بسم اهلل الرّحمن الرّحیم
بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مجازی با فرهنگیان ()99/6/11
انسانسازی؛ منطقِ ایجادِ دستگاه عظیم آموزش و پرورش

یک نکته که نکته ی اصلی است ،طرح این سؤال و پاسخ به این سؤال است که چه منطقی پشت سر آموزش و پرورش ،این دستگاه عظیم ،قرار
دارد؟ نه فقط در کشووور ماد در ه هی کشووورهای دنیاا اینکه یک کشووکیه به این عظ ت درسووت میکننل ،یک رشووکر فرهنگی در واقد به و ود
میآیل از دانش آموز و معلّم و کارمنلان گوناگون و ملیران مختلف ،منطق این کار چی ست؟ میلانیم پا سخ مج لش راا منطق ،ان سان سازی ا ستد
یعنی مادّهی خامی که کودکِ مثهً شش ساره و هفت ساره ا ست ،وارد این کارخانه می شود و دوازده سال در این کارخانه زیر و رو می شود و یک
محصوری ،یک بروندادی بایل از این کارخانه خارج بشودد آن برونداد چیست؟ انسان شایستهد منتها کعریف «انسان شایسته» در مکاکب مختلف،
کفکّرا مختلف ،ک شورهای مختلف ،وامد مختلف ،مختلف ا ستد ه ه «ان سان شای سته» را یک ور ن یلاننلد برای ه ین هم ه ست که نوع
آموزشووها و پرورشووها در وامد گوناگون ،یکسووان نیسووتا ما در

هوری اسووهمی ه ین هلن را دنکال میکنیمد ما میخواهیم در این مج وعهی

دوازده ساره انسان کربیت بشودا خصوصیّت این دوازده سال هم این است که بهترین زمانهای فراگیری استد یعنی در این سنین ،یادگیری آسانکر،
مانلگارکر ،و بهتر و شایستهکر استد از این هت مهم استا
خصوصیّات انسانِ منطبق بر تفکّر اسالمی

ما میخواهیم خرو ی این د ستگاه عظیم ،این ما شین بزرگ ،یک خرو یای با شل منطکق بر کفکّر ا سهمیاخب حاال آن ان سان مطلوب امعهی
اسهمی و انقهب اسهمی و نظام اسهمی چه خصوصیّاکی دارد؟ در این مورد هم ارکتّه خیلی صحکت شله -ه ه صحکت کردهانل ،بنله هم مطارکی
ه یشووه عرک کردهام ،دیگران هم گفتهانل -امّا حاال اگر بخواهیم به طور خهصووه در چنل

له که متناسووب با آموزش و پرورش هم هسووت ،آن

انسوووان طراز اسوووهمیای را که کوقّد هسوووت آموزش و پرورش او را کربیت کنل معرّفی کنیم ،این ور کعریف میکنیم که انسوووانی باشووول با این
خصوصیّا  :اوّالً مؤمن باشلد ای ان اوّرین شرط استا ثانیاً خردمنل باشلد یعنی عقل را به کار بگیردا «رَعَلَّکُم کَعقِلون» در قرآن بکینیل چقلر هست!
ثارثاً انلی ش نل با شلد یعنی فکر کنلا عقل فقط برای پیلا کردنِ راههای ع لیِ زنلگی نی ستد ع له برای فکر کردن و انلی شیلن ا ست ،که این از
دانش نل شلن مهم کر استا اگر بخواهیم دانش نلان خوبی داشته باشیم ،بایل انلیش نلان خوبی داشته باشیما بعل ،دانش نل شلن و کسب علمد
این هم یک خصوصیّت استا مجاهل و اهل ع ل باشلد یعنی نشستن و حرن زدن و صرفاً فکر کردن و حرّافی کردن کافی نیست ،بایل اهل ع ل
باشل که حاال در این زمینه هم بحثهای زیادی و ود داردا ع ل هم ع ل مجاهلانه و پیگیر [است]د ه ان [ع لی] که در عرن شرع مقلّس اسهم
« هاد» گفته می شود که آن وقت این هاد در اینجا هاد فی سکیلاهلل ا ست ،هادِ موردِ کرغیبِ شرع ا ستا ان سانِ باان صافی دربیایل[ ،ان سانِ]
بانظ ی دربیایل ،متخلّق به اخهق اسهمی دربیایلد اینها خصوصیّا انسانی است که ما کوقّد داریم در آموزشی که ش ا میلهیل و پرورشی که ش ا
میکنیل ،یک چنین انسانی به و ود بیایل.
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محتوایِ سیاستهای اجرائی آموزش و پرورش

خبد اگر چنانچه کوقّد ما این ا ست -که ارکتّه حاال اینها مراکب دارنل ،شلیل و ضعیف دارنلد ن یخواهیم بگوییم که آن مرککهی اعلی در ه ه ا
مورد نظر ا ستد باالخره ان سانها مراککی [دارنل] ،ا ستعلادهای مختلف و شرایط مختلف دارنل -اگر بخواهیم چنین ان سانی از این کارخانه دربیایل،
چه خصوصیّاکی بایل در این کارخانه و ود داشته باشل؟ چه دانشهایی را کعلیم بلهیم؟ فکر کردن را چگونه به آنها کعلیم بلهیم؟ چگونه کخلّق به
اخهق ا سهمی را به آنها کعلیم بلهیم؟ یعنی چگونگیِ کارد این مهم ا ستا با چه شیوهای ،چه معارفی الزم ا ست داده ب شود؟ چون کعلیم و کربیت
ا ست ،در کعلیم چه دان شهایی الزم ا ست؟ در کربیت چه نوع ع لی و شیوهی کاری مورد نیاز ا ست؟ هر کلام به چه انلازه؟ در چه سطحی؟ به
وسیلهی چه ور معلّ ینی؟ ه هی اینها الزم است که برنامهریزی بشودد اینها بایل مشخّص بشود در آموزش و پرورشا بنابراین ،اینها سیاستهای
ا رائی آموزش و پرورش است.
نیاز به زیربنای مستحکم فکری و تحوّل بنیادی در آموزش و پرورش

ارکتّه در گذشتهی دور ،از روزی که آموزش و پرورشِ لیلِ سککِ اروپایی وارد کشور شل ،مطلقاً این فکرها نشلا یک رونویسیای از آموزش و
پرورش کشورهای اروپایی بود که آوردنل اینجا و کسی به فکرش نرسیل که حاال ما اینجا چه ور انسانی الزم داریم و شرایط کشور ،فضای کشور،
با کعکیر رایج این روزها زیستبوم کشور ،چه ور انسانی را اقتضا میکنلد اینها مورد نظر نکودا ه ان [چیزی] را که آنها ع ل میکردنل آوردنل و
اینجا مشغول ا را شلنلا ارکتّه در طول زمان -چه قکل از انقهب ،چه بعل از انقهب -کغییرا سطحیای انجام گرفتها بعل از انقهب هم کا ملّکها
کغییر بنیانی و کحوّل بنیانیای انجام نگرفته بودد یک کغییراکی بود ارکتّه در مسائل [ زئی]ا اینکه ما چنل سال قکل از این مسئلهی کحوّلِ بنیادیِ
آموزش و پرورش را مطرح کردیم ،ناظر به این قضیّه استا ما این را خواستیم مطرح کنیم که آموزش و پرورش ما نیاز دارد به یک زیربنای
مستحکم فکرید احتیاج دارد به اینکه این خصوصیّاکی را که اشاره شل ،ککیین کنل ،درست کنلا حاال من عرک میکنم که بنای کحوّل و شکل
کحوّل ،با چه خصوصیّاکی و با چه مراککی کحقّق پیلا میکنل ،که خب کارهای زیادی هم در این زمینه در این چنل سال صور گرفتها
مشخّص کردن اهداف کالن ،راهبردهای کلّی ،سیاستهای عملی ،و برنامههای اجرائی

پس بنابراین ،بحث دربارهی کحوّل و شووناختن زیربنای کحوّل ،برای ما روشوون خواهل کرد که این شووککهی عظیم فرهنگی ،این رشووکر عظیم
فرهنگی ،یعنی آموزش و پرورش که کقریکاً حلود چهارده میلیون دانشآموز دارد ،حلود یک میلیون معلّم و کارمنل و ملیر و ماننل اینها دارد ،چه
بروندادی بایل داشته باشل و چگونه [به دست میآیل]ا این مسئلهی کحوّل که ما داریم بحث میکنیم ،بایل این را برای ما روشن کنل که برونداد
چه باشوول و چگونه این برونداد به دسووت بیایلد چه آگاهیهایی ،چه مهارکهایی ،چه خصوووص ویّا اخهقیای ،چه خصوووص ویّا رفتاریای بایل در
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پس در طرح کحوّل ،طکعاً هلفها در در هی اوّل استد هلفها بایل مشخّص بشود -هلفهای کهن -که ارکتّه ه هی این هلفها بایل متّکی باشل به
اسهم و وحی و مکادی محکم عقیلکی و قرآنی و نیازهای حقیقی امعهی ایرانی با خصوصیّاکی که داردد بایل متّکی به این چیزها باشلا هلفها که
م شخّص شل ،بر ا ساس این هلفها ،د ستورارع لها و راهکردهای کلّی م شخّص می شودا اینها کارهایی ا ست که در طرحِ کحوّلِ ش ا صور گرفتهد
یعنی این کارها را انجام دادهانلا ارکتّه بای ستی این راهکردها و د ستورارع لها که معیّن می شود ،رو شن با شل ،با ککیینِ صحیحِ مفهومِ موردِ نظر
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ه راه با شلد رفّاظی و ماننل اینها در آن به درد ن یخورد ،فایله ای نلاردد بایل م شخّص با شل که چه کار میخواهیم بکنیم ،آن د ستورارع ل کلّی و
راهکرد کلّی چیستا بر اساس این راهکردها ،آن وقت هلفهای ع لیّاکیِ زءبه زء مشخّص بشود که در هر بخشی چگونه ع ل کنیم و این هلفها
چیستا بعل از آنکه این هلفهای ع لیّاکی و در واقد سیاستهای ع لی مشخّص شل ،آن وقت نوبتِ برنامهی ا رائیِ مشخّص است برای رسیلن به
این [هلفها]ا خب این برنامه به صور کامل هنوز ارائه ن شلهد در ه هی این دورتهایی که بودنل و دورههای مختلف در آموزش پرورش ،کارهایی
شله ،برنامههایی ارائه کردهانل به عنوان برنامهی ع لیّاکی ،منتها [فقط] بخشی از این سنل کحوّل مورد کو ّه قرار گرفته ،مج وع سنل کحوّل مورد
کو ّه قرار نگرفتها ان سان وقتی سنل کحوّل را نگاه میکنل ،مج وعهی سنل کحوّل بای ستی به طور کامل برنامهریزی شله با شلد یعنی با خطوطِ
مشخّص ،مثل این شعکههای آب و شککههای آبیاریای که آب سل را میرسانل به مزرعه و میرسانل به زمینا این برنامهی ع لیّاکی ش ا این [طور]
ا ستد بایل بتوانل آن کلّیّا را ،آن مفاهیم کلّی را ،آن خوا ستهها را به صور ع لیّاکی ،م شخّص ،در بخ شهای مختلف -چه بخ شهای عل ی ،چه
بخشهای پرورشی و کربیتی -به آنجاها برسانل و ع لیّاکی کنلا آنچه مهم است این است که این برنامهریزی بایل صور بگیرد و ملیریّتهای کهن
آموزش و پرورش و شورای عاری آموزش و پرورش ،در این زمینه مسئوریّت دارنل که این برنامهریزی را بکننل.
لزوم ترمیم و بروزرسانیِ سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش

ارکتّه کار سنل انجام گرفته و االن حلود نُه سال است که این سنل ابهغ هم شله و در لسا متعلّدی در شورای عاری انقهب فرهنگی -به نظرم
حلود چهارده پانزده لسه -این سنل مطرح شله و دربارهی آن بحث شلهد منتها در خود این سنل ،این ذکر شله است که هر پنج سال این سنل
کرمیم ب شودا به نظر من [هم] بایل کرمیم ب شودد یعنی یک مقلاری یک نگاه کک یلی [دا شته با شیم]ا ارکتّه این مو ب ن شود که برنامهریزی را ما
بگذاریم [کنار] برای اینکه حاال کرمیم بکنیم که آن هم ملّکها در شووورای عاری انقهب فرهنگی طول بکشوولد این ور نشووودا آن برنامهریزی بایل
انجام بگیرد و این کرمیم هم بایل انجام بگیردد یعنی به روزرسوووانی و مهحظه کردنا بعضوووی از کعکیرا نسوووکتاً دور از ذهن هم در این اهلان و
راهکردها هسوووت که عرک کردم اینها بایسوووتی سووواده ،روشووون و مکیّن [باشووول] ،معلوم باشووول که چه میخواهیما این کارها بایل انجام بگیرد.
پس بنابراین ،دو کارِ مهم هست :یکی کرمیم اصل سنل که این [کار] به وسیلهی خود شورای عاری انقهب فرهنگی بایل انجام بگیرد ،این کرمیم را
آنها بایل بکننل ،یعنی آنجا بایسووتی انجام بگیرد و شوو ا بایل پیگیری کنیلد و دوّم هم برنامهی امد ا رائی که کشووکیه آموزش و پرورش این
برنامه را بایل کنظیم بکنل ،این هم کار ش ا ا ستد برنامهی امعی کنظیم ب شودا ارکتّه بخ شی از این برنامه را ش ا کنظیم کردهایل ،ب سیاریاش را
ع لیّاکی کردهایل آن طور که حاال در گزارشووتان بود و من هم ارکتّه شوونیلهام کارهایی را که انجام گرفته ،بعضووی از کارها را اطّهع داشووتم ،رکن
برنامهی امعی بایل در دستتان باشل که معلوم باشل چه کار میخواهیل بکنیل.
ضرورت زمانبندی و وجود شاخص پیشرفت در برنامهی جامع اجرائی

پس بنابراین ،این برنامهی امد بای ستی ه هی هلفهای ع لیّاکی را شامل ب شود ،متقن با شل ،دارای زمانبنلی با شلد یعنی دو چیز مهم در این
برنامهی امد ،الزم است :یکی زمانبنلی ،یکی شاخص پیشرفتا هم زمانبنلی کنیل ،هم شاخصهایی و ود داشته باشل که بتوان معلوم کرد که
چقلر این برنامه پیش رفته و باالکر از این ،بتوان معلوم کرد که این سنل چقلر در ست ا ستد چون در میلان ع ل ،وقتی که ش ا نتیجه را نگاه
کردیل ،فه یلیل پی شرفت داریم ،میفه یم که سنل ،سنل متقنی ا ستد اگر دیلیم هر چه کهش میکنیم به نتیجه ن یر سیم ،میفه یم یک عیکی
در ا صل کار و ود دارد ،برمیگردیم آن عیب را ا صهح میکنیما بنابراین ،در این برنامهریزی ،هم زمانّبنلی الزم ا ست ،هم کعیین شاخ صها الزم
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اسووتا این دو کاری [اسووت] که عرک کردیم ،که ارکتّه بایل پیگیری بشووودد پیگیریاش را شوو ا بایل بکنیل ،شووورای عاری آموزش و پرورش بایل
پیگیری کنل ،خود وزیر محترم و دستگاه اداری آموزش و پرورش بایل این را پیگیری کننل که به نتیجه برسل.
تبیین سند تحوّل برای مدیران ،کارکنان و معلّمین

یک نکته ی دیگر در باب سنل ه ست و آن ککیین سنل ا ستا حاال امروز در گزارش آقای وزیر بود که این ککیین انجام میگیرد ،رکن آن طور که
حاال به من گزارش شله -من خودم در بلنهی آموزش و پرورش حضور نلارم ،رکن گزارشهایی به ما میر سل -در بسیاری از اها اصهً خکر نلارنل
از این سنل کحوّلا ما میگوییم سنل کحوّل ،بنله سارهای متعلّد بارها روی سنل کحوّل ککیه کردهام ،آن ملیر فهن بخش می شنود سنل کحوّل را،
ن یلانل سنل کحول چی ست! خب اینکه ن ی شودا وقتی که نلان ست ،دل او آ شنا ن شل ،انگیزه پیلا ن یکنلا بای ستی این ککیین ب شودد نه فقط برای
ملیران[ ،بلکه] برای کارکنان ع له ،حتّی برای معلّ یند معلّ ین بفه نل این سوونل چیسووتا و سوونل را وری بایل کنظیم بکنیل که ذّاب باش ول
برای ه هی اینها که نگاه کننل ،یاد بگیرنل ،بفه نلا حرن اصلی بنله در واقد دربارهی ه ین مسئلهی سنل کحوّل و این خصوصیّاکی بود که عرک
شل.
معلّمین؛ افسران سپاه پیشرفت کشور

چنل نکتهی دیگر هم میخواهم عرک بکنما نکته ی اوّل در باب معلّم اسوووتا در نظام آموزش و پرورش ،هین عنصوووری به قلر معلّم کدثیر نلاردد
معلّم کعیینکننله اسووتا در واقد در این رشووکر عظیم فرهنگی که ش و ا هسووتیل ،مج وعهی آموزش و پرورش ،این چنلین میلیون ،افسوورانی که
علّهها را و مج وعهها را اداره میکننل ه ین معلّ یننل که هر معلّ ی یک کار خا صّی بر عهلهاش است و کاری را دارد انجام میلهل و در واقد یک
عی را دارد پیش میکردا در حقیقت معلّ ین ،اف سران سپاه پی شرفت ک شورنلد چون آموزش و پرورش و سیلهی پی شرفت ک شور ا ستا معلّ ین
عزیز ما در حقیقت -به معنای واقعی کل ه ،نه به عنوان کعارن -افسران سپاه پیشرفت این کشور هستنل.
سه عامل مهم در صیانت از شأن و نقش معلّم :
 -1خود معلّم

خب ما بایل از شدن معلّم و نقش معلّم صیانت کنیما چه کسی صیانت بکنل؟ در در هی اوّل خود معلّ یند یعنی معلّم کو ّه کنل و بلانل که
آینلهی ک شور متدثّر از ه ّت او و حک ت او ا ستد بلانل که کاری که او دارد االن سر کهس انجام میلهل -مخاطکش هر که میخواهل با شلد
از کودک خرد سال کا یک وان هفله هجله ساره -در واقد دارد آینلهی ک شور را می سازدد هر معلّ ی بای ست این را اح ساس بکنلا این به او
اعت اد به نفْس میلهل ،به او امیل میلهل و به او انگیزه میلهل که بتوانل کار خودش را خوب انجام بلهل ،شدن خودش را واال بلانلا وقتی که
خود ش ا شدن خود را واال دانستی ،مردم هرچه فکر میکننل ،بکننلا انسان وقتی خودش فه یل ،به معنای واقعی کل ه فه یل که چه شدن
واالیی دارد -که واقعاً هم شدن معلّ ی واال است -آن وقت این مو ب میشود که از این شدن صیانت بشود و حفاظت بشود.
 -2حمایت آموزش و پرورش

دوّمین عامل ،آموزش و پرورش ا ست که بایل در ع ل ،معلّ ین را مورد ح ایت قرار بلهلا من خو شحال شلم از این گزار شی که را د به
مسکن و ماننل اینها آقای وزیر دربارهی معلّ ین گفتنل -ارکتّه نشنیله بودم -این کارها بایل انجام بگیردا ارکتّه مجلس و دستگاههای گوناگون
و مرککط [-یعنی سازمان] برنامه و بود ه و دیگران -هم بایل ک ک کننلا نگاه به آموزش و پرورش ،نگاه به یک دستگاه مصرفی نکایل باشلد
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نگاه به یک دسووتگاه زیربنائی بایل باشوولا ش و ا اگر چنانچه مکارا میلیاردها خرج کنیل برای اینکه مثهً یک سوول بسووازیل یا مثهً یک بزرگراه
بسازیل ،هرگز فکر ن یکنیل که پورتان را مصرن کردیل و مثهً هلر دادیلا آموزش و پرورش ب راکب ،ب راکب ،مهمکر از دستگاههای سازنلگی
دیگری اسووت که در کشووور و ود داردا اینجا ای سوورمایهگذاری اسووتد ش و ا در واقد هرچه اینجا پول خرج میکنیل ،داریل سوورمایهگذاری
میکنیل ،داریل زیربنا می سازیلد این را بای ستی ه ه [کو ّه کننل]د هم مجلس کو ّه کنل ،هم دورت کو ّه کنل ،هم سازمان برنامه کو ّه کنل و
هم خود آموزش و پرورش هم که کو ّه به این معنا داردا این هم عامل دوّم برای صیانت از شدن و نقش معلّم.
 -3فرهنگسازی توسّط دستگاههای تبلیغی

عامل سوّم ،دستگاههای ککلیغاکیانل که بایل فرهنگ سازی کننلد یعنی معلّ ی [یک] شدن بایل باشل که ع لهی این به عهلهی صلا و سی ا
استا مثهً فرک کنیل که ش ا میتوانیل یک فیل ی بسازیل که در آن فیلم معلّم و ود داشته باشل و نقشی داشته باشل که وقتی انسان آن
فیلم را نگاه میکنل ،وقتی انسان این فیلم را میکینل ،آرزو کنل «کاشکی من معلّم بودم»! این کار ،کار الزمی استد این کار ،کار وا کی استا
حاال من گفتم فیلم ،نه اینکه یک فیلم درسووت کنیم و خیال کنیم که کار ک ام شوولد نه ،اص وهً این یک ریانی باشوول که مرکّکاً به شووکلهای
مختلف  ،به شووکلهای هنری ،معلّم کرویج بشووود ،معلّ ی کرویج بشووود ،احترام و اکرام معلّم به صووور یک فرهنگ ع ومی دربیایل و در افکار
ع ومی اثر بگذاردا این هم این [عامل]ا اگر چنانچه این [مو ضوع ،ع لی] شل ،آن وقت ایگاه معلّم اعته پیلا میکنلا و این یک م سئله که
مسئلهی حفظ ایگاه معلّ ی است.
اهمّیّت رعایت عدالت آموزشی

نکتهی بعلی م سئله ی علارت آموز شی استا بنله ارکتّه مکرّر در مورد علارت آموز شی صحکت کردهاما اینکه بایل دانشآموز ما در فهن نقطهی
دوردست با دانشآموز ما در فهن محلّهی کهران از رحاظ نصیب آموزشی کفاوکی نلاشته باشل ،یک اصل استد حاال یک وقت ،یک کسی استعلاد
بیشتری دارد  -که اکّفاقاً در این مراکز دوردست استعلادهای بر سته ،استعلادهای درخشان گاهی مشاهله میشود[ -این اشکال نلارد]ا بایستی
ما کاری کنیم که ه ه بتواننل از سهم منا سب خود شان در آموزش پرورش ک شور ا ستفاده کننلا پس علارت آموز شی به این معنا و ود داردا
ارکتّه حاال که مسئلهی آموزش مجازی و ماننل این حرفها پیش آمله ،یک مقلاری مسئلهی علارت حسّاسکر است ،برای خاطر اینکه م کن است
ه ه امکان استفاده ی از فضای مجازی را نلاشته باشنل ،ک کّن ماری نلاشته باشنلد بایل برای این فکری کردا حاال [اینکه] ش ا چه کار میتوانیل
بکنیل[ ،بایل فکر کنیل]د ارکتّه شنیلم کارهایی را شروع کردهایلد بایل ادامه بلهیل و دنکال کنیلا و صلا و سی ا بخ صوص بای ستی ک ک کنل و
آموزش از طریق صوووولا و سوووی ووا میتوانوول بخش مه ّی از این را کران کنوولا بوواالخره عوولارووت آموزشوووی بسووویووار مهم اسووووت.
یک نکته در باب علارت آموزشی بحث ملارس دورتی است که مراقب باشیم ملارس دورتی وری نکاشل که دانشآموزی که در ملارس دورتی
کح صیل میکنل ،اح ساس کنل که مثهً فرک کنیل امکان قکوری اش در کنکور ک تر ا ستد این [طور] نکایل با شلا یعنی بای ستی ما سطح ملارس
دورتی را ،هم از ر حاظ آموزش و هم از ر حاظ پرورش ،وری باال ب یاوریم که خود آن دانشآموز احسووواس اعت اد ک نل ،خانوادهی او هم که
میخواهنل این فرزنل را بفرستنل به ملرسهی دورتی ،احساس نکننل که دارنل او را به یک ایی بیپناه میفرستنل و رها میکننلد این وری نکایل
باشلا بایل به ملارس دورتی به معنای واقعی کل ه رسیلگی بشود.
آفات و زیانهای احتمالی در آموزش مجازی

در باب آموزش مجازی ،یک نکته ی دیگر هم و ود دارد و آن ،زیانهایی است که احت االً در آموزش مجازی و ود داردا حاال این شککهی شاد که
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به و ود آمله ،بسوویار چیز خوبی اسووت منتها بایسووت مراقکت کنیل کا این مو ب این نشووود که وانها وارد فضووای بی بنل و بار و رهای اینترنت
بشووونل و سوورشووان گرم بشووود به یک چیزهای دیگری که هم از رحاظ اخهقی ،هم از رحاظ اعتقادی خطرهای بزرگی برای اینها داردد این را بایل
کامهً مراقکت بکنیل ،یعنی پیشبینی کنیلا ارکتّه دیروز پریروز در زمینه ی فکری که آموزش و پرورش در این زمینه کرده ،به من یک گزارشوووی
داد نل ،منتها بایل کار کنیل در این زمینهد یعنی کاری اسوووت که ن یشوووود رها کرد این راد چون بحث بهاصوووطهح اُنس بچّهها با فضوووای مجازی،
محسّ وناکی دارد ،عیوبی هم داردا یکی از عیوبش این اسووت که گفتمد یکی از عیوبش منزوی شوولن بچّهها در خانه اسووتد وقتی که با این ککلت و
ماننل اینها آ شنا شلنل ،میرونل سرگرم آن کار می شونل و از محیط خانه و خانواده در واقد بتلریج دور می شونلا بایل به اینها کو ّه کنیل و مراقکت
کنیلا این هم از این [نکته]ا
ضرورت اهتمام به فعّالیّتهای پرورشی

نکتهی بعلی که روی آن ککیه میخواهم بکنم ،مسئلهی فعّاریّتهای پرورشی استا االن هم در آموزش و پرورش« ،پرورش» عقب استد یعنی این
را بلون هین مهحظهای آدم قاطعاً میتوانل بگویلا متدسّفانه ملّکها است که با ه هی کدکیلی که در این زمینه شله ،بحث پرورش ،بحث عقبمانله
استد یعنی واقعاً به مسئله ی پرورش ،به بخش پرورش کو ّه الزم و اهت ام الزم نشله ،که بایل بشودا حاال در قضیّهی فضای مجازی و ارککاط دور
و ماننل اینها ،این معنا یک مقلاری بیشووتر مهم خواهل بودد بایل روشووها و قارکهای لیلی را پیلا کنیل برای اینکه بتوانیل انشوواءاهلل آن نکهی
پرورش را در آموزش و پرورش ،در بین این میلیونها نو وانی که در اختیار ش ا هست ،کدمین کنیلا
اهمّیّت شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان

نکتهی دیگر در باب ملارس س پاد است که آقای وزیر اشاره کردیل ،بنله هم کدکیل میکنم -خب باالخره این مصوّبه ابهغ شلد ارکتّه حاال با کدخیر
ابهغ شل -و خیلی خوب استد به س پاد بایل برسیلا این پرورش استعلادهای درخشان و بر سته ،یکی از مسائل بسیار اساسی و مهم استا ما
بایستی این استعلادها را به معنای واقعی کل ه شناسایی کنیم و پرورش بلهیمد
به انی سر فرازد رشکری را

بسا باشل که مردی آس انی

چون گاهی اوقا میبینیل که یک اسووتعلاد بر سووته و برکر یک کشووور را از یک گذرگاه مهم و خطرناکی عکور میلهل و کارهای بزرگ انجام
میگیردد ما هم انصافاً احتیاج داریم ،استعلاد بر سته هم کم نلاریمد اوّالً متو سّط استعلادهای کشور ما از متو ّسط هانی باالکر است ،وانگهی در
بین ه ین مج وعه ی وان و نو وان ما ا ستعلادهای بر سته و درخ شان کم نی ستد اینها را بای ستی ان شاءاهلل دنکال بکنیل که این هم خوب
استا ایگاه کشور در ار پیادها هم بایستی پیش برود که حاال ایشان گفتنل که مثل گذشته استد مثل کلام گذشته؟ چون در این سارهای اخیر
خیلی بر سته نکودهد اگر چنانچه مثل این سارها باشل ،این کعریف نیستد اگر مثل سارهای قکل باشل که آن وقت خب هم کعلاد ملالها ،هم رنگ
ملالها خیلی بر ستهکر بود ،آن ارکتّه خوب استا
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لزوم ادارهی مهدکودکها و پیشدبستانیها توسّط آموزش و پرورش

یک م سئله ،م سئلهی مهلکودکها و پیشدب ستانیها ا ستا مهلکودکها متد سّ فانه رها ا ستد مهلکودکها هم ذیل آموزش و پرورش ا ستا اوّالً
د ستگاه های مختلف دورتی با هم در این زمینه بگومگو دارنل که این بگومگوها بایل برطرن ب شودد وانگهی وقتی که د ستگاه را ش ا رها بگذاریل،
دیگران میآینل بچّه های مردم را میگیرنل ،میکرنل آنجا و کربیتهای غلط داده میشوووودا گزارشوووهای بسووویار بلی بنله دریافت کردم از بعضوووی از
مهلکودکها که واقعاً نگرانکننله استا اداره کنیل مهلکودکها راا مهلکودک هم فقط یک مرکز خلماکی نیست که بچّه را حفظ کننل و خلمت
بلهنل[ ،بلکه] به یک معنا مرکز آموزشوووی و پرورشوووی اسوووت ،منتها خب با زبان خاصّ خود ،با شووویوهی خاصّ خودا وقتی که ما میگوییم برای
مهلکودکها برنامه داشته باشیل ،به طریق اوریٰ پیشدبستانیها [اه ّیّت پیلا میکننل]ا پیشدبستانی هم ای بسیار مه ّی است ،آنجا هم فکر
الزم دارد ،بایل فکر کنیل ،برای آن برنامه فراهم بکنیل و [برای] بچّهها که حاال به طور طکیعی ه ه از پیشدب ستانی عکور میکننل -که سابق [این
ور] نکود -این را وری [اداره] بکنیل که انشاءاهلل اینجا بتواننل از این فرصت استفاده کننل.
علّت اصرار نفوذ طواغیتِ عالَم در آموزش و پرورش کشورها

نکتهی پایانیای که من بخواهم عرک بکنم این اسوووت که فکر کنیم چرا این قلر طواغیت عارَم و فراعنهی عارَم به فکرنل و اصووورار دارنل که در
آموزش و پرورش کشورها نفوذ پیلا کننلد روی این یک قلری بایل کدمّل کردا [این نفوذ] گاهی اوقا با سر و صلا مثل سنل  ۲۰۳۰است که سر
و صلایش دنیا را گرفت که برای ه ه هم ه ستا این به معنای نفوذ فرهنگ و سکک زنلگی غربی و اهلان غربی در ه هی ک شورهای دنیا ا ستا
چرا؟ به چه دریل؟ چرا بایل یک کشوری مثل کشور ما با این فرهنگ ریشهدار و ع یق و فرهنگ ارهی و ای انی ،فرهنگ بر ستهی درخشان ایرانی
کحت کدثیر کعلی ا کسانی که ک لّنشان و فرهنگشان یک چیز لیل و مادّی و غلط و شکستخورده است [قرار بگیرد؟] امروز فلسفهِی ا ت اعی
غرب در خود غرب شک ستخورده ا ستد خب بکینیل چه خکر ا ست! آن روز من را د به آمریکا گفتما( )۸در آمریکا از هاریوود کا پنتاگون -یعنی
فاصلهی هاریوود و پنتاگون را در نظر بگیریل -ه ه ا فساد هستد هم آنجا ،هم آنجا ،هم بین اینهاا چرا بایستی فرهنگ یک کشوری مثل کشور
اسهمی ایران و یا کشورهای اسهمی و شایل بعضی کشورهای دیگر در دنیا کحت کدثیر یک سنلی قرار بگیرد که آدمهای این ک لّنها ،این کشورها،
وامد فا سل و غلط آن را کنظیم کرده انل؟ بنابراین به این کو ّه دا شته با شیل که نفوذ آنها و ا صرار شان بر نفوذ به خاطر کدثیر آموزش و پرورش
استد به خاطر این است که اینها کارهایی را که به وسیلهی نظامی بهآسانی ن یتواننل انجام بلهنل ،به این وسیله میتواننل انجام بلهنلد یک ایی
و در یک مواردی با یک و سیلهی ع ومی مثل ه ین سنل ۲۰۳۰د که متد ّسفانه در ک شور ما هم به آن کو ّه شل ،االن هم شنیلهام گو شهکنار
بعضی از ا زای این سنل ه ین طور به وسیلهی بعضی آدمهای ناباب یا غافل دارد ا را میشود و دنکال میشود -و این را خواهش میکنم آقای وزیر
به طور ل دنکال کننل -چه مثل نفوذ در آموزش و پرورشِ بعضووی از کشووورهای منطقه که ما خکر داریم بی سوور و صوولا و بلون هیاهو دارنل
کتابهای درسی را ،وضد معلّ ین را ،آموزشها را [کغییر میلهنل ]،افرادی را لا میکننل از بین مج وعه و میکرنل در کشورهای خودشان یک چنل
صکاح کربیت میکننل برمیگرداننلا در آموزش و پرورش میخواهنل نفوذ پیلا کننلا این به نظر من خیلی مهم ا ستا الزم ا ست که یک ح سّ ا سیّتی
در زمینهِی نفوذ دش ن ه ه پیلا کن نل ،ه ه [حسّاسیّت] داشته باشنل و مراقب باشنلا او اصرار دارد به نفوذد ش ا بایل بلانیل او چرا اصرار داردا او
با این نفوذ میخواهل مقاصل خودش را ،اهلان پلیل خودش را ع لیّاکی کنل و آدمهایی درست کنل که مثل او فکر کننلد بنابراین فرک کنیل او که
میخواهل یک کشوری را غار کنل ،وقتی در داخل کشور کسانی بودنل که با این غار موافق بودنل ،با او همفکر بودنل ،این غار براحتی و آسانی
انجام میگیردا و به هرحال بایستی به این معنا کو ّه کردا
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