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یادداشت روز

محمود احمدی نژاد با آیت اهلل شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کرد.
به گزارش ایسنا، محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام روز چهارشنبه با آیت اهلل سیدمحمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام دیدار و گفت وگو کرد. احمدی نژاد در این دیدار انتصاب آیت اهلل شاهرودی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر انقالب را تبریک گفت و برای رئیس جدید مجمع در انجام 

این مسئولیت آرزوی موفقیت کرد.

دست فروشــی یعنی به ته خط رسیدن؛ دست فروشی یعنی نهایت 
درماندگی؛ وقتی هیچ شــغلی نداری، وقتی از کار اخراج می شــوی، 
وقتــی درآمدت کفــاف هزینه هایت را نمی دهد مجبور می شــوی 

دست فروشی کنی.
دست فروشی یعنی اوج بدبختی؛ این حس را برای اولین بار که این 
کار را شــروع می کنی، تجربه اش می کنی؛ حقارت را با تمام وجودت 
حس می کنی، انگار همه دارند کوچک شدن و خوار شدنت را تماشا 
می کنند. اگر بدبخت نبودی جنســت را در ویترین می گذاشتی و به 

قیمت خودش می فروختی.
دست فروشــی یعنی آتش زدن به اموالت، بــه دارایی ات؛ به حراج 

گذاشتن هر آنچه داری.
ما همه دست فروشــیم؛ ما همــه به ته خط رســیده ایم؛ ما همه 
مستاصل و درمانده ایم؛ ما ملتی حقیر و بدبخت شده ایم؛ ما داریم آتش 
به دار و ندارمان می زنیم و هستی و نیستی مان را به حراج گذاشته ایم. 
هر کســی هر آنچه را که دارد، در دست گرفته و به ثمن بخس دارد 
می فروشد؛ یکی برای ارتزاق خانواده اش، اجناس قاچاق چینی را کنار 
خیابان در دســت گرفته، یکی در راهروهای مجلس شرافتش را در 

دست گرفته، یکی بدنش و آن دیگری منافع مردمش را. 
یکــی جانش را هم ضمیمه جنس اش کرده تــا بتواند برای زن و 
بچه اش نانی دربیاورد؛ آن دیگری انســانیت و شــرافت را می فروشد 
تا زن و بچه اش را به دیار غرب بفرستد؛ و ... چه زمانه عجیبی ست!  

همــه داد می زنیم تا مشــتری جذب کنیم؛ کنار خیابان، پشــت 
تریبون، با تیتر روزنامه، در کانال تلگرام و ...

پشت چهره پر زرق و برق و فریبنده سرمایه داری، دیو خون آشامی 
خوابیده که اگر مهار نشود، همه چیز را می بلعد. منطق سرمایه داری، 
انباشت ســرمایه اســت. مدام باید تولید کنی، مشتری پیدا کنی و 
بفروشی و باز سرمایه ات را سرمایه گذاری کنی. مدام هر چیزی را باید 

تبدیل به کاالیی بکنی، مشتری پسندش سازی و بفروشی. 
سرمایه داری، ضمن فراوانی ای که با خود به همراه می آورد، فالکت 
هم می آورد؛ اگر نتوانی چیز جدیدی برای عرضه داشــته باشــی، به 
خاک سیاه می نشینی. همیشه باید چیزی برای عرضه و فروش داشته 
باشــی؛ هر چه می خواهد باشــد؛ کاالی مادی، اخالقیات، انسانیت، 

بدنت، نوزاد تازه متولد شده ات و ...

 ســخنگوی سازمان ملل 
در پاســخ بــه خبرنگاران 
دربــاره صحبت هــای روز 
مجلس  در  روحانی  گذشته 
کل  دبیر  کــه  کــرد  تاکید 
سازمان ملل توافق هسته ای 
را یــک دســتاورد مهــم 
دیپلماتیــک بــرای امنیت 
و صلــح جمعــی می داند.

بــه گــزارش ایلنــا، اظهارات 
حســن روحانی رییس جمهور کشــورمان در مجلس شورای اسالمی 
درباره برجام بازتاب گســترده ای در سراســر جهان داشــته اســت.

حسن روحانی روز سه شنبه در ســخنرانی خود در آغاز روند بررسی 
کلیت برنامه پیشــنهادی دولت دوازدهم گفت: در صورتی که آمریکا 
بــه تحریم های خود ادامه دهــد، ایران طی چند روز و چند ســاعت 
می توانــد قوی تر از گذشــته به برنامه های هســته ای خــود برگردد.

اســتفان دوجاریک ســخنگوی ســازمان ملل در واکنــش به این 
اظهــارات و در پاســخ به خبرنــگاران در این خصــوص تاکید کرد: 
آنتونیــو گوتــرش دبیرکل ســازمان ملــل، توافق هســته ای را یک 
دســتاورد مهــم دیپلماتیــک برای امنیــت و صلح جمعــی می داند.
او گفته: ما باید به هر طریقی که می توانیم، از این دستاورد حفاظت کنیم.

معــاون امور اجتماعی ســازمان بهزیســتی کشــور با 
اشــاره به تحویل ۶۰۰ نــوزاد در معرض فــروش به این 
ســازمان گفت: فروش کودکان جرم اســت، بنابراین نیاز 
اســت که دســتگاه قضایی به این مســئله ورود پیدا کند.

به گزارش ایلنا حبیب اهلل مســعودی فرید )معاون امور اجتماعی سازمان 
بهزیســتی کشور( در رابطه با مشــکالت کودکان و نوزادان به ویژه مناطق 
حاشیه ای شهر تهران بیان داشت: بحث فروش کودکان و نوزادان در برخی 
نقاط وجود دارد که جرم است؛ بنابراین نیاز است که دستگاه های قضایی به این 
مساله ورود پیدا کنند. وی افزود: بر اساس همکاری های انجام شده با وزارت 
بهداشت در سال گذشــته  هزار و 200 کودک به سازمان بهزیستی معرفی 
شــدند که 600 نفر از این تعداد را نوزادان تشکیل می دادند. آن ها در معرض 
آسیب بودند و مراقبت های الزم از این نوزادان به عمل نمی آمد یا اینکه مادر 
نمی توانســت به نوزاد شیر بدهد و مجبور می شد؛ غذای آلوده به نوزاد بدهد 
و همچنین برخی از این نوزادان در معرض فروش و دیگر آســیب ها بودند.

او افــزود: 50 درصــد از ایــن تعــداد را به خانــواده و اقــوام نزدیک و 
مــورد تایید تحویــل دادیم و نصــف این تعداد وارد بهزیســتی شــدند. 
سیاســت اصلی ســازمان خانواده محوری اســت، اما خانواده ای که معیار 
و ســالمتی الزم را داشــته باشــد، البته حکم نهایی را قاضــی می دهد.

او در رابطه با انتشــار اخباری مبنی بر فروش اعضای بدن کودکان بیان 
داشــت: این خبر کمی دور از واقعیت اســت چراکه فروش اعضای بدن کار 
ســختی است، برای این کار باید اتاق عمل مجهز و جایی وجود داشته باشد 
که عضو در آن نگهداری شــود؛ همچنین انتقال آن عضو نیز حائز اهمیت 
اســت که کاری فوق العاده سخت اســت و هزینه باالیی هم دارد و همین 
مســئله قیمت خرید را نیز افزایش می دهد که خریدار چنین مبلغ باالیی را 
بابت عضو نمی پردازد، از همین رو این کار در ایران غیرممکن به نظر می رسد.

دیدار محمود  
احمدی نژاد و هاشمی 

شاهرودی

جوادشقاقی-روزنامهنگار

ملت دست فروش

امور برای پیشــنهادی وزیر
با خارجــهگفــت:مردممــا
مشارکتبیســابقه۴۱میلیونی
برایکشــوروسیاستخارجی
اقتــدارآفریدنــددرحالیکه
برای گاه پیرامونــی محیط در
ادارهیکشــهروروستاماهها

خونریزیصورتمیگیرد.
به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف 
علنی  در صحــن  چهارشــنبه  ظهر 
در جریان  اســامی  مجلس شورای 
رســیدگی به صاحیت وزرای دولت 
درگاه  به  خاضعانــه  گفت:  دوازدهم 
امکان  کــه  می گــذارم  شــکر  خدا 
خدمــت به ملت ایران را به من اعطا 
کرده است. مردمی که با چنگ زدن 
به صبوری، مقاومت و دانش، نظامی 
پیشــرفته در منطقه ایجاد کردند و 
با مشــارکت بی ســابقه ۴۱ میلیونی 
برای کشور و سیاست خارجی اقتدار 
آفریدنــد در حالــی کــه در محیط 
پیرامونــی گاه برای اداره یک شــهر 
صورت  خونریــزی  ماه ها  روســتا  و 

می گیرد.
امــور  وزارت  پیشــنهادی  وزیــر 
خارجه با اشــاره به اسناد باالدستی 
در کشور تصریح کرد: مجموعه ای از 
اســناد کلیدی نظیر سند چشم انداز، 
معظم  مقــام  اباغی  سیاســت های 
رهبــری در حوزه اقتصــاد مقاومتی 
و برنامه ششــم، برنامه کشــور را در 

سیاست خارجی سامان می دهد.
ظریف افزود: فــراز راهبردی مقام 
معظــم مبنی بــر اتکای سیاســت 
خارجی ایــران بر ســه اصل عزت، 
حکمت و مصلحت خــط بطانی بر 
مغایرت انقابی بودن و عقانی بودن 
کشید و تاییدی بر این بود که میان 
حفظ ارزش هــا و آرمان های انقاب 
اسامی و سیاســت و رفتار سیاسی 

رابطه ماهوی و منطقی وجود دارد.
او با بیــان اینکه عصر برتری غرب 
در نظــام بین المللی به ســر آمده و 
ما وارد دوره پســا غربی شــده ایم، 
ایــن دوره،  خاطرنشــان کــرد: در 
سیاســت خارجی محــدود به چند 
کنشــگر محدود نمی شود. کنشگران 
از  متکثر شــده اند و قدرت سیاسی 
دست چند کنشــگر و قدرت خارج 
شده و آن ها نمی توانند برای دیگران 
تعیین و تکلیف کنند. قدرت در حال 

جابه جایی است.
وزیر پیشنهادی امور خارجه با بیان 
اینکه هر چند  عناصر ســخت افزاری 
همچنــان موثر هســتند ولی عناصر 
نرم افــزاری که ایران جزو آن اســت 
قــدرت و ارزش واقعی یافته اند، ابراز 
داشت: عنصر معنایی قدرت که ایران 
در ایــن حوزه یــد طوالیی دارد، در 
این عصر قــدرت و ارزش راهبردی 

یافته است.
ظریف با بیان اینکه منطقه ما یکی 
از ســخت ترین دوران هــای تاریخی 
خــود را می گذرانــد، ابراز داشــت: 
برخی از کنشــگران هنوز با پیگیری 
برای  سیاســت حاصل جمع صفــر 
بازیگران و کشــورهای منطقه هزینه 
می تراشــند و با اتکا بــه قدرت های 
فرامنطقه ای خشــونت و افراط را بر 

همکاری و اعتدال پیشی داده اند.
او با بیان اینکه ایران از اســتقال، 
ثبــات و اقتدار کم نظیــری برخودار 
ایــران مظهر  اســت، عنوان کــرد: 
مردم ســاالری دینــی اســت و این 
مســئله از بزرگترین ذخایر کشــور 
اســت. آنچه به ایران قدرت بخشیده 
و  نظامــی، صنعتی  تــوان  بر  عاوه 
علمی، ســامانه معنایــی و گفتمانی 
اســت که انقاب اســامی، مردم و 
مســئوالن را به خودباوری، باورمند 

ساخته است. 
وزیر پیشــنهادی امــور خارجه با 
بیان اینکه با بیــان اینکه ایران تنها 
کشــوری اســت که امنیت خود را 
از داخــل و از مردم خــود می گیرد، 
یادآور شــد: ایــران به کشــورهای 
خارجی متکی نیســت و با لبخند یا 
اخم خارجی ها خوشــحال نمی شود. 
نیز  را  اقتصــادی اش  تــوان  ایــران 
از داخــل می گیــرد. ایــران قدرت 

اقتصادی خود را از درون می گیرد.
ظریف با تاکید بــر اینکه ایران به 
منطقه  قدرتمند  عنوان یک کشــور 
به مســئولیت خود آگاه است، بیان 

کرد: ایران بــه دنبال منطقه ای امن، 
قدرتمند، پیشــرفته و با ثبات است 
و همــکاری منطقــه ای را مبنــای 
صلح و ثبــات می داند. ایران بازی با 
حاصــل جمع صفر را دنبال نمی کند 
ضرورتی  را  منطقــه ای  پیوندهای  و 

اجتناب ناپذیر می داند. 
او بــا بیان اینکه بــه لطف خدا در 
دولت یازدهم گام هــای بلند و بعضاً 
تاریخی ای برداشته شد که مهم ترین 
آن گذر از پرونده هسته ای و تحمیل 
حق مسلم مردم ایران به قدرت های 
جهانی بود، یادآور شد: با فضل الهی 
و رهنمودهــای همه جانبه رهبری و 
رئیــس جمهور  مدیریت شــجاعانه 
و پشــتوانه توانمندی های کشــور و 
متعددی  خطرات  مردم  حمایت های 
از پیش روی نظام مرتفع شد و موانع 
بر ســر راه بهبــود معیشــت مردم 

برداشته شد.
وزیر پیشــنهادی امــور خارجه با 
تاکید بر اینکــه وزارت امور خارجه 
تمام تاش خود را برای مهیا کردن 
بســتر بین المللی انجام داده اســت، 
عنــوان کرد: ایــران تنها کشــوری 
اســت که از ذیل فصل هفتم منشور 
ســازمان ملــل متحد خارج شــد و 
ایرانیان این موضــوع را به نام خود 

ثبت کردند. 
ظریــف با بیــان اینکه دســتاورد 
دولت یازدهم منحصــر به مذاکرات 
هســته ای نبود، گفت: قفل مذاکرات 
بــاز شــد. در همین مراســم اخیر 
تحلیــف نمایندگان ۱۰۵ کشــور و 
ســازمان بین المللی در مجلس نماد 
مهمی از این گشایش و اقبال جهانی 

است. 
او با بیان اینکه سیاست خارجی به 
جای تحمیل هزینه در خدمت بهبود 
وضعیت معیشــت مردم قرار گرفته 
اســت، اظهار داشــت: مهیــا کردن 
بستر فروش نفت باعث حذف دالالن 
پرفساد شــد. تعامات بانکی تسهیل 
شد. موانع حمل و نقل هوایی، ریلی 
و دریایی رفع شــد. فراموش نکنیم 
که چهار سال پیش در چه وضعیتی 

بودیم.
وزیــر پیشــنهادی امــور خارجه 
افــزود: ورود  ۱۱ میلیــارد و ۸۰۰ 
میلیــون دالر ســرمایه خارجی در 
طول دولت یازدهــم اتفاق افتاد که 
قبل از تحریم هــا در دولت نهم ۳.۴ 
درصد و در دولــت دهم ۳.۹ درصد 
بود. همچنین افزایش گردشگری نیز 
داشتیم و در زمینه توسعه همکاری 
مخصوصا در زمینه علم و فناوری هم 

همکاری هایی صورت گرفته است.
ظریــف بــا بیــان اینکــه این ها 
به  دســتاورد ملت اســت و مربوط 
وزارت امور خارجه نمی شود، تصریح 
کــرد: دســتاورد مــردم را کوچک 
نکنید. با تمام مشکاتی که داشتیم 
پیوند خود با ایرانیان خارج از کشور 
را بیشــتر کردیم و موید این موضوع 
ایرانیــان در صف های عظیم  حضور 
انتخابات ریاست  برای رای دادن در 
جمهوری است که ادعاهای مخالفان 

نظام را باطل کرد. 
او خطاب به ابطحی نماینده ای که 
مخالف او صحبت کرد، خاطرنشــان 
کــرد: البته در دو ســال گذشــته 
از  هــم  و  درون  از  هــم  موانعــی 
بیرون داشــتیم. ماحظات جناحی، 
شــرایط  تحلیــل  در  شــتابزدگی 
پیچیــده، عدم انضبــاط در کام و 
گفتار مربوط به مناســبات خارجی، 
اقدامــات ناهماهنــگ در حوزه های 
اقتصادی از جمله این هاســت. آقای 

ابطحی! من آخرین نفری خواهم بود 
که در سیاســت خارجی تک صدایی 
ایجاد می کنم؛ چرا که تعدد گفتمان 
در کشــور را عامل قــدرت و تقویت 

مشروعیت نظام می دانم.
وزیر پیشــنهادی امــور خارجه با 
ایران  پیرامونی  مناطــق  اینکه  بیان 
و رفتار کنشــگران منطقه مهم ترین 
چالش سیاســت خارجی ما و حتی 
منطقــه و جهــان بوده اســت، ابراز 
داشــت: آ ن هایی که تــاش خود را 
برجام  اجــرای  از  جلوگیــری  برای 
به کار بســته اند اکنون تاش دارند 
با همدســتی صهیونیســت ها فضای 
را  ایران هراســی  و  شیعه هراســی 
در منطقــه گســترش دهنــد و از 
تغییرات ایــاالت متحده برای تنش 
بیشــتر منطقه ای  بحران آفرینــی  و 
بهره بــرداری کننــد. گرچــه ایــن 
کشــورها و گروه هــا، مرتکب چنین 
اشتباه اساسی شده اند اما این چالش 

وظیفه ما را سنگین تر می کند.
 او بــا بیــان اینکه تحــوالت در 
سیاسی  و  خارجی  سیاست  مدیریت 
آمریــکا و به دنبــال آن لفاظی های 
دولتمــردان ایــن کشــور بــر ضد 
ایران ناشــی از توهــم و کج فهمی 
اســت، عنوان کرد: وظیفــه وزارت 
امــور خارجه در دولــت دوازدهم با 
نهادها  سایر  هوشــمندانه  هم افزایی 
و نه با ســکوت به دنبال این اســت 
که این باور را در نخبگان سیاســی 
آمریکا ایجاد کند که ایران ســتیزی 
ســکه ای بی رونق اســت که در بازار 

جهانی خریدار ندارد.
وزیــر پیشــنهادی امــور خارجه 
ادامــه داد: ایــن مســئله از طریق 
از  برابــر زیاده خواهی ها  مقاومت در 
یک سو و گســترش روابط سیاسی 
و اقتصــادی با دیگــر نقاط جهان از 
سوی دیگر دســت یافتی است و تا 
کنون هم توفیقات خوبی داشــتیم. 
با  باید  ما  دیپلماســی هوشــمندانه 
نشان دادن عقانیت ایران از یک سو 
و انتخاب های متنوع کشــور از سوی 
دیگر برای تصمیم گیرندگان آمریکا 
تردیدی نگذارد که تکرار تجربه های 
شکســت خورده قبلی نتیجه ای جز 
نگرانی و انزوا بــرای آمریکا نخواهد 

داشت.
اینکه برجام حاصل  بیان  با  ظریف 
اعتمــاد بــه آمریکا نیســت، گفت: 
جمله جمله برجام نشــان دهنده بی 
اعتمادی ما به سیاســت های آمریکا 
واپسین  تا  از نخستین روز مذاکرات 
اجرای  مســیر  در  مذاکرات  لحظات 
برجام بوده اســت. اجماع و انسجام 
داخلی و طراحی فراگیر و اســتفاده 
از تمام توان کشــور یعنی توان تمام 
نهادهــا و جامعه مدنی ضرورتی غیر 

قابل انکار است.
او با تاکید بــر اینکه باید با اجماع 
این واقعیت را برای آمریکا برجســته 
کنیم کــه دولت های قبلــی آمریکا 
بعد از ســال ها تجربه تحریم به میز 
مذاکره آمدند، اظهار داشــت: آن ها 
باید بدانند اکنون نیز نه تنها آمریکا 
نمی توانــد تعهداتش را فراموش کند 
و با عهدشــکنی یک توافق را نادیده 
آمریکا  انــزوای  باعث  بلکــه  بگیرد؛ 
خواهد شــد و دســت ایــران برای 
اقدامــات مهم همان گونــه که روز 
گذشــته رییس جمهور کشــورمان 
تاکید داشــت، باز اســت و حتی در 
قالب برجام نیز ایــن اقدامات دیده 
شده. این نشان دهنده بی اعتمادی ما 

به آمریکا است.
امــور  وزارت  پیشــنهادی  وزیــر 

خارجه بــا بیان اینکــه بهره برداری 
از دیپلماســی عمومــی و روش های 
نوین اطاع رســانی در ابعاد گفتمان 
معنایــی در افــکار عمومی ضروری 
است، تصریح کرد: حمایت از حقوق 
ایرانی هــا و کســب حمایت آن ها به 
عنوان مدافعــان منافع ملی و جلب 
برای  آن هــا  ارزشــمند  مشــارکت 
بازسازی کشــور، به ویژه استان های 
پــدری و مادری آن هــا از مهمترین 
ایران  معنوی  و  مــادی  ظرفیت های 
است که با بودجه ای که در اختیار ما 
برای حمایت از آن  ها قرار می دهید، 

اقدام می کنیم.
ظریف با بیان اینکه مجلس شورای 
مردم ساالری  نماد  عنوان  به  اسامی 
دینــی نقش مهمی در تقویت قدرت 
کرد:  دارد، خاطرنشان  ایران  معنایی 
نقش آفرینــی موثــر و هوشــمندانه 
نماینــدگان در صحنــه جهانــی از 
طریــق دیپلماســی پارلمانی مولفه 
مهم دیپلماســی اســت. در صورتی 
که افتخار ادامــه کار در وزارت امور 
خارجه را داشــته باشــم با توجه به 
چالش هــای موجود بــه دو اولویت 
یعنی کمک به دســتیابی به اهداف 
اقتصــاد مقاومتی و حل مشــکات 

منطقه اهتمام خواهم ورزید.
کــرد: حل مشــکات  تاکیــد  او 
منطقــه زمینه بی ثباتی و تنش را در 
پیرامونــی کاهش داده و  حوزه های 
بستر را برای اقتصاد مقاومتی فراهم 
شرکای  بهترین  همسایگان  می کند. 
اقتصــادی هســتند و حضور بخش 
خصوصی در کشورهای همسایه ابزار 
کارآمد برای اعتماد متقابل و بهترین 

ظرفیت برای تولید و اشتغال است.
برای  یادآور شــد: تــاش  ظریف 
ایجــاد نهادهــای منطقه بــه ویژه 
مجمع منطقه ای در خلیج فارس در 
مبارزه با تروریســم مهمترین دستور 
کار وزارت خارجه اســت. حمایت از 
مردم فلســطین و بازگرداندن موضع 
اولویت  به عنوان مهمترین  فلسطین 
جهان اسام در اولویت سیاست های 

ماست. 
با اشــاره به رویکرد دیپلماسی  او 
اقتصــادی وزارت امور خارجه عنوان 
اقتصــادی،  دیپلماســی  در  کــرد:  
سیاســت ما تامین منافــع ملی در 
محیط ناپایدار جهان است که تحقق 
آن در وزارت امــور خارجه با محور 
قرار دادن اقتصاد در متن دیپلماسی 
اقتصادمحــور  دیپلماســی  اســت. 
قانونی و فرهنگی  نیازمند هماهنگی 
در وزارت امور خارجه و جهت دادن 
منافــع فعاالن اقتصــادی، بنگاه ها و 
غیردولتی  و  دولتــی  دســتگاه های 
ملــی  منافــع  تامیــن  جهــت   در 

است.
وزیر پیشنهادی امور خارجه اضافه 
با تقویت  امور خارجــه  کرد: وزارت 
اقتصادی در  جهت گیری راهبــردی 
ســاختار، مرکز و ســفارتخانه ها و با 
ایجاد انگیزه و آموزش های الزم برای 
مدیران، سفرا و کارشناسان، معاونت 
جدید اقتصادی و ســفارت خانه ها در 
جهت تحقــق اقتصاد مقاومتی اقدام 
خواهــد کرد. وزیر پیشــنهادی امور 
خارجه با بیان اینکه حمایت از ورود 
به بازارهــای پیرامونــی و جهانی و 
فناوری  تسهیل در جذب ســرمایه، 
و گردشــگر در اولویت کاری ما قرار 
دارد، ابراز داشــت:  ایجاد زمینه های 
الزم برای حضور موثر اقتصاد کشور 
بــه ویژه بخش خصوصی کشــور در 
زنجیره اقتصاد جهانی، تقویت رابطه 
با قدرت های نوظهور و همســایگان 
و کشــورهای اروپایــی و توجــه به 
ظرفیت هــای اقتصــادی بازارهــای 
جدید برای دستیابی به اهداف بسیار 

مهم است. 
از  اجتنــاب  شــد:  یــادآور  او 
تصمیمات و سیاست های شتاب زاده، 
خودبــاوری، اتکای بــه خردجمعی، 
و  انتقــادات ســازنده  از  اســتقبال 
همفکری با اســتادان، صاحب نظران 
و کارشناســان و ایجاد اتاق های فکر 
همان طــور که دکتر عــارف نیز روز 
گذشــته به این مســئله اشاره کرد، 
راســتگویی بــا مســئوالن و مردم، 
مبنای  بر  عمومــی  مطالبات  تنظیم 
واقعیــات، راهنمای جهت گیری های 

اجرایی وزارت امور خارجه است.

محمدباقرباقری نژادیــان 
نماینــده اصالح طلــب مردم 
شــورای  مجلس  در  کازرون 
و  مــادر  او  بــود.  اســالمی 
برادرانش را پیش از انقالب در 
حالی که خودش در زندان رژیم 
ستم شاهی بود و خانواده برای 
مالقات با او از کازرون به سمت 
تهران می آمدند بر اثر تصادف 
از دســت داد. فرزند سوم وی 
فاطمه دانشجوی مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت بود که ششم 
مرداد سال ۱۳۹۰، به مزار مهندس عزت اهلل سحابی و هاله سحابی رفت و 
هرگز بازنگشت. برای گرامی داشت فاطمه و یادآوری این حادثه غم انگیز، 
نامه ای را منتشر می کنیم که محمدباقر باقری نژادیان، پدر فاطمه، به مناسبت 
تولد بیست وهشت سالگی او، در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۰ برایش نوشته بود. 
این نامه ۷۲ روز پیش از وقوع این حادثه، بر روی صفحه اول ســفید قرآن 

نوشته شده و به فاطمه تقدیم شده بود.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

فاطمه جان دختر عاقل، مومن، زیبا، صبور، باهوش و مهربان بابا
سالم علیک

29 اردیبهشت سالروز تولدت مبارک باد، مبارک ، مبارک
امسال تولدت با تولد حضرت فاطمه )س( ام االبیها چند روزی بیشتر فاصله ندارد و با تولد 
امــام محمد باقر )ع( باقر العلوم چند هفته! این تقارن تولدها را به فال نیک می گیرم. دخترم 
بعد از شصت سال عمر و چهل سال جهاد بی امان این پیر جهان دیده سعادت دو عالم را در 
عشق به انسان های واال و عشق نامحدود به اهلل صاحب همه کماالت  نامحدود می داند. چه 
خوبست انسان ها در تقرب به حضرت دوست از یکدیگر سبقت بگیرند.  سعادت در دنیای فانی 

و آخرت باقی در گرو عشق و پرستش و معرفت خداست.
برمبنای این ایده تو را از انســان های ســعادتمند در دنیا و آخرت می دانم و باور دارم که 
می توانی به درجات و مقام های معنوی هرچه باالتر دست یابی. یقین دارم خدای مهربان اجر 

تو و پدر زحمت کشیده ات را ضایع نخواهد کرد.
امید است کتاب اسم اعظم که تازه نوشته شده است تو را راهبر و یاور باشد. بر اساس عقل 
و قرآن و احادیث و روایات»اهلل« باید از اســامی اعظم خدا باشد خدا که کل وجود و هستی 

پشتوانه این نام است.
کســی که ملکوت و عالم غیب همه پدیده ها و همه چیز در ید قدرت بی همتای اوست 

پیوسته در هر زمان و مکان و شرایطی چنین خدای بزرگ و محبوبی را نباید فراموش کرد.
امید است با هدایت و نصرت و عنایت چنین خدایی همه گره ها، مسائل و مشکالت زندگی 

اعضاء خانواده گشوده و حل گردد. انشاءاهلل تعالی 
 با احترام دوستدار همیشگی تو  بابا باقر

به امید تولد بی پایان بسوی اهلل 
90/2/2۸

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق، درباره تصمیم رهبران اقلیم 
کردستان عراق به برگزاری همه پرسی استقالل گفت، این اقدام قانونی نیست 
و نظر سازمان ملل حل و فصل اختالفات میان اربیل - بغداد از طریق گفت وگو 

و مذاکره است.
به گزارش ایرنا، یان کوبیچ در خصوص جنبه های قانونی همه پرسی در کردستان عراق گفت، 
انجام همه پرســی در این منطقه، دارای اشکال قانونی است، چرا که در قانون اساسی عراق این 
موضوع لحاظ نشــده است.  وی در خصوص موضع سازمان ملل در این خصوص ، گفت ، نکته 
مهم برای سازمان ملل که همواره بر آن تاکید داشته است، این است که هرگونه تغییر یا اقدامی 

براساس قانون باشد و از نظر سازمان ملل ، مبنا قانون اساسی عراق است. 
کوبیچ، تاکید کرد که موضوع همه پرسی در قانون اساسی عراق لحاظ نشده است.

از یان کوبیچ درباره نظر سازمان ملل در ارتباط با اختالفات بغداد-اربیل سوال شد که وی گفت 
، موضع دبیرکل سازمان ملل در قبال مشکالت موجود، حل و فصل اختالفات از طریق مذاکره و 
گفت وگوست.  این مقام سازمان ملل در عراق افزود: پیام دبیر کل سازمان ملل به دولت مرکزی 
عراق و دولت اقلیم این است که مشکالت خود را از طریق گفت وگو حل کنند و از آن ها دعوت 

کرده است که بنشینند و مذاکره کنند تا راه حلی برای مشکالت فی مابین بیابند.
  نماینــده ویــژه دبیر کل ســازمان ملل در عراق تاکیــد کرد که مذاکــرات دولت مرکزی 
و اقلیم می تواند مبنایی باشــد بــر هر آنچه که در مذاکرات به آن دســت می یابند. یک هیات 
از کردســتان عراق به ریاست روژ نوری شــاویس از رهبران حزب دمکرات کردستان عراق، از 
روز دوشــنبه این هفته در بغداد بســر می برد و تاکنون مذاکراتی با حیدرالعبادی نخســت وزیر 
و فواد معصوم رئیس جمهور و عمار حکیم رئیس ائتالف ملی عراق داشــته اســت و ضمن آن 
با ســفیران ایران و آمریکا در بغداد نیز دیدار کرده اســت.  العبادی روز ســه شنبه در واکنش به 
حضوراین هیات در بغداد گفت که از طرح موضوع همه پرســی بــه ویژه پس از موفقیت هایی 
که با هماهنگی و همکاری بغداد – اربیل در جنگ علیه تروریســم کســب شده، متاسف است.  
برخی احزاب عراقی هفتم ژوئن امسال در غیاب جنبش تغییر و حزب جماعت اسالمی کردستان 
عراق، در جلســه ای به ریاست مســعود بارزانی تصمیم گرفتند همه پرسی استقالل کردستان 
عراق را در 25 ســپتامبر امســال برگزار کنند.  بارزانی، به رغم مخالفت های شدید در بغداد و نیز 
 مخالفت های منطقه ای و بین المللی ، همچنان به برگزاری همه پرسی در زمان اعالم شده اصرار 

دارد.
وزیر خارجه آمریکا نیز به روایت رسانه های کردی و به نقل از بیانیه های دولت اقلیم کردستان 
عراق ، در دو هفته اخیردستکم دوبار با مسعود بارزانی تماس داشته و ظاهرا از وی خواستار انصراف 
از تصمیمش شده اســت. داگالس سیلیمان سفیر آمریکا نیز دیروز در جریان دیدار هیات کرد ، 
توصیه کرده است که انجام همه پرسی را به خاطر مسائل منطقه و تالش ها در عرصه جنگ علیه 

تروریسم به تعویق بیاندازند.

رییس  جمهور به اســتناد اصل یکصد و بیســت و چهارم قانون اساسی ، در حکمی سورنا 
ستاری را به عنوان معاون علمی و فناوری رییس جمهور منصوب کرد. به گزارش ایسنا، متن 

حکم حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر سورنا ستاری
به اســتناد اصل یکصد و بیســت و چهارم قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد و تجربیات 
جناب عالی به موجــب این حکم به عنوان معاون علمی و فنــاوری رییس جمهور منصوب 
می شــوید. توفیق شــما را در خدمت به نظام اسالمی و ملت شــریف ایران با رعایت اصول 
قانون مــداری، اعتدال گرایی و منشــور اخالقی دولت تدبیر و امید از خداوند بزرگ مســألت 

می نمایم.

محمد جواد ظریف:

مخالفان برجام با همدستی صهیونیست ها
 شیعه هراسی و ایران هراسی را گسترش می دهند 

نامه ای در صفحه اول قرآن

سورنا ستاری 
معاون علمی و فناوری رییس جمهور شد

در حکمی از سوی رییس جمهور؛

برگزاری همه پرسی استقالل کردستان
 غیر قانونی است

خبر

نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق:

توافق هسته ای به هر نحوی
 باید حفظ شود

تحویل ۶۰۰ نوزاد در معرض 
فروش به بهزیستی

خبر

سخنگوی سازمان ملل در واکنش به اظهارات روحانی 
در مجلس:

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی:


