
انقـالب اسـالمی و نظـام منبعـث از آن، با همـة فراز 
و نشـیب هایش وارد چهـل ویكمیـن سـال حیات خود 
شـده اسـت. راقـم این سـطور کـه بـا تولـد جمهوری 
آموزش وپـرورش  وارد   1358 مهرمـاه  در  اسـالمی 
شـده اسـت، خاطـرات فراوانـی از معلمی خـود در این 
سـال های سرشـار از حادثـه و افتخار دارد کـه در جای 
خـود عبرت آموزنـد. سـؤال متعـارف و معمولـی که در 
هـر سـالگرد انقـالب طـرح می شـود، ایـن اسـت کـه 
دسـتاوردهای انقـالب اسـالمی و نظام برخاسـته از آن 

چـه بوده اسـت؟
این سـؤال سـؤال دقیقی نیسـت. سـؤال دقیق تر این 
اسـت کـه مـردم ایـران، از مسـئوالن نظـام گرفتـه تـا 
کارگران و کشـاورزان و معلمان و دانشگاهیان، هرکدام 
به میـزان مسـئولیت و دایـرة اختیـارات و توانایی های 
خـود، بـرای پیشـبرد اهداف اسـالم و جامعة اسـالمی 
ایـران تـا چـه مقـدار به مسـئولیت خـود، به درسـتی 

کرده اند. عمـل 
بـا انقـالب اسـالمی و خـروج از حکومت اسـتبدادی 
وابسـته و ورود به جمهوری اسـالمی، از جانب خداوند، 
امانتـی بـه ما مـردم ایران سـپرده شـد، که البتـه ابتدا 
مسـئوالن نظام و پـس از آن آحاد مردم عهده دار حفظ 

ایـن امانـت و انتقـال سـالم آن به نسـل های آینده اند.
ایـن نکته نیز پوشـیده نیسـت که انقالب اسـالمی و 
نظام برخاسـته از آن، مانند هـر پدیده دیگر اجتماعی، 
یـک تکون تدریجی دارد که در این مسـیر دسـتخوش 
چالش ها، آسـیب ها و شکسـت ها می شـود و در مقابل 

بـه موفقیت هـا و پیروزی هایی می رسـد.
نوشـته  مقالـه  ایـن  کـه  مثـال، هم اکنـون  به طـور 
می شـود، جامعـه با یک بحـران اقتصادی مواجه اسـت 
کـه وضع معیشـت مردم را سـخت کـرده و به طبقات 

محروم آسـیب رسـانده اسـت.

می دانیـم کـه این یک برداشـت سـاده و بی پشـتوانه 
اسـت کـه فکـر کنیـم بـا تشـکیل حکومت اسـالمی، 
امـام  و  اکـرم)ص(  رسـول  حضـرت  توسـط  حتـی 
امیرالمؤمنیـن)ع(، شـیطان از توطئه هـا بـاز می ماند و 
نفس امارة مسـئوالن و مردم مهار می شـود و هر کس 
بـا آرامـش به کار خـود می پـردازد. قرآن کریـم بیانگر 
بسـیاری از توطئه هاسـت که در زمان حکومت رسـول 
خدا در مدینه، توسـط اطرافیان ایشـان چیده می شـد 
و خداونـد بـا نزول وحی، آن ها را بـه آن حضرت اطالع 
مـی داد. در دورة حکومـت امیرالمؤمنین نیز مشـکالت 
بزرگـی پیـش آمدند کـه سـبب دوری تدریجـی افراد 
از امـام و اطاعـت نکـردن از ایشـان شـدند. از ایـن رو، 
هـر یـک از مـا به عنـوان مسـلمان وظیفـه داریـم بـا 
روش هـای علمـی و عقالنـی، نظـام اجتماعی خـود را 
از انحرافـات حفـظ و بـه مانـدن آن در مسـیر اسـالم 

کمـک کنیم.

نیـز در همین زمـان، حاکمان آمریـکا در حال انجام 
پیچیده تریـن عملیـات سیاسـی، اقتصـادی و روانـی 

علیه کشـور ما هسـتند.
در عیـن حـال در همیـن زمـان، کشـور ما توانسـته 
اسـت یکـی از بزرگ تریـن تهدیدهـای عصـر حاضـر 
علیـه هویـت اسـالم و تشـیع و امنیـت کشـور را مهار 

کنـد و بـه یکـی از موفقیت هـای بـزرگ نائـل شـود.
همـکاران گرامـی، نشـانة زنـده بـودن هـر انقـالب 
و نهضـت اجتماعـی و مؤثـر بـودن آن در صحنه هـای 
جهانـی، گسـتردگی عملیاتی اسـت که مسـتکبران و 
سـلطه گران علیـه آن نهضت انجام می دهند و وسـعت 
هزینه هـای مالی و سیاسـی و فرهنگی و نظامی اسـت 

کـه بـرای انجـام ایـن عملیـات می پردازند.
مـا،  انقـالب  و  اسـالمی  نهضـت  عزیـز،  دوسـتان 

سخن سردبیر
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چـه   و  مذهبـی  چـه  انقالب هـا،  سـایر  همچـون 
غیرمذهبـی، بافاصله گرفتن از زمان انقـالب، در درون 
نیـز به آفـات و بیماری هایی دچار شـده  اسـت؛ مانند: 
اشـرافیت زدگی؛ تـالش برای کسـب قـدرت یا تثبیت 
آن بـه هـر قیمـت؛ ایجـاد فاصلـه میـان مسـئوالن و 
مـردم؛ مقـدم شـدن منفعـت شـخصی بـر مصلحـت 

اجتماعـی؛ تنگناهـای اقتصـادی.
به نظـر می رسـد، عمیق تریـن معضـل پیـش روی 
انـدک نظـام تعلیم وتربیـت و  کشـور مـا کارامـدی 
فاصلـة زیـاد میـان غایـات قصـد شـده در برنامه ها و 
نتایـج به دسـت آمـده از اجـرای آن هـا در سـه دهـة 
اخیـر آموزش وپـرورش اسـت. به نظر این جانـب، اهم 
مشـکالت و چالش هـای حوزه هـای دیگـر، از جملـه 
سیاسـت، اقتصـاد، فرهنـگ عمومی و نظـام خانواده، 
بـه کارامـدی انـدک نظام تربیتـی کـه زیربنایی ترین 
بخـش حکومـت اسـالمی اسـت، برمی گـردد و الزم 
اسـت زعمای نظـام، تدبیری همه جانبه بـرای ارتقای 
آسـیب های  تـا  بیندیشـند  تربیتـی  نظـام  کیفـی 
بخش هـای دیگـر نیـز بـه تبـع آن کاهـش یابـد و 
یکـی دیگـر از پیروزی هـای درخشـان کشـور ما رقم 

بخورد.
البتـه، بـه تفاوت های بـزرگ آموزش وپـرورش نظام 
اسـالمی بـا آموزش وپـرورش قبـل از انقـالب اذعـان 
سـپاس گزار  بـزرگ  نعمـت  ایـن  بابـت  از  و  داریـم 

هسـتیم. خداوند 
را  قـرآن  و  دینـی  درس  همیـن  وضـع  اگـر 
دوره هـای قبـل و بعـد از انقـالب با یکدیگر مقایسـه 
در  مهمـی  تحـوالت  چـه  کـه  می بینیـم  کنیـم، 
آموزش وپـرورش مـا رخ داده اسـت. اصـواًل قبـل از 
انقـالب آمـوزش قـران و درسـی بـه نـام درس قـران 
وجـود نداشـت. بعد از انقالب درس قرآن، مسـتقل از 
درس دینی، ابتدا از سـال سـوم دبسـتان و سـپس از 
سـال اول وارد برنامه های درسـی شـد و دانش آموزان 
متوجـه شـدند کـه آموختـن قـرآن یکـی از ارکان 

ماسـت. کشـور  در  تعلیم وتربیـت 
همچنیـن،  مسـابقات قرائـت، حفـظ و فهـم آیـات 
در آموزش وپـرورش آغـاز شـد و ایـران بـه یکـی از 
کانون هـای اصلی مسـابقات قرآنی تبدیل شـد. قرآن 
بـه صحنـة جامعـه و زندگی آمـده و ده هـا ترجمه از 
آن ارائـه شـد. در دوران دفـاع مقـدس، قـرآن انیـس 
رزمنـدگان بـود و معمـواًل هرکدام یک قـران کوچک 
در جیـب خـود داشـتند. هـر رزمنـده ای کـه شـهید 

می شـد، غالبـًا یـک قـرآن همراهـش بود.
ایـن توجـه بـه قـر آن همچنـان ادامـه دارد. یکی از 
شـهدای مدافـع حـرم، شـهید مصطفـی نبی لو که 

وصیت نامـه اش را در همیـن شـماره می خوانیـد، در 
دورة حضـور در جبهه های سـوریه  علیه تروریسـت ها 

و تکفیری هـا، 60 بـار قـرآن را دوره کـرده بـود.
امـا شـما  بیـان تفاوت هـا نیسـت.  اکنـون مجـال 
عزیزانـی کـه تحلیلـی از وقایـع دورة پهلـوی اول و 
دوم داریـد، می توانیـد حـدس بزنیـد که اگـر انقالب 
اسـالمی رخ نمی داد، ما اکنون در چه شرایط سیاسی 
و فرهنگـی و حتـی عقیدتـی بودیـم. رژیمـی کـه در 
سـال 1314 برداشـتن حجـاب را اجبـاری کـرد1، در 
تمـام دهه هـای 40 و  50 مانـع ورود چادر و پوشـش 
اردوهـای  می شـد،  مدرسـه ها  در  دختـران  درسـت 
مختلـط دانش آمـوزی در نقـاط مختلف ایـران برگزار 
می کـرد، به جای کتـاب قرآن از کتاب انقالب سـفید 
و بـه جـای تجلیل از پیامبـر و ائمه از شـاهان تجلیل 
می کـرد، در دهـة 50 در جشـن  هنرهـا و سـینماها 
اعمـال خـالف اخـالق را به نمایـش می گذاشـت، در 
»شـو«ها و انتخـاب زن سـال، نمونـة یـک زن غربـی 
را بـرای دختـران و زنـان مـا تبلیـغ می کـرد، و در 
پیمان هـای منطقـه ای و سیاسـی و نظامـی تابـع صد 
در صـد آمریـکا بـود، ایـن رژیـم اگـر بـه بقـای خود 
ادامـه مـی داد و برنامه هـای بعـدی اسـتعمار را اجـرا 
می کـرد، نـه تنهـا چیـزی از درسـی بـه نـام دینـی و 
قـرآن در آموزش وپـرورش باقـی نمی گذاشـت، بلکـه 
ایـران را بـه کشـوری الئیـک و بـدون مذهـب تبدیل 
می کـرد. خـوب اسـت در ایـن زمینـه بـه برخـی از 

کشـورهای همسـایه نظـری بیاندازیم.
به سـخن اصلی خـود بازگردیم. بـرای اینکه بتوانیم 
در دهـة پنجم انقالب اسـالمی بر »فراز«هـا بیفزاییم 
و از »نشـیب «ها بکاهیـم، نیازمند آموزش و پرورشـی 
هسـتیم کـه بر صدر همـة برنامه هـای دولـت و نظام 
نشسـته باشـد و ارتقـا و تحـول در آن بـه گفتمـان 

اصلـی نظام تبدیل شـده باشـد.
در همیـن جـا بـه وزیـر محتـرم و شـورای عالـی 
ارزیابـی  یـک  می کنیـم،  پیشـنهاد  آموزش وپـرورش 
دقیـق از وضعیـت فعلـی دانش آمـوزان در مؤلفه هـای 
مهـم  تربیتـی کـه جـزو اهـداف سـند تحول هسـتند، 
بـه عمـل آیـد و به صـورت کمـی یا کیفـی اعالم شـود 
کـه دانش آمـوزان، مثـاًل در میـزان مطالعـة کتاب هـای 
غیردرسـی، میـزان توجـه بـه نمـاز، میـزان توجـه بـه 
صداقت و راسـتی، میـزان توانایی در ریاضیـات و میزان 
عالقه منـدی بـه حجـاب، در چـه موقعیتـی هسـتند. 
سـپس بـا برنامـة معیـن اعالم شـود کـه در پنج یـا ده 
سـال آینده در چه موقعیتی قرار خواهند گرفت. عملی 
شـدن این پیشـنهاد امکان ارزیابی عملکرد مسئوالن و 
برنامه ریـزان و اصـالح روش هـا را فراهـم خواهـد کـرد.

پی نوشت
اســت،  ذکــر  قابــل   .1
اولیــن کشــف حجــاب در 
ــران در ســخنرانی بدون  ای
ــن  ــدة قرئ العیـــ روبن
بهایــی و برداشـــــتن 
ــل  ــاب در محافـــــ حج
ــار  ــن در دربـــ و همچنی
ــار  ــاه قاجـــ ناصرالدین ش

ــاد. ــاق افت اتف
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