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وطن امروز شماره 1874

خبر آخر
رهبر انقالب در دیدار رئیسجمهوری کرهجنوبی:

روابط ایران و کرهجنوبی
بدون تأثیرپذیری از تحریمها باشد

ادامه از صفحه اول

رهب��ر انق�لاب تأثیرنپذیرفت��ن تفاهمها و
توافقهای  2کش��ور از ع��وارض خارجی را یکی
از الزام��ات اساس��ی در همکاریهای  2کش��ور
برش��مردند و تأکید کردند :نبای��د روابط ایران و
کرهجنوبی وابس��ته به تحریمه��ا و تحت نفوذ و
غرضورزی آمریکا قرار بگیرد ،بلکه باید ارتباطات
دو کشور« ،مستمر ،پایدار ،قوی و صمیمی» باشد.
ایشان با اشاره به سابقه نسبتاً طوالنی اما همراه با
فراز و نشیب روابط دو کشور ،خاطرنشان کردند:
خوش��بختانه اکنون دولت کرهجنوب��ی ،دولت
مساعد و همراهی است و ایران نیز از ظرفیتهای
فراوانی همچ��ون برخورداری از نیروی انس��انی
جوان ،با اس��تعداد و تحصیلک��رده برای افزایش
همکاریه��ای پایدار برخ��وردار اس��ت .در این
دیدار که آقای روحانی رئیسجمهور نیز حضور
داشت ،خانم «پارک گئون هی» رئیسجمهوری
کرهجنوبی ،س��فر به تهران را فرصتی ارزشمند
برای توس��عه روابط دوجانب��ه و افزایش اعتماد
متقاب��ل خواند و گفت :م��ا در دوران تحریم نیز
سعی کردیم تا آنجا که میتوانیم به حضور خود
در ایران ادامه دهیم.رئیسجمهوری کرهجنوبی،
ایران را برخوردار از ظرفیت نیروی انسانی کارآمد
و مؤثر و موقعیت جغرافیایی استثنایی دانست و
افزود :امیدواریم در آینده روابط  2کش��ور بویژه
در بخش اقتصادی توسعه پیدا کند .خانم «پارک
گئون هی» با اشاره به نظرات رهبر انقالب اسالمی
درباره توسعه اقتصادی ایران و نیز تاکیدات ایشان
بر توس��عه علمی ،اقتصادی و صنعتی مبتنی بر
خودکفای��ی ،گفت :اطمین��ان دارم که تاکیدات
شما بر توسعه و رشد اقتصادی ایران ،آینده بسیار
خوبی برای کشورتان رقم خواهد زد و ما نیز آماده
افزای��ش همکاری در بخشه��ای مختلف نظیر
محیطزیست ،علوم و فناوری و اقتصاد هستیم.
دیپلماسی

هدفگذاری  ۳۰میلیارد دالری در
روابط اقتصادی ایران و کرهجنوبی

دول��ت روحانی در  3س��ال گذش��ته اعالم
میکرد پ��س از برجام و رفع تم��ام تحریمها(!)
دره��ای بازارهای جهانی به روی ایران باز خواهد
ش��د و هیأتهای دیپلماتی��ک و اقتصادی برای
تصاحب بازاره��ای ایران از هم پیش��ی خواهند
گرف��ت ،امروز اما چند ماهی از برجام گذش��ته و
غرب نهتنها به اقتصاد ایران ورودی نداشته بلکه
پیشنیازه��ای این امر که تعامل بانکی اس��ت را
نیز آغاز نکرده اس��ت .در چند ماه س��پری شده
از برجام تنها مس��کو به عنوان یک کشور شرقی
حاض��ر ب��ه تعامالت اقتص��ادی با ایران ش��ده و
مجوز فروش سامانههای موشکی اس  300را به
ایران صادر کرد .اکنون نیز با س��فر رئیسجمهور
کرهجنوب��ی به ایران ،خبر میرس��د این کش��ور
جنوب ش��رق آس��یا حاضر به تعامل اقتصادی با
ایران به مبلغ  30میلیارد دالر ش��ده اس��ت .به
گزارش پایگاه اطالعرس��انی ریاس��تجمهوری،
حجتاالس�لام والمسلمین حس��ن روحانی روز
دوشنبه در نشست هیاتهای عالیرتبه جمهوری
اس�لامی ایران و کرهجنوبی ،س��فر خانم «پارک
گئونهی» ب��ه عنوان نخس��تین رئیسجمهور
کرهجنوبی به ایران را آغاز تحرکی جدید در روابط
 2کشور برشمرد و گفت :روابط طوالنی ،تاریخی و
دوستانه  2ملت یکی از پایههای مهم برای توسعه
مناسبات است .رئیسجمهوری با اشاره به اینکه
ایران و کرهجنوبی در روابط  ۵۴ساله خود ،هیچگاه
مش��کلی با هم نداش��تهاند ،گفت :این سفر نیز
موجب گسترش هرچه بیشتر مناسبات همهجانبه
تهران -سئول خواهد شد .روحانی با تاکید بر اینکه
باید رقم مبادالت اقتصادی  2کش��ور را که طی
سالهای اخیر کاهش یافته ،در نخستین مرحله به
 ۱۸میلیارد دالر و در برنامهریزی میانمدت به ۳۰
میلیارد دالر برسانیم ،گفت :باید برای رسیدن به
روابطی توسعهیافته و گسترش همکاریها تالش
کنیم و با ایجاد تسهیالت ،موانع و مشکالت را در
این مسیر برطرف کنیم .وی همچنین با اشاره به
ضرورت همکاری و مش��ارکت ایران و کرهجنوبی
در زمین��ه فناوریه��ای نوین از جمل��هآیتی،
آیس��یتی ،نان��و و ...گفت :ای��ران و کرهجنوبی
میتوانن��د با اس��تفاده از توانمندیهای خود در
بخشهای مختلف از جمله محیطزیست ،صنعت
و کشاورزی ،همکاریهای خوبی با یکدیگر داشته
باشند .رئیسجمهوری وجود جاذبههای توریستی
و تاریخی فراوان در ایران و کرهجنوبی را زمینهای
برای گسترش روابط  2ملت دانست و گفت :باید
در زمینه گسترش توریسم و ایجاد شرایط مناسب
توس��عه گردشگری از جمله احداث هتل و ایجاد
پرواز مس��تقیم بین سئول و تهران برنامهریزی و
تالش کنیم.

سیاسی

واکنش رهبر انقالب به زیادهخواهی آمریکا در حوزه دفاعی ایران در دیدار معلمان سراسر کشور:

بروید همان خلیج خوکها!

گروه سیاسی :حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای رهبر
حکیم انقالب اس�لامی صبح دیروز -دوشنبه  -در
دیدار هزاران نفر از معلمان و نومعلمان سراسر کشور
ضمن تجلیل از تالشه��ا و زحمات جامعه معلمی،
«تربیت نس��ل آیندهای با هویت مس��تقل ،عزتمند،
دین��ی و دارای ش��اخصهای ممتاز و جریانس��از»
را وظیفه اصلی و بس��یار خطی��ر آموزشوپرورش و
معلمان دانس��تند و تأکید کردند :اگ��ر جامعهای با
چنین ویژگیهایی شکل بگیرد ،قطعا اقتصاد مقاومتی
و بدون نفت ،برخورداری از فرهنگ مس��تقل ،اصالح
الگوی مصرف و روحیه ایستادگی و مقاومت در برابر
زیادهخواهیها معنا پیدا خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام معظم
رهب��ری ،رهبر حکیم انقالب ،کار معلم��ی را کاری
دش��وار توصیف کردن��د و گفتن��د :کار مخلصانه و
ب��رای خدا ،مان��دگار و موجب نجات اس��ت و زمینه
کار مخلصانه در ش��غل معلمی ،کام ً
ال وج��ود دارد .در برخی کش��ورهای غربی ،افزودند :در شرایطی که
حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای ،حرکت و آثار شهید آنها اجازه ترویج زبان فارس��ی را نمیدهند ،ما زبان و
هلل مطهری را نمونه درخشانی از کار مخلصانه و فرهنگ آنها را ترویج میکنیم؛ آیا این کار واقعاً عقالنی
آیتا 
با برکت برشمردند و افزودند :نتیجه اخالص آن عالم است؟ حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای خاطرنشان
زمانش��ناس و نیازش��ناس ،ماندگاری آثار برجسته کردند :این سخنان به معنای تعطیل کردن آموزش
او اس��ت ،بهگونهای که دهها س��ال پس از شهادتش ،زبان انگلیسی در مدارس نیست ،بلکه بحث اصلی این
همچنان اهل فکر از آثار آن بزرگوار ،بهترین بهرهها است که بدانیم با چه حریفی مواجه هستیم و طرف
را میجویند .رهبر فرزانه انقالب تأکید کردند :البته مقابل چه برنامهریزیهای دقیقی برای تأثیرگذاری
اخالص و قناعت جامعه معلمان نباید موجب غفلت بر نس��ل آینده کش��ور دارد .ایشان س��پس به بیان
شاخصها و ویژگیهای مورد
مس��ؤوالن از مس��ائل مادی و
نیاز برای تربیت نس��ل آینده
معیشتیاینجامعهسختکوش
یکی از ل�وازم اصلی تحقق اقتصاد
کش��ور پرداختن��د و گفتند:
ش��ود و همچن��ان ک��ه بارها
مقاومتی شکلگیری هویت مستقل
مهمترین شاخصهای که باید
گفتهایم و ب��از هم میگوییم،
در نوجوان�ان و جوان�ان اس�ت .تا
در تربیت دانشآموزان مدنظر
ه��ر هزین��ه و بودج��های
زمانی که روحیه استقالل و مقاومت
قرار گیرد ،شکلگیری «هویت
ک��ه در آموزشوپ��رورش
و ایس�تادگی وجود نداشته باشد،
مس��تقل ،عزتمن��د و دینی»
ص��رف میش��ود ،در واق��ع
اگر مسؤوالن صدها جلسه هم برای
در نس��ل آینده اس��ت .رهبر
س��رمایهگذاری اس��ت .رهبر
اقتصاد مقاومتی بگذارند ،در نهایت
حکیم انقالب تأکی��د کردند:
حکیم انقالب سپس به طرح
کار به نتیجه کامل و صحیح نخواهد
باید نوجوانان و جوانان کشور
بحث اصل��ی خود پرداختند و
رسید
را به گونهای تربیت کنیم که
گفتند :موضوع اساس��ی این
به دنبال سیاس��ت ،اقتصاد و
شوپرورش نسل
است که آموز 
آین��ده را با چه ویژگیهایی میخواهد تربیت کند و فرهنگ مستقل باش��ند و هرگونه وابستگی در این
کش��ور برای ادامه مس��یر خود به چگونه نسلی نیاز مسائل مذموم به شمارآید .حضرت آیتاهللالعظمی
دارد .حض��رت آیتاهللالعظمی خامنهای قبل از بیان خامنهای کشور را از لحاظ این موضوع ،دچار آسیب
ویژگیهای مورد نیاز برای تربیت نسل آینده به یک دانس��تند و افزودند :عالقه بیش از حد به استفاده از
نکته اشاره کردند و افزودند :ما برای تربیت نسل آینده تعابیر فرنگی یک نمونه از این آس��یبدیدگی است
در یک فضا و میدان خالی از رقیب قرار نداریم ،بلکه با که از دوران طاغوت برای ما به ارث رس��یده اس��ت.
حریفی به نام «نظام سلطه بینالمللی» مواجه هستیم .ایش��ان یکی از لوازم اصلی تحق��ق اقتصاد مقاومتی
ایشان خاطرنشان کردند :ممکن است برخی تعجب را ش��کلگیری هویت مستقل در نوجوانان و جوانان
شوپرورش و «نظام دانس��تند و خاطرنش��ان کردند :تا زمانی که روحیه
کنند که چه ارتباطی میان آموز 
س��لطه بینالمللی» وجود دارد ،در حالی که واقعیت استقالل و مقاومت و ایستادگی وجود نداشته باشد،
این اس��ت که نظام س��لطه برای نسل جوان ملتها اگر مسؤوالن صدها جلسه هم برای اقتصاد مقاومتی
بویژه ملت ای��ران برنامه دارد .رهب��ر بزرگوار انقالب بگذارن��د ،در نهای��ت کار به نتیج��ه کامل و صحیح
اسالمی ،آمریکا ،س��رمایهداران صهیونیسم و برخی نخواهد رس��ید .رهبر فرزانه انقالب افزودند :اقتصاد
دولتهای مستکبر را مظهر «نظام سلطه بینالمللی» مقاومت��ی ،اقتص��اد بدون نفت و فرهنگ مس��تقل،
دانستند و تأکید کردند :نظام سلطه میخواهد نسل هنگامی معن��ا پیدا میکند که هویت مس��تقل در
آینده کشورها ،نسلی باشند که فکر ،فرهنگ ،نگاه و جامعه شکل بگیرد .حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای
سلیقه مورد نظر او را در مسائل جهانی داشته باشند احیای «ش��اخصهای ممتاز و مفاهیم جریانساز»
و در نهایت نخبگان ،سیاستمداران و افراد تأثیرگذار در دانشآم��وزان را یک��ی دیگر از وظایف س��نگین
شوپرورش دانس��تند و گفتند :ایمان،
همانگونه فکر و عمل کنند که او تمایل دارد .حضرت معلمان و آموز 
آیتاهللالعظمی خامنهای با اشاره به قدمت این برنامه اندیشهورزی ،مشارکت و همکاری اجتماعی و اصالح
فرهنگی استعمار ،گفتند :متفکران غربی بارها گفتهاند الگوی مصرف از جمله این شاخصهای برجسته است
که باید در نس��ل آینده رشد
بهج��ای کشورگش��اییهای
پیدا کنند .ایش��ان با اشاره به
اس��تعماری ق��رن نوزده��م،
ام�روز دش�منان حرفهایی میزنند
مش��کالت موجود در کش��ور
بهترین و کمهزینهترین روش،
ک�ه بزرگت�ر از دهانش�ان اس�ت و
درب��اره الگوی مص��رف ،چند
تزری��ق فکر و فرهنگ خود به
ً
مثلا طراح�ی میکنن�د «ای�ران در
نمونه را بیان کردند و افزودند:
نس��ل جوان کشورها و تربیت
خلیجف�ارس نباید رزمای�ش نظامی
مص��رف کااله��ای خارجی و
زبدگان و نخبگانی اس��ت که
داشته باشد» درحالی که این سخنان،
قاچاق دهها و صدها میلیاردی
همچون سربازان نظام سلطه
غل�ط اضاف�ی اس�ت .مان�دگاری و
کاالهای لوکس ،نمونههایی از
عم��ل خواهند کرد .ایش��ان
قدرتمندتر شدن روزافزون جمهوری
الگوی مصرف غلط در کش��ور
برخ��ی دولته��ای منطقه را
اسالمینشانهشکستدشمناناست.
اس��ت که باید اصالح ش��ود و
نمونه ب��ارز ای��ن برنامهریزی
قرآن به ما آموخته که باید بهگونهای
یکی از زیرس��اختهای اصلی
استکباری دانستند و افزودند:
خود را آماده کنیم که دشمن همواره
برای اصالح ،فرهنگس��ازی در
ای��ن دولتها اکن��ون همان
ترس و واهمه داشته باشد
نسل جوان است .رهبر بزرگوار
کاری را انج��ام میدهن��د که
انقالب« ،تحم��ل مخالف» را
آمریکا میخواهد و حتی همه
هزینههای آن را هم متقبل میشوند و هیچ امتیازی یکی دیگر از شاخصهای برجسته برای نسل آینده
نی��ز نمیگیرند و فقط در مقابل آن ،آمریکاییها این برشمردند و گفتند :تحمل مخالف در جامعه نهادینه
دولتها را حفظ میکنند و مانع سقوط آنان میشوند .نشده اس��ت ،زیرا تا فردی مختصر طعنهای میزند،
رهبر حکیم انقالب با تأکید بر اینکه حریف ما چنین با مش��ت به سینه او کوبیده میشود؛ این یعنی عدم
برنامهای برای نسل آینده کشورمان دارد ،لزوم ترویج تحملمخالف.حضرتآیتاهللالعظمیخامنهای«ادب
فک��ر و فرهنگ و زبان بومی را خاطرنش��ان کردند و و مؤدب بودن» و «تدین و اش��رافی بار نیامدن» را از
گفتند :متأسفانه در برخی مواقع بهجای ترویج زبان دیگر شاخصهای مورد نیاز برای تربیت دانشآموزان
فارس��ی ،زبان انگلیسی ترویج میش��ود و اکنون کار دانستند و تاکید کردند :نهادینه کردن این شاخصها
به جایی رسیده اس��ت که آموزش زبان انگلیسی به در نسل آینده آن ،فرهنگسازی درباره آنها از وظایف
شوپرورش است .ایشان با تأکید
بزرگ معلمان و آموز 
مهدکودکها کشیده شده است.
شوپرورش به تنهای��ی نمیتواند این
حض��رت آیتاهللالعظمی خامنهای خاطرنش��ان بر اینک��ه آموز 
کردند :این موضوع به معنای مخالفت با یادگیری زبان «وظیفه مق��دس» را انجام دهد ،به نقش بخشها و
خارجی نیست بلکه بحث اصلی ،ترویج فرهنگ بیگانه دستگاههای مختلف اشاره کردند و افزودند :معاونت
شوپرورش از جمله بخشهایی است
در کشور و در میان کودکان ،نوجوانان و جوانان است .پرورش��ی آموز 
ایشان با تأکید بر اینکه کشورهای دیگر برای مقابله که در این زمینه نقش تأثیرگذار و وظیفه س��نگینی
با ترویج زب��ان و فرهنگ بیگانه برنامه دارند ،گفتند :دارد و باید با اقدامات پرتالش ،هدفمند ،هوش��مند
متأسفانه در کشور ما برای مقابله با این موضوع برنامه و س��الم از لحاظ اعتقادی ،سیاسی و اخالقی در این
خاصی وجود ندارد و میدان را برای گسترش فرهنگ مس��یر گام بردارد و هرگونه کوتاه��ی در این زمینه
شوپرورش و نس��ل آینده خواهد بود.
بیگانه باز گذاش��تهایم .رهبر فرزانه انقالب با اشاره به ضربه به آموز 
ایجاد انواع موانع و سختیها برای ترویج زبان فارسی رهبر فرزانه انقالب ،صداوسیما را یکی از دستگاههای
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اخبار

خانواده شهدای غیرایرانی
تابعیت ایرانی دریافت میکنند

نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی در
نشس��ت علنی روز دوشنبه پارلمان رسیدگی
به الیحه دائمی ش��دن برخی اح��کام قوانین
برنامههای  5س��اله توسعه جمهوری اسالمی
ای��ران را ادامه دادند و م��واد الحاقی  26و 28
این الیحه را پس از بحث و بررسی به تصویب
رساندند .به گزارش فارس ،طبق مصوبه مجلس،
ایثارگران و فرزندان ش��هدا مش��مول قوانین،
مق��ررات و ضوابط اس��تخدامی خاص مربوط
به خود هس��تند .وکالی ملت همچنین دولت
را مجاز کردند به همس��ران ،فرزندان و والدین
شهدای دارای تابعیت خارجی (غیرایرانی) که
در  8سال دفاعمقدس یا بعد از آن در راستای
مأموریتهای محوله از سوی مراجع ذیصالح
به شهادت رسیدهاند ،حداکثر یک سال پس از
تقاضای تابعیت ،تابعیت ایرانی اعطا کند.

دولت از آمریکا قطع امید کند

دارای مس��ؤولیت درباره نهادینه کردن شاخصهای ادامه به موضوع مدارس دولتی و غیرانتفاعی اش��اره
ممتاز در نس��ل آینده و فرهنگسازی در این زمینه کردند و گفتند :آموزشوپرورش در قانون اساس��ی،
دانستند و با انتقاد از عملکرد رسانه ملی گفتند :سال مسالهای «حاکمیتی» است ،البته این به معنای قرار
گذش��ته هم درباره لزوم برنامهریزی دقیق و صحیح گرفتن همه بار و وظایف بر دوش دولت نیس��ت اما
صداوس��یما برای نس��ل جوان مطالبی بیان شد اما دولت باید در آموزشوپرورش نقشآفرینی کند و بر
متأسفانه عمل نشده است .ایشان افزودند :صداوسیما همین اساس ،تبدیل کردن روزافزون مدارس دولتی
باید با اس��تفاده از افراد صاحب اندیشه و متخصص ،به مدارس غیرانتفاعی که بعضی از آنها نیز شهریههای
شوپرورش داشته س��نگینی میگیرند ،لزوماً کار درست و سنجیدهای
یک سرفصل کاری ویژه برای آموز 
باش��د .حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای با اشاره به نیست .رهبر فرزانه انقالب تأکید کردند :باید سطح و
کیفیت مدارس دولتی آنچنان
نامه یکی از دانشآموزانی که
ارتقا یابد که رغبت خانوادهها
هفته پی��ش با ایش��ان دیدار
ق�درت ،فق�ط ب�ه داش�تن سلاح
ب��ه ای��ن م��دارس افزای��ش
داش��تند و گالی��ه وی از نبود
نیس�ت بلکه «علم ،ایمان ،ش�خصیت
پیدا کند.
برنامههای مناسب و تأثیرگذار
مل�ی ،ایس�تادگی و هوی�ت انقالبی»
حض��رت آیتاهللالعظمی
ب��رای جوان��ان دبیرس��تانی
عناصر تولید قدرت هس�تند .دش�من
خامنهای با اش��اره به سالمت
در صداوس��یما گفتن��د :باید
وقت�ی قدرت ش�ما را ببین�د ،ناچار به
فکری و عمل��ی وزیر محترم
در رس��انه ملی با ش��یوههای
عقبنشینی خواهد شد .وقتی در نشان
شوپ��رورش ب��ر ل��زوم
آموز 
هنرمندان��ه و کارشناس��انه،
دادن مبان�ی و عناصر ق�درت خود در
اس��تفاده از ای��ن فرصت برای
برنامههایی برای اقناع فکری،
مقابل دشمن ،مالحظه و اجتناب کنیم
انجام وظایف س��نگین در این
روحی ،دینی و علمی جوانان
یا بترسیم ،دشمن «گستاخ» میشود
دستگاه تاکید کردند و گفتند:
تهیه شود و برنامههای کنونی
دانش��گاه فرهنگی��ان یکی از
در برخی شبکهها به هیچوجه
با نیازها در این زمینه همخوانی ندارند .ایشان وزارت مراکز بس��یار مهم اس��ت که باید برای توسعه کمی
ارتباطات را نیز یکی دیگر از دس��تگاههای مس��ؤول و کیف��ی آن هر آنچه میتوان ،س��رمایهگذاری کرد.
در زمینه تربیت نس��ل آینده برشمردند و با اشاره به ایشان در جمعبندی سخنان خود با تأکید بر اهمیت
گستردگی فضای مجازی و سرعت روزافزون تحوالت س��اختن و قدرتمند کردن کش��ور و نقش برجسته
در این عرصه و ارتباط مستمر جوانان با فضای مجازی معلمان در این مس��یر ،مهمترین عنصر قدرتساز را
خاطرنشان کردند :کس��ی مخالف استفاده از فضای «علم» خواندند و خاطرنشان کردند :قدرت ،فقط به
مجازی نیس��ت بلکه موضوع اصلی این است که در داشتن سالح نیس��ت بلکه «علم ،ایمان ،شخصیت
چنین عرصهای که لغزشگاه است باید زمینه استفاده ملی ،ایستادگی و هویت انقالبی» ،عناصر تولید قدرت
صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی بهصورت رها هس��تند .رهبر بزرگوار انقالب خاطرنش��ان کردند:
و غیرقابل کنترل باشد .رهبر حکیم انقالب با گالیه از دشمن وقتی قدرت شما را ببیند ،ناچار به عقبنشینی
وزارت ارتباطات و ش��ورایعالی فضای مجازی گفتند :خواهد ش��د اما وقتی در نشان دادن مبانی و عناصر
کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست ،زیرا این قدرت خود در مقابل دشمن ،مالحظه و اجتناب کنیم
کار عاقالنه نیست اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر یا بترسیم ،دشمن «گستاخ» میشود .ایشان با اشاره
برای حفاظت از فرهنگ خود ،در اس��تفاده از فضای ب��ه طرحی که در کنگره آمری��کا علیه رزمایشهای
مجازی چارچوبهایی قرار میدهند ما فضای مجازی دریایی ایران در جریان است ،افزودند :امروز دشمنان
را رها کردهایم؟ حض��رت آیتاهللالعظمی خامنهای حرفهایی میزنند که بزرگتر از دهانش��ان است و
شوپرورش را تزریق مث ً
ال طراحی میکنند که «ایران در خلیجفارس نباید
یکی دیگر از کارهای الزم در آموز 
روحیه شادابی و جوانی در معلمان خواندند و از همین رزمایش نظامی داشته باشد» درحالی که این سخنان،
غلط اضافی است .حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای
زاویه بر نوسازی نظام آموزشی کشور تأکید کردند.
رهبر فرزانه انقالب با اشاره به فرسوده و کهنه بودن همه این زیادهخواهیها را از سوی ملت بزرگ و بیدار
نظام آموزشی ،گفتند :نظام آموزشی کنونی برگرفته از ایران قابل پاسخگویی دانستند و خاطرنشان کردند:
خلیجف��ارس ،خان��ه و محل
نظ��ام آموزش��ی اروپاس��ت و
حض��ور ملت ایران و س��احل
همچون «اث��ری م��وزهای»،
خلیجف�ارس ،خان�ه و محل حضور
خلیجفارس و سواحل زیادی از
دس��تنخورده باق��ی مانده و
ملت ای�ران و س�احل خلیجفارس
دریای عمان متعلق به این ملت
کهنه شده است ،در حالیکه
و س�واحل زی�ادی از دری�ای عمان
قدرتمند است ،بنابراین ما باید
الزم اس��ت نوس��ازی ش��ود.
متعلق به این ملت قدرتمند اس�ت،
در این منطقه حضور ،رزمایش
ایشان نوسازی نظام آموزشی
بنابراین ما باید در این منطقه حضور،
و اظهار قدرت داشته باشیم و
به ش��یوه تقلیدی و رونویسی
رزمایش و اظهار قدرت داشته باشیم
این آمریکاییها هس��تند که
از دس��ت غربیه��ا را کاری
و این آمریکاییها هس�تند که باید
باید بگویند چرا از آن س��وی
غل��ط برش��مردند و افزودند:
بگویند چرا از آن سوی دنیا به اینجا
دنیا به اینج��ا آمده و رزمایش
البت��ه اس��تفاده از تجربی��ات
آم�ده و رزمایش ب�هراه میاندازند؟
بهراه میاندازن��د؟ خب! بروید
خوب اس��ت اما صاحبان فکر
اینگونه باید با قدرتهای زیادهخواه
همان خلیج خوکه��ا .رهبر
و اندیش��ه باید در قالب طرح
مواجه شد و برخورد کرد
حکیم انقالب تأکی��د کردند:
تح��ول آموزشوپ��رورش،
اینگون��ه بای��د ب��ا قدرتهای
نظ��ام نوی��ن آموزش��ی را
طراح��ی و اج��را کنن��د .حض��رت آیتاهللالعظمی زیادهخواه مواجه شد و برخورد کرد .ایشان ماندگاری
خامنهای توج��ه به اهمیت مراکز فنی و حرفهای در و قدرتمندتر ش��دن روزافزون جمهوری اس�لامی را
«مهارتافزایی و کارآمدی نسل جوان» را یکی دیگر نشانه شکست دشمنان خواندند و خاطرنشان کردند:
شوپرورش برش��مردند و افزودند :قرآن به ما آموخته است باید بهگونهای خود را آماده
از اولویتهای آموز 
طبق گزارشها ۱۲ ،هزار نوع ش��غل در جامعه وجود کنیم که دشمن ،همواره ترس و واهمه داشته باشد.
دارد ام��ا آیا باید همه دانشآموزان با اس��تعدادهای
پیش از س��خنان رهبر معظم انقالب اس�لامی،
شوپرورش با گرامیداش��ت یاد ش��هیدان
گوناگون ،مس��یر واحد و یکس��انی را در تحصیالت وزیر آموز 
خود طی کنند؟ رهبر حکی��م انقالب تأکید کردند :مطه��ری ،رجایی و باهنر و ب��ا تبریک هفته معلم،
شوپ��رورش تالش میکند
باید اس��تعدادهای دانشآموزان شناسایی و پرورش تاکی��د کرد :وزارت آموز 
داده ش��ود تا استعدادهای پرورشیافته بتوانند منشأ از طریق فرهنگس��ازی ،بستری مناسب برای تحقق
ابتکار در مش��اغل و حرفههای گوناگون شوند .انتقاد عملی اقتصاد مقاومتی فراهم کند .آقای فانی با بیان
شوپرورش در طول
از «اس��تفاده برخ��ی نامه��ا و نش��انهای مربوط به اینکه برنامههای راهبردی آموز 
دوران طاغ��وت همچ��ون پیش��اهنگان» یکی دیگر برنامه شش��م مبتنی بر اجرای سند تحول بنیادین
از محورهای س��خنان رهبر حکی��م انقالب خطاب خواه��د بود ،گفت :تدوین نقش��ه راه س��ند تحول
به مس��ؤوالن آموز 
شوپرورش بود .ایش��ان افزودند :آموزش و پرورش ،طراحی رشتههای جدید ،ارتقای
در آموز 
شوپ��رورش با وجود عناوین و تش��کلهایی منزلت معلمان ،تدوین برنامه راهبردی دانشگاههای
های
ن
انجم
اتحادیه
و
آموزی
ش
دان
بس��یج
همچون
فرهنگی��ان و تربیت دبیر ش��هید رجای��ی ،تقویت
اسالمی دانشآموزان ،نباید از تعابیر و الفاظ گذشته مش��ارکتهای مردمی و توس��عه پژوهشسراهای
شوپرورش
که معانی خاص��ی را بهدنبال خود منتقل میکنند ،دانشآموزی از مهمترین فعالیتهای آموز 
استفاده ش��ود .حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای در در سال گذشته بود.

آی��تاهلل محس��ن مجته�� د
شبستری در دیدار فرماندهان
س��پاه و مس��ؤوالن بس��یج
س��ازندگی آذربایجانشرقی،
با اشاره به اینکه همت عالی
برای جلب رضایت خداوند و خشنودی حضرت
ولیعصر(عج) و مق��ام معظم رهبری میتواند
اثرات قابل توجهی در کش��ور داش��ته باش��د،
خاطرنشان کرد :استکبار جهانی درصدد ضربه
زدن به اسالم و ایران با انواع حربههاست که باید
در اعتماد خود به دش��من ،تجدیدنظر کرد .به
گزارش تسنیم ،وی با تاکید بر این ضربالمثل
که «سالی که نکوس��ت از بهارش پیداست»،
ادامه داد :از اول برجام ،فرجام تحریمها معلوم
بود که نهتنها برداش��ته نشده ،بلکه روز به روز
افزوده میش��ود .آیتاهلل شبستری با تاکید بر
اینکه اینها همه بازی اس��ت ،تصریح کرد :اگر
برخی هنوز اعتقاد دارند تحریم برداشته شده
و گش��ایش اقتص��ادی رخ میده��د ،این آرزو
ب��ر جوانان عیب نیس��ت ولی بای��د در اعتماد
ب��ه آمریکا تجدیدنظر ک��رد .نماینده ولیفقیه
در آذربایجانش��رقی با اش��اره به اینکه غارت
اموال ایران در روز روش��ن بدون رعایت حقوق
بینالمللی و با نقض آشکار برجام ،چیزی نیست
که به راحتی از آن گذشت ،افزود :این موضوع
نش��ان میدهد اعتماد به آمریکا نتیجه عکس
دارد .وی خاطرنشان کرد :باید دولت از آمریکا
قطع امید کند ،چراک��ه راه چاره ،اقدام و عمل
است و بسیج نیز در خط مقدم این جبهه است،
باید چنانکه در جبههها جانفشانی میشد ،در
این عرصه نیز جانفشانی کرد و رضایت خداوند
و رهبری و مردم را جلب کرد.

روایت دیدار خصوصی رهبر انقالب
با فرماندهان سپاه پس از  18تیر78

سرلش��کر محمد باقری ،رئی��س ارکان و
امور مشترکین ستاد کل نیروهای مسلح در
مراسم گرامیداشت هفته عقیدتی -سیاسی
س��پاه و روز معلم در دانش��گاه امام حسین،
قدرت نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی
را نش��أت گرفته از قدرت علمی بیان کرد و
گفت :هر کس��ی که قدرت علمی را به دست
آورد میتوان��د در عرصههای دیگر نیز قدرت
داشته باش��د .به گزارش تسنیم ،وی با بیان
اینک��ه ط��ی س��الهای بع��د از دفاعمقدس
حداقل  6ب��ار مورد تهدید ق��رار گرفتیم که
این تهدیدات در حمله طالبان به افغانستان،
منطقه خور عربستان ،مس��ائل هستهای و...
بوده اس��ت ،تصری��ح کرد :امروز بوش پس��ر
اذعان میکند طرح حمل��ه به ایران را تهیه،
سازماندهی نظامی و آماده اجرا کرده بود اما
این طرح در س��طح سیاس��ی مقامات آمریکا
به دلی��ل بازدارندگی جمهوری اس�لامی در
تمام سطوح که بخش اعظم آن توسط سپاه
پاس��داران انجام شد ،مورد تایید قرار نگرفت.
رئی��س ارکان و امور مش��ترکین س��تاد کل
نیروهای مس��لح تاکید کرد :مفاهیم جدیدی
از س��وی دشمن آورده میشود که میگویند
س��ازش با دش��من را چیز دیگری نامگذاری
کنید ،نس��بیگرایی و افراطگرای��ی را دنبال
میکنند و این مش��کالتی اس��ت ک��ه با آن
روبهرو هس��تیم و سپاه باید مراقب آنها باشد.
وی به دی��دار خصوصی جمعی از فرماندهان
س��پاه بعد از حوادث س��ال  78اشاره کرد و
گفت :مق��ام معظم رهب��ری در ای��ن دیدار
فرمودند س��پاه مانند س��تونی اس��ت که در
کش��ور هر بخش و قسمتی که دچار انحراف
میشود به آن میبندیم تا مدتی صاف بماند و
بعد کارش را انجام دهد .رهبری در این دیدار
عمود خیمه نظام را به سپاه تشبیه کردند.

