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بازگشت  130نخبه به کشور طی یک سال گذشته
معــاون علمی  و فنی رییس جمهور از آمادگی این معاونت برای بازگشــت نخبگان به
کشور و همچنین ایجاد تسهیالت برای آنها خبر داد...
یاد د اشت سرد بیر

مداخله نظامی  در لیبی باید با تایید شورای امنیت باشد
وزیر امور خارجه روســیه امروز (دوشنبه) گفت ،عملیات نظامی  در لیبی تنها در صورتی
امکانپذیر است که شورای امنیت سازمان ملل آن را تایید کند...

سرمقاله
اسماعیل عسلی

اختر چرخ ادب

پروین اعتصامی  از شاعران زن پرآوازه ای است که اشعار
تعلیمی  خویش را در خدمت رشــد فرهنگی و اجتماعی زنان
معاصــر خود قرار داد و در روزگاری که زنان ایران در زوایای
تاریک باورهای غلط اغلــب راه  های منتهی به فعالیت  های
اجتماعی را به روی خود بســته می  دیدند بــه میدان آمد و
آنچنان جلوه گری کرد که عده ای با شنیدن اشعارش به غلط
تصور می  کردند پروین تخلص یکی از شاعران مرد است.
مرد پندارند پروین را چه برخی ز اهل فضل
این معما گفته نیکوتر که پروین مرد نیست
در زمانه ای که پروین می  زیست آموزشگاه  های رسمی  و
دولتی به گونه ای که بعدها شــکل گرفت و اکنون حتی در
دور افتاده ترین نقاط کشور فعال است ،وجود نداشت و زنان
انگشت شــماری که توانستند اســتعدادهای نهفته در وجود
خــود را بروز دهند از حمایت هدفمنــد پدر و مادری فهیم و
باسواد و دانشمند برخوردار بودند و گرنه حتی دخترانی که در
مکتب خانه  ها سواد می  آموختند این سواد آموختن صرفا به
خواندن کتاب  های خاصی محدود می  شــده که بیشتر حاوی
دســتورات کلی زندگی و نکات اخالقی بوده و به زنان برای
ورود به فعالیت  های علمی  و اجتماعی کمک زیادی نمی  کرده
و صرف ًا آنها را توانا می  ساخته که نامه ای بخوانند یا نامه ای
بنویسند و ســواد خواندن قرآن و کتب ادعیه را داشته باشند.
همین و والســام ،اما ،مرحوم یوســف اعتصامی  پدر یوسف
اعتصامی  مرد فرهیخته ای بود که فرزندانش را با هدف توانا
شــدن برای خدمت به مردم تربیت کرد .به طوری که پروین
زبان فارســی ،انگلیسی و عربی را نزد پدرش آموخت .پروین
در شــعری که به قصد تعزیت پدرش سروده او را ماه گردون
ادب توصیف نموده و از حمایت  های بی بدیل پدرش تشــکر
می  کند:
مه گردون ادب بودی و در خاک شدی
خاک زندان تو گشت ای مه زندانی من
اگر چه با مطالعه ی اشــعار پروین نمی  تــوان به فراز و
نشــیب  های زندگی خصوصی او پی برد اما درک شــرایط
اجتماعی زمانه پروین و نگاهی که به زنان وجود داشــت با
مطالعه اشعار او سخت نیست.
پروین اعتصامی  در قطعه ای زیبا تحت عنوان فرشــته ی
انس ســعی در اصالح نگاه متحجرانه ای دارد که نسبت به
زنان وجود داشته است آنجا که می  گوید:
در آن سرای که زن نیست انس و شفقت نیست
در آن وجود که دل مرد ،مرده است روان
به هیچ مبحث و دیباچه ای قضا ننوشت
برای مرد کمال و برای زن نقصان
برای گردن و دست زن نکو پروین
سزاست گوهر دانش نه گوهر الوان
پرویــن دختران هم عصر خود را بــه علم آموزی ترغیب
می  کند و دانش آموختن دختران را برای رفع شبهاتی که عده
ای متحجر به دنبال القای آن هستند الزم می  داند:
به که هر دختر بداند قدر علم آموختن
تا نگوید کس ،پسر هشیار و دختر کودن است
نزدیک به  74ســال اســت که پروین از خاک به افالک
پرکشیده و خوشــبختانه این اقبال را داشته که شاهد اظهار
نظر کسانی نظیر قاضی پور نباشد ،نماینده مجلسی که حتی
حضــور کمتر از  10درصدی زنــان را در مجلس برنمی  تابد
در حالــی که دختران و زنان این مــرز و بوم به مدد عزم و
پشتکار  60درصد از جمعیت دانشجویان را به خود اختصاص
داده اند و وجود مؤثرشــان در بیمارستان  ها ،آزمایشگاه  ها و
مراکز علمی  و تحقیقاتی و میادین ورزشــی نویدبخش آینده
ای روشن برای این سرزمین است.
هیچکــس باور نمی  کند از دامــن زنانی که قاضی پور به
توصیــف و توهین آنان پرداخته مردی به معراج برود .این به
اصطالح نماینده مردم! فراموش کرده که فاطمه ی زهرا (س)
و زینــب کبری (س) کــه خطبه  های تاریخــی را در جمع
مسلمانان بر زبان جاری ساخته و از حق و حقوق خود و مردم
دفاع کرده اند نیز زن بوده اند .تأســف بار است که پس از آن
روز ســیاهی که قاضی پور دهان به ناحق گویی گشود هنوز
پاســخ رسمی  جانانه ای به او داده نشده و کماکان متوهمانه
احساس نمایندگی می  کند! بگذریم.
سخن از پروین بود که امروز به نام او ثبت شده است .بی
شک اگر پروین بود در وصف زنان بزرگی که شهدایی نام آور
و افتخارآفرین را در دامان پر مهر خود پروردند و مشعل دانش
را در دل خود برافروختند و با تالش و فعالیت موثر در مســیر
توسعه گام برداشتند ،لب می  گشود و گوهرافشانی می  کرد.
هم اکنون اگرچه زنان سرزمین ما از روزگار پروین فاصله
گرفته اند و بخش قابل توجهی از محدودیت  ها را پشــت سر
گذاشــته اند و برای عبور از موانع دیگر نیز شتاب گرفته اند
اما هنوز هم نیازمند گوش ســپردن به سخنان نغز و دلنشین
پروین هستند .ناگفته نماند که خبر پرداخت برابری دیه زن و
مرد از سوی شرکت  های بیمه نیز خبر خوبی بود که در آستانه
روز پروین اعتصامی  رسانه ای شد.
شــاید لحظه ای که پروین مشــغول ســرودن قطعه ی
مناظره گونه ی نخ و ســوزن بوده ،نیم نگاهی به مقایسه زن
و مرد با یکدیگر داشته او به این وسیله پاسخ بسیاری از یاوه
گویان را داده است:
در دست بانویی به نخی گفت سوزنی
کای هرزه گرد بی سر و بی پا چه می  کنی؟
ما می  رویم تا که بدوزیم پاره ای
هر جا که می  رویم تو با ما چه می  کنی؟
اد امه د ر ستون روبرو
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مذاکرات ژنو شکست بخورد پرونده سوریه را به شورای امنیت میفرستیم
نماینده ســازمان ملل در گفتوگوهای صلح ســوریه با اعالم اینکه برخی به دنبال به
شکست کشاندن این مذاکرات هستند تاکید کرد ،در صورت شکست ...
ستاری خبر داد

رییس قوه قضاییه:

روند رسیدگیها در قوه قضاییه همچنان بدون تبعیض ادامه
خواهد داشت

رییس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه عملکرد
قوه قضاییه در ابعاد مختلف سیاسی ،اجتماعی و
در روند رسیدگی به پروندههای کالن و مفاسد
اقتصادی قابل قبول بوده است ،گفت :دستگاه
قضا بدون در نظر گرفتن روابط و فشارها ،کار
رسیدگی به پرونده  های کالن و نورچشمی  ها و
همچنین مفاسد اقتصادی را دنبال خواهد کرد.
آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنان
خود با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در
دیدار اخیر اعضای مجلس خبرگان با ایشــان،
بیانات رهبری را مهم و توجه به مســئله نفوذ
را امری حیاتی عنوان کرد و افزود :مقام معظم
رهبری مســئله نفوذ را به تفصیل بیان کردند؛
چرا که این مسئله امری مهم است و در جریان
انتخابــات اخیر هم شــاهد پــارهای آثار نفود
بودیم؛ بنابراین نفوذ موضوعی مهم اســت که
ذهن رهبری را به خود معطوف کرده و ایشان
همواره بر خطر نفوذ و یافتن راههای مقابله با
آن تاکیدات ویژه ای داشتند.
آملی الریجانــی ورود و نفوذ در ســاحت
مردمی  را روش دیگر نفوذ دشــمن در کشــور

دانســت و با تاکید بر ضــرورت توجه به این
شــیوه از نفوذ عنوان کرد :مــردم ما به قانون
اساسی رای دادند که مبنایش دین اسالم است
به همین دلیل به آرمان  های انقالب ،حضور در
عرصه  های سیاسی واجتماعی و این مسئله که
اسالم می  تواند جامعه را اداره کند اعتقاد و اذعان
دارند و این مســائل جزیی از باورهای مردم ما

است و به همین دلیل دشمن به دنبال هجوم
علیه این باورها و تغییر در نگرش مردم است.
رییــس قوه قضاییــه با یــادآوری حمایت
برخی از دولت  ها از ســکوالریزم به حمایت و
فعالیت  های برخی نشــریات دوره اصالحات
در این مســیر نیز اشاره و تصریح کرد :در این
دوره برخــی مجالت مــورد حمایت دولت به

واکنش ظریف به ادعاها درباره آزمایش
موشکی ایران و گزارش احمد شهید

وزیــر امور خارجه کشــورمان در واکنش به
یــادگار امــام خمینی بــا تشــریح عناصر
پدیدآورنــده «صبر» تأکید کرد :انســانی صبر
حقیقــی دارد که اگر هدف اقتضا کرد لحظه ای
در قیام سســتی نکنــد و با همــان انگیزه که
به صبر روی آورده اســت به قیــام و انقالب و
جوشش روی آورد؛ اگر چه باید توجه داشت که
گاه صبر بزرگترین جوشش و فریاد است.
به گــزارش گروه دریافت خبــر خبرگزاری
دانشــجویان ایران (ایســنا) ،حجت االسالم و
المسلمین سید حسن خمینی در مراسم عزاداری
هیأت ایثارگران در حسینیه جماران به مناسبت
سالروز شــهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ،در
ســخنانی با اشــاره به دو عنصر «موضوع» و
«قهرمان» در حوادث تاریخی ،اظهار داشــت:
گرچه در حادثــه ای مانند کربال موضوع حادثه
و قهرمان در یک نفر جمع شــده اســت ،اما در
برخی حوادث ،موضــوع یک نفر یا یک مفهوم
است و قهرمان فردی دیگر؛ چنانکه در سقیفه،
موضوع علی(ع) اســت اما قهرمان واقعه فاطمه
زهرا(س) است.

ادعاهــای غــرب علیه آزمایشهای موشــکی
اخیر ایــران ،تاکید کرد :برنامه موشــکی یکی
از مصادیــق توان دفاعی اســت کــه ما به آن
نیاز داریم.
به گزارش ایســنا ،محمدجواد ظریف ،وزیر
امور خارجــه ایران در گفتوگو با رادیو نیوزیلند
به ادعاهای غرب و آمریــکا علیه آزمایشهای
موشکی اخیر ایران واکنش نشان داد و گفت که

تهران با این آزمایشــات قطعنامه شورای امنیت
سازمان ملل را نقض نکرده است.
وی تاکید کرد :بنابراین ایران نباید به خاطر
این فعالیتهایش تحریم شود.
وزیر امور خارجه ایران افزود :ما در مقایســه
با دیگر کشورهای منطقه تنها بخش ناچیزی را
صرف توان دفاعی میکنیم و برنامه موشــکی
یکــی از مصادیق توان دفاعی اســت که ما به

آن نیاز داریم.
ظریــف تصریح کــرد :ما همــواره گفتهایم
که به توســعه ظرفیتهای دفاعــی خود ادامه
میدهیــم و این تجهیزات دفاعــی ارتباطی با
تسلیحات هســتهای ندارند .ما بهترین تضمین
را ارائه کردهایم که ایران هرگز قصد دســتیابی
به سالح هســتهای را ندارد و این موشکهای
آزمایش شــده بــا هدف حمــل کالهکهای
هستهای مورد آزمایش قرار نگرفتهاند.
وی ادامــه داد :ایــن موشــکها تنها برای
اهداف دفاعی هستند .ما به هیچ کشوری تجاوز
نکرده و نخواهیم کرد.

وی بــا بیان اینکه در روز شــهادت صدیقه
طاهره(س) ایشــان موضوع حادثه اســت ،اما
قهرمان این روز علی(ع) اســت ،افزود :علی(ع)
گرچه در جنگاوری ،شــجاعت ،علم و ...برترین
است اما در این روز با صبر خویش قهرمان است
و اگر پس از  14قرن می  توانیم بگوییم علی(ع)
قهرمان امروز است به خاطر وجود همین عنصر
در رفتار ایشان بوده است.
یــادگار امام ســپس به بیــان تفاوت  های
«صبــر» و «ضعف» پرداخــت و گفت :گاهی
اوقــات ناتوانی خود را به صبــر معنا می  کنیم؛
در حالی که صبر از قدرت ریشــه می  گیرد ،اما
ضعف ریشه در ترس یا طمع دارد ،بنابراین صبر
جایی اســت که بتوانیــم کاری کنیم ،اما صبور
باشیم؛ قدرت داشته باشیم اما دندان روی جگر
بگذاریم .اما اگر دســت و پای کسی را ببندند و
بگویند او صبر کرده اســت ،معنا ندارد چرا که

هیچ جای دنیا علیه کسی ماجراجویی
نکردهایم
متفاوت کرده و تفاوتهای ایران با سایر کشورها
یک تفاوت سلبی ،منفی و بد نیست و تفاوتی پاک
و نمونه است.
فرمانــده نیــروی قدس ســپاه با اشــاره به
استقالل ایران اســامی  در حوزههای مختلف از
جمله اقتصاد ،نیروهای مســلح ،تصمیمگیری و
تصمیمسازی بیان داشــت :همه به ویژه جوانان
بایــد متوجه باشــند و در جلســهها و پچپچهای
سیاسی تابع این موارد نباشند و فکر نکنند که در
کشور ما ماجراجویی صورت میگیرد.
وی گفــت :تکفیر و تکفیری آتــش در خانه
برادران سنی است و کسانی که آن را خلق کردند،
فکر میکردند با این حادثه جمهوری اســامی  و
شــیعه را به زانو میزنند ،امروز حریم انسانیت در
جهان اهل سنت توسط گروههای تکفیری بیش
از هر جای دیگری مورد هجوم قرار گرفته است.
ســلیمانی افزود :آیا این یک کار ماجراجویانه
است که جمهوری اسالمی  ماال و جانا از مسلمان
دفــاع کنــد و این عیب اســت کــه جمهوری
اسالمی  در برابر گروهی بایستد که در یک منطقه
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میکنند و آنها را در یک مصیبت ســنگین دچار
کردهاند؟! آیا این عیب بزرگی است که جمهوری
اســامی  در برابر ضد مسلمانان ایستاده و جلوی
تخریب مساجد مســلمانان و تخریب مکانهای
مسلمانها میایستد؟!
وی تصریــح کــرد :از آن جا کــه جمهوری
اسالمی  یک مرکزیت و محوریت در عالم اسالم
و تشــیع پیدا کرده ،دشــمنیها نیز فزونی یافته
و دشــمنیهای امروز دشــمنان بــا جبهه دیروز
کامال متفاوت و ســاحهای بــه کار گرفته نیز
متفاوت شده است و برخالف ادعاهای دشمنان،
دشمنیهای آنها به دلیل ماجراجو بودن ما نیست،
زیرا ما در هیچ جای دنیا علیه کســی ماجراجویی
نکردهایم.
ســلیمانی تاکید کرد :کشــوری با نجابتتر،
صلحطلبتر و مدارا کنندهتر از ایران اســامی  با
همســایگان نداریم و این کشور برای هیچ یک
از همســایگان خود گزند عملی و حرفی نداشته
اســت و با وجود آن که دنیــا ،دنیایی پر از ظلم
اســت ،جمهوری اســامی  در هیچ کجا تعرضی
نداشته است.

بازگشت  130نخبه به کشور طی یک سال
گذشته

معاون علمی  و فنی رییس جمهور از آمادگی این معاونت برای
بازگشــت نخبگان به کشور و همچنین ایجاد تسهیالت برای آنها
خبر داد.
به گزارش ایســنا ،دکتر سورنا ســتاری در حاشیه رونمایی از
کتاب «عملکرد نظام مراقبت از خون» که در سازمان انتقال خون
برگزار شــد ،با اشاره به بازگشت  130نخبه طی یک سال گذشته
و بعد از راهاندازی ســامانه بازگشت نخبگان به کشور گفت :هدف
از این ســامانه برگرداندن نخبگان نیست؛ بلکه ایجاد یک ارتباط
مناسب در خارج از کشور است .برای کسانی که میخواهند زندگی
خــود را به داخل منتقل کنند ،تســهیالتی در نظر گرفتهایم و این
روند نیز به خوبی در حال انجام اســت و به صورت تصاعدی این
آمار باال میرود.
وی افــزود :ما تبادالت خوبی با خارج از کشــور در حوزههای
بیوتکنولوژی تجهیزات پزشــکی ،سلولهای بنیادی و ...داشتهایم
که در آینده بیشــتر میشــود .همچنین از اســتفاده از پتانســیل
بخش خصوصی و پژوهشــکدهها برای انجام مطالعات و پژوهش
ســازمانها اســتقبال میکنیم .معاون علمی  و فنی رییس جمهور
درخصوص عملکرد شرکتهای دانشبنیان در سال  94گفت :در
حال حاضر  2300شرکت دانشبنیان در کشور داریم که میتوانند
عــدد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشــور را تامین کنند.
سال گذشــته معاونت علمی  و فناوری ریاســت جمهوری فعالیت
گستردهای در این حوزه داشته است و به صورت تصاعدی در این
زمینه پیشرفت میکنیم.

روسیه:

مداخله نظامی  در لیبی باید با تایید
شورای امنیت باشد

وزیــر امور خارجه روســیه دیروز (دوشــنبه) گفــت ،عملیات
نظامی  در لیبی تنها در صورتی امکانپذیر است که شورای امنیت
سازمان ملل آن را تایید کند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،سرگئی الوروف،
وزیر امور خارجه روســیه بعد از مذاکراه با همتای تونســیاش در
مســکو اظهار کرد :ما از وجود طرحهایی بــرای مداخله نظامی  از
جمله در وضعیت لیبی اطالع داریم .دیدگاه مشــترک ما این است
کــه چنین مداخلهای تنها با مجوز شــورای امنیت ســازمان ملل
میتواند انجام شود.
وی خاطرنشــان کرد :یک حکم احتمالی برای اجرای عملیاتی
علیــه تروریســتها در لیبی باید بدون هیچ ابهامی  تعریف شــده
باشــد تا اجازه هیچگونه تفسیرهای غلط و منحرف از آن را ندهد.

دیمیستورا:

مذاکرات ژنو شکست بخورد پرونده
سوریه را به شورای امنیت میفرستیم

باید مصلحت جامعه را شناخت

سردار سلیمانی :

فرمانده نیروی قدس ســپاه بــا بیان اینکه
«دشمن در جنگ تحمیلی در یک جبهه بود ولی
اکنون در چند جبهه اســت و مقابله با آن آمادگی
چندوجهی را میطلبد» گفت :پیوند مردم به ویژه
نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت از بهترین راهها
برای مقابله با شبیخون همهجانبه دشمنان است.
بــه گــزارش گــروه دریافت خبــر خبرگزاری
دانشجویان ایران (ایسنا) ،سردار سر لشکر پاسدار
قاسم ســلیمانی فرمانده نیروی قدس بیان اینکه
ایران دنبال ماجراجویی نیســت ،اظهار داشــت:
چون اصول آگاهی بخش جمهوری اسالمی  ایران
تشابهی با اصول دشمنان ندارد ،آن را بر نمیتابند
و ماجراجویی مینامند.
وی گفت :دموکراســی موجود در کشــور و
استقالل همهجانبه کشــور ما را از سایر کشورها

دنبال جدایی دین از سیاســت بودند و ما بارها
نسبت به این مســئله اعتراض کردیم چرا که
قانون اساسی ناقض و نافی سکوالریزه کردن
است و تصریح دارد که تمام قوانین جمهوری
اسالمی  باید موافق شــریعت باشد و به همین
منظــور همه مســئوالن باید به ایــن قانون
ملتزم باشند.
آملــی الریجانی بــا بیان اینکــه در نظام
جمهــوری اســامی  ایران بیــان نظریــات
آزاد اســت ،افزود :بســتری را کــه جمهوری
اســامی  در این خصوص فراهم آورده کمتر
در حکومت  های دینی دیگر شاهد آن هستیم،
اما دســتگاههای اجرایی و حکومتی باید ملزم
به قانون اساســی باشــند و حق ندارند چنین
تفکراتی را ترویج کنند.
رئیس دســتگاه قضا با بیان اینکه روحانیت
شــیعه اقتدار و استقالل خود را در طول تاریخ
حفظ کرده است گفت :روحانیت شیعه ورود به
سیاست را قبول دارد اما هیچ گاه قراردادهای
ننگیــن را امضا نکرده و هرگز حاضر نبوده که
مردم و نظام اسالمی  را بفروشد.

سید حسن خمینی :

چاره ای جز این ندارد!
وی در تبیین عوامل پدیدآورنده صبر ،اولین
عنصر را «قدرت خودکنترلــی» خواند و افزود:
صبر نباید از روی ناچاری و ناتوانی باشــد ،بلکه
باید در هنگام توانایی اتفاق بیفتد و بدانیم چرا با
وجود این توانایی همچون علی(ع) صبر می  کنیم.
سید حســن خمینی «شناخت مصلحت باالتر
بــرای هدف بزرگتر» را به عنــوان دیگر عامل
ایجاد کننده صبر برشــمرد و یادآور شــد :اگر
روزی دوســت یا شــریک ما بر سر ما فریاد زد
ما مقابله به مثل نمی  کنیم چرا که می  دانیم در
این صورت دوســتی یا شراکت ما از بین رفته و
ضرر این اتفاق بیشــتر از نفع آن خواهد بود؛ لذا
نســبت به هزینه یا مصیبت کوچک تر تحمل
نشان می  دهیم.
وی ادامــه داد :ممکــن اســت در صورت
صبوری مورد اتهام دوستان نیز واقع شویم و از
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سوی آنان ترسو لقب بگیریم که تحمل شنیدن
این سخنان نیز نیازمند صبر است .چنانکه امام
حسن(ع) پس از صلح با معاویه ،از سوی نزدیک
ّ
«مضل المومنین» لقب گرفت؛ اما
ترین یــاران
آن حضــرت مصلحت باالتــر را دیدند و یاران
همان لحظه را.
یادگار امــام «اراده» را دیگــر عامل ایجاد
کننده صبر خواند و تأکید کرد :انسان اگر سست
عنصر نباشد ،قادر به صبوری خواهد بود.
فرمانده نیروی قدس ســپاه عنــوان کرد :در
حافظه تاریخ انقالب اســامی  وجود ندارد که ما
در جایی نســبت به ســعودیها و حکومت آنها
باوجود نامشــروع بودن آن و بــا توجه به اینکه
مردم آن هیچ نقشــی در سلطه و حکومت ندارند
و اینکــه این حکومت در ســلطه یــک خانواده
اســت ،ماجراجویی کرده باشــیم و همواره این
ســعودی بوده که علیه اســام و ما ماجراجویی
کرده است.
وی با اشــاره بــه حوادث یمــن گفت :وقتی
یک کشور به ظاهر اسالمی  با مسلمانان در یمن
اینگونه طی یک سال ،در تمام ساعتها و بدون
هیچگونه مراعات اســامی ،حقوقی و انســانی
بمباران میکند و وحشیانه زن و مرد را به خاک و
خون میکشاند ،چه معنایی میتواند داشته باشد.
ســلیمانی اضافه کرد :حــزباهلل لبنان که به
عنــوان یک حزب عربی و اســامی  ماجراجویی
علیه عربستان نکرده است ،حتی به تنهایی کاری
که همه ارتشهای عرب از سال  47تا پایان دهه
 60میالدی نتوانســتند انجام دهند را در دفاع از
عرب انجام داده است.
وی خاطرنشــان کرد :جمهوری اســامی  به
عنوان یک کشــور انقالبی ،مــرام و اصولی دارد
که چارچوب گستردهای را شامل میشود و مرام
و اصول جمهوری اسالمی  ایران در مردم ،قوانین،
حکومــت و رهبری تبلور یافتــه و این مجموعه
کامل در جهان امروز دیدنی است.

نماینده ســازمان ملل در گفتوگوهای صلح ســوریه با اعالم
اینکه برخی به دنبال به شکســت کشــاندن این مذاکرات هستند
تاکید کرد ،در صورت شکست مذاکرات پرونده سوریه را برای حل
فصل بحران به شورای امنیت ارجاع میدهد.
به گزارش ایســنا ،به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی ،استفان
دی میستورا ،فرستاده ســازمان ملل به سوریه و مسئول برگزاری
مذاکرات صلح ژنو گفت که مذاکرات ســوریه از سوی همه مورد
قبول اســت و به اعتقاد وی هیچ گزینه جایگزینی برای آن وجود
ندارد .وی گفت :تنها گزینه جایگزین بازگشت به جنگ است.
این ســخنان دیمیســتورا در واقع پاسخی آشکار به دو طرف
حاضر در مذاکرات ژنو اســت که هریک با تعیین پیششرطهایی
عمال گفتوگوهای ژنو را که امید بسیاری به آن بسته شده بود ،با
بن بست مواجه کردهاند.
دی میســتورا در ادامه مذاکرات سوریه را مهم ارزیابی کرده و
گفت :جامعه جهانی ،ســازمان ملل ،روسیه و شورای امنیت موضع
مشــخصی در قبال مذاکرات دارند و همه این مذاکرات را مطلوب
میدانند .ما اینجا هستیم تا میان طرفهای درگیر سوری مذاکرات
برگزار کرده و دیدگاههای دو طرف را به یکدیگر نزدیک کنیم.
وی به "تالش برخی برای به شکست کشاندن مذاکرات صلح
ســوریه و وجود برخی اختالفات" نیز اشاره کرد و گفت :ما کمک
خواهیم کرد که این مذاکارت اجرا شود و هیچ پیش شرطی برای
مذاکرات وجود نــدارد .ما میانجیگری میکنیم تا مذاکرات مثبت
برگزار شــود و امیدواریم که دو طرف مذاکــره کننده اراده واقعی
برای ادامه مذاکرات داشته باشند.
نماینده سازمان ملل در پرونده سوریه در ادامه به مسائل اصلی
در مذاکرات طرفهای درگیر سوریه اشاره و اعالم کرد که انتقال
سیاسی از اصول اساسی مذاکرات است.
اد امه از ستون روبرو

خندید نخ که ما همه جا با تو همرهیم
بنگر به روز تجربه تنها چه می  کنی؟
هر پارگی به همت من می  شود درست
پنهان چنین حکایت پیدا چه می  کنی؟
خودبین چنان شدی که ندیدی مرا به چشم
پیش هزار دیده بینا چه می  کنی؟
پندار من ضعیفم و ناچیز و ناتوان
بی اتحاد من تو توانا چه می  کنی؟
تردیدی نیســت که آوازه ی پروین و چــاپ آثار ماندگار
او و تجلیل  هایی که بزرگانی چون دهخدا و ملک الشــعرای
بهار از او به عمل آوردند و همچنین درخشــش زنانی دیگر
در عرصه  های گوناگون دانــش و صنعت و هنر و ورزش به
زنان این سرزمین اعتماد به نفس زیادی بخشید و موجب شد
که با نگاه به جایگاه واقعی خود در جامعه ی بشــری پوست
بیندازند و بدون آن که شــأن و شــوکت خود را بازیچه ی
دست تاجرپیشگان قرار دهند و از ایفای نقش مادری بازمانند،
خواستار حقوق خدادادی خود باشند و از زندگی توام با دانش
و هنر و معرفت و نشاط و فعالیت و ورزش لذت ببرند.

