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اخبار

کمالوندی :ایستگاه بعد از  4/5درصد،
غنی سازی  ۲۰درصد است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت :قرار ما این نیست که از
غنیسازی  ۴.۵درصد عبور کنیم ،فعال در این سطح میمانیم .غنی
سازی همانند قطاری سریع السیر است که ایستگاه بعد از  ۴.۵درصد،
 ۲۰درصد است .به گزارش خانه ملت ،بهروز کمالوندی سخنگوی
سازمان انرژی اتمی در خصوص میزان انباشت اورانیوم غنیسازی
شده ،اظهار داشت :در حال حاضر میزان انباشت اورانیوم غنی سازی
شده بیش از  ۳۰۰کیلوگرم است و سرعت انباشت افزوده میشود در
واقع غنیسازی همانند لوکوموتیوی میماند که هر چه به جلو میرود
بر سرعتش افزوده میشود؛ درحال حاضر سطح غنیسازی ایران ۴.۵
درصد است.سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که
آیا ایران از سطح غنیسازی  ۴.۵درصد عبور نمیکند ،داشت :قرار
ما این نیست که از غنیسازی  ۴.۵درصد عبور کنیم ،فع ً
ال در این
سطح میمانیم .غنی سازی همانند قطاری سریع السیر است که
ایستگاه بعد از  ۴.۵درصد ۲۰ ،درصد است.کمالوندی بیان کرد :در حال
حاضر نیاز فعلی کشور  ۴.۵درصد اورانیوم غنیسازی شده است اما اگر
رآکتور تهران به سوخت نیاز داشته باشد -تا چند سال آینده سوخت
موردنیاز تأمین است و در صورتی که این سوخت به ایران تحویل داده
نشود ما میتوانیم آن را تولید کنیم.وی ادامه داد :میزان غنی سازی
اورانیوم در ایران تابع دو مؤلفه است؛ منطق فنی و نیاز کشور و منطق
سیاسی ،ممکن است براساس منطق سیاسی میزان و درصد غنیسازی
تغییر کند؛ همانگونه که براساس این منطق غنی سازیها محدود
شد.سخنگوی سازمان انرژی اتمی تصریح کرد :در حال حاضر کشور
نیازی به غنی سازی در سطح  ۲۰درصد ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

ایران طرح «بازگشت در مقابل بازگشت» را
مطرح کند

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:
جمهوری اسالمی ایران باید در مقابل طرح فرانسویها مبنی بر توقف
مقابل توقف طرحی تحت عنوان بازگشت در مقابل بازگشت را مطرح
کند .حشمت اهلل فالحت پیشه در تحلیلی از رفتارهای اخیر مقامات
آمریکایی نسبت به ایران و پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه ،اظهار کرد:
گام بعدی آمریکا یک نوع ارتباطی بین آخرین توئیت ترامپ و موضع
مکرون دارند .بعد از آنکه فرانسویها طرح توقف در مقابل توقف را
مطرح کردند بالفاصله آقای ترامپ گفت که میخواهیم تحریمهای تازه
را شکل دهیم .این یعنی آمریکا به طور تلویحی موافق این طرح است.
چون دیگر تحریمی نمانده که آمریکاییها انجام دهند و همه تحری م ها
را پیاده کردند.به گفته وی ،آمریکاییها بخش اعظم بندهای پانزدهگانه
ذیل ماده  ۴۲فصل هفت را قب ً
ال اجرا کردند .لذا اکنون برخی اروپاییها
موضوع توقف مقابل توقف را در ادامه برجام مطرح میکنند که در
آن نوعی همراهی توسط آمریکا وجود دارد .الزم است که جمهوری
اسالمی ایران هم طرحی تحت عنوان بازگشت در مقابل بازگشت را
مطرح کند.فالحت پیشه توضیح داد :بارها گفتهام یکی از دالیلی که
قفل دیپلماسی از طرف ایران باز نمیشود این است که فقط یک طرح
را نفی یا انکار میکنیم .حال اینکه در دنیای دیپلماسی اگر کشوری
پیشنهادی را رد کند باید در مقابل آن پیشنهاد سازندهتری بدهد .ما
این کار را نمیکنیم .به همین دلیل الزم است در مقابل توقف به توقف
طرح بازگشت به بازگشت را مطرح کنیم .البته که جمهوری اسالمی
ایران این آمادگی را اعالم کرده و گفته که اگر طرف مقابل به اجرای
تعهدات باز گردد ما هم آمادگی بازگشت به تعهداتمان را داریم.این
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین در
تحلیلی از رفتارهای انگلیسیها در شرایط اخیر گفت :اولویت اصلی
انگلیسیها تعیین تکلیف سرنوشت برگزیت است که تمام سیاست
خارجیاش از جمله ایران را در این قالب میبیند .در این بین یک سری
مقتضیات سنتی بین ایران و انگلیس وجود دارد که در برهه فعلی هم
در این راستا به آن عمل میشود .به همین دلیل میتوان سیاست کج
دار و مریز انگلیسیها را در این قالب گنجاند.

گفتوگوی الوروف با دیپلماتهای اروپایی
درباره برجام

وزارت امورخارجه روسیه اعالم کرد که الوروف در دیدارش با
سفیران اتحادیه اروپا و رئیس نمایندگی این اتحادیه در مسکو درباره
وضعیت پیرامون برجام و اوکراین گفتوگو کرده است.به گزارش
خبرگزاری تاس ،سرگئی الوروف ،وزیر امورخارجه روسیه روز دوشنبه
با سفیران اتحادیه اروپا و رئیس نمایندگی این اتحادیه در روسیه دیدار
کرد.بنابر اعالم وزیر امورخارجه روسیه ،الوروف در این دیدار درباره
راههای توسعه روابط دو جانبه و همچنین یک سری موضوعات
بینالمللی ازجمله عادی سازی وضعیت پیرامون برنامه جامع اقدام
مشترک (برجام) بحث و رایزنی کردند.به گزارش ایسنا ،جمهوری
اسالمی ایران پس از گذشت یک سال از نقض برجام توسط آمریکا و
خروجش از برجام و در پی تعلل اروپا برای انجام اقدامات عملی برای
حفظ این توافق سرانجام اعالم کرد که میتواند در هر سطحی اورانیوم
را غنیسازی کند و در دومین گام خود برای کاهش اجرای تعهدات
برجامیاش ،غنیسازی خود را از حد تعیین شده در این توافق ،یعنی
 ۳.۶۷درصد باالتر برده است.
ایران تاکید دارد که طبق مفاد تعیین شده در برجام ،بهویژه
بندهای  ۲۶و  ،۳۶ایران حق دارد در صورت عدم پایبندی طرف دیگر
توافق ،اجرای تعهدات خود را بهطور جزئی یا کلی متوقف کند.
اما انگلیس ،آلمان و فرانسه روز یکشنبه در بیانیهای مشترک اعالم
کردند که با توجه به اعمال تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران و عبور
ایران از محدودیتهای تعیین شده در برجام ،ممکن است توافق جامع
هستهای که تنها چهار سال پیش منعقد شده بود ،فروبپاشد.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز
دوشنبه پس از برگزاری نشست شورای روابط خارجی اروپا در بروکسل
گفت که ایران از برجام تخطی اساسی نکرده است.
وی افزود :در حال حاضر ،هیچ یک از طرفین برجام برای راهاندازی
مکانیسم ماشه اقدامی نکردهاند .این بدان معناست که هیچ کدام از آنها
در حال حاضر با اطالعاتی که به ویژه از آژانس بینالمللی انرژی اتمی در
اختیار دارند ،عدم پایبندی ایران را تخطی مهمی نمیدانند.
موگرینی همچنین با بیان اینکه ایران پیش از اینکه تعهدات
برجامی خود را کاهش دهد ،به مدت  ۱۴ماه پس از خروج آمریکا
از برجام بهطور کامل به تعهدات خود پایبند بوده است ،تصریح کرد:
اتحادیه اروپا باید نیمه پر لیوان را در نظر بگیرد و سعی کند که بدون
آمریکا ،از طریق راهاندازی اینستکس و همکاری با چین و روسیه توافق
هستهای را حفظ کند.

جانسون :از اقدام نظامی آمریکا علیه ایران
حمایت نمیکنم

وزیر خارجه پیشین انگلیس اعالم کرد که اگر نخستوزیر شود ،از
اقدام نظامی محتمل آمریکا علیه ایران حمایت نمیکند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،بوریس جانسون که اکنون یکی از
نامزدهای اصلی برای تصدی سمت نخستوزیری کشورش محسوب
میشود ،اظهار کرد که در حال حاضر در صورتی که آمریکا دست به
اقدام نظامی علیه ایران بزند ،از واشنگتن حمایت نمیکند.
او در یک مناظره تصریح کرد :اگر من نخستوزیر شوم آیا از اقدام
نظامی علیه ایران حمایت خواهم کرد؟ پاسخ خیر است.
در همین حال جرمی هانت وزیر امور خارجه فعلی انگلیس که
او نیز بخت خود را برای تصدی نخستوزیری کشورش میآزماید،
در اینباره گفته است :فکر نمیکنم آمریکا به دنبال جنگ با ایران
باشد و تهران نیز به همین ترتیب به دنبال جنگ با واشنگتن
نیست.
هانت در این مناظره بیان کرد :خطری که ما با آن مواجه هستیم
موضوع متفاوتی است و آن جنگ اتفاقی است زیرا در فضای بسیار
پرتنش ممکن است چیزی اتفاق بیفتد.
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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور:

کاهش تعهدات خود در برجام را شروع کردهایم وقطع ًا ادامه خواهد داشت

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی
صبح دیروز (سه شنبه) در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور
با اشاره به «ضرورت سلوک و رفتار مردمی ائمه جمعه»،
نماز جمعه را امری بسیار مهم« ،تأمین کننده نیاز جامعه
به ذکر و اجتماع و همدلی» و «زمینه ساز استقرار گفتمان
های عالی و بصیرت بخش» خواندند و با انتقاد شدید از
رفتار طلبکارانه اروپایی ها و عمل نکردن آنها به  ۱۱تعهد
برجامیشان تأکید کردند :روند کاهش اجرای تعهدات ایران
قطعاً ادامه خواهد یافت و توفیقات ملت و نظام جمهوری
اسالمی در مقابل چشمان حسرت زده غربی ها روز به روز
بیشتر خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی در این دیدار که در ایام چهلمین
سال برپایی نماز جمعه بعد از پیروزی انقالب صورت گرفت،
ضمن تبریک ایام میالد حضرت امام رضا(ع)« ،توجه دادن
دلهای مردم به ذکر الهی» را از ویژگی های مهم نماز جمعه
برشمردند و افزودند :ویژگی دیگر نماز جمعه« ،اجتماع
مؤمنان» و «زمینهسازی برای همدلی ،یکپارچگی و تألیف
قلوب» است.
ایشان با اشاره به گستردگی نهاد نماز جمعه در
سراسر کشور به عنوان یک زنجیره و شبکه بهم پیوسته،
خاطرنشان کردند :این مجموعه گسترده توانایی نهادینه
کردن عالی ترین و دشوارترین گفتمان ها در موضوعات
اصلی و ضروری کشور را دارد که این ،از ویژگیهای
برجسته نمازجمعه است.
رهبر انقالب اسالمی ،ائمه جمعه سراسر کشور را به
تبیین اهمیت و جایگاه نماز جمعه ،توصیه مؤکد کردند و در
جمع بندی اولین محور از سخنان خود ،گفتند :بدانیم که
نماز جمعه ،مسئولیت بزرگ و سنگینی است که ویژگی های
ممتازی دارد و باید این فرصت را مغتنم شمرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ،محور دوم سخنان خود را
به «لزوم توصیه به تقوا» در خطبه های نماز جمعه اختصاص
دادند و افزودند :یکی از نیازهای امروز جامعه ما تقوا است
که زمینه ساز حل مشکالت مادی و معنوی جامعه خواهد
شد ،اما این تقوا باید بهصورت مصداقی و عینی در خطبه
های نماز جمعه تبیین شود و نه بهصورت توصیه کلی و
بدون بیان مصادیق.
ایشان «تقوا در فضای مجازی» را از نیازهای جامعه
دانستند و افزودند :یکی از گرفتاری های امروز ما ،رواج
دروغ ،تهمت ،شایعه و مسائلی از این قبیل در فضای مجازی
است که باید در خطبه های نماز جمعه لزوم رعایت تقوا در
فضای مجازی ،تبیین شود.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند« :بیان چگونگی
رعایت تقوا در مسائل خانوادگی و وظایف پدران و مادران
در تربیت دینی و اخالقی فرزندان»« ،بیان مصادیق تقوا در
روابط زوجین و در مسائل مربوط به اسراف در جامعه» و نیز
«اجتناب از دروغ و تهمت در کسب و کار و معامالت» ،از
جمله مصادیق عینی و عملی تقوای مورد نیاز جامعه است
که باید در نمازهای جمعه بیان شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی دیگر از مصادیق
رعایت تقوا را« ،اجتناب از ناامید کردن جوانان» برشمردند
و افزودند :برخیها در مدارس ،دانشگاهها و حتی در محیط
های کسب و کار ،بهگونهای صحبت می کنند که جوان
از آینده ناامید می شود .ناامید کردن جوان یعنی گرفتن
فرصت و قدرت عنصر جوان از کشور و جامعه اسالمی و این

ظریف :آمریکا با آتش
بازی میکند

راه باز شدن
مذاکره لغو
تحریمها است

خود یک منکر است.
«سلوک عملی ائمه جمعه و نحوه ارتباط آنان با مردم»
سومین محوری بود که رهبر انقالب اسالمی به آن پرداختند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای گفتند :رفتار و عمل ائمه
جمعه باید بهگونهای باشد که مردم از آن دین ،تقوا ،صداقت
و انقالبی گری را استشمام کنند.
ایشان «مردمی بودن و اُنس با مردم بهصورت واقعی
و غیرتصنعی» را از ضروریات سلوک عملی ائمه جمعه
برشمردند و افزودند :پیگیری مشکالت مردم با چهره باز
و گشاده ،اجتناب از رفتن به سمت صاحبان ثروت و قدرت
و افراد چربزبان ،و مراقبت از نزدیکان و فرزندان ،از موارد
مهم در سلوک عملی ائمه جمعه است.
رهبر انقالب اسالمی در بیان نکته چهارم با تأکید بر
«ضرورت غنیسازی خطبههای نمازجمعه» گفتند :خطبهها
باید پر مغز ،آموزنده ،راهگشا و حاوی پاسخ به سؤاالت
مختلف مردم بهویژه جوانان باشد.
ایشان «ارتباط و انس با جوانان» را بهترین راه درک
مسائل و ابهامات ذهنی آنان دانستند و به ائمه جمعه توصیه
کردند هر هفته وقت مشخصی را به دیدار با جوانان اختصاص
دهند تا بتوانند خطبههای قابل استفاده بیان کنند.
حضرت آیت اهلل خامنهای «استفاده از جوانان مؤمن،
با فکر و مورد اعتماد را در ستادهای نمازجمعه» ضروری
خواندند و به ائمه جمعه توصیه مؤکد کردند خطبهها را
کوتاه ،بلیغ و رسا بیان کنید.
رهبر انقالب اسالمی «حمایت از جهتگیریها و
جریانهای انقالبی» را از وظایف ائمه جمعه کشور برشمردند
اما تأکید کردند :در عین حمایت از جریانهای انقالبی باید به
همه طرفها روی خوش نشان دهید.
«حمایت از تشکلهای جوان و خودجوش فرهنگی
در سراسر کشور» و «اتخاذ مواضع انقالبی و منطبق با
سیاستهای نظام» دو توصیه مؤکد دیگر رهبر انقالب به ائمه
جمعه بود.
ایشان خاطرنشان کردند :کشور با «روحیه انقالبی»
قابل پیشرفت کردن است و با حرکت انقالبی به اوج تکامل
میرسد و هرگونه کوتاه آمدن از این مواضع ،نه فقط به ضرر
انقالب بلکه به ضرر ملت ،کشور و آینده ایران خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی ،ائمه جمعه را از برخورد با
دستگاهها در نمازجمعه پرهیز دادند و افزودند :گاهی یک

شبکه خبری « ان بی سی نیوز « نوشت:
«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران
گفت اگر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور
آمریکا مجموعه تحریم هایی را که از سال
 ۲۰۱۷علیه ایران اعمال کرده است ،لغو کند،
درهای دیپلماسی «کامال باز» است.
این شبکه خبری افزود :وزیر امور خارجه
ایران روز دوشنبه در مصاحبه با «لستر هولت»
مجری برنامه اخبار شبانه ان بی سی افزود،
کشورش به دنبال جنگ با آمریکا نیست اما
ترامپ باید تحریم های ظالمانه علیه تهران را

منکر و مشکل بزرگ وجود دارد که با وجود پیگیریهای
مکرر حل نمیشود ،بیان این موارد که خیلی هم نادر است،
در نماز جمعه ایراد ندارد اما نباید به محض دیدن مشکلی
در دستگاههای دولتی ،قضایی و یا مراکز دیگر ،آن را در
خطبهها مطرح کرد ،چرا که تأثیر مثبت ندارد ،موجب
افزایش شکافها و اختالفها میشود و مردم را دچار تشویش
میکند.
ایشان طرح عملکردهای مثبت و امیدبخش در نماز
جمعه را کام ً
ال ضروری خواندند و افزودند :حرکتی در زمینه
رونق تولید در کشور شروع شده که الزم است مصادیق این
جریان امیدبخش در خطبهها بیان شود.
حضرت آیت اهلل خامنهای ،تمرکز دستگاههای تبلیغاتی
دشمن بر «ناکارآمدنمایی نظام» و «ناامید کردن مردم» را
یادآور شدند و افزودند :باید با بیان واقعیات امیدبخش ،مردم
را در مقابل هجوم رسانههای بیگانه کمک کرد.
رهبر انقالب اسالمی بخش پایانی سخنانشان را به
مسائل جاری و کلی کشور اختصاص دادند و تأکید کردند:
خوشبختانه ملت و نظام ،عظمت و اقتدار و ثبات خود را به
دنیا نشان دادهاند و به دشمنان تحمیل کردهاند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اذعان عمدتاً
پنهان مقامات کشورهای مختلف در مذاکرات گوناگون
و سطح باالی سیاسی جهان گفتند :حتی در مذاکرات و
محافلی که ما حضور نداریم ،حرف از قدرت ملت ایران و
نظام جمهوری اسالمی در میان است که این واقعیت نشان
می دهد نظام مردمی ایران توانسته است عظمت و اقتدار
خود را به کوری چشم دشمنان ،به اثبات برساند.
رهبر انقالب اسالمی« ،دست یاری پروردگار» را عامل
اصلی ایستادگی و موفقیت ملت در مقابل فشارها و توطئه
های چهل ساله دشمنان خواندند و افزودند :اقتدار روزافزون
جمهوری اسالمی در مقابل چشمان حسرت زده دشمنان،
نشانهی بیتردی ِد حمایت خداوند متعال از انقالب اسالمی و
ملت ایران است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ریشه یابی برخورد
گستاخانه غربیها از جمله اروپاییها با ایران در مسائل
جاری برجامی ،به خصلت «تکبر» آنان اشاره کردند و گفتند:
خودبزرگ بینی موجب می شود غربیها نتوانند حقایق را
درک کنند ،البته این تکبر در مقابل ملتها و کشورهای
ضعیف برای آنان موفقیت به همراه می آورد ،اما در مقابل

بردارد تا راه برای مذاکره باز شود.
وی گفت ،ایاالت متحده آمریکا رویکرد
دیپلماتیک را با خارج شدن از توافق هسته
ای سال  ۲۰۱۵بین تهران و قدرت های جهان
تضعیف کرد .آمریکا میز مذاکره را ترک کرده
است و همواره از بازگشت آنها به میز مذاکره
استقبال می شود.
ظریف همچنین گفت ایران عالقه ای
به داشتن زرادخانه هسته ای ندارد هر چند
که اگر بخواهد می تواند بمب بسازد .اگر ما
عالقه مند به تولید سالح هسته ای بودیم ،می

ملتهایی که نمی هراسند و از حق خود دفاع می کنند ،غربی
ها را دچار شکست می کند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سخنان صریح وزیر
امور خارجه درباره  ۱۱تعهد برجامی اروپاییها در مقابل
ایران و عمل نکردن آنها حتی به یک تعهد ،گفتند :وزیر امور
خارجه که واقعاً زحمت هم میکشد و مالحظات دیپلماتیک
هم دارد ،به صراحت از عمل نکردن اروپاییها حتی به یکی
از تعهداتشان سخن می گوید.
ایشان خاطرنشان کردند :ما به تعهدات خود در
برجام و حتی باالتر از آن عمل کردهایم و حاال که به
علت رفتار آنها شروع به کاهش اجرای تعهداتمان کرده
ایم ،اروپاییها طلبکارانه و با پررویی می گویند چرا این
کار را می کنید.
ایشان تأکید کردند :شما اروپاییها که هیچ یک از
تعهدات خود را اجرا نکرده اید ،به چه حقی از ما میخواهید
که به تعهدات خود پایبند باشیم؟ بدانید که ما تازه کاهش
تعهدات را شروع کردهایم و این فرایند قطعاً ادامه خواهد
یافت.
رهبر انقالب با انتقاد بسیار شدید از دزدی دریایی
انگلیسیهای خبیث گفتند :آنها که خباثتشان برای همه
آشکار است کشتی ما را با راهزنی دریایی ربودهاند اما سعی
می کنند به آن شکل قانونی بدهند .البته عناصر مؤمن در
جمهوری اسالمی این کارها را بی جواب نمی گذارند و در
فرصت و جای مناسب پاسخ خواهند داد.
رهبر انقالب اسالمی با ابراز خرسندی از دل بریدن
ملت و مسئوالن از بیگانگان افزودند :به برکت این دل
بریدن ،کشور از درون در حال جوشیدن است و این حرکت
تحسین برانگیز حتماً به موفقیتهای بیشتری منجر خواهد
شد.
ایشان توانمندیهای افتخارآفرین دفاعی کشور
را نتیجه فشارها و دل بریدن از بیگانگان در دوران دفاع
مقدس خواندند و افزودند :حرکت کنونی نیز به برکت تکیه
بر خود در زمینه های مختلف از جمله اقتصادی به نتایج
مهمی خواهد رسید.
رهبر انقالب افزایش مراجعه دستگاههای دولتی به
جوانان مبتکر ،فعال و خوشفکر را از جمله نتایج دل بریدن
از بیگانگان دانستند و تأکید کردند :استمرار جوشش درونی
به فضل الهی به استغنای واقعی ایران عزیز از بیگانگان منجر
خواهد شد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی ،حجتاالسالم
حاجعلیاکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه،
نمازجمعه را از برکات انقالب و از عوامل اصلی حفظ نظام
اسالمی خواند و افزود :امروز در  ۹۰۰شهر نمازجمعه اقامه
میشود و در طی  ۴۰سال گذشته با برگزاری بدون وقفه ۲۰۷۹
هفته نماز جمعه حدود  ۲۰۰هزار ساعت محتوا در خطبههای
نمازجمعه شهرهای کشور ارائه شده است.
حجتاالسالم حاجعلیاکبری ،نماز جمعه را
رسانهای موثر خواند وخاطرنشان کرد :نهاد نمازجمعه
به عنوان قرارگاه مردمی تحقق بیانیه گام دوم ،هدف
اصلی خود را دستیابی به نمازجمعه تراز انقالب اسالمی
با ویژگیهایی همچون جامعه پردازی و تمدن سازی
قرار داده و ائمه جمعه سعی میکنند نقش خود را در
تبیین گفتمان انقالب اسالمی متناسب با شرایط کنونی
و نیازهای جامعه ایفا کنند.

توانستیم مدتها قبل این کار را انجام دهیم.
ان بی سی نیوز افزود :وزیر امور خارجه
ایران همچنین گفت که فکر نمی کند ایران و
آمریکا در آستانه جنگ باشند.
وی در این باره گفت :من عقیده ندارم
که رئیس جمهور ترامپ به دنبال جنگ است
اما بر این باور هستم که برخی از اطرافیان این
را می خواهند .اما فکر نمی کنم که آنها در
نهایت موفق شوند و فکر می کنم که احتیاط
و مالحظه کاری حاکم شود .همه می دانند
که ایران کشوری بزرگ و با افتخار است و ما

حمله نظامی را جدی می گیریم.
ظریف گفت؛ ایران قبل از عقب نشینی از
تعهداتش در قبال توافق هسته ای حدود یک
سال خویشتنداری و صبر را در پیش گرفت اما
دولت ترامپ از توافقی که مذاکره وامضا شده،
خارج شده است.
وزیر امور خارجه ایران افزود :ایالت
متحده با آتش بازی می کند و من فکر می
کنم در هر مذاکره ای باید یک وضعیت بُرد-
بُرد حاصل شود در غیر این صورت اوضاع به
یک وضعیت باخت -باخت منجر خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور :اروپا ،آمریکا را به لغو تحریمها وادار کند

معاون اول رییس جمهور با بیان این که کشورهای طرف
قرارداد برجام برای حفظ برجام هیچ راهی جز پایبندی به
تعهدات خود ندارند ،گفت :بازگشت جمهوری اسالمی ایران از
مسیر کاهش تعهدات کار سادهای است ،کشورهای اروپایی به
جای آن که جلسه برگزار کنند و به ایران فشار بیاورند ،آمریکا
را تحت فشار قرار دهند که از تحریمهای ظالمانه علیه ملت
ایران دست بردارد.
اسحاق جهانگیری در کنگره ملی پرسش مهر با بیان
این که دولت تدبیر و امید چهار سال از شش سال عمر خود
را در شرایط تحریم کامل بوده است به هنر دیپلماسی کشور
برای مذاکره با قدرتهای بزرگ اشاره و خاطرنشان کرد :برجام
توانست شش قطعنامه شورای امنیت علیه کشور را لغو کند
و در شرایطی که ایران ذیل فصل هفتم شورای امنیت و به
عنوان مخل امنیت جهانی مطرح شده بود برجام این پیام را به
همراه آورد که از طریق مذاکره و گفتگو میتوان گرههای بزرگ
جهانی را باز کرد.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به خروج
یکجانبه آمریکا از برجام گفت :رییس جمهور جدید آمریکا اعالم
کرد که برجام کاله بزرگی است که بر سر آمریکا رفته و همه
چیز به نفع ایران است و با این استدالل از برجام خارج شد.
وی افزود :جمهوری اسالمی ایران یکسال صبر کرد و امروز
برخی از تعهدات خود را کاهش داده است چرا که معتقد هستیم
اگر قرار باشد از برجام استفاده نکنیم ،تعهدات خود را کاهش
میدهیم تا دنیا بداند با مردمی متمدن و تاریخ ساز روبرو است
و نه یک کشور بی اراده.
دکتر جهانگیری با بیان این که تالش آمریکا این بوده که
فروش نفت ایران را به صفر برساند گفت :البته در رسیدن به
این هدف موفق نخواهند شد ،اما منابع درآمدی و بودجه کشور
تحت تأثیر این تحریمها قرار گرفته است و ما از مدیران آموزش
و پرورش میخواهیم که شرایط اقتصادی و بودجهای را برای
فرهنگیان تشریح کنند تا هم بتوانیم از مشورت و راهکارهای
آنان برخوردار شویم و هم آنها در جریان قرار گیرند که
درآمدهای کشور  ۱۵۰هزار میلیارد تومان یعنی معادل یک
سوم بودجه سال  ۹۸کاهش یافته است.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به سیر شکل

گیری موضوع پرسش مهر طی حدود  ۲۰سال گذشته ،گفت:
مهمترین هدف از این برنامه این بوده که دانش آموزان و
فرهنگیان به پرسشگری نسبت به حال و آینده خود ،محیط
پیرامونی و جهان حساسیت پیدا کنند.
دکتر جهانگیری افزود :رییس جمهور به عنوان عالیترین
مقام اجرایی کشور هر سال در ابتدای آغاز سال تحصیلی در
یکی از مدارس حضور پیدا میکند و همزمان با بهارتعلیم و
تربیت پرسشی را مطرح میکند تا همه را وادار کند به یک
موضوع مهم بیندیشند و با یکدیگر تعامل ،تحقیق و پژوهش
انجام دهند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به این که دهها هدف
کوچک و بزرگ پشت پرسش مهر نهفته است ،خاطرنشان کرد:
ما میخواهیم جوانان و امیدهای آینده کشور همگی پرسشگر،
نقاد و تحلیلگر باشند و این دستاوردی است که طی سالیان
اخیر به انجام رسیده است.
دکتر جهانگیری با تأکید بر جایگاه رفیع نظام تعلیم و
تربیت برای کشور افزود :آموزش و پرورش در این نظام تعلیم
و تربیت از اهمیت خاصی برخوردار است و اگر به آینده و
سرنوشت کشور توجه داریم حتماً باید سرنوشت آموزش و
پرورش را نیز مورد توجه قرار دهیم.
وی ادامه داد :هر چه کشورها با مسایل پیچیدهتر و
سختتر و چالشهای جدی روبرو میشوند اهمیت توجه به
آموزش و پرورش و توجه به علم برای برون رفت از این مسایل
پیچیده جدیتر میشود.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری این که برخی از
مشکالت و چالشهای دیروز کشور امروز به ابرچالش برای
کشور تبدیل شده اند ،گفت :هیچ کدام از این ابرچالشها از
پیش رو برداشته نخواهند شد جز با توجه به علم و سرمایه
انسانی کشور.
دکتر جهانگیری تصریح کرد :اگر به دنبال توسعه کشور
هستیم و میخواهیم از بیماریهای مزمن اقتصادی ،فرهنگی،
سیاسی و اجتماعی عبور کنیم و اگر به دنبال بازسازی
سرمایههای مادی و معنوی کشور هستیم ،هیچ راهی جز توجه
به مدرسه و آموزش و پرورش وجود ندارد.
معاون اول رییس جمهور با بیان این که تنها راه توسعه
کشور و رهایی از بیماریهای مزمن و تنها راه بازسازی و
نوسازی سرمایههای مادی و معنوی کشور توجه به مدرسه
است ،خاطرنشان کرد :سرمایه انسانی مهمترین سرمایه هر
کشور است چرا که سرمایه انسانی میتواند بهترین استفاده
و بهره برداری را از سایر سرمایههای مادی و منابع طبیعی
انجام دهد .سرمایه انسانی قادر است بقیه سرمایهها را به
حرکت وادار کند.
دکتر جهانگیری با تأکید بر این که اگر به دنبال توسعه
پایدار و همه جانبه هستیم باید به آموزش و پرورش و مدرسه
توجه کنیم ،افزود :در تاریخ یکی از کشورهای شرق آسیا آمده
است که پس از جنگ و ویرانی زیربناها ،وقتی وارد مرحله
بازسازی شدند با محدودیت منابع مواجه بودند ،اما به این
تصمیم رسیدند که مسیر توسعه از مدرسه و آموزش و پروش
میگذرد و مهمترین موضوعی که نباید با محدودیت به آن نگاه

شود توجه به آموزش و پرورش است و همین کشور امروز به
یکی از کشورهای موفق شرق آسیا تبدیل شده است.
معاون اول رییس جمهور در ادامه به بیانات مقام معظم
رهبری در یکی از سخنرانیهای ایشان اشاره و خاطرنشان کرد:
مقام معظم رهبری فرمودند که هزینهای که برای آموزش و
پرورش انجام میشود را نباید از منظر هزینههای جاری نگاه
کنیم بلکه مهمترین هزینهای است که در بخش سرمایه گذاری
یک کشور انجام میشود ،زیرا تربیت نیروی انسانی باالترین
بازدهی را به همراه خواهد داشت.
دکتر جهانگیری اضافه کرد :به همین دلیل است که
کشورهای پیشرفته و صنعتی بر روی نخبگان و افراد زبده
دیگر کشورها سرمایه گذاری میکنند تا بتوانند این نخبگان
را به کشور خود جذب کرده و از بازدهی باالی این افراد
بهرهمند شوند.
معاون اول رییس جمهور تصریح کرد :اگر اقتصاد ،فرهنگ،
سیاست و جامعه توانمند میخواهیم جز از طریق آموزش و
پرورش پویا و روزآمد میسر نیست و این موضوعی است که باید
در دستور کار همیشگی دولتمردان قرار داشته باشد.
دکتر جهانگیری با اشاره به این که ما با جهانی روبرو
هستیم که به صورتی لحظهای دستخوش تغییرات است و
ظرف چند ساعت علم و دانش و فناوریهای روز متحول
میشود افزود :در عصر انفجار اطالعات ،آموزش و پرورش
ثابت بدون تحرک نمیتواند پاسخگوی تغییر و تحوالت
روزانه باشد و ما باید به مدرسهای فکر کنیم که انسانهایی
متفکر ،نقاد ،پرسشگر ،با معنویت ،انتخابگر و مشارکت جو
تحویل جامعه دهیم.
معاون اول رییس جمهور برخی تنگناهای آموزش و
پرورش را ساختاری ،فکری و مدیریتی دانست و با تأکید به
این که باید به این تنگناها پرداخته شود خاطرنشان کرد :برخی
تنگناها نیز اقتصادی است و هر تحولی در آموزش و پرورش
نیازمند منابع اقتصادی است.
دکتر جهانگیری از معلم به عنوان مهمترین موتور
محرک برای تغییرات جامعه یاد کرد و گفت :باید راهی پیدا
کنیم که ذهن معلم به صورت تمام وقت در خدمت توسعه
کشور و در مسیر تعلیم و تربیت دانش آموزان قرار گیرد.
باید دغدغههای معلمان برطرف شود و بتوانند از زندگی
شرافتمندانه برخوردار باشند.
معاون اول رییس جمهور اظهار داشت :از ابتدای دولت
تدبیر و امید کار خود را با این جهت گیری آغاز کردیم که اگر به
آینده این کشور فکر میکنیم باید به دنبال برون رفت از مسایل
آموزش و پرورش باشیم چرا که آموزش و پرورش بزرگترین نهاد
اجتماعی کشور و حلقه اتصال نظام با خانوادهها است.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر این که دولت
تالش کرده است که اعتبارات آموزش و پرورش در رأس همه
دستگاهها قرار گیرد ،افزود :بودجه آموزش و پرورش در سال ۹۸
نسبت به سال  ۹۲نزدیک به سه برابر افزایش پیدا کرده و این
در حالی است که هیچ دستگاه اجرایی دیگری چنین شرایط
افزایشی را نداشته است و دولت مصمم است همه توان خود را
برای توجه به این دستگاه حیاتی بکار گیرد.

دکتر جهانگیری خاطرنشان کرد :در جلسه سران سه قوه
به تصویب رسید که بودجه  ۴۴۷هزار میلیارد تومانی سال ۹۸
به  ۳۸۶هزار میلیارد تومان یعنی حدود  ۶۰هزار میلیارد تومان
کمتر تبدیل شود که این موضوع در بودجه همه دستگاههای
اجرایی تأثیر میگذارد ،اما دولت تالش میکند که اثرگذاری
این کاهش در آموزش و پرورش کمتر باشد و بتوانیم مطالبات
فرهنگیان را محقق سازیم.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تأکید و حساسیت
رییس جمهور نسبت به موضوع مهارت آموزی دانش آموزان
و دانشجویان گفت :این یک دغدغه جدی در کشور است که
فارغ التحصیالن مدارس و دانشگاهها قادر باشند در دوران
تحصیل یک مهارت بیاموزند و پس از فارغ التحصیلی بتوانند
فعالیت کنند.
دکتر جهانگیری با تأکید بر این که آموزش مهارت به
دانش آموزان جزو اولویتهای وزارت آموزش و پرورش است،
خاطرنشان کرد :دانش آموزان باید مهارت زندگی ،مهارت
تصمیم گیری و مهارت تفکر انتقادی را بیاموزند و ما باید بدانیم
که راه اصالح و اداره صحیح جامعه ایجاد فرهنگ نقد در جامعه
است.
معاون اول رییس جمهور توانایی مقابله با هیجانات را از
مهمترین مهارتهای الزم برای دانش آموزان برشمرد و با تأکید
بر این که باید بتوانیم هیجانات خود را کنترل کرده و مهارت
همزیستی با دیگران را بیاموزیم ،تصریح کرد :ما باید بتوانیم
حتی با کسانی که نسبت به آنها انتقاد داریم نیز همزیستی
مسالمت آمیز داشته باشیم.
دکتر جهانگیری در ادامه سخنان خود به مهارتهای
حوزه کسب و کار نیز اشاره و با بیان این که اقتصاد دنیا به
سمت فناوریهای نوین و اقتصاد دیجیتال در حرکت است،
گفت :کارآفرینان موفق متکی به دانش و مغز خود هستند
و آینده فناوریهای جدید عمدتاً حول آی تی و آی سی
تی میچرخد.
معاون اول رییس جمهور با بیان این که ایرانیان از استعداد
و ظرفیتهای باالیی برخوردار هستند ،افزود :نظام تعلیم و
تربیت و آموزش و پرورش کشور باید تحلیلی از تغییرات دنیا
داشته باشد و متناسب با این تحلیلها استعدادهای جوانان
کشور را شناسایی و زمینه رشد و توسعه آنها را فراهم آورد.
دکتر جهانگیری با اشاره به تشکیل شورای عالی آموزش
و تربیت فنی ،حرفهای و مهارتی گفت :در جلسات این شورا
همه دستگاههای مرتبط عضو هستند تا بتوانیم برنامه ریزی
و هم افزایی الزم را برای برخورداری از آموزش و پرورش بهتر
انجام دهیم.
در این مراسم سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز
گزارشی از تعداد دانش آموزان شرکت کننده در کنگره ملی
پرسش مهر و نفرات برگزیده این کنگره ارائه کرد و گفت:
آموزش و پرورش کشور در تالش است با اجرای نظام فنی
و حرفهای و کارآفرینی شرایطی را ایجاد کند تا دانش آموزان
پس از فراغت از دوره متوسطه از مهارت عملی برخوردار باشند.
در این مراسم با حضور معاون اول رییس جمهور از
برگزیدگان نوزدهمین کنگره ملی پرسش مهر نیز تقدیر شد.

