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گفت وگوی »جوان آنالين« با »امیرحسین قاضی زاده هاشمی«  در مورد نامه برخی اصالح طلبان برای مذاکره با امريکا

امضاکنندگان نامه مذاکره با امریکا خائن هستند 

گفت وگوی »جوان آنالين« با »علی خسروی « درباره قضاوت »فغانی« در بازی آلمان و مکزيک

فیفا می تواند قضاوت در نیمه نهایی را به ایرانی   ها بسپارد

کودکان جداشده از والدین در امریکا به 30هزار نفر می رسد

رئیس دولت علیه دولت

۱000 واحد مسکونی با مشارکت سپاه در روستاهای بوشهر ساخته می شود 

رئیس جمهور امریکا سه   شنبه  هفته گذشته در کنفرانس   سياسي
خبری که بعد از دیدار با » کیم جونگ اون « رهبر کره شمالی 
داشت، بدون اشاره به خروج امریکا از برجام نسبت به بازگشت 
ایران به پای میز مذاکره ابراز امیدواری کرده بود اما درست 
یک هفته پس از این اظهارات ترامپ، نامه ای با امضای برخی 
اصالح طلبان داخل کشور و اپوزیسیون خارج از کشور منتشر 
شد که در آن طرح مذاکره مستقیم با ترامپ و تضمین گرفتن 
از او مط��رح ش��ده اس��ت. در این نامه اس��امی ش��ماری از 
اصالح طلب��ان همچون غالمحس��ین کرباس��چی، احمدی 
منتظری، ابوالفضل بازرگان و نیز اپوزیسیون خارج از کشور از 
جمله جمیل��ه کدیور و رض��ا علیجانی به چش��م می خورد.  
امیرحسین قاضی زاده هاش��می ، دبیر هیئت رئیسه مجلس 
دهم در گفت وگو با »جوان آنالین«  درباره ترکیب اسامی این 
نامه گفت: این افراد بیشتر اپوزیسیون هستند و امیدوارم که 
جریان اصالحات داخل نظام مرز خودش را با اپوزیس��یون 

روشن کند.  وی افزود: از مش��کالتی که ما در مورد بعضی از 
شخصیت های سیاسی و جریانات سیاسی داخلی داریم، این 
است که مرز خودشان را با افرادی که تفکر براندازی دارند یا 
اپوزیسیون هس��تند جدا نمی کنند و دست به دامن دشمن 
خونی این ملت می شوند. به نظر من اگر این نامه را شخصی به 
نام آقای کرباسچی امضا کرده اند، یعنی ایشان نیز جزو جریان 
برانداز قرار گرفته اند و این انتظار از س��ایر ش��خصیت های 
اصالح طلب است که اگر می خواهند داخل نظام باشند و در 
تعامالت این قانون اساس��ی باش��ند و در قالب نظام مقدس 
جمهوری اسالمی زندگی و فعالیت سیاسی داشته باشند، باید 
مرزشان را با کسانی که دس��ت به دامن دشمنان می شوند، 
مشخص کنند.  امیرحس��ین قاضی زاده هاشمی با انتقاد از 
نویسندگان این نامه افزود: من کسانی را که آن نامه را امضا 
کرده ان��د، اصالح طلب نمی دان��م بلکه خائ��ن می دانم، زیرا 
اصالح طلبان که اکنون در رأس مسئولیتی در جامعه هستند، 
به قانون اساسی قسم خورده اند و کسی که لغو صریح قانون 

اساسی را تقاضا می کند معنا ندارد که در چارچوب نظام باشد 
و ما این افراد را از چارچوب اصالح طلبی نیز خارج می دانیم و 
امیدوارم که شخصیت های سیاس��ی کشور اعم از اصولگرا و 
اصالح طلب و مستقل؛ مرزبندی خودشان را با خائنین شفاف 

و مشخص کنند.
  این نماینده مجلس همچنین درباره اینکه آیا دلیل این نامه 
نگاری  ها می تواند به خاطر صحبت  ه��اي ترامپ و تحوالتی 
که رئیس جمهور امریکا انجام داده اس��ت باشد گفت: اینها 
نش��ان دهنده عداوت و کینه درونی اس��ت که به خیال خام 
خودشان اکنون فرصتی است زیرا شخصیت دیوانه ای مثل 
ترامپ در رأس کار و اداره کننده قدرت بزرگی است و همان 
کاری که عربستان سعودی و اسرائیل علیه منافع ایران کردند 
و از امریکا کمک گرفتند این افراد نیز در همان دسته بندی 
بن س��لمان قرار می گیرند ب��ا این تفاوت که آنها دش��منان 
خارجی با موضع مش��خص بوده و اینها متأس��فانه خائنین 

داخلی هستند. 

فغانی«، »رضا سخندان «   ورزشي قضاوت خ�وب »علیرضا 
و »محمدرضا منص�وری« در بازی دو تی�م »مکزيک« و 
»آلمان « در جام جهانی ۲۰1۸ روسیه بازتاب گسترده ای 
را پی داش�ته اس�ت تا آنج�ا که ب�ه اعتقاد بس�یاری از 
کارشناسان، فیفا می تواند قضاوت در نیمه نهايی را به آنها 

بسپارد. 
»علی خس��روی « کارشناس مس��ائل داروی درباره قضاوت 
فغانی در بازی آلمان و مکزیک در گفت وگو با خبرنگار ورزشی 
»جوان آنالین« گفت: من از قضاوت فغانی لذت بردم. او عالی 
کار کرد. همین که یک داور ایرانی در جام جهانی آن هم برای 
این بازی مهم انتخاب می شود یعنی این که فیفا در انتخاب 
داروان خود چقدر دقت خاصی داشته و انتخاب  ها براساس 
یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده بوده است. در بازی آلمان 
و مکزیک ، فغانی در تمام صحنه  ها حضور داش��ت . به موقع 
سوت زد ، به موقع تذکر و کارت داد. او استارت های خوبی پابه 
پای بازیکنان زد و به نظرم قضاوتش در حد باالی اس��تاندار 

داوری جام جهانی بود.  کارشناس مسائل داوری درباره این 
که گفته می شود بعضی اخطار  ها در این بازی به درستی داده 
نشد، گفت: این مورد را قبول ندارم این بازی حساسیت باالیی 
داشت. بالطبع از درگیری فیزیکی بیشتری برخوردار بود و 
اگر فغانی کمی بازی را شل می گرفت و مراعات بازیکنان را 
می کرد احتمال داش��ت که بازی از دس��تش خارج شود اما 
اقتدار در س��وت زدن و ایس��تادگی دربرابر ستاره های بازی 
امکان چنین اشتباهی را نداد. ش��ما ببینید در دو صحنه ای 

که در نزدیکی محوطه جریمه رخ داد فغانی با تسلط خاصی 
به طور ماهرانه س��وت زد . به نظرم قضاوت او در سطح باالی 
استاندارد جهانی قرار داش��ت.  وی درباره اینکه آیا فغانی به 
خاطر هل دادن تونی کروس بازیکن تی��م ملی آلمان نمره 
منفی خواهد گرفت گفت: نه فغانی فقط می خواست بازیکن 
آلمان حریم داور را رعایت کند. کار این بازیکن اصاًل حرفه ای 
نبود هرچند می توانس��ت خودش یک قدم عقب تر برود اما 
خواست با این کار اقتدارش را در قضاوت بازی نشان دهد و 

این نمی تواند مشکلی برای او به همراه داشته باشد. 
خسروی درباره این که آیا فغانی توانایی سوت زدن در مراحل 
باالتر جام جهانی را دارد گفت: قطع��ا بله. همین که فیفا در 
چین سطحی قضاوت را برعهده داور ایرانی می سپارد یعنی 
این که فیفا شناخت خوبی به فغانی و تیمش دارد. شما ببینید 
تا اینجا فیفا به غیر از فغانی به هیچ داوری از آسیا بازی برای 
قضاوت نس��پرده و این یعنی اینکه تیم داوري ایران در آسیا 
یک اس��ت . در کل به نظرم فغانی و تمیش در بازی آلمان و 

مکزیک روی ابر  ها بودند. 

فرمان�ده س�پاه ام�ام  صادق)ع( استان بوشهر   بسيج
گف�ت: محرومیت زداي�ی و رس�یدگی به مش�کالت 
محرومان در اولويت برنامه س�پاه قرار دارد که در اين 
زمینه يک هزار واحد مسکونی ويژه نیازمندان روستايی 

استان ساخته می شود. 
به گزارش تسنیم، سردار علی رزمجو پیش از ظهر دیروز 
در نشس��ت هم اندیشی س��اخت یک هزار واحد مسکونی 
مددجویی روستایی اس��تان بوش��هر با قدردانی از توجه 
کمیته امداد استان بوش��هر در حل مشکالت مددجویان ، 

فلسفه تأسیس  دو مولود انقالب یعنی کمیته امداد و سپاه را 
رسیدگی به مستضعفان دانست و اظهار داشت: امام راحل 
همواره بر توجه به محرومان و مستضعفان تأکید داشتند 

که اساس کار سپاه و کمیته امداد در این عرصه است. 
وی، شناسایی، بررسی و رسیدگی به مشکالت نیازمندان را 
اساس کار کمیته امداد دانست و تصریح کرد: متأسفانه در 
استان بوشهر با وجود منابع عظیم، ذخایر و نعمات فراوان، 
هنوز منطقه محروم و افراد نیازمند و مس��تضعف و بیکار 

وجود دارد که شایسته و زیبنده این استان نیست. 
فرمانده سپاه امام صادق)ع( اس��تان بوشهر، با بیان اینکه 

اکنون 4 هزار نیازمند تحت پوشش کمیته امداد از سرپناه 
محروم هستند، خاطرنش��ان کرد: با مقایسه درآمدهای 
استان و محرومیت  ها می توان تحول قابل توجهی از منابع 
درون استانی در رفع این مشکالت ایجاد کرد.  سردار رزمجو 
با اشاره به اینکه سپاه با کمیته امداد برای رفع محرومیت 
قرارداد هایی منعقد کرده اس��ت، افزود: س��اخت سرپناه 
ویژه محرومان و مددجویان کمیته امداد لذت بخش  ترین 
خدمات است و امسال ساخت یک هزار واحد مسکونی ویژه 
نیازمندان روستایی بر عهده سپاه استان گذاشته شده که 

تالش می شود در زمان مقرر ساخته و تحویل شود.

در بحبوحه جنجال   ها بر  سر جدا ش�دن هزاران   جهان
کودک مهاجر از خانواده هايشان در نتیجه سیاست های 
ضدمهاجرتی دونال�د ترامپ، رئیس جمه�ور امريکا، 
رس�انه های اين کش�ور گزارش داده اند تا ماه آگوست 
شمار کودکان مهاجر که سرپرستی آنها در اختیار دولت 

قرار می گیرد ممکن است به 3۰ هزار نفر برسد. 
رس��انه های امریکایی گزارش داده اند دولت ترامپ ظرف 
هفته های گذشته با اجرای س��خت گیرانه سیاست های 
مهاجرت��ی باعث جدای��ی بی��ش از 11هزار ک��ودک از 
والدینش��ان در نقاط مرزی امریکا شده اس��ت. برخی از 
فعاالن حقوق مهاجران گفته اند مقام های امریکایی زنان را 
هم از نوزادهای شان جدا می کنند اما وزارت امنیت داخلی 
امریکا آن را انکار کرده است. به گزارش شبکه ان بی سی 
نیوز، دولت ترامپ در هفته های گذش��ته بزرگساالنی را 
که قصد دارند وارد امریکا ش��وند، بازداشت و آنها را روانه 
بازداشتگاه های موقتی کرده اس��ت. از آنجا که در امریکا 
بازداشت کودکان به همراه والدینشان ممنوع است، این 
سیاست به جدایی کودکان خردسال از والدینشان منجر 
شده اس��ت. سرپرس��تی کودکان همراه این مهاجران به 
وزارت س��المت و بهزیستی سپرده می ش��ود. یک مقام 
ارشد دولت امریکا که اش��اره ای به نامش نشده، گفته در 

هفته های گذش��ته، هر روز سرپرس��تی ۲۵۰ کودک به 
وزارت سالمت و بهزیستی سپرده شده است. یک مقام این 
وزارتخانه گفته که انتظار م��ی رود تا حداقل دو ماه آینده 
سرپرس��تی روزانه ۲۵۰ کودک به این نهاد سپرده شود. 
نشریه واشنگتن  اگزماینر، نوشته است:»در صورتی که این 
برآورد درست باشد، وزارت س��المت و بهداشت امریکا تا 
پایان ماه آگوست سرپرستی 18 هزار و ۵۰۰ کودک دیگر 
را به عهده خواهد گرفت. با توجه ب��ه اینکه، تا روز جمعه 
11هزار و ۵۰۰ کودک از والدینشان جدا شده اند، تا پایان 
ماه آگوست سرپرس��تی 3۰هزار کودک به این وزارتخانه 
سپرده می شود«. جف سش��نز، وزیر دادگستری امریکا 
که از حامیان سیاس��ت های ضدمهاجرتی اس��ت از این 
سیاس��ت دفاع و حتی برای توجیه آن به یکی از آیه های 
انجیل اشاره کرده است. شبکه خبری »سی . ان . ان « نوشته 
ترامپ، دموکرات  ها را مقصر قلمداد کرده و گفته که آنها 
می توانند با همکاری با نمایندگان جمهوریخواه در کنگره 
به جدایی های کودکان از والدینشان پایان دهند. ترامپ در 
روزهای گذشته سیاستمداران جناح رقیب را مقصر این 
وضعیت دانسته اس��ت. او روز   شنبه نوشت: »دموکرات  ها 
می توانند با همکاری ب��ا جمهوریخواه��ان در کنگره به 
جدایی  ]کودکان[ از خانواده هایشان در مرز پایان دهند! 
به همین دلیل اس��ت که الزم اس��ت در انتخابات نوامبر 

جمهوریخواهان بیش��تری انتخاب ش��وند. دموکرات  ها 
فقط در س��ه چیز خوبند، مالیات های ب��اال، جرائم زیاد و 
مانع تراشی غم انگیز«. روزنامه گاردین در همین رابطه طی 
گزارشی نوشته رویکرد دولت دونالد ترامپ در مورد جدا 
کردن خانواده های مهاجران در واقع آزار و اذیت نهادینه 
شده علیه کودکان است. سازمان ملل چند روز پیش رسماً 
با صدور بیانیه ای خواس��تار توقف جدا کردن کودکان از 
والدین در مرزهای جنوبی امریکا شده بود. سیاست دولت 
امریکا همچنین تظاهرات   هایی را در این کشور به دنبال 
داشته اس��ت. دولت ترامپ در دفاع از سیاست جنجالی 
خود گفته که »مهاجران غیرقانونی« بایس��تی بدانند که 
اگر بخواهند وارد امریکا شوند، تحت تعقیب قرار خواهند 
گرفت. این سیاست جنجالی حتی انتقاد خانواده دونالد 
ترامپ را هم در پی داشته است. به گزارش پایگاه خبری 
هیل، مدیر ارتباطات مالنیا ترامپ، بانوی اول کاخ سفید در 
بیانیه ای اعالم کرد:»خانم ترامپ از اینکه ببیند کودکان از 
خانواده هایشان جدا می شوند، بیزار است و امیدوار است 
که هر دو حزب )دموکرات و جمهوریخ��واه( در نهایت با 
همراهی یکدیگر به یک اصالحیه مهاجرتی موفق دست 
یابند. او بر این باور است که ما باید کشوری داشته باشیم که 
از تمام قوانین تبعیت می کند اما همچنین باید در کشوری 

زندگی کنیم که با شور و احساس اداره می شود.«

و   اقتصادي روحان�ی در جلس�ه  ب�ازار  س�اماندهی 
بررس�ی نوس�انات اخیر خواس�تار برخ�ورد قاطع با 
. اس�ت  ش�ده  مالیات�ی  روش  ب�ا  س�ودجويان 

دکتر روحانی در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات 
که با تأخیر بس��یار زیاد و بعد از گذش��ت چند ماه از موج 
گرانی  ها در بازارهای مختلف تش��کیل ش��د، سودجویان 
اقتصادی را تهدید به برخورد قاطع مالیاتی کرده اس��ت 
که خود این موضوع این س��ؤال مه��م را در اذهان متبادر 
می کند که مخاطب این تهدید کیست و چرا حداقل از اول 
امسال با چنین ابزاری با محتکران و سودجویان برخورد 

نشده است؟ 
به نظر می رسد با توجه به ش��واهد و قرائن مخاطب اصلی 
این تهدیدات خود دولتی  ها اعم از دس��تگاه های دولتی و 

شرکت های وابسته به دولت است. 
رئیس جمهور با بیان اینکه تولید و تأمین کاالهای اساسی 
مورد نیاز مردم، اولویت دولت است، گفت:  مصرف کنندگان 
نباید هزینه س��ودجویی عده ای را بپردازند؛ سودجویان 

اقتصادی آماده برخورد قاطع مالیاتی باشند. 
به گ��زارش »ج��وان« به نق��ل از پای��گاه اطالع رس��انی 
ریاس��ت جمهوری، حس��ن روحانی در جلسه ساماندهی 
بازار و بررسی نوسانات اخیر که دیروز و با حضور مسئوالن 
دستگاه های ذ ی ربط تشکیل ش��د، گفته است : در حالی 
که دولت تم��ام خدم��ات و ارز مورد نی��از کاالهای مورد 
نیاز را تأمین می کند، نباید هزینه س��ودجویی عده ای را 

مصرف کننده بپردازد. 
س��ؤال قابل توجه این اس��ت که وارد کنندگان کاالهای 
اساسی و یا کاال  هایی مانند خودرو و قطعات آن چه کسانی 

هس��تند و دولت با ابزار مالیاتی در برخ��ورد با دولتی  ها و 
شرکت های دولتی مانند خودروسازان چگونه می خواهد 
قیمت تمام ش��ده را پایین بیاورد و نکته دیگ��ر اینکه آیا 
اخذ مالیات از این ش��رکت  ها از دول��ت گرفتن و به دولت 

دادن نیست؟ 
رئیس جمهور با اشاره به اینکه مبنای افزایش قیمت کاال  ها 
و خدمات نباید فراتر از نرخ تورم باشد، تصریح کرده است : 
پذیرفتنی نیس��ت که افرادی از دولت ارز 4۲۰۰ تومانی 
بگیرند و با س��ودجویی در بازار با قیم��ت باال و اجحاف به 
مردم بفروش��ند.   رئیس جمهور محترم در این باره نیز در 
حالی که بازار مسیر دیگری را طی می کند و در بازار سیاه 
هر دالر در محدوده 7 هزار تومان در نوسان است، در واقع 
از طراح��ان ارز 4۲۰۰ تومانی و رانت ه��ای چند ده هزار 
میلیاردی آن گالیه کرده و اینکه چنین سیاس��تگذاری 
غلطی چ��را حداقل نتیجه های مد نظ��ر دولت در کنترل 

قیمت  ها را نداشته گالیه کرده است.
از همین رو است که گفته اس��ت : »هدف اصلی دولت در 
حمایت از بخش تولید رفاه و آرامش جامعه اس��ت و رشد 
پایدار بخش تولید در گرو این است که با سود متعارف بازار 

خود را گسترش دهد.«
روحانی همچنین کنترل تولید، توزیع و قیمت کاال  هایی 
را که مورد نیاز روزمره مردم اس��ت، محور اصلی فعالیت 
دس��تگاه های مرتبط دولتی و عمومی اعالم و گفته است: 
عرضه کاال از س��وی تولیدکنندگان و واردکنندگان باید 
با س��رعت مطلوب صورت گیرد و هم��ه عوامل تأخیر در 

ترخیص و عرضه برطرف شود. 
این دستور رئیس جمهور محترم که باید با سرعت کاالهای 
وارداتی از گمرک خارج ش��ود نیز خ��ود حکایتی دیگر از 

شکوائیه رئیس دولت از خود دولتی  ها است، زیرا گمرک و 
واحد ثبت سفارش که در اختیار بخش خصوصی نیست، 
بلکه زیرمجموعه وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی و وزارت 

صنعت، معدن و تجارت است. 
  رسانه  ها و اصناف کمک کنند 

روحانی در ادامه با تشریح شرایط کنونی و برنامه بدخواهان 
کش��ور برای ایجاد بی ثباتی ذهنی و مصنوعی در اقتصاد 
ملی، ادامه داد: مردم تحت هر شرایطی نباید تحت فشار 
قرار گیرند، به ویژه در مورد کاالهای اساس��ی و کاال  هایی 
که در داخل کشور تولید می شود. ضمن اینکه، در شرایط 
فعلی منطقی نیس��ت کاالیی که تماماً در داخل کش��ور 
تولید می ش��ود با قیمت  جدیدی در اختیار مصرف کننده 

قرار گیرد. 
رئیس جمهور در بخش دیگری از س��خنان خ��ود، افزود: 
دولت اجازه سوء استفاده در بازار کاالهای مورد نیاز مردم 
را نخواهد داد و اگر کسانی به فکر سود بادآورده هستند، 

آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند. 
وی بر هماهنگی الزم اقتصادی – فرهنگی و رسانه ای برای 
دور کردن التهابات از بازار و ایجاد فشارهای روانی کاذب 
و همچنین لزوم بهره گیری از نظارت عمومی و به میدان 
آمدن اتحادیه   ها و اصناف برای ساماندهی بازار تأکید کرد.  
بر اساس گزارش مندرج در س��ایت اطالع رسانی ریاست 
جمهوری در این جلسه مس��ئوالن دستگاه های ذی ربط 
گزارش آخرین وضعی��ت بازار و برنامه های پیش��نهادی 
حوزه خ��ود را ارائه دادند که خروجی عملی آن به ش��کل 
دس��تور العملی اثر گذار در بازار  ها نیست بلکه آنچه از این 
خبر در اذهان متبادر می شود گالیه مجدد رئیس دولت از 

دولتی  ها و ژست منتقد دولت از سوی رئیس دولت است!

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
سه شنبه ۲9 خرداد 1397   -    5 شوال 1439
سال بیستم- شماره 5397 - 16 صفحه
قیمت در استان تهران و البرز:5۰۰تومان

ساير استان ها: 3۰۰ تومان

يادداشت هاي امروز

يمن وجه المصالحه معامالت منطقه ای 
قدرت های غربی / احمد کاظم زاده

1۵

فرياد بي صداي ورزش / فريدون حسن 13

 الزامات و مأموريت هاي قرارگاه مقابله 
با جنگ اقتصادي / محمدجواد اخوان

۲

 پشت پرده مؤسسات مالي فاقد مجوز 
و رفتارهاي متناقض بانک مرکزي چیست؟

 اعالم اتهام »ديده بان« 
 عليه چند مقام ارشد فعلي

و سابق بانك مركزي

ويژه هاي جوان  

  منافقین در تبوک عربستان مستقر شدند
 صد فراخوان مجازی دو مورد واقعی

صفحه ۲

صفحه 4

عطش حقارت 100 نفره

 رئيس  دولت
عليه دولت
 رئیس جمهور  سودجويان اقتصادی را تهديد
  به برخورد قاطع مالیاتی کرده است. به نظر می رسد
 با توجه به شواهد و قرائن مخاطب اصلی اين تهديدات 
 خود دولتی  ها اعم از دستگاه های دولتی 
و شرکت های وابسته به دولت است

در روزهایي که به دلیل بدعه��دي  امریکا و خروجش از 
برجام و س��خنراني هاي مقامات امریکایي علیه ایران و 
ایراني ها فضاي ضدامریکایي در افکار عمومي ایران در 
اوج خود قرار دارد، خبر بیانیه نگاري جمعي متشکل از 
برخي اصالح طلبان، حامیان دولت، کمونیست ها، ملي 

مذهبي ها، مخالفان نظام و ... منتشر مي شود که از ایران 
مي خواهد بدون پیش ش��رط پاي میز مذاکره بنشیند! 
این نامه واکنش ه��اي متعددي  برانگیخ��ت، اما جاي 
خالي موضع گیری خ��واص اصالح طلب به وضوح دیده 
مي شود. فصل مشترک افرادي که نامه را امضا کرده اند، 

همکاري در فتنه 88 است و حاال مي توانند مفتخر باشند 
کار مش��ترک دیگري هم انجام داده اند و رسماً از ایران 
خواسته اند مقابل امریکا بدون پیش شرط بنشیند و باز 
مذاکره کند و این چیزي جز تسلیم خواهي و انداختن 

توپ به زمین ایران نیست. |صفحه ۲

   آیا اصالح طلبان مثل همیشه در برابر اشتباهات فاحش جریان خود سکوت خواهند 
کرد یا آنها اصالً این نامه تسلیم خواهانه را اشتباه نمي دانند؟

   این بیانیه از ایران مي خواهد که بدون پیش شرط پاي مذاکره بنشیند؛ یعني اگر ایران 
از موضع خود کوتاه بیاید، مشکل حل مي شود! آیا این همان موضع ترامپ نیست؟ 
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