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نسخه تلفن همراه

   
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم)1(

الحمدهلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم على سّيدنا محّمد و آله الّطاهرین سّيما بقّيةاهلل 
فى االرضين.

خيلى خوش آمدید عزیزان من؛ اميدوارم که ان شاءاهلل روز معلّم و یادبودهاى گرامى این 
روز براى همه ى شما فرزندان عزیزم، برادران و خواهران عزیزم مایه ى شادکامى و سعادت 

و افتخار ابدى باشد.
 اّوالً بعد از تبریک این روز، یاد شهداى شما را باید گرامى بداریم؛ چه شهداى معلّم که حدود 
چهارهزار معلّم شهيد شدند و رقم کوچکى نيست، و چه شهداى دانش آموز که بيش از 
۳۶ هزار دانش آموز ما در طول دفاع مقّدس به شهادت رسيدند. اگر نََفس گرم معلّم نبود، 
معلوم نبود که دانش آموز در همه ى شرایط، راهى جبهه بشود؛ این افتخار هم برميگردد به 

معلّمين .
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 معّلمى كارى دشوار و همراه با محّبت و آينده سازى، عليرغم بازده ماّدى 
اندك

بعد از این، نوبت این است که من از شما -جامعه ى معلّمى کشور- سپاسگزارى کنم؛ چون 
جامعه ى معلّمين یک جامعه اى است که یک کار دشوار را با بازده ماّدى اندک بر عهده 
گرفته. معلّم رنج مواجهه ى تربيتى با جوان و نوجوان را بر دوش دارد؛ این کار کوچکى 
نيست؛ سخت است. مسئولّيت سنگينى هم دارد؛ همه هم از معلّم توّقع دارند و دلشان 
ميخواهد که این نونهال شان، جوانشان، کودکشان وقتى رفت مدرسه، با تربيت معلّم، مثل 
دسته ى گل در داخل خانواده بدرخشد؛ انسان این جور دلش ميخواهد؛ همه توّقع دارند 
از معلّم. درعين حال شما درآمد یک معلّم را مقایسه کنيد با درآمد فالن سرمایه دار، فالن 
پول دار، فالن بّچه تاجر؛ خب این را معلّم ميبيند، ميداند؛ اینهایى که وارد وادى معلّمى 
ميشوند شاید خيلى شان -حاال نگویيم همه شان؛ بسيارى از اینها- ميتوانستند یک جاّده ى 
دیگرى را در پيش بگيرند و یک منبع درآمد باالتر و بيشترى براى خودشان فراهم کنند؛ 
]اّما[ نکردند. بخشى از انگيزه هاى معلّمى عشق است؛ محّبت است، احساس مسئولّيت 
است. آینده سازى ميکنند با قناعت، رنج تربيت جوان و نوجوان را بر عهده ميگيرند با نجابت، 
با صبر و سکون. نميخواهم یک حکم کلّى بکنم؛ باالخره در هر جامعه اى، در هر لباسى 
ممکن است تعدادى هم باشند که مطلوب نباشند، لکن سياق کلّى جامعه ى معلّمين این 
است که عرض ميکنم. ما خودمان زیر دست این معلّمها درس خواندیم، حرف شنفتيم، 

یاد گرفتيم؛ ميدانيم معلّم چه جورى است.

 معّلمى، فرصتى براى كاِر مخلصانه
خب، یک خصوصّيت معلّمى که ]اگر[ شما معلّمان عزیز و نومعلّمان و جامعه ى معلّمين 
به آن توّجه کنند خوب است، این است که در این کارى که با این خصوصّيات عرض کردیم 
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-رنج زیاد و بازده ماّدى کم- امکان اخالص هست؛ ]این [ خيلى مهم است. نجات انسان 
در زندگى ابدى به وسيله ى اخالص است؛ براى خدا، براى حقيقت کار کردن، مخلصانه 
کار کردن مایه ى نجات است؛ این در خيلى از جاها پيدا نميشود. خيلى از کارها را انسان 
خيال ميکند براى خدا انجام داده، بعد یک خرده که خودش با انصاف دّقت ميکند، ميبيند 
داخلش قاطى دارد. وَ اَسَتغِفُرَک ِمّما اَرَدُت بِه  وَجَهَک َفخالََطنى ما لَيَس لَک؛)۲( این دعا یکى 
از دعاهاى بين نافله ى صبح و فریضه ى صبح است که ميگوید خدایا من استغفار ميکنم از 
آن عملى که خواستم براى تو آن را انجام بدهم اّما در بين آن »َفخالََطنى ما لَيَس لَک«، یک 
انگيزه و نّيت غيرخدایى وارد شد؛ خيلى از کارهاى ما این جورى است. بنده خودم را عرض 
ميکنم. آنجایى که انسان امکان دارد اخالص بورزد غنيمت است؛ یکى از آنجاها معلّمى 
است. ميتوانيد با اخالص کار کنيد؛ و اگر با اخالص کار کردید، کارتان برکت پيدا خواهد 

کرد.
 كار شهيد مطّهرى، نمونه ى روشِن اخالص

نمونه ى روشن و حىّ وحاضر آن شهيد مطّهرى است. آیت اهلل مطّهرى با اخالص حرکت 
ميکرد، کارش براى خدا بود؛ ما از نزدیک با ایشان معاشر بودیم، کارش را ميدیدیم؛ نّيتش را 
ميفهميدیم. آدمى بود زمان شناس، نيازشناس؛ نيازها را ميدانست، ميفهميد و مى نشست 
براى خدا، براى پُر کردن خأل این نيازها، با اخالص کار ميکرد و فکر ميکرد و ميگفت و 
مينوشت و تالش ميکرد و برخورد ميکرد. نتيجه ى اخالص او این شده است که کارهاى او 
ماندگار است؛ ده ها سال است شهيد شده اّما کتابهاى او را به قول سعدى »چون کاغذ زر 
ميبرند«؛)۳( کسانى که اهل فکرند، اهل فهميدنند، دنبال فهميدنند، دنبال کتابهاى شهيد 

مطّهرى ميدوند. این اخالص است.
 وقتى شما با اخالص کار ميکنيد، هرکدام از این نوجوان ها و جوانهایى که زیِر دست شما 
هستند، ميتوانند آینده اى براى این کشور بسازند که این آینده مایه ى سعادت جاودانه ى 
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شما بشود که معلّم او هستيد؛ ولو کسى شما را نشناسد. معلّمهاى امام بزرگوار را -آنهایى 
که در بّچگى او را درس دادند- کسى نمى شناسد اّما آثار امام در نامه ى عمل آنها هم نوشته 

ميشود که این مرد را این جورى تربيت کردند، این جورى بار آوردند.

 وظيفه ى مسئوالن، توّجه به مسائل ماّدى معّلمان و سرمايه گذارى در 
آموزش وپرورش

خب، گفتيم اخالص؛ این خطاب به شما بود؛ ]اّما[ معنایش این نيست که حاال چون 
جامعه ى معلّمى اخالص دارد و قناعت دارد، پس مسئوالن کشور از مسائل ماّدى معلّمان 
غافل بمانند؛ نه، بارها گفتيم، بارهاى دیگر هم خواهيم گفت؛ مسئوالن باید بدانند هر 
هزینه اى که در آموزش وپرورش ميکنند هزینه ى سرمایه اى است، هزینه ى محض 
نيست؛ پولى که آنجا خرج ميشود، در واقع، سرمایه گذارى دارد ميشود؛ به این چشم 
به آموزش وپرورش نگاه کنند، به این چشم بودجه گذارى کنند، به این چشم امکانات 
معيشتى فراهم کنند. بعضى از بدخواهان هم هستند که از مشکالِت معيشتِى جامعه ى 
معلّمين، سوءاستفاده ميکنند؛ بنده شنيده ام بعضى حّتى در داخل خود آموزش وپرورش 
این سوءاستفاده ها را ميکنند؛ وضِع معيشتِى داراى کمبودِ جامعه ى معلّمى، موجب ميشود 
کسانى سوءاستفاده کنند. تا امروز، به توفيق الهى، جامعه ى معلّم خودش را سالم و پاکيزه 
نگه داشته، لکن بعضى ها دارند کار ميکنند و تالش ميکنند که از این حرکتهاى ناسالم به 

وجود بياورند.

  وظيفه ى معّلمان، تربيت نسل مقاوم در برابر استعمار فرهنگى نظام 
سلطه ى بين المللى

خب، حاال موضوع اصلى را مطرح کنيم. عزیزان من! شما یک نسلى را ميخواهيد تربيت 
کنيد؛ کشور شما و آینده ى شما به چگونه نسلى نياز دارد؟ این مهم است. این جور هم 
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نيست که ما در یک ميدان خالى بخواهيم کار کنيم؛ نخير. فرض کنيد که یک وقت یک نفر 
جودوکار یا کونگ فوکار در ميدان خالى مدام بنا ميکند حرکات جودوکارى انجام دادن، 
کسى هم در مقابلش نيست، خب راحت است؛ یا ]کسى [ در ميدان خالى شمشيربازى 
ميکند و ضربه ميزند، کسى هم در مقابلش نيست؛ اّما گاهى در مقابل شما یک حریفى 
وجود دارد، ضربه ى شما را خنثى ميکند، مانع وارد آمدن ضربه به خودش ميشود و متقاباًل 
ضربه ميزند؛ ما امروز با یک چنين حریفى مواجهيم. حریف کيست؟ نظام سلطه ى 
بين المللى. حاال بعضى ها ممکن است تعّجب کنند که ]مگر[ آموزش وپرورش ما با نظام 
سلطه ى بين المللى مواجه است؛ بله. نظام سلطه ى بين المللى که امروز مظهرش حکومت 
آمریکا است، سرمایه دارهاى بزرگ صهيونيست اند و بعضى از دولتهاى مستکبر دیگر؛ اینها 
نمایندگان و نمادهاى نظام سلطه ى بين المللى هستند. من مفّصل این نظام سلطه را در 
صحبتهاى عمومى مطرح کرده ام و معنا کرده ام که نظام سلطه ى بين المللى یعنى چه. این 
نظام سلطه ى بين المللى براى ملّتها -نه فقط ملّت ما، ]بلکه [ براى هر ملّتى که بتواند- برنامه 
دارد؛ او هم ميخواهد نسلى که آینده ى این کشور را و این کشورها را ميسازد، با یک قواره اى 
و با یک شاکله اى تربيت بشود که براى او مفيد باشد؛ نسلى در کشورها تربيت بشود که فکر 
او را داشته باشد، فرهنگ او را داشته باشد، نگاه و سليقه ى او را به مسائل جهانى داشته باشد. 
این نسل تربيت ميشود، البّته باسواد هم ميشود، محّقق هم ميشود، سياستمدار هم ميشود 
و در کشورهاى مختلف ]جزو[ مسئوالن کشور هم ميشوند. خب براى یک مجموعه ى 
استعمارگر چه چيزى بهتر از اینکه مسئوالن یک کشور، صاحب نظران یک کشور و صاحبان 
رأى در یک کشور، مثل آنها فکر کنند و مثل آنها عمل بکنند؟ کار را براى آنها آسان ميکند 
دیگر. این برنامه ى استعمارِى فرهنگى است. البّته مال امروز هم نيست؛ شاید ده ها سال 

است که این برنامه دارد انجام ميگيرد.
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 تالش غرب براى تبديل دانش آموزان ما به سربازان نظام سلطه
متفّکرین سياست غربى بارها گفته اند به جاى اینکه ما مثل دوران استعمار قرن نوزدهمى 
برویم کشورگشایى کنيم و حاکم نظامى بگذاریم و پول خرج کنيم و اسلحه بفرستيم 
و جنگ و جدال راه بيندازیم، بهتر از آن و آسان تر از آن و کم هزینه تر از آن این است که 
نخبگان و زبدگان آنها را بياوریم فکر خودمان را به آنها تزریق کنيم، آنها را بفرستيم به 
کشورشان، آنها ميشوند سربازهاى بى جيره و مواجب ما؛ همانى که او ميخواهد، این عمل 
ميکند. شما امروز چنين دولتهایى سراغ ندارید؟ در منطقه ى ما از این دولتها کمند؟ ]که [ 
همان حرفى را ميزند که آمریکا ميخواهد بزند، همان کارى را ميکند که او ميخواهد بکند؛ 
خرجش را هم متحّمل ميشود، هزینه اش را هم متحّمل ميشود، ]اّما[ براى او کار ميکند. نه 
فقط از او امتياز نميگيرد و پول نميگيرد، بلکه پول هم خرج ميکند؛ امتيازش فقط این است 
که استکبار مانع سقوط او به دست عوامل مخالف ميشود و او را نگه ميدارد. یک برنامه ى 
این جورى دارند براى نسل ما؛ براى همين دانش آموزى که زیر دست شما است همين برنامه 
را دارند. حاال چقدر بتوانند یا نتوانند بحث دیگرى است، اّما این برنامه هست. فکر خودشان 

را ترویج ميکنند، فرهنگ خودشان را ترویج ميکنند، زبان خودشان را ترویج ميکنند.

 لزوم منحصر نكردن مدارس و نظام آموزشى كشور به ترويج و آموزش 
زبان انگليسى

من همين جا این حرفى را که گاهى هم گفته ام به مسئولين آموزش وپرورش ]تکرار 
ميکنم [؛ شاید به مسئولين محترم فعلى نگفته باشم اّما قبلها مکّرر گفته ام؛ این اصرار بر 
ترویج زبان انگليسى در کشور ما یک کار ناسالم است. بله، زبان خارجى را باید بلد بود اّما 
زبان خارجى که فقط انگليسى نيست، زبان علم که فقط انگليسى نيست. چرا زبانهاى دیگر 
را در مدارس به عنوان درس زبان معّين نميکنند؟ چه اصرارى است؟ این ميراث دوران 
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طاغوت است، این ميراث دوران پهلوى است. ]مثاًل[ زبان اسپانيولى؛ امروز کسانى که به 
زبان اسپانيولى حرف ميزنند کمتر از کسانى نيستند که به زبان انگليسى حرف ميزنند؛ 
در کشورهاى مختلف، در آمریکاى التين یا در آفریقا کسان زیادى هستند. مثالً ميگویم؛ 
بنده حاال مرّوج ]زبان[ اسپانيا نيستم که بخواهم براى آنها کار بکنم، اّما مثال دارم ميزنم. 
چرا زبان فرانسه یا زبان آلمانى تعليم داده نميشود؟ زبانهاى کشورهاى پيشرفته ى شرقى 
هم زبان بيگانه است، اینها هم زبان علم است. آقا جان! در کشورهاى دیگر به این مسئله 
توّجه ميکنند و جلوى نفوذ و دخالت و توسعه ى زبان بيگانه را ميگيرند؛ ما حاال از پاپ 
کاتوليک تر شده ایم! آمده ایم ميدان را باز کرده ایم و عالوه بر اینکه این زبان را کرده ایم زباِن 
خارجِى انحصارِى مدارسمان، مدام داریم مى آوریمش ]در مقاطع[ پایين؛ در دبستانها و در 
مهِدکودک ها! چرا؟ ما که ميخواهيم زبان فارسى را ترویج کنيم، باید یک عالَم خرج کنيم و 
زحمت بکشيم. ]وقتى [ کرسى زبان را در یک جا تعطيل ميکنند، باید تماسهاى دیپلماتيک 
بگيریم که چرا کرسى زبان را تعطيل کردید. نميگذارند، اجازه ى دانشجو گرفتن نميدهند، 
امتياز نميدهند، براى اینکه زبان فارسى را یک جا ميخواهيم ترویج کنيم؛ آن وقت ما بيایيم 
زبان آنها را خودمان با پول خودمان، با خرج خودمان، با مشکالت خودمان ترویج کنيم. این 
عقالئى است؟ من نميفهمم! این را داخل پرانتز گفتم، براى اینکه همه بدانند، توّجه کنند. 
]البّته [ نميگویم که فردا برویم زبان انگليسى را در مدارس تعطيل کنيم؛ نه، حرف من این 
نيست؛ حرف این است که بدانيم چه کار داریم ميکنيم؛ بدانيم طرف ميخواهد چگونه نسلى 

در این کشور پرورش بيابد،  و با چه خصوصّياتى.

  لزوم رشد دادن چند ويژگى در دانش آموزان: 
1.  هويّت مستقل و با عّزت

خب، این حاال آن نسلى ]است [ که سلطه ى بين المللى -نظام سلطه- ميخواهد. ما چه؟ 
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ما چگونه نسلى ميخواهيم؟ این سوگندنامه خيلى خوب بود؛ این سوگندنامه را من، قبل 
از اینکه بيایم اینجا، آن طرف آوردند و نگاه کردم؛ حاال هم با دّقت گوش کردم. ضمناً 
بدانيد: سوگند که خوردید، بر شما الزم شد؛ سوگنِد با نّيت که انسان ميخورد، این دیگر 

واجب االجرا است، باید برطبقش عمل کنيد؛ سوگند خوب بود، سوگندنامه خوب بود.
 ما اّول چيزى که الزم است براى دانش آموز خودمان در نظر بگيریم، این است که در او 
هویّت مستقّل ملّى و دینى به وجود بياوریم؛ این اّولين چيز؛ هویّت مستقل و با عّزت. 
جوانمان را جورى بار بياوریم که دنبال سياست مستقل باشد، دنبال اقتصاد مستقل باشد، 
دنبال فرهنگ مستقل باشد؛ وابستگى، ُرکون)۴( به دیگران، اعتماد به دیگران و تکيه ى 
به دیگران در وجود او به عنوان یک روحيه رشد نکند. ما از این جهت دچار آسيبيم؛ این را 
به شما عرض بکنم! شما مى بينيد یک کلمه ى فرنگى که وارد کشور ميشود، فوراً بزرگ و 
کوچک و عمامه اى و غيرعمامه اى و مانند اینها، همه این کلمه را به کار ميبرند. خب چرا 
آقا جان؟ چرا ما این قدر مشتاقيم و تشنه ایم که تعبيرات فرنگى به کار ببریم؟ چرا؟ این 
همان حالتى است که به ارث براى ما گذاشته اند. این همان حالت دوران طاغوت است 
که دوران جوانى خود ما است. بنده یادم است؛ من خودم هم آن وقتى که جوان بودم، 
کأنّه مسابقه گذاشته بودیم که از این تعبيرات فرنگى استفاده کنيم. هرکه از این تعبيرات 
بيشتر استفاده ميکرد، نشان دهنده ى این بود که روشنفکرتر است و آگاه تر است و مانند 
اینها. این غلط است. هویّت مستقل، اّولين چيزى است که ما بایستى در جوان خودمان، 
در نوجوان خودمان رشد بدهيم و پرورش بدهيم. بعد آن وقت اقتصاد مقاومتى معنا 
پيدا ميکند. این جور نيست که بعد ما براى اینکه بخواهيم اقتصاد مقاومتى انجام بگيرد، 
مسئولين باالى دولتى بيایند بنشينند صد جلسه پشت سرهم تشکيل بدهند و مرتّب 
آئين نامه، مرتّب بخشنامه، مرتّب فالن؛ آخرش هم حاال به آن صورتى که کامل است انجام 
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نگيرد. االن خب دارند تالش ميکنند که این اقتصاد مقاومتى تحّقق پيدا کند. وقتى روحيه، 
روحيه ى استقالل و مقاومت و ایستادگِى در مقابل دیگران نيست، خب سخت است دیگر. 
وقتى عادت ميکنيم که یک ذخيره اى را -که در خانه ها معموالً خانواده هاى عاقل و بافکر 
ذخيره هایى نگه ميدارند براى خودشان؛ ما هم یک ذخيره ى خداداد داریم و آن نفت است- 
مرتّب در بياوریم و بفروشيم، مرتّب در بياوریم و بفروشيم، بدون ارزش افزوده؛ یک وقت 
این را تبدیلش ميکنيم به یک چيزى که داراى ارزش افزوده است، خيلى خب، قابل قبول 
است، اّما نخير، بدون هيچ ارزش افزوده اى، همين ]فقط[ درمى آوریم و ميفروشيم. بعضى 
از این رؤساى کشورها که آمده اند پيش ما، گله کرده اند که ما تراز تجارى مان با شما همسان 
نيست، شما به ما بيشتر ميفروشيد و کمتر ميخرید، بنده مکّرر به چندین نفر از اینها گفته ام 
که آنچه شما ميخرید، عمده اش نفت است؛ نفت یعنى پول، نفت یعنى طال؛ ما ارزش 
افزوده اى از نفت به دست نمى آوریم؛ ثروتمان را از زیر خاک درمى آوریم و ميدهيم به شما. 
این را نميشود در حساب تراز تجارى قرار داد. اینها مهم است. هویّت مستقل وقتى بود، از 
این جور زندگى کردن انسان دور ميشود؛ آن وقت اقتصاد مقاومتى معنا پيدا ميکند، اقتصاد 

بدون نفت معنا پيدا ميکند، فرهنگ مستقل معنا پيدا ميکند.

2.  فّعال كردن فطرت خداداد
ما باید شاخصهاى ممتاز و برجسته را در دانش آموزمان زنده کنيم؛ بله، در همين سوگند 
نامه هم بود که فطرت خداداد او را فّعال کنيم؛ بله، درست است؛ در همه ى من و شما، خداى 
متعال یک مایه اى قرار داده که این مایه قابل رشد پيدا کردن است و ميشود از آن استفاده 

کرد. این را در این بّچه فّعال کنيد، رشد بدهيد.



10

13/ 02 / 95متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  در دیدارمعلمان و فرهنگیان 

3.  مفاهيم جريان ساز،4.  ايمان،5. انديشه ورزى،6. مشاركت اجتماعى، 
7. تكافل اجتماعى

این شاخصها اینها است؛ حاال عمدهّ اش مفاهيم جریان ساز، در او مفاهيم جریان ساز و 
عمل ساز را توليد کنيم و به راه بيندازیم و زنده کنيم؛ ایمان؛ اندیشه ورزى، یاد بگيرد فکر 
کند؛ مشارکت اجتماعى، دورى از انزواهاى اجتماعى نامطلوب؛ تکافل)۵( اجتماعى که 

یک معناى خيلى واالى اسالمى دارد.
8. اصالح الگوى مصرف

اصالح الگوى مصرف؛ این حقير، بارها راجع به اصالح الگوى مصرف صحبت کرده ام -در 
سخنرانى هاى اّول سال، با مسئولين، در جلسات خصوصى، در جلسات عمومى- اّما الگوى 
مصرف ما هنوز اصالح نشده؛ ما بد مصرف ميکنيم. همين مسئله ى جنس خارجى که من 
چند روز قبل)۶( اینجا در حسينّيه، با جمعى در ميان گذاشتم، از همين قبيل است. این 
قاچاقهاى ده ها و صدها ميلياردِى وسایل لوکس، از همين قبيل است. این بّچه بازى هاى 
داخل خيابانها -که بّچه پول دارهاى نوکيسه، با آن خودروهاى کذائى مى آیند دائم راه 
ميروند، دائماً رژه ميروند، دائماً پُز ميدهند- به خاطر همين چيزها است؛ اصالح الگوى 

مصرف. این را باید از کودکى به این جوان و نوجوان یاد داد.

9. تحّمل مخالف
تحّمل مخالف؛ بله، تا یک کسى یک مختصر تنه اى زد به ما، ما برگردیم با مشت به سينه اش 
بکوبيم؛ این عدم تحّمل است. اسالم این را از ما نميخواهد؛ اسالم عکس این را از ما ميخواهد؛ 

ُرَحمآُء بَيَنُهم.)۷(.
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10. ادب
ادب؛ مؤّدب بودن. حاال خيلى از شما قاعدتاً با فضاى مجازى آشنایيد؛ واقعاً در فضاى مجازى 
ادب رعایت ميشود؟ حيا رعایت ميشود؟ خب نميشود دیگر؛ یا در بخش مهّمى ]رعایت[ 

نميشود. اینها را باید رشد داد در نوجوان و جوان.

11.تديّن، 12.اشرافى بار نيامدن
تدیّن؛ اشرافى بار نيامدن؛ زندگى اشرافى را بر اینها تزریق نکردن. البّته حاال اگر بخواهم من 
اینجا فهرست کنم و بنویسم و بخوانم، یک چند صفحه ميشود؛ یک مقدارى اش اینها است.

 اینها را شما باید انجام بدهيد؛ این کار شما است، این کار مقّدس شما است. شما هستيد 
که این نسل را این جورى پرورش ميدهيد و فرهنگ سازى ميکنيد. اگرچنانچه توانستيد 
این مفاهيم جریان ساز را در ذهن دانش آموزتان رسوخ بدهيد، خدمت بزرگى به آینده ى 
کشورتان کرده اید. معلّم خوشبختانه این جورى است؛ چون تعليم ميدهد، چون یاد ميدهد، 
یک تسلّط روحى و فرهنگى به طور طبيعى بر دانش آموز دارد -حاال آن دانش آموزهاى 
بداخالق را که در بعضى از کالسها هستند کار نداریم اّما به طور عموم این جورى است؛ در 
حوزه هاى علمّيه که متعلّم و طلبه در مقابل استاد مثل عبد خاضع است؛ حاال در فرهنگ 
جدید این جورى نيست لکن باالخره یک تسلّطى معلّم دارد بر شاگرد- ميتوانيد از آن 

استفاده کنيد.

  نقش دستگاه هاى مختلف در تسهيل كار معّلمان:  
1.  معاونت پرورشى

خب، دستگاه هاى مختلف نقش دارند؛ ميتوانند در این زمينه این فضا را در آموزش وپرورش 
به وجود بياورند که معلّم بتواند کارش را آسان انجام بدهد و وفادار بماند به همين مضمون 

این سوگندنامه و این مطالبى که ما عرض کردیم.
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 یکى، معاونت پرورشى است که سفارش شد و خوشبختانه راه اندازى کردند و معاونت 
پرورشى را فّعال کردند، لکن کافى نيست؛ معاونت پرورشى وظيفه ى سنگين ترى بر عهده 
دارد. فّعالّيت پرتالش، هدفمند، هوشمند و سالم؛ هم سالم از لحاظ اعتقادى، هم سالم از 
لحاظ سياسى، هم سالم از لحاظ اخالقى؛ اینها جزو مسئولّيتهاى معاونت پرورشى است؛ 
باید اینها را رعایت کنيد. اگرچنانچه نسبت به هرکدام از اینها -چه استقامت در درست 
حرکت کردِن دینى، چه اخالقى و چه سياسى- خطایى در آنجا سربزند، این ضربه زدن به 

آموزش وپرورش و ضربه زدن به این نسل است.

2.  صداوسيما
یکى از مسئولين در این زمينه صداوسيما است؛ صداوسيما خيلى نقش ميتواند ایفا کند. 
من سال گذشته هم گفتم،)۸( عمل نشده، آن چنان که باید عمل نشده؛ صداوسيما باید یک 
سرفصل کارى مخصوص آموزش وپرورش داشته باشد؛ آدمهاى با فکر، بنشينند برنامه ریزى 
کنند. چند روز پيش -شاید هفته ى پيش- جمعى از نوجوانها و جوانهاى دانش آموز اینجا 
در حسينّيه بودند و برایشان بنده صحبت کردم.)۹( یکى شان یک نامه اى به من داد، 
دیدم حرف حسابى ميزند؛ نوشته بود که در صداوسيما براى کودکان برنامه هست، براى 
بزرگها برنامه هست، براى ما جوانهاى دبيرستانى برنامه نيست. دیدم راست ميگوید، حرف 
درستى است. کدام برنامه را براى این جوان فراهم کردید که بتواند از آن استفاده ى روحى، 
استفاده ى فکرى، استفاده ى دینى، استفاده ى علمى کند. البّته برنامه هاى علمى در بعضى 
از شبکه ها هست، اینها برنامه نيست؛ برنامه سازى باید بشود؛ هنرمندانه کار باید بشود. این 

هم یک دستگاه که دستگاه موّظفى است.

3.  وزارت ارتباطات و شوراى عالى فضاى مجازى
یکى وزارت ارتباطات ]است [. این فضاى مجازى امروز از فضاى حقيقِى زندگى ما چند برابر 
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بزرگ تر شده؛ بعضى ها اصالً در فضاى مجازى تنّفس ميکنند؛ اصالً آنجا تنّفس ميکنند، 
زندگى شان در فضاى مجازى است. جوانان هم سروکار دارند با فضاى مجازى، با انواع واقسام 
چيزها و کارها، با برنامه هاى علمى اش، با اینترنتش، با شبکه هاى اجتماعى اش، با مبادالت 
و امثال اینها سروکار دارند؛ خب، اینجا لغزشگاه است. هيچ کس نميگوید آقا جاّده نکش. 
اگر شما در یک منطقه اى جاّده اى الزم دارید، خيلى خب، جاّده بکش، جاّده ى اتوبان هم 
بکش اّما مواظب باش! آنجایى که ریزش کوه محتمل است، آنجا محاسبه ى الزم را بکنيد. 
ما به دستگاه هاى ارتباطى خودمان، به مجموعه ى وزارت ارتباطات و شوراى عالى مجازى 
-که بنده از آن هم گله دارم- سفارشمان این است. ما نميگویيم این راه را ببندید؛ نه، اینکه 
بى عقلى است. یک کسانى نشسته اند، فکر کرده اند، یک راهى باز کرده اند به عنوان این 
فضاى مجازى و به قول خودشان سایبرى؛ خيلى خب، از این استفاده کنيد منتها استفاده ى 
درست بکنيد؛ دیگران دارند استفاده ى درست ميکنند؛ بعضى از کشورها طبق فرهنگ 
خودشان این دستگاه ها را قبضه کرده اند. ما چرا نميکنيم؟ چرا حواسمان نيست؟ چرا رها 
ميکنيم این فضاى غيرقابل کنترل و غيرمنضبط را؟ مسئولند، یکى از مسئولين هم همينها 

هستند؛ دستگاه وزارت ارتباطات است.
 باید همه ى اینها کمک کنند به آموزش وپرورش؛ آموزش وپرورش به تنهایى نميتواند 
همه ى کارها را انجام بدهد؛ اینها باید کمک کنند. اینکه من بارها گفته ام دستگاه ها بایستى 
کمک کنند به آموزش وپرورش، خب، کمکها اینها است؛ همه اش ذهنشان به کمکهاى مالى 
و ماّدى و پولى نرود؛ کمکها اینها است؛ باید همه همکارى بکنند تا آموزش پرورش بتواند 

واقعاً سرپا بِایستد و کار خودش را انجام بدهد.
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 لزوم تزريق روحيه ى شادابى و جوانى در معّلمان
 یکى از کارهایى که باید در آموزش وپرورش انجام بگيرد، تزریق روحيه ى شادابى و جوانى 
در معلّم است؛ نگذاریم معلّم پير بشود. پيرِ سّنى مرادم نيست؛ بعضى ها سّنشان جوان است 
اّما روحيه شان پير است؛ بعضى روحيه شان جوان است بااینکه سّنشان زیاد است. معلّمى را 
سراغ داریم که به نظرم حدود هفتاد سال است معلّمى ميکند، ]اّما[ دست برنداشته؛ اینها 

قيمت دارد. این روحيه ها را باید در آموزش پرورش احيا کرد.

 لزوم نوسازى نظام آموزشى
  نظام آموزشى ما نظام فرسوده و قدیمى و کهنه اى است. نظام آموزشى کهنه است؛ این را ما 
از اروپایى ها گرفتيم، همين جور نگهش داشتيم، مثل یک چيز موزه اى مقّدس که دست به 
آن نخوَرد! هرگاه یک بارى گوشه کنارش را یک کمى کم و زیاد کردیم؛ نظام، نظام کهنه اى 
است؛ باید نوسازى بشود. خب، حاال البّته همين طرح تحّول که آقاى وزیر اشاره کردند، این 
یک گامى است در این راه؛ خوب است لکن این را من ميخواهم بگویم، براى نوسازى نظام 
آموزش وپرورش، ما باز نگاه نکنيم به دست دیگران، ببينيم حاال در فالن کشور اروپایى 
چه اتّفاقى افتاده، ما هم همان را رونویسى کنيم. نه آقا، صاحبان فکر بنشينند -البّته از 
تجربه ها خوب است استفاده کنند- خودشان طّراحى کنند، نظام نوین را طّراحى کنند. 
حاال همين طرح تحّول که على الّظاهر خوب تهّيه شده، یک گامى است؛ همين را با دّقت و 
با نگاه انتقادى اجرا کنند؛ نگاه کنند و ببينند کجاهایش اشکال دارد. باالخره در هر نوشته ى 
غيرالهى و هر کار بشرى یک اشکالى هست؛ بگردیم آن اشکال را پيدا کنيم. اشکاالت را 

شناسایى کنيم، عيوب را شناسایى کنيم یک نظام پاکيزه ى منّظم خوبى طّراحى کنيم.
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 لزوم توسعه ى كّمى و كيفى دانشگاه فرهنگيان
یکى از چيزهایى که در آموزش وپرورش خيلى مهم است، همين دانشگاه فرهنگيان است؛ 
همين که این جوانهاى عزیزمان، ]یعنى [ دانشجومعلّم ها، آنجا هستند. این بسيار مهم است. 
هرچه ميتوان باید براى این مجموعه سرمایه گذارى در توسعه ى کّمى و کيفى کرد؛ با همان 
معيارهاى متعالى که براى معلّم الزم است. عرض کردم، این سوگندنامه اى که خواندید 
خوب بود، به شرطى که عمل کنيد به این سوگندنامه؛ واقعاً متعّهد باشيم به آنچه به آن 
سوگند ميخوریم. دوره هاى آموزش کوتاه مّدت هم ميگذارند که البّته اینها خيلى کارساز 

نيست.

 اهّمّيت توّجه به مسئله ى فّنى وحرفه اى در آموزش وپرورش
یکى از چيزهایى که در آموزش وپرورش مهم است، مسئله ى فّنى وحرفه اى ها است که بنده 
مکّرر روى آن تکيه کرده ام. کودک ما دوازده سال، تا جوان ميشود، درس ميخواند براى 
اینکه برود دانشگاه؛ آیا براى همه ى مشاغلى که در جامعه وجود دارد، ِسير این مسير و رفتن 
به دانشگاه الزم است؟ آن طور که به من گزارش داده اند، ميگویند دوازده هزار نوع شغل 
وجود دارد؛ آیا براى همه ى این دوازده هزار نوع شغل، همين درسها و همين مسير و رفتن 
به دانشگاه الزم است؟ یا نه، باید آنچه هدف است، مهارت افزایى باشد، کارآمدى باشد براى 
کارهاى مختلف، براى استعدادهاى گوناگون؛ بعضى ها نخبه هستند در کار هنر، که ]اگر[ 
یک چيز صنعتى دستش بدهى درميمانَد؛ بعضى ها بعکس، نخبه هستند در کار صنعت؛ 
یکى نخبه است در کار فکر و فلسفه، یکى نخبه است در کار مسائل اجتماعى، یکى نخبه 
است در کارهاى خدماتى. ببينيم، پيدا کنيم استعدادها را، شناسایى کنيم و ورز بدهيم 
این استعدادها را تا اینکه ورزیده بشوند، تا اینکه بتوانند کار کنند، تا بتوانند ابتکار کنند. 
این همه ما روى ابتکار تکيه ميکنيم، خب ابتکار را چه کسى ميتواند انجام بدهد؟ هر آدم 
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معمولى اى که نميتواند ابتکار انجام بدهد، بایستى ورزیده بشود تا بتواند در یک زمينه اى 
ابتکار انجام بدهد.

 یک مطلبى هم درباره ى ]استفاده از[ این نام و نشانه هاى دوران طاغوت که من 
ميبينم بعضى ها اصرار دارند؛ این را هم من نميفهمم معنایش را که حتماً باید بگویيم 
»پيش آهنگى«! خب پيش آهنگى یک اصطالِح مال دوران طاغوت است؛ چه لزومى دارد؟ 
این تعبيرات و این الفاظ، هرکدام پشت سر خودشان یک بار معنایى دارند. جزو بزرگ ترین 
کارهاى جمهورى اسالمى، جعل اصطالحاتى بود با بارهاى معنایى، مثاًل فرض کنيد 
استکبار، مستضعفين، نظام سلطه؛ این جور تعابير چيزهایى است که ملّتهاى دیگر، نخبگان 
سياسى و فّعال و مبارزاتى ملّتهاى دیگر از ما قاپيدند آنها را. ]تعابير طاغوتى [ چه لزومى 
دارد؟ ما بسيج دانش آموزى داریم فرض بفرمایيد، گروه هاى پيشتاز دانش آموزى مثالً داریم 
یا جامعه ى اسالمى دانش آموزى، انجمن هاى اسالمى دانش آموزى؛ این تعبيرات، تعبيراتى 

است مال جمهورى اسالمى. چه لزومى دارد ما حتماً دنبال تعبيرات قدیمى برویم؟

 لزوم باال بردن سطح مدارس دولتى
یک مطلب هم راجع به این مسائل مدارس موجود خودمان عرض بکنم. خب حاال ]اینکه [ 
مسئله ى آموزش وپرورش طبق قانون اساسى و آن چنان که انسان درست فکر ميکند 
ميفهمد، یک مسئله ى حاکمّيتى است، معنایش این نيست که حتماً همه ى بارَش باید بر 
دوش دولت باشد؛ لکن دولت باید در مسئله ى آموزش وپرورش نقش آفرینى کند. اینکه ما 
مدارس دولتى را مدام تبدیل کنيم به غيرانتفاعى، معلوم نيست خيلى این یک کار پخته ى 
درستى باشد؛ حاال اسمش مدارس غيرانتفاعى است اّما بعضى از اینها مدارس انتفاعى است، 
نه غير انتفاعى؛ با آن شهریه هاى کذایى که شنيده ام از بعضى ها ميگيرند. سطح مدارس 

دولتى را باال ببریم تا رغبت خانواده ها به این مدارس بيشتر بشود.
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 مهم ترين عنصر قدرت ساز، علم و شخصّيت مّلى
وقت زیاد گذشت، صحبت ماخيلى طول کشيد، آخرین عرض من این است که کشور را باید 
بسازید عزیزان من؛ شماها باید بسازید. از جمله ى عناصرى که ميتوانند کشور را بسازند شما 
معلّمها هستيد؛ از این فرصت هم استفاده کنيد؛ از فرصت توانایى هایتان. خوشبختانه آنچه 
درمورد وزیر محترم شنيده ایم و دیده ایم، ایشان الحمدهلل از لحاظ سالمت فکرى و سالمت 
عملى مورد قبول هستند؛ از این فرصت استفاده کنيد. البّته ایشان هم باید سعى کنند که 
همکارانشان هم همين جور از لحاظ سالمت فکرى و سالمت عملى واقعاً کسانى باشند که 
بشود به آنها در این کار بزرگ اعتماد کرد. کشور را شما باید بسازید؛ کشور را باید قدرتمند 
کنيد. قدرت فقط به سالح نيست؛ مهم ترین ابزار قدرت و مهم ترین عنصر قدرت ساز، علم 
و شخصّيت ملّى است. شخصّيت افراد، ایستادگى، هویّت، هویّت انقالبى؛ اینها است که 
قدرت ميسازد. ایمان، به ملّت ما قدرت داد، انقالب، به ملّت ما قدرت داد. وقتى قدرت داشته 
باشيد و دشمن ببيند قدرت شما را، ناچار عقب نشينى خواهد کرد؛ وقتى ما در مقابل دشمن 
از نشان دادن و عرضه کردن مبانى و عناصر قدرت خودمان اجتناب کنيم، پرهيز کنيم، 

بترسيم، مالحظه کنيم، دشمن پُررو ميشود.

 لزوم برخورد قدرتمندانه با قدرتهاى زياده خواه
 اینکه امروز شما مى بينيد دشمنان حرفهاى بزرگ تر از دهان خودشان ميزنند، همه اش 
قابل پاسخگویى است از سوى ملّت ایران. مى نشينند طّراحى ميکنند که ایران باید در 
خليج فارس رزمایش نظامى نداشته باشد؛ چه غلطهاى عجيب غریبى! او از آن طرف دنيا 
مى آید اینجا رزمایش راه مى اندازد؛ شما اینجا چه کار ميکنيد؟ خب بروید در همان خليج 
خوکها؛)1۰( بروید آنجاها و هرجا ميخواهيد رزمایش ]کنيد[. در خليج فارس شما چه کار 
ميکنيد؟ خليج فارس خانه ى ما است. خليج فارس جاى حضور ملّت بزرگ ایران است؛ 
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ساحل خليج فارس به اضافه ى سواحل زیادى از دریاى عّمان، متعلّق به این ملّت است؛ باید 
حضور داشته باشد، باید رزمایش کند، باید اظهار قدرت بکند. ما ملّتى هستيم با تاریخ، 
قدرتمند؛ حاال پادشاهان ضعيِف روسياهى آمدند و یک چندصباحى ماها را عقب زدند و 
خاک ُمرده پاشيدند روى این کشور؛ آنها رفتند و گورشان را گم کردند. ملّت، ملّت بيدارى 
است، ملّت بزرگى است، مگر اجازه ميدهد؟ این جورى بایستى با این قدرتهاى زیاده خواه، 
افزون طلب و انحصارطلب مواجه شد. گفتم من،  مسلّماً اینها در مقابل ما شکست خوردند؛ 
دليل شکست شان خيلى واضح است، چون اینها ميخواستند جمهورى اسالمى نباشد؛ 
جمهورى اسالمى عالوه بر اینکه هست، َده ها برابر قدرتمندتر از اّول هم شده؛ خب این 
شکست است. قرآن این را به ما یاد داده: تُرِهبوَن بِه  َعُدوَّ اهللِ َو َعُدوَُّکم؛)11( خودتان را 
آن جور آماده کنيد که دشمن خدا و دشمن شما، واهمه داشته باشند و هراس داشته باشند 
از شما. دشمن؛ مراد همسایه نيست، مراد رقيب نيست، مراد آن کشورى که با ما دشمنى 

نميکند نيست؛ دشمن، ]یعنى [ آن که دشمنى ميکند که او را هم همه مى شناسند.
 از خداوند متعال ميخواهيم که شما را، ما را توفيق بدهد تا بتوانيم آن راهى را که مایه ى 
رضاى خدا و مرضّى الهى است ان شاءاهلل ادامه بدهيم. ان شاءاهلل فرداى این کشور به برکت 
وجود نورانى فّعاِل با عّزت شما جوانها، فردایى خواهد بود که مایه ى سعادت همه ى ملّت 

خواهد شد.
والّسالم عليکم و رحمةاهلل وبرکاته 

1( در ابتداى این دیدار، دانشجویان دانشگاه فرهنگيان سوگندنامه ى معلّمى را در محضر معّظمٌ له قرائت 
کردند و پس از آن آقاى على اصغر فانى )وزیر آموزش وپرورش( گزارشى ارائه کرد.

۲(اقبال االعمال، ج 1، ص 1۲۳ )با اندکى تفاوت(
۳( گلستان، مقّدمه 
۴( تمایل، گرایش  
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۵(کفيل یکدیگر شدن 
۶(بيانات در دیدار کارگران )1۳۹۵/۲/۸(

۷( سوره ى فتح، بخشى از آیه ى ۲۹؛ » ...با همدیگر مهربانند...« 
۸( بيانات در دیدار رئيس و جمعى از مدیران و مسئوالن سازمان صداوسيما )1۳۹۴/۷/۲۰( 

۹(بيانات در دیدار اعضاى انجمنهاى اسالمى دانش آموزان سراسر کشور )1۳۹۵/۲/1(
1۰( خنده ى حّضار

11(سوره ى انفال، بخشى از آیه ى ۶۰
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