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 مرور سریع 
 ۱۳/۰۲/۱۳۹۵ فرهنگیان و معلمان دیدار در انقالب رهبربیانات 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

 اهمیت کار معلم

 ىهممه در آمموزدانش کمه بمودن معلموم نبمود  معلّمم گرم نَفَس اگر. آموز..دانش شهداى چه و معلّم شهداى چه بداریم؛ گرامى باید را شما شهداى یاد 

 .معلّمین به برمیگردد هم افتخار این بشود؛ جبهه راهى شرایط 

 دارد. دوش بر ار نوجوان و جوان با تربیتى ىمواجهه رنج معلّم. گرفته عهده بر اندک مادّى بازده با را دشوار کار یک معلّمین ىجامعه 

 قناعت. با میکنند سازىآینده. است مسئولیّت احساس است  محبّت است؛ عشق معلّمى هاىانگیزه از بخشى 

 او کارهماى کمه است دهش این او اخالص ىنتیجه.. .است مطهّرى شهید آن وحاضرحىّ و روشن ىنمونه... .هست اخالص امکان معلّمى خصوصیّت یک 

 .است ماندگار

 کنند نگاه چشم این هبنیست... محض ىهزینه است  اىسرمایه ىهزینه میکنند وپرورشآموزش در که اىهزینه هر بدانند باید مسئوالن. 

 در بیانات

 جمعى دیدار

 و معلمان از

 فرهنگیان

۱۶/۰۲/۱۳۹۴ 

 ؛وظیفه معلمان

تربیت هویت 

 مستقل ملی و دینی

 است مهم این دارد؟ نیاز نسلى چگونه به شما ىآینده و شما کشور کنید؛ تربیت میخواهید را نسلى یک شما. 

 با ما وپرورشآموزش[ مگر] هک کنند تعجّب است ممکن هابعضى حاال. المللىبین ىسلطه نظام کیست؟ حریف. مواجهیم حریفى چنین یک با امروز ما 

 .بله است؛ مواجه المللىبین ىسلطه نظام

 و آن از ترآسمان و آن از هتمرب ... کنمیم کشورگشمایى بمرویم نموزدهمى قرن استعمار دوران مثل ما اینکه جاىبه اندگفته بارها غربى سیاست متفکّرین 

 میشموند آنهما کشورشمان  بمه فرسمتیمب را آنهما کنمیم  تزریمق آنهما به را خودمان فکر بیاوریم را آنها زبدگان و نخبگان که است این آن از ترهزینهکم

 .میکند عمل این میخواهد  او که همانى ما؛ مواجب و جیرهبى سربازهاى

 علم زبان نیست  انگلیسى قطف که خارجى زبان امّا بود بلد باید را خارجى زبان بله . است ناسالم کار یک ما کشور در انگلیسى زبان ترویج بر اصرار این 

 است. طاغوت وراند میراث این است؟ اصرارى چه نمیکنند؟ معیّن زبان درس عنوانبه مدارس در را دیگر زبانهاى چرا. نیست انگلیسى فقط که

 بیاوریم. وجود هب دینى و ملّى مستقلّ هویّت او در که است این بگیریم  نظر در خودمان آموزدانش براى است الزم که چیزىاوّل ما 

 و سمازجریان مفماهیم او در  ]اسمت[ سمازجریان مفماهیم اشعممدهّ شاخصمها ایمن کنیم؛ زنده آموزماندانش در را برجسته و ممتاز شاخصهاى باید ما 

 کنیم. زنده و بیندازیم راه به و کنیم تولید را سازعمل

 دیدار در بیانات

 و معلمان

 اساتید

 هایدانشگاه

 شمالی خراسان

۲۰/۰۷/۱۳۹۱ 
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وظیفه مسئوالن 

برای کمک به 

 آموزش و پرورش

 بدهد انجام آسان را کارش بتواند معلّم که بیاورند وجودبه وپرورشآموزش در را فضا این میتوانند دارند؛ نقش مختلف هاىدستگاه. 

 لحماظ از سمالم مهم سیاسمى  لحماظ از سمالم هم اعتقادى  لحاظ از سالم هم سالم؛ و هوشمند هدفمند  پرتالش  فعّالیّت. است پرورشى معاونت کى ی 

 .است پرورشى معاونت مسئولیّتهاى جزو اینها اخالقى؛

 آن از بتوانمد کمه کردید مفراه جوان این براى را برنامه کدام.. .کند ایفا میتواند نقش خیلى صداوسیما است؛ صداوسیما زمینه این در مسئولین از یکى 

 .کند علمى ىاستفاده دینى  ىاستفاده فکرى  ىاستفاده روحى  ىاستفاده

 شده. تربزرگ برابر چند ما زندگى حقیقىِ فضاى از امروز مجازى فضاى این[. است] ارتباطات وزارت یکى 

 ولقم به و مجازى فضاى این عنوانبه اندردهک باز راهى یک اند کرده فکر اند نشسته کسانى یک. است عقلىبى اینکه نه  ببندید؛ را راه این نمیگوییم ما 

 .بکنید درست ىاستفاده منتها کنید استفاده این از خب  خیلى سایبرى؛ خودشان

 دیدار در بیانات

 و معلمان

 فرهنگیان

 کشور سراسر

۱۷/۰۲/۱۳۹۳ 

قدرتمند کردن 

کشور با علم و 

 شخصیت ملی

 است ملّى شخصیّت و علم ساز قدرت عنصر و قدرت ابزار ترینمهم نیست؛ سالح به فقط قدرت. کنید قدرتمند باید بسازید؛ باید شما را کشور. 

 و مبمانى کمردن عرضه و نداد نشان از دشمن مقابل در ما وقتى کرد؛ خواهد نشینىعقب ناچار را  شما قدرت ببیند دشمن و باشید داشته قدرت وقتى 

 .میشود پُررو دشمن کنیم  مالحظه بترسیم  کنیم  پرهیز کنیم  اجتناب خودمان قدرت عناصر

 میکننمد طرّاحى نشینندمى. انایر ملّت سوى از است پاسخگویى قابل اشهمه میزنند  خودشان دهان از تربزرگ حرفهاى دشمنان بینیدمى شما امروز 

 اینجما شما اندازد؛مى راه رزمایش اینجا آیدمى دنیا طرف آن از او! غریبىعجیب غلطهاى چه باشد؛ نداشته نظامى رزمایش فارسخلیج در باید ایران که

 [.کنید] رزمایش میخواهید هرجا و آنجاها بروید خوکها؛ خلیج همان در بروید خب میکنید؟ کارچه

 این به متعلّق عمّان  دریاى از زیادى سواحل ىاضافهبه فارسخلیج ساحل است؛ ایران بزرگ ملّت حضور جاى فارسخلیج. است ما ىخانه فارسخلیج 

 .بکند قدرت اظهار باید کند  رزمایش باید باشد  داشته حضور باید است؛ ملّت

 دیدار در بیانات

 اعضاى و رئیس

 خبرگان مجلس

 رهبرى

۲۰/۱۲/۱۳۹۴ 
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واژگان کلیدی

بیانات رهبر انقالب در
دیدار معلمان و 

فرهنگیان

۱۳۹۵/۰۲/۱۳

تربیت

آینده سازی

اخالص

معیشت 
معلمان

هویت 
مستقل

مفاهیم 
جریان ساز

فضای 
مجازی

نوسازی 
نظام 

آموزش و 
پرورش

عناصر 
قدرت 
کشور

خلیج فارس

خلیج خوکها
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 یجزئیات تکمیل

 کنیم تولید آموزاندر دانش را سازعمل و سازجریان مفاهیماین 

 و تدیّن ایمان -۱

 اندیشه ورزی، یادگرفتن فکر کردن -۲

 مشارکت اجتماعی، دوری از انزواهای نامطلوب -۳

 تکافل اجتماعی -۴

 نهای لوکس، ُپز دادالپرهیز از مصرف جنس خارجی، قاچاق کامانند  اصالح الگوی مصرف -5

 خودروهای کذائی در خیابانها با

 تحمل مخالف -۶

 در فضای مجازی مانند رعایت ادب و حیا ادب و مؤدب بودن -۷

 نکردن تزریق اینها بر را اشرافى زندگىاشرافی بار نیامدن،  -8

 هایی به آموزش و پرورشتوصیه

 معلّم در جوانى و شادابى ىروحیه تزریق -۱

 نوسازی نظام کهنه و قدیمی آموزش و پرورش -۲

 توسعه کمی و کیفی دانشگاه فرهنگیان -۳

 دادها درجهت مشاغل جامعهها برای شناسایی استعایوحرفهفنیتوجه به مسئله  -۴

 «آهنگیپیش»های دوران طاغوت مانند تعبیرکابردن نام و نشانهپرهیز از به -5

 افزایش سطح مدارس دولتی و پرهیز از تبدیل آنها به مدارس غیرانتفاعی -۶


