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آغاز توقف برخی
تعهدات برجامی ایران

...

ویژه های خراسان
تکذیب سفر یک مقام عالی رتبه
قطری به تهران

روایت هایی از حاشیه دیدار کارگزاران نظام با رهبر انقالب

وحدتحولامام

ایسنا  -روزنامهالقدسالعربیمدعیشدکه
سه روز پیش محمد بن عبدالرحمن آل ثانی،
وزیر خارجه قطر در سفر غیرعلنی به تهران
آمده و با ظریف ،وزیر خارجه ایــران دیــدار و
گفتوگو کــرده است.اما یک منبع رسمی
ایرانی در گفت وگو با بی بی سی این خبر را
تکذیب کرد .ادعــای این رسانهها در حالی
مطرح میشود که ظریف طی روزهای اخیر
درسفروخارجازکشوربودهاست.

هشدارسفیرسابقآمریکا:تحریم،
ایرانیانرابهزانودرنمیآورد
ایرنا  -سفیر پیشین آمریکا در امارات  ،پیش
فرض های دولت ترامپ درباره مردم ایران را
نادرستدانستوگفت:تحریم،ایرانیانرابه
زانودرنمیآوردواقدامنظامیبرایآمریکایی
هاهزینهزاست«.ادواردواکر»افزود:ترامپو
خدمه هایش بر این فرض هستند که ایرانی
ها منافع ملی را برای منافع شخصی قربانی
خواهندکرد.مننمیتوانماینرابپذیرم.

چهره ها و گفته ها
عبدالباری عطوان تحلیل گر برجسته
مسائل منطقه ای نــوشــت :آمریکا با
حمله به ایران؛ چه به صورت محدود وچه
گسترده ،درهــای جهنم را به
رویخودومتحدانعربشدر
منطقهخواهدگشود.
/ایرنا
محسنهاشمیرئیسشورایاسالمی
شهر تهران با بیان این که اختالف بین
جناحهای سیاسی تمام نشدنی است،
افـــزود :بــا ایــن حــال در شــرایــط کنونی
همگرایی و همصدایی همه
گـــروههـــا و جــنــاحهــای
سیاسی در برابر دشمن
ضروری است/ .
فارس

دیــدار رمضانی رهبر معظم انقالب با مسئوالن نظام با حضور
شخصیت های متنوع سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی به سیاق
سال های گذشته برگزار شد .براساس تصاویر منتشر شده از این
مالقاتساالنه،عالوهبرسرانقوا،رئیسمجلسخبرگانرهبری،
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،فرماندهان ارشد نیروهای
مسلح ،معاون اول رئیس جمهور ،وزیــران و نمایندگان مجلس
شورایاسالمینیزحاضربودند.علیشمخانیدبیرشورایعالی
امنیت ملی نیز که مدتی در رسانه ها حضور نداشت ،در این دیدار
تصاویرشمنتشرشد .براساستصاویریکهازایندیدارمنتشرشد
ازشخصیتهای اصالحطلب،مسعودپزشکیان،محمدرضاعارف،
علیمطهری،محمدعلیابطحی،محمودصادقی،رسولمنتجب
نیا ،عبدا ...جاسبی ،پیروز حناچی ،سیدهادی خامنه ای ،مسجد
جامعی،حمیدانصاریومحسنهاشمیومحسنرهامیدرمیان
جمعیت دیده شدند .از دیگر چهره های سیاسی حاضر در دیدار
رمضانی رهبر انقالب با مسئوالن نظام می توان به سعید جلیلی،
محمدباقرقالیباف  ،محمدرضاباهنر،علیباقری ،محموداحمدی
نژاد  ،غالمحسین الهام و مصطفی میرسلیم نام برد .از شخصیت
هایهنرینیز ابراهیمحاتمیکیاکارگردان،سیدمحمودرضوی
تهیه کننده سینما،نجم الدین شریعتی مجری برنامه سمت خدا،
محسن مقصودی مجری برنامه ثریا ،وحید جلیلی فعال فرهنگی
وسعیدحدادیانمداحاهلبیت(ع)دیدهشدند.
▪روایتابطحیازگفتوگوبارهبرانقالب

برخیچهرههایحاضردرایندیدارهم،موبایلشانرابازکردندودر
فضایمجازیازایندیدارنوشتند.محمدعلیابطحیازچهرههای
برجسته اصالحات در یادداشت کوتاهی درباره این دیدار نوشت:
دیدار رمضانی رهبری معظم با مسئوالن نظام و دست اندرکاران
حکومت ،امسال در شرایط پر هیاهو و در اوج رجز خوانی آمریکا و
توجههمهدنیابهایرانبسیارمهمبود.ویافزود:منامسالازدعوت
بهاینجلسهخوشحالترازدفعاتپیش بودمتاروشنشوددربرابر
تهدیدات سنگین دشمنان ایران پشت سر رهبر کشورم هستم و

از هیاهوی خشونت آفرین و جنگی ضد ایرانی آمریکا وترامپ و هم
پیمانانمنطقهایشاننفرتدارم.ابطحیدرپایاننیزتصریحکرد:
بعدازسالهابهلطفیکیازاعضایدفترایشانرفتمجلووازنزدیک
سالمواحوالپرسیکردموایشانبهرسمقدیمابرازلطفکردند.
▪ضرغامی:رئیس جمهور پیشنهادهایی داد که قرار شد به آن
عملکنند!

عزتا...ضرغامیرئیساسبقصداوسیمانیزکهبهتازگیبگومگوی
اوبارئیسجمهورحواشیهایمختلفیبههمراهداشتدرتوئیتی
درباره این دیدار نوشت« :دیشب در سیمای رهبر انقالب ،همان
والیتفقیهیرادیدمکهامامسفارشآنرامیکردند.دلهاراگرمو
همهرابهخطکردند.رئیسجمهورهمپیشنهادهاییدادندکهقرار
شدبهآنعملکنند!»
▪وقتیعلیالریجانیکمیجابهجاشد!

محمدرضا سرشار نویسنده مشهور به «رضا رهگذر» نیز در پست
اینستاگرامخودحواشیمختصریازایندیداررامنتشرکرد.اوبدون
آن که به نام سید حسن خمینی اشاره کند با اشاره به ورود با تأخیر
«یکی از منسوبان امام» در جلسه و قرار گرفتن در جایگاه مسئوالن
ارشد نظام نوشت« :ظاهرا آنجا جا هم نبود ،و رئیس مجلس مجبور
شدبلندشودوقدریخودرابهراستبکشد،تاجابرایاوبازشود».
▪#برخورد_اراده_ها

در توئیتر و اینستاگرام نیز کاربران
هشتگ «بــرخــورد اراده هــا» را
براساساینبخشازجمالترهبر
انقالب که «این برخورد ،برخورد
ارادههــــا اســـت؛ ایــن رویــارویــی،
رویارویی ارادهها است؛ و اراد ه ما از
آن ها [آمریکا] قویتر است» بارها
بازنشرکردند.

تسنیم-یکمقاممطلعدرسازمانانرژیاتمیازآغازتوقفبرخیتعهداتبرجامیبراساسدستورشورایعالیامنیتملیخبرداد.اینمقام
آگاهکهنامشذکرنشدهافزود:توقفبرنامههایمربوطبهرعایتسقفتولیداورانیومغنیشدهوهمچنینتولیدبدونمحدودیتآبسنگیندر
تاسیساتاراککهدردوره ۶۰روزهمربوطبهگاماولبرانجامآنتاکیدشده،برنامههاییاستکهباجدیتدنبالمیشود.

گزارش ها از برنامه ریزی فراکسیون ها برای
انتخابات هیئت رئیسه مجلس

رقبایالریجانیازراهمیرسند
بانزدیکشدنبهموعدبرگزاریانتخاباتهیئترئیسهچهارمینسال
مجلس دهم ،کم کم چهره های رقیب الریجانی نیز مشخص تر می
شوند.براساسگزارشهایمنتشرشدهسهفراکسیوناصلیمجلس
یعنینمایندگانوالیی،مستقلینوامیدباتشکیلکمیتههاییدرحال
بررسی نحوه مشارکت در این انتخابات هستند .فراکسیون مستقلین
براساس رویه سه سال اخیر به گفته جعفرزاده ایمن آبادی نایب رئیس
این فراکسیون از علی الریجانی برای ریاست مجلس حمایت خواهد
کرد.همچنینبراساسادعایتسنیم،حمیدرضاحاجیباباییرئیس
فراکسیون نمایندگان والیی تصمیم گرفته تا نامزد ریاست مجلس
شود و این فراکسیون نیز مصمم است که فهرست واحدی برای تمامی
اعضای هیئت رئیسه منتشر کند .حاجی بابایی سال گذشته نامزد
پستریاستمجلسشدوکنارهمنکشیدتاالریجانیبراینخستینبار
پس از عارف آرای دوم را به دست آورد اما چون آرای عارف به حد نصاب
نرسید انتخابات مجدد برگزار شد و در این دور با کنار کشیدن حاجی
بابایی ،الریجانی رای آورد .از سوی دیگر محمدرضا عارف در گفت و
گوی کوتاهی درباره احتمال نامزدی اش برای تصدی ریاست مجلس
گفت :در حال کار بهروی این موضوع هستیم .وی ضمن اعالم نظر
نکردنصریحدربارهاینکهبرایاینپستنامزدخواهدشدیاخیر،ادامه
داد:اینموضوعینیستکهدریکجملهبگویمکهنامزدریاستمجلس
میشومیاخیر.بااینحالعلیاصغریوسفنژادعضوفراکسیونامید
در پاسخ به این پرسش که آیا فراکسیون امید برای ریاست مجلس هم
نامزدمعرفیمیکندیاخیر؟افزود:برخیازاعضایفراکسیونبهآقای
عارفپیشنهادکردهاندتابرایریاستمجلسنامزدشوداماآقایعارف
ازاینکارامتناعکردهوشخص ًاعالقهمندنیست.عضوفراکسیونامید
مجلستصریحکرد:البتهتصمیمگیریدراینبارهنیازبهتصمیمگیریدر
مجمععمومیفراکسیوندارد .بهگفتهیوسفنژادقراراستفراکسیون
امید در جلسه هفته آینده درباره معرفی نامزدها تصمیم گیری کند .با
این حال جالل میرزایی رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید گفت:
آقایعارفهمانندسالهایقبلباموافقتورأیمجمععمومینامزد
خواهدشد.فراکسیونامیدقطعابرایهیئترئیسهبرنامهداردوفعال
برایندتصمیمات(ونهتصمیمقطعی)برایناستکهبافهرستمستقل
واردانتخاباتشود.روزنامهسازندگینیزدرگزارشیازاحتمالحضور
مصطفی کواکبیان و احمد مازنی به ترتیب برای نامزدی در جایگاه
ریاستونایبرئیسیمجلسخبرداد.درنهایتبایدمنتظرروز 5خرداد
بودودیدآیاریاست 11سالهالریجانیبرمجلسپایانخواهدیافتیااوبه
رکوردطوالنی 12سالریاستپارلمانایراندستمییابد؟

...

گفت و گو

ابراهیمیان:بعیداستطرحاستانی
شدنانتخاباتبهاسفندبرسد
انوار  -ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای
نگهبان گفت :بعید است که طرح استانی
شدن انتخابات مجلس به انتخابات اسفند
مجلس شورای اسالمی برسد.در همین
حال سخنگوی شــورای نگهبان از وجود
ابهامات در شیوه های اجرایی این طرح خبر
داد .به گزارش ایسنا در این باره  ،عباسعلی
کــدخــدایــی در توئیتی دربــــاره بررسی
استانی شــدن انتخابات نوشت:استانی
شدن انتخابات در قالب اصالحیه قانون
انتخابات ساعتها در ش ــورای نگهبان
مورد رسیدگی قرار گرفت و همچنان ادامه
دارد؛ کلیات این طرح قابل قبول است اما
شیوههای اجرایی آن ابهاماتی دارد .به نظر
میرسد در مواردی حقوق رای دهندگان و
نامزدها نادیده گرفته شده و ناقض عدالت
انتخاباتی است.در همین حال نجات ا...
ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان
در گفت و گو با خراسان در این باره که گفته
شد کلیات طرح استانی شدن انتخابات
قابل قبول است اما شیو ههای اجرایی آن
ابهاماتی دارد ،افــزود  :ببینید تنها بحث
اجــرا نیست  ،شــورا مــاده به مــاده طــرح را
بررسی کرده و درباره تطبیق آن ها با قانون
اساسی و شرع نظر داده می شود .بنابراین
هنوز دربــاره جزئیات این طرح نمی توان
اظهار نظر کرد.

