهماهمیتمیدهندامابا
این رفتارهای غیرکارشناسی رسانه ای این سوال
جدی تر باعث تشویش اذهان میشود که اگر راه
هایی وجــود دارد  ،چرا بــرای بازگشایی حرم ها
حداقلدرشبهایمهمقدراقدامینمیشوداین
درحالیاستکه حتیافرادیمثلاینجانبکهبا
بازگشایی صحن ها (دقت شود صحن ها و نه رواق
هاوحرم)موافقیمبههیچوجهبازگشاییبرایشب
های قدر و برگزاری مراسم را درست نمی دانیم و
این نظرات غیرکارشناسی نتیجه نداشتن درک
درستی از ویژگی های برگزاری مراسم مذهبی و
نوع رفتار مردم در این قبیل موارد است .خالصه
آن که قشر مذهبی بر اساس منطق عقالنی شیعه
تصمیمات ستاد ملی کرونا را به عنوان تصمیم
نهایی پذیرفته است بااین که بسیاری با آن مخالف
هستند .ســوال این است که چرا برخی عوامل
زیرمجموعه که به عنوان نمایندگان ستاد ملی
کرونا باید پاسخ گوی چرایی بازنشدن حرمهای
مطهر باشند ،در صف اول اطالع رسانی طرح های
بازگشایی و البته غیرکارشناسی در شب های قدر
قرار گرفته اند؟

رهبر انقالب :امام حسن (ع) شجاعترین چهر ه تاریخ اسالم است
هــمــزمــان بــا والدت ام ــام حسن (ع) ،حساب
توئیتری پایگاه دفــتــر حفظ و نشر آث ــار رهبر
انــقــاب( ،)Khamenei.irدر جدیدترین پست
خــود ،بخشی از سخنان ایشان را دربــاره امام

حسن (ع) منتشر کرد .به گزارش خبرگزاری صدا
و سیما ،در این پست توئیتری آمده است« :من
معتقدم امام حسن مجتبى(ع) شجاعترین چهره
تاریخ اسالم است .ایشان حاضر شد خود را و نام

خود را در میان دوستان نزدیکش ،فداى مصلحت
واقعى کند و تن به صلح دهد ،براى این که دیده
بانى اسالم و حفاظت از قرآن و هدایت نسل هاى
آینده تاریخ را در موقع خود انجام دهد».

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• یادش به خیر یک زمانی از شیب مالیم و این
چیز ها صحبت می شد اما انگار شیب بندی
مسئوالن خراب شده .چون شیب قیمت ها
دیوانه مان کرده است!
•• پراید پنج میلیونی حاال شده 90میلیون
مبارک باشه .افــرادی که آرزوی یک ماشین
دستچندمراداشتندکهباخانوادهبهمسافرت
ساده بروند با این گرانی ها باید آرزویشان را
فــرامــوش کنند .واقعا دســت همه مسئوالن
مربوطه درد نکنه که به فکر این مردم هستند.
•• تــمــام خـــودروســـازهـــای دنــیــا در حــال
ورشکستگی هستند ،خودروسازهای ایرانی
رشد می کنند! چه دست هایی در کار است؟
••چرا بعضی از مخاطبان این قدر حرف های
الکی می زنند و بیخودی انتقاد می کنند؟
من که واقعا از آقای روحانی متشکرم .توی
این اوضاع سخت به هر خانواده یک میلیون
دادنــد .دیگر باید چه کار می کردند؟ کمی
قانع باشیم جای دوری نمی رود.
••ساعت قدیم و جدید کم بود حاال پول قدیم و
جدید هم داره اضافه می شه.
•• پراید که به تابوت مرگ معروفه از هفت
میلیون به  70میلیون رسیده .کشورهای
اروپایی به ما می خندند که این جور ماشینی
به این قیمت سوار می شیم.
••تا حاال چند بار پیام دادم که چرا به وضع
آنتن دهــی همراه اول تــوی منطقه طالب
رسیدگی نمی کنید اما دریغ از یک پیگیری
ساده! به خدا ما هم آدمیم .درسته پایین شهر
زندگی می کنیم ولی ما هم مالیات می دهیم،
قبض می دهیم ،با تلفن صحبت می کنیم و
اینترنت الزم داریم .چرا بهترین امکانات باید
مال باالشهری ها باشد؟
••دیــگــه وقــتــش رســیــده مــســئــوالن بــا ایــن
قیمتهایی کــه بــه م ــردم تحمیل شــده از
خجالت و شرم و حیا خودکشی کنند.
••پولدارها پولشون تو جیب خودشونه ولی
احترام شان مال مردم .بی پول ها ،پول شون
تو جیب همون هایی که بهشان بی احترامی
می کنند.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

••خودرو گران شد ،مسکن و زمین و هر چه
که فکرش را کردیم افسار گسیخته گران
شد .بعد در خبر ها باید بخوانیم خانواده ای
از روی نــداری جنازه فرزندش را در حیاط
منزلش دفن کرده است! این گرانی زمینی
که بیرون شهر است دیگر با چه منطقی قابل
دفــاع اســت؟ به انسان مــرده هم رحــم نمی
کنید؟ چقدر افراد پول پرست از همین قبرها
به نوایی رسیدند.گویا همه در خواب هستند
یا خودشان را به خواب زده اند.
•• امیدواریم با تمام شدن مجلس دهم در ۳۱
اردیبهشت ،تورم و گرانی و بی ارزش کردن
پول ملی که اعتبار ملیمان بود هم تمام شود.
••خــــراســــان چـــه خــبــر از طــــرح «گــــران
نمیخریم؟» یادش به خیر روزهــای اول که
بنزین رفت باال تب شما هم خیلی رفت باال.
پراید حاال داره می رسه به مرز صدمیلیون!
••چه عجب وزیر صمت پس از ماهها بدبختی،
فریاد و شکایت باالخره متوجه شد که بازار
خودرو امالفساد تمام گرانیهاست و دالل
بازی و گران فروشی در بــازار خــودرو بیداد
می کند .امیدواریم قوه قضاییه هم به این
بــازار ورود کند و با وزارت صمت و سازمان
حمایت از مصرف کننده همکاری کند و ریشه
را بخشکاند.
•• نمایندگان مجلس آینده یادشان باشد که
مردم به این خاطر به آن ها اعتماد کردند که
از دست گرانی ها خسته و ناتوان و ذلیل شده
بودند .مردم امید دارند که شما جلوی گرانی
و این قیمت ها را بگیرید.
••بـــه ن ــظ ــرم جـــا داشـــــت کـــه در پ ــرون ــده
جنگجهانی دوم ،از وضــعــیــت ایــــران و
آسیبهایی که در این مقطع دید هم مطالبی
را چاپ میکردید.
••امیدواریم که شخص وزیر صمت حاال که
پــس از مــاههــا جــوالن دادن قیمت خــودرو
توجه و درک کرد که این صنعت و دالل بازی
و احتکارش چه بر سر پول ملی کشور آورده با
جدیتبهبازگشتقیمتهایکاذببهقیمت
قبل کارخانه اقدام کند چرا که نگاه مردم به

نمابر05137009129 :

اقدامات اوست.
••خــودرو ســازان باید نیاز روزانــه مشتری را
تامین و آنگاه نرخ خودرو را مشخص کنند.
فعال هر نرخی به سود دالالن است!
•• این پول معیشت ما که قراربود دهم هر برج
واریــز بشه کجا رفــت؟ نکنه مسئولش داره
سودشو می خوره؟ یک فکری به حال ما هم
بکنید که با یارانه و معیشت زندگی می کنیم.
•• آقــای دکتر روحــانــی از شیب مالیم چه
خبر؟آیا از شیب تند قیمت مــواد غذایی و
خودرو و مسکن خبر دارید؟
••سه عملیاتی که از جنگ جهانی دوم معرفی
کردید ،در حد حیرت انگیزی جالب بود .
نمیدونم چرا من در کتابهای تاریخ دوران
مدرسه ،هیچ کدوم رو نخونده بودم یا حداقل
یادم نیست.
•• این همه کمک رسانی وتبلیغ می شود چرا
منکارگرفصلیساختمانیباپنج سر عائله
به ِ
تا حاال کمکی نشده است؟ آدم هایی مثل من
زیاد هستند.
••شکایتی داشتم از مــامــوران راهنمایی و
رانندگی که راحــت حق الناس را به گردن
میگیرند .بــرای خــودروی من در روز 25
فروردین ساعت 14در حالی که در پارکینگ
منزل پارک بود جریمه الصاقی دو برگی به
عنوان سد معبر در بولوار قرنی صادرشده و
همان روز پیامکش برایم آمد و بعد از 21روز
جریمه در سیستم برایم صادر شد!
••طبقه مستکبر و پولدارها پولدارتر و حریص
تر شدند و مستضعفان و فقرا روز به روز ناتوان
تر و بینوا تر و گــدا تر شدند .ایــن اســت یک
اقتصاد تقلبی و ناتوان و بــدون فکر و علم و
اندیشه .خدا را شکر که عمر مجلس تا آخر ماه
و عمر دولت تا آخر سال تمامه.
•• یقینا تـــاش دولــــت مــحــتــرم وعــوامــل
صندوق بازنشستگی دررسیدگی به وضع
بازنشستگان قابل تقدیر است اما واقعیت
این است که فرهنگیان بازنشسته خصوصا
بازنشسته هایی که تا پنج سال قبل بازنشسته
شدند شرمنده فرزندان شان هستند.

اشک و لبخند افتخاری«،جادوگری» با لقمه وفرجام روباه هیتلر!
با عروسک «لقمه شو» شناخته می شود او اما
سا لها پیش از خلق ایــن عــروســک ،فعالیت
خود را در تئاتر عروسکی و کودک به عنوان
عروسکگردان ،بازیگر ،کارگردان و مدرس
تئاتر آغاز کرده بود .لقمانیان در تئاتر و
تلویزیون با پروژ ههایی مانند «کاله
قــرمــزی»« ،شــهــر مــوشهــا ،»2
«شکرستان» و ...همکاری
داشته است .تجربه ای که
ایــن روزهــا اینستاگرام را
ترکانده است .ویدئوهای
بامزه و گاها حاشیه سازی
که در شبکه های اجتماعی
وایـــــرال مــی شـــود و ســر و
صــدا می کند لقمانیان را
حسابی معروف کرده است.
عروسک گردانی چه شکلی است؟ اصال چطور
می شود برای عروسک ،صدایی ساخت و روی
آن ،صداپیشگی کرد؟ صفحه نوجوان از ضمیمه
زندگی ســام یک شنبه هــای هرهفته سراغ
هنرمندان و آدم هایی می رود که شغل متفاوتی
دارند .این یک شنبه هم سراغ شغل عروسک
گــردانــی رفته و در گــپ و گفتی بــا صداپیشه
عروسک لقمه و پسر فامیل دور دربــاره شغل
متفاوتش حرف زده است.
« همیشه میخواستم یک رئیس جمهور را بغل
کنم و ببینم چه حسی دارد .بعد از اجرایی که
داشتم ،همدیگر را بغل کردیم ولی حواشی
خاصی ایجاد شد و به من گفتند چــرا بغلش
کردی؟! آقای احمدی نژاد فوتبال بازی کرد،
با خیلیها روبوسی کرد و با هنرمندان بسیاری
دیــدار داشــت ،امــا نمیدانم چــرا قرعه به نام
من افــتــاد ...بعد از آن حواشی حتی یک نفر
هم احــوال من را نپرسید .حتی به من گفتند
رانــت گرفتی و »...جمعه شب مهران مدیری
در دورهمی میزبان علیرضا افتخاری ،خواننده
قدیمی و نــام آشنا بــود .گفت و گویی که هم
مــاجــرای اشــک ها بــود و هم لبخند هــا .آقای
خواننده که گویی با دلــش صحبت میکرد،
بسیار صادق به نظر می رسید و آمده بود تا سفره
دلش را باز کند؛ از کم لطفی اهالی فرهنگ
و هنر به صدایش بگوید ،از حاشیه هــای یک

دیدار ناگهانی بگوید ،از سال ها کم کاری و از
ماجرای ازدواجش بگوید و به اندازه
ســال هــای دلتنگی اش صحبت
کند .در صفحه سینما و
تلویزیون ( )6مشروحی
از گفت وگوی مدیری و
افتخاری را آورده ایم.
* «ارویـــــن رومــــل» یــکــی از
بــرجــســت ـهتــریــن نــظــامــیــان
آلــمــان طــی ســالهــای نیمه
اول قــرن بیستم اســـت .طی
جنگ جهانی دوم ،او در شمال
آفریقا چنان عرصه را بــر متفقین
تنگ کــرد کــه سقوط ایــن منطقه را
حتمی میدانستند و اگر دیر رسیدن

تجهیزات نبود ،بیتردید رومل فاتح شمال آفریقا
بود .او را به دلیل تدابیر جنگی ویــژهاش« ،روباه
صحرا»مینامیدند،اماروز 14اکتبرسال،1944
خبری منتشر شد که نشان میداد فیلدمارشال
محبوب هیتلر ،خودکشی کرده است! اینکه چرا
رومل خودکشی کرد ،تا پایان جنگ فاش نشد .اما
ماجرا چه بود؟ صفحه 7را بخوانید.

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت پدر برادران جلیلی
حضرت آیتا ...خامنهای در پیامی درگذشت
پدر گرامی آقایان سعید جلیلی و وحید جلیلی
را تسلیت گفتند .به گزارش دفتر حفظ و نشر
آثار حضرت آیت ا ...خامنه ای ،متن پیام رهبر
انقالب به این شرح است:

بسم ا ...الرحمن الرحیم
حضرات آقایان دکتر سعید جلیلی و وحید
جلیلی دام توفیقهما درگذشت والد گرامیتان
را به شما و سایر بازماندگان محترم تسلیت
میگویم و برای آن مرحوم رحمت و غفران الهی

را مسئلت میکنم.
سیدعلی خامنهای
ّ
مرحوم حاج محسن جلیلی معلمی فرهیخته
و انقالبی بود که عمری را صرف تربیت آینده
سازان این مرز و بوم کرد.

