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پنج شنبه ١٤ ارد�بهشت ١٣٩١ . ١١ جماد� الثان ١٤٣٣. شماره١٨١٠٩

خبر

واكنش فرمانده قرارگاه پدافند هوايى به رزمايش كشورهاى عربى در خليج فارس
فارس-فرمانده قرارگاه پدافند هوايى خاتم االنبيا(ص) ، با اشاره به برگزارى رزمايش 
كشورهاى عربى در خليج فارس گفت: برگزارى رزمايش ها دليلى بر اين نيست كه حتما 
مشكلى پيش بيايد، اين رزمايش ها براى آمادگى توان رزم است و كشورهاى عربى هم 
حس مى كنند براى آمادگى توان رزمشان بايد رزمايشى داشته باشند.امير سرتيپ فرزاد 

اسماعيلى  تاكيد كرد: اما وظيفه ما هوشيارى، بيدارى و آمادگى بيش از پيش است. ما 
هميشه و به صورت 24 ساعته به هوش و به گوش هستيم.در همين حال  پايگاه خبرى 
عربى بحرين نت از مشاركت و نظارت فرماندهان نظامى آمريكا و انگليس در رزمايش 

اخير نيروهاى "سپرجزيره" در خاك امارات خبر داد.

توافقنامه امنيتى آمريكا و افغانستان؛ رويكرد انتخاباتى و مخاطرات امنيتى 
 محمد ابراهيم طاهر�ان

 سفير پيشين ایران در افغانستان و پاکستان 

در ساعات پا�ان� دوشنبه شب گذشته روسا� 
توافقنامه ا�  افغانستان  و  آمر��ا  جمهور 
٨فصل ومبنا�  راهــبــرد� را امضا (ردند (ه دارا� 
هم�ار� همه جانبه امنيت�، سياس�، اقتصاد� و ... بين 
افغانستان و آمر��ا در ١٠ سال آ�نده است. براساس ا�ن 
توافقنامه ا�ن هم�ار� ها بعد از تار�خ رسم� خروج �عن� 
سال ٢٠١٤ نيروها� ناتو از افغانستان آغاز م� شود.

هم چنين براساس اخبار منتشر شده در ا�ن توافقنامه 
ا�جاد پا�گاه ها� نظام� توسط آمر��ا د�ده نشده و قرار 
است ط� �N سال آ�نده (ميسيون مشترL از طرفين 
پا�گاه ها� نظام� در  ا�ــجــاد  و  ـــاره هم�ار� ها  درب
افغانستان با ��د�گر مذا(ره (نند.آن چه درابتدا درباره 
ا�ن توافقنامه جلب نظر م� (ند شيوه امضا� آن است 
درحال� (ه �N اقدام سياس� و امضا� توافقنامه ا� به 
ا�ن اهميت نيازمند مقدمات و موخرات� است استفاده از 
اصل غافلگير� در امضا� ا�ن توافقنامه ا�ن سوال را پيش 
م� آورد (ه آ�ا (ابل و واشنگتن در سطح� از روابط قرار 
دارند (ه ٢ رئيس جمهور م� توانند برخالف عرف موجود 
در عرصه بين الملل به امضا� ا�ن سند مهم مبادرت (نند 
اگر ا�ن گونه است پس چطور مم�ن است چنين تفاهمنامه 
مهم� (ه هنوز مفاد آن به اطالع مراجع قانون� افغانستان 
نرسيده در دل شب به امضا رسيده است ا�ن �N ا�راد 
بزرگ به چنين قرارداد� است (ه در دل شب و با حضور 
شبانه رئيس جمهور آمر��ا در (ابل به امضا رسيد و ا�ن 
ســوال پيش م� آ�د (ه چه علت� چنين وضعيت� را به 

طرفين تحميل (رده است. 
اما سوال دوم ا�ن (ه آ�ا اصوال چنين توافقنامه ا� قابليت 

اجرا�� و عمليات� دارد �ا خير؟ 
در پاسخ به ا�ن سوال ها با�د گفت: به نظر م� رسد طرفين 
در ا�ن توافقنامه از شرا�ط ��سان� برخوردار نيستند و به 
خصوص به نظر م� رسد اوباما در بحث ها� انتخابات 
ر�است جمهور� ا�ن (شور قصد بهره بردار� از ا�ن 
موضوع را داشته باشد. ضمن ا�ن (ه امضا� ا�ن توافقنامه 
پس از (شته شدن بن الدن توسط آمر��ا صورت م� گيرد.
اگر ا�ن چند مولفه را در (نار ��د�گر قرار بدهيم م� توان 

به اهداف (وتاه مدت امضا� ا�ن توافقنامه پ� برد. 
��� از ا�ن اهداف امتياز دادن (ابل به مقامات آمر��ا در 
اوج (ارزار انتخابات ر�است جمهور� آمر��ا است.اما در 
ا�ن باره (ه ا�ن قرارداد چه تاثير� بر امنيت افغانستان 
خواهد داشت با�د گفت امــروز (ه نيروها� ٣٧(شور 
در افغانستان برا� ا�جاد امنيت در افغانستان مستقر 
هستند، امنيت افغانستان به گونه ا� است (ه امضا� 
توافق� به ا�ن مهم� به دليل نابه سامان بودن اوضاع 

امنيت� در سفر بدون اعالم قبل� انجام م� شود. 
قاعدتا وقت� ٣٧ (شور نتوانستند شرا�ط مطلوب امنيت� 
را ا�جاد (نند بعيد است (ه آمر��ا به تنها�� بتواند در آ�نده 
اوضاع بهتر� را در افغانستان برقرار (ند.و ن�ته مهم تر در 
ا�ن مسئله ا�ن است (ه آ�ا ت�يه بر حما�ت خارج� ام�ان 
دوام را بــرا� �N حا(ميت فراهم م� (ند حداقل در 
افغانستان پاسخ منف� است.شاهد ا�ن ادعا رو��رد اف�ار 
عموم� افغانستان در سده ها� گذشته نسبت به نيروها� 
اشغالگر انگليس� و بعد نسبت به شورو� سابق است. چرا 
 N� حر(ت تاثيرگذار باشد N� ه ا�ن اقدام بيش از ا�ن (ه)
باز� سياس� است.از سو� د�گر حضور نيروها� خارج� 
در افغانستان هز�نه ها�� به همسا�گان افغانستان و به 
خصوص جمهور� اسالم� ا�ران تحميل (رده است.پرواز 
 Lا بر فراز خا�هواپيماها� جاسوس� بدون سرنشين آمر�
جمهور� اسالم� ا�ران (ه اسناد و مدارL آن بدست 
آمده، حما�ت ها�� (ه به طور مستقيم و �ا غيرمستقيم از 
جر�ان افراط� و �ا گروهN ها� ترور�ست� در شرق (شور 
صورت م� گرفت و هز�نه ها�� از ا�ن دست  به (شورها� 
ــت.در ا�ن  د�گر از جمله پا(ستان نيز تحميل شده اس
ارتباط اگرچه هنوز چين به عنوان همسا�ه د�گر افغانستان 
وا(نش� نداشته اما ا�ن اقدام مورد تا�يد آنها نيست.چرا 
(ه موقعيت ژئوپلتيN وضعيت تار�خ� افغانستان نشان 
داده ا�ن نوع توافقنامه ها از مش�الت امنيت� افغانستان 
نخواهد (است. افغانستان در سياست خارج� روسيه 
در حوزه خارج نزد�N روسيه تعر�q م� شود. روس ها 
نيز هيچ گونه وا(نش� در تا�يد ا�ن توافقنامه تا ا�ن لحظه 
قدرت ها�  م� دانند  منطقه  نداشته اند.(شورها� 
فرامنطقه ا� (ه امروز در افغانستان نيرو دارند به ميزان 
حضورشان در ا�ن (شور به آنها هز�نه تحميل م� (نند.
به طور (ل� گذشته افغانستان نشان داد حضور �N عنصر 
فرامنطقه ا� در افغانستان آن هم در درازمدت در قالب 
چنين پيمان ها�� نه به نفع افغانستان و نه به نفع منطقه 
است.از سو� د�گر راه�ار طبيع� تامين امنيت پا�دار 
در افغانستان تقو�ت نهادها� پيش بين� شده درقانون 
اساس� افغانستان و ارتقا� روابط منطقه ا� با همسا�گان 

ا�ن (شور است.
چرا (ه هدف از امضا� ا�ن دست توافقنامه ها چيز� فرا� 
مفاد آن است به خصوص در توافقنامه اخير (ه نگاهش به 

(ارزار انتخابات ر�است جمهور� آمر��ا معطوف است.
از سو� د�گر پيش بين� م� شود ا�ن اقــدام با وا(نش 
منف� اف�ار عموم� افغانستان روبه رو شود به خصوص 
موضوع مصونيت قضا�� سربازان آمر��ا در افغانستان.
دولت افغانستان نبا�د ا�ن ن�ته را فراموش (ند (ه ا�ن حق 
مردم افغانستان ونهادها� منتخب مردم است (ه نسبت 
به مجموعه وقا�ع� (ه در (شورشان اتفاق م� افتد اعالم 

موضع (نند و تصميم گير� نما�ند.

  واقعا نم� دانم چه بگو�م! ٣ � بار رفتم (اف� نت 
برا� عدم انصراف ول� سا�ت بسته بود (م� برا� 
وقت مردم ارزش قا�ل شو�د. هر (س را م� د�دم 
مثل خودم از قشر متوسط و ضعيq بود. د�گر مردم 

خسته شدند!
 � ا�ن طور (ه شما نوشته ا�د تمام اجناس بازار تقلب� 

است چرا ف�ر قيامت نيستند!
 � معلم هستم و بــا افتخار بــر دســتــان پينه بسته 
(ارگران (شورم بوسه م� زنم ول� متاسفم برا� آن 
(ارگر� (ه اختالس ٣ هزار ميليارد� را رها م� (ند 

و به بيمه طال�� معلمان ا�راد م� گيرد!
 � در مد�نه غيرمسلمان راه نم� دهند! چه خوب بود 
(ه حداقل به خاطر احترام به امام رضا(ع) هم (ه شده 
مقدار� مراعات حجابمان را ب�نيم تا آن امام (ع) هم 

شفاعت ما را ب�ند. 
 � سالم، آقا� برند راجع به روز (ارگر گزارش قشنگ� 

بود. لطفا برا� روز معلم هم بنو�سيد.
 � قرار بود به (سان� (ه در مصرف بنز�ن صرفه جو�� 
(نند جا�زه بدهند اما حاال م� خواهند سهميه بنز�ن 
صد تومان� شان را (ه مردم ذخيره (رده اند و حقشان 
است باطل (نند و تا آخر ماه هم ضرب االجل تعيين 

(رده اند. واقعا از ا�ن همه ب� مسئوليت� متاسفم.
 � شعار اتوبوسران�: افزا�ش دوبــرابــر� ناوگان 
اتوبوسران� مشهد ط� ٣سال. حقيقت تلخ: افزا�ش 
دوبرابر� بها� خدمات اتوبوسران� فقط در �N سال! 
 � چرا به مناسبت هفته معلم از مش�الت و معضالت 
آموزش� گزارش تهيه نم� (نيد؟ تعر�q تو خال� (ه 

باعث بدبين� م� شود!؟
 � تا زمان� (ه قانون حما�ت از مصرف (ننده به 
ــرا� خر�د  ــردم ب ــرا نشود م درســتــ� تصو�ب و اج
(االها� ا�ران� (متر تما�ل خواهند داشت (ه البته 

ضررش متوجه (ارگران عز�ز م� شود. 
 �خيل� دوست دارم بدانم ا�ن همه پول تبليغات 
گسترده در روزنامه، پال(ارد پارچه ا� و ... (ه هر 
روز بيشتر از �N ميليارد تومان است چطور تهيه 

م� شود؟ 
 � چرا صدا و سيما از سير صعود� نرخ بي�ار� در 
ا�ران نم� گو�د؟ چسبيده به نرخ بي�ار� در اروپا؛ 
به خدا ما جوان ها چه تقصير� دار�م؛ با ليسانس 
(ار نبود از سر بي�ار� فوق ليسانس گرفتيم اما هر 
سال در�غ از پارسال؛ گوش ما پر شده از خبرها� 

ناتوان� اروپا. 
 � گزارش «قبال از آب (ره م� گرفتند...» را خواندم 
از مسلمان� خودم در (شور اسالم� و منتظران امام 

زمان (عج) شرمنده شدم. 
 � جامعه ما از درون در حال تبد�ل شدن به جامعه 
ليبراليست� است (ه در آن فقط منافع شر(ت ها� 

بزرگ و درآمدها� هنگفت مد�ران اهميت دارد نه 
سرنوشت (ارگران! 

 � لطفا در صفحه خانواده و سالمت ا�ن قدر از مواد و 
ميوه ها� عجيب وغر�ب (ه در ا�ران �افت نم� شود 

ننو�سيد!
 � با پلمب (ردن (افه سنت� ها جوانان به موادمخدر 
رو م� آورند و ا�ن �عن� نابود� قشر جوان ممل�ت. 
مسئوالن آگــاه باشند با پلمب (ــردن (ــار درست 
نم� شود و مش�ل رفع نم� شود. ا�ن مسئله با�د 
فرهنگ ساز� شود با�د ز�ر ساخت ها فراهم باشد. 

 � ســالم، خيل� جالب است در هفته بزرگداشت 
معلم آن وقت از مد�ران و موسسان مدارس تجليل 

م� (نند! 
 � باز سونام� ر(ود مس�ن شروع شد اميدوارم ا�ن 
روند ادامه پيدا (ند تا دست دالالن طمع (ار مس�ن 

(وتاه شود.
ساله   از روزنامه خراسان استدعا دارم (ه عمل�رد ٤ �
مجلس هشتم را با حضور (ارشناسان و مسئوالن و 
مردم و منتقدان در معرض نقد و بررس� موش�افانه 

قرار دهد و نتيجه آن را به نظر مردم برساند! 
 � در جواب (س� (ه م� گو�د ساختمان ها� بلند 
و برج ها� ز�با� اطراف حرم به مشهد اعتبار داده 
با�د گفت نه مشهد بل�ه تمام (شور اعتبارش به حرم 

با بر(ت حضرت رضا(ع) است.
 � (سان� (ه به مد�نه مشرف شده اند مشاهده 
(ــرده انــد (ه هتل ها و ساختمان ها� تجار� با 
فاصله ز�اد از حرم نبو� ساخته شده است به طور� 
(ه ده ها هزار زائر و سا(نان شهر مد�نه در اوقات نماز 
به راحت� در اطراف حرم مستقر م� شوند آ�ا با�د در 
شهر امام هشتم (ع) مغازه بستن� فروش� �ا سالن 
غذاخور� و اسباب باز� فروش� و نظا�ر آن به حرم 
رضو� متصل باشد؟ بازساز� بافت فرسوده شهر 
(امال منطق�، ول� ب� توجه� به قداست حر�م حرم 

در نحوه ساخت و سازها با (دام دليل؟ 
 � شير  و عمده مشتقات آن اصل� تر�ن مواد مصرف� 
در مهم تر�ن وعــده غذا�� مــردم �عن� صبحانه و 
حت� شام است با افزا�ش قيمت مواد لبن� به اجبار 
مصرف (اهش و بيمار� افــزا�ــش �افته اســت به 
محترم  مسئوالن  از  تغذ�ه  (ارشناس   N� عنوان 
سالمت و بهداشت (شور تقاضا دارم بــرا� حفظ 
سالمت جسم� و روان� مردم و جامعه و (م (ردن 
هز�نه ها� معلوليت ها و درمان و دارو به و�ژه برا� 
افراد (م درآمد، همانند �ارانه نان، �ارانه شير هم 

تصو�ب شود. 
ميليارد دالر (اال �عن� اختالل در   واردات ١٤ �

توليد مل� در سال حما�ت از توليد مل�!
 � در همه (شورها�� (ه مترو دارند وقت� مترو شروع 

به حر(ت �ا توقq م� (ند احساس نم� شود ول� در 
مشهد با�د دست به گيره باش� تا پرت نشو�. امان از 

ا�ن وسا�ل چين�!
 من �ه جــوان ٣٠ � ساله هستم. واقعا تــورم (مر 
مردم را ش�سته هيچ مسئول اجرا�� به ف�ر مهار 
تورم نيست چه لزوم� دارد با ا�ن همه تحر�م و تورم 
ناش� از هدفمند� �ارانه ها فشار اقتصاد� (ه 
مردم تحمل م� (نند باز هم مرحله دوم هدفمند� 

�ارانه ها اجرا شود.
 � ما هنوز هدفمند� مرحله اول برا�مان جا نيفتاده 
دار�ــم ز�ر گران� له م� شو�م آن وقت مرحله دوم 

م� خواهد شروع شود به چه قيمت�؟
 بهتر�ن راه برا� مبارزه با گران�، ٢٤ � ميليارد دالر 
واردات! خدا بر(ت بدهد به ا�ن پول نفت!! اگر ا�ن 
پول صرف حما�ت از (شاورز؛ دامــدار؛ صنعت (ار 

شود تورم (نترل نم� شود؟!
 � ســالم، به چه دليل تأمين اجتماع� نــرخ بيمه 

ساختمان ساز� را دو برابر (رده است؟
 � با سالم، چقدر خوب م� شد اگر �N صفحه (امل 
با تيتر درشت تر را به صفحه حرف مردم اختصاص 
م� داد�د تا برخ� مسئوالن درد مردم را بفهمند، 
گران� بيداد م� (ند از پس مخارج ســرســام آور 

زندگ� با ا�ن درآمدها� (م برنم� آ�م.
 � شما را به خدا د�گر به برخ� صندوق ها� مال� و 
اعتبار� (ه با رباخوار� درگيرند مجوز ندهيد چون 
٨٠ درصد درآمدمان برا� آن هاست و خون مردم را در 

شيشه م� (نند و هر روز قارچ گونه افتتاح م� شوند.
 � از زمان� (ه جر�مه ها� رانندگ� افزا�ش پيدا 
(ــرده، مــردم بيشتر از چــراغ قرمز عبور م� (نند. 

ظاهرا نظارت و (نترل� هم وجود ندارد!
 � (سان� (ه به بهانه ز�باساز� حرم و دفاع از رفاه 
زائران، از مرتفع ساز� در اطراف حرم رضو� دفاع 
م� (نند فقط به ف�ر منافع و جيب خود هستند 
ترافيN انسان� و خودرو بعد از افتتاح ساختمان ها� 
 Nـــدون ش ـــود. ب ــد ب ــواه ــ� خ ــدن اطــــراف حـــرم د�
خيابان ها� اطراف حرم در آ�نده فقط توان استفاده 

عابران را خواهد داشت.
 � دادن �ارانه شير به دامدار و (ارخانه ها� توليد 
مــواد لبن� تا (نون تأثير مثبت� در (نترل قيمت 
لبنيات نداشته است ز�را قيمت محصوالت توليد� 
به  رو  همچنان  مربوطه  مسئوالن  تهد�د  با  حت� 
افزا�ش است و توليد فرآورده ها�� نظير بستن� 
با توجه به افزا�ش تقاضا� فصل� بيشتر سودآور 
خواهد بود لذا تعيين نرخ بر اساس قيمت (ارشناس� 
هز�نه ها و سود معقول در هر استان و تخصيص �ارانه 
شير به افــراد واجد شرا�ط راه�ار منطق� (نترل 

قيمت لبنيات خواهد بود.

 رهبر انقالب در اجتماع هزاران نفر از فرهنگيان سراسر كشور:

ملت ايران بار ديگر روز جمعه موقع شناسى خودرا به نمايش مى گذارد
مهمتر از تهيه سند تحول بنياد�ن آموزش و پرورش اجرا� ا�ن سند تحول است

رهبر معظم انقالب اسالم� صبح روز گذشته در د�دار هزاران نفر از معلمان سراسر كشور، ضمن 
تبيين جا�گاه رفيع و نقش ب� بد�ل معلم، در پا�ه ر�ز� جامعه ا� سرآمد و مبتن� بر فضيلت ها� 
انسان� و علم و دانش، لزوم برنامه ر�ز� دقيق برا� اجرا� سند تحول بنياد�ن در آموزش و پرورش را �ادآور 
شدند و با اشاره به مرحله دوم انتخابات مجلس شورا� اسالم� تأكيد كردند: ملت ا�ران روز جمعه �كبار د�گر 
با حضور در صحنه، هوشيار�، بصيرت و موقع شناس� مثال زدن� خود را به نما�ش خواهد گذاشت.به گزارش 
ا�سنا حضرت آ�ت ا... خامنه ا� در ا�ن د�دار كه در ا�ام بزرگداشت روز معلم برگزار شد، ضمن گراميداشت 
�اد و خاطره استاد شهيد آ�ت ا... مرتض� مطهر� و تبر�ك روز معلم ، در بيان جا�گاه واال و ارزشمند معلم 
افزودند: مهمتر�ن و�ژگ� معلم ا�ن است كه انسانها�� با استعدادها، عواطq، احساسات و ظرفيت ها� 
فراوان در اختيار او قرار دارند و تالش و ابتكار معلم م� تواند از ا�ن كودكان و نوجوانان، دانشمندان برجسته 

و انسان ها� صالح، دانا و توانا بسازد. 
توصيه به آحاد مردم، آموزش و پرورش و خود معلمان برا� قدرشناس منزلت و جا�گاه معلم ▪ 

حضرت آ�ت ا... خامنه ا�، آحاد مردم، آموزش و پرورش و خود معلمان را به قدرشناس� منزلت و جا�گاه معلم 
توصيه و خاطرنشان كردند: عملكرد صحيح، با تدبير و دلسوزانه معلم، قطعًا م� تواند بنيان مستحكم� را 
در جامعه پا�ه ر�ز� كند كه بسيار� از مشكالت فرهنگ�، اخالق� و رفتار�، در آن حل شده باشد.ا�شان 
همچنين با اشاره به فراگير� ب� بد�ل وزارت آموزش و پرورش در سراسر كشور و حت� در دورتر�ن نقاط، 
مسووليت ا�ن وزارتخانه را مضاعq دانستند و افزودند: در سال ها� اخير اقدامات قابل تقد�ر� در آموزش 
و پرورش انجام شده كه مهمتر�ن آنها تهيه سند تحول بنياد�ن است اما رسالت اصل�، اجرا� ا�ن سند تحول 
است. رهبر انقالب اسالم� تأكيد كردند: الزمه اجرا� سند تحول بنياد�ن در آموزش و پرورش، برنامه ر�ز� 

دقيق و تهيه نقشه راه و عمل به آن، تا رسيدن به اهداف تعيين شده است. 
حضرت آ�ت ا... خامنه ا� با اشاره به اهميت بسيار باال� آموزش و پرورش در كشور و نقش آن در تربيت 
صحيح جوانان و ترو�ج فضائل اخالق� در جامعه، خاطرنشان كردند: آموزش و پرورش با�د برا� نوجوانان 
و جوانان الگو ساز� كند كه بهتر�ن الگوها نيز نوجوانان و جوانان شهيد هستند ا�شان افزودند: با�د رفتار 
و صفات ارزشمند شهدا از جمله غيرت، همت، صداقت، سالمت، فداكار�، بينش واال، رفتار نيك با مردم 
و پدر و مادر  و همچنين دوستان در مقابل چشم نسل جوان امروز قرار داده شود. رهبر انقالب اسالم� 
خاطرنشان كردند: عالوه بر آموزش و پرورش، دستگاه ها� تبليغات�، صدا و سيما، دستگاه ها� دولت� و 
روحانيون نيز در معرف� الگوها و الگوساز� در جامعه، مسئوليت سنگين� بر عهده دارند. حضرت آ�ت ا... 
خامنه ا� در بخش د�گر� از سخنان خود با اشاره به مرحله دوم انتخابات نهمين دوره مجلس شورا� 
اسالم� افزودند: ملت ا�ران همواره هوشيارانه و در لحظه الزم، كار به هنگام را انجام داده است كه نمونه 
بارز آن حضور گسترده و درخشان مردم در مرحله اول انتخابات مجلس در اسفند ماه بود كه ا�ن موقعيت 

شناس� تأثير خود را هم گذاشت.
 ا�شان با اشاره به تمام نشدن كار انتخابات مجلس نهم، تأكيد كردند: ملت ا�ران با قدم بلند� كه در روز جمعه 
پانزدهم ارد�بهشت برخواهد داشت و با حضور در پا� صندوق ها� رأ� و كامل كردن مجلس نهم، بار د�گر 

موقع شناس� خود را به دنيا نشان خواهد داد. 
ملت ا�ران دشمن خود را به خوب م شناسد و فر�ب تظاهر ر�اكارانه او به دوست را نم خورد ▪ 

رهبر انقالب اسالم� با تأكيد بر ا�ن كه در شرا�ط كنون� جهان ملت ها برا� دستياب� به موفقيت با�د 
هوشيارانه در صحنه باشند و ظرفيت ها� خود را به ميدان بياورند، افزودند: به لطq خداوند، ملت ا�ران، در 
صحنه حضور دارد و بصير و موقع شناس است و دشمن خود را هم به خوب� م� شناسد و فر�ب تظاهر ر�اكارانه 
او به دوست� را نيز نم� خورد. حضرت آ�ت ا... خامنه ا�، انتخابات را �ك� از مظاهر حضور در صحنه دانستند 
و خاطرنشان كردند: در شرا�ط كشمكش ميان قدرتها� ماد�، ملت ا�ران برا� ا�نكه بتواند از حقوق خود و 

نسلها� آ�نده دفاع كند، با�د همواره حضور در صحنه و هوشيار� را حفظ كند. 
ا�شان با تأكيد بر ا�ن كه افق آ�نده برا� ملت ا�ران بسيار روشن است، افزودند:  به فضل پروردگار قطعًا فردا� 
ا�ران اسالم� بهتر از امروز خواهد بود. در ابتدا� ا�ن د�دار آقا� حاج� بابا�� وز�ر آموزش و پرورش با اشاره 
به تصو�ب سند تحول بنياد�ن گفت: برا� اجرا�� شدن ا�ن سند، ١٢ كار گروه تخصص� در مركز و هفتصد 
و پنجاه ستاد در كشور تشكيل شده است. و� با اشاره به تغيير ساختار در آموزش و پرورش و افزا�ش ظرفيت 
پرورش� افزود: تشكيل معاونت تربيت بدن� و سالمت، برنامه ر�ز� برا� اجرا� نهضت مل� حفظ قرآن، 
ساخت �كهزار سالن ورزش�، برنامه ر�ز� برا� مراقبت از آسيب ها� اجتماع�، تكميل پوشش آموزش� در 

همه روستاها و توجه و�ژه به دانش آموزان نخبه از جمله اقدامات انجام گرفته است.

خوانندگان عزيز، ستون «حرف مردم» روزنامه خراسان
انعكاس دهنده صادق نظرات، انتقادات و مشكالت شما است.
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�ادداشت روز

رئيس قوه قضا�يه با تأكيد بر جا�گاه و�ژه نظارت در قانون اساس� 
گفت: با تعار�q من درآورد� نم� توان تعر�q قانون� نظارت را 
ز�ر سوال برد. به گزارش ا�سنا، آ�ت اهللا صادق آمل� الر�جان� در 
جلسه روز چهارشنبه مسئوالن عال� قضا�� تصر�ح كرد:  انتخابات 
مجلس در دور اول آثار سياس� بسيار مهم� در داخل و خارج از 
(شور به جا گذاشت و حت� موجب بروز اختالف  نظر در حا(ميت 
رژ�م صهيونيست� نسبت به نحوه به زعم آنها، برخورد با جمهور� 
اسالم� ا�ران شد. و� ادامه داد: حضور همنوا و وحدت آفر�ن مردم 
عمق تاثير مقام معظم رهبر� در (شور را نيز بر همگان روشن (رد و 
اميدوار�م در دور دوم انتخابات نيز شور و شوق انتخابات� و مشار(ت 
مردم� همچون هميشه باش�وه باشد. ر�يس قوه قضا�يه در بخش 
د�گر� از سخنان خود �ــادآور شد: گر چه در ميان هياهوها� 
سياس� و رسانه ا�، گاه� ارز�اب� درست و دقيق� از روند مبارزه 
با مفاسد صورت نم� گيرد اما روشن است (ه دستگاه ها� اجرا�� 
روند بهتر� را در پيش گرفته اند و قوه قضا�يه نيز عزم بيشتر� برا� 
مبارزه با مفاسد اقتصاد� و مفسدان داشته است .آمل� الر�جان� 
با تا(يد بر جا�گاه و�ژه نظارت در قانون اساس� به برگزار� اجالس 

اخير دستگاه ها� نظارت� اشاره (رد و افزود: از مجموعه سخنان 
مطرح شده در ا�ن هما�ش حساسيت ها� مسئوالن نسبت به 
جا�گاه و ضــرورت تقو�ت نظارت در (شور مشخص شد. و� با 
تشر�ح مفهوم نظارت از بعد نظر� و عمل� و مراتب آن و تا(يد بر 
ا�ن�ه نظارت و اجرا دو مقوله متفاوت از ��د�گر است، اظهار كرد:  
گاه� ناظر تنها به مسئله ا� و به روند� نظارت م� (ند تا از آن 
مطلع شود و گزارش (ند اما گاه� ناظر عالوه بر اطالع �افتن از 
روند امور و استعالم از آن در مقام مدع� نيز م� تواند وارد عمل شود 
و ا�ن مسئله را ما در شورا� نگهبان به خوب� م� بينيم (ه شورا� 
نگهبان به عنوان ناظر عالوه بر نظارت و استعالم و استطالع از روند 
انتخابات و شرا�ط (اند�داها م� تواند حسب قانون (اند�داها 
را رد �ا تا�يد و حت� پس از برگزار� انتخابات نتا�ج آن را تا�يد �ا 
باطل (ند. ر�يس قوه قضا�يه با بيان ا�ن�ه با تعار�q غيرحقوق� و 
من درآورد� از مفهوم نظارت نم� توان تعر�q قانون� مربوط به 
نظارت و حد و مرز و وظا�q مشخص شده قانون� آن را ز�ر سؤال 
برد، تا(يد (رد:  ا�ن تعبير (ه نظارت و ناظر با�د (مN (ننده مد�ر 
اجرا�� و معين او باشد، تعبير� دقيق و قانون� نيست و نم� توان 

گفت ناظر با�د (ار مد�ر را تسهيل (ند و ا�ن تعر�q ربط� به نظارت 
تعر�q شده در قانون برا� نهادها� نظارت� ندارد. آمل� الر�جان� 
انجام نظارت ها در چارچوب قانون را مسئله ا� بد�ه� و قابل  قبول 
دانست و خاطرنشان كرد: سازمان بازرس� (ل  (شور بر اساس 
نص قانون فقط ناظر به عنوان استعالم (ننده روند اجرا�� نيست 
بل�ه م� تواند به عنوان مدع� نيز ظاهر شود و ا�ن وظيفه نظارت� 
فراتر از استعالم و گزارش گير� است؛ همچنان (ه د�وان عدالت 
ادار� نيز در واقع دادگاه� نظارت� است (ه م� تواند فراتر از مقوله 
استعالم و استطالع، آ�ين نامه ها� اجرا�� را باطل (ند. و� �ادآور 
 qشد: قانون اساس� و سا�ر قوانين عاد� مصوب دوره ها� مختل
مجلس حد و مرز وظا�q ناظران را مشخص (رده و حسب ا�ن 
قوانين ناظر وظيفه اش ا�ن است (ه بررس� (ند آ�ا دستگاه ها� 
اجرا�� در چارچوب قانون به وظا�q خود عمل م� (نند �ا عمل 
نم� (نند و ا�ن طور نيست (ه ناظر در مقام معين و م�مل و قائم مقام 
مد�ر اجرا�� عمل (ند. ر�يس قوه قضا�يه گفت: البته ا�ن حرف هم 
درست است (ه اگر ناظر در مقام وظيفه نظارت� خود درست عمل 
(ند، مد�ر م� تواند با خيال راحت تر� (ار قانون� خود را انجام دهد.

رئيس قوه قضاييه: با تعاريف من درآوردى نمى توان تعريف قانون  از نظارت را زير سوال برد

آ  /٩١٠٤٢٠٣٩ ب  /٩١٠٤٣٦٠٣

 موسسه فرهنگی
 غيرانتفاعی معارف

سجادیه
 در پا�ه دوم راهنما�� برا� 

سال تحصيل� ٩٢-٩١ با شرط 
معدل ١٩ و آزمون ورود� 

ثبت نام م� نما�د.
٥٧ Lآدرس: (وهسنگ�١٠- پال

تلفن:٨٤٢٧٨٦٩ (٥خط)
٩١٠٣٥٦٦٤/ ب

اساتيد، مدیران و مربيان گرامی
ز�باتر�ن واژه ها� سپاس تقد�م 
شما (ه مهرتان  را صميمانه نثار 

هست� (ود(ان م� نما�يد
 Lهفته معلم مبار 

انجمن دوستداران کودک خراسان
٩١٠٤١٦٤٨/ ف

جناب آقاى محمدیان
 مدیریت محترم  شرکت معظم فجر بهمن 

بد�نوسيله ضمن قدردان� از برگزار� 
مسابقه طراح� مجموعه گردشگر� 

طرقبه، استمرار توفيقات آن مقام محترم و 
هم�اران معزز در هيئت مد�ره شر(ت را از 

خداوندمنان خواستار�م.
مدیریت  گروه مهندسين مشاور ومدیریت طرح 

٩١٠٤١٨١٩/ فشارنهاد  پارس

مبلمان، ميز نهارخورى و سرویس خوابفروشی 
 دست دوم به قيمت مناسب 
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