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دولتومجلسآیندهانقالبیتر
ازگذشتهخواهدبود

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: دولت 
و مجلس آینده، انقالبی تر از گذش��ته تشکیل خواهد 

شد.
محس��ن رضایی دبیر مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام در پاسخ به سوالی درباره تأثیر گروهک های ضد 
انق��الب در تصمیمات دولت آمریکا علیه ایران، گفت: 
آمریکایی ه��ا برنامه هایی دارند ت��ا از تمام توانایی ضد 

انقالب طی امسال و سال آینده استفاده کنند.
وی افزود: نیروه��ای اطالعاتی و امنیتی ما آماده 

هستند تا با تمام قوا در مقابل آنها بایستند.
رضایی همچنین ضمن انتق��اد از عملکرد دولت، 
گف��ت: دولت و مجل��س آینده، انقالبی تر از گذش��ته 

تشکیل خواهد شد.  مهر

تاکیدهیاتوزیرانبرایحلمشکالت
مردمومقابلهباتحریمها

اعض��ای دولت در جلس��ه امروز خود به ریاس��ت 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، به بررسی مسائل 
روز کش��ور و گزارش دس��تگاه های اجرای��ی از حوزه 

مأموریت ها و روند اقدامات انجام شده پرداختند.
تاکید هیات وزیران برای حل مش��کالت مردم و 

مقابله با تحریم ها
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، 
اعضای دولت در جلس��ه امروز خود به ریاست اسحاق 
جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، به بررسی مسائل 
روز کش��ور و گزارش دس��تگاه های اجرای��ی از حوزه 

مأموریت ها و روند اقدامات انجام شده پرداختند.
هیات وزیران در این جلسه، ضمن تأکید بر تالش 
حداکث��ری برای ف��روش نفت علی رغ��م محدودیت 
های اعالم ش��ده و تأمین منابع مورد نیاز کش��ور، از 
کلیه دس��تگاه های اجرایی خواست تا عزم خود را در 
اج��را و پیگیری مجدانه سیاس��ت های دولت از قبیل 
صرفه جویی در کلیه دس��تگاه های اجرایی، شناسایی 
و توس��عه راه حل های جایگزین تأمی��ن منابع بویژه 
صادرات غیرنفتی، تسهیل فرآیند صادرات، حمایت از 
بخش خصوصی، صیانت از اش��تغال کارگران، مراقبت 
از واحده��ای تولی��دی، حمایت از اقش��ار کم درآمد 

جامعه و رفع نیازمندی های آنان به کار گیرند.
هیات وزیران در جلس��ه ام��روز همچنین میزان 
افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین 

اجتماعی در سال ۱۳۹۸ را تعیین کرد.
ب��ر ای��ن اس��اس، از ابت��دای س��ال ۱۳۹۸ کلیه 
مس��تمری های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع 
مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی 
که تا پایان س��ال ۱۳۹۷ برقرار شده اند، برای دریافت 
کنندگان حداقل مس��تمری به میزان )۱,۵۱۶,۸۸۱( 
تومان معادل ۳۶,۵ درصد تعیین می ش��ود و براساس 
س��ایر س��طوح به می��زان ۱۳ درصد مس��تمری آنان 
در پای��ان اس��فند م��اه ۱۳۹۷ ب��ه عالوه مبل��غ ثابت 

)۲۶۱,۱۴۷( تومان افزایش می یابد.
درخصوص س��ایر افرادی که مس��تمری آن ها به 
نس��بت پرداخت حق بیمه برقرار شده است، افزایش 
مستمری های تا حداقل دستمزد معادل ۳۶,۵ درصد 
و مستمری های بیش از حداقل همانند سایر سطوح و 

به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

اخبار

شیاطینگردآمدهاندتانگذارندایرانرنگآرامشببیند
فرمانده کل س��پاه در دیدار سردار سرتیپ حس��ین اشتری فرمانده نیروی 
انتظام��ی جمه��وری اس��المی ایران گف��ت: نی��روی انتظامی ام��روز بحمدهلل 
مجموعه ای انقالبی و مقتدر اس��ت که رشد کیفی آن را در انجام مأموریت های 

متعدد بوضوح می توان مشاهده کرد.
سرلشکر سالمی در این دیدار با بیان اینکه شیاطین عالم گرد هم آمده اند تا 
نگذارند ایران اس��المی رنگ آرامش به خود ببیند، گفت: نیروی انتظامی ما امروز با 
اقتدار، رش��ادت و حضوری مداوم و شبانه روزی با رویکردی مردمی به بهترین شکل به 
ایفای نقش می پردازد. سالمی همکاری مردم با نیرو های مسلح و برقرار کنندگان نظم و 
امنیت را بسیار مهم برشمرد. فرمانده نیروی انتظامی نیز گفت: هماهنگی و همدلی ناجا 
با سپاه و بسیج دستاورد ها و برکات زیادی را در راستای تامین امنیت برای نظام و کشور 

به همراه داشته و این همدلی و هماهنگی باید روز به روز ارتقا یابد.  سپاه نیوز

پاسداران
هرگونهافزایشقیمتبنزیننیازمندمجوزمجلساست

عض��و کمیس��یون انرژی مجل��س گفت: هرگون��ه افزایش قیم��ت بنزین و 
حامل  ه��ای س��وخت، بدون مجوز مجل��س قابلیت اجرا ن��دارد و نیازمند مجوز 

مجلس است.
محم��د خالدی با اش��اره به تصمی��م اخیر دولت مبنی بر س��همیه بندی و 
افزای��ش قیمت بنزین، ب��ا بیان اینکه دولت می بایس��ت در افزایش قیمت بنزین 
ش��رایط کش��ور را بس��نجد، اظهار داش��ت: در حال حاضر ۹00 هزار میلیارد تومان 
یارانه پنهان در کش��ور وجود دارد، به طوری که قیمت یک لیتر آب بیش��تر از یک لیتر 
بنزین اس��ت؛ هیچ جای دنیا این طور نیس��ت. وی با تأکید بر اینکه در ش��رایط فعلی 
کش��ور نباید قیمت  بنزین افزایش یابد، یکی از ملزومات تغییر در افزایش قیمت بنزین 
را استانداردس��ازی خودروها دانست و افزود: خودروهای استاندارد نیستند و زندگی نیز 

برای مردم گران شده، بنابراین چاره ای برای آن اندیشیده شود. تسنیم

پارلمان
دائمگفتند»مذاکرهمذاکرهمذاکره«آخرشچهشد؟

جانش��ین ق��رارگاه ثاراهلل تأکید ک��رد: زمانی دائم گفتن��د »مذاکره مذاکره 
مذاکره«؛ خوب مذاکره انجام شد و نتیجه هم نداد.

محمد اسماعیل کوثری افزود: فضای مجازی باید کنترل شود اما متأسفانه 
دول��ت اقدام��ی نمی کند. در هر ح��ال افراد نظر می دهند، لک��ن مردم آگاه و 
هوش��یار هستند. سابقه جنایت ها، اقدامات ضد ایرانی و قول هایی که آمریکایی 

ها دادند و به هیچ کدام آن قول ها پایبند نبودند بر کسی پوشیده نیست. 
کوثری در پاس��خ به کسانی که می گویند االن وقت مقابله با آمریکاست نه مذاکره، 
یادآور ش��د: کس��انی هم که امروز می گویند »مقابله مقابله مقابل��ه« واقعا الفبا را نمی 
دانند چون این کار همین جوری نمی شود، باید محاسبات منافع ملی و شناخت عمیق 
از طرف مقابل صورت گیرد. به عبارت دیگر هر اقدامی جای خود دارد، مقابله حس��اب 

کتاب دارد و به موقع اش الزم باشد انجام می شود.  نامه نیوز

پاسداران

نداریم اما در برابر هیچ توطئه ای دس��ت پايش و پويش رئیس جمهور گفت: با کس��ی دش��منی 
روی دس��ت نمی گذاریم. نفت را به فروش می رس��انیم؛ قدرت 
آمریکایی ه��ا در حد زبان درازش��ان نیس��ت. باید دش��من را 

پشیمان کرده و به نقطه عقالنیت برگردانیم.
حجت االسالم والمس��لمین حسن روحانی رئیس جمهور 
که به کرمانشاه س��فر کرده در مراسم بهره برداری همزمان از 
چند طرح عمرانی، آبی و نیروگاهی در اس��تان کرمانش��اه، در 
شهر ازگله، گفت: یک سال و نیم پیش که به این منطقه برای 
پیگیری مش��کالت زلزله آمده ام روزه��ای غم و دلگیری برای 
همه ما بود.خدا را سپاس��گزارم که امروز در ش��رایطی به این 
منطقه آمدیم که مهندس��ین، کارگ��ران و مدیران ما یک کار 

عظیم و بزرگی را به ثمر رساندند.
وی ادام��ه داد: این پ��روژه کاماًل این منطق��ه را متحول 
خواهد کرد، در واقع این سرزمین همان سرزمین پاک، َشرف، 
ایس��تادگی و ف��داکاری در دوران دفاع مقدس بوده و چقدر با 
دوس��تان و فرماندهان و آیت اهلل هاش��می رفسنجانی به این 
منطقه آمده ایم و می دانید که عملیات های سال ۶۶ ما تقریبا 
همه اش در منطقه غرب کش��ور انجام شد و امروز خوشحالیم 
که ملت بزرگ ما توانست این منطقه ایثار را تبدیل به منطقه 

خدمت کند.
روحان��ی تاکید کرد: من فکر م��ی کنم مجموع این طرح 
های��ی که امروز افتتاح کردیم ش��اید بزرگترین طرح افتتاحی 
توس��عه منابع آب و خاک در تاریخ کشورمان باشد. این طرح، 
طرح بس��یار عظیم بزرگ و سرنوش��ت ساز برای این منطقه و 
امنیت غذایی کش��ور است و تحول بزرگی را در این منطقه به 

وجود خواهد آورد. فکرها برای این تفکر شده است؛ در همان 
دوران ریاس��ت جمهوری آقای هاشمی درباره این طرح بحث 
کردیم و در دوران ریاس��ت جمهوری جناب آقای خاتمی این 
طرح را به شورای عالی امنیت ملی بردند و جلسات مستمر را 

در دبیرخانه برای تصویب نهایی این طرح داشتیم.
روحانی تصریح کرد: یک��ی از افرادی که به طور مداوم از 
من راجع به این طرح ها س��وال می کرد مرحوم آقای هاشمی 
ب��ود بای��د یاد کنیم از هم��ه آنهایی که دیروز ت��الش و امروز 

تالش کردند.
رئیس جمهور اظهار داش��ت: این طرح در واقع از اس��تان 
کردس��تان شروع  و به کرمانش��اه و ایالم می آید و طرح بسیار 
بزرگی است و می خواهم به مسئوالن گردشگری کشور تذکر 
و ی��ادآوری کنم که مخصوصاً در س��الی که مناب��ع آبی قابل 

قبولی هست )مردم از این طرح استفاده کنند(.
وی بیان داشت: ۸0 درصد مخازن سدهای کشور پر است 
و ش��اهد ۲۳ میلیارد متر مکعب آب در دشت های خوزستان 
بودیم. البته عده زیادی از مردم ما دچار مش��کالتی شدند که 
دولت در حد امکان و توان این مسئله را جبران خواهد کرد. 

روحانی بیان داشت: از اول فروردین تا امروز در طول ۴0 
روز ح��دود ۳۲ میلیارد متر مکعب  ورودی آب داش��تیم. این 
نعمت بزرگی اس��ت و ان ش��ااهلل مایه خیر و برکت برای کشور 

مردم باش��د. گردش��گری باید یک تحول بزرگ��ی را به وجود 
آورد. االن در آس��تانه ماه رمضا خیلی زمان گردشگری نیست 
اما از انتهای ماه رمضان و در تابستان مردم از تمام سد ها می 

توانند بهره ببرند.
وی بیان داش��ت: من در اینجا باید از مقام معظم رهبری 
سپاس��گزاری و تش��کر کنم که در س��ال ۹۳ در جلسه ای که 
خدمت ایش��ان بودم این طرح را خدمتشان دادم البته ایشان 
از قبل نس��بت به این طرح اس��تحضار داش��تند و ایش��ان با 
درخواس��ت برای برداش��ت ۸ میلیارد دالر از صندوق ذخیره 
موافقت کردند؛ البته ب��ه عنوان وام این پول را گرفتیم و پول 
بالعوض نیس��ت و دولت متعهد است که این پول را با سودش 

بازپرداخت کند.
وی ادامه داد: با کس��ی دش��منی نداریم اما در برابر هیچ 
توطئه ای دست روی دست نمی گذاریم. نفت را به فروش می 
رسانیم؛ قدرت آمریکایی ها در حد زبان درازشان نیست. باید 

دشمن را پشیمان کرده و به نقطه عقالنیت برگردانیم.
وی بی��ان داش��ت: اگر بر فرض با این فش��ارهایی که می 
آورن��د از پ��ول نفت کم تر به ما برس��د از ج��ای دیگر جبران 
خواهی��م کرد. ضمن اینکه نفت را به حول قوه الهی به فروش 
می رس��انیم این حرف، حرف کامال بی اساس و بی پایه است 
ک��ه آمریکایی ها م��ی زنند. آمریکایی ها قدرتش��ان در حدی 

نیس��ت که زبانشان بلند و دراز اس��ت؛ قدرتشان محدودتر از 
زبانشان است.

روحان��ی تاکی��د کرد: ما ای��ن منطقه را بهت��ر از آنها می 
شناس��یم. قدرت ملت ایران را بهتر از آنها می شناس��یم. ملت 
ما ایمانشان، ایثارشان و فداکاری شان بسیار باالتر از آن است 
که آنها تصور می کنند. البته مردم ما هم مشکالتی در یکسال 
گذش��ته داشتند و امس��ال هم ممکن است مقداری مشکالت 
ادامه داش��ته باش��د. اما به هر حال باید دش��من را پش��یمان 
کنیم و دش��من را س��ر جایش بنش��انیم و به نقطه عقالنیت 

برگردانیم.
وی خاطر نش��ان کرد: خدا به ما کمک کند که آنها را به 
نقطه عقالنیت ش��ان برگردانیم و فعاًل از نقطه عقالنیت خارج 
ش��ده اند. یک گروهی ) در امریکا ( جمع شدند و تصوراتی در 
ذهنشان است در بسیاری از زمینه ها پیروز بوده ایم و باز هم 

پیروز خواهیم بود.
روحانی اظهار داش��ت:  یک��ی از امتیازاتی که این منطقه 
دارد ای��ن اس��ت که چون در کن��ار مرز عراق واقع ش��ده هر 
محصولی تولید کن��د می تواند هم به داخل وارد کند و هم به 

خارج از ایران صادر کند.
وی ب��ا بیان اینکه ای��ن طرح ملی مزایای بس��یاری برای 
منطقه خواهد داش��ت، گفت: برای این طرح نزدیک به ۶۸00 

میلیارد تومان هزینه شده و یا خواهد شد.
رئیس جمهور تأکید کرد: دولت حتماً در روند کمک رسانی 
و بازس��ازی، نقص هایی داش��ته اما امیدواریم مردم از کارهای 
انجام ش��ده راضی باش��ند و با ادامه تالش ها، شاهد توسعه هر 

چه بیشتر این منطقه استراتژیک باشیم.  فارس

گریهبرسرقبریکهمردهندارد!
ادامه از صفحه اول

واقعیت این اس��ت قانون انتخابات کش��ور از یک 
چالش اساسی و راهبردی رنج می برد و شاهد مدعی 
آن که این قانون بیش از س��ی بار در مجالس گذشته 
به بهانه های مختلف دست خوش اصالح و تغییر قرار 
گرفته است که متاسفانه، مشکل همچنان باقی است، 

که جای طرح آن در این مقال نیست. 
حال که تشکل های مردم نهاد و احزاب سیاسی، 
با کارک��رد واقعی حزبی از جمله ارائ��ه برنامه، جذب 
داوطلبانه افراد، آموزش و س��ازماندهی نیروها، ایجاد 
فرص��ت ه��ای برابر برای گ��ردش نخبگ��ی از طریق 
برگزاری مجامع آزاد برای انتخاب کادر رهبری حزب، 
ایجاد بستر مناسب خردورزی و رقابت برای شناسایی 
و معرف��ی چهره های توانمند و کارآم��د در تراز ملی 
غایب عرصه سیاست در کشور است،  به نظر می رسد 
بهترین روش برای شناس��ایی و انتخ��اب نمایندگان 
مجلس شورای اس��المی همان روش قدیمی شناخت 
چه��ره به چهره افراد و یا تحقیق محلی و پرس��ش از 

افراد مورد اعتماد باشد.
 ل��ذا اگر قرار بر اصالح در قانون انتخابات مجلس 
هم باش��د، بهتر م��ی بود که برای ش��ناخت دقیق تر 
کاندیداه��ا توس��ط ش��هروندان، کاه��ش هزینه های 
انتخابات��ی و افزای��ش مش��ارکت م��ردم در انتخابات 
مجلس ش��ورای اس��المی و حوزه ه��ای انتخاباتی در 
ش��هرهای بزرگ مورد تجدید نظر قرار می گرفت، که 

آنهم در شرایط فعلی کشور اولویتی ندارد. 

سرمقاله

خامنه ای  آی��ت اهلل  حض��رت  والي�ت رهبر معظم انقالب اس��المی ب���ا 
در آس��تانه ی روز معل��م در دیدار ه��زاران نفر از 
معلمان و فرهنگیان سراس��ر کش��ور ب��ا تجلیل از 
معلم��ان، به بی��ان تذک��رات و توصیه های مهمی 
درباره ی مس��ائل مختل��ف آموزش و پ��رورش از 
جمل��ه تکریم و معیش��ت معلم��ان پرداختند و با 
تأکید بر لزوم اجرای س��ند بس��یار مهم تحول در 
آموزش و پرورش، گفتند: معلمان، پرورش دهنده ی 
مهم تری��ن س��رمایه ی یک ملت یعنی س��رمایه ی 
انس��انی، پایه ریزان تمدن نوین، جهادگران میدان 
کارزار مبارزه با جهل و بی س��وادی، و س��ازندگان 

هویت و فرهنگ یک ملت هستند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در ای��ن دیدار با 
تبری��ک روز معل��م به همه ی معلمان کش��ور، یاد 
آیت اهلل شهید مطهری را گرامی داشتند و گفتند: 
ش��هید مطهرِی عزیز به معن��ای واقعی، یک معلم 
دلسوز بود که با فکر و بیان قوی، رسوخ اندیشه های 
عمیق اس��المی را در ذهن جوانان دنبال میکرد و 
ش��هادت او در این راه، به منزل��ه ی امضای قطعی 

خداوند متعال بر کارنامه ی آن بزرگوار بود.
رهبر انقالب اس��المی، نقش معلم و آموزش و 
پرورش را یک نقش اساسی برشمردند و خاطرنشان 
کردند: مهم ترین سرمایه برای یک ملت، سرمایه ی 
انس��انی است، زیرا کش��وِر بدون سرمایه ی انسانی 
مانند برخی از کشورهای پول داری است که ثروت 
آنه��ا به صورت س��فاهت آمیز در اختیار دس��تهای 
خائن به بش��ریت ق��رار میگی��رد، همچنان که در 
دوران طاغوت نیز ایران بر روی دریای نفت بود اما 
بیگانگان بر این منابع مسلط شدند و با آن، تمدن 
و کارخانه های خود را س��اختند و از نفت ما برای 

پیروزی در جنگهای خود استفاده کردند.
ایش��ان، احس��اس احترام خود به قشر شریف 
و محت��رم معلم را یک باور حقیقی و برخاس��ته از 
نقش تمدن ساز معلمان خواندند و افزودند: معلمان، 
پایه ریزان تمدن نوین، و جهادگراِن در میدان کارزار 
با جهل و بی سوادی هستند که برای جامعه و نسِل 

جوان آن، هویت سازی فرهنگی میکنند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای، هوی��ت قوی، 
فرهنگ غنی و فکر و اندیشه ی صحیح را پایه های 
اصلِی س��اخت تم��دن دانس��تند و از همین زاویه 
درخصوص س��ند ۲0۳0 و علت اصرارهای آشکار 
و پنه��ان بیگانگان برای تحکیم آن بر مناس��بات 
کشورها از جمله کشورهای اسالمی و ایران، نکات 

مهمی خطاب به مسئوالن گوشزد کردند.
رهبر انقالب اس��المی گفتند: ج��ان کالم در 
س��ند ۲0۳0 که فصل مهم��ی از آن به آموزش و 
پرورش اختصاص دارد، این است که نظام آموزشی 
باید جوری تنظیم شود که فلسفه، سبک زندگی و 
مفهوم حیات، بر اس��اس مبانی غربی به کودکان و 

نوجوانان آموزش داده شود.
ایشان در تبیین این واقعیت افزودند: غربی ها 
انتظ��ار دارند معلماِن متدین ما ک��ه عالقه مند به 
آینده ی کشور هستند، در کالس درس خود برای 
آنها س��رباز تربیت کنند، تا دانش آموز ما س��رباز و 
رعیت همان وحشی های کراوات زده ی ظاهرسازی 

ش��ود که براحتی آدم میُکش��ند و ب��ه آدم کش ها 
کمک میکنند.

حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در ادامه، خدمات 
معلمان در طول سالهای پس از انقالب را خدماتی 
بزرگ و ثمربخش برشمردند و با انتقاد از کسانی که 
غیرمنصفانه و با اغراض سیاسی، درصدد بی قدر و 
قیمت کردن آموزش وپرورش هستند، گفتند: البته 
آموزش وپ��رورش با نقطه ی مطلوب فاصله دارد که 
باید با کار و تالش، نواقص و معایب را برطرف کرد 
اما وضعیت امروز آموزش وپرورش با وضع اس��ف بار 

آن در قبل از انقالب قابل مقایسه نیست.
رهب��ر انقالب اس��المی با بی��ان نمونه هایی از 
کارهای بزرگ آموزش وپرورش در سالهای پس از 
انقالب، خاطرنشان کردند: »دانشمندانی که کشور 
را در ش��اخه های مختلف علم��ی همچون فناوری 
نانو جزو رتبه های برتر دنیا قرار داده اند«، »هزاران 
دانش آموز و معلم ش��هید، و نس��ل سوم و چهارم 
انقالب که با وجود زمینه های گوناگون برای مفاسد 
اخالق��ی در دنی��ای امروز، با انگی��زه ی مجاهدت، 
محکم و استوار در مقابل دشمن می ایستد و برای 
اعزام به دفاع از حرم اصرار میکند«، »جوانان فعال 
در اردوهای جه��ادی و دلدادگان ب��ه معنویات و 
اهل دعا، توس��ل و پی��اده روی اربعین« در همین 
آموزش وپ��روش تربیت ش��ده اند، بنابرای��ن نباید 
آموزش وپرورش دوره ی انقالب را دست کم گرفت.

رهب��ر انق��الب در تبیی��ن وض��ع مطل��وب 
آموزش وپ��رورش تأکید کردن��د: آموزش وپرورش 
باید انس��انهایی »دانا، توانا، خردمن��د، پرهیزکار، 
پاک دامن، کارآمد، ش��جاع، هوشیار و اهل اقدام« 
تربیت کند که اگر چنین ش��ود، همان آرزویی که 
بارها بیان کرده ام محقق میش��ود و ایران عزیز به 
جایگاهی میرس��د که تا پنج دهه ی بعد، هرکسی 
در هر جای جه��ان بخواهد از مرزهای جدید علم 

آگاه شود باید زبان فارسی یاد بگیرد.
ایش��ان، رس��یدن آموزش وپ��رورش به وضع 
مطلوب و تربیت جوانانی با ویژگی های یادش��ده را 
پایه ی اصلی »ایران سربلند فردا« و »اساس ایجاد 

تمدن نوین اسالمی« خواندند.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در بی��ان چند 
تذکر، »س��ند تحول آموزش و پرورش« را سندی 
بس��یار خوب برش��مردند و گفتند: این سند نوعی 
ریل گذاری است و میتواند این بخش مهم از کشور 

را به سرمنزل مقصود برساند.
رهبر انقالب، ابالغ این سند را الزم اما ناکافی 
دانس��تند و با اش��اره به ضرورت آشنایی و آگاهی 
بدنه ی آموزش و پرورش با این سند، تأکید کردند: 
باید با جدیت، تحقق س��ند تحول را پیگیری کرد 

که این امر، روحیه ی انقالبی میخواهد.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد ش��دید از 
کس��انی که با قلم یا بیان یا اَشکال دیگر، درصدد 
تضعی��ف روحیه ی انقالبی در میان مردم و جوانان 
هستند، افزودند: روحیه ی انقالبی به منزله ی جان 
و روح این ملت اس��ت و خداوند از کس��انی که در 
این مسئله تشکیک و آن را تضعیف کنند، نخواهد 

گذشت.
ایش��ان با یادآوری نج��ات ای��ران از زیر پای 

حکومت دست نش��انده ی بیگانگان، تأکید کردند: 
مؤس��س رژیم پهلوی را انگلیسی ها آوردند و وقتی 
او را نخواس��تند، به او دس��تور ترک کش��ور دادند 
و رضاخ��ان ه��م در اوج بی غیرتی و ذلت و خفت، 
این دس��تور را پذیرفت. آیا ب��رای یک ملت، ننگ 
و س��رافکندگی بیش��تر از این امکان پذیر است که 
رئی��س کش��ورش را بیگانگان بیاورن��د و هر وقت 

نخواستند با تحقیر او را بردارند؟
ایش��ان افزودن��د: محمدرض��ا پهل��وی را هم 
انگلیس��ی ها و آمریکایی ه��ا روی کار آوردن��د و او 
ه��م در مقابل، کش��ور را به خدمت آنه��ا درآورد. 
اما انقالب، ایران عزیز را از زیر پای این انس��انهای 
حقیر و پست و ظالم بیرون کشید. حاال اگر کسی 
ای��ن روحیه ی انقالبی را تضعی��ف کند، آیا خدا او 

را میبخشد؟
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای، تحول در آموزش 
و پ��رورش را در گ��رو روحیه ی انقالب��ی خواندند 
و افزودن��د: بای��د بدون ت��رس و محافظه کاری، به 
تشخیص و تصمیم رسید و اقدام الزم را نه نمایشی 

و تشریفاتی، بلکه واقعی و حقیقی انجام داد.
ایش��ان در همین زمینه افزودند: البته تصمیم 
و اقدام انقالبی به معنای بی توجهی به نقد عالمانه 
نیس��ت، چراک��ه اس��تقبال از نقد عالمان��ه، جزو 

روحیه ی انقالبی است.
رهبر انق��الب در ادامه ی تذکرات در زمینه ی 
آموزش و پرورش، س��ازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش��ی را بس��یار مه��م و قلب ای��ن وزارتخانه 
دانستند و افزودند: متون آموزشی که این سازمان 

تولید میکند، باید منطبق با سند تحول باشد.
ایش��ان با انتقاد از در نظر گرفته شدن مهلتی 
۱۲س��اله برای تطبیق متون درسی با سند تحول 
گفتند: باید با س��رعت و جدیت و در زمانی کوتاه 
این کار را انجام داد، چراکه امروزه هر »س��اعت« 

در پیشرفت جامعه مهم است.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای »گنجانده ش��دن 
مناس��ب و صحیح و ظریف پیامها و معارف انقالب 
در همه ی متون آموزش��ی و پرورشی« را ضروری 
خواندند و خاطرنش��ان کردند: س��ازمان پژوهشی 
و برنامه ری��زی باید از لحاظ انس��انهای دانا، آگاه، 

خوش فکر، متدین و انقالبی غنی شود.
تذک��ر دیگ��ر حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای به 
مس��ئوالن آم��وزش و پ��رورش »افزایش بیش��تر 
دانش��گاه های  کیفی��ت  ارتق��ای  و  دانش��جویان 

فرهنگیان و شهید رجایی« بود.
ایشان خاطرنش��ان کردند: در این مراکز باید 
معلمانی تربیت شوند که به معنای حقیقی کلمه، 
معلم و تعلیم دهنده ی دین و تقوا و انقالب باشند.

اس��تعدادهای  »م��دارس  انق��الب،  رهب��ر 
درخش��ان« و »نخبه پروری در کش��ور« را بس��یار 
مهم برش��مردند و با تأکید بر تقویت هرچه بیشتر 
این مدارس گفتند: جایگاه ای��ران در المپیادهای 
جهانی باید حفظ ش��ود و تنزل رتبه های کشور در 
برخی المپیادها از جمله ریاضی، فیزیک، شیمی و 
رایانه جبران شود و کشور و ملت به المپیادی های 
جوانی که رتبه های جهانی کسب میکنند، افتخار 

کند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به توصیه ی 
مکررش��ان درب��اره ی »نش��اط و س��رزندگی« در 
محیطه��ای دانش آموزی، گفتن��د: البته برخی از 
این موضوع برداش��ت ناصحیح و سطحی میکنند؛ 
نش��اط و س��رزندگی یعنی برنامه های ورزش��ی یا 
فوق برنامه های جذاب به گونه ای باش��د که جوان، 
باانگیزه، پرانرژی و پرامید به درس و کار مش��غول 

باشد.
ایش��ان با انتقاد از برخ��ی برنامه ها در بعضی 
مدارس به بهانه ی نش��اط و س��رزندگی، افزودند: 
گاهی اوقات فش��ارهای درس��ی در م��دارس و در 
آموزشگاه هایی که به دنبال قبولی بیشتر در کنکور 
یا به دس��ت آوردن رتبه های باال هستند، جوان را 
پژمرده و افس��رده میکند که بای��د برای حل این 

مسائل فکر و تدبیر و اقدام کرد.
توصی��ه ی دیگر رهب��ر انقالب به مس��ئوالن 
آموزش و پرورش، فکر و تصمیم دقیق کارشناسی 

درباره ی کنکور بود.
ایشان گفتند: دانشگاه ها میگویند در سالهای 
اخی��ر صندل��ی خالی هم داش��ته اند؛ الزم اس��ت 
کارشناس��ان با بررس��ی عمیق درباره ی »بودن یا 
نبودن کنکور، ادامه ی آن به ش��کل فعلی یا تغییر 
آن«، تصمیم گیری کنند و مس��ئوالن مربوط، این 

تصمیمات را اجرا کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »معاونت پرورشی« 
را از بخش ه��ای بس��یار مهم آم��وزش و پرورش 
برش��مردند و با اب��راز خرس��ندی از اقداماتی که 
در این زمینه انجام ش��ده اس��ت، افزودن��د: البته 
در س��اختار، نیروی انسانِی پرانگیزه و منابع مالی، 
نقص هایی وج��ود دارد که وزیر محترم باید دنبال 
کن��د تا معاونت پرورش��ی به معن��ای حقیقی آن 

محقق شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس به دو نکته ی 
مهم درباره ی معیشت معلمان و وضع دانش آموزان 

سیل زده پرداختند.
ایش��ان تأکید کردند: معلمان محترم، شریف 
و آبرودار هس��تند و عزت نفس آنان در مس��ئله ی 

معیشت باید محفوظ بماند.
رهبر انقالب با اش��اره به سوءاستفاده ی برخی 
عناصر سیاس��ی یا بیگانگان از مس��ائل معیش��تی 
معلم��ان گفتند: آنها میخواهن��د از این نقطه ضعف 
برای مقاص��د خود بهره برداری کنن��د اما قطع نظر 
از این سوءاس��تفاده، باید درب��اره ی درآمد معلمان 
به گونه ای عمل کرد که عزت نفس آنان حفظ شود.

ایشان درباره ی دانش آموزان مناطق سیل زده 
نیز گفتند: ای��ن دانش آموزان حتی تا هنگامی که 
مدارس آنها با همت دولت و مردم و کمکهای قابل 
تقدیر خّیرین مدرسه س��از تعمیر و س��اخته شود، 

نباید از درس و تحصیل عقب بمانند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه ی سخنانشان، 
باط��ل کردن معارضه ی دروغین »علم و دین« را از 
افتخارات دس��تگاه های علمی، آموزشی و پژوهشی 
کشور برش��مردند و افزودند: قدرتمندان مادی دنیا 
چندین ق��رن برای القای تعارض دین با علم تالش 
کردند اما در جمهوری اس��المی پرچم دین از همه 
جای دنیا برافراشته تر است و کشور از لحاظ علمی 

نیز جزو کشورهای پیشرفته محسوب میشود.
رهب��ر انقالب، فعالیت ه��زاران محقق، متفکر 
و دانش��مند عمدتاً جوان و غالباً متدین در کشور 
را یادآوری کردن��د و افزودند: این نخبگان عزیز با 
هویت »ایرانِی س��ربلند« و هویت دینی و اسالمی 
مشغول تحقیق و نوآوری و ابتکار و پیشرفت علمی 
هستند که این حرکت نشاط انگیز باید همچنان با 

قدرت ادامه داشته باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای برخورداری نوجوانان 
و جوان��ان ایرانی از مه��ارت تبدیل علم به عمل را 
بس��یار مهم و پربرکت خواندن��د و گفتند: مهارت 
آم��وزی باید از مدارس و دبیرس��تان ها ش��روع و 

پیگیری شود.
رهبر انقالب در آخرین بخش سخنانش��ان به 
آرایش جنگی دشمن و تهاجم آنان در زمینه های 
اقتصادی، سیاس��ی، نفوذ اطالعات��ی و ضربه زدن 
به وس��یله ی فضای مجازی اشاره کردند و افزودند: 
آمری��کا و صهیونیس��م در هم��ه ی ابع��اد در حال 
برنامه ری��زی و اقدام هس��تند؛ البت��ه این مختص 
دولت فعلی آمریکا نیست، قبلی ها هم همین کارها 
را با دستکش مخملین انجام میدادند اما کمکی که 
رئیس جمهور فعلی آمریکا به ما کرده این است که 
این دس��تکش را درآورده و همه، آن چدن پنهان 

در زیر دستکش آمریکایی ها را می بینند.
ایش��ان تأکید کردند: در مقابل آرایش جنگی 
دش��من علیه ملت ای��ران، ملت ه��م باید آرایش 
جنگ��ی بگیرد و همه ی مس��ئوالن، آح��اد ملت و 
افراد توانا و نخبه در هر زمینه ای مش��غول کارند با 

احساس مسئولیت و آمادگی وارد میدان شوند.
ایشان افزودند: دشمن علی الظاهر در زمینه ی 
نظامی، آرایش جنگی ن��دارد که البته نظامیان ما 

حواسشان جمع است.
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای، حف��ظ وحدت 
را بویژه در ش��رایط فعلی، بس��یار الزم خواندند و 
تأکید کردند: همه مراقب باش��ند به خاطر اختالف 
س��لیقه های کوچک مقابل هم قرار نگیرند چراکه 
اقت��دار ملت در گرو اتحاد آح��اد مردم، گروه های 
اجتماعی، اقوام مختلف و وحدت متقابل مسئوالن 

و مردم است.
ایش��ان افزودن��د: ب��ه فضل اله��ی توطئه ها و 
تدابیر دشمن با وجود همه ی تبلیغات وسیع برای 
مش��غول کردن ذهنها و مخلوط کردن صحنه، به 

ضرر خود او تمام میشود.
رهب��ر انق��الب تأکی��د کردند: ب��دون تردید، 
جوانان عزیز ایران س��رافراز، شکس��ت آمریکا و به 
زانو درآمدن صهیونیس��م، و عزت و عظمت نهایی 

ملت ایران را مشاهده خواهند کرد.
پیش از س��خنان رهبر انقالب اسالمی، آقای 
بطحای��ی وزی��ر آموزش و پ��رورش، گزارش��ی از 
اقدام��ات و برنامه های ای��ن وزارتخانه درخصوص 
عملیاتی کردن س��ند تح��ول، تعمی��ق و معرفی 
سند تحول در بدنه ی آموزش و پرورش، توسعه ی 
عدالت آموزش��ی، اولویت دادن به افزایش کیفیت 
م��دارس دولت��ی و جلوگی��ری از طبقاتی ش��دن 
آموزش و پرورش، و تالش برای توس��عه ی کّمی و 

کیفی دانشگاه های تربیت معلم بیان کرد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار هزاران نفر از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور: 

می خواهند با اجرای سند 2030 برای آمریکا و انگلیس سرباز درست کنند
در مقابل آرايش جنگی دشمن، ايران هم بايد آرايش جنگی بگیرد

روحانی در کرمانشاه: 
قدرت آمريکايی ها در حد زبان درازشان نیست

دشمنراپشیمانمیکنیم


