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اخبار كشور
روحانی در مراسم هفته جهانی محیط زیست:

پای درس علی

(ع)

دنیاپرستان از اجرای حق و عدالت گریزانند
(ای سهل بن حنیف انصاری!)

«به من خبر رس��یده ک��ه گروهی از مردم مدینه به س��وی معاویه
گریختند ،مبادا برای از دس��ت دادن آنان و قطع شدن کمک و یاریشان
افسوس بخوری! که این فرار برای گمراهیشان ،و نجات تو از رنج آنان
کافی است ،آنان از حق و هدایت گریختند و به سوی کوردلی و جهالت
ش��تافتند .آنان دنیاپرس��تانی هستند که به آن روی آوردند و شتابان در
پی آن روانند .عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند و به خاطر سپردند
و دانس��تند که همه مردم در نزد ما ،در حق یکس��انند ،پس به س��وی
انحصارطلبی گریختند .سوگند به خدا! آنان از ستم نگریختند و به عدالت
نهجالبالغه  -نامه 70
نپیوستند»

نگاه
بایدهای «حمایت هوشمند» از تولید ملی

این واقعیت که هفت بند از لیست «اقالم دهگانه واردات عمده کشور» در سال گذشته
را محصوالت کشاورزی به ارزش بیش از  9میلیارد دالر تشکیل میدهند ،یا این که بخش
قابل توجهی از واردات ما کاالهایی با فناوری پائین ) (Low-Techهستند ،و یا این حقیقت
که بخش عمدهای از واردات کشور ،کاالهایی هستند یا قابل تولید در کشور و یا غیر ضرور
(مانند جعبه ،عصا ،پوشاک ،خودروهای لوکس و اشیاء عتیقه و گل و میوه مصنوعی و،)...
و تأس��ف بارتر از اینها اظهاراتی چون «بنزین وارد میکنیم به همان دلیل که گندم وارد
میشود» ،حکایت از آن دارد که الاقل بخشی از نظام تجاری کشور ،با نیازها ،توانمندیها
و موقعیت کشور فاقد هماهنگی الزم بوده و درک صحیحی از شرایط نظام بینالملل ندارد.
این خطای راهبردی ،یعنی بی میلی به اس��تفاده از ظرفیتهای موجود داخلی و به
طری��ق اولی ،عدم تمای��ل به افزایش توانمندیهای داخلی برای جلوگیری از اتالف منابع
ارزی ،ریشه در یک مبنای نظری غلطی دارد که بدون فاصله گرفتن آن ،مسلماً نمیتوان
انتظار اصالح این رفتار تجاری را داشت.
امروزه تقریباً تمامی متون آکادمیک غالب و متعارف درباره اقتصاد بینالملل ،با تقبیح
حمایتگرایی ) (Protectionismآغاز میش��وند و ضمن به س��خره گرفتن بخش��ی از
گفتهها و نوشتههای مرکانتیلیستهای قرن  ،17فصل مشبعی در مدح رویکرد «تجارت
آزاد» میگشایند؛ علت توسعه یافته بودن کشورهای غربی را آزادسازی تجاری معرفی کرده
و کشورهای در حال توسعه را تشویق به این کار میکنند ،و متأسفانه در داخل کشور ما
نیز جماعتی این نظر را پذیرفتهاند و در پی ترویج و عملیاتی نمودن آن هستند .تجارت
آزاد ،بیتردید یک ایدهآل و مطلوب همه س��اکنان زمین اس��ت و اگر همان گونه که روی
کاغذ ترس��یم میش��ود ،در عمل نیز اگر هر کشور و منطقهای به تولید کاالیی بپردازد که
در آن مزیت نسبی دارد و نیازهایش را به راحتی از دیگر کشورها تأمین کند ،فروشندگان
در ی��ک ب��ازار رقابت کامل با هم به رقاب��ت بپردازند و مصرف کننده بتواند ارزانترین و با
کیفیتترینه��ا را انتخاب کند ،اگر کااله��ا و خدمات بدون هیچ گونه محدودیت ،مانع و
دخالت دولتی میان کش��ورها انتقال یابد ،رفاه عمومی در جهان افزایش خواهد یافت .اما
واقعیت آن است که کشورهای غربی نه با «تجارت آزاد» به توسعه رسیدهاند ،نه هم اکنون
به اصول تجارت پایبند هستند ،و نه واقعیات نظام بینالملل اجازه میدهد که کشوری به
ایدهآلهای روی کاغذ تجارت آزاد تکیه کند .فراتر از اینها ،مداقه بیش��تر به ما میگوید،
توصیه کشورهای در حال توسعه به آزادسازی تجاری ،خود نوعی حمایتگرایی کشورهای
پیشرفته از صنایع داخلیشان است.
«دیوید لندز» در کتاب «ثروت ملل» این ادعای حامیان تجارت آزاد را که بریتانیا از
طریق تجارت آزاد به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل شده بود را با ذکر شواهد و مستندات
تاریخی قویاً رد نموده و توجه خوانندگان را به این نکته جلب میکند که در دورهای که
دوران ش��کوفایی اقتصادی بریتانیا از طریق تجارت آزاد ،خوانده میش��ود « ...این دولت و
نه حقیقتاً بخش خصوصی بریتانیا بود که داد و ستدهای ماورای دریاها را تحت حمایت
خود گرفته بود ،چرا که تامین هزینههای امنیتی معامالت و ماجراجوییهای غیرمستقیم
در کش��ورهای دوردس��ت به طور کامل برعهده دولت بریتانیا بود ...واقعیت آن اس��ت که
نیرومندترین و قاطعترین مدافعان تجارت آزاد ،در زمان رش��د فزاینده خود به ش��دت از
صنایع ملی خود حمایت میکردند ».فریدریش لیست اقتصاددان آلمانی نیز نخستین متفکر
اروپایی بود که به فراست دریافت انگلستان پس از باال رفتن از نردبان سیاستهای حمایتی،
چون منافعش ایجاب میکرد که مانع طی شدن همین مسیر توسط دیگر کشورها گردد با
«استدالل علمی واژگون» و نیز حتی استفاده از قدرت نظامی ،کشورهای دیگر را وادار به
گشایش دروازههای اقتصادی خود به روی کاالهای صنعتی انگلستان میکرد« :هر ملتی
که از طریق اعمال محدودیتها اتخاذ سیاستهای حمایتی قدرت صنعتی و کشتیرانی خود
را به درجهای از توسعه افزایش داده باشد که هیچ ملت دیگری نتواند با او رقابت آزاد کند،
نمیتواند خردمندانهتر از این عمل کند که نردبانها را برای رقبایش واژگون و ملل دیگر
را در خصوص منافع تجارت آزاد موعظه نموده و در این باره که پیش از این مسیر خطا را
میرفته و اکنون برای اولین بار حقیقت را کشف کرده ،داد سخن سر دهد».
ها جون چانگ استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج در کتابی که عنوان آن از عبارت مشهور
فردریک لیست برگرفته شده استدالل میکند که عمال تمامی کشورهای توسعه یافته امروز،
از طریق حمایتگرایی صنایع خود را تقویت کردهاند .او مینویسد« :اگرچه سیستم تجارت
آزاد اکنون به عنوان درمان تمامی دردها و تنها راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطرح
شده و کلیه سازمانهای اقتصادی بینالمللی (صندوق بینالمللی پول ،سازمان جهانی تجارت،
بانک جهانی) و نیز نهادهای وابسته به جامعه اروپا به آن استناد میکنند ،اما تاریخ توسعه
اقتصادی نش��ان میدهد که این امر ،افسانهای بیاساس بیش نبوده و کشورهای پیرو راه
تجارت آزاد و در راس آنان بریتانیا و ایاالت متحده ،قدرت اقتصادی خود را بر پایه سیاست
حمایتگرایانهای بنا کردهاند که امروز آن را تخطئه میکنند».
بررسی گزارش سال  2002آکسفام با عنوان «قوانین معیوب و استانداردهای دوگانه» نیز
نشان میدهد حمایتگرایی کشورهای غربی از صنایع داخلی خود ،امروز نیز متوقف نشده
بلکه «از سال  1995به بعد بر اثر اعمال محدودیتهای غیرتعرفهای گوناگون ،دسترسی
اکثر تولیدکنندگان جهان سومی به بازارهای اروپایی و آمریکایی به رغم کاهش ظاهری
تعرفهها نه فقط سادهتر از قبل نشده بلکه  76درصد دشوارتر از گذشته شده است ».اگر
این سخن قابل تامل رئیسجمهور محترم حجتاالسالم روحانی را نیز به گزارشهای فوق
اضافه کنیم که «چرا برخی از کش��ورها برخالف قوانین بینالمللی و تجارت آزاد اقدام به
تحریمهای یکجانبه میکنند؟» ،به این درک بدیهی خواهیم رسید که اگر دیگر کشورها
تردیدی دارند که غرب درباره تجارت آزاد ریاکاری میکند ،برای ما این امر موضوعی است
که به قول منطقیون ،تصورش تصدیق را به همراه دارد.
اما بیتردید ،راه حل را در این میان نباید در توسل تمام قد به اصول قرن هفدهمی
حمایتگرایی با گزارههای خندهداری چون افزایش صادرات و کاهش واردات با هدف انباشت
طال و نقره! جست .بررسی تجربه کشورهای توسعه یافته ،ما را به تدوین چارچوب مفهومی
«حمایت هوش��مند» ( )Smart Protectionismو اتخاذ راهبرد تجاری بر مبنای آن
میرساند .حمایتگرایی را میتوان در دو سطح حمایت سخت و حمایت نرم مورد بررسی
قرار داد و کاربرد تلفیقی این دو سطح را «حمایت هوشمند» نامید .حمایتگرایی هوشمندانه
نوعی حمایتگرایی خواهد بود که ضمن قائل بودن به تجارت ،از یک سو در پی استقالل
و رفع وابس��تگی در حوزه صنایع راهبردی و مرتبط با امنیت ملی اس��ت و از سوی دیگر،
به دنبال حذف شکاف فناوری صنایع داخلی با تولیدات خارجی و ایجاد «مزیت رقابتی»
برای صنایع داخلی در بازارهای جهانی است .اما برای دستیابی به این مهم،اقتصاد کشور
باید از چندین مرحله عبور کند ،نخست ،مرحله «انباشت سرمایه برای نوآوری و پیشبرد
تکنولوژی» اس��ت که الزمه آن« ،حمایت سخت» از تولید داخلی است؛ یعنی میبایست
از طری��ق ایجاد محدودیت یا حتی ممنوعیت برای واردات ،وضع تعرفه و اعطای یارانه به
صنعت نوپای داخلی ،این فرصت را به صنایع داخلی داد که با استفاده از ظرفیت انحصاری
بازار داخلی ،به تجمیع سرمایه بپردازند و در مقابل این امتیاز ،آنها را موظف نمود تا به پر
کردن شکاف دانش و فناوری با رقبای بینالمللی بپردازند .در این مرحله ،نقش هدایتی و
نظارتی دولت بسیار حیاتی است چرا که حمایت صرف از محصوالت داخلی بدون تالش
برای ارتقای س��طح فناوری سیاس��ت غلطی است که در سالهای اخیر در صنایعی چون
خودروسازی دنبال شده و آثار سوءفراوانی به همراه داشته است.
در مرحله بعدی که مرحله ایجاد توان رقابتی و مزیت رقابتی برای محصوالت داخلی
در مقابل رقبای خارجی است ،حمایت نرم در قالب حمایت از تحقیق و توسعه ،کمک به
گسترش جغرافیایی بازار ،حمایت استراتژیک (مداخله دولت برای ایجاد مزیت نسبی در
حوزههایی که برای رش��د آتی اقتصادی ضروری اس��ت) و مانند آن انجام میشود .در این
مرحله ،ورود به قراردادهای دوجانبه و چند جانبه تجارت آزاد ( )BTAو تالش برای تحقق
آن با هدف گس��ترش جغرافیایی بازار برای عرضه کاالهای توانمند داخلی ضروری است.
در ارتباط با کاالهای مرتبط با امنیت ملی نیز رویکرد هوشمندانه حمایت قاعدتا با توجه
به «س��یالیت مفهوم امنیت» اتخاذ خواهد ش��د .امنیت در شرایط زمانی و مکانی مختلف
ش��اخصههای متفاوتی دارد و گستره آن ممکن است در زمانهای گوناگون دچار قبض و
بسط شود .به عنوان مثال در شرایط جنگ اقتصادی ،روشن است که لیست کاالهای وارد
در حوزه امنیتی طوالنیتر از شرایط صلح خواهد بود.
زمانی در این کشور ،وقتی کسانی مورد انتقاد قرار میگرفتند که چرا در حال پیادهسازی
یدادند که منتقدین ،نظام جایگزین ندارند
اصول اقتصادی لیبرال هستید ،پاسخ طلبکارانه م 
و نمیگویند اگر سیاس��تهای لیبرالی را کنار بگذاریم ،به جایش طبق کدام اصول عمل
کنیم! و هیچگاه خود را موظف و مکلف به تدوین اصول اقتصادی ایرانی -اسالمی نمیدیدند.
امروز ،با ابالغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ،دیگر جایی برای این دست بهانهپردازیها
نیست و تقریبا در تمامی حوزهها تکلیف روشن است .ادامه رفتار لیبرالی در حوزه تجارت
خارجی و این تصور موهوم که آزادس��ازی ،پیشش��رط و الزمه رشد اقتصادی است و باید
همه دروازههای تجاری را گشود ،نه تنها با منافع ملی کشور سازگار نبوده و نیست ،بلکه
باید با آن به مثابه یک تخلف آشکار از سیاستهای کلی کشور برخورد شود.
سیدیاسر جبرائیلی

عدهای که نمیدانند دین چیست
مدام غصه آخرت مردم را میخورند!

رئیسجمهور گفت :عدهای مدام غصه دین
و آخ�رت مردم را میخورن�د در حالی که نه
میدانند دین چیست و نه آخرت ،اما همیشه
غصه آخرت را میخورند.
به گزارش ایسنا رئیسجمهور در دیدار کارکنان
س��ازمان حفاظت محیط زیست و نهادهای مدنی
ک��ه در آس��تانه روز جهانی محیط زیس��ت انجام
ش��د ،با تبریک به مناس��بت میالد با سعادت امام
حس��ین(ع)،قمر بنیهاش��م(ع) و امام سجاد(ع)
و حض��رت ولیعصر(عج) که در پیش رو اس��ت،
گفت :ماه ش��عبان ماه پیامبر(ص)اس��ت و در این
م��اه روحمان را برای عبادت واقعی در ماه رمضان
آماده میکنیم.
دکتر حسن روحانی با بیان این که دولت دینی
خوب است ،اما در مورد دین دولتی باید بحث کنیم
اظهار کرد :دین را نباید به دست دولت داد ،چون
دین در دس��ت کارشناسان ،علما ،صاحبنظران و
دلس��وزان اس��ت و آنها باید دین را تبلیغ کنند و
دولت باید حمایت کند.
وی خاطرنشان کرد :بعضی بیکار هستند و دچار

حضرت امام خمینی(ره) :پانزده خرداد در عین حالی که مصیبت
بود ،لکن مبارک بود برای ملت که منتهی ش��د به یک امر بزرگ
و آن استقالل کشور و آزادی برای همه مملکت.

اخبار ادبی و هنری
محسن پرویز:

دعوت از شاعر هتاک نشانه اعتدال نیست

توهمات میشوند و مدام غصه دین و آخرت مردم
را میخوردند در حالی که نه میدانند دین چیست
و نه آخرت ،اما همیشه غصه آخرت را میخورند.
روحان��ی با تاکی��د بر این که مس��ئله محیط
زیس��ت از مرز سیاسی فراتر رفته است ،افزود :در
مالقاتی که با نخستوزیر عراق داشتم بیشتر زمان
بح��ث ما در م��ورد ریزگردها بود و در حالی که او
راجع به تروریست صحبت میکرد من میگفتم با

تروریس��م ریزگردها چه کنیم چون آن هم نوعی
تروریسم است.
رئیسجمهور با بیان این که مشارکت مردمی
اس��ت که میتواند محیط زیست را حراست کند،
گف��ت :در برخی کش��ورهای اروپایی اگر فرد یک
آش��غال در خیاب��ان بری��زد خود م��ردم اعتراض
میکنند و کاری میکنند که خود فرد پش��یمان
بشود و آشغالی که ریخته است را جمع کند پس

در راس یک هیئت عالیرتبه سیاسی و اقتصادی

این همان نهی از منکر است.
وی با اشاره به این که منکر به عمل غیرشایسته
و غلط گفته میشود و عمل صحیح شایسته همان
معروف است خاطرنشان کرد :گروههای مردم نهاد
بای��د در امر به معروف و نهی از منکر در مس��ائل
محیط زیستی وارد عمل شوند.
در حاشیه این مراسم ،رئیسجمهور ،جایزه ملی
محیط زیست را به  4نفر از برگزیدگان اهدا کرد.

امیرکویت امروز به ایران سفر میکند

ش�یخ صباح االحمد الجابر الصباح امیر
کویت ام�روز در راس یک هیئت عالیرتبه
سیاسی و اقتصادی به دعوت رئیس جمهور
کشورمان به ایران سفر میکند.
محم��د علی بک رئی��س اداره خلیج فارس
وزارت امور خارجه ضمن تأکید بر اینکه با س��فر
امیر کویت به تهران فصل جدیدی در روابط ایران
و کویت آغاز خواهد ش��د ،گفت  :امیر کویت در
سفر دو روزه خود به تهران با مقام معظم رهبری
و رئیس جمهور دیدار خواهد کرد و در این سفر
هیئتی عالیرتبه از وزرای اقتصاد ،تجارت ،خارجه
و نفت امیر کویت را همراهی میکنند.
وی خاطرنش��ان کرد :توس��عه همکاریهای
دوجانبه و پیگی��ری توافقات و موافقتنامههای
بین دو کشور در طول چند سال گذشته و رایزنی
پیرام��ون تحوالت منطقه و به ویژه خاورمیانه از
دستور کار دو رئیس کشور است.
وی ادامه داد :در ادامه س��فر ش��اهد امضای
 5توافقنامه و یادداش��ت تفاهم و مبادله اس��ناد
امنیتی بین دو کش��ور خواهیم بود .حمل و نقل
و گردش��گری ،همکاری ورزشی ،محیط زیست،
گمرک و مبادله اس��ناد امنیتی اسنادی هستند
که در دستور کار رؤسای دو کشور قرار دارد.
علی بک با تأکید بر اینکه با این س��فر فصل
جدیدی در روابط ایران و کویت آغاز خواهد شد،
اظهار داشت :در این سفر یک هیئت عالیرتبه از

هدیه به خوانندگان

وزرای اقتصاد ،تجارت ،خارجه و نفت امیر کویت
را همراهی میکنند.
علیرضا عنایتی سفیر ایران در کویت نیز در
آستانه سفر ش��یخ صباح االحمد الجابر الصباح،
امی��ر کویت به تهران ،در گفت وگو با ایس��نا با
بیان این که امروز نگاه همه ناظران سیاس��ی به
سوی تهران معطوف شده تا نتایج دیدار مهم شیخ
صباح االحمد از تهران و بازتاب آن در روابط ایران
و اع��راب را ببینند ،خاطرنش��ان کرد :این دیدار
در یک مقطع زمانی حس��اس و بغرنجی صورت
میگیرد که منطقه آبستن حوادث پیاپی است .از
یک سو رژیم صهیونیستی همچنان به خیرهسری
و جنایات خود علیه مردم بیدفاع فلسطین ادامه
میدهد و از س��وی دیگر ش��اهد تنش و اوضاع
ناپایدار در سوریه ،عراق و افغانستان هستیم.
منابع کویتی در مصاحبه با روزنامه الحیات نیز
تاکید کردند« :ش��یخ صباح االحمد الصباح» در
جریان س��فر خود به ایران پیرامون حقوق فالت
قاره در آبهای خلیج فارس با مقامات این کشور
رایزنی کرده و آن را در صدر برنامه کاری خود در
سفر رسمی به ایران قرار داده است.
ای��ن منابع همچنین افزودن��د :یکی دیگر از
محورهای گفتگوی امیر کویت با مقامات ایرانی
تقویت روابط دوجانبه و بررس��ی راههای نزدیک
کردن دیدگاه بین تهران و کشورهای عضو شورای
همکاری خلیج فارس است.

نگاهی به پیشینه روابط
ایران و کویت

پ��س از اعالم اس��تقالل كويت ،اي��ران از جمله
اولي��ن كش��ورهايي ب��ود ك��ه آن را به رس��ميت
ش��ناخت .با تاسيس س��فارت ايران در كويت در
تاريخ  22دي ماه  ،1340مناسبات سياسي بين دو
كشور رسما آغاز شد.
رواب��ط ايران و كويت در طول س��الهاي بعد از
انقالب اس�لامي برخوردار از فراز و نش��يب زيادي
بوده است.
پ��س از پيروزي انقالب اس�لامي ايران ،دولت
كويت با اعزام شيخ صباح االحمد الصباح وزير خارجه
وقت اين كشور به تهران جهت ديدار با حضرت امام
خميني (قدس سره) ،ضمن استقبال از سقوط رژيم
شاه ،تشكيل دولت جديد در ايران را تبريك گفته و
به رسميت شناخت.
اما با شروع جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري
اسالمي ايران در شهريور ماه  ،1359دولت كويت در
راس��تاي حمايت سياسي از رژيم عراق ،سفير خود
از ته��ران را فرا خواند ،دولت ايران نيز با اتمام دوره
ماموريت اولين س��فير جمهوري اس�لامي ايران در
كويت در سال  ،1362روابط ديپلماتيك خود با اين
كشور را به سطح كاردار تنزل داد.
پس از اش��غال كويت توسط عراق در تاريخ 2
اوت  ،1990جمه��وري اس�لامي ايران با اتخاذ يك
موضع دوستانه و خيرخواهانه در همان ساعات اوليه و

تشییع پیکر شهید مدافع حرم حضرت زینب
در قم

(س)

مراس�م تشییع پیکر ش�هید مدافع حرم حضرت زینب(س) با
حضور مردم قم و مجاوران حرم کریمه اهل بیت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاریها ،پیکر شهید میرزاحسین قربانی بعدازظهر جمعه
توس��ط مردم قم و مهاجران افغانی س��اکن در این شهر تشییع شد .پیکر

ثبت نام جديد عتبات
اواخر خردادماه
آغاز ميشود

این شهید پس از طواف در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) و اقامه نماز
میت به خاک سپرده شد .شهید میرزاحسین قربانی از اتباع افغانستان بود
که برای دفاع از حرم حضرت زینب (س) و مبارزه با تکفیریها به سوریه
اعزام شده بود.

انتقال تجربیات نظامی ایران به ارتش ونزوئال

در مراس�می در کاراکاس گوشههایی از
تجربیات نظامی جمهوری اسالمی ایران در
اختیار فرماندهان یگانهای مختلف ارتش
ونزوئال قرار گرفت.
این مراس��م که در محل وزارت دفاع ونزوئال
و با حض��ور دهها نف��ر از فرماندهان یگانهای
مختلف نی��روی دریایی ،هوایی و زمینی ارتش
ونزوئال برگزار شد ،امیر سرتیپ دوم «غالمحسین
دربن��دی» از فرمانده��ان دوران دفاع مقدس،
در س��خنانی چکیدهای از تجربیات ،سختیها،
فداکاریه��ا و مجاهدته��ای نیروهای مس��لح
جمهوری اس�لامی و مردم ای��ران را در دوران

هشت سال دفاع مقدس تبیین کرد.
ای��ن فرمان��ده دوران دفاع مق��دس افزود:
براساس ردهبندی که غربیها درباره  55ارتش
برتر دنیا انجام دادهاند ،جایگاه نیروهای مس��لح
ای��ران از نظر ق��درت نظام��ی در رده دوازدهم
جهان است.
به گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ،در پایان
این مراس��م ،از ط��رف وزارت دف��اع و فرمانده
ارت��ش ونزوئال ،به پاس مجاهدتهای فرماندهان
و رزمندگان هشت س��ال دفاع مقدس در برابر
دش��من متجاوز ،عالیترین نشان نظامی لیاقت
ارتش ونزوئال ،به امیر سرتیپ دوم غالمحسین

جمعی از چهرههای اصالحطلب دو هفته
پیش و به صورت محرمانه با رئیسجمهور
کشورمان دیدار کردند.
بر پایه همین گزارش ،دو هفته قبل جمعی
از اصالحطلبان با حسن روحانی رئیسجمهور
دیدار کردن��د .در این دیدار ح��دود چهل نفر
از مجموع��ه اصالحطلب��ان حضور داش��تند و
چهرههایی از جمله حمیدرضا جالییپور ،هادی
خانیکی ،قدرت علیخانی ،محسن رهامی ،حسین
مرعشی و حسین کاشفی حضور داشتهاند.
بر اس��اس این گزارش در این جلسه درباره
مس��ائل روز و حمایت اصالحطلب��ان از دولت
روحانی بحث و تاکید ش��ده اس��ت و به گفته
یک منبع آگاه در مجموع نگاه اصالحطلبان به
دولت یازدهم مثبت بوده است اما در این جلسه
انتقاداتی هم مطرح شده است .همچنین یکی

دیگر از محورهای مطرح ش��ده دراین جلس��ه
بحث کمک هر چه بیش��تر به دولت از س��وی
اصالحطلبان بوده است.
ب��ه گزارش مهر ،تع��دادی از اعضای حاضر
در این جلس��ه حاضر ب��ه گفتوگو درباره این
موضوع نشدند و اعالم کردند این یک نشست
غیر رسمی بوده است و در این باره اظهار نظر
نمیکنند.
همچنین حس��ین مرعشی  -عضو شورای
مرکزی حزب کارگزاران سازندگی  -در گفتوگو
با ایسنا ،ضمن اعالم این خبر اظهار کرد :حدود
دو هفته قبل جمعی از چهرههای اصالحطلب
با حس��ن روحانی دیدار کردهاند .به گفته وی،
در این جلسه که به دعوت اصالحطلبان انجام
ش��ده بود ،در مورد مس��ائل روز کشور بحث و
گفتوگو شده است.

دیدار محرمانه اصالحطلبان با روحانی

پيش از كشورهاي عربي و اسالمي منطقه ،اين اقدام
را محكوم كرد و در طول دوره اشغال اين كشور نيز
ميزبان دهها هزار كويتي كه در نتيجه تجاوز ارتش
صدام ،كشورشان را ترك كرده بودند ،گرديد.
در پايان اش��غال در سال  1991نيز متخصصان
ايراني بنا به درخواس��ت دولت كويت ،نقش موثري
در خاموش كردن چاههاي مشتعل نفت اين كشور
ايفا كردند .موضعگيري اصولي و دوستانه جمهوري
اس�لامي ايران در دوران اش��غال كويت ،زمينههاي
گس��ترش مناسبات دو كشور را فراهم ساخت و در
پي معرفي س��فراي جديد دو كش��ور ،سطح روابط
سياسي فيمابين ارتقا يافت.
عليرغم فراز و نش��يبهاي روابط دو كشور در
طول س��الهاي گذش��ته ،در مجموع مناس��بات و
همكاريه��اي دوجانبه در ابع��اد گوناگون ،از روند
مطلوب��ي برخوردار ب��وده و هيئتهاي متعددي در
سطوح مختلف ميان دو كشور مبادله شده و اسناد
متعددي _ حدود  61س��ند _ ني��ز در زمينههاي
مختلف همكاري بين دو كشور به امضا رسيده است.
ضمن اينكه بيش از يكصد سفر از سوي مقامات دو
كشور به تهران و كويت انجام شده است.
دو كشور در چارچوب سازمانها ،محافل و مجامع
منطقهاي و بينالمللي همچون سازمانملل متحد،
عدم تعهد و كنفرانس اسالمي نيز تشريك مساعي و
همكاري خوبي با يكديگر داشته و معموال از مواضع و
پيشنهادات طرف مقابل حمايت مينمايند.

دربندی به عنوان یکی از فرماندهان هشت سال
جنگ تحمیلی اعطا شد.
در ادامه «ژنرال الکس��اندر هرناندز» رئیس
ستاد عملیات ویژه ارتش ونزوئال در مصاحبه با
خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت :صحبتهای
این ژنرال ایرانی ،برای ژنرالها و فرماندهان نظامی
ما بسیار مفید و با ارزش بود و قطعاً استفاده از
تجربیات چنین کشور و ملتی که اینگونه در برابر
تهدیدها و سختیها ایستادهاند و از داشتههای
خ��ود دفاع کردهاند ،برای مردم و ارتش ونزوئال
بسیار ارزشمند است.
همچنین امیر سرتیپ دوم دربندی هم در
مصاحبه با خبرنگاران گفت :نیروهای مس��لح
جمهوری اسالمی ایران تجربیات بسیار گرانبها و
کمنظیری دارند که میتواند در اختیار ارتشهای
کش��ورهای دوست و انقالبی مانند ونزوئال قرار
گیرد.

مديركل عتبات سازمان حج و زيارت با بيان
اينك�ه در دوره تابس�تاني س�فر زيارتي عتبات
عاليات حدود  ۳۰۰هزار نفر اعزام خواهند ش�د،
اظهار داشت :اعزامهاي مرحله تابستاني عتبات
از  ۲۵تيرماه امس�ال آغاز و تا پايان شهريور ماه
ادامه خواهد داشت.
محس��ن نظافتي ،مديركل عتبات س��ازمان حج و
زي��ارت در گف��ت و گو با پايگاه اطالع رس��اني حج با
اش��اره به اعزامهاي تابس��تاني عتبات عاليات ،گفت:
ثبت نام جديد اعزام به عتبات عاليات اواخر خردادماه
آغاز ميشود.
مديركل عتبات س��ازمان حج و زيارت خاطرنشان
كرد :در اين دوره كه از  ۱۵ماه رمضان آغاز ميش��ود
و بيشتر زائران به س��بب روزه داري ترجيح ميدهند
از س��فر زيارتي عتبات خودداري كنند ،پيش ثبت نام
نخواهيم داشت.
وي افزود :متقاضيان تشرف به عتبات عاليات در دوره
تابس��تاني ميتوانند اواخر خردادماه با باز ش��دن سامانه
اينترنتي ثبت نام به نشانيwww.atabat.haj.irبه مرور
نام نويسي كرده و كد رهگيري دريافت كنند.
نظافتي يادآور شد :مدت اقامت در عتبات عاليات
عراق هفت شب است كه بر اين اساس ،زائران ايراني،
سه شب در نجف ،سه شب در كربال و يك شب نيز در
كاظمين اقامت ميكنند.
در حال حاضر با توجه به طرحهاي توسعه اطراف
حرم مطهر امام علي (ع) در نجف اش��رف و حرمهاي
مطه��ر امام حس��ين (ع) و ابوالفضل العب��اس (ع) در
كرب�لا ،محدوديتهاي��ي در اقامتگاههاي نزديك به
وجود آمده است كه با توجه به محدوديتهاي اقامتي
در اطراف حرمهاي مطه��ر ،خدمات اقامت زائران نيز
تغيير كرده است.
كاروانهاي��ي كه محل اقامتش��ان در نجف اش��رف
نزديك حرم اس��ت ،در كربال در هتلهاي دور از حرم
و يا متوس��ط مستقر ميش��وند و كاروانهايي كه محل
اقامتشان در نجف اشرف دور از حرم است در كربال در
هتلهاي نزديك حرم و يا متوسط استقرار مييابند تا
تناسب در اين زمينه رعايت شود.

سرلشکر صالحی:

ارتش در تمام ابعاد نظامی در نقطه اوج قرار دارد
فرمانده کل ارتش تاکید کرد :امروز ارتش
جمهوری اسالمی ایران یعنی نیروی زمینی
در تمام ابعاد نظامی پیشرفت و در نقطه اوج
خود قرار دارد.
سرلش��کر عطااهلل صالحی در جریان بازدید
از قرارگاه عملیاتی لش��گر  28پیاده کردس��تان
و تیپ ش��هید نصرت ضمن آشنایی با فعالیتها
و آموزشهای انجام ش��ده در یگانها با تاکید بر
ضرورت آموزش در نیروهای مس��لح ،گفت :باید
برگزاری کالسهای آموزشی برای پیشبرد اهداف

عالی ارتش در دستور کار قرار گیرد.
وی ضمن اشاره به توان باالی نیروی زمینی
ارتش ،افزود :امروز ارتش جمهوری اسالمی ایران
یعنی نیروی زمینی در تمام ابعاد نظامی پیشرفت
و در نقطه اوج خود قرار دارد.
به گزارش فارس ،فرمانده کل ارتش جمهوری
اس�لامی ایران خاطرنش��ان کرد :ارتقاء کیفیت
آموزش رزمی کارکنان و اس��تفاده از تجهیزات
نوین و به روز در امر آموزشهای رزمی و تاکتیکی
یگانها بیش از پیش ضرورت دارد.

محس�ن پرویز ،نویسنده و معاون اسبق وزیر ارشاد معتقد است:
دعوت از شاعری که به امام خمینی(ره) توهین کرده است به جشنواره
شعر فجر ،نشانه اعتدال نیست و دولت نمیتواند در زمینه فرهنگی
بیطرف باشد ،بلکه باید طرفدار جمهوری اسالمی باشد.
پرویز در گفت وگو با جوان اظهار داش��ت :تعریف درس��ت خط اعتدال
وقت��ی صورت میگی��رد که دیوارهای طرفین را تعریف کرده باش��یم .وقتی
آمدیم این دیوارهها و خطوط قرمز را آن قدر آنطرف ببریم که شاعری که به
امام توهین کرده را دعوت کنیم ،یعنی ما خط اعتدال را کیلومترها آنطرفتر
تعری��ف کردهایم .اگر خط قرمز را جایی تعریف کردیم و گفتیم خط قرمز ما
جایی اس��ت که کس��ی که به امام توهین کرده است در این خط قرمز جایی
ندارد ،آنگاه اعتدال را به گونهای دیگر تعریف کرده ایم.
معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دولت نهم افزود :در دوران مسئولیت بنده
اعضای ش��ورای سیاس��تگذاری ،افرادی بودند با نگاههای مختلف سیاسی و
خط قرمز هم ،انقالب و جمهوری اس�لامی بود .افرادی که به اصالحطلبان و
اصولگرایان نزدیک یا افراد مستقل بودند در این شوراها وجود داشتند و تعریف
ما هم از اعتدال این بود و کسانی که معاند بودن آنها با نظام ثابت شده بود
در این دایره جایی نداشتند .حتی بعد از فتنه در جشنوارهای که برگزار شد
از همه طیفهای سیاسی دعوت انجام شد .حاال ممکن است عدهای خودشان
دعوت را نپذیرفته باشند.
پرویز تصریح کرد :اما در جشنوارهای که در دولت یازدهم تشکیل شد با
اما و اگرهایی همراه بود و با دعوت از شاعر هتاک جشنواره کلید خورد .این
اما و اگرها عالقهمندان به نظام را کمی نگران کرد و ادامه اتفاقات هم نشان
داد که این اما و اگرها بیمورد نبوده اس��ت .تعریفی که از این مقوله صورت
میگیرد یک مقداری نیاز به بازنگری دارد .اگر قرار باشد دولت شعار بی طرفی
در حوزه فرهنگ سر دهد و البته االن این کار را انجام میدهد ،بسیار خطرناک
است .اتفاقا الزم است در حوزه فرهنگ ،دولت ،طرف جمهوری اسالمی باشد
نه بیطرف .دولت جمهوری اس�لامی باید طرفدار جمهوری اسالمی باشد نه
بیطرف .اصال بیطرفی معنی پیدا نمیکند.
گفتنی اس��ت دبیر جشنواره هشتم ش��عر فجر ،همچنان از شاعر هتاک
به مقدس��ات «یدا ...رویایی» حمایت میکند و منتقدان این ش��اعر ملحد و
جشنواره هشتم را ناسزا میگوید.
در جشنواره شعر فجر امسال ،زشتترین اهانتها به مقدساتی چون حجاب
اسالمی ،دفاع مقدس و ...به نام «احترام به سالیق گوناگون» صورت گرفت.
جالب اینکه وزیر ارشاد ،از جشنواره اخیر شعر فجر ،تجلیل کرد!

حمایت رسانه استعمار پیر از فمنیست افراطی!

مجری بدسابقه و بدنام بیبیسی فارسی از شهال شرکت ،فمنیست
افراطی حمایت کرد.
مسعود بهنود ،مجری سلطنتطلب که از نظر اخالقی نیز سوابقی منفی
دارد ،دو ش��ب قبل در ش��بکه تلویزیونی دولت انگلیس ،گفت که بسیاری از
خبرنگاران و فعاالن کنونی این رسانه استعمارپیر ،دست پرورده شهال شرکت
هستند و به او مدیوناند!
با وجود آش��کار بودن این عقبه و همچنین سوابق مطبوعاتی شرکت در
ترویج فمنیسم افراطی ،مسئوالن وزارت ارشاد خود را به خواب زده و به تازگی
مجوز انتشار نشریهای را به وی داده اند.
یک��ی از ابزارهای دولتهای غربی برای انحط��اط مردم و تضعیف نهاد
خانواده در ایران ،ترویج افکار فمنیستی بوده است!

یک شاعر :روشنفکران هیچ اعتراضی
به بیعدالتی اقتصادی نداشتهاند

اسماعیل امینی میگوید :امثال سید حسن حسینی و قیصرامینپور
البهالی بچههای امروز ش�عر انقالب زیاد تکثیر شدهاند ،اما کسی به
آنه�ا اعتنا نمیکند همچنان که به حس�ینی و امینپور هم در زمان
حیاتشان توجهی نشد.
به بهانه انتشار مجموعه شعر «فستیوال خنجر» دربردارنده اشعاری طنز
از سیدحس��ن حسینی به کوشش اس��ماعیل امینی ،خبرگزاری مهر با وی
گفت وگویی انجام داده اس��ت .این ش��اعر در بخش��ی از این مصاحبه اظهار
داشت :نظام فکری و فرهنگی که انقالب بر روی آن بنا شده است برای سید
و قیصر اولویت داشت به نسبت نظام موجود اقتصادی و سیاسی موجود .آنها
مخالف این نظامها نبودند اما باور داشتند که باید تغییر کنند و سعی در این
کار داشتند .وقتی میگفتند نظام مقدس جمهوری اسالمی منظورشان نظام
س��ازوکار اداری آن نبود بلکه نظام فکری و اعتقادیما که منس��وب است به
تفکر ش��یعه را مد نظر داشتند .چیزی که منصوب است به باور فکری شیعه
و ظهور امام زمان(عج) .لذا باور داشتند هر چه از وضع موجود ما با این نظام
فکری سازگاری نداشته باشد طبعا مورد انتقاد آنها بود .آنها (روشنفکران)
با سوءاس��تفادههای اقتصادی و سیاسی مخالف نیستند ولی مثال با ماجرای
پاکدامنی و حجاب و عفت زنان مشکل دارند .در تعریف از آزادی است که با
نظام مشکل و اختالف سلیقه دارند.شعر سید دقیقا شعری رویاروی روشنفکرانی
از این دست است و درست در مقابلشان میایستد .به همین خاطر هم خیلی
از س��وی آنها مورد پس��ند و اقبال نبود .سید هوشمندانه میشناختشان و
روبروی آنها میایستاد.ببنید عنوانی ظالمانه این روزها از سوی روشنفکران
بیان میشود تحت نام شعر دولتی و یا حکومتی .اینکه دستگاههای دولتی و
حکومتی کسی را ترغیب کنند که در مدح آنها شعری بسراید چیز عجیبی
نیست اما آنچه در روزگار انقالب و با نام شعر انقالب درآمد از قضا چیزی بود که
چندان مورد پسند دستگاه حاکم نبود چرا که این دستگاه سعی داشت بگوید
آن کاری که من میکنم دقیقا همان کاری است که باید بشود و منطبق است
بر باورهای ما .شاعر انقالب شاعری معترض است .شاعری که میخواهد وضع
موجود را به وضع مطلوب مبدل کند و آنگاه به او انگ حکومتی هم میزنند
و میگویند دوره شعر کمالگرا و آرمانگرا و ایدئولوژیک گذشته است .همین
آقایان آن وقت در یک تقلب بزرگ که خیلیها متوجه نشدند گفتند که شرع
و ادبیات ایدئولوژیک .این یعنی تداعی کردن ادبیات ایدئولوژیک مارکسیستی
و نسبت دادن ادبیات انقالب با آن .متاسفانه ما متوجه این تداعی نشدیم.

بازیگر جوان هندی مسلمان شد

مونیکا ،بازیگر جوان هندی با انتش�ار عکسهای محجبهاش در
فضای مجازی اعالم کرد که به دین مبین اسالم پیوسته است.
به گزارش فارس« ،مونیکا» ،بازیگر جوان هندی که از کودکی تاکنون در
بیش از  70فیلم ایفای نقش کرده ،به دین مبین اسالم پیوست.
«مونیکا» با انتشار عکسهای محجبهاش در فضا مجازی این خبر را تایید
کرده ولی اشارهای به دلیل این تصمیم ناگهانی خود نکرده است.وی که پیش
از این هندو بود ،هماکنون نام اسالمی «رحیمه» را برای خود برگزیده است.
شایعاتی مبنی بر خداحافظی او با عالم بازیگری نیز در فضای مجازی منتشر
شده ولی هیچ منبع خبری معتبری آن را تایید نکرده است.

اعتراض به استفاده از تصاویر غربی
در بستههای بستنی

ح�وزه هنری کودک و نوجوان در نامهای ،نس�بت به اس�تفاده از
شخصیتهای غربی در بستهبندیهای برخی بستنیها اعتراض کرد.
در این نامه که از س��وی محمد سرش��ار ،رئیس ح��وزه هنری کودک و
نوجوان ،خطاب به ایوب پایداری ،مدیرعامل شرکت میهن نوشته شده ،مصوبه
شورای عالی انقالب فرهنگی مبنی بر جلوگیری از بکارگیری عالیم ،نشانهها و
تصاویری که با فرهنگ اسالمی ـ ایرانی در تعارض است و بر فرهنگ عمومی
تاثیر منفی دارد ،یادآوری شده است.
در ادامه این نامه آمده اس��ت« :اس��تفاده از نشانههای معارض فرهنگی،
در سالی که مزین به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»
است ،خطایی بوده که جبران آن ضروری به نظر میرسد».

