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 محور اوّل : منزلت معلّم

 .تكریم و احترام به معلمين:  هدف از این جلسهـ 

 . ، نشان بدهيمى مقام تعليم و تربيت است اى را كه شایسته احترام قلبى : اهميت دارد ى اول براى ما ر درجهآنچه امروز د

 ى اسالمى داشته باشد.  منزلت الزم را در جامعه« معلمى»اصل این است كه 

ارد، معلمى قرار دهد؛ این حقيقت ندای برای تعيّش و فقط وسيلهبينى است كه انسان شغل معلمى را ردیف سایر مشاغل  خيلى كوتهـ 

 .در ردیف سایر مشاغل نيست؛ بسيار باالتر است

 بخشد. ، كه به آن ارزش میى به یك گوهر گرانبها تراش دهنده: پرداخت كننده و  حقيقی نسبت به جایگاه معلمتشبيه ـ 

 كودكان ملتند، و  هاى ما این گوهر گرانبها همين بچه

 دهد. گذارد و او را شكل میورت مستقيم در این مخاطبِ گيرا اثر می، به صمعلماخالق و  ، حركات، منشرفتار ى همهـ 

 .موز گفته است، در ذهن انسان هستآ بعد از پنجاه سال، شصت سال، خيلى از جزئياتى كه معلم به دانش

 تقل كرده است، در انسانآموز من ى تعامل خود به دانش با نحوه و ى حرف زدن با رفتار، با اخالق، با نحوهمعلم خيلى از خصوصياتى كه 

  .ن متوجه است، گاهى هم متوجه نيستماند. گاهى انساباقى می

اند؛ این خيلى چيز مهمى  ظمى از آن را معلمين در نهاد ما قرار دادهعكنيم كه بخش مُحركت می همان راهىى ما ندانسته در  همهـ 

 .است

، اگر بخواهد مردم شجاع، آزاده، فهميده، عاقل، خردمند و رسدفوّق علمى علم و ت ،غنا ،رفاه، یك كشور اگر بخواهد به سرافرازىـ 

 . این، شأن معلم است. را درست كند تعليم دوران كودكى و نوجوانى ى بشرى دهد، باید زیرساخت اصلىِ متفكر تحویل جامعه

ى سازوكارى كه تعليم و تربيت  كرد. براى تهيه ه معلم خيلى احترام كرد. براى ایجاد آمادگى الزم در معلم، خيلى باید صرف وقتباید ب

 گذارى كرد. در آن مؤثر باشد و جهتِ درست داشته باشد، خيلى باید سرمایه

 ، تشكر كنيم.اند اند و این زحمات را بر عهده گرفته از معلمين عزیزمان كه این شغل را اختيار كرده باید حتماًـ 

هاى سياسى و كارهاى دیگرى بروند كه هم درآمد بيشترى داشت، هم ممكن بود موقعيت توانستند سراغاى بسا كسانى بودند كه می

 اجتماعى بيشترى داشته باشد، اما خود را وقف این مجموعه كردند؛ این خيلى باارزش است. 

 .استى دفاع مقدس  اش مسئله اند، كه یك نمونه در طول این سالها معلمين هميشه پاى منافع انقالب ایستادهـ 

ها همه پيش خداى به دنبال هدفهاى سياسى بودند؛ آن كه ایستاد، معلم بود. این، هائى داشتند برنامهبرای معلمين و مدارس ها  خيلى

 .متعال حسنه است
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 محور دوم : تحوّل بنیادین آموزش و پرورش

  .ن شده استراه، مشخص و معيّ ى بحمداهلل امروز سند این تحول در اختيار آموزش و پرورش است و در واقع نقشهـ 

این  ، احتياج دارد.ها، به یك زیرساخت محكمها و باورها و حركات و خلقيات و امثال اینها، تغيير صحيح در دلتحول در انسانـ 

 .زیرساخت، آموزش و پرورش است

در همان  ها سال آمد؛ ما هم در طول دهجود ، بر اساس یك مبناى فكرى و اعتقادىِ دیگر به وجدید در كشور ما آموزش و پرورشِـ 

 ریل پيش رفتيم؛ كه خب، ریل درستى نبود. 

ند حقيقتاً اسالمى پيش ببرد؛ باید بتوا سبك زندگىِ هاى اسالمى حركت دهد؛ باید جامعه را بهسند تحول باید ما را به سمت هدفـ 

 واالى انسانى را به وجود بياورد. هاىخصلت ما در

 كنيم؛ این نقائص باید برطرف شود.ما امروز در خودمان، در خلقيات خودمان، در رفتار خودمان، نقائصى مشاهده میـ 

ك استعداد انبوه و سرشار است؛ این استعداد باید امكان بروز پيدا كند، جهت صحيح پيدا كند. ى ایرانى، ی استعداد بشرى در جامعهـ 

 .ناظر به یك چنين چيزى است ،این سند تحول

ى  وجه نباید در آن شتابزدگى باشد؛ با تدبر، با تأمل، با مالحظه هيچ سند تحول یك متنى است كه باید عملياتى شود، منتها بهـ 

 اید پيش رفت. صحيح جوانب ب

 .دیربازده استو زودبازده نيست؛ بلندمدت و مدت  كار، كار عميقى است. كارهاى عميق، كوتاهـ 

 ى الزم را نخواهد داد.  اگر شتابزده شد، آن وقت نتيجه .مثمر خواهد شدو اگر درست صورت بگيرد، ماندگار 

اگر چنانچه ميوه را قبل از اینكه برسد، «. 1هرضِاَ يرِغَبِ عِالزّارِها كَایناعِ قتِوَ يرِغَلِ ةِرَمَى الثَّنِجتَمُ: »ندفرموداميرالمؤمنين عليه السالم 

ى منافع آن بهره  برسد، بعد بچينيد تا از همه اید و زحمتتان هدر رفته است. بگذارید ميوه چيدید، در واقع چيزى به دست نياورده

 .ببرید

هاى تحقيقاتىِ متعددى الزم است كه براى بخشهاى این سند تحول، راهكارهاى اجرائى و عملياتى پيدا كند، تا حقيقتاً  شاید حلقهـ 

 وقت این قطار بر روى ریل حركت كند.  این ریل، صحيح گذاشته شود؛ آن

عاً دیر كار نشویم، قط به ها كارهاى خيلى خوبى شده است؛ اما آنچه نشده است و باید بشود و اگر امروز دستبحمداهلل در این سالـ 

 .خواهد شد، خيلى زیاد است

 

 آموزش و پرورش: یك مركز اساسی و مهم

 .است یك مركز اساسى و مهمها نيست؛  آموزش و پرورش یك دستگاه معمولى و عادى در عرض سایر دستگاهـ 

 رد.ى یك مجموعه تعبير ك به عنوان مركز ذخيرهیا  موتور یك قطار آن را به عنوان توانمی

 كند. فرق می هاى اجرائى دیگر به هر حال با دستگاه 

هاى مشابه  حتّى وزارتخانهشود پيدا كرد؛ ها نظير آن را نمی كار عمقى و بنيانى در این وزارتخانه به قدرى است كه در سایر وزارتخانه

 فرهنگى هم آن مقدار حساسيت و ظرافت و دقتى كه در این مجموعه الزم است به كار گرفته شود، ندارند. 

 

 دانشگاه فرهنگيان

 شود. مين ساخته میاینجا شخصيت معلّ .ى دانشگاه فرهنگيان خيلى مهم است مسئلهـ 

 مخاطب خود چيزى بدهد. و به متعلم  تواندم اگر شخصيت خودش ساخته نباشد، نمیمعلّ

 ها بكند.  هاى ممكن را از این دانشگاه ى پشتيبانى مربوط به آموزش و پرورش است، ليكن آموزش عالى باید همه اگرچه این دانشگاه
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 های درسیكتاب

 هاى درسى بسيار مهم است. ى كتاب مسئلهـ 

 ها پيشرفت داشته باشد. حتواى این كتابمو باید به طور مداوم و به تناسب نيازها، مضمون ـ 

هاى مبتنى بر سند تحول را در كل آموزش و پرورش وجود داشته باشد كه هم پيشرفتو چشم بينا هاى هشيارِ مراقب  دستگاهباید 

 ا را بسنجد. هاى درسى، نيازهى مواد درسى و كتاب هم در زمينه؛ بالفاصله اصالح كند كجا اشكال وجود دارد،تعقيب كند، ببيند 

 كنند. ها داخل می كنند، بعضىها خارج می گنجانيم؛ بعضىسالهاست كه ما یك مسائلى را در كتابها میـ 

و ساز؛ معارفى كه یك ملت را سربلند  ساز، معارف انسان اسالمى، معارف مدنى، معارف تمدنالهی و  از معارفمواردی ببينيم چه 

و ى مقابل است، تخدیر كننده  چه چيزهائى نقطه .ها را بگنجانيمهاى ما وجود ندارد، آنكتاب كه اگر درالزم است كند، پيشرو می

  .ها را حذف كنيمراه كننده است، آنگم

هاى درسى دختران در كتابممكن است فرض بفرمائيد :  ها را بگنجانيمها الزم است، آنها یا جنسيتچه چيزهائى به تناسب نسل

هاى پسران ممكن است چيزهاى دیگرى در ؛ و در كتابالزم باشد هادارى، تربيت فرزند و امثال این هاى خانه چيزهائى در زمينه

 .الزم باشد هاى با مسائل كار، زندگى و امثال این مواجهه

 د و باید این كارها انجام بگيرد.بانىِ دائم احتياج دار ها مراقبت الزم و دیدهاین

 

 رورشپشتيبانی مالی آموزش و پ

آموزش و پرورش را شود نمیتدبر كنند. و الزم است هم دولت، هم مجلس، براى پشتيبانى مالى آموزش و پرورش، به طور جدى تأمل 

 .ع داشت كه پيش برود، بعد هم توقّبه حال خود رها كرد

 

 

 وم : حماسه سیاسی و حماسه اقتصادیسمحور 

 .در آن نقش ایفاء كنندتوانند میاز مقوالتى است كه آحاد ملت « ى اقتصادى ى سياسى و حماسه حماسه»ـ 

 آید.  وجود نمى تا آحاد ملت نقش ایفاء نكنند، حماسه به

ى ملت، با نگاه  شته باشند؛ وقتى قاطبهها شوق و شور الزم را ندا ها تنبل باشند، بعضى ها ممكن است گرفتار باشند، بعضى البته بعضى

به توفيق الهى، این حماسه به وجود  شاءاهلل آید و ان مىى الزم را براى حركت داشتند، حماسه به وجود  انداز روشن، انگيزه به آن چشم

 خواهد آمد. 

 

 سازینقش آموزش و پرورش در حماسه

 آفرین است.  در این زمينه، آموزش و پرورش نقشـ 

ى خود را براى  تواند خانوادهاما می ؛آموزى كه هنوز در موقعيت قانونى براى رأى دادن نيست اى بسا دانشآموزان : نقش دانش الف(

 ورود در این ميدان، براى انجام مسئوليت، تحت تأثير قرار دهد. 

ى سياسى  ى حماسه كه مصرع برجسته، تى انتخابا شور، هم در این مسئلهاین تعداد كثير معلمين در سرتاسر كب( نقش معلمين : 

 .آفرینى كنند توانند نقشمی مدت است،ى اقتصادى كه یك چيز بلند هم در بخش حماسه ،است

 

 های مختلفسازی در بخشنياز به حماسه

  .جهش پيش برویمهاى مختلف نياز دارد. ما باید با سازى در بخش كشور و ملت بزرگ ما با اهداف و آرمانهائى كه دارد، به حماسهـ 

 .ى استعدادى كه دارد، در طول دوران طوالنى اختناق عقب ماند این ملت با همهـ 

 هاى گوناگون فرهنگى و معرفتى شدیم. دچار آفت ؛، از اقتصاد عقب ماندیم، از سازندگىى علم از جاده
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ى  ى گذشته بينيد كه در طول سه دهه د؛ و مىماندگى را جبران كن انقالب این فرصت را در مقابل ملت ایران گذاشت كه این عقب

 .انقالب، ملت ایران چه مهارتى از خود نشان داد، چه پيشرفتى كرد

هاى علمى است كه مجامع جهانى اش پيشرفت هاى ملت ایران در این سه دهه، متناسب با سى سال نيست؛ یك نمونهپيشرفت

 هم كردند.  كه اعتراف ها اعتراف كنندندارند كه به آن اى چاره

ى  ، در زمينهى اجتماعى ى سياسى، در زمينه در زمينه : كندهائى هم هست كه دشمن نباید اعتراف كند، اعتراف هم نمییك بخش

دانند بگویند، كه مبادا ملت ما ا در تبليغاتشان، مصلحت نمیها را دشمنان معمومى؛ این بصيرت ى آگاهى و سازندگىِ كشور، در زمينه

 تشویق كنند.به پيشرفت این كار را 

حفظ كند، بالشك زمان زیادى طول نخواهد كشيد كه در ها ی زمينهدر همهاگر ملت ایران همين سرعت و شتاب پيشرفت را ـ 

 .ى خود قرار خواهد گرفت اه شایستهجایگ

 .كندهاى اجرائى ارتباط پيدا می بخش مهمى از آن به مدیران كشور در زمينهو له با آموزش و پرورش خش زیادى از این مسئب

 .كندحساس میدر نظر هر انسان بصيری ها است كه مسائل كشور را این

 آید. ها به وجود نمىها است كه حماسه الزم دارد. بدون حماسه، این جهشاین

 جائى هم كه مردم مشاركت داده شدند، این را امتحان كردیم. در هر و ما در دوران دفاع مقدس 

ى اقتصادى هم باید این را ملت ایران به چشم ببيند؛ و بخش زیادى از این، به  ى سياسى و حماسه ى حماسه شاءاهلل در زمينه ان

 .ى شما معلمين عزیز است عهده

 

 دعا

روز  يشه بر سر شما معلمين عزیز و مسئوالن آموزش و پرورش باشد و روزبهشاءاهلل دست خداى متعال و حمایت الهى هم اميدواریم ان

 .تر براى كشور ما و ملت ما به حساب بيایداین درخت پربار و پربركت، مبارك
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