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موافق و نگران
پاس��خ رهبرانقالب به نام��ه آقای روحانی ح��اوی نکات مهمی درب��اره برجام و
پسابرجام است که مواردی از آنها ذکر میشود:
 - 1ابراز خرس��ندی رهب��ر انق�لاب از نتیجه به دس��ت آمده ک��ه در قالب برجام
متبلور شده است ،نشان از نظر مساعد ایشان به برآیند برجام با همه ضعفهای
ساختاری و اش��کاالت آن دارد به عبارت دیگر برآیند بررس��ی هزینه  -فایده یا
داده  -ستانده برجام به آن اندازه مثبت هس��ت که قابل ابراز خرسندی باشد.
این مسئله از آن جهت مهم است که برخی موافقت رهبرانقالب با اجرایی شدن
آن را از نظر مصلحت های دیگر می دانستند .در صورتی که این تحلیل درست
بود ،ضرورتی نداشت ایشان از نتیجه به دست آمده ابراز خرسندی کنند و حتی
اگر در بیان مصلحت اندیشیها ،مالحظاتی وجود داشت میتوانستند فقط به
تشکربسندهکنند.
اینکه چرا این ابراز خرس��ندی برای اولین بار روز گذشته بیان شده است شاید
به این دلیل است که یکی از نگرانی های اصلی اجرا کردن تعهدات ایران روی
زمین ،قب��ل از اجرایی ش��دن عملی رفع تحریمه��ا تا حد زیادی برطرف ش��ده
است.
 -2ابراز خرسندی ،از نتیجه دادن محورهای ذکر شده که دلیل اصلی دستاورد
محسوب میشود   :اول مقاومت مردم در برابر تحریمها که باعث شد دشمن از
نتیجه بخش بودن اقداماتش ناامید و حاضر شود پای میز مذاکره برای معامله
بنشیند .دوم تالش دانش��مندان هستهای که صنعت هس��تهای را به نقطهای
غیرقابل بازگشت رساندند و با پیش��رفتهای خود دست تیم مذاکره کننده را
برای معامله پرکردند و س��وم تالش مذاکره کنندگان که با خس��تگی ناپذیری
توانستند از این آورده ها اس��تفاده کنند و کار را به نتیجه نهایی برسانند .البته
همان طور که در یادداش��ت های گذشته تش��ریح ش��ده بود ،مدعی هستم که
میتوانبهاینفهرستمحورهاییمانندتواندفاعیوافزایشقدرتمنطقهای
و از همه مهمتر مدیریت هوش��مندانه و مدبرانه رهبری در تمام این  12سال را
افزود اما نکته مهم در این زمینه مغایرت روشن نگاه رهبری با کسانی است که
نتیجه به دست آمده را صرفا نتیجه تعامل با دنیا میدانند .امری که حتی اگر به
دیدگاه آقای دکتر ظریف هم توجه کنیم ،می تواند بر نادرس��ت بودن آن صحه
بگذارد« :با از دس��ت دادن هویت یا به عبارتی تبدیل شدن به یک بازیگر کامال
س��ازگار با سیس��تم و نظم موجود (جهانی) ،به جایی نمیرسید .چین نیز یک
برنامهریزی کامال مشخص را دنبال میکند و به این صورت نیست که مواضع،
اهداف و آرمانهایش را کنار گذاشته باشد)1( ».
اگر به نکته چهارم نامه مراجعه کنیم ،این امر کامال روشن می شود که نگرانی
رهبری نسبت به خوش بینی غیرواقع بینانهای که برخی نسبت به تعامل با دنیا
دارندجدیاست.روشناستکهمنظورمامخالفتباتعاملبادنیانیست،بلکه
نکته این است که تعامل با دنیا دلیل اصلی برجام نیست و اگر ما آوردههایی که
ذکر شد را نداشتیم ،نمیتوانستیم به نتیجهای مثبت از مذاکرات برسیم همان
طورکهدرسال 83بههمیندلیلآنهاحتیحاضرنشدندمجوزچرخیدنچند
سانتریفیوژ را به ما بدهند .یعنی تا ما مولفههای اصلی قدرت خود (مانند قدرت
منطقه ای ،نفوذگفتمان ،اقتصاد غیروابسته ،پیشرفت علمی و ) . . .را افزایش
ندهیم ،نخواهیم توانست از تعامل آن هم از نوع عزت مندانهاش ،نتیجه بگیریم
و این همان درسی است که باید از برجام در سیاست خارجی گرفت.
 -3گرچ��ه درباره تیم هس��ته ای قبال ه��م ایش��ان تش��کرها و تعریفهایی ویژه
داش��تهاند اما نام بردن از تالش هیئت مذاکره کننده آن هم با صفت خستگی
ناپذیر به عنوان یکی از دالیل نتیجه خرس��ندکننده ،نشاندهنده تایید برآیند
عملکردآنهااست(کهتناقضیباوجودنقاطضعفعملکردیندارد) واستفاده
از عبارت «شخص آقای وزیر» در تشکرها به خوبی گواه رضایت معظم له از وی
است.بهنظرمیرسدبااینهمهمدالافتخاریکهرهبریازابتدایمذاکراتتا
اینجابهتیمهستهایدادهاند،منتقدانیکهدراینمدتنسبتبهآنهاباشیوهای
غیرمنصفانه بیمهری کردند ،ضروری است رویه خود را اصالح کنند.
-4تاکیدبرعقبنشینیدشمندرهمینمقداردستاوردخرسندکننده ،بهاین
معنا است که از نظر ایشان ،آمریکا نه از سرعالقه و نه به این دلیل که آن را مطابق
منافع کامل خود میداند ،بلکه از سراجبار ناچار به پذیرش برجام شده است به
عبارتدیگراگرتوافقبهدستآمده برایماباهمهضعفهایساختاریاشدر
مجموع جای خرسندی دارد ،برای طرف مقابل از سر اجبار به دست آمده است
و آنها نتوانستند همه خواستههای خود را پیاده کنند .این مسئله وقتی روشن
می ش��ود که ما به جای نگاهی دوس��اله به مذاکرات ،مطابق آنچه آقای ظریف
اخالق مدارانه در بیانیه روز اجرا خواند ،فرایند را از سال  1382مورد بررسی
قرار دهیم .مشروعیت دادن به فعالیت غنیسازی ایران به همراه حفظ صنعت
هستهایمسائلیبودکه 12سالپیش برایکمترکسی،قابلتصوربود .البته
این عقب نشینی نافی ضعفهای برجام و امتیازاتی که ما دادیم نیست .بلکه به
این معنا است که ما در یک رویارویی دوازده ساله توانستیم خواستههای اصلی
خود را برخالف میل باطنی طرف مقابل به او تحمیل کنیم.
-5طبیعیاستآنچهبهدستآمدههمهخواستهوحقمانیست،ودرصورتیکه
یک نظام عادالنه برجهان حکم فرما بود ،ما نباید هزینههای سنگین مربوط به
تحریمها و محدودیتها برای صنعت هستهای را میپرداختیم لذا بیتوجهی
به این امر تذکر مهمی است که در کنار واقع بینی وجود جبهه استکبار و زورگو،
اجازه نمی دهد م��ا خود را وامدار لط��ف طرفی بدانیم که تا توانس��ته به ما ظلم
کرده و امروز بعد از تحمل هزینههای س��نگین بخش��ی از حق ما را آن هم از سر
اجبار داده است.
 -6تاکید بربدبینی به طرف مقابل شاید اگر در روزهای پس از وین مورد سوال
عدهای بود اما عملکرد آمریکا در طول این مدت ،باعث ش��ده اس��ت مردم این
بدبینی را عین واقع بینی ببینند اما به نظر میرسد تاکیدهای مکرر رهبری در
اینبارهناشیازنگرانیوجودنگاهیخوشبینانهدربرخیاعضایدولتباشد.
واقعیت این است که تجربه این مدت نشان داد که اگر کمترین غفلتی در اجرای
برجامکنیم،آنهاباشیوههاییپیچیده،بهتعهداتخودعملنخواهندکردلذا
همان طور که در یادداشت های پیشین ذکر شده بود اجرای برجام به اهمیت
خود برجام است.
 -7رهبر انقالب بارها براین مس��ئله تاکید کرده بودند که اقتصاد با برجام آباد
نمیشود .تصریح مجدد و چندباره به آقای رئیس جمهور در این باره اوال به این
معنا است که ایشان از جدیت نداشتن دولت در این زمینه نگران هستند و ثانیا
نمیخواهند برجام باعث توقعات فزاینده توسط مردم شود.
 -8در یک جمله میتوان نامه رهبر انق�لاب را این گونه خالصه کرد؛ «موافق و
نگران» :موافق نتیجه به دست آمده و نگران از بدعهدی دشمن ،دشمنی زدایی
از آمریکا و کم توجهی به اقتصاد غیر وابسته .
پی نوشت:

 -1گف��ت وگ��وی محمدج��واد ظری��ف ب��ا روزنام��ه دنی��ای اقتص��اد؛ 30
خرداد1394

رهبر انقالب در پاسخ به نامه رئیسجمهور درباره اجرایی شدن برجام مرقوم فرمودند

ابرازخرسندی و5تذکر

حض��رت آی��ت ا ...خامنهای
رهبر معظم انقالب اسالمی
در پاسخ به نامه آقای روحانی
رئیسجمه��ور در خص��وص
سرانجام مذاکرات هستهای،
ب��ا اب��راز خرس��ندی از نتیجه
دادن مقاوم��ت ملت ایران در
براب��ر تحریم ه��ای ظالمانه و
عقبنشینیطرفهایمقابل
در اث��ر ت�لاش دانش��مندان
هستهای و کوشش های همه
دس��ت ان��درکاران مذاک��رات ،ب��ر پنج نکت��ه مهم خط��اب به
رئیسجمهور تأکید کردند .به گزارش پایگاه اطالع رس��انی
دفتر مقام معظم رهبری ( )leader.irمتن پاسخ رهبر انقالب
به شرح زیر است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر روحانی  -ریاست محترم جمهوری

با سالم و تحیت،
خرس��ندی خود را از اینکه مقاومت ملت بزرگ ایران در برابر
تحریمهای ظالمانه و تالش دانشمندان هستهای در پیشبرد
این صنعت مهم و کوشش خستگی ناپذیر مذاکرهکنندگان،
س��رانجام طرفهای مقابل را که برخی از آنان به دش��منی با
ملت ایران شهرهاند ،وادار به عقبنشینی و رفع بخشی از آن
تحریمهای زورگویانه کرد ،ابراز میدارم و از جنابعالی و هیئت
مذاکره و ش��خص وزیر محترم و هم ه دس��تاندرکاران تشکر
میکنم .عجالت ًا نظر جنابعال��ی را معطوف میدارم به اینکه:

او ً
ال :مراقب��ت ش��ود که طرف
مقابل تعهدات خود را بهطور
کامل انجام ده��د .اظهارات
برخ��ی از سیاس��تمداران
آمریکای��ی در این دو س��ه روز
کام ً
ال موجب بدگمانی است.
ثانی�� ًا  :ب��ه هم��ه مس��ئوالن
دولت��ی تذک��ر داده ش��ود که
ّ
ح��ل مش��کالت اقتص��ادی
کشور در گرو تالش بیوقفه و
خردمندانه در همه بخشها
در جهت اقتصاد مقاومتی است و رفع تحریمها به تنهایی برای
گشایش در اقتصاد کشور و معیشت مردم کافی نیست.
ثالث ًا :در تبلیغات توجه ش��ود ک��ه در برابر آنچ��ه در این معامله
به دس��ت آمده ،هزینههای س��نگینی پرداخت ش��ده اس��ت.
نوشتهها و گفتههایی که سعی میکنند این حقیقت را نادیده
گرفت��ه و خ��ود را ممنون ط��رف غربی وانم��ود کنند ب��ا افکار
عمومی ملت ،صادقانه رفتار نمیکنند.
رابع ًا :همین اندازه دستاورد نیز در برابر جبهه استکبار و زورگو،
بر اثر مقاومت و ایستادگی به دست آمده است .این را باید همه
مادرسیبزرگبرایهمهقضایاوحوادثدرجمهوریاسالمی
بدانیم.
خامس�� ًا :ب��ار دیگر تأکی��د میکن��م ک��ه از خدعه و نق��ض عهد
دولتهای مستکبر به ویژه آمریکا در این مسأله و دیگر مسائل
غفلت نش��ود .موفقیت جنابعالی و دیگر مسئوالن کشور را از
خداوند متعال مسئلت میکنم.

روحانی:دربارهعربستانازتنشاستقبالنمیکنیم؛مشروطبرآنکهبهحقوقمردممسلماناحترامگذاشتهشود
ایران و پاکستان همواره یکی از دغدغههای مشترک دو کشور
بوده است ،تصریح کرد :حل این مسائل نیازمند توجه و تالش
هرچه بیشتر است و الزم است دو کشور هماهنگی و همکاری
بیش��تری در ای��ن زمینه داش��ته باش��ند .وی با تاکی��د برلزوم
توسعه همکاری های بانکی میان دو کشور خاطرنشان کرد:
امروز با لغو تحریم ها ،فرصت مناسبی برای توسعه مناسبات
اقتصادی و همکاریهای بانکی فی مابین فراهم شده است.
▪▪نخست وزیر پاکستان :هدایت های داهیانه رهبری
ایران در پیشبرد مذاکرات هسته ای تحسین برانگیز
است
نواز شریف نخس��ت وزیر پاکس��تان نیز در این دیدار با تبریک
موفقیت بزرگ ایران در مذاکرات هسته ای ،دستیابی به این
توافق را ثمره خ��رد و تدبیری بزرگ در مدیری��ت و هدایت این
مذاکرات از س��وی ای��ران برش��مرد و افزود :حرک��ت ایران در
مذاکرات هس��ته ای به خاطر برخورد مدبرانه ب��ا این موضوع
قابل تحسین است .نخست وزیر پاکستان همچنین با تبریک
برداش��ته ش��دن تحریم های ظالمانه علیه ملت ای��ران گفت:
هدایت ه��ای داهیان��ه رهب��ری ای��ران در پیش��برد مذاکرات
هستهای تحسین برانگیز است و نقش وزیر امور خارجه ایران
نیز نقشی هوش��مندانه بود و امروز همه دنیا به برتری و قدرت
ایران در این مذاکرات اذعان میکنند .در ادامه این دیدار ها
دبیر شورای عالی امنیت کش��ورمان با رئیس ستاد مشترک
ارتش پاکستان نیز دیدار کرد .شمخانی در این دیدار با تاکید
بربی حاصل بودن ائتالفهایی که اهداف آن علیه کشورهای
اس�لامی اس��ت ،آن را بیحاصل خواند و گفت :ایجاد الگوی
همگرایی منطقه ای با مش��ارکت و تفاهم همه کش��ورها تنها
راهبرد تاثیرگذار در ایجاد امنیت است.

در همایش همیاران انقالب و شورای ائتالف اصول گرایان در مشهد

حدادعادل :باید مجلسی سرکار بیاید که معیشت مردم را سرلوحه خود بداند

سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان با بیان این که «دشمن
در صدد است در مجلس دهم به شکلی مداخله کند و دشمن
می خواهد مجلسی روی کار بیاید که با رهبری زاویه داشته
باش��د» یادآور ش��د :مجلس دهم باید مجلس��ی باش��د که به
سود کش��ور و ملت اقدام کند و برای حل مشکالت معیشتی
مردم به ویژه در مرحله پس��ابرجام بتواند رهنمودهای مقام
معظم رهب��ری را س��رلوحه امور خ��ود قرار دهد.ب��ه گزارش
خراس��ان ،دکت��ر غالمعلی حدادعادل که ش��ب گذش��ته در
همایش همی��اران انقالب و ش��ورای ائتالف اص��ول گرایان
در مش��هد س��خن می گفت ،تاکید کرد :در چنین ش��رایطی
مهم ترین مصلحت م��ردم وحدت همه نیروه��ای اصول گرا
در انتخابات آتی است و امروز روزی نیس��ت که بنده و امثال
من فقط به فکر خودمان باش��یم بلکه اصول بر فرد ارجحیت
دارد.وی افزود :نام ها و عنوان ها را کنار گذاشته و زیر پرچم
اصول گرایی به میدان بیاییم و با وحدت خود نماینده هایی
در مجلس دهم انتخاب کنیم تا یار مقام معظم رهبری باشند
نه این که مانند مجلس شش��م باری بر دوش معظم له باشند
و در نهایت مراقب باش��یم و کاری نکنیم که علی تنها بماند.

خوانندگان عزیز ،ستون «حرف مردم» روزنامه خراسان
انعكاس دهنده صادق نظرات ،انتقادات و مشكالت شما است.

حرفمردم
تلفن051 37617000 :

مذاکرات سیاسی امنیتی نواز شریف در تهران
نخست وزیر پاکس��تان به همراه فرمانده ارتش این کشور روز
گذشته با استقبال رسمی وزیر دفاع کشورمان وارد ایران شد
و با رئی��س جمهور ،مع��اون اول رئیس جمهور و دبیر ش��ورای
عالی امنیت ملی دیدار کردند .نواز شریف را در سفر به تهران
طارق فاطمی دس��تیار ویژه نخس��ت وزی��ر در ام��ور خارجی،
ناصرخان جنجوعا مشاور نخس��ت وزیر در امور امنیت ملی و
راحیل شریف رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان همراهی
میکردند.دوطرفدرحوزههایمختلف،سیاسی،اقتصادی
و امنیتی مذاکره کردند .نواز ش��ریف و هیئت همراه وی پیش
از س��فر به تهران به ریاض رفته بودند .دولت پاکس��تان اعالم
کرده که با قصد میانجیگری بین ایران و پاکستان این سفرها
را انجام می دهد .حجتاالس�لام والمس��لمین دکتر حس��ن
روحانی عصر سهش��نبه در دیدار «نواز ش��ریف» نخس��توزیر
پاکس��تان با بیان اینکه مذاکرات هس��تهای و برجام میتواند
به عنوان الگو و مدلی برای توس��عه همکاریه��ا و یا حل و فصل
اختالفات پیچیده و معضالت منطقه ای مورد اس��تفاده قرار
گیرد ،اظهار امی��دواری کرد تا در فضای پس��اتحریم ،ش��اهد
توسعه مناسبات اقتصادی ایران و پاکس��تان باشیم و بتوانیم
س��طح مبادالت تجاری دو کش��ور را به س��قف  5میلیارد دالر
رسانده و با همکاری یکدیگر در راستای حل و فصل معضالت
منطقهای تالش کنیم .رئیس جمهوری با اش��اره به س��خنان
نخس��ت وزیر پاکس��تان در رابطه با مش��کالت پی��ش آمده در
روابط ایران و عربستان ،اظهار داش��ت :ما خواهان گسترش
روابط هستیم و از تنش استقبال نمیکنیم؛ مشروط برآنکه به
حقوق مردم مسلمان احترام گذاشته شده و ملتهای منطقه
تکریم شوند و چارچوب های دیپلماتیک و آداب آن نیز رعایت
گردد .به گزارش ایسنا جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
نیزدردیدارنوازشریفبابیاناینکهمسائلامنیتیدرمرزهای

ایرنا -سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه سه شنبه شب برای شرکت در نشست فوق العاده
سازمان همکاری های اسالمی راهی جده شد .این نشست به درخواست عربستان و برای رسیدگی به موضوع حمله به
سفارت و کنسولگری عربستان در ایران تشکیل می شود.

وی به پاسخ نامه رئیس جمهور درباره برجام و برچیده شدن
تحریم های اقتصادی اش��اره و عنوان کرد :معظم له در عین
تشکر از دولت و تیم مذاکره کننده صراحت ًا از رفتار آمریکایی
ها س��خن به میان آورده و خواستار هوش��یاری دولت و ملت
شده اند .وی تصریح کرد :راهی جز رعایت اصول مقام معظم
رهبری درباره اقتصاد مقاومتی نداریم با این روش می توانیم
در برابر توطئه های دشمن مصون بمانیم .دکتر حدادعادل
ادامه داد :اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی اسالمی دو روی
یک سکه هستند و ما نمی توانیم به سبک غیراسالمی زندگی
کنیم و به اقتصاد مقاومتی اسالمی دست پیدا کنیم .نماینده
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت :امروز دشمن
برای مقابله با انقالب اسالمی در صدد نفوذ است ولی مقام
معظم رهبری مانند دیده بانی از آینده م��ا را از هر گونه نفوذ
مصون داشته و ریشه آن را نفوذ فرهنگی قلمداد می کنند.
وی با اش��اره ب��ه این ک��ه بای��د مراقب نفوذ سیاس��ی باش��یم
افزود :مقام معظم رهبری فرمودند دشمن در صدد نفوذ در
انتخابات است ،امروز روز امتحان است ما باید والیت پذیری
را با بصیرت تمام نشان دهیم.

••من یک وکیل پایه یک دادگستری هستم،
تاکنون اقدامی برای انصراف از دریافت یارانه
نکردم و همچنان یارانه من پرداخت می شود،
وقتی یارانه امثال من که همه اطالعات شغلی
و درآمدی مان معلوم و در دسترس است قطع
نمی شود ،خدا می داند چقدر افراد دیگر که
به یارانه نیازی ندارند ،یارانه شان قطع نشده
است.
••در حال حاضر بازار پس از پرداخت یارانه 45
هزار تومانی دارای رونق فراوان و مردم دارای
جنب و جوش و فعالیت و حرکت و زندگی می
شوند.
••آقای نوبخت وقتش نشده ،یارانه را افزایش
بدهید؟ خیلی کم است.
••تو را به خدا صفحات روزنامه را بزرگ تر کنید
مثل قبل خودتان می دانید بسیاری از مردم
چشمانشان ضعیف است.
••ک��اش آق��ای نخعی قبل از مقایسه نجف و
مشهد ،برای ایجاد قبرستان در مرکز شهر،
شرایطی مثل جمعیت و تراکم و آلودگی هوا
و ...را هم با نجف مقایسه می کرد.
••واقعا دیگر پیامک های تبلیغاتی ایرانسل و
همراه اول خسته کننده شده است هیچ کس
هم جهت لغوشان جوابگو نیست؟ قابل توجه
مسئوالن.
••بانک صادرات با وجود قولی که برای پرداخت
سپرده ه��ای میزان داده ،به تعهدش عمل
نکرده است .به پایان دی ماه رسیدیم آخرین
مبلغ بیست میلیون بوده ،ولی دو هفته است
که هیچ خبری نیست.
••خراسان دلبند :ارزش تو به کوچکی و بزرگی
نیست تو حرف حساب بی ترس بنویس و آن
ق��در کوچک ب��اش به ان��دازه میکروچیپ باز
هم با ارزشی .ارزش جراید به سایز نیست به
محتواست.
••درود بر روحانی و ظریف که دیپلماسی ادب و
درایت و توان ایرانی را با هدایت رهبری معظم
به دنیا نشان دادند و تشکر از روزنامه بی طرف
خراسان.
••مطلب راج��ع ب��ه تعطیلی سونوگرافی را

پیامك2000999 :

نمابر051 37615042 :

خواندم تأسف خوردم .این که دکترها این کار
را انجام می دهند به خاطر ویزیت است برای
آن که  30تا  40تومان می گیرند و روزی 50
تا  60مریض تا ساعت یک یا دوی نصف شب
و هر نفر را ده دقیقه بیشتر ویزیت نمی کنند
خوب حق دارند چون کفاف خرج زندگیشان را
نمی دهد .لطف ًا چاپ کنید شاید به وجدانشان
مراجعه کنند و خجالت بکشند.
••دو روز است که به خاطر کوچک شدن روزنامه
و ریز بودن نوشته ها مجبور شده ام روزنامه را
ب��ا ذره بین بخوانم ب��ا وج��ود داش��ت��ن عینک
نزدیک بین...
••دک��ت��ر ظ��ری��ف وزی���ر خ��ارج��ه در مصاحبه
تلویزیونی خود ،برای رفع اختالفات داخلی و
جناح های سیاسی هم یک بر جام نوشت باشد
که عده ای از شرم عرق بریزند و دیگر برای
منافع مردم زیان درست نکنند و کشور را به
تنش نکشند.
••بعد از سی و دو سال کار به عنوان سرپرست و
رئیس و مسئول قسمت ،وقتی کلمه مستمری
بگیر را می شنوم با حقوقی که دریافت می کنم
فکر می کنم صدقه است!
••پیشنهاد می شود زین پس به جای واژه غریب
و نامأنوس زمستان ،از کلمه پیش بهار استفاده
شود.
••لطف ًا والدین دبستانی ها دقت بیشتری در
دادن جایزه از طرف مدرسه به فرزندانشان
بفرمایند شاید دی��گ��ران ت��وان تهیه جوایز
گرانقیمت را نداشته باشند دخترم هر روز به
خانه آم��ده ،گله می کند چرا فرشته مهربان
برای من جایزه بزرگ نمی آورد.

پیگیریحرفمردمدرسوژههایدرخواستی 2000999
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کرس شارژ بابت مسابقات
پیامکی

خراسان
رضوی
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نبود نظارت در بازار تخفیف
ها و حراجی ها

خراسان
رضوی

سیاسی
اظهارات آیت ا...واعظ طبسی درباره تایید و ردصالحیت ها
و نظارت استصوابی
نماینده ولیفقیه در استانهای خراسان با اشاره به
برخی اختالف نظرها درباره وظایف شورای نگهبان
گفت :این اختالف نظرها ناش��ی از برداش��تهای
متفاوت از قانون است.
ب��ه گزارش  فارس به نق��ل از پایگاه اطالعرس��انی
آس��تان قدس رضوی ،آیتا ...عباس واعظ طبسی
در دی��دار با اعضای هیئ��ت نظارت ب��ر انتخابات در
خراس��ان رض��وی اظه��ار ک��رد :معتقدم اش��کالی
در قان��ون وج��ود ن��دارد و تکلیف ش��ورای نگهبان،
هیئتهای نظارت ،مالکه��ا ،معیارها و همه آنچه
باید رعایت شود ،روشن است.
وی گفت :بر اساس قانون اساسی ،نظارت شورای
نگهب��ان ی��ک نظ��ارت اس��تصوابی اس��ت و نظارت
استطالعی نیست ،اما در عین حال عدهای نظارت
را استصوابی نمیدانند ،این نوع تفکر از روی غرض
ورزی نیست ،بلکه نوع متفاوت درک و برداشتشان
از قانون است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مجلس
شورای اسالمی یک دست و متشکل از اندیشههای
مش��ابه نمیتوان��د مجل��س فعال��ی باش��د ،اف��زود:
مجلسیکهازنقطهنظرتفکریکدستوبستهباشد،
راه را برای اظهار نظر ،بحث و گفتوگو میبندد.
آی��تا ...واعظ طبس��ی تأکید کرد :بای��د دارندگان
س�لایق مختلف احس��اس کنن��د ک��ه میتوانند در
مجلس شورای اسالمی حضور داشته باشند ،البته
به ش��رط آنکه ایمانش��ان به انقالب ،قانون اساسی
و والیت درست باش��د و این موضوع تشخیص داده
شود.
عض��و مجل��س خب��رگان رهب��ری گفت :مجلس��ی
میتواند به دولت و انقالب کمک کند که از نیروهای
پاک ،معتقد به اسالم و والیت و برخوردار از پایههای
مستحکم فکری تشکیل شده باشد.
ت ا ...واعظ طبسی اظهار امیدواری کرد ،با تالش
آی 
منطقیواصولیمسئوالن،چیدمانمجلسشورای
اس�لامی به گونهای باش��د ک��ه تفکره��ای متفاوت
با حفظ اعتقاد و ایم��ان به قانون اساس��ی و انقالب
اسالمی بتوانند به آن راه یافته و بحثهای اصولی و
اساسی را مطرح کنند.
عضومجمعتشخیصمصلحتنظامضمنقدردانی
از تالشه��ای هیئ��ت نظارت ب��ر انتخاب��ات گفت:
روش��ن اس��ت که بررس��ی صالحی��ت  854نفر در
اس��تان ،به ویژه برای اف��رادی که به خاط��ر ایمان و
اعتقاد به نظ��ام و نش��ان دادن حرک��ت رو به جلوی
جامعه و جمهوری اسالمی سعی و تالش میکنند،
کار سادهای نیست.
وی ب��ا ی��ادآوری حساس��یت و اهمیت کار ش��ورای

نگهب��ان و هیئتهای نظ��ارت بر انتخاب��ات گفت:
بنا به فرم��وده مقام معظم رهبری ،ه��ر فردی که در
انتخاب��ات ثبتن��ام میکند ی��ک ح��ق دارد و ما که
معتقد به اجرای عدالت هستیم باید به طور کامل در
استیفای حقوق افراد دقت کنیم.
تولیت آس��تان ق��دس رضوی ب��ا تأکید ب��ر ضرورت
دقت نظر در مالکها و معیارهای س��نجش افکار،
اعتقادات و پایههای فکری داوطلبان گفت :ممکن
است افرادی سابقه خوبی نداشته باشند ،ولی امروز
به آغوش ملت ،اسالم و انقالب بازگشتهاند.
آیت ا ...واعظ طبس��ی اف��زود :در نقط��ه مقابل هم
ممکن اس��ت ع��دهای به والی��ت و دین��داری تظاهر
کنند ،در حالی که معنی والی��ت را نمیفهمند و بر
این اساس به آن عمل هم نکردهاند و نمیکنند.
وی بی��ان کرد :یک��ی از م��واردی که انس��ان باید در
پیشگاه خداوند متعال پاس��خگو باشد ،حقالناس
اس��ت و خداون��د از آن نمی گ��ذرد ،از ای��ن رو باید با
دقت ،اطراف و جوانب قضایا را س��نجید و با عجله و
شتاب نیز تصمیم نگرفت.
عضومجلسخبرگانرهبریاظهارکرد:بعض ًاگفتن
جملهای به موقعیت اجتماعی یک فرد لطمه میزند
یااینکهخدایناکردهبهخاطرسوءبرداشت،افرادی
که صالحیت ندارند ،وارد مجلس می شوند.
آی��ت ا ...واعظ طبس��ی در ای��ن دی��دار با اش��اره به
حوادثی ک��ه در دوران زعامت مق��ام معظم رهبری
به وقوع پیوس��ت ،گفت :در این دوره اتفاقات بسیار
فوقالع��ادهای را ش��اهد بودی��م ک��ه ب��ه ی��ک تدبیر
حکیمان��ه نیاز داش��ت و این ام��ر به خوبی از س��وی
رهبر معظم انقالب انجام گرفت ک��ه نمونهای از آن
مذاکرات هستهای است.
البته معن��ی مذاکرات این نیس��ت که هم��ه چیز ما
به مذاکره و تحریم بس��تگی داش��ت ،ما ایس��تادیم،
مقاومت کردیم ،دستورات رهبری را عمل کردیم و
به نتیجه رسیدیم.تولیت آستان قدس رضوی اظهار
امیدواری کرد در آینده هم بر اس��اس عمل کامل و
اعتقاد به راه و روش معظم له مس��یر هستهای ادامه
پیدا کند.

جناب آقای دکتر روحانی نژاد
مدیرکل محترم دامپزشکی
استان خراسان رضوی

انتخاب شایسته آن مجموعه محترم را به عنوان
ادارهبرتردرمیانسایرادارات،کهباتالشجنابعالی
و کلیه همکاران کسب گردیده تبریک عرض نموده و از
خداوند متعال توفیق روزافزون را برایتان خواهانیم.

مدیریت شرکت جوانه خراسان
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