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• 2سناریویپیشرو

آیتا...علمالهدیدرادامهبابیاناینکهانقالباسالمی
به کمال عمر خود رسیده اســت افزود :در این کمال عمر
دو احتمال داده میشــود؛ اول این که این کمال ســکوی
پرشی برای انقالب ما باشــد که با توجه به تمام سرمایهها
و دســتاوردهای چهلســاله ،انقالب ،خودش را به اوجی
برساند که بتواند اسالم را بر دنیا حاکم کند .احتمال دوم
ایناستکهسالچهلمعمرانقالبسالآخرباشدوانقالب
دچار یک فوت و مرگی بشود که بهعنوان یک جریان تاریخ
مانندسایرجریانهایتاریخیگذشتهدفنشود.
وی افزود:تمامسعیدشمنوتلقیناتدشمنبرایناست
کهاینانقالببهچهلسالگینخواهدرسیدواآلندرصدد
آن است در ســال  98که چهل و یکمین سال عمر انقالب
اســت فتنهای را ایجاد کند که چهلویکسالگی انقالب
مدفنوختمانقالبشود.

•یکیازگرفتاریهایماخستههایانقالباند
امامجمعه مشــهد گفــت :آن چــه امــروز ما گرفتــار آن
هســتیم ،در درجــه اول وجود یــک عده «خســتههای
انقالب» اســت ،عزیزانی کــه در یکزمــان و روزگاری،
گروه برجسته انقالبی بودهاند و جلو میرفتند و ما پشت
ســر آنها میرفتیم .اما اآلن این افراد از انقالب خسته
شــدهاند و درواقع به نقطهای رســیدهاند که میگویند
مدتی در انقالب بودیم ،امروز بایــد زندگی خودمان را
بکنیم .وی ادامــه داد :این فکر همان اســت که مردم را
بعد از امیــر المومنیــن(ع) گرفتار معاویه کــرد ،جلوی
رشد حکومت امام مجتبی(ع) را گرفت و مردم را گرفتار
بنیامیه کــرد ،ما متأســفانه افــرادی داریم که خســته
انقالب هستند.آیت ا ...علم الهدی افزود :ما میگوییم
اگر خسته شدهاید رها کنید و با زن و بچه و نوه خانواده
بنشــینید زندگیتان را بکنید ،اما حاضر نیســتند این
کار را بکننــد ،میخواهند قیمــت فعالیتها ،خدمات
و کارهایــی را کــه درگذشــته در مرز مجاهــدات بزرگ
داشتهاند ،بگیرند و کنار بروند .خوب اگر بخواهند این
قیمت را بگیرند ارزان تمام نخواهد شــد و همه انقالب
را بایــد بدهیم کــه این افــراد بتواننــد با حفــظ قدرت و
موقعیتاجتماعیبهزندگیخودبرسندودیگرانقالبی
نباشــد ،این گرفتاری در داخل ما مانند ویروس است.
امامجمعه مشهد ادامه داد :این افراد خیلی از کارها را
به دست گرفتهاند ،بهطور مثال آقای وزیری که حداقل
 20شــرکت را در اختیــار دارد ،فرصت این کــه بتواند
شمارهحسابهای خود را چک کند ،ندارد؛ نمیتواند
برای مشــکالت اقتصادی ،امنیتی کشور وقت بگذارد
تا آنها را حل کند.
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آیت ا ...علم الهدی در دیدار اعضای بسیج رسانه خراسان رضوی :

داشتیم دوچندان اســت ،به همین دلیل فهم این شرایط
برایشناختموضوعیتآنبسیارمهماست«.محمدسعید
احدیان»ادامهداد:دراینشرایطمهماستشرایطعملیات
وچگونگیرفتاردشمنرابشناسیمتابتوانیمراهبردهای
عملیاتی را تبییــن کنیم و بتوانیــم به اهدافمان برســیم.
احدیان با اشــاره به این که امــروز افرادی وجــود دارند که
حتی در فضای رسانه ای راهزنی میکنند ،گفت :یکی از
اینتکنیکها«معنادهی»است،بهعنوانمثالامامجمعه
سخنرانیمیکنند،سپسقبلوبعدسخنانویتقطیعو
جملهایاستخراجمیشودکههرچنددرصحبتهاوجود
دارد اما مراد و منظور چیز دیگری بوده و با تقطیع ،معنای
دیگری پیدا کرده و تحریف شــده اســت .در ادامه برای آن
تیترمتفاوتیانتخابمیشودودرذهنمخاطبمعناییرا
ایجادمیکندکهمرادگویندهنبودهاست.مسئولقرارگاه
رسانهایاستانافزود:یابهطورمثالدیگررهبرانقالبدر
سخنرانیخودبراهمیتورودنیروهایانقالبیبهفضای
مجازی تأکید میکنند ،این سخنان رهبری را بدین گونه
معنیدهیمیکنندکهرهبریمعتقدبهرفع فیلترهستند،
درحالیکــه در هیچ جایی از ســخنان حضــرت آقاچنین
چیزی وجود ندارد .اما چنین معنا دهی صورت میگیرد
کهبرداشتدیگریانجاممیشود.

رسانه ها خط مقدم مبارزه هستند

•جشن خراسان را به عنوان جلسه تقدیر
تعبیر می کنند
عکس :میثمدهقانی

جمعی از اصحاب رســانه و اعضای ســازمان بسیج رسانه
خراسانرضویبهمناسبتفرارسیدنسالروزتاسیس این
سازمانباآیتا...علمالهدینمایندهولیفقیهدراستانو
امامجمعهمشهددیداروگفتوگوکردند.
بــه گــزارش «خراســان رضــوی»،در ابتــدای ایــن دیــدار
نماینــدگان اصحــاب رســانه نکاتــی را دربــاره فضــای
فعالیت هــای رســانه ای و مشــکالت خبرنــگاران مطرح
کردند .در ادامه آیت ا« ...سید احمد علم الهدی» با اشاره
به این که هم اکنون در شــرایط جنگ رســانهای هستیم و
رســانههای ما در صف مقدم هســتند ،گفت :خبرنگاران
ما باید در این سنگر بمانند و به کارشان ادامه دهند .وی با
بیاناینکهخبرنگارانبهروزترینوصحیحتریناطالعات
رانسبتبهعوامجامعهدارند،افزود:حضوریکخبرنگاردر
یکجمععمومییاخصوصی،بازخوردخوبیبرایجامعه
دارد،خبرنگارانبابینشخاصخوددرعرصههایمختلف
انقالبحضوردارندواینبینشتنهامختصاصحابرسانه
اســت چراکه در بینش اقتصادی و اجتماعیشان مقلد و
تحتتأثیرجریاناتوتلقیناتنیستند.آیتا...علمالهدی
خاطرنشــان کرد :بصیرت خبرنگاران ،محصــول دقت و
مطالعهشــان در مســائل سیاســی و اجتماعی است،این
تسلطبرموضوعاتحتیممکناستبرایبعضینیروهای
فرهیختهمتخصصدریکرشتهخاصوجودنداشتهباشد،
بعضیاوقات انســان در برخورد با متخصصان رشتههای
مختلفبهایننتیجهمیرسدکهباوجودتخصصحرفهای،
بینشسیاسیشاندرحدصفریکعواماست.امامجمعه
مشــهد خطاب به اصحاب رســانه حاضر در جلسه گفت:
بصیرتسیاسیوبینششماخبرنگارانمبتنیبریکتوده
معلوماتواطالعاتافشاگرواقعیتهایجامعهاست.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی
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•اجازهندادندمشکلگرانیگوشتحلشود

ویدرادامهبهموضوعاتاقتصادیومشکالتامروزکشور
نیزاشارهواظهارکرد:امروزگوشتکیلویی 85هزارتومان
است،باتوجهبهاینمشکالتیکجریاناطالعاتیامنیتی
در سطح کشــور راه افتاد تا مشــکل گوشــت را در کشور و
مشهد حل کند .این جریان به این نتیجه رسید که گوشت
وارد مشــهد شــود و در چرخه توزیع قرار بگیرد و در نتیجه
این کار قیمت آن کیلویی  27هزار تومان خواهد بود ،اگر
تمام هزینهها هم به آن اضافه شود و در قصابیها به دست
مصرفکننده برســد ،قیمت آن کیلویی  35هــزار تومان
خواهدشد.آیتا...علمالهدیافزود:وقتیاینتشکیالت
آمدومیخواستاینکارهاراانجامدهد،آنراکنارزدندو
گفتند موضوع دام مربوط به جهاد کشــاورزی است ،شما
چرا دخالت میکنید؟ وی تصریح کرد :ما این مشــکالت
راداریم،البتهنمیخواهیمآقایانرابدناموبهآنهااهانت
کنیم اما بعضی از این عزیزان درگذشــته نیروهای خوبی
بودند و اآلن خسته شدهاند ،در این شــرایط نمیتوانند با
یکحرکتجهادی،گوشتراباقیمت 27هزارتومانوارد
شهرکنندوکیلویی 35هزارتومانبهدستمردمبرسانند.
آیتا...علمالهدیافزود:فردیازحاشیهشهرنزدبندهآمد
وگفتدوماهاستکهگوشتواردخانهاشنشدهاست،این
واقعیتها را اگر نادیده بگیریم و از آن بگذریم ،همان فتنه
 98اســت که رهبر معظم انقالب به آن اشارهکرده بودند.
امامجمعه مشهد ادامه داد :این گرفتاریها با سرانگشت
معجزه آســای رهبر معظم انقالب و رهنمودهایی که ارائه
میکنندوحرکتهاییکهمیشود،برطرفمیشود.

•چاشنیانقالب،مبارزهاست
نمایندهولیفقیهدراستانگفت:نکتهبعدیایناستکه
ما در شــرایط جنگی قرار داریم .رهبر معظم انقالب بارها
فرمودند انقالب تمام نشده است .از پاییز  1341نهضت
امام(ره)شروعشدهوتمامهمنشدهاست.پیروزیانقالب
نقطهعطفانقالببودوبااینحرکتاهرمنظامدراختیار
انقالب قرار گرفــت .لذا نظام جمهوری اســامی اهرمی
در دست انقالب اســت ،آن چه امام(ره) و شهدا دنبال آن
بودهاند،انقالببودونهنظامبهتنهایی .نظامبایددرخدمت
انقالب باشــد .آیت ا ...علم الهدی تصریح کرد :چاشــنی
انقالب از روز اولی که نهضت شــروع شــد« ،مبــارزه» بود؛
مبارزهبانظامستمشاهیتاروزپیروزیانقالبادامهداشت
و امروز نیز چاشنی انقالب مبارزه اســت .در این 40سال
گذشتهباهمهفرازوفرودها،یکنقطهثابتبهاسممبارزه
وجودداشتهاست،درواقعآنچهمیتوانیمبعداز 40سال
عمرانقالبمدعیآنشویم،تداوماستکبارستیزیومبارزه
ماست.ویبابیاناینکهاینمبارزهتاپیروزیوظهورامام
عصر(عج)ادامهخواهدداشت،افزود:اینگونهنیستکهما
یکزندگیآرامداشتهباشیمویکلقمهنانبخوریموکاری
همباکسینداشتهباشیم،خیراینگونهنیست،اینحرکت

وراهبردقطعیرهبریاست.

•میدانهایمبارزه؛رسانهواقتصاد

امامجمعه مشهد افزود :رهبر معظم انقالب این مبارزات
را در دو میدان توصیف میکنند ،یــک میدان اقتصادی و
میدان دیگر رسانه است .وی ادامه داد :صف مقدم جبهه
مبارزه رســانهای ،شــما اصحاب رســانه هســتید ،جریان
رســانهای ما امروز در ســنگر جنگی اســت و باید در همان
شــرایط کار بکند ،جایی برای این که چه کســی درشــت
گفت،چهکسینرمگفت،نیست.ویدربارهمیدانجنگ
اقتصادی نیز گفت :آیا واقع ًا مســئوالن و متولیان اقتصاد
به این فکر میکنند؟ خیر .اما شــما خبرنگاران که معتقد
به انقالب هستید ،باید در این جبهه در سنگر خود باشید
و از همه امکانات خود استفاده کنید .البته به دلیل این که
حجتامامزمان(عج)دررأسنظامماست،پیروزاینجنگ
ماهستیمزیراوعدهخداوندپیروزیدراینجنگاست.لذا
توجهداشتهباشیدزمانیکهاینانقالببهپیروزیبرسدو
دراینمبارزهباانقالبهمراهینکردید،حسرتخواهید
خوردکهفرصتراازدستدادید.

•اصلنهضتامام(ره)متدینانبودند

آیت ا ...علم الهدی با تایید ســخنان مدیرمسئول روزنامه
خراســان در ابتدای این دیدار درباره شناخت موقعیتها
و روشها اظهار کرد :یک اصل مسلم وجود دارد که از روز
اولکهامام(ره)نهضتخودراشروعکرد،کسانیکهآمدند
وانگیزهداشتندکهتامرزشهادتپیشبروندمتدینانوتبار
متدینان بودند ،نمونه آن خانم چادر مشــکی است که در
ســال 57در میدان ده دی خود را جلوی زنجیر تانک قرار
دادوکفنشهمانچادرمشکیاشبود.ویافزود:دشمن
به این موضوع پی برده اســت و برای این که پشــت نظام را
خالی کند ،میخواهد تبار متدینان را در نسلهای سوم و
چهارمبرهمبزند.سفرهدینرااززیرپایمردمبکشدواگر
مردم بیدین شوند ،وابستگیشان به نظام و انقالب قطع
خواهدشدودشمنپیروزمیشود.امامجمعهمشهدتأکید
کرد:دشمنباقدرترسانهدرصدداستسفرهدینرااززیر
پایمردمبکشدودراینشرایطرسانههایانقالببایددین
رابینمردمتثبیتکنند.

•جامعهبایدشادوامیدوارباشدامااینهادر
سایهدینباشد

آیت ا ...علــم الهــدی ادامــه داد :اگرچه جامعه باید شــاد
باشد،مردمبایددلخوشوامیدوارباشند،اماهیچکداماز
اینهانکتهومحوراصلینیستند.همهاینهادرسایهدین
باید باشــد .یعنی اگر قرار باشد شــادی در قالب ولنگاری
انجام شــود پیادهنظــام دشــمن خواهیم بود ،امیــد مردم
باید به خداوند و دین باشــد .وی افزود :اگر بخواهید امید
مردم در ســایه رونق بعضی زندگیها ،تجملپرستیها و
اشــرافی گری ها به وجود بیاید نتیجهاش تســلط دشمن
است .جامعه ما اگر اشرافی شــود ما از پس آن بر نخواهیم

آمد .این نظام با حفــظ اصول اساســی و انقالبی خودش
نمیتواندزندگیاشرافیرابرایمردمدرستکند.بعضی
ازمسئوالنردهباالینظامحرفشاناینبودکهبایدزندگی
مردم را به حدی از اشــرافی گری برسانیم که از مرفهترین
کشورها باشــیم و بعد مردم دنیا بگویند اگر به اسالم روی
بیاوریم ،زندگی مرفه خواهیم داشــت .امامجمعه مشهد
ادامه داد :ما با اصــول انقالبی خودمــان نمیتوانیم رفاه
صد در صد همراه با اشــرافی گری را برای جامعه به وجود
بیاوریم .اگر بنا شد شــما10درصد جامعه را در یک بستر
اشــرافی گری قرار دهید؛ دشــمن را بر 90درصد جامعه
مسلطخواهیدکردزیراکسیکهمحروماستمیخواهد
باال بیاید و این فرد دنبال شهادت نخواهد بود ،نباید مروج
زندگیاشرافیگریباشیمکهمردمامیدوارشوند.

•رسانههاقبلازانقالبدرخدمتطاغوت
بودند

وی ادامه داد :ما مسئله مردمی بودن و دموکراتیک بودن
رســانه را قبول داریم اما یک اصل وجــود دارد و آن ،دینی
بودن رسانه اســت .رسانه 100سال اســت وارد مملکت
شدهاستوقبلازآنمنبروخطابههایدینیمردمبودند.
در ورود رسانه به کشور در صدسال گذشته شرایط در حد
سکوالرسازیجامعهبود.

•روزنامهخراسانغنیمتجنگیانقالباست

آیــت ا ...علم الهــدی دربــاره روزنامه خراســان نیز گفت:
قدیمیترینروزنامهکشورروزنامهخراساناست،روزنامه
خراســان  ۷۰ســال عمر دارد و نصف این عمر خــود را در
خدمتطاغوتبودهاست.روزنامهخراسانمیراثانقالبی
ماســت که از دســت طاغوت گرفتیــم .وی با انتقــاد از در
خدمت رژیم طاغوت بودن محمد صــادق تهرانیان ادامه
داد :روزنامه خراسان غنیمت جنگی و آرم پیروزی ماست
کهرسانهراازدستدشمنگرفتیم.یعنی ۳۰سالدشمن
رسانه را در خدمت طاغوت استخدام کرده بود که ما آن را
از دست دشــمن گرفتیم و رسانه امروز ما رســانه ا ...است
و رسانه دین اســت و دینی بودن رســانه ما مقدم بر جریان
مردمیودموکراتیکبودنرسانهاست.

•مجلسبرایحلمشکالتخبرنگارانطرح
ارائهکند
وی درباره مشکالت خبرنگاران که در این نشست توسط
رئیسبسیجرسانهاستانمطرحشدنیزگفت:سالگذشته
بندهدرروزخبرنگاراینمسئلهرامطرحکردماماازآنزمان
تاکنوناقدامیدراینزمینهندیدهایم.ویادامهداد:مشهد
و خراســان تابع کشور اســت ،حاال این که یک عده عناصر
انحرافی میگویند این جا یک کشور مجزاست ،بر اساس
شیطنتهاســت .ما نمیتوانیم این جا بــرای خبرنگاران
طرحیارائهکنیم،اینموضوعراسالگذشتهبانمایندگان
مجلس در میان گذاشــتیم و بنابــود آقای پژمــان فر عضو

کمیســیون فرهنگی مجلس پیگیر آن باشد .مجلس باید
برای حل مشکالت خبرنگاران طرحی ارائه کند زیرا اگر
منتظریدازسویدولتبرایمشکالتخبرنگارانطرحی
ارائه شــود بدانید دولت این کار را نخواهد کرد .این قضیه
باید در مجلس حل شود تا هر دولتی روی کار بیاید مجبور
بهاجرایقانونباشد.

•مسئوالناالندلخوشیازماندارند

امامجمعهمشهدافزود:اینکهمیگوییدبندهبهمسئوالن
بگویــم ،بدانید آن قــدر که شــما خبرنگاران مســئوالن را
میبینید بنده نمیبینم .چون مسئوالن اآلن دلخوشی
از ما ندارند ،بعضیها که به این جا میآیند و به دیدن بنده
میآیند ،بــا احتیــاط میآیند اما بقیــه خیر .گاهــی آقای
وزیری به مشهد میآید و دو روز در مشهد میماند ،نه بنده
اورامیبینمونهسراغبندهمیآید،انگارخدادرایناستان
نماینده ولیفقیه خلق نکرده اســت .آیت ا ...علم الهدی
درباره احکام فقهی رســانه نیز گفت :بســیج رسانه پیگیر
موضوعباشدتابرایاصحابرسانهدرزمینهاحکامفقهی
رسانهدورههاییبرگزارکند.

•خبرنگاران استان قلم فروشی نمی کنند

در ابتدای این دیدار ،رئیس بســیج رسانه استان گزارشی
از کارنامه هفت ساله فعالیت این سازمان ارائه و با اشاره به
شرایطسختمعیشتیخبرنگاراناظهارکرد:خبرنگاران
استان نجیبترین خبرنگاران کشور هستند و قلم فروشی
نمیکنند ،اما امروز ما صدای خرد شــدن اســتخوانهای
خبرنگاران را زیر فشارها میشــنویم« .عباس محمدیان»
افزود:خبرنگاران،مشکالتوکاستیهایهمهقشرهای
جامعهرافریادمیزنندولیکسیمشکالتخودخبرنگاران
رانمیبیند،امروزبایدازنگاهابزاریمسئوالنبهخبرنگاران
جلوگیریشود.ویگفت:خبرنگارانیوجوددارندکهشش
ماه اســت حقوق دریافت نکردهاند و از سویی با وجود تمام
تالشها هنوز مسئله بیمه خبرنگاران حلنشده است و ما
تقاضاداریممجلسودولتاینمشکلراحلکنند.

•روزنامه خراسان یک میراث برای انقالب
است

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل ارشــاد اســتان نیز
گفت :اســتان خراســان رضوی با 391نشریه ،بیشترین
فعالیت رســانهای را در کشــور دارد و روزنامه خراســان با
چندیندههعمریکمیراثرسانهایبرایانقالباسالمی
است« .افشــین تحفه گر» افزود :تمام رسانههای فعال در
مشهد تالش میکنند فعالیتشان بر اساس شأن حضرت
علیابنموسیالرضا(ع)باشد.

•برخی در فضای رسانه ای راهزنی می کنند

در این جلســه مدیر مســئول روزنامه خراســان و مسئول
قرارگاه رســانهای اســتان نیز گفت :حساســیت و شرایط
جنگی امروز در مقایســه با جنگ ســختی که درگذشــته

مدیرمســئول روزنامــه خراســان ادامــه داد :مثــال دیگر
آن جلســه انتشــار 20هزارمین شــماره روزنامه خراسان
است،این جلسه به مناسبت انتشــار 20هزارمین شماره
روزنامه خراســان برگزار شــد ولی از آن به عنوان «جلســه
تقدیر»تعبیرمیکنندکهاص ً
الهیچربطیبهتقدیرنداشته
است .این ها مثال هایی است که نشان می دهد فهم این
صحنه عملیات کار مهمی اســت که قرارگاه رسانهای بنا
دارد در قالب آن به جریان رســانهای انقالب کمک کند تا
با یک نگاه علمی جدید و کارآمد بتوانند عملیات مناسب
را انجام دهند .احدیان با بیان این کــه گام اصلی این اهم
توسط ســردار نظری فرمانده ســپاه امام رضا(ع) و رئیس
بسیج رسانهای استان پایهگذاری شــده است ،افزود :این
اتفاق رخداده اســت و قریب بهاتفاق رســانههای مختلف
با گرایشهای متفاوت و ســایق گوناگــون در یک جریان
قرارگرفتهاند البته ممکن اســت برخی رسانهها به دلیل
وقــت و دیگر مســائل همراهــی کمتری داشــته باشــند.
وی اهداف فعلی قرارگاه رســانهای اســتان را دو موضوع
برشمرد و گفت :یک موضوع ،چهلسالگی انقالب است
و موضــوع دیگر دقــت نظر و توجــه به عملیات دشــمن در
سال 98برای سوارشــدن بر فضای اجتماعی اعتراضات
استکهرهبرانقالبهمنگرانیخودرانسبتبهآناعالم
کردند .مدیرمسئول روزنامه خراسان با بیان این که امروز
در چهلسالگی انقالب مسیر انقالب بدون کوچکترین
انحــراف و عقبنشــینی در آرمان های خــود در حال طی
شدن اســت ،افزود :البته ضعفها و ناکارآمدیها را نباید
نادیدهگرفتوبایدآنهارابرطرفکنیم.

•مواظب باشیم دچار نتیجه جنگ احد
نشویم

معاون خبر صداوســیمای مرکز استان نیز به هجمه های
موجودبرایآسیبرساندنبهافکارعمومیاشارهوتصریح
کرد:درآذرودیماهسالگذشته 130میلیونپیام،عکس
وجوکعلیهانقالباسالمیدرفضایمجازیمنتشرشد
که این تعداد در آذر و نیمه دیماه امسال به  370میلیون
مطلب رســید« .محمدصادق حاتمی» افــزود :ماندگاری
پیامهای تبلیغی دشــمن در ســال گذشــته  72ساعت و
امسال 120ساعتبودکههمهاینهانشانمیدهدحمله
و تدارک دشــمن علیه انقالب بسیار گســترده شده و الزم
استرسانههاراههاینفوذرابشناسندوباآنمقابلهکنند.
درادامه«مجتبیمحمودی»ازفعاالنرسانهایاستاننیز
اظهار کرد :رســانه یعنی قدرت و این قدرت در بسیاری از
اوقاتدراختیاردشمنانقرارگرفتهاست،بههمیندلیل
الزماستمعنویتدررسانهتقویتشود.سپسنایبرئیس
هیئتمدیرهخانهمطبوعاتورسانههایاستانگفت:همه
گروهها و احزاب در زیر پرچم انقــاب قرار میگیرند و اگر
بنده امروز میگویم اصالحطلب ،اصولگــرا یا اعتدالگرا
هســتم یعنی انقالبی اصالحطلــب ،انقالبــی اصولگرا
یا انقالبی اعتدالگرا هســتم« .غالمرضا بنی اســدی» با
اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت:
مســئوالن باید تمــام اطالعات را بــرای انتشــار در اختیار
رسانههاقراردهندتاکارنامهچهلسالهانقالببرایمردم
بازگوشودوبهاطالعمردمبرسد.شایانذکراستدرپایان
اینمراسمازفعالیتهایبسیجرسانهایاستانتقدیرشد.

ادامه ماجرای تابلوهای «لبخند» و «راهنمای زائر »

وحید جلیلی  :نداشتن عکسالعمل سبب جسارت بیشتر آن ها میشود
معاون اســبق فرهنگی و اجتماعی شــهرداری مشهد
بار دیگر انتقادهایی را به نگاه مدیریتی فعلی شــهر در
این شهر مطرح کرد« .وحید جلیلی» که چند روز قبل
در مراســم افتتاحیه «موزه زنده زیارت» صحبت هایی
را درباره تغییــر تابلوهــای «راهنمای زائر» بــه تابلوی
«مرکز اطالعات سفر» مطرح کرده بود ،سه شنبه شب
در نشست «روشنگری و بصیرت» که در حسینیه قرآن
و عترت مشــهد برگزار شــد نیز با اشــاره مجدد به این
موضوع گفت :به تازگی در اطــراف حرم منور رضوی،
تابلوهــای راهنمای زائــر را به راهنمای مســافر تغییر
دادهانــد ،افراد متولــی در این موضوع نیــز ادعا دارند
که مشهد شــهری بینالمللی است و شهروندان دیگر
کشورها معنای شهر زیارتی را نمیدانند ،ما همه غرق
مسائل روزمره خود هستیم و از این موارد غافل شدیم،
روشنفکران معتقدند که باید از دنیا الگوبرداری کنیم
و شهر زیارتی که سه میلیون نفر ساکن دارد ،معنایی
ندارد .بــه گزارش تســنیم ،وی ادامــه داد :ایــن افراد
میگویند مشهد چگونه با سه میلیون نفر جمعیت اسم
شــهر زیارتی بگیرد؟ آن ها میگویند هــم اکنون وارد
دوران جدیدی میشویم و این موارد باید حذف شود .ج
لیلی افزود :غربزدهها بسیار بدتر از غربیها هستند،
همین افراد درباره فردوســی حرف میزنند ،توس که
ی است ،سبب وجود فردوسی
یکی از تمدنهای اسالم 
شد ،فردوسی ذیل امام رضا(ع) ،فردوسی شده است،
در غیر این صورت بی یال و دم بود ،این افراد قصد دارند

توســط فردوســی بتوانند بیشــتر مذهب را زیر سوال
ببرند و فردوســی واقعی را قبول ندارند .مسئول دفتر
مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی اظهار کرد:
ما که از انقالب اسالمی حرف میزنیم باید آرمانهای
انقالب را بشناسیم تا بتوانیم در میادین از آن استفاده
کنیم اما اکنون که بیشتر مردم وابسته به تلگرام شدند،
متوجه اتفاقات اطــراف خود نیســتند .جلیلی افزود:
مشهد یعنی محل شهادت ،در صورت تغییر نام زیارت
به توریست و حذف ســنتها ،باید نام مشهد نیز تغییر
کند ،نداشتن عکسالعمل از سوی ما درباره این امور،
سبب جسارت بیشتر آن ها میشود.
وی دربــاره تابلوهــای لبخنــد کــه بــه تازگــی روی
بیلبوردهای مشهد اکران شده است ،گفت :تابلوهای
لبخندزیبابودندامابهترازایننیزمیشد،بندهبهجای
متولیان این تابلوها جمالت مذهبی مینوشــتم و آن
ها را متناسب با مشهد انجام میدادم ،به عنوان مثال
کالمی از سوی خداوند که میفرماید :هرگز مپندارید
که شهدا به شهادت رسیدند ،آن ها زنده و شاد هستند،
شهدا تالش میکنند تا شادی خود را با دیگران تقسیم
کنند .وی ادامه داد :افکار صحیح و عمیق باید منتقل
شود و صرف ًا بحث سیاســی مورد اهمیت نباشد ،نباید
انســانهای غربزده درباره مذهب اظهار نظر کنند،
باید پیــش از آن دربــاره هویت صحبتی بــه عمل آمده
باشــد ،باید معرفت به امام رضا(ع) در این شهر عمیق
شود .باید 10نقطه از مشهد در جهت راهاندازی مراکز

آموزشــی بررســی شــود تا عــدهای نوکیســه ذوقزده
بیســواد نگویند علمی حرف بزنید و مشــهد را شــهر
زیارتی نخوانید.

•مشهدیها بیش از دیگران رضاخان را
شناختند
جلیلــی در ایــن نشســت همچنیــن نکاتــی را درباره
چهلمینسالپیروزیانقالباسالمیومبارزاتمردم
مشهد در دوران انقالب مطرح کرد و گفت :مشهدیها
بیش از دیگران رضاخان را شناختند ،او خوی انسانی
نداشــت و وحشــیگری در وجود او نهادینه شده بود،
حتی مغول به حرم امام رضــا(ع) حمله نکرد ،با وجود
این رضاخان انسانهای زیادی را در این مکان مقدس
به خاک و خون کشید.

مجید خرمی  :دعواهای خودمان را به کف خیابان ها و رسانه ها نیاوریم

•با هم مهربان تر باشیم

در همین رابطه « مجیــد خرمی » مدیرمســئول روزنامه
شهرآرانیز دردیداراعضایبسیجرسانهاستانباآیتا...
علمالهدینکاتیرادربارهواکنشهایاخیربهاقدامات
شهرداری مطرح کرد  .خرمی بابیان این که رهنمودها و
نصایح آیت ا ...علم الهدی همیشه برای اصحاب رسانه
و روزنامه شهرآرا راهگشــا بوده است ،گفت :بدون شک
رسانههاخالیازخطانیستندوازامامجمعهمشهدتشکر
میکنیم که پدرانه نصایحی برای اصحاب رسانه دارند.
وی افزود :ما رسانهها و فعاالن سیاسی زیر سایه انقالب
اســامی باید کمی مهربانانهتر و در مسائل به قول رهبر
انقالب ،کمی بردبارتر باشیم .خرمی با اشاره به این که
بایدبانگاهیویژهتربههمدیگرنگاهکنیم،ادامهداد:مگر
میشودکسیدرمشهدالرضا(ع)کارکند،خدمتکند

و عاشق علی ابن موسیالرضا(ع) نباشد؟ مگر می شود
اعتقادبهایننداشتهباشیمکههرکسیدرمشهدمقدس
زندگیمیکندوکسانیکهبهمشهدسفرمیکنند،برای
زیارت امام رضا(ع) به این شــهر میآیند ،اگــر غیراز این
فکرکنیمبهخطارفتهایم.ویادامهداد:اینکهبخواهیم
همدیگررابکوبیم،سرهمفریادبزنیموآنراابزاریکنیم
برای زدن همدیگر راه صوابی در چهلســالگی انقالب
نیســت .همه ما از آقای شــهردار گرفته تا افــرادی که در
سازمانهایدیگرهستند،بهاینموضوعمفتخرهستیم
که بگوییم بــرای خدمت به علــی ابن موســیالرضا(ع)
آمدهایم .خرمی ادامه داد :بههر حــال در هر جایی و هر
اقدامی خطاهایــی وجود دارد اما بایــد کمی با همدیگر
مهربانتر و صبورتر باشیم زیرا اگر صبورتر باهم برخورد
نکنیمکارهاپیشنخواهدرفت.امروزکهبهبرکتبسیج
دور هم جمع شــده ایــم ،همه به اصــل نظــام و انقالب و
منویات حضرت آقــا اعتقاد داریم و بایــد گامهای خود را
درستبرداریم.
وی گفت :ممکن است در روزنامه شــهرآرا یک ماه پیش
مطلبیبهچاپرسیدهباشدویکاستاددانشگاهحرفی
زدهباشدکهاینحرفدربارهزیارتخطاباشد.امابعداز
آندرطولیکماهچندینمطلبدربارهزیارتوتأکیدبر
مقوله زیارت در قالبهای متفاوت در روزنامه شهرآرا به
چاپ رسیده است که نباید نادیده گرفته و فقط به همان
مطلبیکماهقبلاشارهشود،نبایداولوآخرآنمطلب
را بزنیم و جملهای را از آن در آوریم که باب میلمان است.

خرمی تاکیــد کرد :ممکن اســت هر رســانه دیگری هم
اشتباهاتیداشتهباشدامااگربناباشددعواهایخودمان
رابهکفخیابانورسانههابیاوریم،درستنیست.خرمی
ادامه داد :بنده در جایی عرض کردم اگر شیوه تقابل ها
اینگونهباشد،مث ً
الماهممیتوانیمخبراینکهدوستان
انقالبی جمع می شــوند و همایش اینســتاگرامی ها را
برگزار می کنند را نادیده بگیریم و بهره ای که می شــود
ازفضایمجازیبردراهمرهاکنیم،بهجایآنبچسبیم
به این که بگوییم چرا فالن خواننده رپ که در انتخابات
بودهوحمایتکردهدراینهمایشحضورندارد.طبیعتا
این روش خطاست .از ســویی هم اگر یک حرکتی که در
راستای امیدآفرینی انجام میشــود ،حتی اگر خطایی
در آن وجود داشته باشــد را رها کنیم و فقط بیاییم حرف
ضدانقالب را بزنیم که مردم نان ندارنــد بخورند به رغم
اینکهمردمنگرانیومشکلمعیشتیدارند،اینرویکرد
همخطاست،ضمنآنکهرهبرانقالبهمبرایجادنشاط
درجامعهتأکیدکردند.خرمیبااشارهبهاینکهخودمن
دربــاره یکی از کمپین هــا 12خطا برشــمردم و به آقای
شهرداراعالمکردمکهبایداصالحشود،افزود:بایدبرای
ایجادنشاطدرشهرتالشکرد،البتهنشاطیکهمؤمنانه
باشدوحرمتافرادبهخصوصدرشهرمشهدالرضا(ع)
بایدبیشتررعایتونگهداشتهشود.مدیرمسئولروزنامه
شهرآرا گفت :بدون شک نقشــههای دشمن با شکست
مواجه خواهد شــد اما باید بدانیم ما رسانهایها رسالت
سختیدرسال 98خواهیمداشت.

