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روحانی :مسائل کالن و راهبردی
باید به دور از تنش برنامهریزی شود

رییس جمهوری بر ضرورت افزایش تعامل میان مسئوالن
دولتی و نمایندگان مجلس و توجه به واقعیات کشور در الیحه
بودجه تاکید کرد و گفت :مسائل کالن و راهبردی کشور باید به
دور از تنش و رفتارهای سیاستزده در فضای آرام و منطقی ،تدبیر
و برنامهریزی شود.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم
والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در یکصد و نود و ششمین
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به مباحث مطرح
شده در نشست روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران
قوا و ضرورت افرایش تعامل و گفتوگوی مجلس و دولت در زمان
بررسی الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰تصریح کرد :مسائل کالن و
راهبردی کشور باید به دور از تنش و رفتارهای سیاستزده در
فضای آرام و منطقی ،تدبیر و برنامهریزی شود.
در این جلسه و در پی بیانات اخیر مقام معظم رهبری در
دیدار با اعضای جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ،وزیر جهاد
کشاورزی گزارشی از روند تحقق برنامههای افزایش تولید دانههای
روغنی و خوراک دام و طیور ارائه کرد که مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.
رییس جمهوری با بیان اینکه امنیت غذایی یکی از ارکان
توسعه پایدار جوامع به حساب میآید ،طرح توسعه کشت دانههای
روغنی را از مصادیق تحقق جهش تولید ،خودکفایی ملی و گامی
برای تامین امنیت غذایی کشور توصیف کرد و اظهار داشت :توسعه
کشت دانه روغنی با ویژگیهای اقلیمی کشور و با توجه به نیاز
کشور به واردات روغن به صورت جدی در دستور کار دولت و
وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و بارقهای از امید را در عرصه
خودکفایی روغن خوراکی ایجاد کرده است.
روحانی تصریح کرد :با توجه به تحریمهای ظالمانه دشمنان،
به دستور مقام معظم رهبری سطح زیرکشت دانههای روغنی به
صورت جهشی افزایش دادهایم ،چرا که کشت دانههای روغنی
با توجه به نیاز کشور به کنجاله و روغن خوراکی اهمیت زیادی
دارد و وزارت جهادکشاورزی نیز برنامهریزی الزم را در این زمینه
انجام داده است و از حمایت دولت در سیاستهای کالن اقتصادی
برخوردار است.

وزیر دفاع :اشتباه دشمن با پاسخ کوبنده
نیروهای مسلح مواجه میشود

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت :دشمن اشتباه
کند ،با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح مواجه میشود.
امیر سرتیپ حاتمی روز سه شنبه در حاشیه آیین چهلمین
روز شهادت محسن فخری زاده دانشمند برجسته و ممتاز هستهای
ایران در دانشگاه شهید بهشتی و در جمع خبرنگاران تاکید کرد:
برای دفاع از امنیت ایران و منطقه که یک موضوع به هم پیوسته
است ،آماده ایم و در مقابل هرگونه تهدیدی با قاطعیت ایستادگی
می کنیم.وی افزود :یک پیام هم به دشمنان جمهوری اسالمی
ایران می دهیم که متوجه باشند ،اشتباه محاسبهای نکنند و بدانند
اگر تعدی و اشتباه کنند ،با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران مواجه خواهند بود.
امیر سرتیپ حاتمی اظهار داشت :قوه قضاییه پیگیری مباحث
حقوقی ترور شهید فخری زاده است و تا جایی که اطالع دارم
توسط دادستان در حال پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد :مجموعه وزارت دفاع هم در حال
همکاری و سوال های دادستانی در حال پاسخگویی است .آمران و
عامالن ،به مجازات عمل ننگین خود می رسند.

قدردانی  ۱۹۰نماینده از سازمان انرژی اتمی
برای غنیسازی ۲۰درصد

 ۱۹۰نماینده مجلس در بیانیهای خواستار تداوم اجرای قانون
اقدام راهبردی برای لغو تحریمها شدند و از صنعت هستهای کشور
برای غنیسازی اورانیوم  ۲۰درصد قدردانی کردند.
«علی کریمی فیروزجائی» عضو هیات رئیسه مجلس شورای
اسالمی در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسالمی،
بیانیه  ۱۹۰نفر از نمایندگان مجلس در حمایت از غنی سازی ۲۰
درصدی اورانیوم از سوی سازمان انرژی اتمی ایران را قرائت کرد.
در این بیانیه آمده است :مجلس انقالبی دوره یازدهم با
تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع
ملت ایران بر حقانیت جمهوری اسالمی ایران در استفاده از
فناوری صلحآمیز هستهای و نیز لزوم رفع همه تحریمهای ظالمانه
تأکید نموده و از این مسیر ذرهای کوتاه نخواهد آمد.نمایندگان
ضمن حمایت و تشکر از اقدام مدیران و کارکنان خدوم ،انقالبی
و والیتپذیر صنعت افتخارآمیز هستهای در غنیسازی و تولید
اورانیوم  ۲۰درصدی ،خواستار اجرای کامل و دقیق سایر اقدامات
قانونی یاد شده شدند .سازمان انرژی اتمی در روزهای اخیر و برای
اجرای قانون اقدام راهبردی مجلس برای لغو تحریمها غنی سازی
 ۲۰درصدی اورانیوم را آغاز کرده است.

ایران قرار دادن نام کوبا در فهرست
کشورهای حامی تروریسم را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام دولت آمریکا در قرار دادن
نام کوبا در فهرست کشورهای حامی تروریسم را به شدیدترین
وجه محکوم و بر همبستگی جمهوری اسالمی ایران با آرمانهای
دولت و ملت کوبا در مقاومت برابر نماد استکبار جهانی تاکید کرد.
به گزارش اداره کل اطالعرسانی و امور سخنگویی وزارت
امور خارجه ،سعید خطیب زاده در واکنش به قرار گرفتن نام
کوبا در فهرست کشورهای حامی تروریسم از سوی رژیم آمریکا،
اقدام دولت آمریکا در قرار دادن نام کوبا در فهرست کشورهای
حامی تروریسم را به شدیدترین وجه محکوم کرد و بر همبستگی
جمهوری اسالمی ایران با آرمانهای دولت و ملت کوبا در مقاومت
برابر نماد استکبار جهانی تاکید کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد :این ادعا که کوبا
در زمینه تروریسم با ونزوئال همکاری داشته است همانند دیگر
ادعاهای بیاساس آمریکاییها ،برگرفته از عادت مشمئزکننده آنها
در ایراد اتهامات دروغین به مخالفان خود است.
خطیب زاده افزود :مقامهای رژیم شکست خورده ترامپ
که طی چهار سال گذشته سرمست از استثناگرایی کشورشان
به منبعی از تنش در جهان تبدیل شده و عملکردی جز تخریب
دستاوردهای بین المللی و ایجاد تنفر برای آمریکا نداشتهاند و حتی
از شکست شان در انتخابات اخیر آمریکا درس نگرفته و ماهیت
یاغیگری و آشوبگری خود را در قضیه اخیر کنگره کشورشان تکرار
کردند ،همچنان در روزهای پایانی عمر خود بر عقده گشایی و
اقدامات یکجانبه ادامه میدهند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار داشت :الزم است
به رژیم تروریستی آمریکا یادآوری شود که کوبا به عنوان عضو
فعال سازمان ملل متحد و پیشرو در مقابله با امپریایسم و استکبار
جهانی در راستای حق حاکمیت ملی خود کامال آزاد و مخیر است
با کشورهای همسایه خود در منطقه آمریکای التین و یا دیگر
نقاط جهان ارتباط برقرار کرده و به ارتقای سطوح همکاری خود
بپردازد و هیچ کشوری به ویژه رژیم آمریکا حق مداخله در امور
داخلی کوبا یا امر و نهی کردن در زمینه برقرای روابط این کشور
آزاد با یک کشور آزاد دیگر را ندارد.خطیب زاده تاکید کرد :ما این
اقدام رژیم تروریستی آمریکا و مقامهای سیاسی آن را به دلیل
برخورد دوگانه در آمریت و عاملیت عملیات تروریستی در ترور
شهید سلیمانی و نیز حمایت و هدایت عملیاتهای داعش و دیگر
گروههای تروریستی مردود دانسته و بر عزم و اراده خود جهت
حمایت و تحکیم روابط با کوبا تاکید میکنیم.
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روسای سه قوه درباره لغو تحریمها و معیشت مردم بحث کردند؛

خبر

گره گشایی از مشکالت مردم؛ حاصل هماهنگی قوا

رئیس جمهور گفت :در جلسه سران قوا درباره
معیشت مردم ،سالمت ،بی اثر کردن تحریم ها و لغو
تحریم های ظالمانه بحث و تبادل نظر شد.
آقای حسن روحانی در پایان جلسه سران قوا که
به میزبانی رئیس قوه قضاییه انجام شد ،افزود :در زمینه
سالمت مردم کار بسیار بزرگی در این مدت انجام شد که
آن اجرای دقیق دستور العملهای بهداشتی بود و آمار
فوتیها به دورقمی برگشت ،برای ما بسیار مهم است که
این آمار را پایدار نگه داریم.
آقای روحانی تصریح کرد :دولت با تمام توان ،مساله
سالمت مردم و مقابله با کرونا را جزو موارد اصلی و مورد
توجه ویژه خود میداند.
رئیس جمهور با اشاره مباحث مطرح شده در فضای
مجازی و ایجاد دغدغههایی برای مردم ،گفت :بدون
تردید یکی از مسایل مهم دولت در این مقطع؛ تامین
واکسن مورد نیاز برای مردم است چه ساخت داخلی که
در حال اقدام است و چه خرید از شرکتهای مطمئنی
که مورد اعتماد صد در صد هستند.
آقای روحانی افزود :دولت در زمینه تهیه واکسن از
کواکس درخواست خود را مطرح کرده و هم پول آن را
پرداخت کرده است و میلیونها دوز واکسنی که از این
طریق خریداری شده در اختیار قرار میگیرد و از منابع
دیگر هم به دنبال تهیه واکسن هستیم .مردم در این
زمینه اصال نگرانی نداشته باشند.
رئیس جمهور در ادامه معیشت مردم را از دیگر
محورهای جلسه روز سه شنبه سران قوا ذکر کرد و افزود:
ما سه سال در یک جنگ بزرگ اقتصادی بودیم و مردم
با ایستادگی و مقاومت خود توانستند از پیچ و خمهای
سخت در این زمینه عبور کنند ،الیحه بودجه دولت و
اقدامی که مجلس در زمینه بودجه سال آینده انجام
میدهد یکی از مسایل مهم در زمینه معیشت سال آینده
مردم است که در این زمینه با رئیس محترم مجلس و
رئیس محترم قوه قضاییه درباره آنچه که در الیحه دولت
آمده بود و آنچه که کمیسیون تلفیق تصمیم میگیرد،
بحثهایی را انجام دادیم.
آقای روحانی همچنین گفت :تالش ما این است که
نظرات دولت و مجلس بهم نزدیکتر شود ،ما بتوانیم
اهدافی را که در این الیحه مورد نظرمان بوده توسط
کمیسیون تلفیق و بعد مجلس شورای اسالمی با نزدیک
شدن افکار و هم فکریهایی که باید انجام بگیرد ،عملی
شود.
آقای روحانی افزود :تصمیم گرفتیم بخش اجرا و
کمیسیون تلفیق جلسات بیشتری باهم داشته باشند تا
بودجه به گونهای تصویب شود که به نفع همه مردم و
به نفع اقتصاد کشور و رشد و توسعه اقتصاد کشور باشد،
همچنین تالش داریم تا بودجه جاری را از نفت برای
همیشه جدا کنیم و این کار طی دو سه سال اخیر به
خوبی انجام گرفته است.
امیدواریم هزینههای جاری ما به نفت وضع
نشود و از منابع دیگر تامین گردد
رئیس جمهور گفت :یعنی وابستگی بودجه اجرایی
به نفت مرتب در این سالها کاسته شده است و ان شاء
اهلل امسال هم همانگونه خواهد بود ،امیدواریم هزینههای
جاری ما به نفت وضع نشود و از منابع دیگر تامین گردد.
آقای روحانی همچنین موضوع تحریم را از دیگر
بحثهای جلسه سران قوا ذکر کرد و افزود :در این سه
سال با کمک مردم و هدایت مقام معظم رهبری ما
توانستیم تحریم را کم اثر کنیم.
رئیس جمهور گفت :البته نمیشود آثار تحریم را
صفر کرد ،ولی آن چیزی که مورد انتظار دشمنان بود،
نگذاشتیم محقق شود.
آقای روحانی افزود :در زمینه آنچه مورد نیاز و

ضروری مردم بوده ،با همه سختیها وارد کردیم و آن
مقداری که الزم بوده که اجناسی را صادر کنیم ،صادرات
را انجام دادیم.
رئیس جمهور گفت :البته یک مقدار با مشکالت
توام بوده ،اما امسال هم تا این مقطعی که هستیم رقم
صادرات و واردات قابل قبول است.
آقای روحانی افزود :تمام نیازهای ضروری کشور
امروز خریداری شده است ،تمام سفارشها مربوط
میشود به کاالهایی که در سال  ۱۴۰۰وارد میشود،
بنابراین تمام نیازهای مردم در سال  ۹۹هم خریداری
شده و هم تامین شده است و برای سال آینده نیز انجام
میگیرد.
رئیس جمهور همچنین گفت :منطق ما کامال در
زمینه تحریم نیز روشن است و تحریم یک عمل ظالمانه
از سوی دشمنان ایران و مردم ایران است و باید برداشته
شود.
آقای روحانی افزود :تعهد در مقابل تعهد همانگونه
که مقام معظم رهبری فرمودند و هر گام عملی در برابر
گام عملی.
رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد :هنگام تحویل
دولت در مرداد آینده ،از تحریم و کرونا عبور کرده
باشیم.
آقای روحانی گفت :خیلی دلمان میخواهد که
پایان دولت دوازدهم اگر خداوند توفیق داد و در مرداد
مسئولیت دستگاه اجرائی را به دولت سیزدهم تحویل
میدهیم ،هم کرونا را مهار و از آن عبور کرده و هم
تحریمها را پشت سر گذاشته باشیم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با فائق آمدن بر این
مشکالت ،دولت سیزدهم بتواند در جاده هموارتر ،همه
اهداف ملی را پیگیری کند.
گره گشایی از مشکالت مردم؛ حاصل هماهنگی قوا
رئیس قوه قضائیه گفت :امید بخشی و گره گشایی
از مشکالت مردم ماحصل اصلی هماهنگی بین قواست.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی در پایان جلسه
مشترک سران سه قوه که عصر سه شنبه به میزبانی قوه
قضائیه تشکیل شد تاکید کرد :انتظار اصلی امروز مردم
از قوای سه گانه و تمامی نهادهای حکومتی امید آفرینی
و گره گشایی از مشکالت است.
وی معیشت و سالمت را دو دغدغه اصلی مردم
عنوان کرد و گفت :اقدامات هماهنگ سه قوه و تمامی
نهادهای حکومتی در این زمینه میتواند بسترساز امید
افرینی به مردم و یا ناامیدی نسبت به دشمنان شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به بیانات مقام معظم
رهبری به مناسبت سالگرد قیام  ۱۹دی ماه مردم قم
خاطرنشان کرد :امروز خنثی سازی تحریمها هدف اصلی
تمامی تالشها در کشور باید باشد و میتوان با اتکا به

تمامی کارشناسان دلسوز ،جوانان ،کارآفرینان و سرمایه
گذاران در حوزههای مختلف اقتصادی زمینه را برای
دستیابی به جهش تولید فراهم کرد.
وی افزود :تمامی تالشها باید معطوف به رفع
موانع تولید شود به گونهای که تولیدکننده احساس کند
تالشهایش اثر بخش است و خروجی این اقدامات خنثی
سازی و بی اثرسازی تحریمها خواهد بود.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی با بیان اینکه
مدیران و سرمایه گذاران عرصه تولید باید احساس کنند
مردم و دستگاههای اجرایی پشتیبان آنها هستند افزود:
امروز مسئله معیشت و سالمت دو مسئله مهم و دغدغه
روز مردم است و تمامی تالشها باید با هدف گره گشایی
از مشکالت مردم باشد.
رئیس قوه قضائیه حرکت به سوی سالمت ساختار
اداری را مطالبه مردم عنوان کرد و افزود :سالمت اداری
به سالمت اقتصادی ،فرهنگی و دستیابی به نظام سالم
اداری منتهی میشود به گونهای که در این ساختار
روابط برپایه قانون استوار است و محصول این روابط
سالم ایجاد اعتماد در مردم است.
وی اضافه کرد :در این راستا همراهی و همکاری
سه قوه تحت رهبری خردمندانه رهبر حکیم و فرزانه به
ناامیدی دشمنان و ایجاد امیدواری در دوستداران انقالب
میانجامد.
هماهنگی کامل قوا در موضوعات راهبردی
بودجه ۱۴۰۰
رئیس مجلس شورای اسالمی از هماهنگی و هم
نظری کامل میان قوا در موضوعات راهبردی الیحه
بودجه  ۱۴۰۰خبر داد.
آقای محمدباقر قالیباف در پایان نشست سران قوا
که به میزبانی رئیس قوه قضاییه برگزار شد با تبیین
مباحث مطرح در این نشست گفت :بسیار خوشحالم که
جلسات سران قوا در مقایسه با جلسات گذشته با فاصله
زمانی کمتری با تمرکز بیشتر بر موضوعات مهم و اساسی
کشور برگزار میشود.
وی گفت :در این نشستها موضوعات به صورت
راهبردی و نیز روشی و تاکتیکی بررسی میشود و در
حوزههایی که عمدتاً به مسائل مهم کشور مربوط است
حل مسائل مردم در اولویت قرار دارد.
رئیس مجل س شورای اسالمی افزود :روزسه شنبه
نیز تصمیم گرفته شد که جلسه بعدی را در زمان نزدیک
تری برگزار کنیم و موضوعات را پیش ببریم.
آقای قال یباف یکی از موضوعات مهم را مباحث
مربوط به بودجه دانست و گفت :بودجه به عنوان سند
مالی کشور امروز بخش عمده از وقت جلسه را به خود
اختصاص داد.
وی با اش اره به هماهنگی قوا در حوزه راهبردها
در این خصوص افزود :همانطور که رئیس جمهور اشاره

کردند هر سه قوه در پی کاهش وابستگی به نفت هستیم
و میخواهیم بیش از گذشته این وابستگی را به سمت
صفر ببریم به این معنی که بودجه نفت را در هزینههای
جاری هزینه نکنیم که آقای رئیس جمهور هم بر این
موضوع تاکید کردند.
رئیس مجلس گفت :من در جلسه این موضوع را
گفتم و آ قای رئیس جمهور هم گفتند «ما به سمت
کاهش واب ستگی به نفت که میرویم به ما بارک اهلل
میگویید» واقعیت همین است من در جلسه گفتم و
اینجا هم میگویم که بارک اهلل و صد بارک اهلل که در
این مسیر گام بر میدارید؛ زیرا این یکی از محورهای
مهم و اس اسی در اصالح ساختار بودجه و پیشگیری
از تورمی است که هر روز در کشور شاهد افزایش آن
هستیم .
آقای قالیباف تصریح کرد :در موضوع بودجه چنین
اهداف مشترکی هست ،اما اختالف سلیقه و روش برای
رسیدن به این اهداف نیز وجود دارد که مقرر شد در
هفته آینده روسای کمیته درآمد و مصرف و رئیس
کمیسیون تلفیق مجلس جلسهای را با اعضای ستاد
اقتصادی دولت داشته باشند تا با گفتگو درباره روشها و
اختالف سالئق ،با همکاری و وحدت بیشتری پیش برویم
و موضوعات را از کمیسیون تلفیق به صحن ببریم.
وی ابراز اطمینان کرد الیحه بودجه به عنوان سند
زندگی ملت و سند مالی دولت به گونهای تنظیم و
تصویب شود که معیشت و سالمت مردم را به پیش ببرد.
رئیس مجلس گفت :ما به ویژه بر حمایت از تولید
در مجلس و دولت اصرار داریم و همان طور که مد نظر
رهبر معظم انقالب است در نگاه اقتصاد مقاومتی اولویت
را به تولید میدهیم.
آقای قالیباف همچنین با اشاره به مباحث مطرح در
کمیسیون تلفیق برای اصالح نظام مالیاتی کشور اظهار
داشت :در پیشنهادهایی که در کمیسیون تلفیق به
تصویب رسید میخواهیم به گونهای عمل کنیم که حتی
مالیات در حوزه تولید کاهش یابد البته این تصمیم نهایی
نیست و باید در مجلس به تصویب برسد و پس از تایید
در شورای نگهبان به قانون تبدیل میشود.
وی با ابراز تاسف از فرار مالیاتی در بخشهای
سوداگرانه در کشور تاکید کرد :در بخشهایی از اقتصاد
شامل سوداگری و داللی؛ شرایط سخت مالیاتی را اعمال
خواهیم کرد تا کسانی که با سوء استفاده از این بازار
آشفته اقتصادی پول بی زحمت کسب میکنند دیگر
اجازه فرار مالیاتی نداشته باشند و بتوانیم به حوزه مالیات
توجه کنیم.
رئیس مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش
با قدردانی از همت مردم بابت رعایت شیوه نامههای
بهداشتی گفت :متاسفانه در کمتر از دو ماه قبل روزانه
بیش از  ۴۰۰و چند نفر از هموطنان مان را از دست
میدادیم ،اما با همت مردم و نیز با اجرای غربالگری در
طرح شهید سلیم انی همه دست به دست هم دادند و
با زحمت دولت و عزیزان بسیج شمار قربانیان دو رقمی
شد که امیدوارم این آمار را به صفر برسانیم.
آقای قالیباف با هشدار درباره احتمال به اوج رسیدن
دوباره همه گیری کرونا در کشور در صورت بی توجهی
به شیوه نامههای بهداشتی افزود :اگر کمترین بی توجهی
کنیم امکان بازگشت همه گیری در کمترین زمان ممکن
وجود دارد.
وی با اشاره به احتمال شیوع ناشی از ویروس جهش
یافته در کشور تاکید کرد :با توجه به انتشار ویروسهای
با جهش بیشتر که بعضاً نمونه هایش وارد کشور شد و
در دنیا نیز دیدیم که در بخشی از اروپا چه آثاری دارد
رعایت این موضوع بسیار مهم و اساسی است تا به ویژه
در سرمای زمستان از این مراحل سخت نیز عبور کنیم.

کمالوندی :راکتور اراک دو ماهه احیا می شود

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت :با افزایش سانتریفیوژها تا
یک یا یک و نیم سال آینده به ظرفیت تولید قبل ،از نظر هستهای میرسیم.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران دوشنبه شب در
برنامه جهان آرا که بخشها یی از این گفتگو در صفحه توییتر این برنامه
گذاشته شده است ،تصریح کرد :نظر شخصی من این است که برجام باید
انجام میشد ،چرا که مجبور بودیم راهی برای برونرفت از قطعنامههای
تحریمی سازمان ملل پیدا کنیم ،این قطعنامهها بدترین چیزی بودند که برای
هر کشور میتوانستند رخ بدهند.
وی در پاسخ به این پرسش که قرار بود بر اساس برجام  ۹۰۰کیلو کیک
زرد بگیریم ،ما فراتر از ت عهدات برجامی خودمان را انجام دادیم ،ولی بعدا
انگلستان و دیگر کشورها کارشکنی کردند؛ گویا برجام درهای قبلی را هم به
روی ما بست؟ گفت :بر اساس برجام و بعد از  ۸تا  ۱۰سال ،محدودیتهایی
برداشته میشوند مثل دسترسی ایران به بازار مواد هستهای.
کمالوندی درباره اینکه برخ ی محدودیتهای برجامی مادام العمر
هستند ،اظهار کرد :هیچ تعهد حقوقی مادام العمری نداریم ،بحث  ۲۵سال
نظارت بینالمللی ذکر شده در برجام هم روی معادن اورانیوم ایران است.
اگر برجام نبود ،روسیه هم برای تامین افزونتر سوخت و ساخت نیروگاههای
هستهای بیشتر برای ایران وارد نمیشد .باید یکی یکی گرههای موجود در
مسیر هستهای را برداریم ،برجام یکی از راهها بود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به اینکه در برجام برخی
محدودیتها دائمی است ،مثل داشتن رآکتور آب سنگین گفت:
فضای سیاسی بین المللی ،فض ای داد و ستد است ،نمیتوانیم فقط
بگوییم ما چه میخواهیم .ب ا برجام قطعنامههای تحریمی سازمان
ملل علیه ایران رفع شد و ک شورمان از ذیل بند  ۷منشور سازمان
ملل بیرون آمد.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در پاسخ به اینکه آقای صالحی قسم
خوردند که صنعت هستهای ایران با کندی یا توقف همراه نمیشود ،تاکید
کرد :به نظرم قسم دکتر صالحی درباره برجام درست بود .امروز آب سنگین
تولید و صادر میکنیم .مدتی متوقف ماندیم و سپس با جهش مواجه شدیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران همچنین درباره سوابق شهید فخری
زاده اظهار کرد :شهید محسن فخری زاده تحصیالت هستهای داشت ،ولی
کار اصلی او در حوزه پژوهش و نوآوری صنایع دفاعی بود .آن زمان به ذهن
ما رسید طوری بگوییم که دشمنان گمان نکنند ضربهای به صنعت هستهای
ما زدهاند.
کمالوندی درباره مذاکرات عمان هم گفت :زمان مذاکرات عمان ،در
حاشیه بحث بودم .افراد شایستهای برای این کار انتخاب شده بودند .شنیده
بودم رئیس جمهور وقت با این مذاکرات مخالف بود .آقای صالحی گفت
رهبری فرمودهاند من به این مذاکرات بدبین هستم.

کمالوندی همچنین درباره سیمان ریختن در راکتور اراک گفت :سیمان
ریختن داخل لولههای مخزن راکتور اراک پیشنهاد ایران بود ،با علم به
اینکه میدانستیم لولههای دیگری هست و میتوانیم بعدا عوض کنیم .آنها
میگفتند مخزن را نصف کنید!
وی ادامه داد :اگر بخواهیم به قبل برگردیم دو ماهه میتوانیم راکتور
قبلی را احیا کنیم .این حرف متخصصی است که مسوولیت پروژه را دارد و
بی طرف است .برنامه دادند و اگر دستور داده میشد دو ماهه لولهها عوض
میشد .اما چون هدف ما لغو تحریم هست .ما لولهها را گذاشتیم و مثال دو
ماه دیگر عقب نشینی کردند و تحریمها را برداشتند و ما قرار شد برگردیم
به عقب ،دوباره لولهها را باید عوض کنیم! اینجا بود که قرار شد همان راکتور
جدید را در نظر بگیرند.
کمالوندی در ادامه تاکید کرد :مذاکرات را تابو نکنید ،اینکه مذاکرات باید
از روی اقتدار باشد نه ضعف همه روی آن اتفاق نظر دارند .در حوزه سیاسی
نباید تابو درست کنیم .سیاست خارجی سیال است ممکن است یک کشور
دوست شما در یک موضوعی از صد دشمن هم بدتر عمل کند و اینگونه
نیست که چیزی ثابت داشته باشیم در این عرصه.
وی همچنین گفت :کسانی که بتوانند راحت صحبت کنند معموال ممنوع
التصویر هستند به دالیل امنیتی و اینکه ما خیلی چیزها را هم نمیتوانیم
بگوییم مثال در حوزه دستاوردها.

نامهنگاریهای ادامهدار بر سر سخنان فائزه هاشمی
اختالف سیاسی در خانواده آیت اهلل هاشمی رفسنجانی باال گرفته است.
پس از مصاحبه خبرساز و جنجالی فائزه هاشمی دو برادر او در این باره به او
نامه نوشتند و عموی او نیز سخنان او را نقد کرده است.
دختر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفته بود «برای ایران دوست داشتم
آقای ترامپ انتخاب شود ».او در توضیح حرف خود افزود« :به خاطر همین
فشارهایی که میآورد ،باالخره شاید یک تغییر سیاستی اتفاق بیفتد».
این سخنان بازتاب وسیعی یافت و انتقاد و تند و تیزی به فائزه هاشمی
در پی داشت .فائزه هاشمی از منتقدترین اعضای خانواده آیتاهلل هاشمی
است او در جریان حوادث سال  88و زمانیکه پدرش در قید حیات بود چند
ماهی به زندان رفت.
در همین راستا محسن هاشمی فرزند ارشد آیتاهلل هاشمی و رییس
شورای شهر تهران در نامهای به خواهرش نوشت« :میدانم که در سالهای
اخیر برخوردهای نادرستی با تو ،خانواده و فرزندت شده است که شاید باعث
کشاندن تو به تندروی و خارج شدن از مشی میانه روی پدر گردیده ،ولی
این دلیل نمیشود که به رییس جمهور کشور بیگانه امید ببندی ودم از
استقالل بزنی».
او در ادامه تاکید کرد« :از تو صمیمانه تقاضا دارم صحبتهای خود
را اصالح و از این موضع عذرخواهی کنی و مانع تخریب پدر از طرف
تجدیدنظرطلبان خارجی و افراطیون داخلی شوی».
همچنین محمد هاشمی برادر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی هم از سخنان
فائزه انتقاد کرد .او گفت« :این برداشت اشتباه است که با تحریم ،مردم ایران

اختالف در خانواده هاشمی

بیشتر تحت فشار قرارمیگیرند .من موافق نظر فائزه خانم نیستم و موضعی
که محسن آقا گرفتند در برابر این حرفها مورد تائید ما هم است .ایشان
برخورد مناسبی کردند».
او افزود« :باالخره آقا محسن نظر خود و خانواده را گفته است .به هر
حال مسئله خوبی مطرح نشد و یا حداقل من این بحثها را قبول ندارم .به
نظر من این بحثها عجوالنه است و ممکن است بعضا برخوردهای شیطنت
آمیزی با آن شود».
اما این موضع گیری ها ختم داستان نبود ،فائزه هاشمی در نامه ای
سرگشاده به برادرش پاسخ داد.
او در این نامه نوشت « :از نامه محسن خوشحال شدم ،سبب راحتی هم او
و هم من گردید .چنین چیزی را بارها خواسته بودم و این اقدام اول او نبود».
فائزه در ادامه نوشت« :به او حق میدهم ،چون برای خودش آیندهای
ترسیم کرده و دنبال حذف موانع است».
فائزه هاشمی انگیزه شخصی در سخنانش را رد کرد و گفت« :اگر مسایل
شخصی انگیزهای برای مشی من بود آیا عقل سلیم حکم نمیکند که از ۳۰
سال گذشته تاکنون ساکت و در امنیت باشم و از منافع نزدیکی به قدرت بهتر
و بیشتر بهرهمند شوم؟ مابقی زیاده گویی بود که بنای ورود به آن را ندارم».
او همچنین بر موضع پیشین خود درباره ترامپ تاکید کرد.
هاشمی خطاب به منتقدان حرفهایش نوشت« :آیا خطاب شعارها در
صدها اعتراض ،تحصن ،اعتصاب اقشار مختلف حداقل در سهسال اخیر را
نشنیدند و ندیدند که متوجه مدیران و مسووالن داخلی بود؟ به نظر؛ درک

مردم با تمامی مشکالت از خواص بیشتر است».
پس از این نامه پای یاسر هاشمی به ماجرا باز شد .فرزند دیگر آیت اهلل
هاشمی رفسنجانی سعی کرد از خواهرش دلجویی کند اما تاکید کرد که به
اظهارتش نقد جدی دارد.
یاسر با مقایسه واکنش ها به سخنان فائزه و اظهارات حجت االسالم
صدیقی نوشت« :اگرچه به آن بخش از سخققن منتشرهی اخیرت در فضای
مجازی نقد جدی دارم ،اما اینگونه اظهارنظرهاست که به آزادی بیان معنا
میبخشد که دست بر قضا همزمان با انتشار مصاحبهات بهعنوان یک شخص
حقیقی در شبکههای مجازی ،یک نفر با شخصیت حقوقی در شبکه قرآن
صداوسیما ،از چشمباز کردن یک میت در غسالخانه گفت و آن را معجزه اولیا
اهلل خواند که البته حرفهای تو آتش تخریبی سابق را زنده کرد و حرفهای
آن امامجمعه ،آتش در نیزار اعتقادات مردم و باورهای جوانان بود».
او توجه فائزه را به واکنش ها به سخنانش و نامه محسن جلب کرد و
افزود« :نگرانیام برای ایران عزیز دوچندان میشود که بعضیها – البته با
قیاس معالفارق – دورههای متعدد تاریخ ایران را یادآوری کردهاند که وقتی
تصمیم سازان و تصمیم گیران ،چشم از حقایق تلخ بستند و دل به شیرینی
خرافات بستند ،مردم از سر ناچاری چشمبهراه بیگانگان نشستند».
اختالف در خانواده آیت اهلل هاشمی چهار سال پس از درگذشت او به
این شکل مطرح شده است ،پیشتر اگر اختالفی هم بود رسانهای نمیشد .از
این جهت این اتفاقی کم سابقه است .خانواده ای که در چند دهه در همه
حال یکدست و متحد بوده است.

