توافقیبرایایجادحافظمنافعبینایرانوعربستانانجامنشدهاست

حس��ین جابری انص��اری معاون وزیر خارج��ه در رابطه با بحث
دس��تگیری صیادان ایرانی از سوی عربس��تان و راهاندازی دفتر
حاف��ظ مناف��ع بین ایران و عربس��تان گفت :زمان��ی که روابط
دیپلماتیک و سیاس��ی برقرار است سفارتخانهها فعال میشوند
و وقتی روابط رسمی سیاسی و دیپلماتیک قطع شده باشد یکی
از سازوکارهایی که در روابط کشورها وجود دارد دفاتر حفاظت
منافع است که بر اساس نیاز و توافق دو کشوری که موضوع این
مسئله هستند این سازوکار میتواند در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد :معموالً باید بین دو کشوری که روابط
سیاسی با هم ندارند نیازی احساس شود تا تصمیم
بگیرن��د برای رفع مش��کالت خود ب��ه دفاتر حافظ
مناف��ع رجوع کنند و تواف��ق نهایی بین طرفین از
طریق دفاتر حافظ منافع و جزئیات آن صورت گیرد.
جابری انصاری تأکید کرد :در این زمینه پیش��نهاداتی از سوی
طرفهای ثالث در ماههای گذشته مطرح و بین دو کشور تبادل
ش��ده اس��ت و دو طرف نظرات خود را به شکل غیرمستقیم از

سیاسی
طری��ق ط��رف ثالث با یکدیگ��ر تب��ادل کردند .اما
ت��ا امروز هیچگون��ه توافقی بی��ن دو طرف حاصل
نشده است.
به گزارش ایس��نا ،جابری انصاری در پاس��خ به این
سوال که آیا شما پیام رئیس جمهور ایران را به قطر
بردهاید ،این پیام درباره چه موضوعی بود؟ گفت :چارچوب پیام
ما بر اس��اس سیاستهای ما در ارتباط با این تحول و مجموعه
تحوالت منطق ه بود.

شبه مناظره آفتابیزد با حضور خسرو معتضد و صادق زیباکالم در باره اسناد جدید منتشر شده در خصوص کودتای  28مرداد

جدل بیپایان مصدقیها و کاشانیها
ادامه از صفحه اول:
« در مردادماه سال  32هیچ کودتایی علیه مصدق انجام نشده و هم او بود
که با اجرای طرح انگلستان زمینة صدور فرمان نخستوزیری فضلاهلل
زاهدی و س��پس تس��لیم قدرت دولتی به او را فراهم ساخت .آیت اهلل
کاشانی و نمایندگان پیشگام نهضت ملی ایران تا خرداد 1332از مصدق
حمایت می کردند .ولی در تیر و مرداد سال 32با موضوع انحالل مجلس
 28مرداد ،کودتا نشده است

خسرو معتضد ،پژوهش�گر تاریخ و از حامیان
آیت اهلل کاشانی در پاسخ به این سوال آیا میتوان به
ادعای دخالت کاش��انی در کودتای  28مرداد که در
اسناد وزارت خارجه آمریکا درج شده است ،استناد
کرد ،به خبرنگار «آفتاب یزد» گفت :من به هيچ وجه
دخالت آيتاهلل كاشاني در جريان مجادالت  28مرداد
را صحيح نميدانم .برخي دوستان اصالح طلب مثل
آقای عبداهلل رمضان زاده سخنگوي دولت اصالحات
گفتهاند براساس اس��ناد وزارت خارجه آمریکا بايد
اسم آيتاهلل كاش��اني را از روی يكي از خيابانهاي
تهران حذف كنيم .اصال برخي نام کودتای نظامی را
بر وقایع  28مرداد مینهند .بياييد تاريخ را به درستي
م��رور كنيم .اگر ارتش در  28مرداد  32كودتا كرده
بود ،پس آقاي طيب چه كاره بود؟ آن  7الي  8هزار
نفري كه از جنوب شهر تهران حركت كرده بودند به
سمت مركز شامل چه كساني بودند؟ اص ً
ال واژه كودتا
يعني چه؟ «كو-دِ-تا» يعني حركت نظامي به منظور
براندازيحكومت.
مردم کاشانی را دوست داشتند

وی اف��زود :مرحوم دكتر مص��دق مردی پاكدامن و
وطنپرست و بسيار شريف بود .يكي از علل مغضوبيت
من اين اس��ت كه در رادي��و و تلويزيون تمام وقایع
پیرامون مصدق را بازگو کردهام .مصدق شخصي بود
كه حتي از دولت در دوران نخست وزيرياش حقوق
هم دريافت نميکرد .آيتالهم كاش��اني هم فردي
مورد عالقه و وثوق مردم بود و ملي ش��دن نفت هم
اگر انجام شد ،با كمك آيتاهلل كاشاني بود .بنده هيچ
نسبت خانوادگي و سمپاتي نسبت به آقاي كاشاني
ندارم ،من فقط آينه تاريخ هستم .آيت اهلل كاشاني
ملي كردن نفت را به جايي رساند كه تمام تودههاي
مردم در سراسر ايران حامياش شدند .او در آن زمان
فتوايی داد مبني بر اينكه اگر ارتش انگلس��تان كه
 11رزم ناو به ش��طالعرب و اروند رود فرستاده بود،
يك نيرو پياده كند ،خونش��ان مهدورالدم است و
هریک از مس��لمانان و ايرانيان اگر يك انگليسي را
بكش��د ،درب بهش��ت بر رويش باز خواهد شد .اين
فتوايش بر روي مردم ايران اثر بسيار مثبتي گذاشت.
این پژوهش��گر تاریخ اضافه کرد :دولت انگلس��تان
يك نخس��ت وزير معقول و منطقي به نام كلمنت
اتل��ي ( )Clement Attleeداش��ت ك��ه چ��ون
خودش از حزب كارگر بود و صنايع و زغال س��نگ
و راه آه��ن و طب انگلس��تان را داخل��ي كرده بود،
كوت��اه آمد و علیرغم خواس��ت امانوئل ش��ين ول
( )Emanuel Shinwellك��ه گفت��ه بود گرفتن
ايران مثل آب خوردن اس��ت و آبادان را بمب باران
ميكنيم و نميگذاريم صنعت بخوابد اما اراده محكم
مردم ايران كه داراي دو رهبر بود يكي دكتر مصدق
و ديگري آيت اهلل كاشاني مانع عملی شدن تهدیدات
شین ول شد.
کاشانی دست شاه را نبوسید

معتضد درخصوص مالقات ش��اه و کاش��انی اظهار
داشت :گازيوروفسكي كتابي را در خصوص كودتاي
28مرداد نوشته بود مبنی بر اینکه شاه و زاهدي به
مالقات آيت اهلل كاشاني رفتند و دست او را بوسيدند.
من اين موضوع را رد كردم چون هيچ وقت آيتاهلل
كاشاني مالقاتي با شاه نداشت .آن برهه همزمان با
شکس��ت معنوی و مالی ایران بود .شكست معنوي
اي��ران يعني اختالف افتادن مي��ان رهبران نهضت
ملي شدن صنعت نفت .بنابراين دولت ايران در يك
وضعيت ورشكس��تگي بود و حزب توده به ش��دت
فعاليت ميكرد و دولت با تحريكات ش��اه و خانواده
سلطنتي مواجه بود.
این پژوهش��گر تاری��خ ادامه داد :ش��اه در آن زمان
ميگويد كه من ميترس��م مص��دق را بركنار كنم.
اگ��ر او را بركنار كنم نه تنها مردم
ش��ورش ميكنند كه حتي
فك��ر ميكنم انگس��تان
برنام��ه تقس��يم اي��ران
را ب��ا ش��وروي در س��ر
ميپروراند .بايد بازگشت
به س��ال  31و شكست
نفتي ايران را مشاهده

مخالفت کردند نه با شخص مصدق چون هنوز تصورشان این بود که
این فرد را می توان به راه آورد و می تواند مشکل کشور را حل کند».
این کش��مکش ها همچنان ادامه داشته است .در همین راستا آفتاب
یزد به ایجاد شبه مناظرهای میان حامیان آیت اهلل کاشانی و طرفداران
دکتر محمد مصدق پرداخته است .صادق زیباکالم ،استاد علوم سیاسی
دانشگاه تهران ،در زمره حامیان دکتر مصدق قرار دارد و خسرو معتضد،

كرد .ما در آن س��ال يك كشتي (نفت) نتوانستيم
صادر كنيم ،جم��ع كل صادراتي كه ايتالياييها و
ژاپنيها از ما بردند من فكر نميكنم به 500هزار تن
برسد در حالي كه قبل از ملي شدن نفت 32ميليون
تن دولت انگلستان صادر ميكرد.
اسنادی غیر قابل استناد

وی خاطرنشان کرد :اين اسناد آمریکا قابل استناد
نيس��تند .آمريكا از ما زخم خورده است كه تهمت
همكاري آيتاهلل كاش��اني با آمريكا را ميزند .من
حاضرم ب��ا فردی چون ص��ادق زیب��اکالم در اين
خصوص ب��ه مناظره بپردازم .اينك��ه ما بگوييم در
كودتاي 28مرداد آيتاهلل كاش��اني نقش داش��ته،
از كج��ا آم��ده اس��ت .در آن زمان 75ه��زار تومان
آمريكاييها به آق��اي احمد آرامش دادند كه گفته
شد آرامش قرار بوده اين پول را به آيت اهلل كاشاني
بدهد .در آمريكا از اين صحبتها زياد ميشود .اين
صحبتها دسيسه آمريكاييهاست .واقعيت را بايد
بيان كرد .كاشاني كس��ي نبود كه بخواهد با SIA
همكاريكند.
معتضد اف��زود :آن آق��اي آرامش ك��ه گفتم وزير
تبليغات در زمان قوام السلطنه بوده و با انگليسيها
ارتباط داشته ،كتابي نوشت به نام  7سال در زندان
آريامه��ر او وزير كار دولت ب��ود اما بعدا مغضوب و
کش��ته شد .او با ش��اه مخالف بود .در اين كتاب به
عن��وان يكي از عاملين  28مرداد ،جريان را توضيح
داده است 10 .هزار دالر به او دادند تا بين مخالفان
مصدق توزيع كند .كه او نميتوانست با اين  10هزار
دالر كودتا كند.
کاشانی با مصدق زاویه داشت

این پژوهش��گر تاری��خ با بیان اینکه اف��رادي كه از
مناطق جنوبي شهر جمع آوري شدند رهبرشان مرد
بارفروش مسلمانی بود به نام طيب ،عنوان کرد :علت
اين تجمع هم مبارزه با كمونيسم بود .حزب توده آن
چنان به ايجاد ناراحتي پرداخته بود كه در آن زمان
خبرنگار نيويورك تایمز نوش��ته بود ايران به زودي
كمونيس��ت ميش��ود .اص ً
ال تصورش هم در ذهن
نميگنجد كه آيتاهلل كاش��اني با آن شيخوخيت
و روحاني��ت و مب��ارزه با انگلس��تان و تبعيدش از
عراق بيايد با آمريكا همكاري كند .هر كس��ي براي
آمريكا كاركرد به مقام رسيد؛ كاشاني به چه مقامي
رس��يد؟ او تا آخر عمر مهجور بود و يك مسجدي
داش��ت در خيابان پامنار همراه با خانواده پر اوالد،
همراه با چندين زن .اگر غربگرا بود كه زندانياش
نميكردند .او بعد از جنگ جهاني و اش��غال ايران
دو سال در زندان اراك بود خيلي هم آزار و اذيتش
كردند .بله ،آيتاهلل كاش��اني با مصدق زاويه گرفته
بود اين چيز جديدي نيست .در كشور ما در بعد از
انقالب خيلي از آقاياني كه با هم همكاري ميكردند
از هم جدا شدند ،طبيعي است افراد تغيير ميكنند.
اين اسناد از سوي وزارت خارجه در اين زمان منتشر
شده است تا تفرقه بيشتري ايجاد كند.
تاریخ زیباکالم ضعیف است

او در خصوص اینکه ص��ادق زيباكالم در گفتوگو
با آفتاب يزد گفته اس��ت كه آيتاهلل كاشاني هيچ
گاه عليه س��رنگوني دولت مص��دق صحبتي نكرد
و واكنش��ي از خود نش��ان نداد ،اظهار داشت:آقاي
زيباكالم بگويد چه ميزان تاري��خ ميداند؟ اص ً
ال از
جانب من منتش��ر كنيد كه خسرو معتضد گفت
تاريخ صادق زيباكالم ضعيف اس��ت ،برخالف قوي
بودنش در علوم سياسي بايد به شما بگويم كه اتفاقا
آيتاهلل كاشاني نميخواست حكومت مصدق ساقط
ش��ود .براي اينكه حكومت مصدق كاشاني را به آن
عظمت رسانده بود .كاشاني يك سفر به حج رفت و
مورد احترام تمام دنيا قرار گرفت.
مصدق می خواست ایران سوئیس شود

معتضد خاطرنش��ان کرد :ولي مشكل آن بود كه
مصدق معتقد بود ايران بايد مثل سوئيس شود.
آزادي كام��ل بايد براي مطبوعات فراهم ش��ود.
فكر كن تو همه كاره انقالب هس��تي بعد طبق
آزاديهاي��ي كه مصدق ايجاد ك��رده روزنامهاي
عك��سات را بزن��د و بگوي��د
«صيغ��هداران فرمان��ده».
روزنامه نگاراني بودند
كهتوهينميكردند
ب��ه روحانيت،

پژوهشگر تاریخ در شمار طرفداران آیت اهلل کاشانی محسوب میشود.
هر یک از این دو ،به ش��کلی مجزا به گفتگو با آفتاب یزد پرداخته اند
که آفتاب یزد هر دو دیدگاه متعارض را بدون پیش��داوری در کنار هم
قرار داده تا قاضی واقعه  28مرداد  1332فقط «شما» باشید.
مت��ن ذیل ش��به مناظره این دو حامی مصدق و کاش��انی اس��ت که
در ادامه می خوانید:

به اس�لام .او را سيدابوالقاسم كاش��ي ميخواندند
براي تمسخرش .كاشاني كسي نبود كه خودش را
به آمريكاييها بفروش��د .بنابراين سقوط مصدق به
هيچ عنوان به نفع كاشاني نبود .منتها دكتر مصدق
شخصيتي بود كه به آمريكا نظر حسن داشت وقتي
هم ب��ه آمريكا ميرود طبق كتاب ناصر قش��قايي
«خاطرات طوفان» ميگويد كه من وقتي به آمريكا
رفتم تازه فهميدم اين آمريكا آن آمريكايي نيس��ت
كه من فكر ميكردم .آمريكا يكي از اياالت انگلستان
است .من فهميدم كه آمريكا نوكر انگلستان است.
دولت آمريكا  45ميليون دالر به دولت مصدق داد.
آزادی حزب توده به ضرر مصدق شد

معتض��د اف��زود :كاش��اني در  1340وصيتي كرده
بود خطاب به ش��اه .به او گفت كه در حال از دست
دادن س��لطنت هستي .آنقدر اطرافيانت دزد و فاسد
و آدمهاي عجيب و غريب هس��تند و مردم گرسنه
و بيچاره ،همه چيز را ازچشم شما ميبينند .من به
عنوان يك روحاني مملكت به شما نصيحت ميكنم
كه روشات را تغيير دهي .چه كسي ميتواند آنقدر
شجاعانه ش��اه را نصيحت كند؟ چه كسي ميتواند
ب��ا اين الفاظ فرمانرواي مملكت را خطاب كند؟ بعد
ميگوييم كاشاني با شاه بوده است؟ من با پسر آيتاهلل
كاشاني مشكل دارم و جزو مريدان او نيستم.
وی اضافه کرد :طيب و  13-14نفر از بارفروش��ان به
دليل نفرت از حزب توده كودتا كردند .اگر حزب توده
نبود  28مردادي رخ نميداد .واژه كودتا را با احتياط
به كار ببريد ب��ه آن بگوييد قائله كودتا براي آنكه از
ساعت  6بعدازظهر از طرف جنوب شهر شروع شد.
مصدق از س��اعت  4بعدازظهر با هندرس��ون سفير
آمريكا در تهران مالقات کرد .او به نخست وزیر گفت
که آقاي مصدق ما تو را ديگر به عنوان نخست وزير
نميشناسيم .در آن زمان محافلي كه مخالف مصدق
بودند در روزش��نبه 5 ،روز پيش از كودتا مينويسند
كه كاشاني را نگاه كنيد مصدق او را از مجلس بيرون
كرده اس��ت ،درب مجلس را بس��ته است .اين اتفاق
نارضايتي تهرانيها را بر ميانگيزد .فرمان آزادي حزب
توده هم به ضرر مصدق ميشود .در آن زمان مصدق
از مجلس اختياراتي گرفته ب��ود كه براي هر كاري
خ��ودش تصميم ميگرفت و امضا ميكرد .رفقايش
هم از دورش پراكنده شده بودند .مصدق بسيار انسان
پاكي بود .اما قدرت آمريكا و انگليس را نميشناخت و
فكر ميكرد اين دو كشور از هم جدا هستند.
کاشانی جدیترین مخالف مصدق

صادق زیباکالم ،استاد علوم سیاسی دانشگاه
تهران هم در اینکه اس��ناد تازه منتشر شده آمریکا
فاقد تازگی است ،با معتضد اتفاق نظر دارد .او نیز در
پاسخ به این سوال که آیا می توان به ادعای دخالت
کاش��انی در کودتای  28مرداد که در اس��ناد وزارت
خارجه آمریکا درج شده است ،استناد کرد ،به خبرنگار
«آفتاب یزد» گفت :مطالب مندرج در این اس��ناد به
هیچوجه مطلب تازهای به ما نمیدهد .اینگونه نیست
که معلومات ما در نتیجه این اسناد افزایش یابد.
وی افزود :مرحوم آیتاهلل کاش��انی در ابتدای ملی
شدن نفت به شدت از دکتر مصدق حمایت میکرد
و یکی از اصلیترین پش��تیبانان دکتر مصدق بود،
وقتی در اردیبهشت  1330دکتر مصدق دولت خود
را تش��کیل داد؛ یعنی یک س��ال پس از ملی شدن
نفت .منتهی بنا به دالیل پیچی��دهای ،روابط میان
آیتاهلل کاشانی و دکتر مصدق به تدریج سرد شد و
اطرافیان هر دو طرف هم در بدتر شدن روابط نقش
زیادی داش��تند آنچنان روابط میان دکتر مصدق و
آیتاهلل کاش��انی تلخ و تیره و سرد شد که مرحوم
آیتاهلل کاشانی که در ابتدا مدافع دکتر مصدق بود
عمال شد یکی از جدیترین مخالفین مصدق.
تالشی برای جلوگیری از کودتا نکرد

ای��ن اس��تاد عل��وم
سیاس��ی ادامه داد:
مرحومآیتاهللکاشانی
آنچنانبغضازدکتر
مصدق به دل گرفته
بود ک��ه وقتی دید
کودتا درحال اتفاق افتادن
است هیچ تالشی نکرد تا جلوی کودتا را
بگیرد .آیتاهلل کاشانی مثل بسیاری دیگر نگرانی پیدا
کرده بود از اینکه حزب توده در حال سوءاستفاده از
تداوم دولت دکتر مصدق است و قدرتش به صورت
مرتب افزایش مییابد .نکته بعدی که اسباب پریشانی
خاطر آیتاهلل کاشانی شده بود این بود که احساس
میکرد نفت ،دچار بنبست شده است و اختالفات با
انگلستان حل نخواهد شد و مصدق بیشتر از دو سال
است که زمام امور را به دست دارد ولی هیچ نوری در
انتهایتونلمشاهدهنمیشود.

دولت مصدق را متهم به خیانت کرد

زیباکالم خاطرنش��ان کرد :مجموعه این مس��ائل
موجب ش��د تا آیتاهلل کاش��انی عم ً
ال حاضر شود
تا هیچ تالش��ی در جهت س��رنگونی کودتا نکند و
عم ً
ال میتوان گفت که با س��کوتش حتی حمایت
و همراهی هم با کودتاچیان کرد .این مس��ائل بارها
در تاریخ گفته شده است؛ اینکه آیتاهلل کاشانی در
اختالفاتش با مصدق به نقطهای رسیده بود که حاضر
بوده حتی دولت مصدق توسط آمریکاییها سرنگون
ش��ود ،چیزی نیس��ت که ما امروز پس از 64سال
فهمی��ده باش��یم .در همان زمان آیتاهلل کاش��انی
فردای کودت��ا در مصاحبهای دکتر مصدق را متهم
به خیانت کرد و گفت که سزای مصدق اعدام است
و پ��س از کودتا هم هیچ حمایتی از او و در کالمی،
کودتای  28مرداد را محکوم نکرد.
وی عن��وان کرد :بغض مرحوم آیت اهلل کاش��انی از
مرحوم دکتر مصدق و دولت ملی اینقدر زیاد شده
بود که خیلی راحت دس��تش را در دست جانشین
او گذاش��ت .آیت اهلل کاشانی می دید و اتفاقا خیلی
خوب می دانس��ت دارد چه اتفاقی می افتد منتها
نفرتش آنقدر نس��بت به مصدق زیاد بود که حاضر
بود دولت ملی سقوط کند.
این استاد دانشگاه ادامه داد :آن زمان وضع اقتصادی
کش��ور هم خوب نبود بحران داش��تیم ،نفت صادر
نمیشد ،انگلیسی ها قرص و محکم جلوی صادرات
نفت را گرفت��ه بودند و حزب توده نی��ز روز به روز
قدرت بیشتری پیدا می کرد؛ در یک جمله ،کشور
در بستری از هرج و مرج فرو رفته بود .دکتر مصدق
اعالمیه داد که اینقدر تظاهرات نشود.
وی عن��وان کرد :این مطالبی که توس��ط اس��ناد
آمری��کا بیان میش��ود ،تازگی ن��دارد .منتهی در
تاریخ ،نهضت ملی شدن صنعت نفت را طی  37و
38سال گذشته آن طور که واقعا اتفاق افتاده است،
ندیدهان��د .فدائیان اس�لام و به خص��وص آیتاهلل
کاش��انی را به ش��دت باال بردهاند و جبهه ملی و
ملیگرای��ان و دکتر مصدق را پایین بردهاند .حتی
برخی از دلواپس��ان ،دکتر مصدق را فراماس��ون و
متحد آمریکا و انگلی��س نامیدهاند .بغض و نفرتی
که برخیها از دکتر مصدق دارند ،باعث ش��ده بود
که این واقعیتهای کودتای  28مرداد خیلی مطرح
نشود وگرنه اگر کسی خیلی عالقهمند به تحقیق
پیرامون این مسائل بود ،به مطالب موجود در اسناد
آمریکا خیلی زودتر پی میبرد.
کاشانی فقط سقوط مصدق را میخواست!

این استاد دانشگاه در خصوص اینکه گفته میشود
آیتاهلل کاشانی با مقامات آمریکایی ارتباط داشته،
عن��وان کرد :کودت��ا را آمریکاییها و انگلیس��یها
طراحی کردند اما نه انگلیس��یها و نه آمریکاییها
یک س��رباز و غیرنظامی را حتی یک تن وارد ایران
نکردند تا کودتا شکل بگیرد .طراحی کودتا با آنها
بوده ولی نه یک فرد نظامی و نه یک تن غیرنظامی
را نه انگلیسیها و نه آمریکاییها وارد ایران نکردند،
چرا؟ برای آنکه به اندازه کافی نیرو در ایران حضور
داش��ت که به همکاری با آنها میپرداختند و علیه
مصدق بودند .بنابراین نیازی نبود که آمریکاییها
و انگلیسیها افرادی را وارد ایران کنند .اینکه مثال
آیتاهلل کاش��انی با سفارت آمریکا همکاری داشته
خیلی اهمیتی ندارد )!(.آنچه حائز اهمیت مینماید
آن اس��ت که آیتاهلل در مخالفتش با دکتر مصدق
ترجیح میداده که مصدق س��قوط کند ،بنابراین
وقت��ی مخالفتش ب��ه چنین مرحل��های با مصدق
میرس��د دیگر ارتباطاتش با زاه��دی و آمریکا از
اهمیت خارج اس��ت .او حتی یک کلمه در جهت
تقبیح کودتا سخن نگفته است)!( .
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در صورت ادامه تحریمها قطر نیازهایش را از ایران تامین میکند
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی ،وزیر امور خارجه قطر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا
دوحه آماده است تا از ایران فاصله بگیرد و شبکه خبری الجزیره را تعطیل کند ،گفت :چیزی
که به آنها مربوط نیست موضوع مذاکره نخواهد بود .به گزارش ایسنا ،وی همچنین بیان کرد:
کشورهای عربی حاشیه خلیج (فارس) باید محاصره را بردارند و مذاکرات را آغاز کنند .وی
در ادامه تاکید کرد که در صورت ادامه تحریمها قطر نیازهایش را از ایران تامین میکند.

نگاه

پیشنهاد زیباکالم به روحانی:

تابوشکنی کنید و از همه اقوام
در دولت جدید استفاده کنید

صادق زیباکالم استاد علوم سیاسی دانشگاه
ته��ران در نامهای به حس��ن روحانی رئیس
جمهوری پیشنهاداتی را درباره تشکیل کابینه
جدید ارائه کرد.
به گ��زارش عصرایران ،متن بخش��ی از نامه
زیباکالم به رئیس جمهور به این شرح است:
بنده جسارتاً چند نکته را در خصوص ترکیب
کابینه جدید به اس��تحضار میرسانم .اگرچه
یقین دارم که خودتان و همکاران ارجمندتان
ب��ه آنها وقوف دارید و یادآوری بنده حکایت
«زیره به کرمان بردن است».
 -۱هیئت��ی م��ورد وثوقت��ان که وابس��تگی
جناحی نداشته باشند را تعیین نمایید تا یک
ارزیابی منصفانه از عملکرد اعضای کابینه به
عملآورند.
 -۲مش��ارکت جدی زن��ان در دولت جدید.
سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار ،با توجه به
بودجه ناچیز س��ازمان محیطزیست ،کارنامه
موفق��ی داش��تهاند؛ ام��ا با توجه ب��ه حضور
اجتماع��ی زن��ان در جامعهم��ان ،پذیرفتنی
نیس��ت که بانوان کشور در کابینهتان حضور
نداشته باشند.
 -۳تابوش��کنی کنید و از هموطنان ش��ریف
و عزیز اق��وام در کابینه دع��وت به همکاری
نمایید.

مکث

تکذیببازدشت
 ۳تن از نیروهای سپاه
توسطعربستان

س��پاه پاس��داران رس��ما بازداش��ت  ۳تن از
نیروهایش توسط عربس��تان را تکذیب کرد.
به گزارش ایسنا ،سردار سنایی معاون سیاسی
سپاه پاسداران تصریح کرد :اسارت تعدادی از
نیروهای س��پاه در مرز آبی ایران با عربستان
کذب محض است.

خبرگان

بیانیهخبرگانرهبری
پیرامون نقش مردم
در حکومت اسالمی

در پی طرح برخی مطالب و ش��بهات پیرامون
نق��ش م��ردم در حکومت اس�لامی ،مجلس
خبرگان رهبری در بیانیهای ،نس��بت به طرح
مس��ائل تفرقهآمی��ز در جامعه هش��دار داد.
بهگزارش ایسنا ،بخشی از متن این بیانیه بدین
شرح است:
در روزهای اخیر مطالبی پیرامون «مشروعیت»
و «مقبولیت» حکومت اسالمی و تصدی والیت
و حاکمیت مبتنی بر آراء مردم با اس��تناد به
کلمات امیرالمؤمنین(ع) درجامعه مطرح شد
که با برخی مبانی دینی اعم از مبانی دینی اهل
تشیع که در فقه سیاسی اسالم مورد
سنت و ّ
بحث قرار گرفته ،متعارض و ناس��ازگار است.
ط��رح اینگونه مطالب هر چن��د تازگی ندارد
و در طول تاریخ اس�لام چه در عصر حضور و
چ��ه در دوران غیبت و به ویژه پس از پیروزی
انقالب اس�لامی مطرح بوده و همواره از سوی
علمای بیدار پاسخ داده شده است.
اکنون با توجه به ضرورت پاس��داری از جایگاه
رفیع والیت و امامت الهی توس��ط همه ارکان
نظ��ام مقدس جمه��وری اس�لامی ،مجلس
خب��رگان رهب��ری الزم میدان��د نکات��ی را
یادآور شود:
 .۱والیت و امامت الهی به همه شوؤن آن اهم
از تبیین و حفظ دین و هدایت مردم و زعامت
سیاسی اجتماعی از احکام الهی است همانند
والیت پیامبر(ص) و متوقف بر خواست و نظر
و رأی مردم نیست بلکه باید گفت والیت ،روح
اس�لام اس��ت و احکام بدون پشتوانه و قدرت
اجرایی خود را از دست میدهد .
 .۲بیع��ت با پیامب��ر اک��رم(ص) و ائمه اطهار
(علیهم الس�لام) به معنای مشروعیت بخشی
به حکوم��ت پیامبر و یا امام توس��ط مردم و
بیعتکنندگان نمیباش��د بلک��ه تأکیدی بر
اع�لام وفاداری و پیروی و فرمانبری از رهبران
الهی است .بنابراین ،نباید آن را با رأی مردم و
انتخابات در دوران معاصر مقایسه کرد.
 .۳بع��د از قرآن باید به مس��ئله غدیر و نصب
حضرت علی (علیهالس�لام) در آن جمع کثیر
بیسابقه توجه کرد ،بعد هم خطبههای متعدد
نهجالبالغه و نامهها که همه صریح و گویاست.
باید به این گوینده گفت «حفظت شیئا و غابت
عنک االشیاء» .خود امیرالمؤمنین(ع) در بعد
از ارتحال پیامب��ر (ص) حق حکومت خود را
مطالب��ه کرده اس��ت .احادیثی مانند «ناش��د
تکماهلل اما کنتم فی حجة الوداع اما س��معتم
رس��ولاهلل یقول م��ن کنت م��والء فهذا علی
موالء» دال بر این امر است.
خالص��ه آنک��ه اگر حض��رت در ابت��دا بیعت
را نپذیرف��ت بخاط��ر ش��ناخت جامع��ه و
نقضکنندگان و فتنههای آینده بود .لذا شرط
میکن��د که اگر بیعت آن��ان را بپذیرد به نظر
خودش عمل خواهد کرد.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

 -1135وقتی مس��افران دائمی شرکت
واح��د درب��اره کمب��ود اتوب��وس برخی
خطوط انتقاد میکنند یعنی مش��کالت
فراوان��ی وجود دارد و ب��رای رفع آنها به
مطبوعات متوسل میشوند وگرنه مردم
بیکار نیستند با روزنامهای تماس بگیرند
یا به ط��ور کتب��ی ،ایمیل ی��ا تلگرامی
شکایت کنند .روی سخنم با اتوبوسهای
بلوار نیکن��ام ـ میدان هفتم تیر اس��ت.
پاسخهای ش��رکت واحد اتوبوسرانی که
در تاریخ  23خرداد در صفحه  6روزنامه
آفتاب یزد چاپ ش��د ،قانعکننده نیست.
بهتر اس��ت مس��ئوالن ش��رکت واحد با
حوصله بیش��تری مش��کالت م��ردم را
مطالعه ،رس��یدگی و پاسخ دهند .ارسال
جوابیههای این چنینی؛ یعنی مسافران
دروغ میگوین��د و هیچ مش��کلی وجود
ندارد و همه چی آرومه! ()3/24
 -2127جناب آقای دکتر روحانی اکثریت
مردم که به جنابعالی رای دادند ،ش��ما را
باور دارند .گفته برخی مسئوالن خارجی
و صحبت از تمدید تحریمها شما را نگران
نکند .شما در راستای خواستههای مردم
حرکت کنید ،تاریخ در مورد شما قضاوت
خواهد کرد .مردم از شما حمایت خواهند
کرد)3/23( .
 -2130از سبزوار تماس میگیرم .آقای
روحانی از ش��ما توقع داری��م با توجه به
حمایته��ای مردمی مثل ی��ک پهلوان
وارد میدان بشوید مشکالت را حل کنید
و مثل یک پهلوان ،دوران خود را به پایان
برسانید)3/23( .
 -0742از خوانندگان دائمی شما هستم.
من برای دوماهی از حضور ش��ما به علت
گرفت��اری خداحافظی میکن��م و پیامی
ارسال نخواهم کرد .هر چند شما هم گاهی
پیامهای ما را چاپ نمیکنید)3/24( .
 -1014س�لام طاع��ات قب��ول .لطفا در
روزنام��ه درج نمایید .پیگیری نمایید که
با آمدن ش��ورای ش��هر جدی��د در مورد
بودجهها و هزینهکردهای ش��ورای قبلی
ش��فاف س��ازی صورت گیرد و مشخص
ش��ود که دیگر بعدا نگویند شورای قبلی
چنان کرد آن ق��در هزینه کرد و .. .همه
چیز واضح و روش��ن اطالع رسانی شود.
حت��ی کارهای��ی که نیم��ه کاره مانده را
توضیح دهند که اعضای قبلی در برخی
مسائل مدعی نشوند .همه چیز را دانه به
دانه برای مردم روشن کنند)3/24( .
 -1130س��خنگوی دول��ت گفتن��د
سوءاس��تفاده از صحبته��ای رهبری در
مورد آتش به اختیار ظلم به رهبری است.
آری چنین اس��ت .باید آت��ش به اختیار
خطوط قرمز آن مشخص شود .حریم آن
مشخص ش��ود .کسی حق سوءاستفاده از
آن را ندارد .فقط به آنچه مدنظر معظم له
است باید عمل شود)3/24( .
 -1133دکتر والیتی پس از انتصاب آقای
نوریان به عنوان سرپرس��ت برای دانشگاه
آزاد اس�لامی و س��پس تعیین ایشان به
عنوان رئیس این دانشگاه باید قبال تحقیق
و بررس��ی میکردند .آیا مدرک تحصیلی
ایشان برای دانشگاهیان قابل قبول است
یا خیر؟ چون این باید برای اساتید دانشگاه
و جامعه دانش��گاهی مسجل باشد ،چون
محیط دانش��گاهی نیاز به کارآمدی دارد.
باید شخص موردنظر تخصص باال داشته
و مورد تایید باشد)3/24( .
 -1213من بازنشس��ته آموزش و پرورش
با س��ه فرزند بیکار با کلی بدهی به بانک،
تقاض��ا دارم فکری به حال جوانان بکنید.
کش��ور ما ثروت دارد .حتما باید طبقات
ضعیف نابود شوند! ()3/24
 -1217از شهرستان رزن تماس میگیرم.
من از شماره یک روزنامه شما تا به شماره
ام��روز  4917را دارم .اگر در منطقه خود
پیدا نکنم  85کیلومتر راه طی میکنم تا
روزنامه بگیرم .اما چندین مرتبه پیام دادم
چاپ نش��د .از امروز دیگر روزنامه شما را
نمیگیرم)3/24( .
 -1248در زندگ��ی م��ا دوگانگ��ی به
وجود آمده .تن��ی و ناتنی .آنها که تنی
هستند کار و زندگی بهتری دارند .برخی
فرزندان جایگزین پس از بازنشس��تگی
پ��در میش��وند ،ام��ا ناتنیها ن��ه کار و
زندگی دارند نه مش��خص است چه کار
باید بکنند)3/24( .

