سیاست

محمودی شاهنشین :روحانی بهدنبال تشکیل «کابینه کار» است
ایلنا| نماینده مردم شهریار در مجلس با اشاره به احتمال تشکیل کابینه اعتدالی همچون دولت یازدهم ازسوی روحانی ،گفت :حضور نمایندگان مجلس در کابینه دوازدهم منتفی
شده است.محمد محمودی شاهنشین با اشاره به آخرین وضعیت چینش کابینه و همچنین انتشار شایعاتی درباره عدم تحقق خواست و انتظار پایگاه اجتماعی حامی روحانی و
اصالحطلبان در انتخابات مبنی بر تغییرات معنادار در دولت دوازدهم گفت :واقعیت این است که اطالعات چندانی در این رابطه ندارم اما باشناختی که از روحانی دارم ،بعید است
به یک جریان خاص نزدیک شود و همچنین بعید به نظر میرسد که کابینه را یکدست اطالحطلب بچیند.او گفت:روحانی اهل تعامل و همکاری با همه جناحهای مختلف سیاسی
است .البته بعید میدانم به سراغ تندروها برود و به نظر میرسد از افراد معتدل هر دو جناح استفاده کند .نماینده اصالحطلب مردم شهریار در مجلس دهم اضافه کرد :آنچه مسلم
است ،روحانی بهدنبال تشکیل یک دولت و کابینه کار است تا بتواند مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم را با تعامل حل کند.
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کلیات طرح جدید مجازات قاچاقچیان مواد مخدر در مجلس تصویب شد

چراغ سبز بهارستان به کاهش اعدام
همدلی| نمایندگان مردم در مجلس روز گذشته با کلیات
طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب جزئیات آن،
باعث کاهش اعدام قاچاقچیان مواد مخدر میشــود .آنها با
تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
که در رابطه با تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق
مواد مخدر اســت ،با  ۱۹۲رای موافق۳۶ ،رای مخالف و ۶
رای ممتنع از مجموع  ۲۶۴نماینده حاضر در جلسه موافقت
کردند .این طرح یک ســال و نیم پیش در مجلس مطرح
و تصمیماتی در مورد آن گرفته شــد و پــس از آن مرکز
پژوهشها بررسیهای خود را درباره طرح مذکور آغاز کرد.
در صورت تصویب نهایی این طرح ،مرتکبین جرایمی که
در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند ،در
صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسدفیاالرض
محسوب و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از موادمخدر
یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت( ،مشــمولین به
اعدام) به حبس درجه یک تا  ۳۰سال و جزای نقدی درجه
یک تا دو برابر حداقل (مشمولین به حبس ابد) به حبس و
جزای نقدی درجه دو محکوم میشوند.
طبق این گزارش؛ نمایندگان با تصویب کلیات این طرح
بــه دنبال کاهش مجازات اعدام برای حامالن مواد مخدر و
خردهفروشان هستند .البته نماینده قوه قضاییه با بیان اینکه
قوه قضاییه به دنبال اعدام کسی نیست ،گفت :اما نگرانی ما
از این جهت اســت که با کاهش بیش از حد مجازات اعدام
شــاهد افزایش قاچاق بیرویه مواد مخدر در کشور باشیم.
او افزود :با تصویب این طرح مجازاتها به شــدت کاهش
مییابد .این در حالی اســت که در بندی از این طرح مقرر
شده است اگر کسی صدکیلو مواد مخدر سنتی و دو کیلو
هروئین و مشتقات آن را تولید و توزیع کند ،مجازات از نوع
اول با  30سال حبس برای وی در نظر گرفته شده است و
قطعاً این موضوع در گرایش افراد به قاچاق مواد مخدر موثر
خواهد بود.
ولی محبی ،نماینده مرکز پژوهشهای مجلس در این باره
تاکید دارد :اعدام عاملین مواد مخدر برای  30گرم مواد ،با
عدالت سازگار نیست و برای بررسی این موضوع با قضات،
وکال ،جرمشناسان و اساتید دانشگاه مشورت کردهاند .وی
افزود :همه وکال و جرمشناســان موافق اصل تغییر قانون و
کاهش میزان مجازات هستند.
محبی که به نمایندگی از مرکــز پژوهشها در این باره
صحبت میکرد ،ادامه داد :زمانی بازدارندگی اعتبار دارد که
حکم قاضی به صورت قطعی برای همه متخلفین اجرا شود،
این در حالی است که در مجازات حمل مواد مخدر افرادی
که تمکن مالی داشته و وکیل بگیرند میتوانند حکم حبس
ابد گرفته و بعد از ۱۰سال آزاد شوند ،اما کسانی که تمکن
مالی نداشته باشند و نتوانند وکیل بگیرند اعدام میشوند.
همچنین در ادامه جلســه علنی روز گذشــته مجلس
سیدحســین نقوی حسینی ،سخنگوی کمیسیون امنیت
ملی و سیاست خارجی مجلس که از مخالفان این طرح بود،
گفت :اگرچه ممکن است طرح مذکور نکات مثبتی به لحاظ
حقوقی و بینالمللی داشته باشد ،اما در مجموع کمیسیون
امنیت ملی این طرح را رد کرده است.

نقوی حسینی ادامه داد :مجازات سنگین نقش بازدارندگی
بــرای وقوع جرم دارد به دلیل اینکه اگر چون تهدید اعدام
برداشته شــود بازار قاچاق مواد مخدر باعث میشود ثروت
بیشتری نصیب قاچاقچیان بزرگ شود و عمال ما خدمتی به
کارتنخوابهانداشتهایم.
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس افزود :تخفیف در مجــازات برای قاچاقچیان مواد
مخدر به نفع منافع کشور نیست ،البته میتوان این طرح را
به کمیسیون قضایی حقوقی برای بررسی مجدد ارجاع داد.
حســن نوروزی ،سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلــس که از موافقان طرح مذکور بود ،گفت :طرح الحاق
یک مــاده به قانون مبــارزه با مواد مخدر براســاس نظر
نمایندگانی که سابقه قضاوت دارند تهیه شده است و طرح
مطالعه شدهای محسوب میشود.
همچنین نماینده قوه قضاییه در خصوص این طرح یک
فوریتی تصریح کرد :قوه قضاییه به دنبال اعدام کسی نیست،
اما نگرانی ما از این جهت اســت که با کاهش بیش از حد
مجازات اعدام شــاهد افزایش قاچاق بیرویه مواد مخدر در
کشور باشــیم.وی با ابراز نگرانی ازاین موضوع ادامه داد :با
تصویب این طرح مجازاتها به شدت کاهش مییابد و این
درحالی اســت که در بندی از این طرح مقرر شــده است
«اگر کســی صدکیلو مواد مخدر سنتی و دو کیلو هروئین
و مشــتقات آن را تولید و توزیع کند مجــازات از نوع اول
با  30ســال حبس برای وی در نظر گرفته شــده است» و
قطعاً این موضوع در گرایش افراد به قاچاق مواد مخدر موثر
خواهد بود .نماینده قوه قضاییه تاکید کرد :اگر امکان داشته
باشد این طرح برای بررسی جزئیات به کمیسیون قضایی و
حقوقی ارجاع شود بسیار بهتر است.
به دنبال این اظهارات؛ با توجه به اینکه کمیسیون امنیت
ملی و نماینده قوه قضاییه مالحظاتی درباره جزئیات طرح
مذکور داشتند ،علی الریجانی ،رئیس مجلس پیشنهاد داد
که ماده واحده ،طرح «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد

مخدر» به کمیسیون قضایی حقوقی مجلس برای بررسی
ارجاع داده شود که این پیشنهاد با  35رای موافق 81 ،رای
مخالف و  5رای ممتنع از مجموع 248نماینده حاضر مورد
موافقت قرار گرفت.
صادقــی :در تصویب طرح کاهش کارشــکنی
میشود
البته محمود صادقی ،نماینده حقــوق خوانده تهران در
مجلــس از ارجاع طرح کاهش مجــازات اعدام محکومین
مواد مخدر به کمیســیون قضایی انتقاد کرد و در تذکری
آییننامهای گفت که در تصویب این طرح کارشکنی صورت
میگیرد.
این عضو فراکســیون امید گفت :تصمیم آقای الریجانی
برای ارجاع طرح اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر توجیهی
نداشت ،چرا که متن تهیه شده مورد توافق دستگاه قضایی و
اعضای کمیسیون بود .ضمن اینکه فوریت این طرح پیش از
این با رأی اکثریت قاطع رأی آورده بود و امروز (یکشنبه)هم
کلیات آن با رأی قاطع نمایندگان تصویب شد.
وی افزود :وجود برخی افراد مخالف نمیتواند دلیل ارجاع
طرح به کمیســیون باشــد .ما مواجه با دو هفته تعطیلی
مجلس از هفته بعدی هستیم و به نظر من ارجاع این طرح
به کمیسیون فاقد توجیه بوده است.
این عضو فراکســیون امید مجلس یادآور شــد :شــاید
علت تعویق پیدرپی این طرح این باشــد که طبق یکی از
تبصرههای پیشبینی شده حکم آن عطف به ماسبق خواهد
شد و بر اساس آن تعداد قابل توجهی از محکومین به اعدام
معاف خواهند شد و احتماالً برای اینکه آنها از چنین امکانی
برخوردار نشوند در تصویب طرح کارشکنی میشود.
ولی مسعود پزشکیان ،نایب رئیس مجلس که اداره بخشی
از جلسه روزگذشته را بر عهده داشت ،در پاسخ به این تذکر
گفت :طبق ماده  156آییننامه داخلی مجلس این تذکر وارد
نیست ،چرا که رئیس جلسه اجازه دارد با رأی مجلس طرح
را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد.

نوروزی  :قاچاقچیان با سوءپیشینه و سرکردگان
کارتلها باید اعدام شوند
البته حســن نوروزی ،سخنگوی کمیســیون قضایی و
حقوقی مجلس در این باره با خانه ملت گفت وگویی کرد و
افزود :نمایندگان این کمیسیون تاکید دارند که قاچاقچیان
با سوءپیشینه و سرکرده موادمخدر و مجرمانی که از سالح
استفاده میکنند مشمول مجازات اعدام شوند.
نماینده رباط کریم در مجلس در توضیح طرح الحاق یک
ماده به قانون مبارزه با موادمخدر ،گفت :کمیسیون قضایی و
حقوقی به مدت 9ماه کار کارشناسی پیرامون طرح کاهش
مجازات اعدام انجــام داده ،از اینرو نمایندگان حقوقدان و
قضات حاضر در این کمیســیون تاکید دارند که مبارزه با
موادمخدر هدفمند شود.
وی ادامه داد :اینکه هر کســی به خاطر تولید ،توزیع یا
حمل میزانی از موادمخدر اعدام شــود ،درست نیست زیرا
تاثیــری در مبارزه با موادمخدر نــدارد .در حقیقت قیاس
کشــورمان با کشورهایی چون عربستان ،امریکا و چین در
مبارزه با موادمخدر و قاچاقچیان موادمخدر بی معناست ،این
کشورها قاچاقچیان اصلی موادمخدر بوده به نوعی که امریکا
12هزار تن موادمخدر در افغانستان تولید کرده ،ماریجوانا
بــه عنوان مخدر پر مصرف مخــرب در عصر حاضر نیز در
همین کشورها کاشت و برداشت میشود.
نوروزی ادامه داد :تولیدکنندگان موادمخدر روانگردان نیز
کشورهایی چون امریکا و انگلیس هستند ،بنابراین همچنان
تاکیدداریممجرمانیبایداعدامشوندکهقاچاقچیبینالمللی
بوده و با سوءپیشینه باشند ضمن آنکه از سالح گرم یا سرد
برای قاچاق موادمخدر استفاده کنند و به خصوص کسی که
به تشکیل باند و گروه بپردازد.
این نماینده مــردم در مجلس تصریح کــرد :این طرح
مجدد در کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس با دعوت از
کارشناســان و حضور مسئوالنی از پلیس امنیت بررسی و
تعیین تکلیف خواهد شد ،به نظر میرسد اوزان معین برای
تعیین مجازات اعدام جهت تولید ،توزیع و حمل موادمخدر
تغییر اساسی نداشته باشد.
سخنگوی کمیســیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور
شــد :محورهای کاهش مجازات اعدام متشکل از حامالن،
قاچاقچیان بدون سوءپیشینه و قاچاق بدون استفاده از سالح
همچنان مورد نظر نمایندگان خواهد بود ،بنابراین به سایر
مباحث کارشناسی خواهیم پرداخت.
همچنین الهیار ملکشــاهی ،رئیس کمیسیون قضایی
مجلس در این باره به ایسنا خبر داد که طرح کاهش مجازات
اعدام محکومین مواد مخدر روز چهارشــنبه در دستور کار
مجلس قرار خواهد گرفت.
ملکشاهی افزود :با توجه به ارجاع طرح اصالح قانون مبارزه
با مواد مخدر به کمیسیون قضایی ما بررسی این طرح را در
دســتور کار جلسه روز سهشنبه قرار دادیم تا اگر پیشنهاد
معقول و قابل توجهی در این زمینه وجود داشته باشد آن
را مورد بررسی قرار دهیم.به گفته رئیس کمیسیون قضایی
و حقوقی مجلس این طرح روز چهارشنبه مجدد در صحن
علنی مجلس مطرح خواهد شد.

الریجانی:

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت :ما در دولت آینده
احتیاج به وزرایی داریم که شجاعت حل مشکالت را داشته
باشند و فقط به درد دل در جلسات اکتفا نکنند.
به گزارش ایرنا ،علی الریجانی روز یکشــنبه در مراسم
هشــتمین کنفرانس بینالمللی بودجهریــزی بر مبنای
عملکرد گفــت :ما بدون اصالح برخی نظامات نمیتوانیم
توســعه و پیشــرفت موفق داشته باشــیم یعنی با این
حجم دولت و بــا این نظام پیچیده دیوانی و این نظامات
بودجهریزی نمیتوانیم در توسعه توفیقی داشته باشیم.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود :وزرای آینده باید این
شجاعت را داشته باشند که وقتی مشکلی پیش روی خود
میبینند به سمت حل آن بروند نه اینکه این مشکالت باشد
و در جلسات درد دل کنند .ما االن احتیاج به این نداریم.
الریجانی اضافه کرد :ما مشکالت پیچیدهای داریم .اگر
میخواهیم جهش  8درصدی داشته باشیم و در صادرات
تحولی بهوجود آید و بودجه ما کامال از نفت منفک شــود
باید در نظامات اصالحاتی انجام دهیم که یکی از آنها اصالح
نظام بودجه است.

حاشیه

پیام حاشیهسازحدادعادل درباره
مریم میرزاخانی

همدلی | در روزهای گذشــته برخی از مسئوالن
کشــور اقدام به ارســال پیام تســلیت به مناســبت
درگذشــت مریم میرزاخانی نابغه ایرانی و ریاضیدان
بزرگ جهانی در فضای رسانهای و مجازی کردند .در
این میان دکتــر غالمعلی حدادعادل که پیش از این
تصویر وی در کنار مریم میرزاخانی و آیتاهلل هاشمی،
به یکی از تصاویر مشهور این بانوی ریاضیدان تبدیل
شده بود ،نیز پیامی را به همراه همین تصویر منتشر
کرد که یک تغییر تصویری در آن حاشیهســاز شــد.
غالمعلی حداد عادل در پیام تسلیت خود به مناسبت
درگذشــت مریم میرزاخانی ،این عکس را به صورتی
منتشــر کرده که بخشهایــی از این عکس را حذف
کرده اســت .در این عکس مریم میرزاخانی در کنار

جهش 8درصدی مستلزم اصالح نظام بودجه است

وی افــزود :موضوع کنفرانس
بینالمللی بودجهریزی بر مبنای
عملکرد موضوعی مهم و مورد
اهتمام همه اســت و در قانون
برنامه ششــم هم در ماده  7به
آن تاکید شده اســت البته در
برنامههای گذشته هم بر نظام
بودجهریــزی تاکید شــده که
ســازوکار و تحوالتی در کشور
نیاز دارد که ایــن دو باید باهم
صورت بگیرد؛ البته کار سادهای
نیست ولی کار مهمی است.الریجانی با بیان این که یک
نگاه کلی به وضعیت کشور عزم همه را به سمت این کار
سوق میدهد ،افزود :اولین مسئله 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 میدهند.
وی گفت :نکته دوم حجم وســیع دولت اســت .به هر

آیــتاهلل هاشــمی رفســنجانی و محمدعلی نجفی،
مشاور رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش دوران
سازندگی ایســتاده اســت .با این حال ،حداد عادل
تصویر آیتاهلل هاشــمی و محمدعلی نجفی را حذف
کرده اســت و این موضوع در شبکههای اجتماعی با
واکنشهای متفاوتی روبهرو شد.

توصیههایی برای آشنا

رویداد | 24حســامالدین آشنا مشــاور رسانهای
رئیسجمهــور طی هفتههای اخیر ،بــه عاملی برای
حاشیهســازی تبدیلشده اســت .عاملی که به نظر
میرســد در حال طی کردن مســیر ناصوابی است و
تذکر درخوری را احتیاج دارد .آقای آشــنا باید بداند
ی که
جایگاه او ،جایگاه مشــاوره است والغیر .هنگام 
فردی در قالب مشــاور ،بهکارگماشته میشود نباید

حال ما بایــد خدماتی به مردم
بدهیم .ایــن خدمات باید قابل
قیاس با کشورهای دیگر باشد.
ما مــوارد عدیــدهای داریم که
کشورهایی که جمعیتی کمتر
از ما دارند خدمات نسبتا خوبی
ارائه میکنند ولی حکمرانان و
کارکنان در آنجاها خیلی کمتر
هستند.
وی به لزوم طی مسیر دیگری
در ساختار حکمرانی در کشور
اشــاره کرد و گفت :در  100ســال اخیر دو ســاختار در
حکمرانی دنیا وجود داشته یکی نظامهای سوسیالیستی
و کمونیستی است که براساس تفکر خود معتقد بودند که
دولتها عامل ایجاد عدالت در جامعه هستند و در جامعه
مساوات حکمفرما شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی افزود :البته این سیستم
آزادی افراد را سلب کرده که در شوروی سابق و بلوک شرق
با خود بیندیشد که تصمیمســاز شده است ،نباید با
خود بیندیشد که ســخنگوی آن شخص شده است
و نباید با خود بیندیشــد که شــأنیتی ورای مشاوره
یافته است .آقای آشــنا اگر مشاور چیرهدستی است
باید مشــورتهایش را در حوزهای که دارای تخصص
اســت به رئیسجمهور ارائه نماید؛ نه اینکه در توئیتر
یکهتازی کند و مواضعی حاشیهساز اتخاذ نماید .آقای
آشــنا  ...نباید متوهم شود که رأی به حسن روحانی،
رأی به حســامالدین آشنا است .آقای آشنا  ...باید در
اتخاذ مواضع خویش که خواســته یا ناخواسته با نام
حسن روحانی همراه خواهد بود ،دقت الزم را داشته
باشد و نسبت به افرادی که دارای آرای فراوان و نقش
مؤثری هســتند بااحتیاط ســخن بگوید ...آقای آشنا
مشاور رئیسجمهور است یعنی باید در اتخاذ مواضع،
یار و همراه او باشد نه اینکه درزمانی که رئیسجمهور
در مواجهــه با جریــان رقیب خود به ســر میبرد؛

نیز این رویه را طی کردند که هم اکنون ناتوانی این روش
روشن شده و از ابتدا مشخص بوده که دولتهایی که آزادی
مردم را سلب میکنند راه به جایی نمیبرند.
وی به ساختار دوم نظام حکمرانی در دنیا طی 100سال
گذشــته اشاره کرد و گفت :نظام لیبرال که در کشورهای
غربی و اقمار آنها دنبال شــد عملکردش بر محور فکر و
آزادی عمل بود .از منظر آنها یک کشور موفق باید آزادی
فکر و اقتصادی داشته باشد.
الریجانی افزود :براساس تفکر لیبرالی مسیر آزادی افراد
و تامین امنیت سرمایهگذاری راه عدالت ،توسعه و پیشرفت
کشورها است.رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد :در
ســی و چند سال اخیر نظریهای در زمینه حکومت خوب
مطرح شــده که بر عدالت تاکید داشته و کانون خود را بر
عدالت قرار داده اســت که براساس این نظریه نخستین
موضوع در عدالت بحث آزادی است.
وی گفت :براســاس این نظریــه در تصمیمگیریهای
حاکمیتی باید نفع اکثریت مورد توجه قرار گیرد که این
محور از ساختارهای حکمرانی گذشته متفاوت است.
مشاورش در حال حمله به موافقینش باشد.

احتمال ممنوعیت تلفن همراه در
جلسات دولتی

اينســتا خبر| دولت بــهزودي ابالغيهاي به همه
دســتگاهها و وزارتخانه ارســال ميكند تــا در تمام
جلســاتي كه در ايــن نهادها برگزار ميشــود ورود
موبايل به هرشكلي (روشن يا خاموش) از سوي همه
افراد شــركتكننده ممنوع اعالم شــود .اين ابالغيه
در راســتاي هشــدار وزارت اطالعات و دستگاههاي
امنيتي كشور صورت ميگيرد تا از جاسوسي و انتشار
محتواي جلســات جلوگيري شــود .طرح منع همراه
داشــتن موبايل در جلسات ،از هيأت دولت آغاز شده
و وزرا اجازه همراه داشتن موبايل در جلسات رياست
جمهوري را ندارند.
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گزارش
صالحی :انشاءاهلل ترامپ برجام را پاره کند

انتقاد از« فتوشاپ» کاری دلواپسان

رئیس ســازمان انرژی اتمی ایران روز گذشــته در یازدهمین
همایش اســاتید و دانشــجویان ایرانی خارج از کشور در مشهد
خطاب به مخالفان برجام اظهار کرد :انشــاءاهلل ترامپ برجام را
پاره کند تا بفهمیم به کجا خواهیم رسید.
به گزارش ایســنا« ،علیاکبر صالحی» با تاکید بر اینکه برجام
را بایــد منصفانه ارزیابی کنید نه آرزومندانه ،گفت :حقایق روی
زمین را ببینید ،سوالی که مطرح میشود این است چه کار باید
میکردیم تا آمریکاییهــا بیایند و عذرخواهی کنند و تحریمها
برداشته شود .
رئیس ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه کســانی که مخالف
برجام هستند بیایند و به این سوال پاسخ دهند ،گفت :آیا صنعت
هستهای کشور ملک شخصی من بوده که در مذاکرات من برای
آن شــخصا تعیین تکلیف کنم و هر چه آمریکاییها بگویند ما
بگوییم چشــم ،چنین طرز فکری حکومت و نظام را زیر سوال
میبرد .یعنی این نظام هیچ متولی نداشته که یک نفر مثل من
برای کشور تعیین تکلیف کند؟
معاون رئیــس جمهور ادامه داد :اصال فــرض کنید اگر نظام
اینطور باشد ،بنده همین قدر عقل برای خودم قائلم که چنین
مخاطرهای نکنم ،من با یک دستورالعملی به آنجا میروم که حاال
من چند موردش را برای شما میگویم.
وی با اشــاره به اینکه نظام برای ما کف تعیین میکرد ،گفت:
اینها را بعدا تاریخ مینویسد و همه آن نوشته شده است ،گفتند
 4000ماشین سانتریفیوژ اگر داشته باشیم خوب است ،مصوبات
آن هم هست ،ما چند ماشین گرفتیم 6 ،هزار تا ،یعنی از کفی که
نظام برای ما تعیین کرده بود  2هزار ماشین هم بیشتر گرفتیم.
صالحی درخصــوص فردو نیز گفت :در ایــن رابطه هم به ما
گفتند چند صد جســد ماشین فقط بر روی استندها باشد ،ولی
ما  1044ماشین گرفتیم ،نه فقط جسد ماشین ،بلکه ماشینها
بچرخــد و فقط اورانیوم تزریق نشــود ،یعنــی اراده کنیم فردا
اورانیوم هم تزریق میکنیم ،این فقط کف بود ،اما ما در بعد فنی
چه گرفتیم ،حاال نمیخواهم بگویم در چه جاهایی کف چه بود
و ما چه گرفتیم.
رئیــس ســازمان انرژی اتمی عنــوان کرد :اگــر برجام برای
آمریکاییها خوب اســت ،چرا ترامپ و اســرائیل از آن ناراحت
اســت ،چرا ترامپ میگوید برجام بدترین قرارداد تاریخ آمریکا
است ،آیا بدترین است چون صنعت هستهای ما را متوقف کرده،
آیا او میخواســته صنعت هستهای ما پابرجا باشد ،جواب آن را
وزیر اطالعات اسرائیل داده است ،گفته شما چه کار کردید ،ایران
که صنعت هســتهایاش را دارد و اگر اراده کند در آستانه تولید
سالح هستهای است.
صالحی با اشاره به اینکه ما  10میلیارد دالر در رابطه با صنعت
هســتهای پروژه بستیم و کارش هم شروع شــده ،ادامه داد :آیا
صنعت هســتهای وجدانا متوقف شــده است؟ آیا نظام مسئولی
ندارد که بگذارد صنعت هستهای متوقف شود؟ آیا اشکالی داشت
که بعد از برجام تولید نفت به حدود 4میلیون بشــکه برســد؟
اشــکال دارد صادرات نفت ما به بیش از دوو نیم میلیون بشکه
برسد؟ اشکال دارد فساد در فروش نفت کنار زده شود؟
وی اضافه کرد :آیا اشــکالی دارد با برجام فشار در فروش نفت
کشور کنار زده و دالر ،کشتیرانی و نفتکشهای کشور آزاد شود؟
بلــه ما بهتر از این هم میتوانســتیم ،من یک بار گفتم ما هربار
میرویم مذاکره قویتر میشــویم ،بعد یک نفر گفت پس شما
میرویــد آنجا آموزش میبینید ،میگویــم آقا چرا این حرف را
میزنی ،استاد اولوالعزم هم هر کتابی را بیشتر بخواند بیشتر به
علمش افزوده میشــود ،مگر ما خداییم که دیگر به کماالتمان
افزوده نشــود ،نقد هم میکنیم ،نمیدانیــم چگونه نقد کنیم.
آقایان تاریخ نشــان خواهد داد ،بروید از خود ترامپ بپرســید،
انشاءاهلل که ترامپ برجام را پاره کند تا ببینیم چه میشود.
رئیس سازمان انرژی اتمی تاکید کرد :متاسفانه آمریکاییها در
برجام عملکرد درستی نداشتند ،چگونه درست نبوده ،اینجاست
که مقام معظم رهبری دقیق مطلب را بیان کردند و فرمودند در
نوشتن برجام مسامحه و عجله شده است که این سخن ایشان
در بعد تحریم بود نه بعد فنی.
صالحی گفت :شــما بروید راکتــور اراک را ببینید ،آمدهاند با
اســتفاده از فتوشــاپ چالهای که قلب راکتور اراک است را پر
و کلیپی از آن منتشــر کردهاند که بگویند صنعت هســتهای ما
متوقف شــده است ،واقعا آدم باید چه بگوید ،اینگونه میگویند
صنعت هستهای متوقف شده است ،آیا این کارها خداپسندانه و
مورد پسند پیامبر(ص) و اسالم است.
وی با تاکید بر اینکه بنــده گفتم ،آقای ظریف هم گفتند که
آمریکاییها به عهد خود وفا نکردند ،افزود :اینجا اشکال در برجام
هست ،او مدعی است که خالف برجام نکرده اما واقعا چوب الی
چرخ آن میگذارد ،اینجا بود کــه مقام معظم رهبری فرمودند
با تســامح نوشته شــده ،اما برخی عبارت را به بعد فنی صنعت
هستهای نسبت میدهند و میگویند این صنعت نابود شد ،من
تعجب میکنم از برادرانی که ما  40سال یکدیگر را میشناسیم و
با هم رفت و آمد خانوادگی داشتیم و افراد عالمی هستند اما سر
مسائل سیاسی میگویند صنعت هستهای کال متوقف شده است.
معاون رئیس جمهور با اشــاره به اینکه مــا امروز با اروپاییها
همــکاری داریــم کــه توتــال نمونــه آن اســت و در زمینه
هســتهای نیز فعالیت میکنیم ،خاطرنشــان کرد :امروز تعداد
فعالیتهای علمی ما با کشــورهای اروپایی بسیار افزایش یافته
است.
وی اظهار کرد :من به عملکرد برجام نمره  70میدهم و از نظر
من برجام قبول شده است30 ،درصد هم اختالل ایجاد میکنند
که باید با آمریکا صحبت کرد و فشــار آورد .ما امکانات فشار را
هم داریم.
رئیس سازمان انرژی اتمی افزود :امروز در برجام طوری عمل
کردیم که دیگر به گذشــته بر نمیگردیم .اگر در آینده به تاریخ
ایران نگاه شــود ،خواهیم فهمید کــه این ملت چه قدم بزرگی
برداشته اســت.صالحی یادآور شد :صنعت هستهای نماد قدرت
جمهوری اسالمی ایران است و به سالیق دولتها ربطی ندارد و
هر تصمیم بزرگی برای آن گرفته میشود حتما باید با هماهنگی
نظام صورت بگیرد.

