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اخبار

پاسخ دولت به جوسازی های رسانه ای؛

روحانی دستور اجرای برنامه ششم توسعه را
صادر کرده است

پایگاه اطالع رسانی دولت اعالم کرد:در روزهای اخیر شاهد
جوسازی برخی رسانههای خاص در مورد صدور دستور اجرای برنامه
ششم توسعه به دستگاههای اجرایی هستیم و این در حالی است که
 ۲۵اردیبهشت ماه امسال معاون پارلمانی رییس جمهور در جمع
خبرنگاران اعالم کرد« :رییس جمهور برنامه ششم را به هیات دولت
ابالغ کرده است».به گزارش پایگاه اطالعرسانی دولت ،الیحه برنامه
پنج ساله توسعه ششم از سوی دولت به مجلس نهم داده شده بود،
اما رسیدگی به این الیحه به مجلس دهم موکول شد با وجود رعایت
نشدن نکات مورد نظر دولت در تصویب این الیحه ،وقتی برنامه ششم
تبدیل به قانون و ایرادات آن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام
رفع شد ۲۸ ،اسفند ماه سال  ۱۳۹۵علی الریجانی ،رییس مجلس
قانون برنامه ششم را به رییس جمهور ابالغ کرد .اسناد این ابالغ و نامه
رییس مجلس و ثبت آن در روزنامه رسمی موجود است .ابالغ برخی
قوانین در مواقعی که با ازیاد قوانین برای ابالغ مواجه هستیم مسبوق
به سابقه بوده و از نظر قانونی هم ابالغ قانون از سوی رییس مجلس
الزم االجرا است .بنابراین این قانون بعد از ابالغ رییس قوه مقننه برای
همه دستگاه ها الزم االجرا بوده و جوسازی ها در این مورد بی معنی
است .از سوی دیگر رییس جمهور هم در جلسات هیات دولت دستور
اجرای این قانون را صادر کرده است .بنابراین اجرای قانون برنامه ششم
توسعه طبق روال در دستور کار دستگاههای مختلف اجرایی قرار گرفته
و جوسازیهای اخیر هم عموما با اهداف سیاسی انجام میشود.
با تایید الریجانی و فراکسیون های مجلس؛

پیش نویس طرح مقابله با
اقدامات خصمانه آمریکا نهایی شد

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
از نهایی شدن پیش نویس طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و
تروریستی آمریکا در منطقه برای ارائه به صحن علنی مجلس خبر
داد.به گزارش ایسنا علیرضا رحیمی در کانال تلگرامیاش با اشاره به
برگزاری چهارمین جلسه بررسی طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و
ن مجلس
تروریستی آمریکا در منطقه با حضور نمایندگان سه فراکسیو 
گفت که مفاد این پیش نویس نهایی شد و این پیش نویس با تایید
رییس مجلس آماده ارائه به صحن خواهد بود.
وی همچنین گفت :درصورتی که کنگره آمریکا طرح تحریمهای
ایران را نهایی کند ،این پیشنویسی در قالب طرح دوفوریتی در
صحن مطرح و رسیدگی خواهد شد.به گفته رحیمی ،براساس اصل
 ۹۷قانون اساسی رسیدگی به طرحهای دوفوریتی در صحن علنی با
حضور اعضای شورای نگهبان خواهد بود تا در همان جلسه نظرات خود
را اظهار کنند .فلسفه حضور شورای نگهبان در طرح های دوفوریتی
اولویت باال و ضرورت تصویب طرح است.وی یادآور شد :بررسی پیش
نویس این طرح دو هفته قبل توسط روسای فراکسیونهای سه گانه به
همراه نمایندگان آنها در حضور رییس مجلس آغاز شد.رحیمی در پایان
گفت که پیش بینی میشود این طرح با حداکثر آرا و به طور اجماعی
در صحن به تصویب نمایندگان برسد.
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خبر

الریجانی:وزیرانآیندهشجاعتحلمشکالتراداشتهباشند

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :ما در دولت آینده
احتیاج به وزرایی داریم که شجاعت حل مشکالت را داشته
باشند و فقط به درد و دل در جلسات اکتفا نکنند.
به گزارش ایرنا ،علی الریجانی در مراسم هشتمین
کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد گفت:
ما بدون اصالح برخی نظامات نمی توانیم توسعه و پیشرفت
موفق داشته باشیم یعنی با این حجم دولت و با این نظام
پیچیده دیوانی و این نظامات بودج ه ریزی نمی توانیم در
توسعه توفیقی داشته باشیم.
وی ادامه داد  :آن جهش هشت درصد که در قانون
بودجه آمده ،احتیاج به هفت تا هشت اصالح در نظامات دارد
و امیدوارم دولتی که می آید تازه نفس وارد این مرحله شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود :وزرای آینده باید
این شجاعت را داشته باشند که وقتی مشکلی پیش روی
خود می بینند به سمت حل آن بروند نه اینکه این مشکالت
باشد و در جلسات درد و دل کنند .ما االن احتیاج به این
نداریم.
الریجانی اضافه کرد :ما مشکالت پیچیده ای داریم.
اگر می خواهیم جهش هشت درصدی داشته باشیم و در
صادرات تحولی بوجود آید و بودجه ما کامال از نفت منفک
شود باید در نظامات اصالحاتی انجام دهیم که یکی از آن ها
اصالح نظام بودجه است.
وی افزود :موضوع کنفرانس بین المللی بودجه ریزی بر
مبنای عملکرد موضوعی مهم و مورد اهتمام همه است و در
قانون برنامه ششم هم در ماده  7به آن تاکید شده است البته
در برنامه های گذشته هم بر نظام بودجه ریزی تاکید شده
که سازوکار و تحوالتی در کشور نیاز دارد که این دو باید باهم
صورت بگیرد ؛ البته کار ساده ای نیست ولی کار مهمی است.
الریجانی با بیان این که یک نگاه کلی به وضعیت کشور
عزم همه را به سمت این کار سوق می دهد ،افزود :اولین
مساله این است که برای بودجه جاری کشور سهم قابل
توجهی از نفت باید استفاده شود که روش درستی نیست.
خیلی از کشورها بودجه کارهای دیوانی خود را بدون نفت
انجام می دهند.
رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد:نفت یک
سرمایه است باید صرف امورزیربنایی و توسعه ای کشور
شود ولی ما مجبوریم نفت را در بودجه جاری کشور مصرف
کنیم  ،خود این نشان می دهد که یک خلل جدی در نظام
کشور از نظر بودجه ریزی و امور دیوانی کشور وجود دارد که
احتیاج به بحث ندارد.
وی گفت :نکته دوم حجم وسیع دولت است .به هر
حال ما باید خدماتی به مردم بدهیم .این خدمات باید قابل
قیاس با کشورهای دیگر باشد .ما موارد عدیده ای داریم

که کشورهایی که جمعیتی کمتر از ما دارند خدمات نسبتا
خوبی ارایه می کنند ولی حکمرانان و کارکنان در آنجاها
خیلی کمتر هستند.
الریجانی در ادامه گفت :بعضی از آمارها نشان می دهد
که این امور دیوانی مفصل خودش مانع پیشرفت شده است
و عالوه بر این که هزینه ها را زیاد کرده است خودش مانعی
شده است.
وی  ،زمان برای سرمایه گذاری را یکی از پارامترهایی
دانست که نشان می دهد کشوری سرزنده برای تولید و کار و
توسعه است و افزود :به لحاظ زمان برای سرمایه گذاری  ،در
منطقه بین  20کشور ،پانزدهم هستیم یعنی اینکه ما خیلی
مشکل داریم و در جهان هم از بین  138کشور ،کشور 87
هستیم .پس مشخص است که زمان برای سرمایه گذاری ما
دچار مشکل است.
رییس مجلس افزود :وقتی کاوش می کنیم می بینیم
همین امور دیوانی خیلی جاها مانع سرمایه گذاری شده
است .دیسیپلین هایی به وجود می آورد که عمال زمان
سرمایه گذاری را افزایش می دهند.
الریجانی ادامه داد :در شفافیت سیاستگذاری در بین
 20کشور منطقه ،ما هجدهمین مرتبه را داریم و در بین
 138کشور در جهان  136 ،هستیم .بنابراین از این جهت
ضعف جدی داریم ،این قسمت دیوانی ما کمکی نکرده است
که سیاستگذاری شفاف شود ،گاهی پنهانکاری شده است.
وی گفت :نرخ بیکاری در منطقه در بین  20کشوری
که بررسی شده است ما نهمین هستیم و در بین  105کشور
جهان ،نودمین هستیم و از نظر رشد ناخالص داخلی که
خیلی مهم است در بین  24کشور منطقه ما دهمین هستیم
و در بین  191کشور جهان  84 ،هستیم.
الریجانی ادامه داد :در جذب استعدادها در بین 20

بوریس جانسون:

صالحی :برجام نمره قبولی گرفت

برجام بهترین گزینه برای جامعه جهانی است

وزیر خارجه انگلیس بهمناسبت دومین سالروز امضای برجام،
ضمن تاکید بر کارآمدی برجام ،اعالم کرد که این توافق بهترین گزینه
برای جامعهی جهانی است.به گزارش ایسنا به نقل از واشنگتن پست،
وزیر امور خارجه انگلیس با انتشار بیانیهای به مناسبت دومین سالروز
امضای برجام ،گفت :انگلیس به همراه سایر اعضای جامعه جهانی به
تالش ادامه خواهد داد تا تضمین کند اجرای توافق به موفقیت منجر
خواهد شد و دستاوردهای واقعی برای امنیت جهانی و منع گسترش
هستهای در کنار منافع ملموس برای ایرانیان خواهد داشت.در ادامهی
این بیانیه آمده است :تصور کنید که مقامات ایران تنها چند هفته یا
چند ماه با دستیابی به سالح هستهای فاصله داشتند ،در آن صورت
یک مشکل جدید به بحرانهای خاورمیانه اضافه میشد .به نظر ما
برجام موثر بوده است و بهترین گزینه برای جامعهی جهانی است.به
گزارش ایسنا ،مقامات جمهوری اسالمی ایران همواره ضمن تاکید بر
صلحآمیز بودن برنامهی هستهای کشورمان ،ادعاهای واهی غربیها در
اینباره را رد کردهاند.این بیانیه میافزاید :ایران پیش از امضای برجام
در حال ساخت سانتریفیوژهای بیشتر بود و ممکن بود زمانی که برای
ساخت سالح هستهای نیاز دارد ،تا چند هفته کاهش یابد .امروز ایران
به واسطهی برجام حداقل یکسال تا ساخت سالح هستهای فاصله
دارد .بازرسیهای انجامشده نشان میدهد که تاکنون ایران به برجام
پایبند مانده است.به گفتهی جانسون ،ایران بدون وجود برجام بیشترین
آزادی عمل را در برنامهی هستهای خود مییافت .برجام هرگز قرار نبود
همهی مشکالت ما با ایران را حل کند .هم اکنون دخالتهای ایران
باعث ایجاد بحران در یمن و سوریه شده است .من احساس آمریکا
نسبت به نقش مداخلهجویانه ایران در منطقه را درک میکنم و انگلیس
کنار این کشور در مقابله با دخالتهای ایران در منطقه خواهد ایستاد.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که غرب پشتیبانی تسلیحاتی و مالی
از تروریسم را توسط برخی کشورهای عربی منطقه نادیده میگیرد.
رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:

وزیر اصالحطلب کارآمد را به فردی با خط و
ربط نامعلوم ترجیح میدهیم

رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس شورای اسالمی با اشاره
به فعالیت کمیته  ۱۵نفره این فراکسیون برای تعامل با دولت در مورد
کابینه دوازدهم گفت که با اعالم نهایی گزینههای پیشنهادی کابینه
نظر این فراکسیون در این زمینه اعالم خواهد شد.حمیدرضا حاجی
بابایی در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد :کمیسیون  ۱۵نفره نمایندگان
والیی دیروز تشکیل جلسه داد و این جلسات این هفته هم در رابطه
ی آنها ،بررسی
با نحوه انتخاب وزرا ،تعامل با دولت در این زمینه ،معرف 
صالحیتهایشان و مدیریت مخالفین و موافقین و رأی نمایندگان در
صحن علنی ادامه خواهد یافت.وی افزود :فراکسیون نمایندگان والیی
در تمام مراحل سعی میکند تشکیل یک دولت کارآمد و ارزشی را
دنبال کند و بر اساس این مالک و معیار جلو خواهیم رفت .البته تاکنون
گزینههای پیشنهادی در حد شایعه مطرح هستند و وقتی قطعی شوند
جمعبندی فراکسیون در این زمینه انجام و نظر نهایی اعالم خواهد
شد.رئیس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس با بیان اینکه خط قرمز
این فراکسیون در مورد وزرای کابینه دوازدهم کارآمدی و حرکت در
چارچوب نظام است ،خاطرنشان کرد :اگر وزیر پیشنهادی یک انسان
مومن ،متدین و بدون حاشیه اصالحطلب باشد ما او را به فردی که
معلوم نیست چه خط و ربطی دارد ترجیح میدهیم.

تالش میکنیم دولت دوازدهم با ساختاری
جدید شکل بگیرد

معاون پارلمانی رییسجمهور گفت :منتظر هستیم در صحن
علنی مجلس الیحه تفکیک سه وزارتخانه تعیین تکلیف شود.
حسینعلی امیری در گفتوگو با ایلنا ،درباره مخالفت کمیسیونهای
تخصصی با تفکیک وزارتخانهها گفت :دولت الیحه خودش را
به مجلس شورای اسالمی داده است و از آن دفاع خواهد کرد.
او افزود :کمیسیون اجتماعی که اصلیترین کمیسیون است ،به
همراه کمیسیون برنامه و بودجه موافقت خود را اعالم کردهاند اما
برخی هم مخالف این طرح هستند.امیری درباره اینکه این الیحه
تا قبل از معرفی کابینه به سرانجام میرسد یا خیر ،عنوان کرد:
منتظر هستیم این الیحه در صحن علنی مجلس مطرح و تعیین
تکلیف شود.معاون پارلمانی رییسجمهور خاطرنشان کرد :تالش
داریم مجلس نسبت به این الیحه نظر نهایی خودش را اعالم کند
تا سرانجام دولت دوازدهم با ساختاری جدید شکل بگیرد.

کشور منطقه نوزدهمین هستیم و در بین  138کشور 126 ،
هستیم .پس این سیستم بزرگی که به عنوان امور دیوانی
داریم کمکی به وضعیت و شان توسعه کشور نکرده بلکه
خیلی جاها اگر تحلیل شود موانعی هم به وجود آورده است.
وی ادامه داد :کاهش وابستگی به درآمد نفتی و
دست یابی به رشد  8درصدی به اصالح نظامات نیاز دارد
که امیدوارم نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تهیه و به
مجلس ارسال شود تا پایه ای برای نظام بودجه ریزی کشور
شود.وی در ادامه به فاصله بین اهداف برنامه و بودجه و
عملکرد آن اشاره کرد و گفت :برنامه های  5ساله که انجام
شد مالحظه کنید ضریب تحقق برنامه و بودجه زیاد نیست
که دلیل آن در بعضی موارد اهداف آن درست تنظیم نشده
و در خیلی موارد دیگر ناتوانی و کارآمدی ضعیف است یعنی
این سیستم وسیع است ولی کارآمدی اش ضعیف است.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :نتیجه این شد
که در همین بودجه امسال که تصویب کردیم 90 ،درصد
بودجه سال  96به بودجه جاری اختصاص یافته است یعنی
این که پول نفت هزینه برای بودجه جاری می شود.
الریجانی گفت :باید اهتمام شود که مصرف بودجه
درست انجام شود تا از هزینه های زائد کاسته شود و
کارآمدی افزایش یابد.
وی به لزوم طی مسیر دیگری در ساختار حکمرانی در
کشور اشاره کرد و گفت :در  100سال اخیر دو ساختار در
حکمرانی دنیا وجود داشته یکی نظام های سوسیالیستی
و کمونیستی است که براساس تفکر خود معتقد بودند که
دولت ها عامل ایجاد عدالت در جامعه هستند و در جامعه
مساوات حکمفرما شود.
رییس مجلس شورای اسالمی افزود :البته این سیستم
آزادی افراد را سلب کرده که در شوروی سابق و بلوک شرق

نیز این رویه را طی کردند که هم اکنون ناتوانی این روش
روشن شده و از ابتدا مشخص بوده که دولت هایی که آزادی
مردم را سلب می کنند راه به جایی نمی برند.
وی به ساختار دوم نظام حکمرانی در دنیا طی 100
سال گذشته اشاره کرد و گفت :نظام لیبرال که در کشورهای
غربی و اقمار آن ها دنبال شد عملکردش بر محور فکر و
آزادی عمل بود  .از منظر آن ها یک کشور موفق باید آزادی
فکر و اقتصادی داشته باشد.
الریجانی افزود :براساس تفکر لیبرالی مسیر آزادی افراد
و تامین امنیت سرمایه گذاری راه عدالت ،توسعه و پیشرفت
کشورها است.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :در سی و چند
سال اخیر نظریه ای در زمینه حکومت خوب مطرح شده
که بر عدالت تاکید داشته و کانون خود را بر عدالت قرار
داده است که براساس این نظریه نخستین موضوع در عدالت
بحث آزادی است.
وی گفت :براساس این نظریه در تصمیم گیری های
حاکمیتی باید نفع اکثریت مورد توجه قرار گیرد که این
محور از ساختارهای حکمرانی گذشته متفاوت است.
الریجانی به محور قرار گرفتن عدالت در نظریه های
اسالمی اشاره کرد و افزود :عدل و داد پایه حکمرانی
پیامبران بوده است ،حال این سوال مطرح می شود که آیا در
درون این عدالت آزادی وجود دارد که باید پاسخ گفت ،بله
آزادی به نحو عام وجود دارد و بر این موضوع که هر فردی
استعدادهایی دارد که باید براساس آن دریافتی مناسب
داشته باشد تاکید می کند.
رییس قوه مقننه در ادامه گفت :موضوع قانون باید برای
همه یکسان باشد و در نظریات فیلسوفان ابتدایی آمده است.
در عدالت باید سمت گیری و جهت به سوی محرومان باشد
و حکومت باید حداقل ها را برای افراد ضعیف تامین کند.
الریجانی در ادامه گفت :اگر ما مفهوم عدالت را قبول
کنیم معنایش این است که دولت ما نباید دولت حداکثری
باشد به این نحو که باید بگذاریم مردم انتخاب کنند و آزاد
باشند .در اقتصاد و تحصیل آزاد باشند و این سیستم های
دیوانی نباید جایگزین آنها شوند.وی در ادامه به مبنا قرار
گرفتن اصل  44قانون اساسی در اقتصاد کشور اشاره کرد
و گفت :اجرای اصل  44مبنا قرار گرفته اما سیستم دیوانی
تغییری نکرده است ،به طور مثال یک نیروگاه از بخشی جدا
شده و به بخش دیگر تحویل داده شده است.
رییس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :باید
مشکالت بودجه ریزی کشور شناسایی شود .به اندازه
کافی شواهد و قرائن برای اصالح نظام بودجه ریزی کشور
وجود دارد که متناسب با آن تدابیر الزم اندیشیده شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت :در مجموع عملکرد برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) از  100امتیاز ،حداقل  70است؛ بنابراین برجام نمره قبولی گرفته
است.
علی اکبر صالحی در یازدهمین همایش اساتید و دانشجویان ایرانی خارج
کشور ،در مشهد افزود :در زمینه  30درصدی که اختالل در عملکرد برجام ایجاد
می کنند نیز باید با آمریکا مذاکره کرد ،فشار آورد .اهرم وارد آوردن این فشار را هم
در اختیار داریم که بقیه آن به تصمیم حاکمیت و نظام است.
وی ادامه داد :راجع به برجام بحثهای زیادی شنیده ایم اما باید منصفانه
بر مبنای واقعیتهای موجود شرایط را ارزیابی کرد .بر این اساس فرض کنید اگر
برجام نبود و با حضور فردی مثل ترامپ و اجماع جهانی آن زمان کشورهایی چون
انگلیس ،روسیه ،فرانسه و چین چه می کردند .چنانکه آن زمان روسیه به راحتی
اس  300را با وجود تعهدش به ما تحویل نداد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت :آنانکه به برجام ،تالشها و اقدامات برای
به نتیجه رسیدن آن غیرمنصفانه می نگرند بگویند باید چه کار و اقدامی انجام می
دادیم که همه چیز را حفظ کرده ،هیچ چیز به طرف مقابل نمی دادید و آنان از
شما عذرخواهی می کردند؟
وی افزود :این مباحث خیلی خوب است ،اما بگویید چگونه و چه باید انجام
می شد؟ به ما بگویید چه باید به آمریکاییها عرضه می کردیم؟
صالحی ادامه داد :من مسئول فنی برجام بودم .آن زمان که با آمریکاییها
مذاکره و صحبت می کردم آیا صنعت هسته ای ارث پدری و ملک تلق من بود که
هر چه آمریکا بگوید و بخواهد ،بگوییم :چشم؟ آیا این نظام هیچ متولی نداشت که
یک نفر از سوی نظام برود و هر چه بخواهد بکند که به نتیجه برسد؟
وی گفت :من و بقیه اعضای تیم مذاکرهکننده با دستورالعملی برای برجام به
آن مذاکرات رفتیم و نظام برای ما کف تعیین می کرد .اینها را تاریخ خواهد نوشت
و زمانی همه این مباحث روشن می شوند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود :این کف در بحث سانتریفیوژ بر روی
چهار هزار ماشین تعیین شد و ما  6هزار دستگاه را تثبیت کردیم .در موضوع فردو
هم این مشخص شد که جسد چند صد ماشین روی استندها باقی بماند که ما هزار
ماشین فعال را که کار می کرد گرفتیم بگونه ای که اگر همین فردا اراده کنیم،
اورانیوم می سازیم.
وی ادامه داد :کل اورانیوم تولیدی ما  550تن از ابتدای خلقت حضرت آدم
تا امروز بود و طی همین دو سال  360تن به ذخایر و ظرفیت راهبردی خود در
داخل اضافه کردیم .در حالی که پیش از آن یک گرم اورانیوم از بیرون به ما نمی
دادند .صالحی گفت :آنان می خواستند تحقیق ،توسعه ،اکتشاف ،استخراج و رآکتور
و غیره نداشته باشیم اما امروز همه را در اختیار داریم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت :اگر برجام برای آمریکاییها مطلوب
است و عمال صنعت هسته ای ما را متوقف کرده پس چرا ترامپ و اسرائیل تا این
حد ناراحت هستند؟
وی افزود :از طرح برخی مباحث در داخل تعجب می کنم .چرا ترامپ آن
برجام را بدترین قرارداد تاریخ آمریکا می داند؟ آیا بخاطر آن است که صنعت هسته
ای ما را متوقف کرده است؟ نه آنان می گویند چه کرده اید که ایران همچنان
صنعت هسته ای خود را دارد و در آستانه تولید اورانیوم غنی شده است.
صالحی ادامه داد :در همین فاصله انجام برجام ،قرارداد دو نیروگاه هسته ای و
 10میلیارد دالر پروژه در این حوزه در کشور منعقد شده است .منصفانه و وجدانی
قضاوت شود آیا صنعت هسته ای ما متوقف شده؟ آیا نظام مسئول ندارد و می
گذارد صنعت هسته ای متوقف شود؟
وی گفت :آیا اینکه بعد از برجام تولید نفت کشور از یک میلیون بشکه به سه
میلیون  900هزار بشکه رسیده و صادرات نفت بیش از  2.5میلیون بشکه شده و
اجازه ندادیم دشمنان و مخالفان ما بازار را در کنترل و اختیار بگیرند و جلوی فساد
در فروش نفت گرفته شده ،ایراد و اشکال دارد؟
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود :آن زمان چقدر این در و آن در می
زدیم که چند دالر پول فروش نفت را به داخل کشور بیاوریم .امروز پول به سهولت
وارد کشور می شود و نفتکشها و کشتیرانی ما آزاد شده و بانکهای بزرگ آرام آرام
وارد صحنه می شوند .اینها نتیجه تالشها در سرانجام برجام است.
وی ادامه داد :هر چند در این میان معتقدم می توانستیم بهتر از این هم عمل
کنیم و بارها هم گفته ام هر بار وارد مذاکره شویم بهتر عمل خواهیم کرد .ما که
خدا نیستیم به کمال رسیده باشیم.
صالحی گفت :امروز ما نمی فهمیم چه می گوییم ،نقد هم می کنیم و نمی
فهیم چه نقد می کنیم اما تاریخ نشان خواهد .امیدوارم ترامپ برجام را پاره کند.
آن زمان خواهید فهمید.
وی افزود :این ملت تازه آرام گرفته و روی آرامش را می بیند حال آنکه آن
زمان ما دریک چالش خطرناک بودیم .آیا عاقل خود را در معرض خطر قرار می
دهد .ما عاقل و آماده خطر هستیم اما خود را در معرض خطر قرار نمی دهیم.
* آمریکا چوب الی چرخ می گذارد اما همکاری با اروپاییها باال است
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه سخنانش در همایش اساتید و

دانشجویان ایرانی خارج کشور ،در مشهد پیرامون پرسش یکی از حاضران مبنی
بر طرح حقایق برجام نیز پاسخ داد :دو سال قبل وقتی برجام آماده و اجرایی شد
دو موضوع را طرح کردم .نخست آنکه آمریکاییها دبه می کنند و از سویی گفتم
بانکهای بزرگ هنوز وارد میدان نشده اند.
وی افزود :بعد از آن رئیس بانک مرکزی و بقیه هم این موضوع را عنوان کردند
که عملکرد آمریکاییها در برجام درست نبوده و رهبر معظم انقالب دقیقا این مطلب
را مطرح کردند که در نوشتن برجام ،البته در بعد تحریم نه از نظر فنی ،مسامحه
و عجله شده است.
صالحی خطاب به آنانکه غیرمنصفانه برجام را نقد و مباحثی در این زمینه
طرح می کنند ادامه داد :شما که مسلمان هستید بروید رآکتور اراک را ببینید با
فتوشاپ بگونه ای قلب رآکتور بتن ریخته اند و به مردم نشان می دهند که این
رآکتور نابود شده در حالی ما  11لوله قلب رآکتور را مسدود کرده ایم و هر وقت
هم بخواهیم می توان این لوله ها را خارج کرد و لوله های جدید جایگزین و رآکتور
را فعال کرد.
وی گفت :آیا این خداترسی ،ادب و اخالق مورد پسند حضرت رسول(ص)
و آیا این اسالم است که به دروغ عنوان می شود و می گویند صنعت هسته ای
متوقف شده است؟
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود :من بارها گفته و می گویم آمریکاییها
در وفای به عهد خود به درستی عمل نکردند .در این بخش در برجام اشکال وجود
دارد و با وجود آنکه مدعی است خالف برجام اقدامی نکرده اما در واقعیت چوب
الی چرخ می گذارند و از این رو رهبر معظم انقالب فرمودند تسامح شده اما این
تسامح را عده ای اینگونه مطرح می کنند که منجر به از بین رفتن صنعت هسته
ای شده است.
وی ادامه داد :حال انتظار نیست از برادرانی که رفت و آمد خانوادگی داریم،
عالم هستند و  40سال همدیگر را می شناسیم بگویند صنعت هسته ای بطور
کامل متوقف شده است.
صالحی گفت :از این رواالن پذیرفته ایم با وجود آنکه صنعت هسته ای چیزی
نیست که به همه نشان داد به آقایان نشان دهیم صنعتی که حساسیت زیادی دارد
و آنان با یک عکس از سانتریفیوژه های ما هزار مطلب را گرفتند و شرایط سالهای
گذشته را ایجاد کردند.
وی افزود :بر خالف آمریکاییها و عهد شکنیهایش امروز با اروپائیان کار می
کنیم و همکاریهای علمی با اروپا آنقدر زیاد شده که نیرو کافی برای این همکاری
در برخی موارد نداریم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد :از همان لحظه اول مذاکره با تاکید
رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه ‹اینها قابل اعتماد نیستند› عمل کردیم و تاکید
بر آن بود بگونه ای عمل کنیم که پلهای پشت سر را خراب نکنیم.
وی گفت :همینگونه هم اقدام شد تا هر وقت اراده کردیم دیگر به گذشته
برنگردیم و امروز اگر قرار باشد برگردیم دیگر به گذشته بر نمی گردیم .رهبر معظم
انقالب ،رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه هم گفته اند اگر آمریکاییها پا فراتر از
حد خود بگذارند طی یک سال و نیم با سانترفیوژهای پیشرفته به یک هزار سو
دست می یابیم.
* اشراف و توجه ویژه رهبر معظم انقالب اسالمی بر صنعت هسته ای
صالحی افزود :شرایط کنونی ما بسیار مطلوب است و تاریخ می تواند ثابت
کند .آن زمان می توان فهمید این ملت چه گاهای بزرگ و با افتخاری آن هم به
اعتبار هدایت و حمایت رهبر معظم انقالب برداشته است.
وی ادامه داد :این صنعت به اعتبار هدایتها و حمایتهای رهبری پیش رفت
و ایشان بارها تاکید کردند امر این صنعت مربوط به نظام است و در تصمیمهای
بزرگ و جدی در این حوزه بدون هماهنگی عمل نشود و در سختترین شرایط در
این حوزه راه را باز کردند و اشراف و توجه ویژه به این صنعت به دلیل جایگاه ویژه
آن دارند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت :از سویی در مجلس شورای اسالمی
کمیسیون امنیت ملی بر این امر نظارت دارد و دکتر عراقچی هر سه ماه با دریافت
گزارشها از مراکز ذیربط به کمیسیون امنیت ملی گزارش می دهد و در واقع طبق
ساز و کاری مشخص بر این حوزه و عملکردها کنترل و نظارت و ارزیابی می شود.
* آمریکا دچار سردرگمی راهبردی است
وی همچنین گفت :از زمان بعث حضرت رسول اکرم(ص) تا فروپاشی
امپراتوری ایران  26سال طول کشید و بعد مدتی امپراتوری رم بیزانس هم
فروریخت و امروز در عصر جدید شاهدیم بعد انقالب اسالمی ایران اتحاد جماهیر
شوروری فروریخت .اکنون هم در شرایطی هستیم که امپراتوری آمریکا دچار تکانه
های شدید و دوقطبی شده و و برای نخستین بار دچار سردرگمی در راهبردهایش
شده است.
صالحی افزود :ترامپ هر روز حرفی می زند .یک روز می گوید برجام را پاره
می کنم ،هیچگاه فرانسه نمی روم و دیروز در پاریس بوده است .نمی داند در مورد
اسرائیل چه کند و هر بار حرفی می زند و در واقع این شرایط بیانگر آن است که
دچار سردرگمی در استراتژی شده است.

وی ادامه داد :در واقع این تکانه ها در آمریکا شروع شده و این سردرگمی
با تزریق استراتژی سردرگمی از سوی کشورهای منطقه همچون عربستان و
رژیم صهیونیستی تقویت می شود چنانکه عربستان با تزریق پول سعی می کند
منافع خود را تامین کند و از سویی صهیونیستها در آمریکا قدرت زیادی دارند و
کشورهای منطقه و همجوار در خلیج فارس که قوت مردم خود را به کام استکبار
می ریزند و این جنایت و فجایع را در منطقه به بار می آورند همه در این سردرگمی
دخیل هستند.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت :منطقه خلیج فارس آبستن حوادث
است .در این میان تفاوت ایران با کشورهای منطقه در آن است که از ابتدای انقالب
بر اصولی استوار و بدان پایبند بوده و همین پایبندی به اصول که نمود آن در عرصه
سیاست خارجی است برای ما شاید مقطعی و کوتاه مدت زیان و هزینه داشته اما
در بحث برآورد هزینه فایده منافع آن خیلی بیشتر بوده است.
وی افزود :آنان هرگونه فشاری آوردند که در این سالها کمر ایران را خم کنند
اعم از تحمیل جنگ هشت ساله ،تحریمهای اقتصادی و سیاسی ،زمانی القاعده
را ساختند و بعد هم طالبان و داعش را به نام اسالم ایجاد کردند تا ایران را نابود
کنند اما نتوانستند.
صالحی ادامه داد :امروز هر جا که ایران حضور و نفوذ دارد اعم از عراق ،یمن،
لبنان و سوریه تالش کردند و خواستند غائله ای بپا کنند اما تیرشان به خطا رفته
است.
وی گفت :ما در داخل در یکجا دچار سردرگمی هستیم .قانون اساسی یک
قرائت دارد و اگر خیلی اشکال در این قرائت جدی باشد به گفته خود قانون اساسی
به شورای نگهبان ارجاع می شود اما امروز در مباحث سیاسی این موضوع نمود
دارد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود :روشنکفری و مباحث سیاسی اموری
جداست .اصوال روشنفکری به دنبال تناقضات برای بالندگی است اما حکومتداری
نمی تواند طبق شیوه روشنفکری جلو برود اما امروز این دو با هم قاطی شده زیرا
روشنفکران می خواهند جای حکومتداران را بگیرند و حکومتداران قصد جایگزینی
روشفکران را دارند.
وی ادامه داد :حکومت یعنی تصمیم گیری و امروز امری که گرفتار آن
شده ایم ناشی از آن است که جایگاههای ما تداخل یافته ،حکومت می خواهد
روشنفکری کند و روشنفکران می خواهند حکومتداری کنند و بعد این مسائل و
موضوع برجام پیش می آید و منافع ملی هم بماند.
صالحی گفت :ایرانیان ملتی هستند که همواره در طول تاریخ به عنوان ملتی
استثنایی توانسته در مقابل تمامی توفانها ،افت و خیزها ،محدودیتها و شرایط
کوناگون سربلند بیرون آیند و هویت خود را به صورت عام و عموم حفظ کند.
وی افزود :در بین  200کشور هفت هشت قوم هستند که در طول تاریخ
ریشه دارند و همچجنان پابرجایند که ایران یکی از این اقوام است .این ملت و
کشور همواره در ادوار مختلف تاریخ یک پدیدآورنده بوده است .زمانی بزرگترین
امپراتوری تاریخ را که جهان به خود دیده ایجاد نمود و  2500سال قبل ایران یک
شیوه حکمرانی جدید را پایه گذاری کرد که چند هزار سال هم ادامه یافت.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد :امروز بعد از قرنها این ملت و انقالب
اسالمی دوباره در عصر جدید شیوه حکمرانی جدیدی به دنیا عرضه کرد .شیوه ای
که نظام اسالمی بر آن بنا نهاده شده و عمود آن والیت فقیه است که مشابه آن در
هیچ جای دنیا دیده نشده است.
وی گفت :طی  38سال گذشته این نظام کارآیی خود را نشان داده و در
بدترین شرایط ،جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و تحریمهای فلج کننده استوار
ایستاده است حال آنکه کشورهای اطراف ما یک تلنگر خوردند و این شرایط بر
آنها حاکم شده است.
صالحی افزود :خلیج آبستن حوادث بزرگی است اما ملت ایران هشت سال
در تنهایی بدون هیچ کمکی جنگید .جنگی که جنگ جهانی بود و شرق و غرب
به صدام کمک می کردند و یک تفنگ نمی توانست بخرد و ساده ترین سالح در
داخل قابل تولید نبود.
وی ادامه داد :امروز به جایی رسیده ایم که می گویند موشک نسازید .آیا آن
زمان تصور می شد با وجود همه محدودیتها روزی ایران موشک بسازد و ماهواره
ساخته و موفقیت آمیز آن را در مدار قرار دهد .در واقع این امر و این دیدگاه و پیام
شروع چالش ما با غرب بود.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت :این ملت دو ویژگی اصلی دارد که در
انقالب اسالمی نمود داشته است .امروز در انقالب اسالمی بعد از پدیده حکمرانی
جدید که این ملت به دنیا عرضه داشته در عین حال اندیشه پروری کرده است.
امروز در حوزه ها و مراکز علمی و دانشگاهها نمود آن را شاهدیم.
وی افزود :غرب می داند ما در بعد اقتصادی برایش رقیب نیستیم .علت چالش
آن است که ما در مقابل نظامی ایستاده ایم که طی یکصد سال کارآیی خود را در
جهان به رخ کشیده و امروز ملتی آمده که بر این نظام خدشه وارد نموده و می
گوید نظام جهانی مردمپسند و مبتنی بر فطرت انسانی نیست و نظامی صرفا با بعد
مادی و فاقد سایر ابعاد است.

