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سرمقاله

خبر
علت تشدید بیماری
آیتاهلل مصباحیزدی
اعالم شد
پس از انتشار اخباری درباره علت تشدید
بیماری آیتالله محمدتقی مصباح یزدی و
اعالم ابتالی وی به کرونا ،دفتر رئیس موسسه
آموزشی و پژوهشی امام خمینی اطالعیهای
صادر کرد.
به گزارش ایسنا ،متن این اطالعیه به شرح
زیر است« :در پی انتشار خبر بیماری حضرت
آیت الله مصباح یزدی (دام ظله العالی)،
شایعات و اخبار نادرستی دراینباره منتشر
شده که موجب نگرانی دوستداران معظم له
شده است .ضمن تأکید بر این که تنها منبع
موثق اخبار صحیح در این باره ،پایگاههای
اطالعرسانی آثار آیتالله مصباح به نشانی
 MESBAHYAZDI.IRاست ،به اطالع
میرساند مشکل ایشان ضعف مفرط جسمانی
به دلیل ادامه و تشدید بیماری گوارشی است
و در منزل تحت مراقبت پزشکی هستند .در
انتها بار دیگر از همه عالقهمندان درخواست
دعا و توسل برای شفای کامل و عاجل ایشان
داریم».

اخبار

روحانی در جلسه هیئت دولت:

توسعه به مثابه دو امدادی
ادامه از صفحه یک
حال باید پرسید مواردی که در بوتسوانا،
برزیل ،چین ،هنگ کنگ ،اندونزی ،ژاپن،
کره جنوبی ،مالزی ،مالتا ،عمان ،سنگاپور،
تایوان ،تایلند و ترکیه موجب تداوم رشد
باالی  ۷درصد و افزایش درآمد سرانه
گردیده است آیا مد نظر طراحان اقتصادی
در ایران قرار گرفته است؟
پل رومر نظریه پرداز رشد اقتصادی
میگوید :وقتی ژاپن رشد مداوم و سریع
داشت ،مفسران میگفتند که این یک
حالت خاص است و به خاطر بازیابی پس
از جنگ جهانی دوم است ،ولی چهار ببر
شرق آسیا (تایوان ،هنگ کنگ ،سنگاپور و
کره) رشد سریع و مداومی داشتند ،بسیاری
گفتند کشورهای کوچکی هستند ،وقتی
چین سریع و مداوم رشد کرد گفتند چین
کشو بسیار بزرگیست! اما به این امر دقت
نکردند که این کشورها آرزوی توسعه را به
خواستی مداوم با موئلفههایی که اشاره شد
ممزوج کردند.
حال یک فرصت دیگر برای اقتصاد ایران
نه به سبب ایجاد زیرساختها در گذشته
بلکه به سبب قرار گیری در خاورمیانه و
تغییر نقطه ثقل جهانی ایجاد شده است،
فرصتی که اجازه استفاده از پتانسیل های
ایران را برای رشد باال دارد!
مهمترین سوخت مورد نیاز ایران در
سالهای پیش رو سرمایه گذاریست،
حدودا بیش از  ۱۰۰میلیارد الر سرمایه
گذاری داخلی و خارجی برای تحقق رشد
باالی ۸درصد ،در حوزه سرمایه گذاری
خارجی به سبب رتبه اعتباری بین المللی
ضعیف ایران به سبب ریسکها ،رتبه
روز ایران  CCCو معادل  ۷در رتبه بندی
سازمان همکاری و توسعه است.
پس سرمایه گذاری خارجی فعال تا یک
بازه  ۲ساله با رویکرد خوشبینانه فاصله
ای زیاد با سطح  BBBدارد ،پس ایران
نیازمند عمده سرمایه گذاری داخلی است،
متاسفانه ایران براساس آخرین آمار بانک
مرکزی از سال  ۱۳۹۱تا امروز بیش از ۹۰
میلیارد دالر خروج سرمایه داشته است.
ایران امروز نیازمند ایجاد بستر مناسب
برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی است
تا بتواند رشد اقتصادی مداوم را تجربه کند.
فراموش نکنیم توسعه همانند دو امدادی
است و نه دو صد متر سرعت!

سیاستروز
رئیس مجلس شورای اسالمی:

دولت با مصوبه مجلس موافق نیست
به گزارش ایسنا ،حجت االسالم والمسلمین
حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت
دولت گفت :بسیار عالقهمند بودم طبق روال
سالهای گذشته سخنان امروز من خطاب به
مردم عزیز و نمایندگان محترم در خانه ملت
و در صحن علنی مجلس شورای اسالمی ایراد
میشد.
رئیس جمهوری با بیان اینکه گمانهزنیهایی
که ممکن است در رسانهها مطرح شود که عدم
حضور امروز من در مجلس شورای اسالمی به
خاطر مصوبه مجلس شورای اسالمی است،
تصریح کرد :البته دولت با آن مصوبه موافق
نیست و آن را برای روند فعالیتهای دیپلماتیک
مضر میداند ،اما نرفتن به مجلس صرفا به دلیل
پروتکلهای بهداشتی و نه مساله دیگر بوده
است.
روحانی در ادامه به اهمیت خاص و ویژه
بودجه امسال اشاره کرد و گفت :اساسا سال
 ۱۴۰۰از جهاتی سال ممتاز و حائز اهمیت است.
اوال سال آینده سال پایانی قرن چهاردهم و در
آستانه ورود به قرن جدید خواهیم بود و از طرف
دیگر این بودجه در زمانی به مجلس شورای
اسالمی تقدیم میشود که احساس میکنیم
شرایط سال آینده با دههای که گذشت از آغاز
سال  ۹۰تا امروز ،کمی متفاوت خواهد بود.
رئیس جمهوری اظهار کرد :دشمنان همه توان
خود را برای تسلیم مردم ایران در این دهه به کار
گرفتند و به ویژه در سه سال اخیر تحریم را به
یک جنگ تمام عیار اقتصادی تبدیل کردند .اما
در عین حال فکر میکنیم با شکست این جنگ
و فشار حداکثری ،شرایط در سال آینده شرایط
متفاوتی خواهد بود.
روحانی افزود :البته این شرایط متفاوت نه تنها
به خاطر اینکه ترامپ با سیاستهای غلط خود
نسبت به ایران و جهان شکست خورد ،بلکه
هر دولتی در آمریکا روی کار میآمد به خاطر
شکست جنگ اقتصادی و فشار حداکثری ،ناچار
بود در برابر ملت ایران سر تسلیم فرود بیاورد.
روحانی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد:
نباید به خاطر رقابت های سیاسی و انتخاباتی که
از االن هم برای انتخابات  ۱۴۰۰زود است ،اخالق و
حقایق را زیر پا بگذاریم؛ باید واقعیت ها را شفاف و
روشن و با آمار درست به مردم بگوییم.
رئیس جمهوری با بیان اینکه قبل از آمدن
ترامپ عدهای به ویژه صهیونیستها ،ارتجاع
منطقه و تندروهای آمریکا با برجام مخالف بودند
عنوان کرد :اینها با همه توان میخواستند برجام
به نتیجه نرسد ولی نتوانستند چرا که دولت
قبلی آمریکا تا حدی با مدیریت و جهان آشنا
بود .اما پس از آن کسی آمد که مدیریت و تدبیر
نمیدانست و به راحتی با پول عربستان و فشار
صهیونیستها و تندروها به هر سمتی که آنها
می خواستند حرکت کرد و متاسفانه این معاهده
را که می توانست مفید باشد زیرپا گذاشت.
وی در ادامه یادآور شد :ما باید همه آمار سال
های گذشته را در زمینه های مختلف مورد توجه
قرار دهیم از جمله در زمینه انرژی هستهای که
شرایط امروز هستهای ما به مراتب بهتر از هشت
سال پیش است .ما از سانتریفیوژهای  IR۱و
 IR۲که در بخشی هم ناقص بود به  IR۸و ۹ IR
رسیدهایم و امروز قادریم  IR۲Mرا در زنجیرههای
متعدد ایجاد کنیم و با  IR۶زنجیره غنی سازی
داشته باشیم .در حالی که در هیچ زمانی چنین
قدرتی نبوده و از لحاظ امکانات تحقیق و توسعه
شرایط هستهای ما از هر زمانی بهتر است.
روحانی اضافه کرد :بسیاری از توفیقات ما در
شرایطی به دست آمده که درآمد ما که در سال
 ۹۶بهترین درآمد بود به اندازه بدترین درآمد
دولت قبل نبوده است .ما در بهترین حالت
 ۶۵میلیارد دالر درآمد داشتیم در حالی که در
دولت قبل متوسط صد میلیارد دالر و در سال
 ۱۱۹ ، ۹۰میلیارد دالر درآمد نفتی وجود داشت.
اما با وجود محدودیتهای درآمدی که ما در

بسته حمایت معیشتی را در بودجه
سال آینده دنبال میکنیم

رئیس جمهوری با ابراز خرسندی از تقدیم الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور در موعد مقرر به مجلس شورای اسالمی ،برخی گمانه زنی های رسانه ای
درباره دلیل حضور رئیس جمهوری در مجلس هنگام تقدیم الیحه بودجه را رد کرد و گفت که عدم حضور در مجلس شورای اسالمی صرفا به دلیل
مصوبات ستاد ملی کروناست.

البته دولت
با آن مصوبه
موافق نیست و
آن را برای روند
فعالیتهای
دیپلماتیک
مضر میداند ،اما
نرفتنبهمجلس
صرفا به دلیل
پروتکلهای
بهداشتی و نه
مسالهدیگر
بوده است
این مدت داشتیم توانستیم پیشرفتهای خوبی
حاصل کنیم.
س جمهوری با بیان اینکه این دولت در
رئی 
شرایطی سال  ۹۲فعالیت خود را آغاز کرد که برای
اولین بار بعد از جنگ تحمیلی شرایط رکود تورمی
عمیقی را در کشور شاهد بودیم ،گفت :در آغاز
فعالیت دولت ،با تورم بیش از  ۳۴درصدی و رشد
اقتصادی منفی  ۷.۷مواجه بودیم.
وی افزود :این دولت توانست طی  ۶ماهه
اول فعالیت خود در هر دو مساله تورم و رکود،
تغییرات اساسی در کشور ایجاد کند به طوری که
با تالشها و اقدامات انجام شده همان سال تورم
به  ۱۵.۶درصد رسید و در زمینه رشد اقتصادی
هم به عدد مثبت  ۳.۲رسیدیم.
روحانی ادامه داد :به رغم اینکه در بخش دوم
سال  ۹۳قیمت نفت با سقوط بیسابقه از ۱۲۰
دالر به  ۳۰دالر تنزل کرد ،توانستیم کشور را
بدون تکانه های اقتصادی اداره کنیم و در عین
حال مذاکرات هسته ای را هم در سال  ۹۳و ۹۴
ادامه دهیم و در سال  ۹۴با دستیابی به توافق
هسته ای گشایش های بسیار مهمی در کشور
ایجاد شد و اقتصاد شرایط جدیدی پیدا کرد.
وی بهره برداری تعداد زیادی از فازهای پارس
جنوبی ،افتتاح کارخانجات متعدد پتروشیمی و
همچنین تکمیل و به بهره برداری رسیدن پاالیشگاه
خلیج فارس را از اتفاقات مهم کشور بعد از امضای
برجام و گشایش های اقتصادی عنوان کرد و افزود:
شرایط کشور به طور کلی عوض شد تا جایی که
در سال  ۹۵باالترین رشد اقتصادی جهان با مثبت
 ۱۴.۵برای ایران به ثبت رسید.
س جمهوری همچنین تک رقمی شدن نرخ
رئی 
تورم در سال های  ۹۵ ،۹۴و  ۹۶و حتی ماه های
اولیه سال  ۹۷را مورد اشاره قرار داد و گفت:
شرایط اقتصادی که در طول فعالیت این دولت
ایجاد شده در متوسط  ۵۰ساله کشور بی نظیر
بوده است.
روحانی در ادامه به فعالیت های انجام شده از
سوی این دولت در بخش اشتغال اشاره کرد و با
بیان اینکه از سال  ۸۵تا  ۹۱رشد اشتغال خالص
کشور تقریبا صفر بوده است ،یادآور شد:از سال
 ۹۳شاهد دو پدیده بودیم .یکی اینکه جمعیت

فعال ما یک مرتبه افزایش یافت .همین االن که
سال سختی را میگذرانیم بیکاری ما از نظر آمار
کاهش یافته و مشکلی که داریم این است که
جمعیت فعال هم کاهش یافته و مردم به دالیل
مختلف مثل شرایط اقتصادی یا بیماری ،دنبال
شغل نمیروند.
رئیس جمهوری افزود :از سال  ۹۳به بعد روند
جمعیت فعال رو به افزایش بود و در دو فصل
بیش از  ۹۰۰هزار نفر جمعیت فعال افزایش پیدا
کرد و هم زمان اشتغال ما هم افزایش یافت .از
سال  ۹۳تا  ۹۶اشتغال ما به طور متوسط ۷۰۰
هزار نفر بوده که در جهان بی سابقه است در
چند سال پشت سر هم چنین اشتغالی وجود
داشته باشد.
وی ادامه داد :تا سال  ۹۷با وجود فراز و
نشیب های فراوان و کاهش قیمت نفت و
طوالنی شدن مذاکرات و مسائل دیگر توانستیم
در شرایط سیاسی و اقتصادی در کلیه پایههای
قدرت مقاومت کشور را در برابر فشارهای بیرونی
تقویت کنیم .به برکت همین فضا هر قطعنامه
آمریکا در شورای امنیت ناموفق بود.
رئیس جمهوری افزود :در حالی که در دوران
قبل از سال  ۹۲برای هر قطعنامه علیه ایران
حتی روسیه و چین هم رای مثبت می دادند اما
در این دوره شرایط و قدرتی به وجود آوردیم
که آمریکا در سازمان ملل یک یا دو رای بیشتر
نداشت و همه قدرتها از جمله اتحادیه اروپا
و روسیه و چین با آن مخالفت می کردند .این
موضوعات تنها سیاسی نبود و در مسائل حقوقی
هم در هر دادگاهی علیه آمریکا در مراحل اولیه
موفق بوده و در مراحل نهایی که هم مسیر آن
طی میشود امیدواریم موفق باشیم.
رئیس جمهوری با تاکید بر این که این مسائل
باعث شد قدرت دفاعی کشور بیش از هر زمانی
تقویت شود خاطرنشان کرد :االن قدرت دفاعی
ما با هشت سال قبل قابل مقایسه نیست
مخصوصا در سالحهای راهبردی در دریا  ،هوا
 ،موشک ،پدافند و  ...اگر مقایسه کنید میبنید
که قدرت ما چند برابر شده و این در سایه

موفقیتهایی بود که در فضای ایجاد شده به
وجود آمد و توانستیم بنیه دفاعی را از هر زمان

قوی تر کنیم.
وی در ادامه بیان کرد :ما از سال  ۹۷با
وجود فشارهای جدید بینالمللی و شروع
جنگ اقتصادی علیه کشورمان نگذاشتیم کشور
دچار تکانههای شدید شود .به سال های ۹۱
و  ۹۲برگردید که تحریم سال  ۹۰با کشور چه
کرد و مردم برای کاالهای اساسی چگونه صف
میبستند اما در سال  ۹۷هیچ صفی ایجاد نشد
چرا که دولت کاالهای اساسی را به وفور فراهم
کرد.
وی ادامه داد :ما در سال  ۹۸شروع به کنترل
اوضاع کردیم و کنترل تورم و رشد اقتصادی
آغاز شد از اردیبهشت  ۹۷رشد اقتصادی و حتی
رشد صادرات غیر نفتی در حال بهتر شدن بود
اما متاسفانه در اواخر سال  ۹۸دنیا با بحران
جدیدی به نام کرونا مواجه شد که در صد سال
اخیر بی سابقه بوده است و همه کشورها دچار
مشکل شدند و ما هم دچار مشکل شدیم.
روحانی خاطرنشان کرد :در سال  ۹۹صادرات
و واردات ما افت کرد و در شرایطی قرار گرفتیم
که در هشت ماه اول امسال از نظر وزنی ۱۴
درصد و از نظر ارزشی  ۱۹درصد صادرات غیر
نفتی ما کاهش پیدا کرد .درآمد نفتی ما هم در
سال های  ۹۸ ،۹۷و  ۹۹کاهش پیدا کرد و به
دالیلی که روشن است فروش نفت را برای ما
با دشواری مواجه کردند و مشتریهای ما برای
خرید نفت دچار مشکل شدند .چرا که ما برای
صادرات مشکلی نداشتیم.
رئیس جمهوری همچنین اظهار کرد :با وجود
اینها خوشحالیم که شرایط امروز به سمت
بهبودی تدریجی حرکت میکند و امید مردم برای
آینده بیشتر شده و محاسبات مردم این است که
جنگ اقتصادی رو به پایان است و محاسبات
جهانی اینگونه است که فشار حداکثری راه به
جای نبرده است .آنها می خواستند ما را فلج
کنند و شرایط زندگی را برای ما غیر قابل تحمل
کند که در این زمینه ناموفق بودند .البته مردم
در این مدت در تمام زمینه ها فشارهای زیادی
را تحمل کردند اما دولت و مردم و سایر قوا و
نهادها در کنار یکدیگر با جنگ اقتصادی و کرونا
هم زمان مقابله کردند.

رئیس مجلس شورای اسالمی درمورد الیحه
بودجه  ۱۴۰۰گفت :یکی از موارد مورد توجه ما
در الیحه بودجه توجه به اقشار ضعیف خواهد
بود .تالش میکنیم تا برخی از خسارتهایی
که به واسطه کرونا و شرایط خاص اقتصادی به
وجود آمده را جبران کنیم.
به گزارش ایسنا ،محمدباقر قالیباف در
جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای
اسالمی در نطق پیش از دستور خود گفت:
یکی از مواردی که در بررسی الیحه بودجه
 ۱۴۰۰مد نظر مجلس است ،اصالح بودجه به
نفع مردم است .بودجهای عادالنه ،مردمی و با
کاهش وابستگی به نفت میتواند اقتصاد ما را
قوی کند .ما با توجه به الیحه پیشنهادی دولت
تالش خواهیم کرد تا برخی از محورهای اصلی
اصالح ساختار بودجه را حتی بر مبنای این
پیشنهاد فعلی عملی کنیم و مقدمات اصالح
نهایی را از همین امسال آغاز کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد :در بسته اقتصاد
مردمی توجه به مشارکت مردم در اقتصاد و
واگذاری داراییها به آحاد مردم مدنظر مجلس
است .امیدواریم در الیحه پیشنهادی نیز به
این محورها توجه شده باشد .همراهی دولت
با برخی موارد اصلی و مهم اصالح ساختار
بودجه که مد نظر مقام معظم رهبری است،
یادگار ماندگار و نیکی برای آیندگان به جا
خواهد گذاشت .آنچه در نهایت باید به طور
واقعی در بخش درآمدها به آن برسیم ،عدم
اتکا به نفت است که از موارد اصلی مورد تاکید
مقام معظم رهبری در سال ها اخیر است.

کدخدایی تشریح کرد

ایراد شورای نگهبان به طرح اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها
سخنگوی شورای نگهبان ایراد این نهاد به
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها را اعالم
کرد.
عباسعلی کدخدایی در گفتوگو با ایسنا در
این باره اظهار کرد :امروز شورای نگهبان نسبت
به طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها ایراد
گرفت و برای مجلس فرستاده شد و از آنجا
که طرح دو فوریتی بود پس از ایراد به مجلس
ارسال شد.
وی افزود :ایراد شورا نسبت به ماده  ۶این
طرح بود زیرا زمان یک ماهه ای برای آن لحاظ
کرده بودند که ابهام وجود داشت و شورا
نسبت به آن ایراد گرفت و طرح فوق به مجلس
ارسال شد.
به گزارش ایسنا ،طبق ماده  ۶طرح اقدام
راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع
ملت ایران ،دولت جمهوری اسالمی ایران
موظف است در صورت عدم اجرای کامل
تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله
کشورهای ( ۴+۱آلمان ،فرانسه ،انگلستان،
چین و روسیه) توافق هستهای در قبال ایران
و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع
کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت
و فرآوردههای نفتی ایران و برگشت کامل
و سریع ارز منابع حاصل از فروش ،یک ماه
پس از تصویب این قانون در مجلس شورای
اسالمی ،نظارت های فراتر از پادمان از جمله
اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.

اسحاقجهانگیری:

مجلس در امور اجرایی دخالت نکند
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه نمیتوان با موضوع مهم هستهای
لحظه ای و احساسی برخورد کرد ،گفت :مدیریت موضوع هستهای بر اساس
تدبیر رهبر معظم انقالب به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است.
به گزارش ایرنا« ،اسحاق جهانگیری» روز چهارشنبه و در حاشیه جلسه
هیئت دولت اظهار داشت :بحث دیگر مهمی که امروز در دولت انجام گرفت
و من هم نامه آن را برای آیتالله جنتی تهیه کردم که نظرات دولت را بفرستم
درباره مصوبهای بود که مجلس بعد از ظهر روز گذشته انجام داد.
وی یادآورشد :بحث هستهای بیش از دو دهه است که در دستور کار
جمهوری اسالمی قرار دارد و مسائل پیرامونی بسیار زیادی داشته است.
تدبیری که رهبر انقالب براساس قانون اساسی کردند مدیریت مسئله هسته
ای به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده و از اصلیترین مسائل امنیت ملی
کشور است.
وی افزود :در دنیا براساس برداشت اشتباه ،مسئله هستهای کشور را به یک
مسئله مهم تبدیل کردند کشورهای متعدد ،شورای امنیت ،آژانس بینالمللی
انرژی اتمی و سازمانهای مختلفی در دنیا مدعی شدند و الزم بود که در ایران
از یک جا مدیریت شود که این مساله بتواند به خوبی پیش برود.
معاون اول رییس جمهوری اضافه کرد :حتی ما هم به عنوان دولت در حد

گزارشهایی که اعضای دولت که در شورای امنیت عضو هستند و به دولت
گزارش ارائه میکردند در حد گزارشگیری در جریان قرار میگرفتند وگرنه
دولت هم در تصمیمگیری هیچ دخالتی نمیکرد که بتواند مدیریت واحد باشد.
همه مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم بعد از اینکه به تایید رهبر انقالب
میرسد الزماالجرا میشود لذا این مساله یک موضوع مهم و حیاتی است.
جهانگیری یادآور شد :اینکه مجلس به این موضوع ورود کرده به نظر ما
به مصلحت نیست خصوصا ًاینکه بعد از سال  ۱۳۹۷که آمریکاییها از برجام
خارج شدند و فشارهای اقتصادی سنگینی بر کشور وارد کردند و به تعبیر
خودشان فشار حداکثری را در پیش گرفتنند ،جمهوری اسالمی با راهبردی که
رهبر انقالب ترسیم کردند مقاومت هوشمند در مقابل راهبرد فشار حداکثری
شکل گرفت.
جهانگیری یادآورشد :آنها دنبال فروپاشی کشور بودند و دنبال فروپاشی نظام
و فروپاشی اقتصاد کشور بودند .به هر حال حتی با فشارهایی که به مردم وارد
شد ،اقتصاد کشور را تا االن سر پا نگه داشتهایم.
جهانگیری گفت :اکنون این راهبرد فشار حداکثری به بنبست رسیده و
ما نباید در چنین مقطعی مدیریت هستهای را تغییر بدهیم چرا که تغییر
مدیریت هستهای در چنین شرایطی میتواند فشار زیادی به کشور وارد کند.

وی با بیان اینکه رییس جمهوری ،وزیر خارجه ،رییس سازمان انرژی اتمی
به عنوان قوه مجریه اختیاراتی دارند ،اظهار داشت :من یکبار همین جا عنوان
د قبول کنیم که در جای دیگری
کردم که قانونگذاری حق مجلس است و ما نبای 
ی انجام شود .در عین حال اجرا هم حق دولت است و مجلس نباید
قانونگذار 
در امور اجرایی دخالت کند و این درست نیست.
معاون اول رییس جمهوری عنوان کرد :همانطور که قانونگذاری ،ریلگذاری
تفکیک قوا تفسیر شده و در قانون اساسی گفته شده رییسجمهوری به عنوان
کسی که از طرف مردم انتخاب میشوند در قانون اساسی بر اساس اصول
متعدد قانون اساسی اختیاراتی دارد که باید عمل کند.
جهانگیری افزود :وزیر خارجه اختیاراتی دارد که در سیاست خارجه باید
عمل کند .اینکه به او میگویند آنطور که ما میگوییم حرکت کن یا در انرژی
هستهای گفته شود که این سانتریفیوژ را اینجا نصب کن ،این مدیریت اجرایی
نیست و قطعا ًدخالت در امور اجرایی است.
وی اظهار کرد :معاون حقوقی رئیس جمهوری گزارشی درباره ایرادات این
مصوبه ارائه کرده مبنی بر اینکه هم بار مالی دارد هم دخالت در قوه مجریه
و هم کار شورای عالی امنیت ملی است و هم اینکه نمیشود با موضوع مهم
امنیت ملی کشور برخورد لحظهای و احساسی کرد و این نیازمند تدابیر زیادی

هست دولت مخالف است و نظر دولت را هم به شورای نگهبان نوشتیم و
امیدواریم شورای نگهبان مد نظر قرار دهد.
معاون اول رییس جمهوری گفت :در سال  ۹۲مجری سیاستهای شورای
عالی امنیت ملی در یک مقطعی دبیر شورا بوده و در مقطعی به وزیر امور
خارجه واگذار شد اما سیاستگذاری آن همچنان در شورای عالی امنیت ملی
است و به تایید رهبر انقالب میرسد.

