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  المعلم أسوة

  طهران: المكان
  .يوم العامل العالمي: المناسبة
  .العمال والمعلمينجموع غفيرة من  :الحظور
  .م٠٣/٠٥/٢٠٠٩. ق٨/٦/١٤٣٠.  ش١٣/٢/١٣٨٨: الزمان

٤٣٢١� �
أهنئ المعلمـين   واألخوات الذين تفضّلوا بالمجيء     وأرحب بجميع اإلخوة    

كمـا أحيّـي ذكـرى      .  العامـل  أبارك للعمال األعزاء يـوم    واألعزاء بيوم المعلم    
 المرحوم آية اهللا الـشهيد  -المعلم الرائد في هذا الوادي واألستاذ الشهيد العظيم   

  .ثورتناو شعبنا ي الذي له حق كبير عل-مطهري 

ـ ين الفئت يلقد قيل الكثير من األحاديث المناسبة حول هات        ن أعنـي  ين المهمت
ريحتين تعدان من أكثـر شـرائح       ب أن هاتين الش   يال ر و. العمالوفئتي المعلمين   

إن المعلمين هم صناع اإلنسان؛ أعني      . مستقبلهوالمجتمع تأثيراً في حاضر البلد      
المعلمـون فـي    و. التعلـيم واإلنسان المتمتـع بالتربيـة      والرائد  واإلنسان السامي   

الدرجـة األولـى لعـالم الخلقـة         وذوالحقيقة هم الذين يعدون العنصر الرئيسي       
 -الرقـي   ومحورياً لجميـع حـاالت التقـدم        ور وجوده شرطاً رئيسياً     الذي يعتب و

إذا كان  و. كفوءاًوهم من يجعل هذا العنصر مثمراً       و -المعنوية   وسواء المادية أ  
مكرماً، فإن هذا التكريم ال يخـتص       ومجتمع المعلمين في بلد من البلدان معززاً        
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إن إكرام المعلمين   . نساناإلوالتقدم  والرقي  وتكريم للعلم    وببعض الناس، بل ه   
ـ    وإن هذه األحاديث    . تملقوفي البلد ليس مجرد مجاملة       أن  واألقوال معناهـا ه

تطلق هـذه األحاديـث مـن       . التربيةوالتعليم  ويعرف عموم الجماهير قدر العلم      
إن الشعب الذي ال    . الدرسومبدعي العلم   والمعلم  وأجل إكرام قاعات الدرس     

أهمية الثقافة، سيتعرض للمخاطر مهما حقق      والمعلم  والتربية  ويعرف قدر العلم    
  . الهزيمة، مهما أحرز من تطور ماديوكما سيظل عرضة للسقوط . من إنجازات

أن كل ما يحصل عليه أي بلد من  واألول ه : تكريم العمال يعود إلى سببين    
ـ   . الثراء، يعود إلى سعي العمال    والمادي   والنم الـذي ينـتج الثـروة       والعامـل ه
إذا لـم يكـن هنـاك عامـل، فـإن مـساعي جميـع               . االقتـصادي  وق النم يحقو

. احيــالمفكــرين االقتــصاديين، ســتذهب أدراج الروالمبــرمجين والمخططــين 
تطـورات علـم    وبـرامج   واألهـداف   وق كافة األفكار    يسي في تحق  يالعامل الرئ و

لذلك للعامل حق كبير في رقاب كل أبناء        . يد العامل واالقتصاد بصورة عملية ه   
  .الشعب؛ ألن نتيجة عمله هي التي تنظم حياة الناس عملياً باطراد

أن تكـريم العامـل، تكـريم        والسبب الثاني الذي نكرم العامل من أجله، ه       
کم من الخسائر سببته البطالة؛ سواء أكـان سـبب          . للعمل؛ إن العمل مهم للغاية    

ب عـدم   عجز الفرد عن العمل بسب     وعدم سعي الشخص، أ   وهذه البطالة الكسل    
فالـسبب الحقيقـي    . عبـادة حقيقيـة   وإذن العمل يعتبر قيمة     . توفر فرص العمل  

  . لهذا نحن نكرم العامل من أجل تكريم العمل. العمل والواقعي لتقدم البلد هو

هذا ال يعني عدم أهمية     . العمال، هما شريحتان مهمتان للغاية    وإن المعلمين   
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لها وفعالة  وإنتاجية  واصر خالقة   الشرائح األخرى؛ أجل، كل مجموعة تتمتع بعن      
منزلتها الخاصة؛ لكن االهتمام بهـاتين الـشريحتين، يحـول دون تجاهـل كبيـر         

من الذي يجب عليـه االهتمـام؟ إنهـم         و. الشعبوخسائر فادحة قد تعم البلد      و
علـيهم  . جميع أبناء الشعب في الدرجة الثانيـة      والمسؤولون في الدرجة األولى     

العمـال أنـاس    وإن المعلمـين    . امل، ألنهما يمثالن قيمة   العومعرفة قدر المعلم    
  .العزيز عند اهللاويبذلون أعمارهم في العمل الكريم 

كذلك األعـوام   وعشرين عاماً   وألقينا نظرة على عمر الثورة البالغ واحداً         ول
 فـسنالحظ أن دور     - خاصة الـسنة األخيـرة منهـا         -األخيرة قبل انتصار الثورة     

ـ     مواصـلة طريقهـا    وان دوراً أساسـياً فـي ظهـور الثـورة           هاتين الـشريحتين ك
لم يكن المعلمون، لما حضر هذا العدد الهائـل مـن التالميـذ              وفل. انتصاراتهاو
فيما يتعلـق ببنـاء البلـد؛ إذ إن         وعرصات الثورة   والشباب في ساحات القتال     و

لقـد قـدم العديـد مـن المعلمـين          . المعلمين هم الذين قادوهم إلى الحـضور      
كمـا أن العمـال نجحـوا فـي     . صاروا هكذا أسوة لتالميذهموت حقيقية   تضحيا

فـي فتـرة   وبعد انتصار الثورة أ واختباراتهم سواء أكان ذلك قبل انتصار الثورة أ     
هؤالء حضروا فـي الـساحة راضـين        . الساحات المختلفة  والحرب المفروضة أ  

صـلة هـذا    لم يسمحوا بإغالق أبواب المصانع، حتى تمكنـوا مـن موا          وبالقليل  
وصلنا إلـى مـا نحـن       وعشرين عاماً   والوعر على مدى واحد     والطريق الصعب   

  . لذا فقد نجحت كلتا الشريحتين في اختبارهما. ه اآلنيعل

إن إحدى اإلنجازات المهمة لكلتا الشريحتين، هي مكافحـة الـذين كـانوا             
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كمـا يعلـم    و. المعاملوالمصانع  والصفوف أ ويريدون إغالق أبواب المدارس أ    
البعض منكم، كانت هناك جهـود حثيثـة تُبـذل لـتعم الجمهوريـة اإلسـالمية                

أرادوا أن  . فمن الذي وقف صامداً أمامهم؟ إنهم هم العمال       . اإلضرابات العمالية 
لكـل  و. يغلقوا أبواب المدارس؛ فمن الذي وقف في وجوههم؟ إنهم المعلمون         

مـرء اليـوم أيـضاً      يـسمع ال  و. الوضع اليـوم  وهكذا ه و. هذا أجر جزيل عند اهللا    
القـوانين  وبعض المراكز يستغلون بعض القـضايا       وهمهمات بأن بعض األفراد أ    

يبذلون مساعيهم بصورة منظمة علّهم يستطيعون شل الحركة العمالية         والذرائع  و
إنهم ال يهتمـون    . هل تعلمون ما الذي سيحل بالبالد؟ هذا ما يريدونه        ! في البالد 

يهم إليقاف هذه الحركة الصعبة التي انتهجتهـا        هم يبذلون مساع  . بحقوق العمال 
المسؤولون الذين يتقدمون إلـى األمـام بفـضل جهـودهم المـضنية             والحكومة  

مواجهتم كل هذه المؤامرات المتراكمة من قبيـل العقوبـات   وتوكلهم على اهللا   و
كيف يتـسنى   . زرع العقبات والمخالفات  وخبث االستكبار العالمي    واالقتصادية  

يفصلون بـين العمـال     و يسمحون للعمل أن يأخذ مجراه في البلد         لهم ذلك؟ ال  
إذا لم يكن فـي المجتمـع االنتعـاش         . يصيبون مجتمع العمال بالشلل   والعمل  و

الثروة، فإن أول من سيلحقهم الضرر هم       وإذا لم يكن إنتاج العلم      واالقتصادي،  
إن . العـدو هذا ما يريده    و. المحرومة خاصة شرائح العمال   والفئات المستضعفة   

لكـن  . ال يـروا العـدو  والبعض يحاولون اليوم بكل سذاجة أن يغضوا أبصارهم   
ـ ال يكف عن العمل      والعد ه إليقـاف حركـة الجمهوريـة       ي منتهـى سـع    يسعوي

التظـاهر بـدعم هـذه       والـصخب الـسياسي، أ     واإلسالمية؛ سواء بالـدعايات أ    
جمهوريـة  إنهم يبذلون هممهـم لـشل حركـة العمـل فـي ال            . تلك والشريحة أ 
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إن قـضية  . ة يبذلون جهودهمالحكومواليوم فإن المسؤولين   و. إيقافهواإلسالمية  
ينبغي على المسؤولين أن يوفروا مئـات اآلالف        . العمل هي من أهم قضايا بلدنا     

من فرص العمل كل عام لكي يتمكنوا من دفع الشباب الـذين تـوفرت لـديهم             
إن إنتاج العمل ليس بـاألمر اليـسير؛ يحتـاج إلـى            . الكفاءة الالزمة على العمل   

. ق هذه األعمال  يرغبون في تحق  ي هناك البعض ال     . فراغ بال  يإلوسعي  وتخطيط  
إن األعداء يـستهدفون    . الذين يحرضهم األعداء  وفمن هم هؤالء؟ إنهم األعداء      

في الحقيقة فإن نوايا األعـداء الـسيئة لـم          و. الشرائح التي تعاني من المشكالت    
ـ أصـيبت نوا  والعمالي  وتنجح حتى اليوم في التغلب على مجتمعنا الثقافي          اهم ي

على األعداء أن يعلموا أن الفشل      و. الفشل في استغالل هذين المجتمعين كأداة     ب
علـى  و. ضاً؛ غير أن ذلك بحاجـة إلـى الـوعي         يسيكون حليفهم في المستقبل أ    

الطلبـة  والتالميـذ   والعمـال   والمعلمـين   وعلى الشباب   . الجميع التحلي بالوعي  
كمـا أن علـى     . األعـداء يدركوا ما الذي يتابعـه      والجامعيين أن يتحلوا باليقظة     

هناك العديد مـن البـرامج؛      . مختلف المسؤولين أيضاً بذل مساعيهم    والحكومة  
ـ نسأل اهللا تعالى أن     و سـتحل  وتتقـدم إلـى األمـام       وتم تنفيـذ هـذه البـرامج        ي

  .المشكالت تدريجياً

أن بلدنا يمر بمرحلة اقتصادية     . إنني أود أن أقول جملة واحدة للمسؤولين      
الرفاهيـة إن   والحريـة   وع أن يصل إلى مرحلة فيها االنفتـاح         صعبة، حتى يستطي  

حتى يكون بوسع الجماهير االستفادة من مصادر هذه الطبيعة العظيمـة           وشاء اهللا   
نحـن نحتـاج   . هذه اإلمكانيات الكثيرة التي توجد في بلدناوعطاياها  ومواهبها  و

ركة تقدم البلد   إلى المساعي الشاملة؛ إال أن إحدى اآلفات التي تهددنا خالل ح          
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تنميته العامة في هذه المرحلة، هي ازدياد الفوارق بـين الطبقـات إثـر بعـض           و
هناك البعض يفكرون فـي     . عليهم أن يحذروا كثيراً من هذا     . السياسات الخاطئة 
هـؤالء هـم الـذين ال يفكـرون فـي الـشرائح المظلومـة               . مصالحهم فحـسب  

ال يفكـرون إال فـي ملـىء    ولـد  ال في مستقبل الب   وال في الفقراء    والمستضعفة  و
علـى  . جمع الثـروات ألنفـسهم مهمـا أمكـن        وفي حياتهم الشخصية    وجيوبهم  

األجهزة المسؤولة أن ال تـسمح لهـم أن يعملـوا دائمـاً علـى زيـادة الفـوارق              
إذا كان فـي البلـد      . إن العدالة االجتماعية هي األساس    . الفواصل بين الطبقات  و

دالة اجتماعية، فإن هذا االزدهار االقتـصادي       لم تكن هناك ع   وازدهار اقتصادي   
تالحظـون أن   ولن يزول الحرمـان؛     والمستضعفين  ولن يصب في صالح الفقراء      

هناك المـصانع الكبـرى التـي    وهناك في العديد من البلدان فيها ارتفاع اإلنتاج        
الثروة التي تنتج؛ لكن الحرمان ال يزال موجوداً في تلك البلدان؛ خاصة            وتعمل،  

أنـتم علـى    ونونـه لنـا أنـا       يمـا يب  و. الغربية المتقدمة ونفس البلدان األوربية    في  
الجانب المشرق من أوضاع هذه      ومن خلف آالت التصوير، ه    وشاشات التلفاز   

الحرمـان  والجـوع   وصـور المـرارة     وإنهم ال يعرضون األحياء الفقيـرة       . البلدان
الحدائق وع الواسعة   الشواروالحسرات فيها؛ بل يكتفون بعرض مشاهد المباني        و

ـ االزدهار االقتصادي، مـن غ    وتحقق التقدم الصناعي     وفل! غيرهاوالكبرى   ر أن  ي
بلدان أخـرى   وتتوفر العدالة االجتماعية، فستكون النتيجة هي حالة تلک البلدان          

نحن ال نريـد االزدهـار االقتـصادي فـي المجتمـع            . هي أسوء حاالً من األولى    
طبعـاً ال نقـول     . العدالة االجتماعية معـاً   وتصادي  بل نريد االزدهار االق   . فحسب

يجب أن تكون هناك عدالة اجتماعية دون االزدهـار االقتـصادي؛ ألن العدالـة              
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االجتماعية ليست عامالً مهماً في المكان الذي ليس فيه االزدهـار االقتـصادي؛             
إلـى  إذا كانت العدالة االجتماعية . حيث إن المجتمع ال يحقق الرفاهية المطلوبة  

ال يمكننا عـدم مراعـاة      . جانب التقدم االقتصادي، فإن المجتمع سيكون مزدهراً      
  .العدالة االجتماعية

ينبغي عليهم مـنح الفرصـة      . إن المسؤولين هم الذين يمكنهم إدارة األمور      
 إنتاج الثـروة   ألن -القانوني  وللبعض حتى يكون لهم النشاط االقتصادي السليم        

 لكن يجب الحيلولـة دون اسـتخدام األسـاليب          -سالم  ليس أمراً مذموماً في اإل    
فهـذا  . استغالل الثروات العامـة   والمكر  والخداع  واجتناب التزييف   والالشرعية،  
المكافـآت  وإن الـبعض مـن هـذه الرواتـب          . يجب تقليل الفـوارق   . غير جائز 

التي هـي أيـضاً مـن بيـت         و -اإليرادات التي يحصل عليها بعض األشخاص       و
إن الذين يستفيدون من األمـوال  . ال قبولهاوال فهمها ومكن تبريرها  ال ي  -المال  

قيمة ما يفعلونـه مـن      وبيت المال، عليهم أن يأخذوا منها على قدر         والحكومية  
الحقيقة أن الثورة اإلسالمية حطمـت      . ال يمكن للبعض أن يأخذوا كثيراً     . أعمال

رة كانـت الفـوارق بـين    فقبل الثو . تربية الطواغيت في هذا البلد    وصنم الفوارق   
لم يكن أحد يتجرأ على أن يقول شـيئاً عـن     . هيالغني أمراً ال يمكن تفاد    والفقير  

لكن علينـا   . مهدت طريق العدالة االجتماعية   ولقد جاءت الثورة اإلسالمية     . هذا
يخططون، أن يأخذوا   ويتخذون القرارات   وعلى الذين يسنون القوانين     . أن نعمل 

عرض تلفزيون الجمهورية اإلسالمية قبل عـدة       . بنظر االعتبار العدالة االجتماعية   
أيام مشهداً إلحدى المدارس في إحدى القرى في بوشهر جعلني أشـعر بـاأللم     

فهذا العدد من الشباب في جزء من هذ البلد يـذهبون إلـى مـدارس               ! في قلبي 



 

٨ 

ونه بهذه الظروف الصعبة؛ بينما تالحظون على بعد مسافة وسط البحر، ماذا يفعل           
إن هذا ليس أسلوباً صـحيحاً فـي نظـام الجمهوريـة            ! بالثروات غير المشروعة  

علـى  و. على المسؤولين أن يراقبوا هذه األمور     . أسلوب خاطئ  واإلسالمية بل ه  
تـسهيل  وعلى المسؤولين متابعـة العدالـة       . الجميع أن يقوم بواجبه بشكل دقيق     
أقصد الذين أنقذوا هـذا     . الحفاةوالمحرومة  وأمور العيش للطبقات المستضعفة     

إذا هدد خطر هذا البلد مـرة أخـرى ال سـمح اهللا، فـإن             وام المحن،   يالبلد في أ  
هـؤالء المـوظفين الـذين      وهذه الشرائح المستضعفة    والمعلمين  وهؤالء العمال   

يلبسون قلوبهم علـى    ويتمتعون بأقل مستويات الدخل، هم الذين يهبون للدفاع         
  .الدروع

ـ  والمعلمون أ  و سواء العمال أ   -لشعب المختلفة   على كافة شرائح ا     وموظف
 أن يحاولوا أداء عملهم على أحسن وجه إن شاء اهللا مـع             -القطاعات المختلفة   

  . على المسؤولين أيضاً أن يشعروا بالمسؤوليةوالدقة؛ وتحليهم بالوعي 

إلى ما قدر اهللا له؛ أعني قمـة        ونسأل اهللا أن يصل هذا البلد إلى ما يستحقه          
  .إلهياً ومعنوياً أ والسعادة إن شاء اهللا؛ سواء دنيوياً مادياً أ

أن يساعدنا في سبيل أداء الواجبـات؛       ونسأل اهللا تعالى أن يعرفنا واجباتنا؛       
نتمنى أن تـشملكم تفـضالت      . االنحرافويمنعنا من العوج    وأن يأخذ بأيدينا    و

ملنا جميعاً بأدعية ذلـك     نسأل اهللا أن يش   و) أرواحنا فداه (اإلمام المهدي المنتظر    
  .الكريم

 .بركاتهورحمة اهللا والسالم عليكم و


