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چـــه منطقـــی پشـــت ســـر آمـــوزش و پـــرورش، ایـــن دســـتگاه عظیـــم، قـــرار دارد؟ 
ـــی  ـــکر فرهنگ ـــک لش ـــد، ی ـــت میکنن ـــت درس ـــن عظم ـــه ای ـــکیالت ب ـــک تش ـــه ی اینک
ـــم و کارمنـــدان گوناگـــون 

ّ
در واقـــع بـــه وجـــود می آیـــد از دانش آمـــوز و معل

ــش را.  ــخ مجملـ ــم پاسـ ــت؟ میدانیـ ــن کار چیسـ ــق ایـ ــف، منطـ ــران مختلـ و مدیـ
ــم،  ــتگاه عظیـ ــن دسـ ــی ایـ ــم خروجـ ــا میخواهیـ ــت. مـ ــازی اسـ ــق، انسان سـ منطـ
ـــان  ـــالمی... انس ـــر اس

ّ
ـــر تفک ـــق ب ـــد منطب ـــی ای باش ـــک خروج ـــزرگ، ی ـــین ب ـــن ماش ای

ــالمی. ــام اسـ ــالمی و نظـ ــالب اسـ ــالمی و انقـ ــه ی اسـ ــوب جامعـ مطلـ

حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به 
موضوع تحول در آموزش و پرورش 

مطرح کردند:

واکنش رهبر انقالب به مسئله 
عادی سازی رابطه یکی از کشورهای 

عربی با رژیم صهیونیستی:

رهبـر انقـالب اسـالمی در دیـدار بـا مدیـران آمـوزش و پـرورش رسـالت اصلـی ایـن 
دسـتگاه را »تربیِت انسـان طراز اسـالمی« دانسـتند. اما چنین مسـئولیت و رسـالتی از 

کـدام ضـرورت و عقبـه ی فکـری و تحلیلـی نشـأت گرفتـه اسـت؟

عرصهیتربیت اول:جنگنرمدر
»در عرصـه ی تربیـت انسـانهای واال، انسـانهای باهّمـت، انسـانهای رشـید و شـجاع، 
انسـانهای باهـدف -در عرصـه ی ایـن تربیـت مهـم، ایـن کار عظیـم- یـک جنگـی برپـا 
اسـت؛ یـک عـّده ای میخواهنـد جـوان مؤمـن، جـوان مسـلمان، جـوان ایرانـی بـا ایـن 
خصوصّیات پـرورش پیـدا نکنـد.«  ۱۳۹۷/۰۲/۱۹در واقـع »امروز سـِر قضّیـه ی جوانها، یک 
جنـگ نـرِم زیرپوسـتِی بسـیار فراگیـری بیـن جمهـوری اسـالمی و آمریـکا و همدسـتان 
آمریکا و صهیونیسـت ها برقـرار اسـت.« ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ چنانچـه در این درگیـری و رویاروییی 
کلیـدی نتوانیـم بـر دشـمن غلبـه کنیـم و »اگـر نیـروی انسـانی مـا وابسـته اندیشـید، 
وابسـته حرکت کـرد، از وابسـتگی خوشـش آمد، قـدر اسـتقالل را ندانسـت، قدر اسـالم 
و ارزشـهای اسـالمی را ندانسـت، به خودش بی اعتماد بـود -اگر این جور بـود- آن وقت 
مـا وارد یـک داالن تاریـک طوالنـی دیگـری خواهیـم شـد، مثـل همیـن دورانـی کـه در 
زیرسـلطه ی غرب از اندکی قبل از مشـروطه تا قبل از انقـالب قرار داشـتیم.«۱۳۹۶/۰۳/۳۱ 

دوم:کارکردهاینسِلباهوّیت
مأموریـت خطیـر آمـوزش و پـرورش در ایـن جنـگ، تربیتـی نسـلی در طـراِز انقـالب 
اسـالمی اسـت: »آموزش وپـرورش ]باید[ بتوانـد نسـلی تربیت بکنـد باایمـان، باوفا، 
نسـل  شـجاع،  راسـت گو،  ابتـکار،  دارای  نفـس،  بـه  اعتمـاد  دارای  مسـئولّیت پذیر، 
باحیـا، بافکـر، اهـل فکـر کـردن، اهـل بـه کار گرفتـن اندیشـه، عاشـق کشـور، عاشـق 
نظـام، عاشـق مـردم، ]نسـلی کـه[ کشـورش را دوسـت بـدارد، مصالـح کشـورش را 
مصالح شـخص خـودش بدانـد، از آنها دفـاع کند؛ یـک چنین نسـلی باید پـرورش پیدا 
کند؛ یک نسـل محکـم، قـوی، عـازم، جـازم، باابتـکار، پیشـُرو، فّعـال؛ این جور نسـلی 
]الزم اسـت[؛ ایـن کار آموزش وپـرورش ]اسـت[« ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ و از کلیدی تریـن مولفه هـا 
ـی و دینـی« اسـت: »جـوان را باهوّیـت 

ّ
در تربیـت چنیـن نسـلی مسـئله ی »هوّیـت مل

م آمیـز، راحت 
ّ

بـار بیاورید. اگـر جامعـه ای احسـاس هوّیت نکـرد، صداهـای بلنـد تحک
او را مغلـوب خواهـد کـرد. آن کـه ایسـتادگی میکنـد، آن کسـی اسـت کـه احسـاس 
ـی اسـت، گاهـی هوّیـت دینـی 

ّ
هوّیـت میکنـد؛ حـاال ایـن هوّیـت، گاهـی هوّیـت مل

اسـت، گاهـی هوّیـت انسـانی اسـت.«۱۳۹۷/۰۳/۲۰  
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نکتـه ی کلیـدی ایـن اسـت کـه اگـر »یـک جـوان احسـاس هوّیـت کـرد، از انحـراف، از 
خیانت، از سسـتی و تنبلـی پرهیـز خواهد کرد. عمـده ی این اشـکاالتی کـه گاهی پیش 
ـی 

ّ
می آیـد به خاطـر ایـن اسـت کـه آن احسـاس هوّیـت حقیقـی، احسـاس هوّیـت مل

در یـک انسـان وجـود نـدارد.« ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ و چنانچـه نسـلی بـا خصوصیـات پیش گغته 
تربیت شـد »تـا پنجـاه سـال دیگر ]بـه جاییـی میرسـیم کـه[ هـر کسـی در دنیـا بخواهد 
مرزهـای جدید علـم را بـه دسـت بیـاورد، مجبور باشـد فارسـی یـاد بگیـرد. تربیت یک 
چنیـن انسـانهاییی، یـک چنیـن جوانهاییـی، پایـه ی اصلـی ایـراِن سـربلند فـردا اسـت، 

پایـه ی اصلـی تمـّدن نویـن اسـالمی اسـت.«۱۳۹۸/۰۲/۱۱ 

ـــه  ـــرورش برنام ـــوزش و پ ـــکیالت آم تش
را  تحـــول[  ســـند  اجرائـــی  ]جامـــع 
بایـــد تنظیـــم بکنـــد... ایـــن برنامـــه ی 
جامـــع بایســـتی همـــه ی هدفهـــای 
عملّیاتـــی را شـــامل بشـــود... دو چیـــز 
ــع، الزم  ــه ی جامـ ــن برنامـ ــم در ایـ مهـ
یکـــی  زمان بنـــدی،  یکـــی  اســـت: 
ـــدی  ـــم زمان بن ـــرفت. ه ـــاخص پیش ش
وجـــود  شـــاخصهاییی  هـــم  کنیـــد، 
داشـــته باشـــد کـــه بتـــوان معلـــوم 
ــه پیـــش  ــن برنامـ ــدر ایـ ــه چقـ ــرد کـ کـ
رفتـــه و باالتـــر از ایـــن، بتـــوان معلـــوم 
ــت  ــدر درسـ ــند چقـ ــن سـ ــه ایـ ــرد کـ کـ
عمـــل،  میـــدان  در  چـــون  اســـت؛ 
وقتـــی کـــه شـــما نتیجـــه را نـــگاه 
ـــم،  ـــرفت داری ـــد پیش ـــد، فهمیدی کردی
میفهمیـــم کـــه ســـند، ســـند متقنـــی 
ــر چـــه تـــالش  ــر دیدیـــم هـ اســـت؛ اگـ
نمیرســـیم،  نتیجـــه  بـــه  میکنیـــم 
میفهمیـــم یـــک عیبـــی در اصـــل کار 

دارد. وجـــود 

ـــده ی  ـــارات مّتح ـــت ام ـــفانه دول متأّس
ـــت  ـــالم خیان ـــای اس ـــه دنی ـــم ب ـــی ه عرب
کـــرد، هـــم بـــه دنیـــای عـــرب خیانـــت 
کـــرد، هـــم بـــه کشـــورهای منطقـــه 
خیانـــت کـــرد، هـــم بـــه مســـئله ی 
کـــرد.  خیانـــت  فلســـطین  مهـــّم 
ایـــن کاری کـــه اماراتی هـــا کردنـــد، 
ـــه ی ننگـــی اســـت؛ البّتـــه 

ّ
یـــک لک

ایـــن از بیـــن خواهـــد رفـــت، یعنـــی 
ــد  ــد پاییـ ــری نخواهـ ــت دیـ ــن حالـ ایـ
ـــه ی ننـــگ 

ّ
ان شـــاءهللا، لکـــن ایـــن لک

بـــر پیشـــانی کســـانی کـــه ایـــن اقـــدام 
ـــد.  ـــد مان ـــد خواه ـــام دادن ـــروز انج را ام
اینهـــا خیانـــت کردنـــد، کار بســـیار 
ــت ها  ــای صهیونیسـ ــد، پـ ــدی کردنـ بـ
ــئله ی  ــد. مسـ ــاز کردنـ ــه بـ را  در منطقـ
ـــی[  ـــت، ]یعن ـــن اهّمّی ـــا ای ـــطین ب فلس
ـــک  ـــردن ی ـــور، آواره ک ـــک کش ـــب ی غص
ـــا[  ـــت؟ ]اینه ـــی اس ـــز کوچک ـــت، چی

ّ
مل

بـــه بوتـــه ی فراموشـــی ســـپردند و 
کردنـــد. عادی ســـازی 

تربیِت انساِن طراِز انقالب اسالمی

رهبر انقالب در ارتباط تصویری با مدیران آموزش و پرورش بر اهمیت 
نقِش انسان ساز این دستگاه تأکید کردند:

زمینهی آموزشوپرورشدر واکاویمأموریتخطیِر
حضرتآیتهللاخامنهای؛ منظر تربیتنیروانسانیاز

نفوذتربیتآموزش_پرورش م
ّ

معل دولت_اماراتآموزش_مجازیعدالت_آموزشیسند_تحّول



م:
ّ

شأنونقشمعل م:عواملصیانتاز
ّ

شأنونقشمعل عواملصیانتاز

ر از او است.
ّ
م توّجه کند که آینده ی کشور متأث

ّ
مین: معل

ّ
خود معل

دستگاه های تبلیغاتی : باید فرهنگ سازی کنند.

مین را مورد حمایت قرار دهد.
ّ

آموزش و پرورش: باید در عمل، معل

 
ً
مهد کودک ها متأّسـفانه رها اسـت؛ مهد کودک هـا هم ذیـل آموزش و پـرورش اسـت. اّوال
دسـتگاه های مختلف دولتـی با هـم در این زمینـه بگومگو دارنـد که ایـن بگومگوها باید 
برطرف بشـود؛ وانگهی وقتی که دسـتگاه را شـما رها بگذارید، دیگران می آینـد بّچه های 
مـردم را میگیرنـد، میبرنـد آنجـا و تربیتهـای غلـط داده میشـود. گزارشـهای بسـیار بـدی 
  نگران کننـده اسـت. اداره کنید 

ً
بنـده دریافـت کـردم از بعضـی از مهد کودک هـا کـه واقعـا

مهد کودک هـا را. مهد کـودک هم فقـط یک مرکـز خدماتی نیسـت که بّچـه را حفـظ کنند و 
خدمت بدهنـد، ]بلکه[ بـه یک معنـا مرکز آموزشـی و پرورشـی اسـت، منتها خب بـا زبان 

خـاّص خود، بـا شـیوه ی خـاّص خود. 

ـت؛ به وسـیله ی پـول کـه نقـش پـول و نقـش 
ّ

نفـوذ جریانـی، یعنـی شبکه سـازی در داخـل مل
امـور اقتصـادی اینجـا روشـن میشـود. عمده تریـن وسـیله دو چیـز ]اسـت [؛ یکـی پـول، یکـی هـم 

جاذبه های جنسـی. افـراد را جـذب کننـد، دور هم جمـع کنند؛ یـک هدف جعلـی و دروغیـن مطرح 
ـر را، افـرادی کـه میتواننـد در جامعه اثرگـذار باشـند، بکشـانند به آن سـمت مورد 

ّ
کنند و افـراد مؤث

نظر خودشـان. آن سـمت مورد نظر چیسـت؟ آن عبارت اسـت از تغییر باورها، تغییر آرمانها، تغییر 
نگاه هـا، تغییـر سـبک زندگـی؛ کاری کنند کـه این شـخصی که مـورد نفـوذ قـرار گرفته اسـت، تحت 
تأثیر نفـوذ قـرار گرفته، همـان چیزی را فکـر کند کـه آن آمریکاییـی فکر میکنـد؛ یعنـی کاری کنند که 
شـما همان جـوری نـگاه کنـی بـه مسـئله کـه یـک آمریکاییـی نـگاه میکنـد همان جوری تشـخیص 
بدهـی کـه آن مأمـور عالی رتبه ی سـیا تشـخیص میدهـد؛ در نتیجـه همـان چیـزی را بخواهـی که او 
میخواهد. بنابراین خیال او آسـوده اسـت؛ بدون اینکه الزم باشـد خـودش را به خطر بینـدازد و وارد 
عرصـه بشـود، شـما بـرای او داری کار میکنی؛ هـدف این اسـت، هدف نفـوذ ایـن اسـت. ۱۳۹۴/۰۹/۰۴

ــه(  ــالم هللا علیـ ــّجاد )سـ ــام سـ ــهادت امـ ــّرم روز شـ ــم محـ روز دوازدهـ
بنـــا بـــه قولـــی و بـــه طـــور واضـــح و آشـــکار، در واقـــع روز شـــروع 
قیـــام زینبـــی و ســـّجادی اســـت؛ یعنـــی عاشـــورا قیـــام حســـینی بـــود، 
ــت.  ــی اسـ ــام زینبـ ــع قیـ ــورا در واقـ ــد از عاشـ ــون بعـ ــوادث گوناگـ حـ
حرکـــت عظیـــم زینـــب کبـــری در درجـــه ی اّول، و امـــام ســـّجاد )علیـــه 
الّســـالم( و بقّیـــه ی زنـــان باعظمـــت آل هللا در ایـــن دوراِن یکـــی دو 
ــه اســـت.  ــای حقیقـــی کلمـ ــام بـــه معنـ ــد از آن، یـــک قیـ ماهـــه ی بعـ
ــزرگ را  ــهادت بـ ــن شـ ــال را و ایـ ــد، کربـ ــام دادنـ ــی را انجـ ــای بزرگـ کارهـ

ــد. ــت کردنـ ــد، تثبیـ ــدگار کردنـ مانـ

  مدیر فالن بخش نمیداند سـند تحول چیسـت! وقتی 
ندانسـت، انگیزه پیدا نمیکند. بایستی تبیین بشود.

مین، افسران سپاه پیشرفت کشورند.
ّ

  معل
از  مهم تـر  بمراتـب،  بمراتـب،  و  پـرورش  آمـوزش    

اسـت. دیگـر  سـازندگی  دسـتگاه های 
  نیروهـای بی کیفّیـت وارد آمـوزش پـرورش نشـوند؛ 

چـون موجـب ضـرر خواهـد بـود.
  بایـد دانش آمـوز مـا در فـالن نقطـه ی دوردسـت بـا 

ـه ی تهـران از لحـاظ نصیـب 
ّ

دانش آمـوز مـا در فـالن محل
آموزشـی تفاوتـی نداشـته باشـد، یـک اصـل اسـت.

  مراقـب باشـیم مـدارس دولتـی جـوری نباشـد کـه 
دانش آمـوزی کـه در مـدارس دولتـی تحصیـل میکنـد، 
 فـرض کنیـد امـکان قبولـی اش در 

ً
احسـاس کند کـه مثال

کنکـور کمتـر اسـت.
  شـنیده ام گوشـه کنار بعضـی از اجـزای سـند ۲۰۳۰ بـه 
وسـیله ی بعضی آدمهای ناباب یا غافل دارد اجرا میشـود.

    قیام زینبی

  تحّول بنیادِی آموزش و پرورش 

   مسائل کلیدی آموزش و پرورش 

  خیانت دولت امارات در مسئله ی 
عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی

اگـر بخواهیـم بـه طـور خالصـه در چنـد جمله کـه متناسـب بـا آمـوزش و پـرورش هـم هسـت، آن 
ـع هسـت آمـوزش و پـرورش او را تربیت کنـد معّرفی کنیـم، این 

ّ
انسـان طـراز اسـالمی ای را کـه توق

 مؤمن باشـد؛ ایمان اّولین شـرط 
ً
جور تعریف میکنیم که انسـانی باشـد بـا ایـن خصوصّیـات: اّوال

ـم َتعِقلـون«)۱( در قرآن ببینید چقدر 
ُ

ک
َّ

َعل
َ

 خردمند باشـد؛ یعنی عقل را به کار بگیرد. »ل
ً
اسـت. ثانیا

 اندیشـمند باشـد؛ یعنی فکر کند. عقل فقط برای پیـدا کـردِن راه های عملـِی زندگی 
ً
هسـت! ثالثا

نیسـت؛ عمده بـرای فکر کـردن و اندیشـیدن اسـت.
 ۱(: سوره ی بقره، بخشی از آیه ی ۷۳

ان شاءهللا خدای متعال همه ی 
ق و مؤّید بدارد تا 

ّ
شماها را موف

بتوانید این وظیفه ی سنگینی را که بر 
عهده دارید انجام بدهیدا و ان شاءهللا 

روزبه روز آموزش و پرورش اعتالی 
بیشتری پیدا کند.

»انساِنخردمند«میخواهیم

مهدکودکهارهاشدهاندمهدکودکهارهاشدهاند

عالیرتبهیسیا! عالیرتبهیسیا!مثِلمأمور مثِلمأمور
کرد کردقیامزینبیکربالراماندگار قیامزینبیکربالراماندگار

رهبر انقالب تصریح کردند اداره مهدکودک ها بر عهده ی 
آموزش و پرورش است:

حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این درباره مسئله ی »نفوذ« 
و اهداف دشمن از آن سخن گفته بودند:

رهبر انقالب در بخشی از بیانات خود عظمت حرکت زینب کبری و 
امام سجاد� را تبیین کردند:


