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سیاسی

وجود افراد دو تابعیتی در دولت واقعیت ندارد

رنجبرزاده عضو هیات رییسه مجلس در پایان جلسه علنی مجلس ابراز کرد :جمشید
انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در پی تذکر حاجی دلیگانی که در
جلسه  95/08/25قرائت شد مبنی بر وجود افراد دو تابعیتی در حوزه مسئوالن و
مدیران ارشد کشور اظهار کردند که مطالب مطروحه درخصوص افراد دو تابعیتی در
دولت واقعیت نداشته و چنین فردی در دولت وجود ندارد /.ایسنا

خبر ویژه

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام كوتاه3000141427 :

تلگرام 09128197782

 -1520متاسفانه در کشور ما برخی افراد
متخصص در راس کار نبوده و گوشهنشین
هس��تند .یکس��ری اف��راد بیتخصص یا
کمتخصص یا با تخصصهای غیرمربوط
مس��ئول کاری هستند که باعث میشود
مش��کالت زیادی ب��رای آن کار به وجود
آید .چون توانایی حل مشکالت آن حوزه
کاری را ندارن��د .برخ��ی از اینها از همان
نخبههای دولت قبل هستند)11/10( .
 -1535م��ن قص��د دف��اع از عملک��رد
رئیسجمه��ور قبلی آمریکا آق��ای اوباما
را ن��دارم ام��ا واقعیت این اس��ت که وی
نسبت به آدمهایی چون ترامپ به مراتب
از منطق و ش��عور بهت��ری برخوردار بود.
با وجود آدمی مثل ترامپ دنیا حتما شرایط
بدتری را تجربه خواهد کرد)11/10( .
 -1600از خصوصی��ات خ��وب و ب��ارز
آیتاهللهاش��می این بود ک��ه به رضایت
مردم و خواستههای مردم اهمیت میداد
و با زبان جوانان و س��لیقههای آنان آشنا
بود)11/10( .
 -1621متاسفانه خبر رسیده که به علت
س��یل و توفان در چند استان ،شهرهای
بس��یاری دچار تعطیلی اجباری شدهاند.
این یعنی مدیریت بحران ما ضعیف است
که با چند بارش کار به تعطیلی ش��هرها
میکش��د .آیا در ژاپن هم به هنگام وقوع
حوادثی مثل سیل یا زلزله اینگونه عمل
میکنند؟ ()11/10
 -1647یک سوالی که این روزها با توجه
به طرح ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا
از س��وی رئیسجمهور آنان اجرا ش��ده
چگونه است برخی کشورهای جرم خیز و
تروریستزا چرا در این لیست قرار ندارند؟
این طرح چیزی جز حب و بغض نیست.
باید جهان با درایت با این رفتارهای زشت
برخورد کند)11/10( .
 -1910در روزنام��ه ش��نبه مقالهای درباره
توهینه��ا و مخالفت با آیتاهللهاش��می
بود .خواس��تم بگویم این حکایت دیروز و
امروز نیست .یکس��ری به ایشان حسادت
میکردند .چون ایش��ان ب��ه امام نزدیک و
مورد اعتماد امام بود .برای همین اینها حتی
گاهی با امام مخالفت میکردند)11/9( .
 -2010امثال آیتاهللهاش��می س��د راه
برخ��ی افراد بودند که به فکر منافع خود
هس��تند .اینها افراد تندرویی هستند که
امثال آیتاهللهاشمی را نمیتوانند تحمل
کنن��د .اینها کوچکتری��ن اهمیتی برای
منافع کشور قائل نیستند)11/9( .
 -0050ترامپ کس��ی که ب��ا عوامفریبی
رای طبقه متوس��ط به پایین را به دست
آورد اما در کابینه خود فقط میلیاردرها را
برگزید که حتما نفعی در آن برای طبقه
فق��را نخواهد بود .برای ای��ران هم یقینا
مش��کالتی ایجاد نموده که حتی دارنده
کارت س��بز و ویزا حق ورود به آمریکا را
ندارند .ای��ن رفتارها با ملتها قابل قبول
نیست)11/10( .
 -1203بهتر اس��ت آقایان تریبوندار در
شهرستانها در مورد مسائل تخصصی و
فن��ی که در حوزه مطالعات آنها نیس��ت
صحبتی نکنند .در قزوی��ن اظهاراتی در
مورد ساختمان پالسکو انجام گرفت که
مورد تایید مهندسان نمیباشد)11/10( .
 -1205در کش��ورهای پیش��رفته اگ��ر
حادثهای مثل پالس��کو اتف��اق میافتاد
مس��ئوالن اصل��ی مانن��د ش��هردار،
خود اس��تعفا میدهن��د .به ق��ول آقای
مسجدجامعی تقصیر را میخواهند گردن
م��ردم بیندازند .عادل فردوس��یپور تنها
مجری مورد عالقه مردم در صدا و سیما
که حرف بدی نزده است .بدون نام بردن
از کس��ی گفته هر جای دنی��ا حادثهای
مثل س��اختمان پالسکو اتفاق افتاده بود
خیلیها اس��تعفا میدادند .مردم شدیدا
معتقدند آقای فردوس��ی پور مس��تحق
توبیخ نمیباشد)11/10( .
 -1230س��بیل هم س��بیلهای قدیم.
با پای لنگان برای انج��ام فیزیوتراپی به
بیمارس��تان ...مراجع��ه ک��ردم که برای
اس��تفاده از ویلچ��ر گروی��ی خواس��تند
ک��ه گفتم میتوانم از س��بیل خود برای
گروگذاش��تن اس��تفاده کنم ولی قبول
نکردن��د! تا مجبور ش��دم کارت ملیام را
گرو بگذارم)11/10( .
پیامهای مردمی در صفحات15-13-6-2

حضور رهبر انقالب
در مرقد مطهر امام(ره)
و گلزار شهدا

همزمان ب��ا ایام دهه فج ِر انقالب اس�لامی،
حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم انقالب
اس�لامی با حضور در مرقد مطهر امام راحل،
ضمن اقامه نماز و قرائت فاتحه ،یاد بنیانگذار
کبیر انقالب اسالمی را گرامی داشتند.
حض��رت آیت اهلل خامنهای همچنین بر مزار
رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام با
قرائت قرآن ،غف��ران و رحمت و عفو الهی را
برای آن مرحوم مسألت کردند.
رهبر انقالب اسالمی سپس در مرقد شهدای
هفتم تیر و دولت ،از مقام ش��امخ ش��هیدان
واالمق��ام بهش��تی ،رجای��ی ،باهن��ر و دیگر
شهیدان بزرگوار تجلیل کردند.
ایشان همچنین در مزار شهدای انقالب اسالمی
و دفاع مقدس ،ش��هدای مدافع حرم و حریم
اهلبیت علیهمالس�لام و آتشنش��انان مؤمن
و قهرم��ان که بهتازگی در حادثه س��اختمان
پالس��کو در راه خدمت ش��هید شدند ،حضور
یافتند و ی��اد و خاطره همهی ای��ن فداکاران
ب��ا اخالص را گرامی داش��تند و عل�� ّو درجات
آنان را از درگاه خداوند مسألت کردند.

دیپلماسی
عراقچی:

اگربهعقببرگردیمبازهم
همینمسیررامیرویم

س��یدعباس عراقچی ،پس از بازگشت از دیدار
ب��ا جمعی از آیات عظ��ام و مراجع تقلید در قم
درب��اره این دیدارها گف��ت :در جریان مذاکرات
هستهای هر از گاهی خدمت مراجع و آیات عظام
در قم میرس��یدیم و توضیحاتی درباره آخرین
وضعیت مذاکرات ارائه میدادیم .عضو ارشد تیم
مذاکره کننده در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر
روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا بر روی
حیات توافق هس��تهای گفت :در حال حاضر
اختالف نظ��ری میان اروپا و امریکا دراینباره
به وج��ود آمده اس��ت و البته ش��اید عبارت
دقیقتر آن این است که اختالف نظری میان
کل جامعه بین المللی و دونالد ترامپ به وجود
آمده است .عراقچی ادامه داد :تمام دنیا برجام را
دستاوردی برای جامعه بینالمللی میداند که
توانسته است یکی از غامض ترین مشکالت و
بحرانهای بین المللی را از طریق مذاکره حل
کند .معاون حقوق��ی و امور بینالملل وزارت
امور خارج��ه گفت :این نکت��ه حائز اهمیت
اس��ت که ه��ر چن��د جمه��وری اس�لامی
ایران از طریق توافق هستهای دستاوردهایی
داشته است اما متکی به برجام نیست و آینده
خ��ود را به برج��ام گره نزده اس��ت .ما آماده
هستیم که بالفاصله به شرایط قبل بازگردیم.
به گزارش ایرنا ،سیدعباس عراقچی در پاسخ به
سوالی درباره اینکه آیا اگر به گذشته بازگردید
باز همین مسیر را در مذاکرات طی میکنید
یا مس��یر متفاوتی را در پیش خواهیدگرفت،
گفت :در عالم سیاست نمیتوان با فرضیات و
ام��ا و اگرها پیش رفت اما فکر میکنم اگر به
عقب بازگردیم همین مسیر را پیش خواهیم
رفت .این مس��یر منجر به توافقی شده است
که ترامپ میگوید بدترین توافق تاریخ امریکا
اس��ت و میگوید من تعجب میکنم که چرا
وزیر امور خارجه امریکا میز مذاکره با ایرانیها
را ترک نکرد.

واکنش

پاسخحسینفریدون
در مجلس قرائت شد

اکبر رنجبرزاده در نشس��ت علنی روز گذشته
مجلس ش��ورای اس�لامی به نامه چند نفر از
نمایندگان مجلس به رئیس جمهور درخصوص
رسیدگی به پرونده اقتصادی حسین فریدون
که در تاریخ  ۱۵دی ماه  ۹۵در مجلس قرائت
ش��د اشاره کرد و در ادامه خبر از خوانده شدن
نامه حسین فریدون در مجلس داد .به گزارش
ایسنا ،در متن نامه حسین فریدون خطاب به
علی الریجانی آمده است:
«احتراماً ب��ا عنایت به قرائت تذکر تعدادی از
نمایندگان مجلس شورای اسالمی به ریاست
محت��رم جمه��وری در جلس��ه علن��ی مورخ
 ،1395/10/15متضمن ایراد نسبتهای ناروا
ب��ه اینجانب مبنی بر فس��اد اقتصادی ،ضمن
تکذیب کلیه موارد مندرج در نامه رس��یده و
رد کلیه اتهامات انتسابی که از مصادیق افترا و
هتک حرمت موضوع ماده  697قانون مجازات
اسالمی بهشمار آمده و از دایره شمول اصل 86
قانون اساسی و ماده  77قانون آئیننامه داخلی
مجلس مبنی بر مصونی��ت نمایندگی ،خارج
ب��وده و با اص��ول  22و  37مبنی بر حاکمیت
اصل برائت و مصون بودن حیثیت اشخاص از
تعرض ،منافات دارد.
خواهشمند است دستور فرمائید مطابق ماده
 78قان��ون آئیننامه داخلی مجلس ش��ورای
اس�لامی ،مفاد نامه در اولین فرصت در اولین
جلسه علنی قرائت و موضوع جهت رسیدگی به
هیأت ماده ( )1قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
مصوب  ،1391/1/15ارجاع گردد».

محمدج��واد حقش��ناس فعال اصالح طل��ب ،درباره
فقدان آیتاهللهاش��می و نقش وی در سیاست کشور
گفت :آیتاهللهاشمی توانمندی خاص داشت ،او نفوذ
بس��یار تأثیرگذاری در اکثر حوزههای قدرت داش��ت
ایفاگر نقش��ی بود که کمتر کس��ی میتوانست آن را
برعه��ده بگیرد و آن را انجام دهد .حقش��ناس درباره جایگزینی
آیتاهللهاش��می در مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه
در مورد ریاس��ت این مجمع شاید تا زمان انتخابات جدید فردی

سید حسن خمینی کاندیدا شود

مش��خص نشود و یا شخصی به طور موقت ریاست
آن را برعهده بگیرد ،اظهار کرد :روال بر این بود که در
چینین مواردی جایگزین به سرعت انتخاب میشد
اما میبینیم که صحبت از رییس موقت است و کسی
انتخاب نشده برای همین به نظر میرسد تا انتخابات
اسفندماه رییس دائم انتخاب نشود و با ترکیب و بافت جدیدی از
مجمع روبهرو ش��ویم .او در پاسخ به این سوال که آیا سیدحسن
خمینی برای انتخابات میان دورهای خبرگان حضور پیدا میکند،

گفت :سید حسن خمینی باید در انتخابات خبرگان شرکت کند
و انتظار این میرود که وزارت کشور ،نهادهای نظارتی و خبرگان
این مهم را به تأخیر نیندازند و نسبت به رأی اول مردم تهران که
آیتاهللهاش��می بود ،احترام بگذارند .به گزارش ایلنا ،حقشناس
خاطرنشان کرد :امیدوارم نهادهای نظارتی نیز مثل گذشته عمل
نکنند تا سید حسن خمینی وارد عرصه انتخابات شود ،او شانس
باالی��ی دارد و مردم نیز ب��ه وی رأی میدهند و با اقبال عمومی
مواجه خواهد شد.

حسن روحانی در طول هفته جاری دو بار
در مورد اقدامات رئیس جمهور جدیدآمریکا سخن گفته
اماپاسخ مستقیمی به وی نداده است

دیپلماسیکنایهای
فریدون مجلسی :
منفعل همانهایی هستند كه صحبت های روحانی نسبت به ترامپ را منفعالنه
می دانند و خواهان این هستند كه این دولت با واكنش های غیرمنطقی و تند
در راه دیگری گام بردارد

آفتاب یزد -گروه سیاسی :باز هم به کنایه حرف
زد .دومین بار ب��ود ...این بار هم در صحبتهایش
خب��ری از حرفه��ای حماس��ی و ملیگرای��ی و
بنیانافک��ن نبود .حتی نامی از "ترامپ" هم نیاورد
و او را "ای��ن مرد" خطاب کرد ...نه از این گفت که
ترام��پ هیچ غلطی نمیتواند بکند و نه از اینکه با
تمام قوا در برابر کارشکنی او خواهد ایستاد.
حس��ن روحان��ی رئیس جمهور ای��ران که همین
چن��د روز پیش بعد از امض��ای منع موقت صدور
ویزا برای هفت کش��ور از جمله ای��ران به آمریکا،
توس��ط دونالد ترامپ تنها به این جمالت بسنده
کرد که ":دیگر نمیتوان بین ملتها دیوار کشید،
امروز روز همس��ایگی در جهان است .دیوار برلین
را به خاطر بسپارید "،حاال در جدیدترین واکنش
نسبت به امضای اخیر ترامپ ،دیروز در مراسم روز
ملی فناوری فضایی گفت ":لغو ویزای دیگر ملتها
اقدام تازهکارهای عرصه سیاست است .دنیای امروز
دنیای این حرفهاست؟ سالهاست که مسئوالن
ی میگفتند و شعار میدادند که ما با دولت
آمریکای 
ایران مخالفیم ولی طرفدار مردم ایران هستیم .به
این وضوح حرف نادرستی که سالها میزدند و در
پشت پرده یک جور فکر میکردند و در عمل ،یک
جور دیگر حرف میزنن��د ،این مرد پرده دروغین
را برداشت".
وی اضافه کرد " :شعار آمریکا مبنی بر عدم تبعیض
بود و میگفتند دوران تبعیض برداشته شده است
ولی این اقدام براس��اس تبعیض ،غلط و نارواست.
آنها میگفتند حق��وق ملت را رعایت میکنند در
حالی که اقدام آنها برخالف حقوق مردم است".
دو ادبیات؛ یک نتیجه

هر چند روحانی در واکنش دوم نس��بت به قانون
جدید ترامپ ،این بار مستقیما از آمریکا حرف زده،
ام��ا باز هم ترجیح داده تا ب��ه جای بهره گیری از
حرفهای صریح ،بی پرده و تند ،تنها کنایه بزند.
کنایههایی مثل اینکه لغو وی��زا اقدام تازهکارهای
عرصه سیاس��ت اس��ت .او ترجیح داده تا به جای
فحش و تهدی��د ترامپ ،تنها به او بگوید ،تازه کار
سیاسی!
روحانی دفعه پیش ه��م بیآنکه به دیوار مکزیک
اش��اره کند ،دیوار برلین را یادآور شده بود و اینکه
دنیا را باید از این دیوارها جدا کرد ...آن موقع هم
بیآنکه نامی از ش��خصی ببرد به ترامپ نصیحت
کرد که دنیایش را بیشتر بشناسد ...فقط همین...
نه ناسزایی ،نه جملهای تحریک آمیز ...فقط کنایه.
ام��ا بگذارید با فلشبکی چند س��اله ،ب��ه دوران
احمدینژاد بازگردیم .زمانی که رئیس دولت سابق
خطاب به اوباما در سال  89گفت ":آقای اوباما شما
تازه از راه رسیدهاید .یك مقدار صبر كنید تا سرد
و گرم را بچشید؛ بدان که گندهتر و گردن كلفتتر
از تو نیز نتوانستند هیچ غلطی بكنند!!"
ادبی��ات روحانی خطاب ب��ه رئیس جمهور جدید
آمری��کا و ادبی��ات احمدی نژاد خطاب ب��ه اوباما،
زمین تا آسمان فرق دارد ...ولی برخالف معمول،
بس��یاری این روزها به نیکی از رئیس دولت سابق
یاد میکنند و او را الگویی برای روحانی میدانند.

چون توقع دارند ت��ا روحانی هم همانهایی را به
ترامپ بگوید که احمدی نژاد به اوباما گفت.
ع��دهای منتظرند ،الاقل در ای��ن مورد خاص و در
این زمان حس��اس هم که شده ،روحانی همان راه
محمود سیاست ایران را برود.
آنه��ا کنایهه��ای روحانی را منفعالن��ه میدانند و
نه کارگش��ا و چشم به شوری اس��طورهای از نوع
آمریکاس��تیزی!! در کالم رئی��س جمه��ور دارند.
ش��وری که گویا برای حس��ن روحان��ی محلی از
اعراب ندارد.
دیپلماسیکنایه

اما عدهای هم میگویند دیپلماسی کنایهای حسن
روحان��ی به معنای آن اس��ت ک��ه دولت برخالف
تصورات عدهای سکوت پیشه نکرده بلکه بهترین
راه را برگزیده است ،راهی که نه به معنای تهاجم
و حرفهای ناش��ی از هیجان اس��ت و نه ناشی از
ترس و سس��تی دولت نسبت به ترامپ ،بلکه حد
واس��طی اس��ت بین خروش نابخردانه و خاموشی
کوته نظرانه...
عدهای میگویند مدل دیپلماسی روحانی در چنین
برههای موفقتر از روشهای احمدینژادیسم است.
ام��ا آیا واقع��ا روحانی با این کالم خود سیاس��ت
وی��ژهای ب��ه کار گرفته و از حیثی��ت ایرانی دفاع
کرده اس��ت؟ آیا بهتر نبود تا ب��ه جای حرفهای
قشنگ و کلیگوییهای همیشگی ،دست به اقدام
متقابلی میزد و با دستوری مشابه از پذیرفتن اتباع
آمریکایی جلوگیری میکرد و یا به سبک و روش
احمدینژاد ،طرف خود را به ناسزا میکشاند؟
اساساً آیا مدلی به نام دیپلماسی کنایهای در عالم
سیاست وجود دارد؟
اگر واکنش تند بود؟

علی خرم استاد حقوق بینالملل و نماینده پیشین
ایران در س��ازمان مل��ل در اینباره گف��ت ":زبان
دیپلماس��ی میتواند غیرمستقیم و همراه با كنایه
باشد ،در دیپلماس��ی میتوان خیلی صحبتها را
غیرمستقیم انجام داد ولی از میان این صحبتهای
غیرمس��تقیم ،معانی شدیدتر یا ضعیف تر از آنچه
هستند ،به شنونده و اهل سیاست منعکس شود".
این اس��تاد حق��وق بین الملل درب��اره اینكه چرا
تاكنون از س��وی دولت حس��ن روحانی پیرامون
مواض��ع ترامپ واكنشه��ای جدی نش��ان داده
نش��ده اس��ت ،پاس��خ داد ":خیلی واضح است كه
دولت نباید واكنشهای صریح ،جدی و تند نشان
دهد ،اوال اگر اهرمهای طرف آمریكایی و اهرمهای
ایران را در نظر بگیرید اساسا عمل مقابله به مثل
بیمعناست .ما در ایران نه دانشجوی آمریكایی در
حال تحصی��ل داریم و نه آمریكایی مقیم به ایران
و قرار نیس��ت كسی از ایاالت متحده به کشور ما
بیاید تا «س��یتی زن» شود و یا «گرین كارت» ما
را بگیرد .حتی توریس��تهای آمریكایی در ایران
نیز آن قدر نیس��تند كه عم��ل متقابل ایران معنا
داشته باشد".
وی افزود":وقتی اهرمهای فشار دو طرفه نیست ما
چه واكنش تندی میتوانیم نشان دهیم؟"

علی خرم اضافه كرد ":از طرفی ترامپ دس��ت به
اش��تباهاتی زده كه جهان به او واكنش نشان داده
اس��ت .تجربه ما ثابت كرده است كه هرگاه ایران
در این مواقع وارد بازی شده است ،بقیه جهان که
علی��ه آمریکا بودند كنار رفتهان��د و ایران تنها در
مقابل آمریكا قرار گرف��ت ،تجربه ای كه در زمان
جورج بوش داشتیم .پس عقل سلیم حكم میكند
كه كش��ور ما آرام و با طمأنینه رفتار كند ،به این
خاطر كه خود مردم آمریكا و ارگانهای این كشور
جواب ترامپ را میدهند و او به اندازهای در جهان
مفتضح شده است که احتیاجی نیست تا ما با ورود
خود عكس جو موجود را موجب شویم".
وی افزود":ب��ه محض اینكه ای��ران موضع گیری
تن��دی در ای��ن زمینه بكند مخالفی��ن ترامپ در
آمریكا و س��ایر كشورها ،تغییر عقیده میدهند و
ممكن اس��ت كه ایران موجب شود باقی كشورها،
مردم و ارگانهای آمریكا نظر منفی خودشان نسب
به ترامپ را تغییر دهند".
وی درب��اره اینكه آیا میش��ود موقعی��ت فعلی را
تبدیل به فرصتی برای ایران كرد ،پاسخ داد ":قطعا
میش��ود آن را تبدیل به فرصت ك��رد اما عدهای
برداشتهای متفاوتی را از این فرصت دارند".

علی خرم:
اگر اهرم های طرف
آمریكایی و اهرمهای
ایران را در نظر بگیرید
اساسا عمل مقابله
به مثل بی معناست .ما
در ایران نه دانشجوی
آمریكایی در حال
تحصیل داریم و
نه آمریكایی مقیم
ایران و قرار نیست
كسی از ایاالت متحده
به کشور ما بیاید
تا «سیتی زن» شود
و یا «گرین كارت»
ما را بگیرد .حتی
توریستهایآمریكایی
در ایران نیز آن قدر
نیستند كه عمل متقابل
ایران معنا داشته باشد

منفعلکیست؟

فریدون مجلسی كارشناس مسائل بین الملل هم
درباره نوع كنایههای حس��ن روحانی به ترامپ و
تاثیرگذاری آن ،به آفتاب یزد میگوید ":كاری كه
ترامپ انجام میدهد یك مجازات گروهی است.
مج��ازات گروهی ك��ه به خاطر دش��منی با یك
دول��ت صورت میگیرد ،هر چند با ترامپ باید به
زب��ان میدان صحبت كرد ولی درباره نوع واكنش
روحانی به ترامپ بای��د بگوییم مگر علیه ترامپ
چه میش��ود كرد؟ مطمئن باش��ید اقدامات تند
علیه ترامپ در داخل آمریكا انجام شده و بیشتر
از این هم انجام میشود ،در كجای دنیا دادستان
كل كه نماینده رئیس جمهور و دولت اس��ت در
برابر دس��تور ترامپ میایستد و به دادستانهای
زیردس��ت خود میگوی��د از دولت دفاع نكنید تا
ح��دی كه او را بركن��ار كند؟ بنابرای��ن اقدامات
عملی و اعتراضات تند از سوی خود آمریكاییها
صورت میگیرد".
وی اضافه كرد" :البته رئیس جمهور ایران نیز در
قبال یك قانون ضد ایرانی وظایفی دارد كه انجام
دهد .ما باید در حال حاضر با كالم دیپلماتیك ،یار
جمع كنیم و برای توسعه روابط دیپلماتیك نباید
واكنشهای تند بی ثمر انجام داد".
مجلس��ی با بیان اینک��ه كنایهه��ای روحانی به
ترام��پ مفید اس��ت و ن��ه منفعل ،خاطرنش��ان
ک��رد" :مخالفی��ن واکن��ش روحانی نس��بت به
ترامپ ،دو خواس��ته دارند ،نخس��ت اینكه ایران
در چنین ش��رایطی تهدیده��ای بی ارزش كند؛
فریادهای��ی كه مطمئن��ا ذرهای از عملی کردن
آن برنخواهدآمد؛ دوم اینکه ایران اقدام متقابل
انجام دهد؛ اما مگر ایران چه اقدام متقابلی انجام
میدهد؟ مثال جلوی بورسیههای دكترای آمریكا
به ایران را بگیریم؟!!"

منفعلآنهاییهستندکه...

این کارشناس گفت ":ترامپ در حال حاضر مانند
گرگی میماند كه در باالدس��ت آب ایستاده است
و ب��ه پایین دس��ت میگوی��د آب را گل نكنید! و
به دنبال بهانه اس��ت! پس اگر ایران واكنشی تند
نش��ان دهد ترام��پ در بهانهجوییهایش جریتر
میشود .ترامپ به دنبال ضرب شست میگردد .از
طرفی فراموش نكنیم در همین روز یك ناوشكن
آمریكایی ،یك كشتی بدون سوخت مانده ایران را
در دریا نجات داده و نجات دهندگان گفتند كه ما
فقط به وظیفه خودمان عمل كردیم .پس در كنار
رفتار خصمانه ترامپ ،رفتارهای غیرخصمانه ای از
س��وی مردم آمریكا وج��ود دارد .بنابراین روحانی
غیر از این نمیتواند رفتار دیگری داشته باشد".
مجلسی ادامه داد ":كنایههای حسن روحانی برای
جلب نظر مل��ت آمریكا و مخالفان ترامپ نیز موثر
اس��ت! چون اگر رفتار خصمانهای از سوی روحانی
ص��ورت میگرفت ،ایران ،ملت و مخالفان ترامپ را
از خود میراند ولی اكنون روحانی همسویی با مردم
آمریكا را در دس��تور کار دارد تا همان مردم آمریکا
علیه رفتارهای غیرمنطقی دولت ترامپ بایستند".
ای��ن كارش��ناس درب��اره اینكه آیا ص��رف اتکای
روحانی به کنایههایش را میش��ود ناشی از انفعال
رئیس جمهور ایران دانس��ت ،پاسخ داد" :منفعل
همانهایی هس��تند كه صحبته��ای روحانی را
منفعالنه میدانند و خواهان این هس��تند كه این
دول��ت با واكنشه��ای غیرمنطقی و تن��د ،در راه
دیگری گام بردارد".

ارائه طرح مجوز به ترامپ برای حمله به ایران در کنگره آمریکا!

یک عضو مجلس نمایندگان آمریکا پیشنویس
طرح��ی را به کنگره ارائه داد که بر اس��اس آن
دولت آمریکا مجاز به اق��دام نظامی علیه ایران
میش��ود .به گزارش عصرایران ،بر اس��اس این

طرح که توسط "السیهاستینگر" نماینده ایالت
فلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا ارائه ش��ده
دولت ترامپ مجوز اس��تفاده از زور علیه تهران
و اق��دام نظامی علی��ه ایران را خواهد داش��ت.

پیام یک آمریکایی به همسایه ایرانیاش

پسازفرمانترامپ،یکآمریکاییبههمسایهایرانیاشنوشت:خانوادهعزیز!ماهمیشهازداشتن
همسایههایخوبیچونشماشاکریموبسیارخوشحالیمکهدیواربهدیوارشمازندگیمیکنیم.

براس��اس پیشنویس ارائه شده ،رئیس جمهور
آمری��کا میتواند بدون مراجع��ه به کنگره علیه
ایران اقدام نظامی انج��ام دهد .این طرح تحت
عن��وان "صدور مجوز به کارگیری قدرت نظامی

احمدی نژاد در شیراز

علیه ایران" به کنگره ارائه شده است.
کارشناس��ان معتقدند که احتمال تصویب این
طرح توسط دو مجلس نمایندگان و سنا بسیار
ضعیف است.

قاب

احمدی نژاد رییس جمهور سابق کشورمان روز گذشته به شیراز سفر کرد و به حرم حضرت
احمد ابن موسی الکاظم(ع)  -شاهچراغ -تشرف یافت.

