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...

تازههای مطبوعات
••شرق  -کارلوس کـیروش در گفتوگوی اختصاصی
با این روزنامه گفت :کاری میکنیم اسپانیا به پسران ایران
احترام بگذارد.
••جام جم – برای مصادیق فرهنگ عمومی منفی ایرانیان
میتوان به عدم قانون مندی ،نق زدن ،کم توجهی به وقت،
زود نتیجه گرفتن و کم صبری اشاره کرد و این ویژگی های
منفی یک جا در گزارش فردوسی پور نمایان شد! وی در
همان دقایق ابتدایی بازی تیم ملی کشورمان با مراکش
و در پی فشاری که حدود  15دقیقه اول به تیم ما وارد شد،
نتیجه گرفت که اگر بازی همان جا و مساوی به پایان برسد
ما راضی هستیم! همین آقای گزارشگر بالفاصله پس از
گل به خودی رقیب ،زبان به مدح و ثنای بازیکنان گشود و
از خوبی ها و توانمندی های آنان گفت!
••جوان  -اگرچه این روزها دولت استراتژی خود را بر این
پایه تنظیم کرده است که نوسان قیمت در بازارها را به حباب
و سفتهبازی نسبت بدهد ،اما بررسی وضعیت اقتصادی
نشان میدهد آزادســازی نرخ سود بانکی در سالهای
ابتدایی دولت یازدهم و همچنین حذف مالیات از مجموع
درآمد و ثروت از قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۹۲
اشتهای سفتهبازی و نوسانگیری در اقتصاد ایران را بسیار
تقویت کرد.
••ابتکار  -محمد جواد فتحی ،نماینده مردم تهران ،عضو
فراکسیون حقوقی و قضایی مجلس و طــراح اصالحیه
تبصره ماده  48آیین دادرسی کیفری درباره تعیین وکالی
پروندههایامنیتیبهاینروزنامهگفت:ایناصالحیهحتی
اگر دوفوریت یا یک فوریت آن هم رای نیاورد ،قطعا به عنوان
یک طرح عادی اصالحی رای میآورد و اعمال میشود.
••کیهان – این روزنامه درباره طرحی دوفوریتی برای عفو
مجرمان و محکومان امنیتی-سیاسی نوشت :باید سوال
کرد که مگر ایرانیان خارج کشور  -به جز معدود عناصر
مجرم و سابقهدار -تحت تعقیب قرار دارنــد که بخواهیم
برای آن ها «مصونیت» صادر کنیم؟ اگر هم کسانی مجرمند
که نمیتوان برایشان مصونیت دست و پا کرد؟ از طرف
دیگر عنوان عفو عمومی برای کشورهای آشوب زده است.
مگر قاطبه مــردم مرتکب جرم شدهاند که بخواهیم عفو
عمومی صادر کنیم .اما مجرمان امنیتی و سیاسی را که در
فعالیتهایبراندازانهآشوبطلبانوضدثباتوامنیتملی
فعال بودهاند ،با کدام توجیه میتوان مورد عفو قرار داد؟
«مسکن سیاسی
••شرق – این روزنامه در گزارشی با عنوان َ
شد» نوشت :در آخرین اظهارنظرها عباس آخوندی ،وزیر
راهوشهرسازی ،نوسانات بازار مسکن را تحت تأثیر شرایط
سیاسی ایجادشده دانست که منحصر به بازار مسکن نیز
نیست ،اما میتوان گفت زودگذر است .در مقابل مخالفان
دولت تالش کردند از این تالطم بهنفع رقابت سیاسی خود
استفادهکنندوافزایشقیمتمسکنرانشانهناتوانیوزیردر
کنترل بازار مسکن بدانند یا آن را به کل دولت نسبت دهند.

...

انعکاس
••اعــتــمــاد آنــایــن نــوشــت  :نــاصــری ،فــعــال سیاسی
اصــاحطــلــب گــفــت :وضعیت الریــجــانــی بـــرای 1400
ی من این است که الریجانی
شکنندهتر خواهد بود .پیشبین 
برای  1400به میدان رقابتها نیاید و سال آینده نامزد
انتخابات مجلس شود تا همان پست ریاست مجلس را برای
خود نگه دارد.اتفاقات انتخابات هیئت رئیسه نشان داد که
الریجانی حتی برای ریاست مجلس که حساسیت کمتری
نسبت به ریاستجمهوری دارد ،نیازمند رأی تندروهاست».
••خبرآنالین نوشت :ابوطالبی مشاور سیاسی رئیس
جمهور در پاسخ به سوالی درباره حذف انتخابات مستقیم
ریاست جمهوری گفت :من معتقدم به جمهوریت نظام
خدشهواردمیشود.ریاستجمهوری،نمادجمهوریتنظام
و وحدت و انسجام ملت است ،در پشت نظام و در پشت باور
مردم که انتخابشان جمهوریت نظام است .بعد از  40سال
هر کاری غیر از انتخاب مستقیم رئیس جمهور در کشور،
یعنی وارد کردن خلل به عزم ملی ،اتحاد ملی ،انسجام ملی
و یکپارچگی ملی .من خطا میدانم که به این دست بزنید.
••اعتماد آنالین نوشت :جنبش عدالتخواه دانشجویی
در نامهای به دادستان تهران از وی خواست که ویالی
مصادرهای لواسان از «ف(».یکی از مقامات ارشد سابق
نظامی) پس گرفته شود در غیراین صورت دست به اقدام
انقالبی خواهند زد .در بخشی از این نامه تاکید شده است:
طبق اطالع ما تاکنون دو بار رهبری دستور تخلیه ویالی
فوق را دادهانــد و حکم تخلیه نیز توسط ستاد اجرایی از
محاکم قضایی دریافت شده است.
••الف نوشت  :علیرضا سلیمی نماینده محالت در مجلس
با بیان این که دولت به هر بهانه ای از نمایندگان مجلس
شکایت می کند ،افزود :به تازگی شکایات جدیدی از دولت
به مجلس رسیده است که بررسی آن ها در دستور کار هیئت
نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان قرار دارد .وی با تأکید بر
این که شکایت دولت از نمایندگان مجلس افزایش یافته
است ،افزود :فقط در یک مورد دولت از  30نماینده مجلس
شکایت کرده است .بیشتر این شکایات مربوط به اظهارات
نمایندگاندرمجلسومصاحبههایآنهاراجعبهعملکرد
دولت است .چندی پیش سیف رئیس کل بانک مرکزی هم
از پنج نماینده مجلس شکایت کرد.
••مشرق نوشت :کواکبیان نماینده اصالحطلب مجلس،
با اشاره به توئیت القاضی یک ورزشکار دونده فلسطینی،
در صفحه توئیتر خود این طور نوشت « :هرچند فدراسیون
فوتبال فلسطین به نادرستی از مراکش و عربستان و مصر
حمایت کرد ،اما خداوند بزرگ سرنوشت مسابقات را به
گونهایدیگررقمزد؛پیروزیغرورآفرینیوزپلنگانایرانیرا
باتماموجودتبریکمیگویم»!اماایننمایندهعلومسیاسی
خوانده مجلس متوجه نبود که صاحب این توئیت ،فقط یک
ورزشکارفلسطینیاست،نه«فدراسیونفوتبالفلسطین».
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نقش و جایگاه «پارلمان اصالحات» مورد مناقشه چهره های سیاسی است

اما و اگرهای شکل گیری ضلع چهارم سیاست گذاری جریان اصالح طلبان
گرامی مقدم :پارلمان اصالحات می تواند به اختالفات دامن بزند

کاراجرایی آن به کمیته سیاسی شورا ارجاع و در ادامه
جلسات قبلی کمیته دربــاره آن بحث خواهد شد .وی
افزود :پارلمان اصالحات به عنوان نهاد باالدستی اصالح
طلبان و مجموعه های دیگر ذیل این مجموعه به ایفای
نقش خواهند پرداخت.

طاهری -زمزمه های شکل گیری یک نهاد جدید سیاست
گــذاری چندی است در جریان اصالحات مرتب تکرار
می شود .درصورت شکل گیری «پارلمان اصالحات»،
این نهاد در کنار «شورای عالی سیاست گذاری اصالح
طلبان»« ،شورای هماهنگی جبهه اصالحات» و «شورای
مشورتی رئیس دولت اصالحات» ضلع چهارم نهادهای
باالدستی اصالح طلبان را شکل خواهد داد .البته هنوز
در میان چهره های سیاسی این جریان درباره عملکرد
و جایگاه این پارلمان اختالف نظر وجود دارد .برخی
معتقدند این نهاد جایگزین شوراهای دیگر می شود و
برخی دیگر هم اعتقاد دارند این پارلمان به عنوان یک نهاد
ناظر در کنار دیگر شوراها فعالیت خواهد کرد.

▪حکیمی پــور :قــرار نیست کــه پــارلــمــان اصالحات
جایگزین نهاد دیگری شود

در همین باره حکیمی پور دبیرکل
حزب اراده ملت نیز دربــاره روند
شکل گیری پارلمان اصالحات
گفت :این طرح هم اکنون درباره
جزئیات ،ساختار و شیوه کار محل
بحث قرار دارد و قرار بر این است که احزاب عضو در شورای
هماهنگی درباره نحوه کارکرد این پارلمان پیشنهادهای
خود را به کمیته سیاسی شورا ارائه دهند تا بررسی شود.
حکیمی پور تصریح کــرد :تاکنون چند حزب سیاسی
پیشنهاد خود را درباره نوع کارکرد پارلمان اصالحات
ارائه داده اند که در جلسه پیش بررسی خواهد شد و پس
از بررسی طرح های پیشنهادی تمام احزاب اصالح طلب
عضو در شــورای هماهنگی جبهه اصالحات پارلمان
اصالحات به تصویب خواهد رسید .عضو شورای عالی
سیاست گذاری اصالح طلبان درباره این مسئله که آیا
ممکن اســت که با روی کــار آمــدن پارلمان اصالحات
شــورای هماهنگی جبهه اصــاحــات و شــورای عالی
سیاست گذاری به حاشیه بروند تأکید کرد :قرار نیست که
پارلمان اصالحات جایگزین نهاد دیگری شود و در واقع
ساز و کاری است که کامل تراز دیگر سازمان های اصالح
طلبی عمل خواهد کردو بر تصمیمات راهبردی و اساسی
جریان اصالحات تمرکز می کند تا دایره افراد دخیل در
این تصمیم گیری ها جامعیت بیشتری داشته باشد.

▪شورای مشورتی خاتمی منحل می شود؟

یک عضو شورای مشورتی اصالح طلبان روز گذشته در
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران در این باره گفت :قرار بر
این است که پارلمان اصالحات با تبدیل شدن به نهاد
باالدستی اصالح طلبان جای شورای مشورتی(رئیس
دولت اصالحات)را بگیرد و در آینده نزدیک این شورا به
صورت کامل منحل می شود .وی در عین حال تأکید کرد:
البته ممکن است که آقای خاتمی یک شورای مشورتی
جدیدی را برای خود شکل دهند.
▪طاهرنژاد :پارلمان اصالحات به عنوان نهاد باالدستی
اصالح طلبان نقش آفرینی میکند

یدا ...طاهر نژاد عضو شورای عالی
سیاست گذاری اصالح طلبان هم
درب ــاره طــرح پارلمان اصالحات
اظـــهـــارکـــرد :کــلــیــات پــارلــمــان
اصالحات درش ــورای هماهنگی
جبهه اصــاحــات بــه تصویب رســیــده و تــدویــن ســاز و

حجت االسالم َادیانی با حکم فرمانده کل قوا رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا شد

توصیه های رهبر انقالب به رئیس جدید سازمان عقیدتی سیاسی ناجا
اسالمی ایران منصوب کردند .متن حکم فرمانده معظم
کل قــوا به ایــن شــرح اســت« :نظر به تعهد و شایستگی
و تجارب ارزنـــده ،شما را به ریاست سازمان عقیدتی
سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران منصوب
میکنم .ارتقای هوشیاری و بصیرت دینی و انقالبی آحاد

حضرت آیت ا ...خامنهای فرمانده معظم کل قوا با صدور
حکمی ضمن تشکر و قدردانی از تال شهای ارزشمند
جناب حجتاالسالم آقای حاج شیخ ابوتراب بهرامی
حجتاالسالم آقای حاج سید علیرضا َادیانی را به ریاست
سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری

▪ناصری :پارلمان اصالحات «نهاد ناظر» بر شورای عالی
اصالحطلبان خواهد شد

عــبــدا ...نــاصــری فــعــال سیاسی
اصالحطلب هم در گفت و گو با مهر
درباره طرح پارلمان اصالح طلبان
گــفــت :اکــثــریــت اصــاحطــلــبــان
پذیرفتهاندکهپارلماناصالحاتبه
عنوان «مرجع ناظر» بر عملکرد شورای عالی سیاست
گذاری اصالحطلبان ،آغاز به کار کند .وی دربــاره نظر
«رئــیــس دولـــت اصــاحــات» دربــــاره طــرح «پــارلــمــان
اصالحات» گفت :من نظر خاتمی در این باره را نمیدانم
اما اکثریت بزرگان اصالحات پذیرفتهاند که پارلمان
اصالحات ،برخالف اراده پیشنهاددهندگان اولیهاش که
میگفتند ایــن پارلمان باید جایگزین شــورای عالی
اصالحطلبان شود ،به عنوان نهاد ناظر بر شورای عالی
اصالح طلبان فعالیت کند.
▪کمالی :پارلمان اصالحات در راس قرار خواهد گرفت

با ایــن حــال حسین کمالی عضو
شورایهماهنگیجبههاصالحات
با اشاره به تحت بررسی بودن این
طــرح در ایــن ش ــورا تأکید کــرد:
شورایهماهنگیجبههاصالحات
بنا دارد تا پارلمان اصالحات روی کار بیاید و قرار است
پس از تصویب این طرح ،پارلمان در راس همه امور مهم و
راهبردی اصالح طلبان قرار بگیرد و در همه امور مهم
تصمیم گیری کند.
▪گرامی مقدم :پارلمان اصالحات میتواند به اختالفات
دامن بزند

به گزارش آنا ،اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب
کارکنان خدوم نیروی انتظامی و خانواده آنان و نظارت بر
پیادهسازی موازین شرعی در تمام فرایندها و روشهای
عملی نیرو ،آشناسازی بیش از پیش پلیس در برخورد
حکیمانه با مردم و تعامل اثربخش و هم افزا با فرماندهی
ناجا و دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا مورد
انتظار است .از تالش های ارزشمند جناب حجتاالسالم
آقای حاج شیخ ابوتراب بهرامی در طول خدمت تشکر
و قدردانی می کنم و توفیق همگان را از خداوند متعال
مسئلت دارم.سید علی خامنهای ۲۷/خرداد »۱۳۹۷

اعتماد ملی هم با اشاره به این که به
نظر نمیرسد که ســاز و کــار نهاد
پارلمانی بتواند دافع بسیاری از
مشکالتبشودتصریحکرد:مسئله
ایجادپارلمانممکناستمجددبه
اختالفاتی دامن بزند که کل شورای عالی سیاست گذاری
را تهدید کند .وی افــزود :هنگام ایجاد نهاد جدید باید
مراقب باشیم که کمترین آسیب به شورای عالی سیاست
گذاری وارد بشود هرچند ممکن است انتقادی به شورای
سیاست گــذاری وارد باشد ولی به نتیجه و عملکرد آن
نمیشود انتقاد کرد .این شورا پس از سال  92موفق شده
در  3انتخابات پیروز شود و به اهداف خودش برسد.
▪مطهری نژاد :طرح پارلمان اصالحات بیش از اندازه در
کمیته سیاسی مانده است

میرزابابا مطهری نژاد عضو شورای
مرکزی حــزب مــردم ســاالری هم
درب ــاره زمــان ایجاد ایــن پارلمان
گفت :طبق برنامه ریزی های انجام
شــده قــرار بــر ایــن بــود کــه تــا دوم
خرداد پارلمان اصالحات تشکیل شود اما متاسفانه این
طرح بیش از حد انتظار و معمول در کمیته سیاسی شورا
مانده است .گفتنی است عبدالواحد موسوی الری درباره
طرحی که به تازگی در شورای هماهنگی جبهه اصالحات
با عنوان پارلمان اصالحات بهتصویب رسید ،اظهار کرد:
ایــن پارلمان در حقیقت تشکیالتی اســت کــه بعد از
شکلگیری شـــورای ســیــاسـتگــذاری بـهعــنــوان نهاد
باالدستی شــورا کــارش را شــروع میکند .وی دربــاره
احتمال تغییر در ساختار شورای سیاستگذاری گفت:
ممکن است برخی تغییرات حاصل و به اعضای شورای
سیاستگذاری اضافه شود.
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بدون موضوع
محمدرضازائری

از اول شروع کن!

انساندردنیاگرفتاروسوسههایشیطانیوغفلتهایطبیعی
زندگی مادی است و همواره دچار لغزش ها و خطاهایی می
شود که جز با مغفرت و لطف پروردگار قابل جبران نیست .از
همین روی خداوند بر اساس رحمت و محبتش به بندگان
خود بهانه هایی در موقعیت های گوناگون و شرایط مختلف و
مراحل متفاوت حیات بشری برای جبران و اصالح آنان فراهم
ساخته است .خداوند راه توبه را برای پاک شدن و نوسازی
معنوی انسان گشوده است و بهانه هایی برای تغییر و تحول
قرار داده تا هیچ گاه کسی راه پاکی و درستی را بر خود بسته
نداندومسیرخوبیوخیرراناهموارنبیند .درروایاتواحادیث
پیشوایاندینحتیتحوالتجسمیوشرایططبیعیزنباردار
را فرصتی برای پاک شدن خطاها و گناهان گذشته او دانسته
اندچنانکهپسازتحملسختیهایزایمان،یکزنباتحقق
عنوان مقدس مادری جایگاهی پیدا می کند که فرشتگان به
او ندا می دهند :هر گناه که پیش از این داشتی بخشیده شد
و اکنون همچون نوزادی تازه رسیده پاک و پیراسته ای ،برو و
باز اعمال خود را از نو آغاز کن!در برخی موقعیت های زمانی
دیگر هم چنین فرصت هایی در اختیار انسان ها قرار می گیرد
تابتوانندخطاهاولغزشهایشخصیخودراراجعبهخداوند
جبران کنند و صفحه ای تازه در زندگی خود بگشایند .همه ما
چنین آرزویی داریم که بتوانیم به گذشته برگردیم و کارهای
خودراباهوشیاریومراقبتازاولشروعکنیموچنانبهلطف
خدا از بخشش و غفران او برخوردار شویم که انگار اصال آن
لکه های سیاه بر سپیدی صفحه اعمالمان نبوده.واضح است
که این بخشش و مغفرت درباره وظایف فردی انسان و حقوق
الهی است ،نه حقوق دیگران و تعهدات اشخاص در برابر مردم
که طبیعتا باید ادا شود و با رضایت صاحبان حق جبران شود.
ماه مبارک رمضان که سفره پذیرایی معنوی پروردگار گشوده
اســت ،در این مهمانی بــزرگ فرصت تــازه ای بــرای بندگان
خداوند فراهم می شود تا به فضل الهی با روزه داری و انجام
این فریضه بزرگ مانند نوزادی که تازه والدت یافته پاک شوند
و زندگی درست و شایسته ای را از نو آغاز کنند.گویی در پایان
این ماه مبارک با فرارسیدن عید سعید فطر ،فرشتگان آسمان
مژدهمیدهندوخطاببهروزهدارانمیگویند:ایکسانیکه
معجزهایمیخواستیدبرایتحولوتغییر،ایکسانیکهدرپی
راهیمیگشتیدبرایشروعمجدد،ایکسانیکهآرزوداشتید
بتوانیدبهعقببرگردیدوازاولشروعکنید...اینکاینفرصت
طالیی در اختیار شما قرار گرفته است .هر که بوده اید و هرچه
کرده اید ،خداوند به شادباش این عید گناهان شما را بخشوده
و خطاهای تان را نادیده گرفته است! اینک صفحه ای تازه در
زندگی تان باز می شود ،برخیزید و از اول شروع کنید!

...
اخبار

واعظی:مذاکره ای با کانادا نداشتیم که متوقف شود
رئیس دفتر رئیسجمهور به رای مجلس کانادا به توقف
مذاکرات برای از سرگیری روابط با ایران واکنش نشان
داد .به گــزارش باشگاه خبرنگاران واعظی در اینباره
گفت :ما با کانادا مذاکراتی را شــروع نکرده بودیم که
متوقف شود .وی با بیان اینکه روابط ایران با کانادا به
دلیل اتفاقاتی که در  10سال گذشته رخ داده قطع شد،
افزود:امروزهعالمتهاییدرخصوصمذاکرهبااینکشور
رد و بدل می شود اما این به معنای از سرگیری مذاکرات و

روابط نیست .در همین حال روزنامه محافظه کار «تورنتو
سان» کانادا ،در گزارشی با اشاره به اقدام اخیر نخست
وزیر کانادا در همصدایی با حزب مخالف خود علیه ایران
تاکیدکرد:بایدکاریکنندکه«جاستینترودو»برسررای
خودبماند.اینرسانهتاکیدکرد«:باوجودستایشپمپئواز
اقدام کانادا برای قرار دادن نام سپاه در فهرست گروههای
تروریست  ،این اتفاق هنوز رخ نداده است .دولت گفته
امنیت عمومی کانادا در حال بررسی این موضوع است».

تجمع دانشجویی در حمایت از لغو احکام قضایی دانشجویان
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
روزگذشته در حاشیه مراسم وداع با دکتر قانعی راد،
جامعه شناس فقید در حمایت از لغو احکام قضایی
دانشجویان تجمع کردند.
یکی از دانشجویان تجمع کننده در گفت وگو با ایسنا
اعالم کرد که این تجمع در اعتراض به برخورد امنیتی
با دانشجویان و صدور احکام سنگین برای آن ها صورت
گرفته اســت.در همین حال فاطمه سعیدی نماینده
تهران و عضو کمیسیون آموزش در گفت و گو با اعتماد
آنالین ،با اشاره به صدور احکام سنگین برای دانشجویان
بازداشتشده در ناآرامیهای د یمــاه سال گذشته،

گفت :ما پیگیر صدور حکم برای دانشجویان هستیم و اگر
الزم باشد از وزیر دادگستری و اطالعات سوال خواهیم
کرد که چرا دانشجویانی که آزادشدهاند و مشکل شان
حلشده است برایشان پروندهسازی میکنند .مسئوالن
باید جــواب گو باشند .عضو فراکسیون امید مجلس
شورای اسالمی ادامه داد :ما از مسئوالن مربوط این
قول را گرفته بودیم برای دانشجویانی که به هر دلیلی
بازداشتشده بودند و آزاد شدند ،پروند های تشکیل
نشود و مشکلی به وجــود نیاید .طبق قولی که گرفته
بودیم قرار بود دانشجویان با اطمینان خاطر و آرامش به
کالسها و درسهایشان برگردند.

بازتاب یک نامه درباره مذاکره با آمریکا
نامه شماری از چهره های اصالح طلب و خارج نشین که
خواستار مذاکره مستقیم با رئیس جمهور آمریکا شده
اند ،بازتاب هایی در فضای مجازی داشت تا جایی که
خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت :گرچه توصیفاتی
چون "روسوفیل" و "انگلوفیل" (روسوفیل طرفداران
سیاست روسیه در ایران و انگلوفیل طرفداران سیاست
انگلیس در ایران) در تاریخ ایران میتواند با عناوینی
چون خائن ،وابسته یا در خوشبینانهترین حالت ممکن،
جاهالنی در خدمت بیگانگان تعریف شود اما امروز این
نقش برای مذاکره با ترامپ در حالت بهروز شدهاش
رونمایی شده است .بنا بر این گزارش نام هایی چون
کرباسچی ،جوادی حصار،احمد منتظری ،ابوالفضل
بازرگان و نیز اپوزیسیون خارج از کشور از جمله جمیله
کدیور و رضا علیجانی ذیل این نامه دیده می شود.
کرباسچی خود در گفت و گو با روزنامه اعتماد درباره
این نامه گفت :این نامه مشروط بر آن است که آمریکا

دیگر در قبال ایران بدعهدی نکند .وی افزود :به لحاظ
بینالمللی و سیاسی ما به ژستی که در این نامه اشاره
شده است ،نیاز داریم .این ژست آن است در صورتی
که آمریکا و ترامپ تضمین دهند که دیگر بدعهدی
رخ ندهد و اعتماد ایران را بازسازی کنند ،ایران حاضر
به گفتوگو خواهد بود .این یک ژست منفی نیست.
در یک واکنش دیگر آصفی سخنگوی وزارت خارجه
در دولت اصالحات درباره درج نامی با عنوان آصفی
در ذیــل ایــن نامه تصریح کــرد :بنده ایشان را اص ً
ال
نمیشناسم و به هیچ عنوان چنین نامهای را ندیده و
امضا نکردهام.
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