
 
 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد براي 
 مطالعه بیشتر

 رجباه م

 .المُبعَدین الغافِلینَ مِنَ تَجعَلنی ال وَ المُجتَهِدینَ اجتِهادَ ارزُقنی وَ المُهتَدینَ هُدَي فَاهدِنی اَللهُمَّ: میخواهند متعال خداي از مؤمنین شریف، ماه این در •
 تاریخ تالشگران تالش هم بشود، ما نصیب الهی یافتگانهدایت هدایت هم شد؛ خواهد حل مشکالت يهمه باشـد، شـما و من در عامل دو همین اگر

 .باشد محسوس ما منش و گفتار ،رفتار در بشریّت
 توان، ،هدف مسیر، از غفلت است؛ آسیب ترینبزرگ غفلت .المُبعَدین الغافِلینَ مِنَ تَجعَلنی ال وَ :است گرفته قرار اشاره مورد آسـیب سـوّم، يفقره در •

 است. کامیابی و هدف خدا، از شدن دور غفلت این ينتیجه. است شما و من دوش بر امروز که ايوظیفه و دشمن، فرصت،

- 

 مطهريشهید 
 معّلم دانشگاه در بود، معلّم حوزه در بود؛ معلّم بود؛ معلّمی او شخصیّت يشاخصه من نظر به لکن داشت ممتازي خصوصیّات خیلی مطهّري شهید •

 .تالش با یعنی بود؛ اجتهاد با چون بود، اخالص با چون  بود؛ درس بود، تعلیم هم او هايسخنرانی بود، معلّم هم معمولی زندگی محیط در بود،
- 

و آموزش مسأله 
 پرورش

 .است آینده دنیاي خلق براي اساسی کانون آن واقع در پرورش و آموزش •
 لبدیبی ندارد، نظیر باشد داشته اسـت، ما يآینده زن و مرد و ما امروز کودك که مخاطبی این روحیِ و فکري اثرگذاري در میتواند معلّم که نقشـی •

 .ندارند را نقش این کدامهیچ محیط، نه مادر، نه پدر، نه است؛
 .کنیم نگاه پرورش و آموزش اقتصاد به چشم این به است؛ گذاريسرمایه نیست، هزینه کنیم، هزینه ما چههر دستگاهی چنینیک رايب •
 .است واالتر و برتر انسانیِ يجامعه یک ایجاد انبیا کار است، بشریّت نجات انبیا کار میکند، را انبیا کار معلّم •
 یژهو توجّه یک مورد را بخش این که باشد این دولتی مسئولین در همّت بایستی. اسـت الزامات از یکی معلّمین، معیشـت پرورش، و آموزش اقتصـاد •

 .بدهند قرار
 با و سالم بایستی تربیت، و تعلیم براي و تدریس براي معلّم، جذب به میشود منتهی که فرایندهایی يهمه. است فرهنگیان دانشـگاه دیگر يمسـئله •

 .بشود سنجیده انقالب و اسالم معیار
 ار دارد تحوّل یک به احتیاج ما پرورش و آموزش نظام اینکه اصل بنیادین، تحوّل این باب در اسـت پرورش و آموزش بنیادین تحوّل هم مسـئله یک •

 .اندپذیرفته همه

 دیدار در بیانات

 و معلمان

 فرهنگیان

  کشور سراسر
17/02/1393 

 مرور سریع
 16/02/1394 کشور سراسر فرهنگیان و معلمان از جمعى دیدار در بیانات
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برخورد دشمنان وع ن
 با جمهوري اسالمی

 .است گرفته را اسالمی جمهوري دشمنان چشم مردمی، عظیم حرکت این هیبت همیشه و همواره است، گذشته که سالی 35 این طول در •
 .ندارد بروبرگرد خورد؛ خواهد توسري قطعاً بکند، دفاع بیگانگان مقابل در هست، که چنانآن خود، عظمت از خود، هویّت از نتواند اگر ملّت یک •
   ].باشد ما[ سر باالي شمشیري یک اینکه مثل! تهدید شبح زیر کنیم مذاکره دارد؟ معنایی چه تهدید شبح زیر در مذاکره نمیفهمم من •
ــ تمام ودرروبزن دوران گفتم آمریکا قبلی جمهوررئیس زمان در من ثانیاً میکنید؛ غلط که اوّالً میکنند؟ زیادي غلط چرا میکنند؟ تهدید چرا •  ده؛ش

 .کرد خواهیم دنبال ما بکند؛ تعرّضی ایران ملّت به بخواهد که را کسی کند رها ایران ملّت که نیست جوراین
 کهدرحالی لبتّها - ندارد اشکالی برسند، توافق به کنند، مذاکره بزنند، حرف بروند. نیستم موافق بگیرد، انجام تهدید شـبح زیر در که مذاکراتی با بنده •

 .نکنند قبول را تهدید و تحقیر ،زور ،تحمیل وجههیچبه لکن - باشند کرده رعایت را اصلی خطوط آن
 تِحرک همین از هاآمریکایی... . نیست توجیه قابل بیانی هیچ با منطقی، هیچ در میدهد، انجام دارد یمن يمسئله در سـعودي دولت که حرکتی این •

  بیشتر؟ آبروییبی این از. میکنند پشتیبانی دارند عظیم جنایت این و توجیه قابل غیر
 الحس نمیخواسـتیم که ما بفرسـتیم؛ دوا مریضـها براي میخواسـتیم ما بکنیم، دارویی کمک میخواسـتیم ما میکنید؟ کمک چرا شـما میگویند ما هب •

 .ندارند احتیاج ما سالح به آنها بفرستیم؛

 دیدار در بیانات

 مداحان

 بیتاهل

 السالمعلیهم

20/01/1394 
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واژگان کلیدي

بیانات در دیدار جمعی
از معلمان

1394/02/16

ماه رجب

جایگاه معلم

ل تربیت نس
آینده

معیشت 
معلمان

سند تحول 
آموزش و 

پرورش

خطوط قرمز 
مذاکره

هویت ملت 
ایران

هیبت ملت 
ایران

تحریم

مذاکرات 
هسته اي

تهدید نظامی

ملت مبارز و
نانقالبی یم
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 ود:ش ربیتتباید  توسط معلمانکه  یلنس خصوصیات
 اناد -1

 ایمانا ب -2

 به نفساعتماد داراي  -3

 میداداراي  -4

 شاطنداراي  -5

 جسمی و روحیالمت سداراي  -6

 بینوشنر -7

 اارادهب -8

 هزینه و پرفایدهمک -9

 آموزش و پرورش: ولتحند سدرباره نکاتی 
 شود.ب یید سند باید اجراموا مهه ،باید حفظ شود انسجام سند -1

 سند را بدانند چیست.مطالبات  د.نآموزش و پرورش با سند آشنا بشودنه ب -2

 د.به کمک بیاین بیین سندت براي بایدملی  سانهر و هاي تبلیغیدستگاه -3

 .دیده بشود سند تحول برنامه ششم سیاستهاي و در ذیل  ضمن در -4

 .نگیرد را بنیادین تحوّل جاي روزمرّه و سطحی هايتغییروتبدیل -5

 .است ترآمادهآموزش و پرورش  بنیادین تحوّل يبرا شما شرایط امروز -6

 جزئیات تکمیلی

٤ 


