
قالیباف:
جهاد امروز مبارزه با گرانی است

رئیس مجلس شورای اســامی گفت: امروز جهاد 
ما مبارزه با گرانی اســت؛ امروز اگر می خواهیم به 
دشــمن سیلی بزنیم و جواب غربزده های داخلی را 

بدهیم باید کار خود را رها نکنیم.
به گزارش مهــر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسامی در مراســم یادواره شهدای طاب 
و روحانیــون تهران کــه در محل وزارت کشــور 
برگزار شــد ضمن تقدیر و تشــکر از دســت اندر 
کاران و برگزارکننــدگان ایــن نشســت، گفــت: 
فعالیت هــای  از  نمــادی  نشســت هایی  چنیــن 
 مســتمر برای زنده نگــه داشــتن فرهنگ جهاد 

و شهادت است.
وی تصریــح کرد: یکی از حرکت هــای جنگ نرم 
توســط دشــمنان انقــاب و در رأس آنهــا رژیم 
صهیونیستی جوســازی هایی است که می خواهند 
ذهن جامعه را آلوده می کنند. اما این یادواره نشان 
داد که علما در سختی ها و مشکات کجا هستند و 

چه نقشی ایفا کرده اند.
رئیس مجلس شورای اسامی بیان کرد: این نشست 
نمونه ای از آن است که نشان دهیم روحانیت اهل 
فکر و اندیشه و مبتنی بر سنت های الهی و پیشتاز 

در میدان جهاد و شهادت است.
قالیبــاف افزود: اگر همه صنوف و قشــرها را نگاه 
کنیم ســرآمد آنهــا در میدان جهاد از شــهدا تا 
آزادگان گرفتــه، روحانیت اســت و این افتخاری 
برای این قشــر است که چنین حضوری داشته اند؛ 
اخــاص، صفا، گذشــت و شــجاعت روحانیت در 

جبهه برای یکایک رزمندگان  درس بود.
وی تاکید کرد: نمی توان در مجلســی، شهدا را یاد 
کنیم و به یاد شهید میثمی نیفتیم. روحانی جوانی 
که نماینــده امام)ره( در قرارگاه  بــود و با رفتار و 
عمــل خود اخاق، شــجاعت و آرامش در لحظات 
ســخت را به ما آموزش مــی داد. گاهی که مقابل 
دشــمن شرایط سختی پیش می آمد که نان، آب و 
ساحی به ما نمی رسید شهید میثمی آنجا حضور 
پیدا می کرد، او همیشه در بحرانی ترین نقاط جبهه 
حاضر می شد و حرف و یاد از شهید میثمی نمادی 

از شهدای روحانیت است.
رئیس مجلس شــورای اســامی بیان کرد: آنهال 
سربازان امام)ره( بودند، تربیت شدگان امامی که در 
طول زندگــی جز برای خدا کامی نگفت و جز در 
راه خدا گامی برنداشــت و آنها هستند که فرهنگ 

شهدا را نگاه می دارند.
وی اظهــار کرد: باید در راه خود بایســتیم و باقی 
بمانیم. طبیعتا در میدان جهاد باید هرچه داریم را 
با خود بیاوریم. هم جان و هم آبروی ما فانی است 
و بایــد برای انقاب از این دو بگذریم. اگر به دنبال 
توفیق و رضوان الهی هســتیم باید از جان و مال و 
آبروی خود بگذریم، نباید اینها ما را به حاشیه ببرد 

تا بتوانیم در متن جهاد و مبارزه باقی بمانیم.
رئیس مجلس شــورای اسامی با اشــاره به اینکه 
بدانیم که شــرط پیروزی و رمــز موفقیت در این 
مسیر، صبر و انتظار اســت،گفت: این وعده خدا و 
رسول خدا اســت. باید در برابر دشمن ایستادگی 
داشــته باشــیم. اگر تردید پیدا کنیم هر تاشــی 
بی فایده خواهد بود. این مســیر حتما سختی دارد 

اما نباید منحرف بشویم یا تردیدی پیدا کنیم.
وی با بیان اینکه باید به نارســایی های فعلی پایان 
بدهیم،گفت: ما فرزندان انقاب هستیم و می توانیم 
این کار را انجــام دهیم و نبایــد تردیدی در این 

زمینه داشته باشیم.
رئیس مجلس شورای اسامی تصریح کرد: امروز ما 
مسئوالن باید جهاد تصمیم داشته باشیم و با اراده 
و تصمیمی درســت و به جا برای حل مشکات و 
منفعت مــردم اقدام کنیم و تحت هیچ حرفی قرار 
نگیریم. وی عنوان کــرد: فرهنگ ما فرهنگی بنی 
صدر نبوده و نیست. فرهنگ ما این است که هرچه 
توان داریم جمع کنیم و در راه درست بایستیم، در 
همه حوزه ها از اقتصاد و سیاست گرفته تا فرهنگ 

همین راهبرد درست است.
قالیباف متذکر شد: مسائل ملی، انقابی، امنیتی و 
اقتصادی باید هدف ما باشد. نباید دچار جناح بازی، 
فرقه گرایی، گروه بندی و اختافات درونی شــویم. 
این خواسته قطعی دشمن است و دشمن می خواهد 
هم در جبهه انقاب تزلزل ایجاد کند و هم اعتماد 
را به عنوان سرمایه اجتماعی نظام به خطر بیندازد. 
می خواهــد بین دولت، ملت و امــام و امت فاصله 
بینــدازد اما ما هرگز نباید چنین اجازه ای بدهیم و 

باید با همین باورها در میدان پیش برویم.
وی تصریح کرد: حواســمان باشد در جهاد تصمیم 
باید رفتار و مدیریت درســت و حکیمانه داشــته 
باشــیم. باید موضوعات خود را اصلی و فرعی کنیم 
و به هر موضوعــی نپردازیم. باید موضوعات اصلی 

مهم مورد توجه و در اولویت ما باشند.
رئیس مجلس شــورای اســامی اظهار کرد: امروز 
بدون شــک موضوع اول گرانی و مسائل اقتصادی 
است. امر به معروف و نهی از منکر در نظام اسامی 
ضروری و از اســاس دین و اصل قانون اساســی ما 
است. اما اگر به مظاهر فساد توجه کنیم باید بدانیم 
که گرانی و ناعدالتی هم بزرگترین منکر است. باید 

این موارد را در اولویت بگذاریم.
قالیبــاف گفت: به عنوان یک فــرد مطلع از آمار و 
اطاعات و با تجربه عــرض می کنیم؛ ما می توانیم 
چالش های اقتصــادی امروز را حل کنیم. اگر همه 
دست به دست هم دهیم و در برابر خدعه و نیرنگ 
دشــمنان با دقت عمل کنیم بــا ظرفیت هایی که 
داریم می توانیم در یک برنامه پنج ساله کشور را به 
ثبات اقتصاد برسانیم و از این ناامنی های اقتصادی 

و نگرانی هایی که مردم دارند عبور کنیم.

دریچـــه

نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب اسامی صبح دیروز 
مقر گروهک های تروریســتی در شــهر اربیل عراق را با 

تسلیحات توپخانه ای هدف قرار داد.
نیروی زمینی ســپاه پاســداران انقاب اســامی صبح 
امروز مواضع گروه های تروریستی در اربیل را با حمات 
توپخانه ای در هم کوبید. اسفند ماه سال گذشته نیز سپاه 
پاسداران انقاب اسامی، مقر موساد در شهر اربیل عراق 
را با موشــک های نقطه زن مورد هدف قرار داد. نیروهای 
مسلح جمهوری اســامی به ویژه سپاه پاسداران انقاب 
اســامی بارها هشدار داده اند که هرگز حضور و فعالیت 
گروهک های تروریســتی در جدار مرزهای شمال غرب 
کشور را برنمی تابند و در صورت فعالیت های ضدامنیتی،  

پاسخ های محکم و کوبنده ای به آنها خواهند داد.
پیش از این نیز نیروی زمینی ســپاه در چند مقطع به 
مقرهای گروهک های تروریستی ازجمله حزب دموکرات 

در اقلیم شمال عراق حمله کرده بود.
روابط عمومی قرارگاه حمزه ســید الشــهدا )ع( نیروی 

زمینی سپاه نیز از دستگیری اعضای یک تیم تروریستی 
در شــمال غرب کشــور و انهدام  پایگاههــا و مقرهای 

تروریست های مستقر در  اقلیم شمال عراق خبر داد.
در این بیانیه آمده است:

در پی شرارت های اخیر گروهک های تروریستی وابسته 
به استکبار جهانی در اعزام تیم های تروریستی برای نفوذ 
و انجــام عملیات های ضدامنیتــی و خرابکارانه در خاک 
کشورمان،با اقدامات اطاعاتی و عملیاتی دقیق، یک تیم 
مسلح تروریستی، در تور اطاعاتی رزمندگان قرارگاه حمزه 
سیدالشهدا نیروی زمینی سپاه قرار گرفت و تمامی اعضای 
این تیم تروریســتی 5 نفره در شهرســتان بانه دستگیر 
شــدند. بنابراین گزارش درپــی اعترافات اعضای این تیم 
تروریســتی به اهداف و نیات خرابکارانه و شوم خود علیه 
ایران اسامی، از روز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه پایگاهها 
و مقرهای تروریســت های  مستقر در اقلیم شمال عراق 
هدف حمات رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا نیروی 

زمینی سپاه قرار گرفت و منهدم شدند.

آتش توپخانه سپاه بر سر تروریست ها در اربیل عراق

یارانه هـا  توزیـع  نظـام  عادالنه سـازی  رئیـس جمهـور، 
کشـور  اقتصـاد  بـرای  ضرورتـی  و  ملـی  تصمیمـی  را 
و همصدایـی  لـزوم همدلـی  بـر  تاکیـد  بـا  و  دانسـت 
همـه بخش هـای دولـت در اجـرای ایـن طـرح، اظهـار 
داشـت: همـه مـردم بایـد در جریـان الزامـات قانونـی 
 بـرای اصـاح نظـام توزیـع یارانه هـا و نحـوه اجـرای آن 

قرار گیرند.
سـید ابراهیـم رئیسـی روز گذشـته در جلسـه هیئـت 
عادالنـه  توزیـع  و  اقتصـادی  نظـام  اصـاح  دولـت، 
یارانه هـا را دسـتور کار مهـم حال حاضر دولت دانسـت 
 و بـر لـزوم تبییـن دقیـق مسـاله و اقنـاع افـکار عمومی 

تاکید کرد.
رئیـس جمهـور گفـت: مـردم عزیـز مـا فهیـم و بصیـر 
هسـتند و اگـر الزامـات اجـرای قانـون بودجـه 1۴۰1 و 
برنامه هـای دولـت در راسـتای سـامان دادن بـه اقتصاد 

کشـور بـرای آنها به درسـتی تبیین شـود حتمـا در این 
زمینـه همراهـی خواهند داشـت.

ســید ابراهیــم رئیســی تصریــح کــرد کــه مــردم بایــد 
در جریــان ضــرورت اصــاح نظــام اقتصــادی و تغییــر 
رویکــرد در پرداخــت یارانه هــا قــرار گیرنــد و بــرای آنها 
توضیــح داده شــود کــه دولــت چــرا چنیــن تصمیمــی 
 را اتخــاذ کــرده و ایــن اقــدام چــه آثــاری بــرای 

کشور دارد.
وی طــرح توزیــع عادالنــه یارانه هــا را مبتنــی بــر 
و ضــرورت  مجلــس  قانــون مصــوب  و  سیاســت ها 
ــث و  ــورد بح ــاعت ها م ــه س ــت ک ــور دانس ــروز کش ام
بررســی کارشناســی قــرار گرفتــه اســت و دیگــر قــوا و 
ــی  ــای عموم ــان تریبون ه ــانه ها، صاحب ــتگاه ها، رس دس
و آحــاد ملــت را بــه همراهــی و یــاری دولــت در اجــرای 

ــرد. ــوت ک ــم دع ــن کار مه ای

 رئیسی: مردم در جریان الزامات دولت 
برای اصالح نظام پرداخت یارانه ها قرار گیرند

جمعی از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور، روز چهارشنبه 
با حضور در حســینیه امام خمینی )ره( بــا رهبر انقاب 

اسامی دیدار کردند.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای در دیدار صدها تن از معلمان 
و فرهنگیــان، آموزش وپــرورش را تربیت  کننده نســلی 
تمدن ساز خواندند و با تجلیل از تاش های معلمان به  ویژه 
در دوران کرونا و تأکید بر بهبود مســائل معیشــتی آنان 
گفتند: نســل نوجوان و جوان، بایــد دارای هویت ملی و 
اسامی- ایرانی، معتمد به نفس، مقاوم، آگاه از اندیشه های 

امام و آرمانها، دانشمند و کارآمد پرورش یابد.
ایشــان معلمــان را مفتخرین به هدایت نســل های آینده 
خواندنــد و افزودند: هــدف از دیدار با معلمان برجســته 
شــدن نقش آنان و تثبیت و ماندگار شــدن ارزش معلمی 
در افکار عمومی اســت تا هم معلم و خانواده اش به شغل 
 او افتخــار کنند، هــم جامعه به معلم به چشــم یک فرد 

مفتخر نگاه کند.
رهبــر انقــاب با تشــکر از نــکات خوب ســخنان وزیر 
آموزش وپرورش افزودند: کشــور از لحاظ قانون، ســند و 
تصمیمات خوب، هیچ چیز کم ندارد، مهم این اســت که 
این تصمیمــات و قوانین با کار جدی و مجاهدانه پیگیری 
و اجرا شــوند. ایشــان در تبیین دو کاربرد مفهوم معلمی 
گفتند: معلم به معنای تعلیم دهندگی، ارزش بسیار بزرگی 
است زیرا خداوند به استناد آیات قرآن، تعلیم دهنده است 
و پیامبر و همه حکما، علما، دانشــمندان و شــخصیتهای 
برجسته نظیر استاد شــهید مطهری نیز دارای این ارزش 

بسیار واالی معلمی هستند.
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای افزودنــد: در کاربرد دوم که 
منطبق با کار آموزش وپرورش است، عاوه تعلیم دهندگی، 
ارزش باالتری نیز وجــود دارد زیرا مخاطب این تعلیم در 
بهترین سنین تأثیرپذیری و تربیت پذیری هستند و تعلیم 
آنها، تأثیرگذاری بسیار بیشتری از تعلیم دیگر قشرها دارد.
ایشــان با اشــاره به هدف بلند مدِت ایجاد تمدن نوین و 
شــکوفای اســامی گفتند: منابع انســانی، زیرساخت هر 
تمدنی به شمار می رود و برپاکنندگان تمدن نوین اسامی 
نســلی هســتند که اکنون در اختیار معلمان قرار دارند، 
بنابرایــن اهمیت و ارزش کار معلمــی را باید از این زاویه 

درک کرد.
رهبر انقاب اســامی گفتند: این نسل با این هدف بسیار 
بزرگ باید دارای هویت ایرانی- اسامی، اعتقادات محکم و 
عمیق، دارای اعتماد به نفس، خودساخته، هوشیار در برابر 
تمدن های منسوخ شــده شرق و غرب، دانشمند و کارآمد 

باشد تا بتواند آن تمدن عظیم را شکل دهد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به تربیت عناصر برجسته 
در آموزش وپــرورِش بعد از انقاب افزودند: به برکت تاش 
معلمان در چهار دهه اخیر، عناصری کارآمد در عرصه های 
مختلف رشــد یافته اند اما کافی نیســت و برای آن تمدن 

شکوفا، باید این گونه پرورش ها فراگیر شود.

ایشــان فرصــت دوازده ســاله آموزش وپــرورش را برای 
تربیت چنین نســلی، بی نظیر برشمردند و گفتند: سازماِن 
گســترده ی آموزش وپرورش در همه شــهرها و روستاها، 
زمینه مناســبی دارد تا در پرتو تاش و مجاهدت معلمان، 
ارزشــها و آرمانهای انقاب را به درستی به دلها و گوشهای 
آماده ی فرزندان ملت منتقل، و هویت اســامی- ایرانی را 

در آنها نهادینه کند.
رهبر انقاب، وزارت آموزش وپرورش را دســتگاهی بسیار 
پر عظمــت و آینده ســاز خواندنــد و افزودنــد: از امروِز 

آموزش وپرورش می توانیم فردای کشور را حدس بزنیم.
ایشان با تأکید بر تمجید واقعی از زحمات معلمان افزودند: 
البته برای رســیدن به وضع مطلوب، مشکات موجود باید 

با تدبیر، دانایی، همت، مجاهدت و شکیبایی حل شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشــریح مســائل الزم برای 
حل مشــکات، به تدوین متن های مناســب آموزشــی و 
تأمین کّمی معلِم مورد نیاز آموزش وپرورش اشــاره کردند 
و افزودنــد: کیفیت معلم و تدیّــن، اخاق و مهارت های او 
بسیار مهم است و نباید به گونه ای باشد که رتبه های پایین 
کنکور ســراغ معلمی بروند، البته امروز هم مثل برهه های 

مختلف معلمان متعهد و دلسوز کم نداریم.
رهبر انقــاب در بیان چند نکته دربــاره آموزش وپرورش 
گفتند: دانش آموز باید دارای هویت ملی باشــد و در کنار 
اهتــزار پرچم علم، با اعتماد به نفس، پرچم »هویت ملی و 

پر افتخار اسامی ایرانی« را هم به اهتزار در آورد.
ایشان با انتقاد از ناآشنایی دانش آموزان با افتخارات کشور 
از جملــه عناصر پر تاش بعد از انقاب، بی اطاعی آنان از 
افکار راهگشای امام خمینی)ره( و آرمانهای سرنوشت ساز 
انقاب و ناآگاهی آنان از حــوادث انقاب گفتند: معلمان 

عاوه بر آگاه کردن نســل نوجوان و جــوان، باید اینگونه 
مسائل را با دل و جان آنان آمیخته سازند.

ایشــان درک ارزش ایســتادگی و مقاوم بودن را از دیگر 
نیازهــای دانش آموزان دانســتند و افزودند: در جهانی که 
هر کس، چه شرق چه غرب، زور می گوید نسل آینده باید 
ارزش و اهمیت ایستادگی را از هم اکنون بیاموزد تا در پرتو 
این آموزه ها تمدن ساز شود و ملت و کشور را عزتمند سازد.
رهبر انقاب، وزارت آموزش وپــرورش را به تفکیک »علم 
نافع« از »علــم غیرنافع« در برنامه درســی دانش آموزان 
توصیه کردند و گفتند: علم نافع علمی است که استعدادهای 
نوجوان و جوان را شــکوفا می کند و با سرمایه سازی برای 

آینده او، موجب پیشرفت و تعالی کشور می شود.
ایشان در این زمینه افزودند: بعضی مطالب در برنامه درسی 
کنونی، صرفاً محفوظاتی اســت که بدون هیچ سودی برای 
حال یا آینده دانش آموزان به ذهن آنها سرازیر می شود که 

باید این موارد شناسایی و از آموزشها حذف شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اختصاص ســاعاتی به 
آموزش های مهارتی بجای مطالب غیرنافع گفتند: مسائلی 
همچون سبک زندگی اسامی، تعاون و همکاری اجتماعی، 
مطالعه و تحقیق، فعالیتهای جهادی، مبارزه با آســیبهای 
اجتماعی و نظم و قانون گرایی از جمله مهارت هایی اســت 
کــه باید در مدرســه آمــوزش داده، و از دوران کودکی و 

نوجوانی در افراد نهادینه شود.
ایشان میزان تحقق سند تحول آموزش وپرورش را خرسند 
کننده ندانســتند و گفتند: با گذشــت بیش از 1۰ سال از 
تنظیم ســند و رفت وآمد وزیران متعدد که البته این تعدد 
مدیریتها نیز نوعی آسیب و آفت است، به این سند به عنوان 

یک مجموعه کامل و به هم پیوسته عمل نشده است.

رهبر انقاب اســامی افزودند: اگر ســند نیاز به اصاح و 
تکمیل دارد، مسئوالن این کار را انجام دهند، ضمن اینکه 
برای ســنجش پیشرفت ســند نیز باید شاخص های کّمی 

معّین شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس در بیان چند نکته درباره 
مسائل معلمان، سنگینی بار اجرای مسائل مهم نظام تعلیم 
و تربیت را بیش از همه بر دوش معلمان دانستند و گفتند: 
معلمان عزیز که در مقاطع مختلف همچون دوران انقاب، 
دفــاع مقدس و حوادث گوناگون سیاســی با نقش آفرینی 
درست خود، نوجوانان و جوانان را هدایت می کردند امروز 
نیز باید بیش از همیشــه متوجه نقش مهم و مســئولیت 
بزرگشان باشند و مسائلی همچون مشکات معیشتی نباید 
موجب خسته و ملول شدن یا تحقیر و کوچک انگاشتن کار 

بزرگ آنها شود.
ایشان، نوجوانان و جوانان را ُدردانه های کشور و امانت هایی 
بزرگ در دست معلمان خواندند و افزودند: این امانت های 
گران سنگ باید در اثر تربیت معلماِن دین باور و دین مدار، 
به افرادی با ارزش افزوده ی باالتِر علمی، اخاقی و رفتاری 

تبدیل شوند.
رهبر انقاب دانشگاه فرهنگیان و همه مراکز تربیت معلم را 
دارای وظایف سنگین و نیازمند تقویت همه جانبه دانستند 
و گفتنــد: این مراکز باید از لحاظ امکانات ســخت افزاری، 
مدیریت، اســاتید، متون آموزشــی و فعالیت های تربیتی 
به گونه ای تقویت شــوند که بتوانند »معلم مطلوب« تربیت 

کنند.
ایشــان با توصیه به هماهنگِی رشــته تحصیلی معلمان با 
تدریس آنها تا حّد امکان، به دشواری های آموزش در دوره 
کرونا و زحمات معلمان نیز اشــاره و خاطرنشان کردند: در 
این دوره، زحمات معلمان مضاعف شد که در این خصوص 

باید صمیمانه از همه معلمان تشکر کنیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر ســفارش همیشــگی 
خود به بهبود معیشت معلمان، افزودند: با وجود مشکاِت 
امکانات دولتی، اما به مســائل معیشتی، بیمه، بازنشستگی 

و درمان معلمان توجه ویژه شود.
ایشــان در پایان سخنانشــان، به معلمان توصیه کردند با 
وجود انتظــارات زیادی که از وزارت آموزش وپرورش برای 
عمل بــه وظایفش وجود دارد، منتظــر تحقق آن توقعات 
نماننــد و با ابتکارهای شــخصی و روحیــه خیرخواهی و 
دلســوزی خود، برنامه های تربیتی دانش آموزان و کارهای 

بزرگ را پیش ببرند.
در ابتدای ایــن دیدار، آقای نوری وزیــر آموزش وپرورش 
گزارشی از اقدامات و برنامه های این وزارتخانه در خصوص 
اجرای ســند تحول، اســتفاده از ظرفیت فضای مجازی و 
فناوری های نوین در عرصه تعلیم و تربیت، توســعه عدالت 
آموزشی، مهارت آموزی، پرورش اســتعدادهای درخشان، 
 رتبه بندی و معیشــت معلمان و تحول در منابع درســی

بیان کرد.

وزارت اطالعات خبر داد؛

بازداشتدوفرداروپاییسازماندهندهآشوبوبینظمی
روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت اطاعات از بازداشت دو فرد اروپایی سازمان دهنده آشوب و بی نظمی خبر داد.

اداره کل روابـط عمومـی و اطـاع رسـانی وزارت اطاعـات در اطاعیـه ای اعام کـرد: دو فرد اروپایی که با هدف سـو 
اسـتفاده از مطالبـات بـه حـق برخـی از صنـوف و اقشـار کشـور و تغییر جهـت مطالبات عـادی به آشـوب، بی نظمی 
اجتماعـی و بی ثبـات سـازی جامعـه وارد کشـور شـده بودنـد، توسـط سـربازان گمنـام امام زمـان )عج( شناسـایی و 
بازداشـت شـدند. توطئه گـران بیگانـه کـه از سـناریوهای متعـدد و متنـوع سـال های اخیر خویـش علیه ایـن ملک و 
ملّـت طرفـی نبسـته بودنـد، با هـدف اجـرای طرحی ترکیبـی از روش های نویـن نرم و سـخت، دو مأمور بـا تجربه ی 
خـود را بـه ایـران اعـزام کـرده بودنـد. این افـراد مأموریت داشـتند بـا توجیـه، هدایت، شبکه سـازی و مرتبط سـازی 
افـراد و شـبکه های آلـوده داخلـی، بـر مشـکات و مطالبـات اقشـار شـریف و زحمت کـش جامعه اشـراف پیـدا کرده 
و بـا منحـرف سـازی مطالبـات و مرتبـط سـازی گروه هـای متصـل به خـود، جامعـه را با مـوج سـهمگینی از تخریب 
و شـرارت و نـا امنـی مواجـه نماینـد. دو عنصـر اصلـی، از اتبـاع یـک کشـور اروپایـی و سـازماندهی شـده توسـط 
سـرویس های جاسوسـی، از متخصصیـن حرفـه ای در زمینـه ی ایجـاد شـورش و بی ثباتـی هسـتند کـه سـال ها در 

چندیـن کشـور هـدف، تجربـه اجـرای چنین سـناریوهایی را بـه مأموریـن محلی خـود آمـوزش داده بودند.
افـراد موصـوف بـر اسـاس رهگیری هـای فرامـرزی وزارت اطاعـات، در تـور اطاعاتـی هوشـمند ایـن وزارت خانـه 
قـرار گرفتـه بودنـد و از لحظـه ی ورود بـه ایـران تـا زمـان بازداشـت، کلیـه ی برنامه هـا و ماقات هـای پنهـان آنهـا، 
پوشـش های اسـتفاده شـده و خطـوط عملیاتـی مخـرب انتقالـی بـه برخـی کانون هـای مرتبـط، منجملـه به تشـکل 
غیرقانونـی موسـوم بـه »شـورای هماهنگـی تشـکل های صنفـی فرهنگیان« تحـت نظارت کامـل امنیتی قـرار گرفته 

و مسـتند شـده است.
وزارت اطاعـات ضمـن هشـدار جـدی بـه کانون هـای توطئه گـر بیگانـه و پایگاه هـای آلـوده داخلـی آنهـا اعـام 
می نمایـد کـه در پاسـداری از امنیـت و آرامـش مـردم عزیـز و سـربلند ایـران اسـامی و اقشـار و صنـوف معـزز و 
خدمت گـزار جامعـه، کمتریـن چشم پوشـی را روا نمی دانـد. ضمناً در اولین زمان ممکن، بخشـی از مسـتندات صوتی 

و تصویـری بـه اسـتحضار ملّـت شـریف ایـران خواهد رسـید.

گزیده جلسه علنی روز گذشته مجلس

درخواستنمایندگانبرایرسیدگیبهجاماندگانیارانه
بررســی طرح شفافیت قوای سه گانه، اعام وصول طرح قانون احزاب و... از جمله موضوعات جلسه علنی روز گذشته 

مجلس بود.
جلســه علنی مجلس شورای اسامی به ریاســت محمدباقر قالیباف برگزار شد و بررسی جزئیات طرح شفافیت قوای 
ســه گانه، دستگاه های اجرایی و ســایر نهادها در دســتورکار نمایندگان قرار گرفت. بررسی ادامه گزارش کمیسیون 
امور داخلی کشــور و شوراها در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها، در 
دستورکار جلسه علنی امروز قرار گرفت و با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسامی سازمان هدفمندی یارانه ها و 

صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما و وزارت نفت نیز مشمول قانون شفافیت قوای سه گانه شدند.
مهرداد ویس کرمی عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات  با بیان اینکه طرح شفافیت قوای سه گانه را تنها نمایشی از 
شفافیت می دانم، افزود: این طرح با اصول متعددی از قانون اساسی در تضاد است و با علم اندکی که من دارم کاما 
واضح است که به نتیجه ای نخواهد رسید. ای کاش این بازی از ابتدا شروع نشده بود. این راه نتیجه ای نخواهد داشت.

در ادامه جلسه علنی، محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه  موارد اعام وصولی  از جمله طرح قانون احزاب را اعام وصول 
کرد.موضوع اصاح نظام یارانه ها هم تعدادی از تذکرات نمایندگان را به خود اختصاص داد و در همین رابطه رحمت 
اهلل نــوروزی نماینــده علی آباد کتول تاکید کرد که باید وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی درباره وضعیت جاماندگان 
دریافت یارانه پاســخگو باشــد و اقدام اساسی انجام دهد. همچنین نایب رییس مجلس در پاسخ به تذکر علی حدادی 
درباره جاماندگان از دریافت یارانه گفت: آقای حســینی معاون پارلمانی رییس جمهوری به این موضوع توجه کنند تا 

این شیرینی کار تلخ نشود. رییس کمیسیون اجتماعی هم جلسه ای برای بررسی این موضوع تشکیل دهد.
علی نیکزاد افزود: تعدادی از مردم برای دریافت یارانه جامانده اند و ســامانه رفاه برای ثبت نام آن ها به درستی عمل 
نمی کند. الزم اســت که تذکر جدی داده شود.حجت االسام ســیدمحمدرضا میرتاج الدینی نایب رئیس کمیسیون 
برنامه و بودجه هم در تذکری شفاهی با اشاره به اینکه حدود 2 میلیون نفر از دریافت یارانه در طرح اقتصادی دولت 
جامانده اند، گفت: انتظار می رود دولت هرچه سریعتر سامانه مربوطه برای ثبت نام این افراد را معرفی کند. در تذکر 
دیگری،  حجت االسام علیرضا سلیمی نماینده محات خواستار رسیدگی به اعتراضات جاماندگان دریافت یارانه شد.
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گزارش
رهبر انقالب در دیدار جمعی از معلمان و فرهنگیان: 

به مسائل معیشتی معلمان توجه ویژه شود


