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> پدر معنوی جبهه پایداری طی
صفحه 15دو روز هم نسبت به سخنان
اخیرحسنروحانی   اعتراضکرد
و هم نســبت بــه مدرک
تحصیلیویکنایهزد

ماه پشت ابر
نمیماند
واکنشکاربران
بهانتشاراسناد

حمایتآمریکا از

کودتای 28مرداد

یادداشت

دلیلدشمنی
استونی با روسیه

حسن بهشتی پور  کارشناس

دولت اســتونی که به زودی ریاست دورهای
اتحادیه اروپا را برعهده خواهد گرفت خواستار
رویکرد شدیدتر این اتحادیه علیه روسیه شده
است .استونی کشوری است که  2میلیون نفر
جمعیت دارد و بیشتر میزان تاثیرگذاری آن در
منطقه بالتیک است .در واقع ،استونی ،لتونی و
لیتوانی به عنوان سه کشور منطقه بالتیک جزء
اولیــن جمهوریهایی بودند که حتی قبل از
فروپاشــی رسمی شوروی ســابق از آن جدا
شدند .اصوال یک تعارضی میان این سه کشور
و روسیه وجود داشت و دلیل آن هم سیاست
روسیسازی مسکو در این سه جمهوری بود.
این سه کشور معتقد بودند که روسیه سیاست
روسیســازی را در این سه کشور اجرا کرده
به گونهای که بخش قابل توجهی از جمعیت آنها
نیز روستبار بودند .استونی ،لتونی و لیتوانی
بعد از پیمان ماستریخت عضو اتحادیه اروپا
شــدند .باید توجه کرد که استونی کشوری
اســت که مهمتریــن ویژگی آن این اســت
که تقریبا  100درصــد امور خود را با دولت
الکترونیک انجام میدهد.
تقریبا شهروندان استونی تمام کارهای خود را
با اینترنت و دولت الکترونیک انجام میدهند.
این ویژگی استونی به جای خودش مهم است
اما باید در نظر داشت که استونی از نظر حجم
اقتصادش ،تاثیر فرهنگی و اقتدار سیاسیاش
در آن حد و اندازهای نیســت که بتواند کل
اتحادیه اروپا را ترغیب کند که سیاستهای
سختگیرانهتری علیه روسیه اتخاذ کند .اصوال
در اتحادیه اروپا کشــورهایی مثــل آلمان،
فرانسه و ایتالیا تاثیرگذارند.
البته چون مکانیزم رایگیری در اتحادیه اروپا
اجماعی است استونی هم از این لحاظ تاثیر
خود را دارد ولیکن جایگاه سیاســی استونی
قابل مقایســه با قدرتهــای اتحادیه اروپا
نیست.
وقتــی وزیر خارجه اســتونی از لزوم رویکرد
شــدیدتر اتحادیه اروپا علیه روســیه سخن
میگوید ،بیشــتر هدفش این است که اعالم
کند اســتونی همچنان از روســیه گلهمند
بوده و احســاس تهدید میکنــد .به همین
دلیــل در چند ماه اخیر ،ناتــو حدود  4هزار
نیرو در منطقه بالتیک و لهســتان مســتقر
کرده اســت .بنابراین استونی کشوری است
که به ناتــو و اتحادیه اروپا نزدیک اســت و
منتقد سیاســتهای روســیه است و حتی
قبل از تحریم روســیه توسط اتحادیه اروپا بر
ســر ماجرای اوکراین ،استونی منتقد روسیه
بوده است.

آفتاب یزد-گروه سیاسی:یک روز پس از آنکه
یک رســانه منتســب به اصولگرایان به روحانی
توصیه نمود که در این شــب ها توبه کند شاید
فرصتی نباشد ،آیت اهلل مصباح یزدی پدر معنوی
پایداری ها هم در مدرک تحصیلی رئیس جمهور
تشــکیک کرد.او که روز شنبه نسبت به سخنان
رئیس دولت در مورد نحوه حکومت امام علی (ع)
انتقاد کــرده بود دیروز مجــددا به نطق رئیس
جمهــور اشــاره و به وی در مــورد تحصیالتش
کنایه زد.ناظران بسیاری افزایش تهاجم به حسن
روحانی پس از پیروزی در انتخابات را پیش بینی
کرده بودند.با این حال رئیس جمهور در اظهارات
اخیر خود در جمع اهالی رسانه از مخالفان خود
خواســت که لحن خود را تغییر و برادرانه سخن
بگویند.اما به نظر می رسد نصیحت رئیس دولت
چندان کارگر نیفتاده و اعتراض های سنگین به
دولت از سطح چند رســانه معدود باالتر رفته و
به ســطح پــدران معنوی جبهه هــای مختلف

محافظه کار رفته است.از همین رو است که پیش
بینی شده است روز های سختی در انتظار حسن
روحانی است.
آیت الله مصباح یزدی چه گفته است؟

آیت اهلل محمد تقی مصباح یزدی رییس مؤسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) دیروز گفته
اســت« :در زمــان انقالب و جمهوری اســامی
ایران کسی که شخصیت برجسته کشور حساب
می شود می گوید مشروعیت حکومت علی(ع) به
رأی مردم بود و جلوتر از آن حق نداشت بر مردم
حکومت کند و خــود حضرت گفته هرچه مردم
بگویند و مردم به هرکــس رأی بدهند رأی امام
نیز اینگونه است».
آیت اهلل مصباح با اشــاره به نامــه امیرمؤمنان
به مالک اشــتر ابراز داشــت« :حضرت فرمودند
«مســلمانان بعد از پیامبر با هــم اختالف پیدا
کــرده و نزاع پیــدا کردند ،هرگز بــه ذهن من

خطور نمی کرد که بعد از پیامبر من را بگذارند
و به سراغ کس دیگری بروند ،هیچگاه خیال نمی
کردم عرب چنین کاری کند ،ناگاه دیدم مردم با
کسی بیعت کردند» آیا این یعنی علی(ع) فرموده
مــردم به هرکس رأی دهند من هم همان کار را
می کنم؟»
وی عنوان کرد« :آن فرد این فرمایشات را دیده و
چنین سخنی می گوید ،واقعا چگونه می شود که
گاهی چشمان انسان بر خورشید بسته می شود
آفتاب را هم نمی بیند ،حضرت می فرماید دیدم
که مردم بیعت می کنند اما دست خود را کشیدم
و بیعت نکردم تا این که داستان ارتداد پیش آمد
و در زمان خلیفه اول گروه گروه از دین برگشتند
و رسما اعالم کردند که اسالم را از بین خواهیم برد،
از این رو امر دایر شد که اسالم به نابودی برود یا
این که حضرت از حق الهی خود صرف نظر کند
تا اصل اسالم محفوظ بماند».
ریس مؤسسه امام خمینی(ره) در بخش دیگری

اول و سوم تيرماه صورت مي گيرد

آغاز پيشفروش سه محصول جديد ايران خودرو

مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو از پيشــفروش ســه
محصول جديد در روزهاي اول و ســوم تيرمــاه خبر داد.
مديــر عامل گروه صنعتي ايران خــودرو با اعالم اين خبر
گفت :پيشفروش سه محصول جديد پژو  ،2008تندرپالس
و دناپالس در روز پنج شنبه اول تيرماه براي شماره کد ملي
زوج و شنبه سوم تيرماه براي شماره کد ملي فرد خواهد بود.
مهندس هاشم يکه زارع با بيان اين که هر کد ملي فقط قادر
به ثبت نام يک دســتگاه خواهد بود ،اظهار کرد :امکاني در
ســامانه فروش اينترنتي ايجاد خواهد شد تا تمام مشتريان
از فرصت يکسان برخوردار باشند ،ضمن اينكه اين ثبتنام
فاقد امکان صلح است .مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو
با اشاره به اين که مبلغ پيشپرداخت براي محصول2008
مبلغ 60ميليون تومان است ،يادآور شد :نرخ سود مشارکت

در ايــن طرح 15درصد و نرخ ســود انصراف نيز 12درصد
است .وي گفت :متقاضيان براي اطالع بيشتر ازجزئيات ثبت
نام ميتوانند به سايت رسمي گروه صنعتي ايران خودرو به
نشاني www.ikco.irمراجعه کنند.

جناب آقای دکتر محمود اسالمیان

مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری
مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده،
برای آن مرحوم غفران الهی و برای جنابعالی و دیگر بازماندگان صبر و شکیبایی
از خداوند متعال مسئلت مینمائیم.

روزنامه آفتاب یزد

روزنامه صبح ایران
هر بامداد در سراسر ایران

هر روز در سراسر کشور منتشر میشود

پیامک3000141426 :

سرمقاله

دیپلماسی
در برابر بحران زایی

آیت اهلل مصباح یزدی پیشگام انتقاد از رئیس جمهور شده است
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عضو منتخب شورای شهر در گفتگو با آفتاب یزد:

از ســخنان خود با بیان این کــه یکی از بدترین
ظلم های دشمن این است که به افراد باورانده اند
که پست تر و حقیرتر هستند ،ابراز داشت« :ظلم
دشمن این است که می گویند آموزه های حقوقی
و سیاســی که ما القا می کنیم بهتر از دین است
و اگر امر دایر به اجرای آموزه های دین و القائات
آن ها باشد باید آموزه های آنان را مقدم داشت».
وی عنــوان کــرد« :متأســفانه در بســیاری از
کشورهای اسالمی و تحصیل کرده تحت تأثیر این
مسائل واقع می شوند چون تحصیل کردگان آن ها
در کشــورهای خارجی این موضوعات را آموزش
می بینند ،در کشــور ما بســیاری از کسانی که
مقامات برجسته دارند تحصیل کرده های انگلیس
و آمریکا هستند ،حاال این که دکترا را گرفتند یا
خیر نمی دانم اما می گویند در آن تشکیک وجود
دارد اما تحصیالت آن ها غالبا در انگلیس و آمریکا
بوده و به این موضوع هم افتخار می کنند».
ادامه در صفحه 15

ظاهرادرپایانیکنزاعشرمآوروخونینتقریبا
 6ساله در خاورمیانه ،طرفهای اصلی جنگ
برای تطهیر خود از آنچه مستقیما مسئول آن
شناختهمیشوندتصمیمبهقربانیکردنعضو
کوچک باند و شاهد اصلی ماجرا گرفته اند.
به قول هایپر لــی در رمــان جاودانه اش
" کشتن مرغ مقلد" حاال این مرد مسئول این
مرگ است .بگذارید ایندفعه ،مرده ،خود مرده
را دفن کند!
تریدژاردنخاورمیانهشناسشهیرفرانسوی
در دهههای  50تا  70میالدی میگوید " روز
بدون اخبــار خاورمیانه ،روز جذاب و کاملی
نخواهد بود .درســت مــی گوید".تاریخ و
سیاست بدون خاورمیانه پوچ و بی معناست".
اما وقایع تقریبا  20روزگذشــته خاورمیانه و
خلیج فارس از جنبهای دیگر و متفاوت توجهها
را به سوی خود جلب کرده است .ماجرای قطر!
آنچه می بینیم و مثل آوار در حال ریزش بر سر
قطراســت ،البته کمترین حسی از همدردی در
قبال دوحه در من ایجاد نمی کند .دوحه پس از
یک دوره همکاری تنگاتنگ با ریاض و آنکارا در
وضعیتی که نمیدانیم با آن اکنون چه باید کرد،
اخالقا در موضع مناسبی قرار ندارد.
پس تقریبا  6سال خونریزی در منطقه ،حمایت از
تروریسم ،آوارگی میلیون ها انسان بیگناه ،نابودی
چندین کشور خاورمیانه و شمال آفریقا و نهایتا
ناامن کردن پایتختها و شــهرهای اروپایی با
حمایت معنوی و ایدئولوژیکی ازتروریسمی که
به راســتی نمی دانیم با آن چه باید بکنیم ،آنهم
با همکاری متحدان ســنتی خود ،دوحه ،صرفا
به خاطر مخالفت امروز ریاض توقع اغماض
همراهی جامعه بین المللی با خــود را دارد.
مضحک به نظر میرسد .تلویزیون را که روشن
می کنم چشــم اندازی از جهنم در برابرم ظاهر
میشودآنگاهکهعادلجبیرچشمدرچشمخبرنگار
«سی  -ان  -ان» از ضرورت مبارزه با تروریسم
و قطع کمک به آنها از سوی قطر سخن میگوید.
البتــه عادل جبیر چندان مقصر نیســت وقتی
رئیس جمهور ترامپ به بهای گزافی از ریاض
حمایت و واقعیات را معکوس جلوه میدهد.
قلب واقعیت یا انعکاس بخشــی ازآن! قربانی
کردن حلقه ضعیف یا ترساندن دوحه؛چه فرقی
میکند؟ بهــای آن  110میلیاردی بود که نقدا
توسط ریاض پرداخت شد.
خاورمیانه ویران شده بی شک نتیجه آن سیاست ها
و رفتارهایی نبوده که قطر مقصر اصلی آن شناخته
شود .موضوع منازعات جدید خاورمیانه آنقدر به
فراموشی سپرده نشدهاند که به یاد آورده نشوند.
عادل جبیر و محمد بن سلمان حتما سخنان تند و
عتاب آمیز جو بایدن معاون رئیس جمهور اوباما
در اکتبر سال  2014در دانشگاه هاروارد و متعاقبا
سخنان هیالری کلینتون را فراموش نکردهاند که
به صراحت متحدان منطقهای عرب ،واشنگتن و
نیز ترکیه را مقصر اصلی در تداوم جنگ ،رشد
ناامنی و تروریسم در خاورمیانه معرفی کردند.
گرچه در چنین اعترافهایی نقش واشنگتن به
بهانه کمک به نیروهای میانهرو مخالف بشار اسد و
یا کمک به نیروهای نامشخص در عراق نابخردانه
وآشکارنادیده گرفته می شود اما صورت واقعی
ماجرا در همین گونه اعترافات نهفته است .حال
چه اتفاقی رخ داده که قرار به قربانی کردن یک
طرف متحد دیروز و دشــمن امروز گرفته شده
است؟ پاسخ شاید آن باشد که عربستان سعودی
سرخورده از عدم تحقق اهداف خود ،تصمیم به
بازبینی نقشش در خاورمیانه گرفته و با مقصر
جلوه دادن قطر در وقوع همه مصائب راه کوتاه
را برگزیده باشد! اینکه عربستان در صدد چنین
بازنگری از چنین راهی برآمده فکر میکنم به
خودی خود نشــان دهنده شکست سیاسی و
اخالقی بزرگی برای این کشور باید توصیف
شــود .این البته شاید نکته مهمی نباشد .مهم و
نگرانی اصلی ،ما به ازای این بازنگری در ایجاد
کانونی از بحران و تشکیل یک هژمونی عربی
– فرامنطقهای اســت که ریاض درصدد محور
قرار دادن خود در آن به هر قیمتی با هدف رهبری
کل منطقه خلیج فارس ،خاورمیانه عربی تا شمال
آفریقا ست .پیامی بسیار مخاطره آمیز و تنشزا که
متاسفانه با پرداخت صدها میلیارد دالر به ایاالت
متحده شــنوندگان و هوادارانی در واشنگتن
پیدا کرده است.
عربســتان امــروز همچون قطــر دیروز که
میلیارد ها دالر پول و سالح با همکاری ترکیه
به منطقه تزریق کرد (برای اهداف مشابه آنچه
ریاض االن دنبال میکند) ،مترصد است آینده را
به هر بهایی بخرد! خدای من! شرورانه است ،اما
موفق خواهد شد؟ احتماال با قیمتی بسیار گزاف
و گران پاسخ در نتیجه نهایی منفی خواهد بود.
ولی چه عواقبی به دنبال خواهد داشت؟
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