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ملعلم الذي يصادف ذكرى استشهاد الشهيد مطهري، التقى صباح يوم األربعاء  ايوممبناسبة 
 عدد من األساتذة والتربويني باإلمام اخلامنئي حيث شدد مساحته على أنّ اصطفاف ١/٥/٢٠١٩

العدو اليوم حريب يف ااالت السياسية واالقتصادية والفضاء االفتراضي وينبغي على الشعب أن 
 مناسبة ملواجهته ولفت قائد الثورة اإلسالمية إىل أن مؤامرات العدو ودعاياته يشكّل اصطفافات

الواسعة الرامية إىل إهلاء األذهان سوف ترتد عليه وأن الشباب سيشهدون هزمية أمريكا وتركيع 
 .الصهاينة

 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
أيب القاسم املصطفى حممد، وعلى آله احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا 

 .األطيبني األطهرين املنتجبني، ال سيما بقية اهللا يف األرضني
أبارك . أرحب بكم كثرياً أيها اإلخوة األعزاء واألخوات العزيزات، هذا اجلمع احملترم والعزيز جداً

 املسؤولني احملترمني يف وزارة يوم املعلّم أو أسبوع املعلم لكم مجيعاً أيها األعزاء احلاضرون ولكلّ
التربية والتعليم، واملعلّمني األعزاء، واملوظّفني الكرام، وللوزير احملترم ولكلّ املعلّمني يف مجيع أحناء 

 .البالد
حول أهم موضوع حضاري ] تدور[أنها : هلذه اجللسة بنظري أمهيتها، وذلك ألسباب متعددة منها

والتعليم، ومنها أنّ يوم املعلّم هو يف األساس يوم مقترن باسم الشهيد بالنسبة لنا أال وهو التربية 
لقد كان شهيدنا العزيز املرحوم . والشهادة، وألسباب خمتلفة أخرى سوف أعرض هلا يف ثنايا الكالم

كان يفكر بنحو جيد، . معلّماً خملصاً باملعىن احلقيقي للكلمة) رضوان اهللا تعاىل عليه(الشيخ مطهري 
 ويتكلّم بنحو جيد، ويتابع بطريقة جيدة، ومل يكن من أولئك الذين يتكلّمون فقط ليسقطوا ويبني
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كنا نشاهد عن كثب كيف كان يتابع بإخالص، رسوخ أفكاره اإلسالمية العميقة يف . التكليف عنهم
أذهان شباب ذلك العصر، مع كلّ القيود والظروف القاهرة اليت كانت موجودة آنذاك، وقد 

هذه الشهادة هي إمضاء وتصديق مؤكّد من قبل احلق . شهد يف هذا السبيل، وهذا أمر مهماست
   .املتعال على سجلّ أعمال هذا الشهيد العزيز

حسن، شرحية املعلّمني شرحية شريفة وحمترمة حقّاً، والسبب أنّ الرصيد اإلنساين بالنسبة لبلد ما، 
مبعىن أنكم إذا كنتم متتلكون األموال لكنكم تفتقرون . وحضارة ما، وشعب ما أهم من كلّ األرصدة

مثل هذه البلدان الثرية اليت ترون أين ] متاماً[إىل الرصيد اإلنساين املعترب فلن حتقّقوا أي نتيجة تذكر؛ 
تنفق أمواهلا، وإىل يد من  تذهب؟ فجيوم الواسعة املليئة باألموال توضع بنحو سفيه جداً حتت 

لديهم أمواالً وليس لديهم ] هذا بسبب أنّ[ خائنة لإلنسانية؛ نتيجة أي شيء هذا؟ تصرف أيٍد
إذا ما . إنسان، لديهم املال وليس لديهم مفكّرون وال طاقات إنسانية، وأرصدم اإلنسانية ضعيفة

 .توافرت لنا مصادر جوفية كبرية من دون أن تتوفر لنا طاقات وقوى بشرية فلن يكون يف ذلك فائدة
لقد كانت بالدنا نائمة على حبر من النفط، ومل نكن نعلم بذلك، ومل نكن حنسن شيئاً، فما كانت 

، جاءوا وسيطروا على ]لذلك[النتيجة؟ النتيجة كانت أنّ الذين يعلمون باألمر، ويتقنون الفن الالزم 
فترة احلرب اليت حضارم ويشغلون مصانعهم، وخالل ] به[فكانوا يأخذون نفطنا ويشيدون . نفطنا

هكذا كان . انتصارام، وكانوا ال يعطوننا سوى القليل منه] لتحقيق[قامت استفادوا من هذا النفط 
حسن، أنتم اآلن تنتجون . وهذا نتيجة عدم االستثمار يف املصادر اإلنسانية. الوضع يف زمن الطاغوت
 أنتم الذين تربوم وذّبوم !الحظوا أين تكمن أمهية هذه العملية. هذه الطاقات اإلنسانية

أنا لست من أهل اامالت، وما قلته عن تأثري املعلم على الطالب اجلامعي أو تأثريه يف . وتنشئوم
التربية والتعليم، على مدى سنني طويلة نابع من هذا الشعور ومن هذه القناعة، وهي أنّ للمعلّم مثل 

أنتم مؤسسو احلضارة اجلديدة، ألنه إذا مل تكن هناك طاقات أنتم يف الواقع املؤسسون، . هذا الدور
الحظوا، . أنتم جماهدون يف ساحة املعركة ضد اجلهل واألمية. إنسانية الئقة ومعتربة فلن تقوم حضارة

إنكم جبهادكم خترجون الشاب والطفل واحلدث من وادي األمية والظلمات إىل وادي النور والعلم، 
أنتم يف الواقع تصنعون اهلوية الثقافية، وصناعة اهلوية قضية على جانب كبري جداً . بةوهذه عملية صع

من األمهية؛ صناعة اهلوية لألفراد يف اتمع قضية بالغة األمهية، ومن املهم جداً أن يشعر األفراد 
أساس الثقافة، وإذا مل احلضارة قائمة على . هوية اإلنسان بثقافته ومبعلوماته وبأسلوب حياته. ويتهم

 .تتوفر الثقافة القوية الغنية فلن تظهر احلضارة مبعناها املصطلح الشائع
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من أين . ما هي الثقافة؟ إنها جمموعة العناصر البانية واملكونة لفكر اإلنسان وسلوكه، هذه هي الثقافة
 الكونية، وطبيعة فهم اإلنسان تنبع هذه الثقافة؟ الثقافة بدورها تعتمد على الفكر والتفكري والرؤية

 .هذه هي الركائز األساسية للثقافة واحلضارة. وااميع البشرية للعامل والوجود واخللقة وما إىل ذلك
أيها األعزاء ـ إلتفتوا جيداً، خاصة املسؤولني األعزاء احملترمني احلاضرين هنا ـ فهنا تتجلّى      

 هذه اخلاصة بالتربية والتعليم وما شاكل، تتضمن فصالً ٢٠٣٠ ، فالوثيقة ٢٠٣٠خطورة الوثيقة 
وهنا لب الكالم، حيث جيب على النظام التعليمي أن يعلّم الطفل . مهماً يتعلّق بالتربية والتعليم

هذا هو لب الكالم يف الوثيقة . أسلوب احلياة وفلسفة احلياة على أساس الركائز واملباين الغربية
ذا؟ معناه أنّ عليك، أنت اإلنسان املتدين، احملب لوطنك وبالدك وملستقبلك، فما معىن ه . ٢٠٣٠

 هنا موضع االستماع واإلصغاء وليس موضع رفع .أن تنتج يف صفوفك التعليمية جنوداً للغرب
 كل هذا اإلصرار ويعملون ويسعون ٢٠٣٠وهلذا يصرون على الوثيقة . الشعارات، إلتفتوا جيداً

فاألوامر . هذا هو معناها. كريسها يف العالقات داخل البلدان مبا يف ذلك بلدناخفية وعالنية لت
والتوصيات واملالحظات األساسية املوجودة يف هذه الوثيقة للتربية والتعليم، تتمثّل يف أنّ التربية 

وم والتعليم جيب أن تنظم العالقات الفكرية للتالميذ حبيث تكون فلسفة حيام وأساس حيام ومفه
وهذا ما قلته، أن تعملوا هنا على إنتاج جنود . احلياة يف أنظارهم متطابقة كلّها والتفكري الغريب

لربيطانيا وفرنسا وأمريكا وسائر هؤالء املتوحشني املرتدين لربطات العنق املتظاهرين باألناقة 
يقال هلم . لبشر بدم بارداملتصنعني، هؤالء أنفسهم الذين يقتلون البشر بدم بارد، ويعينون على قتل ا

يعلمون ما الذي تفعله السعودية يف اليمن ومع . ملاذا تساعدون السعودية؟ يقولون ألننا حباجة ألمواهلا
على هؤالء أن جيلسوا هناك، وعلينا حنن هنا يف إيران ويف بلدان آسيا وغرب آسيا . ذلك يساعدوا

 . ٢٠٣٠هذه هي الوثيقة . مني والرعاياوالبلدان اإلسالمية أن خنرج هلم اجلنود والداع
حسن، هناك نقطة جيب أن حتظى باالهتمام حتماً، هي أن جمتمع املعلّمني والعاملني يف الشأن التربوي 

إلتفتوا جيداً، . قد أجنز أعماالً كبرية خالل هذه األعوام األربعني من الثورة؛ لقد أجنزوا أعماالً مثمرة
هذا . ة والتعليم وكأنها عدمية القيمة واألمهّية ألسباب سياسية متنوعةالبعض يريدون تصوير التربي

أنا حتماً على علم بالنواقص املوجودة يف التربية والتعليم، . ليس من اإلنصاف وهو خمالف للواقع
أيضاً وأعلم املسافة الفاصلة بني التربية والتعليم احلاليين وبني احملطة املنشودة املطلوبة، لكنين أعلم 

لقد أجنزت . املسافة الفاصلة بني التربية والتعليم احلاليين وبني الوضع املؤسف الذي كان قبل الثورة
هؤالء . التربية والتعليم خالل حقبة الثورة وطوال هذه األعوام األربعني من الثورة أعماالً عظيمة
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النانو ضمن البلدان اخلمسة العلماء على اختالف جماالم الذين جعلوا بالدكم من حيث تقنيات 
وجيل الثورة الثالث والرابع ]. احلالية[التربية والتعليم ] مؤسسة[األوىل يف العامل، تربوا ونشأوا يف 

الذين مل يشهدوا اإلمام اخلميين وال فترة الدفاع املقدس، ومل يعايشوا الشهداء املعروفني يف حقبة 
بات بوجه العدو، ويصرون على الذهاب للدفاع عن املراقد األعوام الثمانية، يقفون اليوم بقوة وث

هذا التحفّز للجهاد . الشريفة، ويذهبون ويدافعون، فيستشهد بعضهم، ويبقى البعض منهم ويعودون
فأن . ليس بالشيء القليل، فمن الذي ربى هؤالء؟ التربية والتعليم هي اليت ربتهم، ويف هذا العامل أيضاً

الشباب يف عامل اإلنترنت، ويف عامل املفاسد األخالقية املتنوعة، ويف عامل الفضائيات، تربي مثل هؤالء 
من الذي ينظّم هذه املخيمات اجلهادية؟ من الذي . ويف مثل هذه األجواء هلو إبداع وإجناز كبري

ت يذهب إىل املخيمات اجلهادية؟ هؤالء الشباب هم الذين يذهبون، والتربية والتعليم هي اليت رب
لقد أُجنزت كلّ هذه األعمال العلمية الكبرية يف البالد، وتوجد يف اتمع كلّ هذه املظاهر . هؤالء

والعالمات احلقيقية للتدين ـ وقد قلت مراراً إنّ شباب اليوم يعيشون مع القرآن ومع دعاء الندبة 
لى األقدام وما شابه ـ ومع شهر رمضان ومع البكاء والتوسل والتضرع واملشي إىل كربالء سرياً ع

فأين كانت هذه األمور ومىت كانت؟ لدينا كلّ هذا العدد من الشهداء التالميذ، لدينا عدة آالف من 
التالميذ الشهداء، وكم لدينا من املعلّمني الشهداء، فمن الذي ربى وأنشأ هؤالء التالميذ الشهداء؟ 

فال تستهينوا بالتربية والتعليم يف عهد الثورة، . ذاالتربية والتعليم ه] جهاز[رباهم هؤالء املعلّمون و
 .[للثورة[فقد أجنزت الكثري من األعمال خالل املراحل املختلفة 

حتماً، هناك نواقص، وقد قلت إنّ النواقص كثرية وهناك عيوب، وإننا نسعى ملعاجلة هذه النواقص 
ملنشود للتربية والتعليم؛ أي أنّ هذا والعيوب حبول اهللا وقوته، وسنصل بفضل اهللا إىل ذلك املقصد ا

الشعب سيصل، وحني أقول نصل ال أقصد أنّ أمثايل سيصلون ألننا لسنا شيئاً؛ إنما هذا الشعب 
 .وهذه اموعة هي اليت ستوصل هذا النظام التربوي والتعليمي إىل ذلك املستوى املناسب إن شاء اهللا

التربية والتعليم أن يتمكّن من تربية أناس ] جهاز[على حسن، ذاك هو الوضع املنشود الذي نريده، 
علماء، أقوياء، عقالء، ورعني، متقني، عفيفني، كفوئني، مبتكرين، شجعان، من أهل املبادرة، ال 
خيافون األعداء وال خيشون التهديدات، وال يظهرون غفلة أو عدم إحساس باملسؤولية؛ عليها أن تربي 

ذا ما حصل هذا فسيصل هذا البلد إىل ذلك الوضع الذي متنيته وحتدثت عنه إ. أناساً من هذا النوع
أي إننا سنصل بعد عدة عقود ـ وقد قلت ذات يوم، . ووعدت به، وسوف يتحقّق ذلك إن شاء اهللا

بعد مخسني عاماً، وقد انقضت عدة سنوات منها ـ أي يف اخلمسني عاماً القادمة إىل مرحلة، حبيث 
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تربية مثل .  يف العامل اكتشاف حدود العلم اجلديدة سيضطّر إىل تعلّم اللغة الفارسيةإذا أراد شخص
هؤالء األفراد ومثل هؤالء الشباب هي الركيزة األساسية إليران الغد الشاخمة، والركن األساسي 

 .للحضارة اإلسالمية اجلديدة
تحول، حيث قدم السيد الوزير احملترم النقطة األوىل تتعلّق بوثيقة ال. حسن، سأذكّر هنا بعدة نقاط

 التحول أيها األعزة، مبثابة مد سكك قةیوث. تقريره، ووصلنا أيضاً تقرير مكتوب واطّلعنا عليه
وعلينا أن نقوم مبا من شأنه . ةحديدية، وهذا ما ميكنه أن يوصل التربية والتعليم إىل احملطّة املقصود

لغنا هذه الوثيقة، وهذا صحيح فقد أبلغوها لكن التبليغ ال يكفي حسن، قالوا لقد أب. حتقيق ذلك
قلت يف العام . فالتبليغ هو اخلطوة األوىل، وجيب أن نقوم بعمل يؤدي إىل إجراء هذه الوثيقة وتطبيقها

 والتعليم هذه الوثيقة، ويتعرفوا عليها، ويعوا ويفهموا ربيةاملاضي، اعملوا حبيث يقرأ العاملون يف الت
. الوثيقة وثيقة جيدة جداً وهذا ما حيتاج متابعة وعمالً. ا هو املفترض أن حيصل يف التربية والتعليمم

لن يتجاوز اهللا . الشيء األول الالزم والذي يعد حاجة أساسية هلذه احلركة والعمل هو الروح الثورية
 مجاهرينا وشبابنا؛ ال يتجاوز  الذين حياولون بأقالمهم وبألسنتهم إضعاف الروح الثورية بنيلئكعن أو

لقد حتقّقت هذه الثورة بفضل أرواح الناس يف هذه البالد، وهذه الثورة هي اليت . اهللا عن هؤالء
استطاعت إخراج البالد من حتت نري حكومة فُرضت على هذا البلد من قبل األجانب وكانت تعمل 

ثورة كان قد تعاقب على حكمها ملكان أعزائي، الدولة البهلوية اليت سقطت على يد ال. ملصاحلهم
اإلنكليز هم من جاءوا برضا، واإلنكليز واألمريكان هم من جاءوا مبحمد . رضا وحممد رضا: اثنان
 األجانبولكم أن تالحظوا كيف هي عالقة  احلكومة اليت تولّت مقاليد احلكم بواسطة . رضا

 .بشعبها، وكيف هي عالقتها بأولئك األجانب
ضا لوي ـ رضا خان ـ زمام السلطة بواسطة اإلجنليز، مث بعد ذلك، ومع بدء احلرب  استلم رلقد

وبسبب الضجيج الذي أثاره هتلر وما إىل ذلك، وألنّ طبيعة هذا الرجل كانت طبيعة هتلرية، احناز 
ني، وكانوا شيئاً ما إىل األملان ومال إليهم، فجاء باملعمارين واملهندسني األملان، ما أثار غضب الربيطاني

فهل هناك خزي وعار لبلد ولشعب أكثر من . هم الذين جاءوا به إىل احلكم، فأمروه بالتنحي؛ وتنحى
هذا، بأن يكون على رأسه شخص تأيت به الدولة الربيطانية، مثّ عندما مل تعد ترغب به وصار غري 

يطانيون لك برسالة بأنه عليك  بعث الربلقدال بأس، . مقبول لديها، تأمره باملغادرة، فيضطّر للمغادرة
فلو كنت رجالً، وإنساناً، ولو كانت فيك غرية ومحية، أو كان فيك مثقال ذرة من املروءة ! أن تغادر

لن أغادر، ودعهم يقتلوك؛ لكنه، قام وذهب إىل مرتل حممد علي فروغي الذي كان مسسار : لقلت
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فوضعوا . نعم، إنين على استعداد للمغادرة: وقال له وبينهم، نهالربيطانيني وعميلهم والواسطة فيما بي
فهل . حتت تصرفه سيارة، ليغادر إىل إصفهان ومنها عرب طرق خمتلفة، إىل البحر فركب السفينة ورحل

هناك عار أكرب على شعب ما من هذا؟ وجاءت الثورة وأطاحت ذا احلكم، واخرجت البالد من 
] نعم[فالروح الثورية هي روح هذا الشعب، . وضيعني الظاملنيحتت أقدام هؤالء الناس احلقراء ال

فهل سيعفو اهللا عن ذلك القلم الذي يضعف هذه الروح لدى الناس ويشكّك يف . روح هذا الشعب
 الثورة؟

الروح الثورية تعين أن ال ختافوا، وال . من أجل التحول يف التربية والتعليم ال بد من الروح الثورية 
، وال تتحفّظوا وحتجموا عن القيام باألعمال، فعندما تشخصون شيئاً، تعملون به، تأوا لشيء

أحياناً يقوم . لشكليةوتقدمون وتبادرون، ومتضون قدماً وال ترضون بالتوقّف؛ ال تقوموا باألعمال ا
مال بنحو ال، قوموا باألع. اإلنسان بعمل ينطوي على شيء من الشكليات واملظاهر، هذا سم قاتل

بالتأكيد، عندما أقول ال تتوقّفوا، وتقدموا . جاد، فهذه األمور جتعل التحول ممكناً وعملياً وحتقّقه
 للنقد العلمي إذا طرح عليكم، ال، أبداً، فمن واوسريوا، وبادروا وأقدموا، فال يعين ذلك أن ال تصغ

ثمينه ومعرفة قدره، والترحيب بالناقد األعمال واملمارسات الثورية اإلصغاء إىل النقد العلمي، وت
 .كانت هذه هي النقطة األوىل. والناقدين

 الثانية؛ يف منظومة التربية والتعليم، تشكّل مؤسسة البحث والتخطيط التعليمي قلب التربية النقطة
. يةالربجمة والتخطيط التعليمي شيء مهم للغا. فاهتموا ذا القلب وأكرموه وحافظوا عليه. والتعليم

أن تكون مطابقة للمناهج سةوينبغي للمتون التعليمية اليت جيري إنتاجها يف هذا املركز ويف هذه املؤس 
حتماً هم بدأوا بالعمل، وقد مسعت وتلقيت تقريراً يفيد بأنهم . هذا أمر الزم. املدونة يف وثيقة التحول

واملوعد والسقف الزمين الذي وضعوه يقومون ذا الشيء، لكن ينبغي إجناز العمل بسرعة وجدية، 
أننتظر اثين عشر عاماً .  هو سقف زمين غري مقبولتقارير،وهو إثنا عشر عاماً كما رفع إيلّ يف أحد ال

أخرى لكي تتطابق النصوص التعليمية مع وثيقة التحول؟ ال، فللساعات يف هذا الزمن دورها يف تقدم 
إثين عشر عاماً؟ ال، حددوا زمناً، وليكن قريباً، وضاعفوا من اتمعات، الساعة الواحدة، وحنن نقول 

 .املساعي واجلهود
 جيب على هذه املتون أن خترج الشاب بالنحو الذي ذكرت، ومن األمور اليت ينبغي أن تالحظ مث

فمعارف . حتماً يف هذه املتون هو رسائل الثورة ومعارف الثورة اليت ينبغي أن تدرج يف هذه املتون
] بل [اكل،ورة ال تكون فقط يف كتاب املعارف الدينية وما إىل ذلك، أو يف كتاب اآلداب وما شالث
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وقلت . ميكن إدراج معارف الثورة وإشاراا وعالماا، ودروسها يف كلّ املتون ومبناسبات خمتلفة
أثري يف التالميذ مراراً، قد يقول أستاذ الرياضيات أو أستاذ الفيزياء يف الصف كلمة يكون هلا من الت

هذا .  ينبغي إدراج معارف الثورةلذاأكثر من حماضرة ملدة ساعة واحدة ألقيها أنا، هكذا هو احلال، 
إذن، اهتموا بقضية مؤسسة البحث والتخطيط التعليمي وخذوها مأخذ اجلد، وأغنوها . أيضاً موضوع

 .بالكوادر العلمية الواعية احلسنة التفكري املتدينة الثورية
 أخرى هي قضية جامعة املعلّمني وجامعة الشهيد رجائي اليت أشار إليها السيد الوزير، نعم أنا وقضية

] جهاز[أيضاً على اطّالع بأنّ النسبة قد ارتفعت، وجيب أن ترتفع وال تزال قليلة، وال تزال تواجه 
أن ]  ذه اجلامعةقنيتحاملل[التربية والتعليم حاالت تقاعد واسعة، جيب أن تعوض؛ فينبغي لنسب 

تزداد، كذلك ينبغي رفع مستوى النوعية،  وينبغي أيضاً لنوع العمل الذي جيري يف هذه اجلامعة، 
اعملوا على . جامعة املعلّمني وجامعة الشهيد رجائي، أن يفضي إىل التربية الدينية والثورية للمعلّمني

 وباملعىن احلقيقي للكلمة معلمي دين أنفسهمن أن تستخدم املدرسة والصفوف من املعلّمني، من يكونو
وال ختضعوا لضغوط هذا وذاك، مسعت أنه متارس ضغوط أحياناً من قبل مراكز . وتقوى وورع وثورة

ويف هذا اخلصوص . السلطة املختلفة؛ ينبغي مراعاة نص القانون، وجيب أن تتحركوا طبقاً للقانون
 كبري من األمهية، فإنتاج النخب مهم جداً، وال جيب نبجاهناك مدارس املواهب املتألقة وهي على 

إضعاف مدارس املواهب املتألقة، فقووا وعززوا هذه املدارس ما استطعتم، كما ينبغي احملافظة على 
مكانة البالد يف األوملبيادات العاملية، وقد مسعت أن مستوياتنا قد هبطت يف حقول علمية عدة، يف 

هؤالء الشبيبة األوملبياديون .  والكيمياء، فيجب تاليف ذلك وتعويضهواحلاسوبء الرياضيات والفيزيا
من مفاخر البالد حيث يذهبون وينالون املراتب العليا يف العامل ويعودون، فال تسمحوا بوط مراتب 

 .هؤالء
للطلبة لقد قلت مراراً سواء .  آخر ونقطة أخرى قضية النشاط واحليوية يف البيئة الطالبيةموضوع

اجلامعيني، أو لعموم الشباب يف البالد، أو لتالميذ املدارس أنّ أجواءهم جيب أن تكون أجواء حيوية 
 النشاط نقوليتصورون أننا عندما ! ونشاط وحركة، والكثريون يفهمون هذا الكالم بشكل خاطئ

معىن النشاط أن . ليس هذا هو النشاط واحليوية. واحليوية فيجب أن يكون هناك دبك وعزف ورقص
يكون الطالب متوثّباً حيوياً، ال خامالً وال ذابالً، وذلك عن طريق الرياضة والربامج اإلضافية املفيدة 

 وهذا ما ينبغي أن تراقبوه أنتم ارس،واجلذّابة وما إىل ذلك، ال بتلك األمور اليت تسمع عن بعض املد
مسعت أنّ بعض . لى عاتق التربية والتعليم نفسهاأنفسكم وتتابعوه، أي إنّ مسؤوليته املباشرة تقع ع
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املدارس ليست ذا وضع جيداً من هذه الناحية، وبعنوان النشاط واحليوية متارس فيها بعض هذه 
 هذا الشاب متوثّباً حيوياً متفائالً متحفّزاً مستعداً علالنشاط هو أن تفعلوا ما من شأنه أن جي. األعمال

الضغوط الدراسية تكون أحياناً على . ل ويدرس مبثل هذا االندفاع واحليويةللعمل ممتلئاً بالطاقة ويعم
الضد من احليوية والنشاط، يف بعض املدارس يضغطون يف الدراسة على هذا احلدث أو الشاب إىل 

وقد تكون نواياهم حسنة إن . درجة جند أنه يذبل ويصاب بالكآبة، هذا ما يراه املرء يف بعض املدارس
، لكن البعض يقولون إنهم يقومون ذا األمر من أجل أن يذيع صيت مركزهم التعليمي يف شاء اهللا

قبل منا يف : فهم ال يفكرون يف الشاب، بل يف مركزهم التعليمي ليقولوا. امتحانات دخول اجلامعات
رتبة  دخول اجلامعات العدد الكذائي من الطالب، أو العدد الكذائي من الذين أحرزوا مامتحانات

أعتقد أنه ينبغي . يضغطون على الشاب واحلدث من أجل الصيت والشهرة. أقل من مائة وما شاكل
 .مهمةهذه أيضاً نقطة . التفكري يف هذه األمور، وهذه كلّها أمور حتتاج إىل عمل وتفكري ومتابعة

ا حتماً ال أديل أن.  قضية امتحانات دخول اجلامعات، وجيب أن تفكّروا يف هذا املوضوع أيضاًطرحت
بأي رأي، فأنا حقّاً لست خبرياً يف هذه املسألة، لكن ليجتمع خرباء التربية والتعليم ويفكّروا وينظروا 

 أم جيري تغيريها، هذا وهل ينبغي اإلبقاء على هذه االمتحانات أو إلغاؤها، وهل تبقى ذا النح
ن يف كلّ عام عن وجود مقاعد شاغرة يف واحلال أنّ اجلامعات تقول إنّ لدينا مقاعد شاغرة، ويعل

بالتايل اجتمعوا وفكروا تفكرياً صحيحاً عميقاً وعملياً مث نفذوا . اجلامعات وصفوفها الدراسية
 .واعملوا تبعاً لذلك وعاجلوا هذه القضية

على جانب كبري من األمهية هي قضية املعاونية التربوية وقد شددت على قضية ]أخرى [قضية
كانت هناك خطّة غري مكتوبة ـ . ة التربوية هذه يف هذه اجللسة نفسها يف األعوام املاضيةاملعاوني

 على هذا النحو عومل يكن الوض. وربما يكون بعض بنودها مكتوباً ـ تتجه حنو إلغاء املعاونية التربوية
ادت املعاونية يف السنوات األخرية، واحلمد هللا أنه جرى إجناز بعض األعمال يف هذا املضمار وع

تعاين املعاونية . التربوية للوجود والعمل، بيد أنّ هذا املقدار الذي حتقّق إىل اآلن غري كاف برأيي
 اإلنسانية املتحفّزة الثورية، أو من حيث رالتربوية من نواقص، سواء يف البنية اإلدارية، أو يف الكواد

سيد بطحائي هذه األمور إن شاء اهللا، من أجل املصادر املالية، وسوف يتابع الوزير احملترم حضرة ال
 .حتقّق املعاونية التربوية باملعىن احلقيقي للكلمة يف كلّ جوانب التربية والتعليم

إحدى تلكما النقطتني تتعلّق مبوضوع معيشة املعلّمني وهو ما .  هنا إىل نقطتني، مثّ إىل فكرة عامةأشري
ينبغي . م حمترم، وشريف وله عزته، وينبغي احلفاظ على عزة نفسهاملعلّ. مسعناه يف كلمة الوزير احملترم
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هناك .  معه عزة نفس املعلّمنخدشأن يكون التعامل يف خصوص املداخيل املالية للمعلّمني حبيث ال ت
أفراد ينتمون لتيارات وأحزاب سياسية خمتلفة، ويتحركون أحياناً مع األيادي الغريبة، يفكّرون ذه 

تلك قضية، لكن بصرف النظر .  وحياولون استغالل نقطة الضعف هذه ألغراضهم اخلاصةالطريقة
 .هذه نقطة.  نفسهزةعنها، ينبغي العمل بطريقة حتفظ كرامة املعلّم وع

 الثانية تتعلّق بالطلّاب والتالمذة املنكوبني بالسيول، ال تسمحوا بأن يتأخروا من الناحية النقطة
تعمري املدارس وبناؤها ـ وقد وعد املسؤولون بذلك وينبغي متابعة األمر ] ةقضي[الدراسية، فهناك 

 واحلق يقال، ميثلون لذين،جبدية إن شاء اهللا ضمن السياق الطبيعي، وعلى اخليرين من بناة املدارس ا
 الكثري من تياراً جيداً ومفيداً جداً يف البالد، أن يقدموا مساعدام إلجناز هذه املهمة، فقد دمت

على . املدارس وإعادة بنائها تتطلّب الكثري من اجلهد واملساعي وتتطلّب أيضاً الكثري من األموال
هذه قضية، وقضية أخرى هي أنه إىل حني إجناز . احلكومة أن تنجز هذا األمر مبساعدة الناس واخلريين

كن إقامتهم أو خميمام، أينما كانوا، هذه املهمة جيب أن ال يتأخر هؤالء التالميذ سواء كانوا يف أما
 .جيب أن ال يتأخروا عن دراستهم، فقضية الدراسة مهمة للغاية

 الفكرة العامة اليت قلت إنين أريد اإلشارة إليها فهي لتفخر مؤسسات العلم والتعليم والبحث أما
لكثري من املؤسسات البحثية العلمي يف البالد ـ وهي كثرية حبمد اهللا، فلدينا يف البالد حالياً ا

 يتعلّق بالتعارض بني اوالتحقيقية والعلمية وما شاكل ـ بأنها استطاعت إبطال الوساوس الكاذبة فيم
إنها وساوس عمل عليها عتاة العامل املاديون منذ قرنني أو ثالثة قرون ليثبتوا أن العلم ال . العلم والدين

رفوعة مرفرفة يف اجلمهورية اإلسالمية أكثر من أي مكان آخر، وراية الدين اليوم م. ينسجم مع الدين
البلدان العلمانية، البلدان اخلاضعة . ومن الناحية العلمية أيضاً يعد البلد من البلدان املتقدمة الرائدة

لدين إلمرة أمريكا، البلدان اليت تتبع سياساا السياسات الغربية األمريكية، هذه البلدان مل تتأخر عن ا
وقد مسعت أنّ أحد الصحفيني العرب كتب خياطب . فحسب بل تأخرت عن ركب العلم أيضاً

الفرق بينكم وبني إيران أنّ إيران تصنع مفاعالً نووياً وأنتم تبنون املالهي الليلية،هي ختصب : حكّامهم
 . مفخرة كبرية لبالدناهذه. اليورانيوم وأنتم توزعون اخلمور وتروجون للمفاسد الغربية يف جمتمعاتكم

 عشرات اآلالف من العلماء والباحثني واملفكّرين ـ سواًء يف اجلامعات أو يف املراكز العلمية اليوم،
األخرى ـ مشغولون بالعلم والتدريس والعمل؛ أقوهلا هذا عن اطّالع وعلم، هناك اآلالف، 

 إسالمية، يةن جداً، وذوو هوية دينوغالبيتهم من الشباب، ومعظمهم متدينون، وكثري منهم متعبدو
إنهم يبدعون، ويعلّمون، . وهوية إيرانية شاخمة، يعملون بدوافع وحمفزات عالية يف جماالت متعددة
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. وحيقّقون ويبحثون، وينتجون العلم، ويبتكرون التقنيات على أساس ذلك العلم يف خمتلف القطاعات
.  اليوم جيب أن تستمر لسنني طويلةالد احلركة القائمة يف البحتماً، ألنّ ختلّفنا كان كبرياً، فإنّ هذه

. ي حركة جيدة جداً ودؤوبة، لكن ينبغي أن تستمر لتتجلّى وتشاهد نتائجها بالكامل إن شاء اهللاأو
 .إذاً، هذه قضية

 مبعىن تطبيق املكتشفات العلمية على الصعيد.  قضية إتقان املهارات اليت سبق أن ركّزت عليهاوهناك
العملي وتنفيذها، وتعليمها للتالميذ والشباب والطلبة اجلامعيني، واملركز األساسي لذلك هو، 

إذا ما حصل هذا، . سةمبعىن أن األمر جيب أن يبدأ من الثانوية ومن املدر. بالتأكيد، التربية والتعليم
كتشفات العلمية على انبعثت روح اكتساب املهارات لدى الشاب، أي إذا تعلّم كيف ميكنه تطبيق امل
 .الصعيد العملي، فسوف يستتبع ذلك الكثري من اخلريات والربكات يف املستقبل

 األخرية اليت أود طرحها أمامكم أيها األعزاء، هي أن تتفطّنوا إىل أنّ عدونا اليوم مشغول من النقطة
 ومن حيث التغلغل فمن الناحية االقتصادية تالحظون ماذا يفعل،. كلّ النواحي باهلجوم علينا

 خيطّط االفتراضي،ويف جمال الفضاء . املعلومايت واالستخباري يعمل وخيطط ليتغلغل استخباراتياً
وعدونا بالدرجة األوىل هو أمريكا ! فهو بالتايل عدو. لتوجيه ضربة للبالد عن هذا الطريق

 السابقون كانوا على هذا النحو فاحلكّام. والصهيونية، واألمر ال خيتص باحلكومة احلالية يف أمريكا
املساعدة اليت قدمها لنا هذا الشخص الذي يتوىل الرئاسة اآلن ـ وجيب . أيضاً، لكن بأشكال خمتلفة

احلكّام السابقون كما قلت سابقاً، . أن نشكره عليها ـ هي أنه عرى أمريكا وأظهرها على حقيقتها
. والكثريون كانوا ال يرون ذلك وتشتبه عليهم األمور. يكانوا خيفون أياديهم املعدنية يف قفّاز خممل

. أما هذا فال، هؤالء عدميو العقل أخرجوا اليد املعدنية الصلبة من القفّاز وأظهروها للعامل كافّة
وعلى مسؤويل البالد وكلّ أبناء . وقد هجم العدو من كلّ النواحي. حتركام حتركات علنية واضحة

موم الناس أن يعملوا كلّ ما يف وسعهم ملواجهة هذا العدو، وأن يعدوا أنفسهم الشعب املقتدرين وع
اصطفاف .  واحلقول اليت يستطيعون، ويردوا امليدان، ويشعروا باملسؤوليةاالتيف القطاعات وا

ومن الناحية السياسية . فهو من الناحية االقتصادية يصطف اصطفافاً حربياً. العدو اصطفاف حربياً
 فإنّ ا،فقط من الناحية العسكرية يبدو أنه ال يصطف اصطفافاً قتالياً، ومع هذ. صطف اصطفافاً حربياًي

والعدو من حيث الفضاء االفتراضي أيضاً يصطف اصطفافاً جربياً كما . عسكريينا يقظون متنبهون
فاً حربياً أمامه، أن فينبغي على الشعب اإليراين يف مقابل هذا العدو الذي يصطف اصطفا. قلت

 .يصطف االصطفاف املناسب، وأن يعد نفسه يف ااالت والقطاعات كافّة



 

 ١١ 

ليحذر كلّ أبناء الشعب من أن يصطفّوا .  أهم األعمال واملهمات حفظ االتحاد ووحدة الكلمةومن
يف ضد بعضهم البعض، بسبب اختالفات بسيطة يف وجهات النظر وبدافع التباينات الصغرية 

وليعلموا أنّ قوة هذا الشعب تكمن يف اتحاده، احتاد أبناء الشعب، اتحاد الفئات . األذواق
 املتنوعة، اتحاد القوميات املتعددة اليت تعيش يف البالد، االحتاد فيما بني املسؤولني االجتماعية

 االقتدار قائم حبمد اهللا، والشعب، هذا ما مينح البلد االقتدار والقوة، وقد منحه القوة إىل اآلن، وهذا
 وكلّ هذه اإلجراءات اليت ووليعلموا أنّ كلّ هذه املؤامرات اليت حييكها العد. فليحافظوا عليه

يتخذها ضد الشعب اإليراين، مع كلّ هذا الدعايات اإلعالمية الواسعة لتشويش األذهان وخلط 
 .املشهد وتعميته أمامهم، سوف تنتهي بضرره

 الشباب األعزاء هزمية أمريكا بتوفيق من اهللا، وسوف تشهدون بتوفيق من اهللا  ترون أنتمسوف
رمحة اهللا على إمامنا . ركوع الصهيونية، وستشهدون بتوفيق  اهللا عظمة الشعب اإليراين وعزته النهائية

 . احلق كافّةقاخلميين اجلليل، ورمحة اهللا على شهدائنا األعزاء، ورمحة اهللا على جماهدي طري
  عليكم ورمحة اهللا وبركاتهوالسالم


