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عمدت ًا معطوف به موضوع برجام بود چراکه
برجامموضوعیازجنساجراییاستوباتوجه
به این که اصل شصتم نیز صراحت دارد بر این
که اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و
وزیران انجام میگیرد ،ورود نهادهای دیگر
به موضوع برجام ،بنا به تعبیر رئیس جمهور
محدودیت در اعمال اصــل  ۶۰را به دنبال
داشت.وی افزود :برجام موضوعی اجرایی بود
و چنان چه نمایندگان مجلس نظری راجع به
موضوع برجام داشتند ،قاعدت ًا باید با استفاده
از ظرفیتهای دیگر قانون اساسی پیگیری
مـیکــردنــد.بــا ایــن حــال اظــهــارات روحانی
واکنش هایی را نیز بر انگیخت.

تازه های مطبوعات
••ش ــرق – ای ــن روزن ــام ــه نــوشــت « :بــخــشــی از
اصالحطلبان بیمیل نیستند که صرفا منتقد
رئیسی نباشند و با او از در تعامل وارد شوند تا هم
به صفت فردی برای همیشه از چارچوب سیاست
رسمی بیرون رانــده نشوند و امید داشته باشند
که باز هم میتوانند وارد قدرت شوند و احیانا به
سرنوشتنهضتآزادیدچارنشوندوهمبانگاهی
خوشبینانه دولــت رئیسی را به سمت اهــداف
اصالحطلبانه خــود ســوق دهند و بــرای مثال با
ارائه نقطهنظرات خود به دولت ،رئیسی را مجاب
کنند که دیپلماسی پرتنش به نفع کشور نیست یا
مر قانون
بهرسمیتشناختن آزادیهای مشروع ّ
اساسیاست».
••وطــن امــروز – ایــن روزنــامــه نوشت « :در این
سالها در قالب برجام ،سیاستهای اقتصادی
به سمت شرطی شدن و گره خــوردن اقتصاد به
سیاستها و تصمیمگیریهای دیگر کشورها از
جملهآمریکاسوقدادهشدوآسیبهاوهزینههای
هنگفتاقتصادیرابرکشورتحمیلکرد.فعاالنو
صادرکنندگانبخشصنعتیوتولیدیکشوربیش
ازآنکهازفشارتحریمهایخارجیناراضیباشند،
از همکاری نکردن دستگاههای اجرایی و قوانین
دستوپاگیرشکایتدارند».
••کیهان–اینروزنامهدرگزارشینوشت«:بهنظر
میرسد دولت در روزهای باقی مانده از عمر خود،
دست از مدیریت بــازار ارز برداشته ،البته بانک
مرکزی بــرای کنترل قیمت ارز همان سیاست
نخنمای مداخله با قیمت حاشیه بــازار و اعطای
حدود 2هزار و 200دالر به هر کد ملی را پیگیری
میکند؛ سیاستی که هیچگاه غیر از توزیع رانت
برایعدهایقلیل،دستاورددیگرینداشتهاست».
••آرمانملی–اینروزنامهنوشت «:همزمانیآغاز
دولترئیسیباپخشسریالگاندوی 2رامیتوان
از چند نظر ارزیابی کرد  :نخست این که به دولت
رئیسی هشدار داده شود اگر مسیری غیر از مسیر
مدنظردلواپسانراپیشگیرد،گاندوهایدیگرهم
علیهآنهاساختهشود؛مانندگاندوی 1و 2کهعلیه
ظریف و تیم مذاکرهکننده هستهای ساخته شد.
پیامدیگرپخشگاندوی 2درمردادماهمیتواندبه
نوعی القای پیروزی سازندگان و افراد پشتپرده
گاندوبرظریفوتیممذاکرهکنندهاوباشد».
••ایران -غفوری فرد در مصاحبه با این روزنامه
گفت « :در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶
یک دوقطبی در کشور شکل گرفت که متأسفانه
بعد از انتخابات هم خیلی تعدیل و ترمیم نشد.
االن برای من جای امیدواری است که در دوره
انتقالی دولت با این حرکتهایی که شروع شده،
آن گسستهایی که عموم ًا در هر انتخاباتی شکل
میگیرد ،ترمیم شود».

انعکاس
••دیده بان ایران مدعی شد  :یک رسانه نزدیک
به جریان انقالبی خبر داد که دفتر رئیسجمهور
منتخب از محمد مخبر برای جایگاه معاون اولی،
ســردار قاسم تــقـیزاده بــرای وزارت دفــاع ،علی
باقریکنی برای وزارت امور خارجه و سید عزتا...
ضرغامی برای وزارت فرهنگ و ارشاد برنامه گرفته
است.
••عصر ایران مدعی شد:دبیر ستاد امر به معروف
و نهی از منکر گفت ۶۰ :درصــد از استادان زن
که در دانشگاه تدریس میکنند مجرد هستند و
تمایلی به ازدواج و تشکیل خانواده ندارند و بالطبع
طرز تفکر این افراد بر دانشجویان پسر و دختر تاثیر
گذار خواهد بود .وقتی آمار حجاب و رعایت عفاف
کاهش پیدا کند ،آمار ازدواج و تمایل به فرزند آوری
با کاهش شدید روبه رو و به جای آن نگهداری از
حیواناتی چون سگ جایگزین میشود.
••آخرین نیوز مدعی شد  :سعید جلیلی به
واسطهچندینسالفعالیتمستمردردولتسایه،
جلسات مکرر با کارشناسان و نخبگان حوزه های
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتی ورزشی
کشور و ارائه راهکارهای دقیق ،علمی و غیرشعاری
می تواند بهترین انتخاب آیت ا ...رئیسی برای
معاون اولی دولت باشد.
••جمارانمدعیشد:زهیداکاظمی،خواهرزهرا
رهنورد و از مبارزان سیاسی پیش از انقالب ،شب
گذشتهبهدلیلابتالبهبیماریکرونادربیمارستان
سینایتهراندرگذشت.او،دبیربازنشستهآموزش
و پــرورش ،فعال فرهنگی و دانشجوی دکترای
جامعه شناسی در تهران بود.

▪مــوســوی:روحــانــی بهدنبال یــک توافق
کاغذی بیاثر است

واکنش نمایندگان به اظهارات
روحانی درباره قانون لغو تحریم ها
روحانی:فرصتدولتدوازدهمراازدستشگرفتند

سخنگویهیئترئیسهمجلس:روحانیبهدنبالیکتوافقکاغذیبیاثراست
گروه سیاسی«-امروز یک سفره آمادهای است
و باید در باز شود که مردم کنار آن قرار بگیرند،
سفره آم ــاده اســت و کــار آم ــاده شــده اســت،
فرصت دولت دوازدهــم را از دستش گرفتند
اما امیدواریم دولت سیزدهم بتواند این را به
نتیجه برساند و ما هم خوشحال میشویم این
دولتبتواندنتیجهبگیرد».اینجمالتبخشی
از سخنان دیروز روحانی در جلسه هیئت دولت
درباره برجام است که با واکنش بسیاری به ویژه
بین نمایندگان مجلس مواجه شد .روحانی
دیروز گفته بود «:اگر اصل  ۶۰قانون اساسی
مورد احترام بود و در اوایل آذر لطمه نمی خورد
و اگر  ۱۱آذر را نداشتیم در اسفند ماه تحریم
مردم برداشته شده بود و امروز مردم می دیدند
چه شرایطی بر کشور حاکم بود و فروردین و

اردیبهشت و خرداد و تیر دیگری را می دیدیم.
اگر مردم به دقت گزارش وزارت امور خارجه
به مجلس را بخوانند  ،می بینند که صحنه
مــذاکــرات و صحنه بین الملل چگونه بوده
است ،در چه نقطه ای بودیم و امروز به چه نقطه
ای رسیده ایم ».به نظر می رسد اشاره رئیس
جمهور به« ۱۱آذر» ،به روز ۱۱آذر سال گذشته
بر میگردد که مجلس شورای اسالمی قانون
اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را به تصویب
رساند .ازسوی دیگر ،حسینعلی امیری معاون
پارلمانی رئیس جمهور در پایان جلسه هیئت
دولــت به توضیح اظهارات حقوقی روحانی
پرداخت و گفت  :اصل 60میگوید که اعمال
قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و وزیــران
خواهد بود .آن چه آقای روحانی اشاره کردند،

شورای نگهبان با سخنگوییجوان
کدخدایی پس از  13سال مسئولیت در کسوت سخنگویی شورای
نگهبان ،جای خود را به طحان نظیف داد.آیت ا ...جنتی و ره پیک نیز به
عنوان دبیر و قائم مقام دبیر این شورا ابقا شدند

عباسعلی کــدخــدایــی عضو حــقــوقدان
شورای نگهبان پس از  13سال مسئولیت
در کسوت سخنگویی این نهاد که هر سال
با رای اکثریت اعضای این شورا انتخاب
میشد ،جای خود را به جوان ترین عضو
این نهاد ،یعنی دکتر هادی طحان نظیف
داد.طحاننظیفکهازشمارمتولدانپس
از انقالب است و از مسئوالن دهه شصتی
به حساب می آید ،در
انتخابات روز گذشته
هیئت رئیسه جدید
شـــورای نگهبان به
ع ــن ــوان سخنگوی
جدیدشوراینگهبان
انــتــخــاب شــــد .وی
پیش از انتخابش به
عــنــوان سخنگو نیز
توجه زیادی به اطالع
رســانــی از فعالیت
های شورای نگهبان
و اقــدامــات خــودش
در ایــن نهاد داشــت
و با حضور فعال در
فضای مجازی و پاسخ گویی به سواالت
کاربران فضای مجازی ،خون تازه ای در
رگ های این نهاد مهم جریان پیدا کرد.
طحان نظیف اگــر چه کمتر از  40سال
دارد امــا با کارنامه ای از فعالیت های
اجراییوعلمیدرنهادهایمختلف بهاین
جایگاهرسیدهاست؛عضویتهیئتعلمی
دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
و معاونت آموزشی دانشکده این دانشگاه،
کارشناسومشاورحقوقی«هیئتبررسی
وتطبیقمصوباتدولتباقوانین»مجلس،
دبیر کمیته فرهنگی -اجتماعی مرکز
بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری
و ...تنها بخشی از فعالیت ها و مسئولیت

هایاوست.درانتخاباتروزگذشتههیئت
رئیسه شورای نگهبان عالوه بر سخنگوی
ایننهاد،برایدبیروقائممقامدبیرنیزرای
گیریشدوآیتا...جنتیودکتررهپیکبه
عنوان دبیر و قائم مقام شورای نگهبان ابقا
شدند .دراین بین خداحافظی کدخدایی
از سمت سخنگوی شــورای نگهبان ،در
سخنانروزگذشتهدبیراینشوراموردتوجه
قرار گرفت و آیت ا...
جنتی بــا اشـــاره به
ات ــم ــام مسئولیت
دکتر کدخدایی در
سمت سخنگویی
شـــورای نگهبان و
امتناع وی از ادامه
ایــــن مــســئــولــیــت،
گفت «:بنده به آقای
دکــتــر کــدخــدایــی
خیلی اصــرار کردم
کــه شما همچنان
سخنگوباقیبمانید
اماایشاننپذیرفتند.
ایــشــان سخنگوی
خوبی برای شورای نگهبان بودند و در این
مدتمسئولیتبامتانت،استداللومنطق،
به خوبی از شــورای نگهبان دفــاع کردند
و ارتباط خوبی با رسانهها و خبرنگاران
داشتندوآبرویاینشوراراحفظکردندکه
بنده قدردان زحمات ایشان بوده و هستم.
آقای دکتر کدخدایی برای بنده همواره
مشاوری امین بــوده و هستند و االن نیز
مسئولیتمهمپژوهشکدهشوراینگهبانرا
نایشانجوانشناسی
برعهد هدارند؛ ُحس 
وجوانپروریاستودرپژوهشکدهشورای
نگهبان توانستهاند حقوق دانان جوان را
جمع کنند و پرورش دهند و این کار جزو
افتخاراتایشاناست».

سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت
رئیسه مجلس با تاکید بر این که بنا به اعتراف
برخی مقامات دولت ،قانون اقدام راهبردی
برای لغو تحریمها دست تیم مذاکره کننده را
در مذاکرات پر کرده است ،گفت :به نظر می
رسد آقای روحانی به دنبال یک توافق کاغذی
بی اثر و نمایشی است درحالی که مجلس در
قانون خود تصریح کــرده رفع تحریم ها باید
واقعی ،قابل راستی آزمایی و به نحوی باشد که
گره از مشکالت مردم باز کند .موسوی با بیان
این که معلوم نیست وقتی آقای روحانی می
گوید در اسفندماه امکان توافق وجود داشت،
از چه توافقی حرف می زند ،تصریح کرد :حتی
در شرایط کنونی نیز آن چه غربی ها روی میز
گذاشته انــد ،خواسته مهم مــردم یعنی رفع
تحریم ها را پاسخ نمی دهد .سخنگوی هیئت
رئیسه مجلس شورای اسالمی با بیان این که
ممکن است در روزهای آینده مذاکرات ادامه
یابد و همین نکته نشان می دهد موضع رئیس
جمهور خالف واقع است ،خاطرنشان کرد:
دولت یازدهم هنوز مسئولیت اداره کشور را
برعهده دارد و با این حرف ها نمی تواند از زیر
بار مسئولیت شانه خالی کند ،بهتر است دولت

رتبه  4نشریات کشوری
موسسه فرهنگی هنری خراسان
محمدسعیداحدیان
سیدعلیعلوی
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
91735-511
051 37634000
051 37624395
051
37010

غروبآفتاب 20:20

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
میدان فاطمی،کوچه مصیری،پ1
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
مرکزافکارسنجی051 37009210-16 :

اذانمغرب20 :41

نیمه شب 00:19

در این چند هفته پایانی وقت را از دست ندهد و
به نحوی مذاکرات را دنبال کند که در اجرای
قانون مجلس تحریم ها به صورت واقعی و قابل
راستی آزمایی رفع شود.حسینعلی حاجی
دلیگانی دیگر نماینده مجلس نیز   به مواضع
رئیس جمهور دربــاره قانون اقــدام راهبردی
مجلساشارهکردوگفت:قانوناقدامراهبردی
بستری مناسب بود اما آقای روحانی به خوبی از
آن استفاده نکرد چرا که با این قانون عزتمندانه
به پای میز مذاکره میرفتند.مالک شریعتی
عضو کمیسیون انرژی مجلس هم با اشاره به
اظهار نظر رئیس جمهور ،به «خانه ملت» گفت:
مردمازسال 96منتظربودنددولتسایرتحریم
ها را لغو کند ،در آن سال ها نه مجلس یازدهم
بود و نه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم
ها اما لغو نشدن تحریم ها را به گردن ترامپ
انداخت .اکنون هم تدبیر داخلی و قانون لغو
تحریم ها را به عنوان مانع معرفی می کند.
▪سلیمی :اظهارات روحانی شوخی ناشی از
فشار بیکاری است

جــال زاده رئــیــس کمیسیون امنیت ملی
و سیاست خــارجــی مجلس نیز در توئیتی
نوشت« :آقای رئیس جمهور! بهتر بود پیش
از سخنان امروزتان در هیئت دولت با آقایان
صالحی و عراقچی که از اعضای تیم ملی!
مــذاکــره کنندگان شما هستند در خصوص
منافع قانون آذر ماه مجلس در پرکردن دست
شان در مذاکرات وین مشورت می کردید.متن
جلساتکمیتهتطبیقمذاکراتویندرشورای
عالی امنیت ملی شاهد صادقی است بر تاکید
پیشبرد مذاکرات بر مبنای تامین منافع ملی با
سود جستن حداکثری از قانون راهبردی لغو
تحریم های مجلس ».همچنین سلیمی عضو
هیئت رئیسه مجلس گفت :اظــهــارات اخیر
رئیس جمهور دربــاره قانون اقــدام راهبردی
مجلس صرفا شوخی است و نشان می دهد به
دلیل فشار بیکاری ،معلومات ایشان در حال
محوشدناست  .

به نام ایران،به کام چشم بادامی ها

وزارت خارجه آمریکا در اطالعیه ای به کنگره این کشور اعالم کردکه معافیتی برای
بخشی از تحریمهای نفتی اعمال شده علیه ایران اعمال میکند
هادی محمدی – دیروز در حالی ششمین سالگرد
امضای برجام هم گذشت که این توافق بین المللی
در بدترین شرایط خود قرار داشته و نه تنها پس از
خروجترامپازکاخسفیدتغییریدرشرایطشایجاد
نشدهبلکهتالشهایسهماهاخیربرایاحیایآننیز
تاکنون هیچ نتیجه ای نداشته است  .با این حال،روز
گذشته وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که با هدف
دسترسی ایــران به بخشی از دارایـیهــای مسدود
شدهاشدرکرهجنوبیوژاپن،ازبخشیازتحریمهای
تجارت غیرقانونی نفت ایران ،چشمپوشی میکند.
بنابرگزارش«واشنگتنفریبیکن»،طبقابالغیهای
که وزارت خارجه آمریکا به کنگره ارسال کرده  ،این
معافیتتحریمیکهبهامضای«آنتونیبلینکن»وزیر
خارجه ایاالت متحده رسیده« ،انتقال وجوه ایران در
حسابهایمحدودشدهبهصادرکنندگاندرژاپنو
کره جنوبی را مجاز میداند ».طبق این گزارش ،در
بخشیازابالغیهوزارتخارجهایاالتمتحدهآمدهکه
اینمعافیتاجازهمیدهدپولهایایرانکهدرنتیجه
تحریمهایآمریکامسدودشدهبود،بدوننقضقانون
آزاد شود .وزارت خارجه آمریکا در باره هدف از این
اقدام به کنگره اعالم کرد« :صدور این مجوز موجب
میشود این نهادها صــادرات کاال و ارائــه خدمات
به ایــران را ابقا کنند و یک محرک مــداوم در روابط
دوجانبه مهم ایجاد شود و ذخایر خارجی ایران نیز
کاهش یابد ».یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه
آمریکادرخصوصمعافیتهایتحریمیایرانتوضیح
داده است که بلینکن با امضای معافیت تحریمی
در حقیقت به ژاپن و کره جنوبی  ۹۰روز دیگر مهلت
میدهد تا معامالت خود را با ایران تکمیل کنند.وی
در این خصوص توضیح داد« :وزیر امور خارجه پیش
از این معافیت (تحریمی) را امضا کرده بود تا اجازه
دهد وجوه موجود در حسابهای محدود شده ایران
درژاپنوکرهبرایبازپرداختبهشرکتهایژاپنیو
کرهایکهاقالمغیرتحریمشدهرابهایرانصادرکرده
بودند ،مورد استفاده قرار گیرد ».این مقام وزارت
خارجه ایــاالت متحده گفت« :معامالت مربوط به
بازپرداخت این هزینهها گاهی اوقات زمانبر است
و به همین دلیل وزیر خارجه معافیتها را برای ۹۰
روز دیگر تمدید کــرد ».با این حال ،وزارت خارجه

آمریکا میگوید که این معافیتها« ،اجــازه انتقال
وجوه به ایران را نمیدهد» و برای بازپرداخت به آن
دسته از شرکتهای ژاپنی و کرهای مورد استفاده
قرار میگیرد که قبل از تشدید تحریمهای دولت
ی را به ایران
قبلی آمریکا ،اقالم و خدمات غیرتحریم 
صــادر کــرده بودند.این خبر در حالی منتشر شده
که «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز
سهشنبه گفته بود واشنگتن در حال انجام مذاکرات
غیرمستقیم اما فعال با ایران در باره مبادله زندانیان
است .وی افزود  :این مذاکرات جدای از مذاکرات
درباره احیای توافق هستهای ایران بوده و واشنگتن
به دنبال آزادی شهروندان خود در ایران در سریع
ترینزمانممکناست.یکمنبعآگاهنیزبهخراسان
گفتکهتمدیدمعافیتهایتحریمیآمریکابرایکره
جنوبیوژاپنارتباطیبهمذاکراتوینوبرجامندارد
وبیشتردرچارچوبپروندهتبادلزندانیاناست.
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نگاه سوم

وزیر اطالعات برای دیدار با مقامات عراقی به
بغداد سفر کرده است .سید محمود علوی در بدو
ورود به بغداد در محل شهادت سردار سلیمانی و
ابومهدی مهندس حضور یافت و به مقام شهدای
مقاومت ادای احترام کرد /.همشهری آنالین

توئیت سیاسی

چهره

واکنشجنیدیبهسوالهایمجمعدرباره
 FATFوشکایتنمایندگانازروحانی
محمدی-معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان
جلسه هیئت دولــت در جمع خبرنگاران دربــاره
سرنوشت  FATFگفت :دولت تمام اقدامات الزم
را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده
است .شنیدم گفته شده به برخی ســواالت پاسخ
داده نشده یا دیر پاسخ ها ارسال شده که تا آن جایی
که من می دانم اوال سواالت اواخر اسفند برای ما
فرستاده شده و در روزهای ابتدایی سال یعنی دهم
_دوازدهمفروردینپاسخ(ازسویدولتبهمجمع)
فرستاده شده است.وی درباره شکایت نمایندگان
از رئیس جمهور طبق ماده  ۲۳۴نیز تصریح کرد:
ما توضیحاتی دربــاره مــاده  ۲۳۴دادیــم ،قبال هم
گفتم ماده  ۲۳۴آیین نامه داخلی مجلس با قانون
اساسی هماهنگ نیست چون قانون اساسی در
اصل  ۶۶چارچوب آیین نامه داخلی را مشخص
کرده است .موضوع آیین نامه داخلی درباره تعیین
رئیسمجلس،هیئترئیسهکمیسیونهایمجلس
ودورهتصدیکمیسیونها،امورمربوطبهمذاکرات
وامورانتظاماتمجلساست بنابراینتنظیمروابط
قوایسهگانهدرچارچوبقانون
اساسیاستنهدرچارچوب
آیین نامه داخلی مجلس.
عالوه بر این از نظر محتوا
خــیــلــی از گـــــزارش ها
مستندیندارد.

