س رلشکر جعفري:

اروپا
نميتواند مستقل
از آمريکا
تصميم بگيرد
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فرمانده کل سپاه گفت :اروپاييها نميتوانند مستقل از آمريکا تصميم بگيرند.به گزارش خبرنگار
مهر ،سرلشکر محمدعلي جعفري در همايش ملي مهارت آموزي کارکنان وظيفه نيروهاي
مسلح با بيان اينکه خروج شرورانه آمريکا از برجام را تبريک مي گويم ،گفت :يک بار ديگر
براي جهانيان مشخص شد که آمريکا قابل اعتماد نيست و همه ما روي توانمندي هاي داخلي
متمرکز شويم ،همانگونه که نيروهاي مسلح ما با همين نگاه عظمت انقالب اسالمي را تامين
کردند.وي با بيان اينکه اروپايي ها در انتخاب ميان ايران و آمريکا نمي توانند به علت وابستگي
به آمريکا راهي ديگر انتخاب کنند و مستقالنه تصميم بگيرند .آينده برجام روشن است و
راه پيشرفت کشور بهره مندي از توانمنديهاي داخلي است ،ادامه داد :موضوع غني سازي
هسته اي بهانه بود و خروج آمريکا از برجام نشان داد که موضوع اصلي توانمندي دفاعي و
اثربخشي ايران اسالمي و ايستادگي ايران در مقابل زياده خواهي ها و تروريسم است.وي

سياسي

رهبر معظم انقالب اسالمي فرمودند :آقاي ترامپ! شما غلط
ميکنيد.به گزارش خبرگزاري مهر ،حضرت آيتاهلل خامنهاي
رهبر معظم انقالب اسالمي صبح روز چهارشنبه به مناسبت
هفته معلم در دانشگاه فرهنگيان حضور يافتند و در ديدار هزاران
نفر از دانشجويان و معلمان ،منزلت و جايگاه واالي معلمان را
همچون معيشت آنان بسيار مهم و نيازمند توجه کامل خواندند
و اجراي زمانبندي شده سند متقن و جامع تحول آموزشوپرورش
را بسيار الزم و زمينهساز نوسازي اين دستگاه عظيم و سرنوشتساز
برشمردند.ايشان همچنين در سخنان مهمي درباره «آمريكا»
و «برجام» با اشاره به استمرار عزت و عظمت ملت ايران و
بينتيجه ماندن توطئههاي دشمنان تأکيد کردند :بارها گفته
بوديم «به آمريكا اعتماد نکنيد» ،اين هم نتيجهاش .درباره
مذاکره با سه کشور اروپايي هم ميگوييم به اينها هم نبايد
اعتماد کرد و براي هر قرارداد بايد تضمينهاي واقعي و عملي
بگيريد وگرنه نميشود به اين شکل حرکت را ادامه داد.رهبر
انقالب اسالمي با اشاره به حرفهاي سخيف و سبک پريشب
ترامپ گفتند :اين شخص عالوه بر بيش از  10دروغ آشکار،
ملت ايران و جمهوري اسالمي را هم تهديد کرد که بنده از
طرف ملت ايران به او مي گويم «شما غلط مي کنيد».ايشان
مسئله آمريكا را مسئلهاي مهم ،جدي و غير احساساتي بر
شمردند و خاطرنشان کردند :دشمني مستمر ،عميق و براندازانه
آمريکاييها ،دشمني با اينجانب يا ديگر مسئوالن کشور نيست
بلکه خصومت با مجموعه نظام اسالمي و ملتي است که اين
نظام را انتخاب کرده و در راه آن حرکت ميکند.حضرت آيتاهلل
خامنهاي در همين زمينه افزودند :حتي در دولت اوباما که نامه
مينوشتند و حرفهايي ميزدند ،در صدد براندازي بودند اما
به دروغ ميگفتند هدفمان براندازي نظام اسالمي نيست.رهبر
انقالب در بازخواني کوتاه روند منتهي به قرارداد برجام افزودند:
وقتي مسئله هستهاي و تحريمها شروع شد ،برخي چهرههاي
شناخته شده به اينجانب ميگفتند «چرا روي مسئله هستهاي
ميايستيد» ،اين مسئله را کنار بگذاريد تا آمريکاييها خباثت
و دشمني نکنند.ايشان افزودند :اين حرف البته از چند زاويه
غلط بود؛ يکي اينکه انرژي هستهاي نياز واقعي کشور است و
تا چند سال ديگر ،ايران به  ۲۰هزار مگاوات برق هستهاي نياز
دارد.رهبر انقالب اسالمي در همين زمينه خاطرنشان کردند:
ميگوييد براي تأمين نياز خود به انرژي« ،نفت» داريد اما مگر
نفت ،ابدي است؟ آيا وقتي نفت تمام شد تازه به دنبال امکانات
هستهاي برويم؟ آيا نسلهاي آن روز ما را لعنت نميکنند که
چرا به موقع ،سراغ انرژي هستهاي نرفتيد؟حضرت آيتاهلل
خامنهاي افزودند :همان موقع به اين مسئوالن ميگفتم «انرژي
هستهاي بهانه است اگر اين را کوتاه بياييد آمريکاييها بهانه
ديگري ميگيرند» آنها ميگفتند «اينجوري نيست» اما حاال
ديديد که همينجوري است و آنچه ميگفتيم تحقق يافت.
ايشان افزودند :مسئله هستهاي را به شکلي که مخالفان ايران
ميخواستند قبول کرديم و زير بار رفتيم اما دشمني آمريکا و
بهانهگيري آنها تمام نشد.حضرت آيتاهلل خامنهاي با اشاره به
بهانههاي آمريکا درباره توان دفاعي و حضور منطقهاي ايران،

» خبر

مسئله آمريکا با جمهوري اسالمي را توان دفاعي کشور دانست و افزود :نيروهاي مسلح بايد
توانمندي خود را افزايش دهند.جعفري با تاکيد بر اينکه قبل از انقالب اسالمي عامل قدرت
ايران وابستگي به آمريکا بود اما بعد از انقالب اسالمي عامل قدرت ما خود اتکايي به نيروهاي
انساني کارآمد تجهيزات نظامي داخلي به ويژه توان موشکي باز دارنده است ،ادامه داد :نيروي
انساني يکي از عوامل اصلي قدرت ايران اسالمي است ،وي با بيان اينکه اقدام ترامپ در خروج
از برجام را به فال نيک ميگيريم ،گفت :اين اتفاق جديدي نيست و تاثير تعيينکنندهاي در
هيچ حوزهاي که خالف منافع ملي باشد ،نخواهد داشت.وي با بيان اينکه پيشرفتهاي کشور
ما در سايه تحريمها حاصل شده و توليد و ارتقاي قدرت در اين شرايط را تجريه کردهايم و آن
را به خوبي بلد هستيم ،گفت :ملت ما بسيار بزرگتر و قويتر از اين هستند که بخواهند تحت
تاثير و هراس از تهديدات و تحريمهاي آمريکاييها و متحدانش قرار بگيرند.

ادامه از صفحه اول

پايش بيفتد اسلحه به دست ميگيرم

»
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تأکيد کردند :اگر فردا اعالم کنيد که ديگر موشک توليد نميکنيم
يا برد آنها را محدود ميکنيم اين مسئله تمام مي شود ،اما
حتماً يک بهانه و قضيه ديگر را مطرح ميکنند چرا که دعواي
آنها با ما بنيادي است و آمريکا با اصل جمهوري اسالمي مخالف
است.ايشان علت اصلي اين خصومت شديد را پيروزي انقالب
اسالمي و تشکيل جمهوري اسالمي و کوتاه شدن دست
آمريکاييها از ايران دانستند و افزودند :آنها مي خواهند نظام
ايران داراي ذخاير مهم و موقعيت راهبردي
را نابود و مجددا ً بر ِ
حکمفرمايي کنند.رهبر انقالب اسالمي افزودند :آمريکايي ها
نوکراني ميخواهند که مانند برخي حکام کشورهاي منطقه
فقط اطاعت کنند اما جمهوري اسالمي عزت خود و ملت ايران

اشاره کردند و افزودند :من به اين سه کشور هم اعتماد ندارم
و ميگويم به اينها هم اعتماد نکنيد .اگر ميخواهيد قراردادي
ببنديد ،تضمين واقعي و عملي بگيريد واال فردا اين ها هم همان
کار امروز آمريکا را به شيوه ديگري خواهند کرد.ايشان خاطرنشان
کردند :اينها گاهي در حال لبخند ،خنجر را در سينه طرف
مقابل فرو ميبرند و با تعريف و تمجيد ظاهري و اين که ما
ميدانيم شما قرارداد را به هم نميزنيد ،اهداف خود را دنبال
ميکنند.رهبر انقالب اسالمي درباره کار با اروپاييها افزودند:
اين مسئله بسيار حساس است ،اگر توانستيد تضمين قطعي
و قابل اعتماد بگيريد که البته بسيار بعيد است ،اشکالي ندارد
و حرکت را ادامه دهيد ،و گرنه نميشود به اين شکل حرکت

جوان با چنين خصوصياتي شود.ايشان با اشاره به وجود الگوهاي
برجسته و فراوان در جامعه ،خاطرنشان کردند :ما براي تربيت
نسل جوان منطبق بر اهداف و آرمانها و جهتگيريهاي نظام
اسالمي دچار فقر الگو نيستيم که سراغ فالن شخصيت تاريخي
بيگانه برويم ،بلکه الگوهاي بزرگي همچون شهداي هستهاي،
شهيد چمران ،شهيد آويني و شهيد حججي داريم که با احساس
مسئوليت و با قدرت و عزت و براي افتخار و سربلندي ملت،
در مقابل دشمن ايستادند.رهبر انقالب اسالمي در ادامه با تأکيد
بر لزوم تعليم «علم نافع» در آموزشوپرورش ،گفتند :نبايد
نگرش به آموزشوپرورش همانند نگرش به ديگر دستگاهها و
ادارات باشد زيرا اين مجموعه ،فرصت کمنظير و  ۱۲ساله براي

رهبر معظم انقالب در اجتماع عظيم فرهنگيان:

آقاي ترامپ! شما غلط ميکنيد

را به رخ آنها ميکشد و اين عظمت و سرافرازي براي آنها قابل
تحمل نيست.حضرت آيتاهلل خامنهاي با اشاره به نامهاي که
ترامپ چند روز قبل براي حکام کشورهاي خليج فارس فرستاده
است ،افزودند :رئيسجمهور آمريکا در نامه به اين کشورها
دستور ميدهد که اين کارها را بکنيد و آن کارها را نکنيد ،آنها
ميخواهند با نظام اسالمي همين گونه رفتار کنند اما نميتوانند
چرا که جمهوري اسالمي ذلت ملت و کشور را در دوران قاجار
و پهلوي به عزت و استقالل و ايستادگي تبديل کرده و از منافع
ملي خود کوتاه نميآيد.رهبر انقالب اسالمي در ادامه سخنانشان
رفتار زشت و سخيف ترامپ را قابل انتظار خواندند و با اشاره
به استمرار خباثت همه مسئوالن مختلف آمريکايي در همه
سالهاي پس از انقالب افزودند :کساني که آن خصومتها را
نسبت به ملت ايران انجام ميدادند ،اکنون استخوانهايشان
زير خاک است اما جمهوري اسالمي ايستاده است ،اين آقا هم
روزي بدنش زير خاک مي رود اما جمهوري اسالمي همچنان
ايستاده و سرافراز خواهد بود.بخش مهم ديگري ازسخنان رهبر
انقالب اسالمي به «برجام» اختصاص داشت.ايشان با يادآوري
تذکرات مکرر و مکرر خود در جلسات خصوصي و عمومي به
مسئوالن درباره پرهيز از اعتماد به آمريكا افزودند :به مسئولين
گفتيم قبل از هرقرارداد از طرف مقابل تضمينهاي واقعي
بگيريد و به حرف آنها اعتماد نکنيد.حضرت آيتاهلل خامنهاي
با يادآوري شروط خود براي پذيرش برجام از طرف ايران گفتند:
يکي از اين شروط ،تضمين کتبي و امضاي رئيسجمهور وقت
آمريكا مبني بر برداشته شدن تحريمها بود ،البته مسئوالن
محترم تالش کردند اما نتوانستند و نتيجهاش اين شد که بعد
ازدوسالونيمعملکردنايرانبههمهتعهدات،رئيسجمهورآمريکا
ضمن خروج از برجام ،ملت ايران را تهديد هم ميکند!رهبر
انقالب اسالمي در فراز بسيار مهم ديگري از سخنانشان به
برخي حرفها درباره ادامه دادن برجام با سه کشور اروپايي

را ادامه داد.حضرت آيتاهلل خامنهاي ،مسئوالن کشور را در
معرض آزموني بزرگ توصيف و تأکيد کردند :مسئوالن در
معرض «آزمون بزرگ» قرار دارند که آيا عزت و اقتدار اين ملت
را حفظ خواهند کرد يا نه .بايد عزت و منافع ملت به معني
واقعي کلمه تأمين شود.ايشان افزودند :البته خوشبختانه مسئوالن
هم همين مسئله تأمين منافع را گفتهاند اما براي تحقق اين
هدف بايد با دقت ،هوشياري و عاقالنه با اروپاييها روبهرو شد
و به حرف مسئوالن اروپايي اعتماد نکرد ،چرا که صرف حرف
زدن اعتبار ندارد و آنها در عالم ديپلماسي کام ً
ال بياخالق عمل
ميکنند.رهبر انقالب اسالمي در بخش ديگري از سخنانشان،
اين ديدار را به لحاظ حضور در جمع جامعه عظيمالشأن معلمان،
يکي از شيرين ترين ديدارها توصيف کردند و با اشاره به جمله
معروف امام خميني(ره) که معلمي «شغل انبياء» است ،خاطرنشان
کردند :متأسفانه هنوز جايگاه و منزلت معلم به صورت واقعي
در جامعه تبيين نشده و در اذهان عمومي شکل نگرفته است
که اين کار فقط با صحبت امکانپذير نيست بلکه نيازمند
برنامهريزي و کارهاي هنري در ابعاد مختلف است.حضرت
آيتاهلل خامنهاي با تأکيد بر اينکه تعليم و تربيت عمومي بايد
در جهت برخورداري از عدالت و تربيت انسانهايي عدالتپرور،
عدالتساز و عدالتخواه باشد ،افزودند :جهتگيري و اهداف
آموزشوپرورش در دوران  ۱۲ساله تحصيل بايد بگونه اي باشد
که دانش آموز ،جايگاه خود را در کاروان حرکت به سمت
پيشرفت ،بيايد و با احساس مسئوليت و با روحيه آزادانديشي،
راستگو ،بلندهمت ،شجاع ،فداکار ،پاکدامن و پرهيزکار ،تربيت
و تحويل جامعه شود.رهبر انقالب اسالمي ،عرصه تربيت جوانان
واال و با انگيزه و با همت را عرصه يک جنگ بزرگ و واقعي
دانستند و گفتند :برخي مي خواهند الاليي بخوانند تا ما خوابمان
ببرد و متوجه اين جنگ نشويم ،درحاليکه جريان مقابل نظام
اسالمي بهشدت تالش دارد از راههاي مختلف مانع تربيت نسل

انتقال صحيح و جامع آرمانهاي انقالبي و ملي و نهادينهکردن
هويت ملي در کودکان و نوجوانان در اختيار دارد.ايشان افزودند:
آموزشوپرورش براي رسيدن به اهداف واالي خود نيازمند
نوسازي است و اين نوسازي با تحقق سند تحول آموزشوپرورش،
امکانپذير است.رهبر انقالب اسالمي ،تحقق سند تحول را از
واجبترين کارها برشمردند و گفتند :بهرغم اقدامات انجامگرفته
اما گزارشها نشان ميدهد ،تا کنون فقط کمتر از  ۱۰درصد
از سند تحول آموزشوپرورش تحقق يافته است.حضرت آيتاهلل
خامنهاي تأکيد کردند :مطالبه اصلي من از آموزش و پرورش
اين است که براي تحقق سند تحول ،زمانبندي دقيقي معين
و اين سند اجرا شود.ايشان يکي ديگر از کارهاي ضروري براي
تحقق سند تحول آموزشوپرورش را آشنايي بدنه آموزشوپرورش
با اين سند دانستند و در خصوص معاونت پرورشي نيز گفتند:
من بارها بر موضوع معاونت پرورشي تأکيد کردهام و انتظار اين
است وزير محترم که فردي با انگيزه و با نشاط هستند ،اين
موضوع را بهطور جدي پيگيري کنند.يکي ديگر از نکاتي که
رهبر انقالب اسالمي مورد تأکيد قرار دادند ،توجه همهجانبه
و کام ً
ال حرفه اي و بدون تبعيض به موضوع تيزهوشان و مدارس
سمپاد بود.حضرت آيتاهلل خامنهاي در ادامه در خصوص سند
 ۲۰۳۰نيز گفتند :من سال گذشته ،رسماً و علناً و با قاطعيت،
اجراي اين سند انحرافي را منع کردم که با استقبال مسئوالن
هم مواجه شد اما شنيدهام در بخشهاي مختلف ،برخي مفاد
سند  ۲۰۳۰در حال اجرا است که اين به معناي قراردادن مهم
ترين مسئله کشور ،در اختيار بيگانگان است.ايشان افزودند:
معني ندارد کشوري همچون ايران با اين سابقه و فرهنگ و با
اين نظام مقتدر ،برنامه هاي آموزشي و تربيتي خود را از ديگران
بگيرد.رهبر انقالب اسالمي همچنين به موضوع دانشگاه فرهنگيان
و دانشگاههاي تربيت معلم پرداختند و گفتند :دانشگاههاي
کمي توسعه يابند زيرا تا چند
تربيت معلم بايد از نظر کيفي و ّ

سال آينده تعداد زيادي از معلمان بازنشسته ميشوند و کشور
با بحران کمبود معلم مواجه خواهد شد.حضرت آيتاهلل خامنهاي
با تأکيد بر اينکه «معلمي» يک حرفه هنري و تخصصي است
و نياز به آموزش دارد ،خاطرنشان کردند :متأسفانه در خصوص
دانشگاه فرهنگيان و دانشگاههاي تربيت معلم کوتاهي شده
است و اين دانشگاهها از لحاظ استاد ،بودجه و فضاي آموزشي
دچار کمبودهاي جدي هستند.ايشان از وزارت علوم ،سازمان
مديريت و سازمان امور استخدامي خواستند با همکاري وزارت
آموزشوپرورش اين مشکالت را برطرف کنند و سهميه جذب
اعضاي هيئت علمي اين دانشگاهها را افزايش دهند.حضرت
آيتاهلل خامنهاي در خصوص جذب اساتيد براي دانشگاههاي
فرهنگيان تأکيد کردند :اساتيد اين دانشگاهها بايد از لحاظ
خصوصيات فکري و از لحاظ علمي و تديّن و روحيه انقالبي،
جزو شاخصترينها و منطبق با معيارهاي سند تحول باشند.
ايشان با تأکيد بر اينکه هستههاي گزينش در رعايت اين معيارها
نبايد هيچ گونه مسامحهاي انجام دهند ،اساتيد و دانشجويان
دانشگاههاي تربيت معلم را به انس با آثار شهيد مطهري توصيه
کردند.رهبر انقالب در پايان سخنانشان ،آينده کشور را روشن
و متعلق به ملت بويژه جوانان عزيز اين سرزمين دانستند وتأکيد
کردند :آينده ايران ما ،بدون ترديد به مراتب بهتر از امروز
خواهد بود.
پيش از سخنان رهبر انقالب اسالمي ،آقاي حسين خنيفر
رئيس دانشگاه فرهنگيان ،خانم عادلي رئيس پرديس دانشگاهي
نسيبه ،خانم زهره اسالمينيا دانشجومعلم دانشگاه فرهنگيان،
دکتر سهراب مروتي استادمعلم دانشگاه فرهنگيان و آقاي
رامين نصيري معلم نمونه کشوري به نمايندگي از دانشجويان
و استادان دانشگاه فرهنگيان و معلمان کشور به طرح دغدغهها
و ديدگاههاي خود پرداختند.همچنين آقاي بطحايي وزير
آموزشوپرورش در گزارشي ،معلمان را کانون اساسي و مؤثرترين
عنصر در نظام تعليم و تربيت خواند و گفت :برنامهريزي و
تحول در آموزشوپرورش با تکيه بر سند تحول بنيادين آن،
پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي ،کيفيتبخشي به مدارس
دولتي و افزايش اختيارات آنها ،کاربردي کردن آموزشها و
توسعه مهارتها از مهمترين رويکردها و اقدامات انجامشده
در آموزشوپرورش بوده است.رهبر انقالب اسالمي همچنين
در بدو ورود به دانشگاه فرهنگيان در جمع مسئوالن وزارت
آموزشوپرورش ،جمعي از اساتيد دانشگاههاي فرهنگيان و
شهيد رجايي و نمايندگان معلمان استانها حضور يافتند.
حضرت آيتاهلل خامنهاي در سخنان کوتاهي با تأکيد بر اينکه
هزينهکردن منابع در بخش آموزش در واقع سرمايهگذاري
براي آينده کشور است ،افزودند :اگر اين سرمايهگذاري امروز
انجام نشود ،فردا خسارت آن را همگان خواهند ديد.ايشان با
انتقاد از برخي تعابير غلط مبني بر اينکه دستگاههايي چون
آموزشوپرورش بودجه کشور را ميبلعند ،گفتند :نبايد اين
افکار انحرافي مبناي تأمين بودجه آموزشوپرورش با شيوههاي
شکبرانگيز و مشکلزا قرار بگيرد ،بلکه آموزشوپرورش بايد
همچون گذشته به صورت دولتي اداره شود.

آي تاهلل مکارمشيرازي:

آيت اهلل جنتي:

اقدام آمريکا ،حقانيت هشدارهاي
رهبري را بر همگانآشکار کرد
رئيس خبرگان تأكيد كرد :اقدام آمريکا حقانيت هشدارهاي رهبري را بر همگان
آشکار کرد.به گزارش خبرگزاري رسا ،آيتاهلل احمد جنتي در جلس ه شوراي
نگهبان با اشاره به خروج آمريكا از برجام گفت :ترامپ با خروج از برجام نشان
داد هيچ اعتقادي به تعهدات بينالمللي ندارد و فقط با توجه به اغراض سياسي
و هواي نفس خود تصميم ميگيرد.وي با بيان اينكه اقدام رئيسجمهور آمريكا
به اعتراف احزاب و گروههاي سياسي داخل آمريكا از روي بيتوجهي به عواقب
آن صورت گرفته است ،افزود :افراد برجست ه سياسي در دنيا به ويژه در آمريكا
و اروپا عهدشكني در برجام را موجب بيآبرويي و بياعتباري آمريكاييها
ميدانند.جنتي در ادامه به موضعگيري منفي عليه آمريكا در جهان به ويژه
كشورهاي اروپايي اشاره و اضافه كرد :موضعگيري منفي از سوي اروپاييها
كفايت نميكند و ما منتظر اقدام عملي آنها براي اجراي تعهدات خودشان
در اين زمينه هستيم.دبير شوراي نگهبان با اشاره به هشدارها و موضعگيري
بحق مقام معظم رهبري در طول مذاكرات مبني بر عهدشکني آمريکا تأكيد
كرد :اقدام نابخردان ه آمريكا نشان داد نظر مقام معظم رهبري از ساير نظرات
دقيقتر است و عالوه بر آن ايشان از همه بهتر دشمن را ميشناسند و از همه
بهتر مسائل سياسي را درک ميکنند.وي با تأکيد بر موضع حق و حكيمانه
مقام معظم رهبري در مسائل مختلف گفت :هم ه ملت ،مسئوالن و دولت بايد
متحد در يك صف تسليم مقام معظم رهبري باشيم و مطمئناً در اين صورت
ملت ما از اين بحران نيز سربلند بيرون خواهد آمد و در غير اين صورت دچار
خسارت خواهيم شد.

آي تاهلل نوريهمداني:

به ماندن اروپا در برجام خوشبين نباشيم
استاد حوزه علميه قم گفت :به ماندن اروپا در برجام خوشبين نباشيم.به
گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا ،آيتاهلل حسين نوريهمداني در درس
خارج خود به خروج آمريکا از برجام واکنش نشان داد و گفت 40 :سال
است که آمريکا با گفتن دروغ و توطئه برنامه هاي خود را پيش برده و هيچ
اعتمادي به آن وجود ندارد.وي افزود :آمريکاي امروز همان آمريکايي است
که ابتدا از راه جنگي وارد شد و هر توطئه اي که توانست عليه جمهوري
اسالمي ايران انجام داد که يکي از آن ها تحريم ها است ،از ابتدا هم رهبر
معظم انقالب فرياد زدند که نمي توان با آمريکا مذاکره کرد و پيمان بست
اما عده اي بر اين موضوع اصرار کردند.استاد برجسته درس خارج حوزه
علميه قم با بيان اين که اتفاق سه شنبه شب حقانيت سخنان حکيمانه
رهبر انقالب را براي همگان آشکار کرد ،اظهار داشت :با آمريکا نمي توان
عهد و پيمان بست چرا که هيچگاه پايبند به آن نخواهد بود.وي ادامه
داد :همواره بايد در صحنه حضور داشته باشيم چرا که انسان هاي بي
تحرک و ساکت نمي توانند کاري انجام دهند ،افراد متحرک مي توانند
در صحنه باشند و جهاد کنند؛ مسؤوالن و همه کساني که دل در گرو
انقالب دارند بايد در حرف خود قاطع و در برابر دشمنان محکم باشند.
آيتاهلل نوريهمداني با تأکيد بر اينکه مسؤوالن نبايد فريب کشورهاي
اروپايي را بخورند ،ابراز داشت :اين که گفته شود که آمريکا خارج شده اما
فرانسه ،انگليس و آلمان اعالم کردند که حضور دارند نبايد سبب فريب ما
شود چون اين کشورها از ابتدا و همواره با آمريکا همراه بوده اند.وي عنوان
کرد :بايد هوشيار باشيم تا به گونه اي نشود با طراحي اين کشورهاي
اروپايي به جمهوري اسالمي ايران ضربه وارد شود ،همين کشورها مي
گويند ايران بايد درباره موشک ها و توان نظامي با آن ها مذاکره کند،
نبايد به اين کشورها خوشبين بود.اين مرجع تقليد خاطرنشان کرد :ايران
با تأکيد بر مقاومت خود بايد فعاليت هاي صلح آميز هسته اي را با قدرت
ادامه دهد که اين کار بهترين پاسخ به گستاخي هاي مستکبران به ويژه
آمريکا است ،همه مردم و مسؤوالن بايد بر محور واليت فقيه و فکر و
اراده رهبر انقالب حرکت کنند.

برخي هنوز وفادار به شبکههاي خارجي هستند
استاد حوزه علميه قم گفت :برخي هنوز وفادار به شبکههاي خارجي هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا ،آيت اهلل ناصر مکارم شيرازي در جلسه
درس خارج فقه خود با ابراز خرسندي از تصميم مسئوالن براي ساماندهي
فضاي مجازي گفت :خوشبختانه و به لطف الهي فضاي مجازي خارجي
طبق موازين قانوني مسدود شد و اين افتخاري براي اقدام کنندگان آن بود.
وي افزود :بايد فضاي مجازي داخلي سالمي به وجود آيد تا جاي خالي آن
را پر کند ،البته اين کار يک شبه حاصل نمي شود اما عزم جدي مي طلبد،

ممکن است افرادي بخواهند تصميم گرفته شده را دور بزنند اما کار بايد
به گونه اي انجام شود که نتوان آن را دور زد.استاد برجسته درس خارج
حوزه علميه قم با بيان اين که مي توان دسترسي به فضاهاي خارجي را
سخت و در عين حال دسترسي به شبکه هاي ايراني را آسان و ارزان کرد،
اظهار داشتند :متأسفانه هنوز برخي از مسئوالن ،وفادار به شبکه هاي خارجي
هستند.وي ادامه داد :همچنين برخي مسئوالن مانند بعضي از وزرا شعار
مي دهند که نمي توانيم از علم روز دور بمانيم و رابطه با دنيا را قطع کنيم

که اينها شعارهاي توخالي است؛ شما که مي دانيد صاحب اين شبکه تحت
نفوذ صهيونيست ها است و هيچ گونه مسئوليتي را نمي پذيرد.آيت اهلل
مکارم شيرازي با بيان اين که آيا رفتن به فضاي صهيونيستها که در آن
سوءاستفاده مي شود ذلت نيست ،ابراز داشت :شما که ماهيت اين فضا را
مي دانيد ،يکي از شجاعت هاي انسان اين است که وقتي راه خطا را رفت
با صراحت بپذيرد و برگردد ،اصرار بر اين که ما مسدود نکرديم و راضي به
آن نبوديم در شأن مسئوالن نيست.

آي تاهلل جواديآملي:

آقاي ترامپ! اگر انساني ،بايد پاي امضايت ميايستادي

استاد حوزه علميه قم گفت :آقاي ترامپ! اگر انساني ،بايد پاي امضايت
ميايستادي.به گزارش ايسنا ،آيتاهلل عبداهلل جواديآملي در پايان جلسه
تفسير خود با اشاره به خروج آمريکا از برجام با بيان اينکه براي نظام
اسالمي اين حوادث زياد پيش آمده و مهم نيست ،ادامه داد :برخي
دستورات قرآن ،محلي و منطقهاي و برخي بينالمللي است که از جمله
دستورات بينالمللي وفاداري به عهد و پيمان است.وي ادامه داد :در سوره
ممتحنه در اين مورد مي فرمايد :کفاري که کاري با شما ندارند و تحريم

و حمله نکرده و به دشمنان کمک نکردهاند روابط حسنه با آنان اشکالي
ندارد؛ همچنين فرموده اگر تعهدي سپرديد تا زماني که آنان نقض عهد
نکردهاند شما هم نکنيد که در آيه هفت توبه آمده است؛ مادامي که به
روابط با شما احترام کردند شما هم احترام کنيد ولي اگر خيانت کردند
امضايشان را به سمتشان پرت کنيد.وي تاکيد کرد :اين معناي استقالل
نظام اسالمي است که زنده زندگي کنيد و ابدا ً زير بار دشمن نرويد؛
البته ترامپ با اين کار خودش را افتضاح کرد.وي با اشاره به فرمايش

امام حسين(ع) به دشمنانشان در روز عاشورا تاکيد کرد :آقاي ترامپ
اگر کافري باش؛ تو به هيچ ديني پايبند نيستي ولي انسان که هستي و
اگر انساني بايد پاي امضايت ميايستادي.اين مفسر با بيان اينکه اينها به
تعبير قرآن ،کاالنعام هستند بيان کرد :اينکه ايران پاي امضايش ايستاد
نشانه شرف اوست ولي ما از اين به بعد هيچ حرمت و شخصيتي براي
آمريکا و امضاهايشان قائل نيستيم.وي تاکيد کرد :ظلم ظالم به خودش
برميگردد و ملت ايران مسير عظمت را خواهند پيمود.

ادياني:

پيشبيني ميکردند و بارها در لسان حکيمانه مقام معظم رهبري اين پيشبيني
جاري شده بود .آدم به ياد آن جمله معروف ميافتد که ميگويد اگر قومي با
رهنمودهاي رهبر عادل بيدار نشود با لگد دشمن بيدار خواهد شد .اميدواريم
اين تجربه تلخ همراه با فراز و فرودي که در برجام رخ داد درسها و عبرتهاي
ارزشمندي براي ديگر کشورها و نسل آينده باشد.وي افزود :همه ميدانيم که
جريان برجام از بدر تا به امروز چه در قالب جنگ رواني عليه منتقدين مشوق
برجام و چه در قالب فهرست ليستي که گره زده بودند حل مشکالت کشور را
با گره زدن زلف ايران به برجام و برنامه اقدام مشترک  5+1و ديگر مسائلي که

ملت ايران هوشمندانه آن را رصد کرده است .ما امروز نياز به وحدت داريم،
همه جناحهاي سياسي نياز به همدلي و همراهي دارند.نماينده مردم قائمشهر
در مجلس با تاکيد بر اينکه همه بايد امروز به فرمان رهبري گوش دهيم و
تفسير به راي نداشته باشيم و در برابر گفتمان رهبري ،گفتمانسازي نکنيم
گفت :به اعتقاد من ،مجلس از آغاز برجام تا به امروز بعد نظارتي خود را اعمال
نکرده است .به عنوان مثال ما نظارت نکرديم که شرايط 9گانه حضرت آقا و
شرايط 9گانه مجلس اجرايي شد يا نه .انشاءاهلل در هيئت رئيسه برنامهريزي
شود تا همه قوا در کنار يکديگر در برابر دشمن بايستند.

فراز و فرودهاي برجام بايد درسي
براي نسل آينده کشور باشد
عضو کميسيون انرژي مجلس گفت :فراز و فرودهاي برجام بايد درسي براي
نسل آينده کشور باشد.به گزارش ايسنا ،علي ادياني در تذکري شفاهي در پايان
جلسه علني روز چهارشنبه مجلس بيان کرد :همه نيروهاي انقالب اقدام ترامپ را

تابش:

خروج ترامپ از برجام باعث بياعتمادي بيشتر به آمريکا شد

نايب رئيس فراکسيون اميد مجلس گفت :خروج ترامپ از برجام باعث
بياعتمادي بيشتر به آمريکا شد.محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار
پارلماني خبرگزاري تسنيم به اشاره به خارج شدن آمريکا از برجام و
سخنان رؤساي جمهور و مجلس پيرامون اين مسئله ،گفت :رؤساي
جمهور و مجلس اعالم کردند که سازمان انرژي اتمي ايران آمادگي
دارد تا اگر روند راستيآزمايي کشورهاي اروپايي ،روسيه و چين به
نتيجه مطلوبي نرسد ،در مقابل تهديدات آمريکا ،غنيسازي اورانيوم

را از سر بگيرد.وي با تأکيد بر اينکه بايد با اتکا به اقتصادي مقاومتي
و توان داخلي و نيز تکيه بر اصول حاکم بر سياست خارجيمان که
مبتني بر عزت ،حکمت و مصلحت است ،منافع ملي را پيگيري
کنيم ،اظهار داشت :بايد اسباب رضايتمندي مردم ايران را در تمام
سطوح فراهم کرد.نايب رئيس فراکسيون اميد مجلس تصريح کرد:
ما با مردم ،دوران دفاع مقدس ،ترورهاي کور و خشن و تحريمهاي
سخت و شکننده را گذراندهايم .امروز نيز ميتوانيم مانند گذشته و

با الهام از تجربه دوران دفاع مقدس و ديگر برههها با کمک مردم،
اين شرايط را پشت سر گذاريم.نماينده مردم يزد در مجلس در پايان
خاطرنشان کرد :تجربه  40ساله پس از پيروزي انقالب ثابت کرده
که آمريکاييها قابل اعتماد نيستند .پس از اقدام رئيسجمهور اين
کشور در خروج از برجام ،اين مسئله بيش از گذشته براي همگان و
ب ه خصوص افکار عمومي دنيا روشن شد ،خروج ترامپ از برجام تجربه
بياعتمادي به آمريکا را بيشتر ثابت کرد.

ارزيابي يک عبرت تاريخي

رژيم صهيونيستي و آمريکا از سوزانندگي آن در امان نخواهند ماند.
آمريکا در برجام از روز اول نبود که امروز از آن خارج شود .خروج او از برجام
پايان اعتماد جهان به امپراتوري دروغ و امضاي دستاورد هيچ اين پيمان
در نظام بينالملل بود .خروج ترامپ از برجام پايان تجربه اعتماد به آمريکا
نه براي دولت و ملت ايران بلکه براي همه دولتها و ملتهاي جهان حتي
ه م پيمانان آمريکاست .اين خروج ،پايان يک آغاز است .آغازي که آمريکا
را در منطقه و در درون مرزهاي خود ناامنتر ميکند .اروپا از اين ناامني
بيشتر از آمريکا قطعاً ضرر خواهد کرد.
دوم فروردين  94رهبر معظم انقالب فرمودند« :فريب لبخند طرف مقابل
را نخوريد ،به وعدههايي که ميدهد اعتماد نکنيد ،چون وقتي خرش از پل
گذشت ،بر ميگردد و به ريش شما ميخندد .اينها اين قدر وقيحند ».ترامپ
وقاحت آمريکاييها را به نمايش گذاشت .او بايد بداند ملت و دولت ايران
کاري خواهند کرد که «خر» آنها از پل عبور نکند ،آنچنان در گل بماند که
تمام دنيا به ريش آمريکاييها بخندد.
ما در داخل ،زمان به انداره کافي در اختيار داريم که به اين ارزيابي بنشينيم
که در قصه برجام «تقصير» ،چه بود؟ و مقصر کيست؟ ارزيابي کنيم که چرا

به هشدارهاي رهبري و نخبگان دلسوز توجه نشد؟ چرا غفلت هاي فني و
حقوقي صورت گرفت و حتي سادهترين اصول ديپلماسي ناديده گرفته شد
و بر اساس يک اعتماد کاذب و بيمعنا عمل شد؟ چرا مالحظات مجلس و
خطوط حق تحفظ ها رعايت نگرديد؟
امروز ،روز مذمت دولت و دستگاه ديپلماسي کشور نيست ،آمريکايي ها
آرزوي آفرينش فضاي دوقطبي در ايران را به گور خواهند برد .امروز دولت
و ملت يکصدا با مشت هاي گره کرده در برابر شرارت آمريکا قرار دارند.
امروز در ادبيات ديپلماسي خارجي آمريکا کليدواژه انزواي ايران در «جامعه
بينالملل» و «جامعه جهاني» وجود ندارد.
اتحاديه اروپا به خروج ترامپ از برجام پاسخ مثبت نداد چون قصه آن قدر
مفتضح است که حتي هم پيمانان سنتي او هم نمي توانند تبعات فضاحت
بار آن را در حقوق بين الملل و مناسبات بين دولتها بپذيرند.
وظيفه امروز ما وحدت و همگرايي اسالمي و ملي است .امروز ،روزي است
که بايد يک صدا ،آن هم عليه دشمنان اسالم و ايران ،در سپهر سياست
ايران به گوش برسد تا توطئههاي رنگارنگ استکبار و استبداد جهاني عليه
پاکترين و آسمانيترين انقالب جهاني خنثي شود.

وظايف ما

ادامه از صفحه اول
تصميم اروپا مبني بر ماندن برجام نه به خاطر اين است که آنها مي خواهند
به تعهدات خود عمل کنند بلکه آنها نمي خواهند در فضاحتي که ترامپ
در دستکاري در رويههاي حقوق بين الملل پديده آورده شريک باشند .ما
نبايد به اروپايي ها در برجام دلگرم باشيم .هرچند اقدام آنها در عدم تبعيت
از آمريکا ،اجماع به اصطالح جهاني عليه ما را شکست .اما تجربه تاريخي
نشان مي دهد اروپا از آمريکا بدتر است .عمل ترامپ به دشمنان آمريکا و
اروپا اين حق را ميدهد که هر وقت خواستند و توانستند پايبند به هيچ عهد
و پيماني نباشند و از منافع خود دفاع کنند .کار ترامپ صيانت از منافع در مرز
جنون و ديوانگي است .اين مرز ،زيستگاه خوبي براي کساني که در کاخهاي
شيشهاي در واشنگتن ،تلآويو و رياض زندگي ميکنند ،نيست.
ترامپ برجام را پاره کرد ،نوبت آتش زدن ماست .آتش زدن برجام را به زودي
رژيم صهيونيستي در داخل و خارج مرزهاي خود حس خواهد کرد .شرکاي

اخبار برگزيده »

صادق زيباکالم ،استاد دانشگاه و تحليلگر اصالحطلب که به تازگي برنده جايزه
ساالنه آزادي بيان دويچهوله آلمان شده ،ميگويد اگر الزم باشد اسلحه به دست
ميگيرد و از نظام دفاع ميکند تا سقوط نکند .او در بخشي از مصاحبه خود با
ايران واير گفته« :امروز شانزدهم ارديبهشت  ۱۳۹۷باز هم ميگويم من با تمام
وجود از نظام دفاع ميکنم و حتي يک قدم هم جلوتر ميآيم و خيلي آشکار
و صريح ميگويم که اگر اين نظام در معرض سقوط قرار بگيرد  -منظورم از
اين نظام ،همين مجلس شوراي اسالمي ،همين مقام معظم رهبري ،همين
شوراي نگهبان ،همين روزنامه کيهان و مابقي است  -اگر همين نظام دچار
بحران شود و من ببينم در شرف سقوط است که يا در نتيجه خيزش مردم
در داخل کشور و يا حمله آمريکا ،اسرائيل و ...به کشور باشد ،من شرمنده
شما و شرمنده خيلي از مردم ايران هستم ،ولي با تمام وجود از نظام دفاع
ميکنم .من از اسلحه و فشنگ و ...متنفرم اما اگر پايش بيفتد ،اسلحه هم
دست ميگيرم و از نظام دفاع ميکنم که سقوط نکند».

***

دولت سعودي ،متخصص هسته اي
در کره جنوبي تربيت مي کند
دولت سعودي در ادامه تالش ها براي دستيابي به انرژي هسته اي48 ،
مهندس اين کشور را براي فراگيري طراحي رآکتورهاي هسته اي هوشمند
به کره جنوبي اعزام کرد .پايگاه خبري «الخليج الجديد» نوشت :اين افراد
قرار است در زمينه طراحي قلب رآكتور ،طراحي تجهيزات رآكتور و تحليل
ايمني در رآکتورهاي هوشمند آموزش ببينند .رسانه ها پيشتر ،از تصميم
دولت آمريکا براي شروع مذاکرات با دولت سعودي براي بستن قراردادهايي
در زمينه همکاري هاي هسته اي خبر داده بودند .خبرگزاري بلومبرگ
افشا کرد که در اين معامله احتمالي ،به شرکت هاي آمريکايي بخصوص
« »Westinghouse Electric Coمجوز داده خواهد شد تا در عربستان
رآكتور هسته اي بسازد .سعوديها ادعا مي کنند که از شانزده رآکتوري که
قرار است طي  25سال آينده برايشان ساخته شود ،براي توليد انرژي در
مصارف داخلي استفاده خواهند کرد تا ذخاير عظيم نفتي خود را ب ه جاي
استفاده به عنوان سوخت نيروگاههاي توليد برق ،براي کسب درآمد استفاده
کنند .اما بسياري از تحليلگران معتقدند که سعوديها خواهان دستيابي به
ساخت سال ح هستهاي هستند تا بتوانند با کشورهايي مانند ايران در اين
زمينه رقابت کنند .بسياري از اين تحليلگران نگرانند که سعودي ها منطقه را
به صحنه رقابت بر سر دستيابي به تسليحات هسته اي بکشانند.

***

در حد فرانسه کتاب توليد ميکنيم
و اندازه افغانستان کتاب ميخوانيم
مدير عامل باغ کتاب درباره وضعيت مطالعه در کشور گفت :ما اندازه فرانسه
کتاب توليد ميکنيم ولي اندازه افغانستان کتاب ميخوانيم .به گزارش تسنيم،
ي کنم کار درست ،فروش کتاب نيست .فروش
مجيد حسيني گفت :فکر م 
کتاب کمکي به افزايش سرانه کتاب نميکند .آن چيزي که به افزايش سرانه
کتاب کمک ميکند ارتقاي مصرف کتاب و خواندن کتاب در حقيقت سرانه
مطالعه است .براي افزايش سرانه مطالعه ،مراکز علم را طراحي کردهايم تا
بچهها با کاربرد ،استفاده و کاربري علم آشنا شوند و از اين طريق با مطالعه
کتاب نسبت پيدا کنند.

***

ي ها
کمک ماهانه  82ميليون دالري سعود 
به منافقين
يک منبع آگاه عرب از کمک ماهانه  82ميليون دالري دولت سعودي
بهگروهک منافقين خبر داد .اين منبع آگاه به خبرنگار ايرنا گفت :با سقوط
رژيم بعثي صدام در  2003ميالدي ،اصليترين منبع تأمين نيازهاي مالي
گروهک منافقين ،از ميان برداشته شد ،اما دولت سعودي با باز کردن يک
حساب ويژه ،اين گروهک تروريستي را تاکنون تأمين کرده است .منبع عرب
ياد شده ،درباره چگونگي و روش پرداخت مبلغ ياد شده به منافقين توضيح
بيشتري نداد .دولت سعودي تا پيش از اين از گروههاي تروريستي مختلفي
در منطقه از جمله القاعده ،داعش و النصره و ساير گروههاي تکفيري حمايت
مالي کرده است.

***

شتران امير قطر در راه ايران!
يک روزنامه عربستاني نوشت که خاندان حاکم در قطر در حال بررسي تصميمي
عليه حکومت سعودي است.به گزارش ايلنا ،روزنامه «المناطق» به نقل از منابع
محلي که نا م شان ذکر نشده است ،تصريح کرد که «شيخ تميم بنحمد آ ل
ثاني» امير قطر انتقال دهها هزار شتر از خاک عربستان سعودي به ايران را
بررسي ميکند .طبق اعالم منابع سعودي ،قطر حدود  ۵۰هزار نفر شتر در
عربستان دارد .اين منابع افزودند  :نظام حاکم بر قطر آماده انتقال شترهاي
امير اين کشور و پدر وي از عربستان به ايران بوده و تيم ويژهاي را براي نظارت
بر اين فرآيند ،تشکيل داده است .منابع مذکور خاطرنشان کردند که «حمد
ن خليفه العطيه» مشاور تميم بنحمد سرپرستي اين تيم را بر عهده دارد
ب
و هماهنگيها با تهران براي اختصاص برخي مکانها در داخل مرزهاي ايران
جهت استقرار و توقف شتران انجام شده است.

فرمانده ارتش:

خبر »

بزرگترين خسارت برجام ،مشروعيت
بخشيدن به مذاکره با آمريکا بود
فرمانده کل ارتش گفت :بزرگترين خسارت برجام مشروعيت بخشيدن به
مذاکره با آمريکا بود.به گزارش خبرنگار دفاعي خبرگزاري تسنيم ،سرلشکر
سيدعبدالرحيم موسوي در همايش ملي مهارت آموزي کارکنان وظيفه
نيروهاي مسلح با اشاره به خروج آمريکا از برجام گفت :خدا را شکر ميکنيم
که آمريکا از برجام خارج شد اين طبيعت نظام سلطه و نگاه خاصي است که
آنها به ما دارند.وي با بيان اينکه ميبايست هر روز هشدارهاي راهبردي قرآن
را با خودمان مرور کنيم و بدانيم که آنها تا آخر دنبال اين هستند که ما را از
راه حقمان خارج کنند تصريح کرد :من از روز اول معتقد بودم بزرگترين
خسارت برجام مشروعيت بخشيدن به مذاکره با آمريکا و بزرگترين سود
آن همين اثبات عدم پايبندي آنها به تعهداتشان است.موسوي با بيان اينکه
ما ملتي بزرگ و کشوري غني داريم ،اظهار داشت :ما همه ظرفيتها براي
آقايي و عزت را درون خودمان داريم و اميدواريم اين درسي که پريشب
آمريکاييها دادند براي جهان آموزنده و مفيد باشد.وي با اشاره به رفتارهاي
رژيم آل سعود تاکيد کرد :سعوديها هم از درسهاي عبرتآموز تاريخ هستند
و اينکه براي مطرح کردن خودشان به آمريکا و صهيونيستها ميچسبند
بسيار عبرتآموز است .ما به وعدههاي خدا اعتماد داريم و اگر بر سر مواضع
خودمان بايستيم پيروز نهايي اين ميدان خواهيم بود.

گودرزي :بر اهل ترديد نيز اثبات شد
که آمريکا قابل اعتماد نيست
عضو کميسيون اجتماعي مجلس گفت :بر اهل ترديد نيز اثبات شد که آمريکا
قابل اعتماد نيست.به گزارش ايسنا ،عباس گودرزي در تذکري شفاهي در پايان
جلسه علني روز چهارشنبه مجلس بيان کرد :آمريکا يک بار ديگر نشان داد که
اهل فريب و نقض عهد است و براي اهل ترديد نيز اثبات شد که آمريکا قابل
اعتماد نيست ،اما اينکه ما بخواهيم فرصت ايجاد کنيم و به اروپا زمان دهيم
که اروپا چه اقدامي در اين زمينه خواهد داشت در ماهها و سالهاي گذشته
نشان دادند که به تعهداتشان پايبند نبودهاند و از نظر من نيز امروز يک
تقسيم کار اتفاق افتاده است که اروپا ما را مهار کند و فرصت را از ما بگيرد
و آمريکا نيز بر ما فشار بياورد.وي گفت :تنها نسخهاي که ميتواند کشور را
نجات دهد استفاده از ظرفيتهاي داخل و اقتصاد مقاومتي است .همانطور
که مقام معظم رهبري فرمود باالترين مبارزه با آمريکا ،خدمترساني به مردم
است ،لذا بهتر است ما قانون اقدام متقابل را اجرايي کنيم و به کوري چشم
آنها با اتکا به ظرفيتهاي داخل مسير پيشرفت را طي کنيم.

