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بازی انگلیسی با امنیت
خلیج فارس

کاش آن پیرمرد این خبرها
را بشنود!

به نظر می رسد پــروژه امنیت مشارکتی که
کشورهای حاشیه خلیج فارس با یک بازیگر
بزرگ تر شروع کردند ،بدون نتیجه محکوم
به شکست شد ه و عمال نتوانسته دستاوردی
به دنبال داشته باشد .بر همین اساس شنیده
های دیگر حاکی است طرحی به عنوان طرح
اتحاد دریایی  -نظامی علیه ایــران در خلیج
فارس بهعنوانطرحامنیتجمعیکه هدفش
جایگزینی طرح دفاعی سپر عربی کشورهای
حاشیه خلیج فــارس   به همراه یک بازیگر
ب ــزرگ اســت مــطــرح شــد ه اس ــت .در واقــع
انگلستان در طرح جدید به دنبال تشکیل
یک ائتالف بزرگ بین المللی است تا هزینه
تزاحم با ایران را کاهش دهد و از سویی منافع
درگیر خود را تامین کند؛ در چنین شرایطی
سوال جدی مطرح می شود ،چرا آمریکا در
این ائتالف نیست و این اتحاد نظامی چقدر
واقعی است ؟!
اگر بخواهیم بخش دوم این ســوال را پاسخ
دهیم باید گفت ،تا زمانی که انگلستان یا
هرکشور دیگر به طــور جــدی تصمیم برای
ورود به خلیج فارس و تشکیل سامانه تهاجمی
همانند آمریکا [اعم از پایگاه نظامی تا نیروی
انسانی مخصوص] نداشته باشد ،هر نوع
مانور نظامی واقعی نیست و صرفا یک جنجال
تبلیغاتی بوده و در نهایت به دنبال دوشیدن
بیشتر کشورهای عربی اســت! همان طور
که به گفته سردار رمضان شریف ،سخنگوی
سپاه ،توقیف نفتکش انگلیسی در مقابل
چشم رزم ناو انگلیسی و بدون دخالت این رزم
ناو صورت گرفت و کشتی جنگی بریتانیایی
نتوانست واکنشی در مقابل اقــدام نیروی
دریایی سپاه نشان دهد .انگلیسی ها خوب
می دانند "ایران هراسی" رمز کارت اعتباری
است که دست دولت های عربی چون امارات
و عربستان نقد می شود! و به عنوان تشکیل
ائــتــاف دریــایــی صــرفــا ف ــروش تجهیزات و
تسلیحاتنظامیرابهکشورهایعربیسرعت
می بخشد و دالرهای نفتی را جذب می کند.
اما بخش اول سوال مطرح شده ،اهمیت ویژه
ای دارد .چرا ترامپ در این رویکرد ضد ایرانی
با لندن همراهی نکرد و حاضر نیست به این
ائتالف بپیوندد .در پاسخ باید گفت ،ترامپ می
داند هر نوع اتحاد علیه ایران ،می تواند تصمیم
تهران را برای واکنش علیه پایگاه ها و منافع
آمریکا در منطقه افزایش دهد و خسارت های
فراوانی به واشنگتن وارد سازد .از سوی دیگر
ترامپ نمی خواهد وارد درگیری و جنگ جدید
شود .زیراهر جنگی از جمله درگیری با تهران،
هزینه هایی خواهد داشت که قطعا ترامپ را
از کرسی ریاست جمهوری  ۲۰۲۰دور می
سازد .خبرگزاری ها در ایام هدف قرار گرفتن
پهپاد آمریکایی خبر دادند که واشنگتن به
تهران پیام داده که می خواهد چند نقطه را زیر
حمله خود قرار دهد و صرفا یک اقدام تبلیغاتی
برای حفظ وجهه آمریکا در منطقه است؛ اما
پاسخ ایران نشان داد که آمریکا می داند هر
حمله ای به معنای جنگ تمام عیار است که
بدون یک جنگ فرسایشی و طوالنی نتیجه
ای نخواهد داشت و همین مسئله موجب شد تا
ترامپ از تصمیم خود عقب نشینی کند.
از طــرف دیگر فــرامــوش نشود ایــن اتحاد به
معنای تخاصم با ایران و اعالم درگیری رسمی
با تهران است .عضویت در این اتحاد به تهران
این پیام تخاصم را منتقل می کند و بدون توجه
به آن نمی توان تفسیر دیگری داشت .برای
همین است که کشورهای شرق آسیا برای
پیوستن به این اتحاد رضایت چندانی ندارند
و مخالفت خود را با آن اعالم کردند  .البته
ایران هم می تواند به دلیل قدرت فرا سرزمینی
خود و سهل الوصول بودن توان مقاومت در
غرب آسیا ،منافع خیلی از کشورهایی که به
این اتحاد پیوسته را مختل سازد یا به چالش
بکشاند .این را نباید فراموش کرد؛ زیرا ایران
توان درگیری دارد و پاسخش صرفا به خلیج
فارس معطوف نیست و برای تحت فشار قرار
دادن اروپایی ها ،ابزار گوناگونی در اختیار
تهران است.

در یکی از شهرهای جنوبی لبنان به دیدار یکی از
چهره های شاخص منطقه رفته بودیم و او در آن
نشست عصرگاهی از خاطرات قدیم و تجربه های
زیستهاشمیگفت  .
پیرمرد لبنانی هشتاد و چند ساله تعریف می کرد
که در جریان جنگ شش روزه اعــراب و اسرائیل
در سفری دور به سر می برده و با شنیدن اخبار آن
شکستتلخبهبستربیماریافتادهاست.
می گفت :من که مانند دیگر جوانان هم نسل
خود در فضای روانــی حاکم بر افکار عمومی آن
دوره تنفس می کردم و مست هیاهوی رسانه ای
فلسطینی ها در کشورهای اسالمی و شعارهای
پوچ غرور عربی و اصالت عربی بودم در آن سفر از
فاصلهایدورهرروزاخباررادیورادنبالمیکردم
وبانگرانیوحساسیتشدیدخبرهارامیشنیدم.
او ادامه داد که ما اصال حتی تصورش را هم نمی
کردیمکهنیروهاینظامیعربیوسربازانمصری
با آن همه ادعا و سر و صدا در مقابل نیروهای رژیم
صهیونیستی ناتوان شوند و اشغالگران قدس
بتوانندآنهیمنهوشکوهظاهریکشورهایعربی
و اسالمی را فقط طی شش روز در هم بشکنند و
برای همین وقتی از رادیو خبر شکست نیروهای
عربیراشنیدمچنانفشاراینخبرسنگینوسخت

باشکست ایتالیا و برای نخستین بار صورت گرفت

جوانانوالیبالیست،قهرمانجهانشدند

ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• حقوق سالی یک بار زیــاد می شود ولی
اجناس ماهانه و روزانه افزایش قیمت دارند.
جرئت داشته باشید و همین را از مسئوالن
پیگیری کنید.
•• سخنگویدولت :سه میلیونو ۴۰۰هزار
نفر بیکار در جامعهداریــمکهبــرایآن ها
اشتغال ایجاد کنیم! زگیل:آقا ی ربیعی
زمانیکهشما وزیر کار بودید اشتغالایجاد
نکردید .حاال کهسخنگو شدید می خواهید
اشتغالایجاد کنید؟
•• ایـــن کــه چـــرا دولـــت اجــــرای کــاالبــرگ
الکترونیکی را عملیاتی نمی کند ،روشن
اســت .دولــت به پایان کار خود نزدیک می
شود .بنابراین از انجام کارهایی که می تواند
تبعاتی داشته باشد خـــودداری می کند.
بنابراین بیشتر تمایل به روزمرگی دارد.
•• وقــتــی یــک نفر چند هـــزارخـــودرو ثبت
سفارش می کند و هیچ نظارتی نیست مردم
آن وقت انتظاردارند دولت بر افزایش قیمت
مرغ و تخم مرغ نظارت داشته باشد؟
•• مــردم از مسئوالن ودولــت انتظار کمک
دارنــد .چه خوب بود در این شرایط سخت
اقتصادی یارانه ای اضافی یا سبدی به همه
مردم می دادند.
•• لطفا به داد ما بیکارها برسید .چهار ساله
بیکارم و مستاجر هم هستم .با دو فرزند با
بدبختی زندگی می کنم.
•• تعدادی از واحدهای فاز دوم مسکن مهر
سرخس به اعضا واگذار شده ولی خیابان ها
خیلی خراب است .لطفاپیگیری کنید.
•• در عجبم از این مــردم که بحث پول بیت
المال رو هم قرمز و آبی می کنند! پول بیت
المال همین پول من و شماست .چه فرقی
مــی کنه استراماچونی بگیره یــا برانکو؟
اگر نمی دونید ،بگم که هم استقالل و هم
پرسپولیس تیم های دولتی هستند و به جیب
من و شما وصل هستند.
•• لطفا درباره برخورد کارکنان قوه قضاییه با
مردم کمی کار شود.
•• لطفا قیمت روزنامه خراسان در شهرستان

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

ها را رند کنید .خودتان قضاوت کنید200 ،
تومانی خرد به راحتی پیدا می شود؟
•• شهرداری درخــت می کــارد اما آب نمی
دهد و درختان خشک می شوند .باز خشک
شده ها را می کنند و حرکت از نو!
•• جناب قدوسی نماینده محترم مشهد تو رو
به خدا دست از این پلیس بازی ها بردارید.
مــردم مشهد کار می خواهند .آرامــش می
خواهند .حاال شما چند تا دوتابعیتی را هم
شناسایی کردی .این چه نفعی برای مردم
منطقه انتخاباتی شما دارد؟ این کارها را
بسپارید به نیروهای امنیتی و نظامی .چون
دعوای شما با نماینده دیگر استان در شان
مردم نجیب خراسان نیست.
•• در جواب دوست عزیزی که گفته مطب
پزشکان در مناطق شلوغ و بدون پارکینگ
باعث جریمه می شود؛ برای تمامی مشاغل
قبل از افتتاح حتما طرح و تاییدیه ترافیکی
محل از راهنمایی و رانندگی باید گرفته
شود حال چرا در این موارد کوتاهی شده؟
الاقل محلی برای پارک خودروها در نظر
بگیرند.
•• چرا متأسفانه بانک های دولتی شرایط
م ــردم را در نظر نمی گیرند ولــی بــرای
کارمندان خودشان شرایط فوق العاده ای
را در نظرگرفته ان ــد؟ از جمله کــارمــزد
و ســود کمتر،سخت گــیــری کمتر بــرای
شــرایــط ضامن،مبلغ وام بیشتر ،مدت
بازپرداخت بیشتر ،نیاز نداشتن به سپرده
گـــذاری،شـــرایـــط راحــــت تــردرگــرفــتــن
وثیقه،چک،سفته و. ...
•• خانم های محترمی که ناآگاهانه وبدون
غرض باوضع نامناسب که عمدت ًا تحریک آمیز
هم است در جامعه حضور دارید ،آیا تاکنون
فکر کرده اید با این گونه پوشش ناخواسته
و غیرعمد چه بالیی به س ِر پسرها و دخترها
و خانواده ها آورده اید؟ اگه به روز قیامت
اعتقاد داریــد که مطمئن ًا همین گونه هم
هست به خود آیید واز همین حاال پوششی را
انتخاب کنید که دیگران هم به تأسی از شما

نمابر05137009129 :

محیطی َا من وآرام را برای خود و خانواده
خود داشته باشند.
•• این کلید ارزانــی ورفــاه نسبی کجاست؟
مسئوالن می خواستند ابروی آن را درست
کنند چشمان را هم کور کردند.
•• چند ماه است که پس از سال ها دوندگی
رای علیه سازمان تامین اجتماعی گرفته
ام اما با گردن کلفتی آن را اجرا نمی کنند.
پس فلسفه وجود دیوان عدالت چیست؟ اگر
این قدر بی خاصیت است تعطیلش کنند تا
در بودجه هم صرفه جویی شود .مردم را هم
سرکار نگذارند.
•• ترامپآمریکا کمبودکهترامپانگلیسهم
اضـــافـــهشـــد .چـــهشـــود جـــهـــانبـــا ایــن
دوتا ترامپ؟!
•• واقعا شرم بر شما ،شرم بر پلیس فتا ،شرم بر
همه خبرگزاری های بی مصرف یک مسئله
مهم و خطرناکی به نام سرویس افراد گمشده
مربوط به وب سایت دیوار رو همه جوره و با
صد دلیل و برهان توضیح دادم و پیگیری
کــردم ،به جایی نرسیدم .انگار همه دست
به یکی کرده اند که آرامــش و امنیت مردم
همیشه در خطر باشه ،اون وقت شما مسئله
چرتی مانند خرید ناخن دراز داخل دیوار رو
این همه بزرگ نمایی کردید و براش مطلب
ویژه نوشتید ،کار شما دقیقا چیه؟ بگید تا
الکی امیدوار نباشیم.
•• از شما دوستانی که روزنا مه خراسان را می
خوانید خواهش می کنم اگر در استفاده از
دستگاه دفع حشرات باامواج فراصوت تجربه
ای داریــد ،بگویید که از استفاده آن نتیجه
گرفته اید یا نه؟
•• فکر نمی کنید در جایی که حتی خود
مخابرات که فیلتر کننده تلگرامه برگشته به
تلگرام شما از قافله عقب مانده اید؟
•• ســـوال مــن ایــنــه چـــرا در ایـــن وضعیت
اقتصادی و بیکاری در اداره هــای دولتی
از نیروهای خانم استفاده می شه؟ با توجه
به این که تعداد زیادی از اون ها مجردند و
بسیاری از آقایون بیکارند.

انتقاد آیت ا ...علم الهدی از بی توجهی دولت و مجلس به مشهد
تیموالیبالجوانانایرانکهتوانستهبودباشکست
برزیلدرمرحلهنیمهنهاییرقابتهایقهرمانی
جهان به فینال برسد ،برابر ایتالیا هم به پیروزی
رسید و برای نخستین بار قهرمان جهان شد .به
گزارشمهر،رقابتهایوالیبالقهرمانیجهان
که به میزبانی بحرین برگزار شد شامگاه شب
گذشته(شنبه)باانجامدیدارفینالبینتیمهای
جوانانایرانوایتالیابهخطپایانرسیدکهطیآن
ملیپوشانکشورمانسهبردوالجوردیپوشانرا
شکستدادندوبراینخستینبارقهرمانجهان
شدند .جوانان ایران درحالی به مصاف ایتالیا
رفتند که در مرحله نیمه نهایی توانسته بودند
تیمقدرتمندوصاحبنامبرزیلراشکستدهند
و برای نخستین بار در تاریخ به دیدار فینال این
مسابقات راه یابند .با این حال ملی پوشان جوان
کشورمان در ست نخست نتوانستند نمایش
مقتدرانه گذشته را داشته باشند و  ۲۵بر ۱۷

نتیجه را به ایتالیا واگذار کردند اما در ست دوم
با همین نتیجه حریف را شکست دادند تا کار با
تساوی ادامه یابد .در ست سوم رقابت نزدیک و
پایاپای دنبال شد اما این جوانان ایران بودند که
در حساسترین زمان بهترین عملکرد را داشتند
و توانستند این ست را ۲۵بر ۲۳از حریف ببرند و
امیدواربهبرتریدراینبازیشوند.
ســت چــهــارم کــه میتوانست بــرای تیم ایــران
سرنوشت ساز باشد با برتری شاگردان عطایی
آغاز شد و این امیدواری را به وجود آورد که کار در
همینستتمامشوداماایتالیاییهادرادامهپیش
افتادند و این برتری را تا پایان ست حفظ کردند و
درنهایت۲۵بر۲۲پیروزشدندتاتکلیفتیمبرنده
وقهرمانبهستپنجمکشیدهشود.درستپنجم
شیران جوان ایران در جدالی نزدیک و تماشایی
 ۱۵بر  ۱۲حریف خود را شکست دادنــد و جام
قهرمانیراباالیسربردند.

واکنشمجلسبهحذفمسکنازالیحه
مالیاتبرعایدیسرمایه

سخنگوی کمیسیون عمران :مسکن را به الیحه مالیات بر عایدی
سرمایه باز می گردانیم

حذف سوال برانگیز مسکن از الیحه مالیات بر
عایدی سرمایه با واکنش سخنگوی کمیسیون
عمرانمجلسهمراهشدوویاعالمکرد:مجلس
قطعا موافق اعمال مالیات بر عایدی سرمایه
مسکن است و در صــورت ارســال الیحه مالیات
بر فعالیت های اختالل زا توسط دولت ،مجلس
این الیحه را اصالح می کند.صدیف بدری در
گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت ،در واکنش به
موضوعات مطرح شده دربــاره مخالفت هیئت
دولتباموضوع مالیاتبرعایدیسرمایهمسکن،
گفت :طبق اخبار منتشر شده ،هیئت دولت در
نشستهایاخیرخودوطیبررسیالیحهمالیات

هواوی از رشد  ۳۰درصدی درآمد خود خبر داد
هواویاعالمکردکهدرنیمهاولسال۲۰۱۹
با رشد  ۳۰درصدی و فراتر از انتظار درآمد
خود مواجه شده است .به گزارش مهر به نقل
از راشاتودی ،غول ارتباطات چین ،هواوی،
اعــام کرد که در نیمه اول سال  ۲۰۱۹با
رشد  ۳۰درصــدی و فراتر از انتظار درآمد
خود مواجه شده است .این عملکرد قدرتمند
در حالی است که آمریکا این شرکت چینی

بودکهازشنیدناینمقاومتضعیفوسستشش
روزه به تلخی گریستم و تب کردم و بیمار شدم و
مدتی طوالنی در بستر افتادم و بعدها فهمیدم
که آن رویــارویــی شش روز هم نبوده بلکه شش
ساعت را برای آبروداری شش روز نشان داده اند!
می گفت نسل شما که آن خواری و خفت را لمس
نکرده ،امــروز شیرینی عزت و اقتدار رزمندگان
حــزب ا ...را به انــدازه نسل ما درک نمی کند و
ایــن حــضــور قدرتمند بـــرای امــثــال مــن بسیار
گواراتر است زیرا بعد از چندین دهه هنوز تلخی
آن ضعف و ناتوانی از کام خاطرم نرفته اســت.
ایــن روزهــا که خبر انتقال کشتی انگلیسی به
سواحل جمهوری اسالمی ایران در رسانه های
عربی نقل مــی شــد و تصاویر حضور مقتدرانه
نیروهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی بر عرشه
ناو انگلیسی در تلویزیون های عربی به نمایش
در می آمد همواره به یاد آن پیرمرد می افتادم.
وقتی برخی از مجریان اخــبــار یــا کارشناسان
سیاسی در تحلیل این خبر و امثال آن با تعابیری
شگفت و عجیب از صالبت و اقــتــدار ای ــران در
برابر استکبار جهانی و آمریکا و انگلیس می
گویند و در مقابل به ترس و خــواری ســران عرب
اشـــاره مــی کنند آرزو مــی کنم کــه آن پیرمرد
لبنانی ایــن خبرها را بشنود و پیش از مرگ
بتواند تلخی کام خاطر خود را برطرف ســازد.
کاشپیرمردبشنودوبفهمدکهچگونهگردنکشان
و طغیانگرانی چون انگلیس و آمریکا پس از قرن
ها غارتگری و چپاول منطقه ،اکنون نه تنها جرئت
تجاوز به خاک ایران را ندارند بلکه ناچارند برای
بازگرداندنکشتیخودیادریافتالشهپهپادشان
واسطهبفرستندوبهتماسهایدیپلماتیکمتوسل
شوند!

حرف مردم

را در فهرست سیاه خــود قــرار داده است.
درآمد هواوی درسه ماهاولامسال تقریب ًا۴۰
درصد نسبت به سال گذشته جهش داشت
و به  ۱۸۰میلیارد یوان ،معادل  ۲۶میلیارد
دالر رسید .هواوی هفته قبل اعالم کرد که
 ۵۰قرارداد توسعه  5Gبه دست آورده است،
که  ۲۸مورد آن مربوط به اپراتورهای تلفن
همراه اروپاست.

برفعالیتهایاختاللزا،بخشمسکنراازالیحه
مالیاتبرعایدیسرمایهمسکنحذفکردهاست.
نمایندهمردماردبیلباانتقادازنبودنظارتبربازار
مسکن ،گفت :در شرایط کنونی بازار مسکن در
دستان سوداگران و دالالن است و در این میان
دولتووزارتراهوشهرسازینظارتیبراینبخش
ندارند.عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح
کرد:مجلسقطعاموافقاعمالمالیاتبرعایدی
سرمایه مسکن است و در صورت ارســال الیحه
مالیات بر فعالیت های اختالل زا توسط دولت،
مجلساینالیحهرااصالحمیکندوبخشمالیات
برعایدیسرمایهمسکنرادرآنمیگنجاند.
ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
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میزبانیاز۴۰میلیونزائرومجاورباامکاناتیکاستان

نماینده ولــی فقیه در خــراســان رض ــوی از
بی توجهی مجلس و دولــت به شهر زیارتی
مشهد و نادیده گرفتن مشکالت این کالنشهر
مذهبی جهان انتقاد کرد .به گزارش خراسان،
آیت ا ...علم الهدی روز گذشته در همایش
چهلمین سالروز اقامه اولین نمازجمعه انقالب
اسالمی و دیدار با جمعی از فعاالن ستاد نماز
جمعه مشهد اظهار کــرد :در یک مراسم حج
که جمعیت آن به  4میلیون نمی رســد ،تمام
امکانات یک کشور برای این مراسم بسیج می
شــود ،در نقطه مقایسه آمــاری میانگین پیک
زیارتی مشهد در نوروز ،آخر صفر و دیگر پیک
های زیارتی از جمله روز زیارتی که در تابستان
قرار بگیرد ،بیش از جمعیت حج هر سال بوده،
در حالی که این حرکت با امکانات یک استان از
نظر دولتی و کارگزاران اداره می شود ،از طرف
دیگر مگر مجموعه ای مانند نیروی انتظامی
چقدر در استان نیرو دارد؟
▪اشکال در مجلس و دولت

وی ادامه داد  :ما متاسفانه این اشکال را هم در
مجلس و هم در دولت داریم ،هر وقت در مجلس
صحبت شده می گویند شهرهای زیارتی و یکی
هم مشهد ،اما سوال این است که کدام شهر
زیارتی در مملکت مثل مشهد است ؟ فوری
می گویند که برای شهرهای زیارتی امکاناتی
ندادند ،بنابراین برای مشهد هم ندادند .در
دولت گذشته کارگروه زیارت تشکیل شد و در
این دولت هم ادامه یافت اما تنها اثر گروه زیارت
این بود که به «ز» زیارت هم نرسید ،با این که در
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راس آن هم مقامات باالی کشور بودند.
▪هزینه باالی میزبانی از  32میلیون زائر

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد :بنده
این گالیه را دارم ،کدام مشکل را حل کردند؟
با توجه به تقسیم بندی مراکز استان ها ،نیروی
انتظامی ،امکانات بودجه ای و وسایل اداری
تقسیم بندی کردند ،اما از طرفی تعداد زائران
مشهد در سال  97حداقل  32میلیون نفر بوده
و امسال هم برآورد کرده اند که 35میلیون زائر
به مشهد می آیند .با این شرایط  35میلیون
انسان به این شهر بیایند و بروند ،ترافیک دارند،
انتظامات دارند و خیلی مسائل دیگر .یک روز
آقای شهردار به من گفت فقط برای جمع آوری
زبالهتولیدشدهتوسطهرزائررا اگر 3هزارتومان
حسابکنیم،رقمیباالیچند
میلیارد هزینه آن می شود
اماهیچبودجهایازهیچ
جاییبرایآناختصاص
نیافته اســت و بــایــد از
عــوارضــی کــه شهروند
مشهدی می دهــد ،این
هزینه را بپردازیم .این ها
مشکالتاساسیدرمشهد
است که تا به امروز هم حل
نشده است ،با همه مسئوالن
در همه دولت ها و مجلس ها
نیزحرفزدهایم.اینجاکه
هستند در مقابل هر یک
کلمهبندهصدتا«چشم»

می گویند ،اما از دروازه شهر که بیرون می روند
یادشانمیرودوعملنمیشود.
▪مــی گویند بــا امــکــانــات یــک اســتــان 32
میلیون زائر را اداره کن

وی ادامـــه داد  :بــه ســـردار تــقــوی ،فرمانده
انتظامی استان گفته می شــود شما بیا این
 32میلیون زائر را در کنار شش  ،هفت میلیون
مردم خود استان خراسان رضوی اداره کن،
اما نیرو و امکاناتی که به تو می دهند همان
امکانات و نیروی سابق است .خب آدم بخواهد
چنین زوری به فرمانده انتظامی این استان
بگوید ،چه می توان گفت .این مشکلی است
که ما در مشهد داریم ،از اول هم داشته ایم به
همین دلیل وقتی فکر می کنیم می بینیم که
جز خود امام رضا(ع) هیچ کسی مشهد را اداره
نمی کند .آیت ا ...علم الهدی تصریح کرد :
همانند دیگر برکات امام رضا(ع) ،جریان
خدماتی و امکانات هم با عنایت خود
امــام هشتم(ع) وصل می شود و ما
به شکلی این شرایط را می گذرانیم
وگرنه امکاناتی که در ایــن استان
داریــم با آمــدن  32میلیون زائــر که
چهار میلیون آن هم خارجی اند
و با فرهنگ های مختلف
و مطالبات مختلف
هستند ،بــه هیچ
وجه جور در نمی
آید.

