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عالء الدین بروجردی:

ما باید برخی محدودیت ها را پذیرا باشیم

سياسي

ما باید ضمن حفظ منافع ملیمان بر اس�اس مصوبات ش�ورای عال�ی امنیت ملی برخی
از محدودیته�ا را به ص�ورت منطقی پذیرا باش�یم ،البته این یک نرم جهانی اس�ت و
کش�ورهایی همچون ژاپن چنین مس�یری را طی کردند آنها نیز چالشه�ای فراوانی با
آژانس برای رسیدن به مرحلهی داشتن فعالیت هستهای بدون محدودیت داشتهاند
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس تاکید کرد که مالک اظهار نظرهای ما
حرفهای تیم مذاکره کننده ایرانی است ،ما به تیم مذاکره کنندهمان اعتماد داریم و به آمریکاییها
بیاعتمادیم ،به همین دلیل مالک ما حرفهای آنها نیست.
عالء الدین بروجردی در حاش��یه جلس��ه علنی مجلس در جمع خبرنگاران به بیان توضیحاتی در
خصوص جزییات بیانیه لوزان پرداخت.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که آیا پذیرش پروتکل الحاقی نیاز به تصویب مجلس
دارد گفت 10 :س��ال گذش��ته که دولت به صورت داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا کرد
اعالم کردیم که اگر موضوع هستهای ایران از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل
منتقل ش��ود دولت را مکلف خواهیم کرد که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف
کن��د .آنها موضوع را به ش��ورای امنیت منتقل کردند و م��ا نیز مصوب و دولت را مکلف
کردی��م؛ به همین دلی��ل در آن زمان اج��رای داوطلبانه پروتکل الحاقی
متوقف شد.
بروجردی ادامه داد :بنابراین اجرای پروتکل الحاقی حتما به مصوبه
مجلس نیاز دارد و این چیزی اس��ت که رسما تیم مذاکرهکننده
اعالم کرده است.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس
یادآور ش��د :فرض بر این است که با لغو شدن  6قطعنامه

میز خبر

رئیس قوه قضاییه درگذشت همسر آیتاهلل خاتمی را
تسلیتگفت
ایلنا :رئیس قوه قضاییه در پیامی درگذشت همسر آیتاهلل
خاتمی را تس��لیت گفت .بخش��ی از پیام تس��لیت آیتاهلل
صادق آملی الریجانی به ش��رح زیر است:درگذش��ت بانوی
پرهیزکار مرحومه س��کینه ضیایی ،متعلقه مکرمه آیتاهلل
حاج سید روحاهلل خاتمی (رحمهاهلل علیه) را به خانوادههای
معزی و مردم شهیدپرور اردکان تسلیت گفته و از خداوند
متع��ال برای آن فقیده س��عیده رحمت و مغفرت واس��عه
مسئلت دارم.
حض�ور ظری�ف و صالح�ی در جلس�ه غی�ر علنی
سه شنبه مجلس
ایس�نا :یک عضو هیأت رئیس��ه مجلس گف��ت :وزیر امور
خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی در جلسه غیر علنی روز
سه شنبه حضور پیدا میکنند .محمد حسین فرهنگی اظهار
کرد :ظریف و صالحی سه شنبه هفته جاری (  18فروردین)
و قبل از ش��روع جلسه علنی  ،در مجلس حضور پیدا کرده
و در این جلسه غیر علنی در مورد مباحث و جزئیات بیانیه
ل��وزان توضیحاتی را ارائه م��ی دهند.وی تاکید کرد که این
جلسه قطعا مفید خواهد بود .گفتنی است پیش از این قرار
بود س��ه ش��نبه بعد از ظهر جلس��ه دولت و مجلس برگزار
ش��ود و در آن ظریف وزیر ام��ور خارجه به ارائه توضیحاتی
درخص��وص بیانیه لوزان بپردازد که به دلیل س��فر اردوغان
رئیس جمهور ترکیه به ایران این جلسه لغو شد.
پیام تس�لیت جهانگیری به ش�یخ محمد صدوقی و
برادران خاتمی
اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رییسجمهور در پیامهایی
جداگان��ه درگذش��ت مرحوم��ه ضیائی را به ش��یخ محمد
صدوق��ی و برادران رییسجمهور اس��بق تس��لیت گفت.در
بخشی از این پیام ها آمده است ":اینجانب مصیبت وارده و
غم از دست دادن این بانوی مومنه و فاضله را به شما و سایر
بازماندگان تسلیت عرض میکنم و از خداوند منان برای آن
مرحومه غفران و رحمت واس��عه الهی و برای شما توفیق و
سالمت مسئلت دارم".
استقبال پاکستان از بیانیه مشترک ایران و 5+1
وزارت خارجه پاکستان با صدور بیانیهای از بیانیه مشترک
ایران و  5+1در لوزان س��وییس استقبال کرد .در این بیانیه
آمده اس��ت پاکستان معتقد است که مساله هستهای ایران
بای��د به ص��ورت صلحآمی��ز از طریق گفتگو حل ش��ود .ما
امیدواریم که همه طرفهای مذاکره قادر باش��ند به توافق
جام��ع پیش از پایان ماه ژوئن دس��ت یابند و اجرای آن در
منطقه ثبات به همراه بیاورد.
معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید :تفاهم با ایران
بهترین گزینه بوده است
مع��اون مش��اور امنی��ت مل��ی کاخ س��فید در واکنش به
مخالفتهای اخیر نخس��توزیر رژیم صهیونیستی با بیانیه
بدس��ت آمده میان ایران و گروه  ،5+1گفت :توافق با ایران
بهترین گزینه بوده اس��ت .بن رودز ،معاون مش��اور امنیت
ملی کاخ س��فید در گفتگو با شبکه خبری سیانان ،گفت:
احتماالً بنیامین نتانیاهو نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی
هیچگاه نسبت به مزایای این تفاهم سیاسی با ایران متقاعد
نخواه د شد .این مش��اور باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا
ادام��ه داد :رهب��ران اس��رائیلی همواره از مخالف��ان راهحل
دیپلماتی��ک ب��وده و حت��ی پی��ش از تواف��ق اولی��ه ژن��و
ک��ه در نوامب��ر  2013در جه��ان و قدرته��ای جهان��ی
حاص��ل ش��د مخالفتهای خ��ود را اعالم میکنن��د .رودز
تأکی��د ک��رد :من فک��ر نمیکن��م م��ا بخواهی��م نتانیاهو
را متقاع��د کنی��م .واض��ح اس��ت ک��ه وی حت��ی پیش از
به دس��ت آمدن اقدام مشترک اولیه توافقی که اولین بار با
ایران حاصل شد ،با این رویکرد مخالف بوده است.
رییس جمهوربه گیالن میرود
محمد ش��ریعتمداری معاون اجرایی رئیسجمهور از س��فر
کاروان تدبیر و امید به اس��تان گیالن در ده ه آخر فروردین
خبر داد.
عوامل حمله به مطهری با وثیقه آزاد شدند
ایلنا :مصطفی ت��رک همدانی وکیل علی مطهری در مورد
آخرین وضعیت شکایت علی مطهری از حمله کنندگان به
وی گف��ت :برای پیگیری دوباره این پرونده صبح ش��نبه به
شیراز سفر کردم ،با مراجعه به آنجا متوجه شدم که افرادی
ک��ه در ارتباط با این پرونده بازداش��ت بودند ،پس از تفهیم
اتهام با قرارهای کفالت و وثیقه آزاد شدهاند .وی ضمن ابراز
رضایت از تاکیدات و دستورات دادستان شیراز گفت :با این
وجود ،برای بنده و موکلم اینکه مسئوالن دانشگاه شیراز نیز
متهم شناخته شدهاند جای سوال است .ما راضی به این کار
نبودیم و بنده تاکنون به عنوان وکیل علی مطهری شکایتی

مجددا وضعیت مساله هستهای ما از شورای امنیت خارج و به حالت عادی برگردد که این شرایط
قبل از مصوبه مجلس است .بر این اساس است میتوان گفت که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی
به صورت موقت همان وضعیت ده سال قبل را طراحی میکند.
بروجردی همچنین به روند مذاکرات در طول یک سال و نیم گذشته اشاره و اظهار کرد :تعامل و
مذاکره برای حصول به یک توافق با داد و ستد همراه است یعنی ما باید ضمن حفظ منافع ملیمان
بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی برخی از محدودیتها را به صورت منطقی پذیرا باشیم،
البته این یک نرم جهانی اس��ت و کش��ورهایی همچون ژاپن چنین مسیری را طی کردند آنها نیز
چالشهای فراوانی با آژانس برای رس��یدن به مرحلهی داش��تن فعالیت هستهای بدون محدودیت
داشتهاند.
به گفتهی وی ،چالش جدی مثال در اراک وجود داشت که آمریکاییها اصرار داشتند آب سنگین
ازگردونه این طرح مهم حذف ش��ود آن هم در ش��رایطی که کارخانه آب سنگین سالهاست که به
تولید آب سنگین میپردازد ،طبیعتا خارج کردن آن از گردونه به هیچ وجه قابل قبول نیست.
در نهایت ،طرف مقابل پذیرفت که با حفظ آب سنگین این رآکتور و با حداقل خروجی
پلوتونیوم اراک به کار خود ادامه دهد وبه نوعی دغدغهی آنها نیز مرتفع شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه اصل حفظ
ظرفیت غنی س��ازی و به رسمیت شناختن آن یکی از دستاوردهای مهم حاصل
شده در مذاکرات است گفت :ادبیات آمریکاییها و آقای اوباما در گذشته اینگونه
بود که نباید ایران غنیس��ازی انجام دهد و به همین علت شش قطعنامه علیه
ما صادر کردند اما اکنون مواضعش��ان چرخش واقعی داشته آنها غنیسازی
را رسما پذیرفته و قبول کردند به طوی که بعد از صدور بیانیه
رئی��س جمهور آمریکا در اولین اعالم موضع به پذیرش این
حق اعتراف کرد.
بروج��ردی تاکی��د کرد که عمال جمهوری اس�لامی وارد
باشگاه کشورهای دارای فعالیت صلح آمیز هستهای البته
منهای تولید بمب هستهای شد.

دیپلماسی

جایگزین توافق هستهای خودزنی است

مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا بیانیه سیاسی حاصل شده بین ایران
و گروه  5+1را خوب توصیف کرد و گفت :جایگزین این تفاهم سیاست
خودزنی خواهد بود .زبیگنیو برژینس��کی ،مشاور امنیت ملی آمریکا در
دوران ریاس��ت جمهوری جیمی کارتر در ارزیابی بیانیه سوئیس گفت:
در مجموع من فکر میکنم که این یک توافق خوب اس��ت چون گزینه
جایگزی��ن آن ،یعنی حاصل نش��دن توافق بس��یار بدتر خواه��د بود .او
همچنین در واکنش به مخالفتهای نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی
نسبت به بیانیه سوییس اظهار کرد :از نظر من نتانیاهو ،نخستوزیر اسراییل با حمله علنی به موضع
رییس جمهور کشوری که در طول چند دهه گذشته بیشترین و قویترین حمایتها را از اسراییل
کرده اس��ت خود را بیاعتبار میکند .این یک رفتار غلط ،سیاست بد و استراتژی نادرست است.
مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا تاکید کرد :این تفاهم ارزش امتحان کردن را دارد و اگر ایرانیها
با آن همکاری کنند این توافق مثبت و تضمین کننده خواهد بود .من فکر میکنم هر دو طرف
باید برای تکمیل کردن این مسیر متعهد باشند .اما ما هنوز تا پایان ضرب االجل  30ژوئن برای
حصول توافق نهایی فرصت داریم و احساس من این است که ما به طور جدی قصد داریم به نتیجه
برسیم .به گزارش ایسنا ،برژینسکی افزود :نکته حائز اهمیت دیگر این است که این مذاکرات تنها
میان ایران و آمریکا نبوده است اگرچه گفتگوی این دو کشور مهمترین مسالهای است که در این
میان اتفاق افتاده اما این مذاکرات شامل رایزنی ایران با جامعه بینالملل نیز بوده است .وی تصریح
کرد :اگر شما دیگر کشورهای شرکت کننده در مذاکرات را که به تفاهم روز پنجشنبه منجر شد
در نظر بگیرید میبینید که آنها قدرتهای بزرگی در جهان هستند که از برقراری ثبات هستهای
بیشترین نفع را میبرند .مش��اور امنیت ملی پیشین آمریکا با بیان این که رییسجمهور آمریکا
تالش میکند افکار عمومی را نسبت به این تفاهم متقاعد کند گفت :از نظر من عموم مردم باید
جایگزین واقعی این تفاهم را بررسی کنند .بسیار ساده است که بخواهیم به آن حمله کنیم چون
این تفاهم ماهیتاً پیچیده است و باید با تردیدهای زیادی مقابله کند.

سردارفیروزآبادیموفقیتهستهایرا
به رهبر معظم انقالب تبریک گفت
س��ردار سرلشکر سیدحس��ن فیروزآبادی رئیس ستاد کل
نیروهای مسلح طی پیام تبریکی به محضر فرماندهی کل
قوا ،ضمن تبریک موفقیت تیم مذاکرهکننده هس��تهای از
تالش مقام ریاست جمهوری و کارگزاران و تالشگران این
عرصه بویژه ظریف وزیر امور خارجه سپاسگزاری کرد.
بهگزارش ایسنا متن این پیام بدین شرح است :خدای
بزرگ را شاکریم که در پناه اولیاء الهی و ادعیه
خاص حضرت بقیهاهلل االعظم سالماهللعلیه
و تدابی��ر مقام معظم رهب��ری ،حرکت
روبهجلوی انقالب اس�لامی با صالبت
و موفقی��ت ادام��ه دارد و هر روز که
میگ��ذرد امی��دواری حقطلب��ان
عدالتخواهان جهان به
آموزههای اس�لام
عزیز و ارتقاء

موقعیت نظام مقدس جمهوری اس�لامی ایران در جهان و
منطقه در دلهای مسلمانان و مستضعفان بیشتر میشود.
اکنون که در سایه هدایتهای آن رهبر فرزانه و همت دولت
خدمتگزار جناب آقای دکت��ر روحانی و تیم مذاکرهکننده
هستهای بویژه ظریف وزیر امور خارجه گام دیگری در جهت
احقاق حقوق مسلم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در
مذاکرات مربوط به انرژی صلحآمیز هستهای برداشته شده
است ،ضمن تبریک به ملت بزرگ ایران اسالمی و قدردانی از
جناب آقای رئیسجمهور و کارگزاران و تالشگران این عرصه
مهم و حس��اس با کمال افتخ��ار از عنایات و راهنماییهای
حضرت مستطاب عالی که موجب سربلندی و پایداری هرچه
بیشتر ملت بزرگوار ایران اسالمی گردید سپاسگزاری نموده؛
رجاء واثق دارد با استمرار رهنمودهای آن رهبر عظیمالشان
مراحل آتی مذاکرات نیز در مسیر سالمت و صالح دولت و
ملت تداوم خواهد یافت.

ناراحتی دلواپسان از خوشحالی مردم!

ادامه از صفحه اول:
طبق گفت��ه یکی ازاعضای کمیس��یون
امنیت ملی ،ظریف در پاسخ به او گفت:
"ش��ما دروغ میگویی��د و ب��ا این گونه
حرفه��ا به آقا تهم��ت میبندید و به آقا
ظلم میکنید و در آن جلس��ه هرگز آقا
به من تذکر ندادند".
طبق گفته همین نماینده ،جلسه برای
چند لحظه به ش��دت متش��نج ش��د و
نیروهای حفاظتی مجبور ش��دند سریعا
خبرنگاران و افراد دیگر حاضر در جلسه
را از کمیسیون به بیرون هدایت کنند.
ب��ه گ��زارش تابناک ظری��ف همچنین
خطاب به کریمی قدوسی اظهار داشت
که شما در آن جلس��ه حضور نداشتید
و چگون��ه وقت��ی در آن حاض��ر نبودید
میتوانید آنقدر راحت دروغ بگویید ،که
وی نیز در پاسخ به ظریف گفت من در
آن جلسه نبودم اما شنیده ام که در این
جلسه چه گذشته است.
دیروز کوچکزاده در صحن علنی مجلس با پالکاردی در دست و حمید رسایی در تذکری نسبت به توافق سوئیس واکنش نشان دادند
ظریف ب��ار دیگر این س��خنان کریمی
قدوسی را تاب نیاورد و گفت ":شما وقتی
"دو دو" دیگر نمایندگان به نش��انه اعتراض و مخالفت
داش��ت" :من هرچه بیانیه لوزان را م��ی خوانم ،آن را
نم��ی دانید لطفا حرف��ی نزنید و یا از کس��ی که در
روبهرو شد.
نمی فهمم و حتی ش��ب گذش��ته نیز تا پاسی از نیمه
جلس��ه بود به صورت کامل جزئیات را سوال کنید و
ش��ب س��خنان ظریف را از تلویزیون تماشا کردم ولی
سپس اظهار نظر کنید ،آقای الریجانی رئیس مجلس
نمایندگان با اطالع اظهار نظر کنند
هیچ چیزی نفهمیدم".
در این جلسه بودند و می توانند در این مورد شهادت
این س��خنان در حالی است که علی الریجانی ،رئیس
اگر پیروزی بزرگی اس��ت چرا مس��ئولین دیگر چیزی
بدهن��د.".
مجلس در جلسه فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت
نمیگویند؟
طب��ق گفته این عضو کمیس��یون امنی��ت ملی بعد از
از دستاورد مذاکرات لوزان ابراز خشنودیکرد و حاصل
ام��ا حمید رس��ایی نماینده مردم تهران نی��ز در کنار
این س��خنان ،درگیری لفظی قدری باال گرفت و دکتر
کار تا این مرحله را مثبت عنوان کرد.
مهدی کوچک زاده در جلسه علنی روز گذشته مجلس
ظریف با عصبانیت قصد ترک جلس��ه را داش��ت که با
وی همچنین در این جلسه از نمایندگان خواست که با
به اصل  153قانون اساس��ی اش��اره کرد و در تذکری
پادرمیانی اکثریت نمایندگان حاضر که کریمی قدوسی
اطالعات کامل نسبت به بیانیه سوئیس اظهارنظر کنند
ش��فاهی گفت" :به موجب این اص��ل هرگونه قرارداد
را محکوم می کردند به جلسه بازگشت و پس از مدتی
و اطالعات دقیقی داش��ته باش��ند و اگر ابهامیدارند
که موجب س��لطه بیگانه بر مناب��ع طبیعی ،اقتصادی،
جلسه پایان یافت.
آن را در جلس��ه با آقایان ظری��ف ،عراقچی و صالحی
فرهنگ ،ارتش و دیگر شئون کشور شود ممنوع است
مطرح کنند.
و حتی مجلس چنین حقی را ندارد".
اصل مذاکرات کاری بیهوده و غلط است
وی توافق س��وئیس را عبور از خطوط قرمز عنوان کرد
ام��ا در اقدامی دیگر از دلواپس��ان ،جلس��ه علنی روز
به رس�میت ش�ناختن ح�ق غنیس�ازی ایران
و گفت":رهبر انقالب صراحتا اعالم کردند که توافقنامه
گذش��ته مجلس همراه ب��ود با پالکاردی در دس��تان
پیروزی بزرگی است
نباید کلی یا جزئی در دو مرحله باشد و هرچه میشود
مهدی کوچکزاده ،نماینده مردم تهران که بر روی آن
از س��وی دیگر محمدحس��ن ابوترابیفرد ،نایب رئیس
در یک مرحل��ه انجام گیرد که یک م��اه از این حرف
نوشته ش��ده بود" :هرگونه قراردادی که موجب سلطه
مجلس که در جلس��ه علنی دیروز ،ریاس��ت جلسه را
نگذشته اما توافق اخیر روی کلیات است و جزئیات باز
بیگانه بر منابع طبیع��ی ،اقتصادی و فرهنگی و ارتش
برعهده داش��ت ،به رسمیت شناختن حق غنی سازی
مبهم گذاشته شده است".
و دیگر ش��ئون کش��ور گردد ممنوع اس��ت .اصل153
جمهوری اس�لامی ایران از سوی غرب را یک پیروزی
این سخن در حالی است که محمد جواد ظریف ،وزیر
قانون اساسی".
بزرگ برای ملت ایران عنوان کرد.
امور خارجه کشورمان ش��نبه شب در برنامه نگاه یک
وی درباره بلندکردن پالکاردی با این مضمون به ایرنا
وی گفت":اذعان دش��منان جمهوری اس�لامی به این
با رد چنین ادعایی ،اظهار داش��ت ":بیانیه مطبوعاتی
گفت ":این پالکارد را نوش��تم و در صحن مجلس بلند
که کشور ما در کلوپ هستهای جهان تعریف میشود
خوانده شده در لوزان ،توافق دومرحله ای نیست بلکه
کردم چون متاس��فانه رییس جلس��ه اجازه تذکر نداد.
دس��تاوردی اس��ت که در س��ای ه پایداری مل��ت ایران
یک بیانیه دو صفحه ای است"
نمی دانم ش��اید نظر آقایان این اس��ت که برای اینکه
بهدس��ت آمده است .ملت ایران و جامعه جهانی توجه
رسایی ادامه داد":برادر من این جشن و سرورتان برای
همزبانی باشد ،باید فرد دیگری خفه شود.
دارن��د که غ��رب هیچگاه ب��رای هیچ کش��وری حق
چیست؟ چرا ملت را سر کار میگذارید؟ دولت خودش
و
کرد
عنوان
او اص��ل مذاکرات را کاری بیهوده و غلط
غنیس��ازی را دیگر به رس��میت نخواهد شناخت تنها
به خ��ودش تبریک میگوی��د .آقای ظری��ف به آقای
گفت ":اگر اختالفی بین ما و غرب در چگونگی اجرای
یک اس��تثناء وجود دارد و آن ایران است .گرفتن این
روحانی تبریک میگوید و آقای روحانی به آقای ظریف
تواف��ق رخ دهد ،بای��د خود غربی ها ب��ه این اختالف
حق در ساختار نظام بینالملل یک پیروزی بزرگ برای
تبریک میگوید .پس اگر این پیروزی بزرگی است چرا
رسیدگی کنند".
ملت ایران به حس��اب میآید که در راس��تای دفاع از
مسئولین دیگر چیزی نمیگویند؟ متاسفانه دوستان ما
کوچک زاده با بیان اینکه در چند خط نتیجه مذاکرات
منافع ملی و حرکت در چارچوب خطوط تعریف شده
به مذاکره معتاد شدهاند".
ل��وزان ،آیا هیچ گونه س��لطه ای وجود ن��دارد؟ اظهار
از سوی رهبری گام برداشته و برخواهد داشت".
گفتنی اس��ت س��خنان حمید رس��ایی ب��ا فریاد های

روي خط آفتاب

88318556-88318555

پيام كوتاه 3000141427

aloaftab@gmail.com

سالم علیکم .ضمن عرض تبریک سال نو ،انتظار
داریم و شایسته است که «نظام رتبهبندی معلمان»
در راستای افزایش حقوق و شأن و جایگاه پیشکسوتان
آموزش و پرورش در مورد بازنشس��تگان فرهنگی نیز
اجرا ش��ود .چ��را در جامع��ه ما حقوق بازنشس��تگان
فرهنگ��ی ،ی��ک س��وم حق��وق بازنشس��تگان برخی
سازمانهاست؟! پیشکس��وتان آموزش و پرورش حق
بزرگی بر آحاد ملت دارند ،ولی حقوق اندکی دریافت
میکنند که پاسخ مخارج را نمیدهد.
0913...

از ش��هردار محت��رم اهواز خیلی تش��کر میکنم
که برای اسکان مس��افران نوروزی چادر حمام ،حتی
پزش��ک رایگان در اختیار مسافران قرار داده بود .سال
خوبی داشته باشید.
0912...

پیش��رفتهای همهجانبه انس��انها و اجتماعات
مدیون صلح اس��ت ک��ه امنیت و فرهن��گ و باروری
اقتصادی زیرمجموعه آن است.
0935...

اگر دولت احمدینژاد سر کار بود مسئله هستهای
حل نمیشد)!(.
0935...

باعرض س�لام و درود بیپایان و خس��ته نباشید.
حاصل همزبانی دولت و ملت بزرگوار ایران اس�لامی
اتحاد و همبس��تگی اس��ت ک��ه بدین وس��یله هیچ
ابرقدرت و بدخواهی در سراسر جهان قادر به مختل و
سرنگونکردن این اتحاد و صمیمیت نخواهد شد ،زیرا
ریس��مان و تکیهگاه نظام اسالمی از هر حیث و جهت
بیبدیل و مقتدر است.
0938...

عید نوروز باستانی و جشن ملی ایران به کارکنان
ی گویم .س��الهای بیخردی
عزی��ز آفت��اب تبریک م 
سیاسی گذشت موسم آشتی و عقالنیت رسید.
0918...

باع��رض س�لام و تحی��ت ف��راوان و خداق��وت.
امیدواریم آق��ای دکتر روحانی و دولت محترمش��ان
ب��ا تالش و کوش��ش خالصان��ه در تحق��ق وعدههای
خودشان ،بس��ترهای همدلی و همزبانی ملت شریف
با دولت محترم را بیش از پیش فراهم کنند .انشاءاهلل
0938...

بهعلت درد دندان مجبور به پرداخت مبلغ گزاف در
دو جلسه درمانی شدم که در جلسه دوم ،بیستدرصد
هم افزون بر آنچه گفته بودند به اسم افزایش تعرفه در
نوروز به دستور وزارت بهداشت اخذ کردند .شکایت من
در س��امانه  1690با کد پیگیری  ....در نظام پزش��کی
تحت شماره مذکور ثبت شده در حالی که شفاها گفتن
دندانپزش��کی تعرفه ندارد!!! آقای وزیر بهداشت چشم
شما روشن دندانپزشکي تعرفه ندارند!!!
0914...

درود بر همه حماسهس��ازان لوزان و در رأس آنها
جناب دکتر ظریف.
0912...

 -0645با سالم و تبريك سال نو .با توجه به تغييرات
عمده اي كه نقشه ش��هر اصفهان در اثر وسعت شهر
بزرگ و تاريخي اصفهان نموده اس��ت ضروري اس��ت
اداره فرهن��گ و ارش��اد اس�لامي اس��تان اصفهان و
نهادهاي ذيربط نقش��ه جديد ش��هر اصفهان را تهيه
و جهت اس��تفاده عموم خصوصا گردشگران داخلي و
خارجي منتشر نمايند)1/7( .
 -0841چن��د روز پيش خبر آزادي س��يزده هكتار از
اراضي جنگل ش��مال تهران را شنيديم .اكنون سوال
اينجاست طي اين مدت اين زمينها چرا در دسترس
مردم نب��ود و با آن چه ميكردند .از طرفي س��ازمان
زمين ش��هري و جنگلباني چ��ه ميكردند؟ از طرفي
شهردار تهران تاكنون چرا رسيدگي نكردند؟ به نظرم
شهردار تهران بايد پاسخگو باشد)1/7(.
 -1223با تبريك س��ال نو .سياهچالههايي هستند كه
هر چه در مقابل آنها باشد به سمت خود ميكشند .اين
تورمي كه گريبانگير ما شده زندگي من و افرادي مثل
من كه ماهيانه  700يا  800هزار تومان حقوق دارد را
در خود بلعيده .خدا به عاقبت ما رحم كند)1/9( .
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