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 بسم هللا الرحمن الرحیم 

سطینی من در طی سالیان دراز، خطر اسرائیل غاصب را گوشزد مسلمین نمودم، که اکنون این روزها به حمالت وحشیانۀ خود به برادران و خواهران فل

مانان مسل کند. من از عمومشدت بخشیده است و به ویژه در جنوب لبنان به قصد نابودی مبارزان فلسطینی، پیاپی خانه و کاشانۀ ایشان را بمباران می

کنم آخرین خواهم که برای کوتاه کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن به هم بپیوندند و جمیع مسلمانان جهان را دعوت میجهان و دولتهای اسالمی می

انتخاب، و طی مراسمی « دسروز ق»تواند تعیین کنندۀ سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد، به عنوان جمعۀ ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است، و می

 . ر خواستارمهمبستگی بین المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان اعالم نمایند. از خداوند متعال پیروزی مسلمانان را بر اهل کف

 هاییرین است، روز مقابله ملتروز قدس، جهانی است، و روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکب»

ه خاک باست که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند، روزی است که باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستکبرین، و دماغ مستکبرین را 

در سراسر کشورها  جمهوری اسالمیروز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسالم است؛ روز حکومت اسالمی است. روزی است که باید » «بمالند.

توانند در ممالک اسالمی پیشروی کنند. من رَوز قدس را روز اسالم و ها فهماند که دیگر آنها نمیبه ابرقدرتبیرق آن برافراشته شود. روزی است که باید 

دانم، روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم؛ و مسلمین از آن انزوایی که آنها را کشانده بودند خارج شوند، و با تمام روز رسول اکرم می

 «مقابل اجانب بایستند. قدرت و قوت در

ث شما، واقع نخواهد شد، روز ها هشدار بدهیم که اسالم دیگر تحت سیطره شما، به واسطه عمال خبیروز قدس روزی است که باید به همٔه ابرقدرت»

روز قدس یک روز اسالمی است، و یک بسیج عمومی اسالمی است. من امیدوارم که این امر مقدمه باشد از برای یک » «قدس، روز حیات اسالم است.

حساس مسئولیت نکنند و به پا نخیزند، اگر ملت اسالم بیدار نشوند و به وظایف خود آگاه نگردند، اگر علمای اسالم ا« »در تمام دنیا.« حزب مستضعفین»

 یاگر اسالم واقعی که عامل وحدت و تحرک کلیه فرق مسلمانان در مقابل بیگانگان است و ضامن سیادت و استقالل ملل مسلمان و کشورهای اسالم

های اسالمی در پیش بت بارتری برای جامعهباشد به دست عوامل و ایادی اجانب و در زیر پرده سیاه استعماری افروخته گردد، روزهای سیاهت و نکمی

و  زکواتاکیداً شایسته و بلکه واجب است که قسمتی از وجوه شرعی مانند » «است. قرآنای متوجه اساس اسالم و احکام است و خطر ویران کننده

 «ت.اس واجبسایر صدقات به مقدار کافی به این مجاهدان راه خدا اختصاص داد... و کمک به آنان با تمام نیروها و امکانات 

 منبع: صحیفه امام خمینی )ره( 

 

منتشر کرد. وی در این کتاب از تشکیل یک دولت یهودی دفاع کرده و به « دولت یهود»خبرنگار و نویسنده یهودی در اتریش کتابی تحت عنوان « تئودور هرتصل»میالدی  1898در سال 

یش از سایر کشورها نفوذ سیاسی و آزادی عمل داشتند لذا هرتصل افکار عمومی غرب برای استقبال از جنبش صهیونیستی یک زمینه فکری داد. از آنجایی که یهودیان در آلمان ب

سیاسی از جمله اعالم جهاد مسلمین  ابتدا سعی کرد از طریق دولت آلمان نظر سلطان عثمانی را برای اسکان یهودیان در فلسطین جلب نماید لکن مساعی مورد بحث به دالیل متعدد

و نماینده انگلستان داشتند به ا« سایکس»در مذاکراتی که سران یهود با  د. به همین دلیل یهودیان خود را به دامن انگلستان انداختند. علیه مهاجمین خارجی با موفقیت مواجه نگردی

ا فلسطین را تحت الحمایه خود از تحت الحمایگی فلسطین از طرف انگستان دفاع خواهند کرد و به فرانسه یا دولت دیگری اجازه نخواهند داد ت« جامعه ملل»اطمینان دادند که در 

علیه آلمان قول اعطای هر گونه و هر اندازه وام را دادند و نیز متعهد شدند که دولت ایاالت متحده آمریکا را برای دخالت در جنگ به سود متفقین و « سایکس»سازد. از سوی دیگر به 

، وزیر خارجه وقت انگلستان طی نامه ای خطاب به لرد «بالفور»آماده کرد.  1971نوامبر  2در تاریخ « میه بالفوراعال»تحت فشار بگذارند. این اقدامات در واقع زمینه را برای انتشار 

 شهرت یافت. در این اعالمیه آمده بود: « اعالمیه بالفور»روچیلد، مژده تشکیل وطن ملی یهود را می دهد، این نامه به 

 « ل وطن ملی یهود در فلسطین دارد، برای نیل به این هدف و تسهیل وسایل آن کوشش خواهد کرد.نظر به عالقه خاصی که دولت انگلستان به تشکی»

توانستند همه نیروهای نظامی عثمانی در فلسطین را مجبور  1918بیت المقدس را اشغال کردند و تا پاییز  1971دسامبر  9نیروهای نظامی انگلیس در « اعالمیه بافور»پس از صدور 

که از نمایندگان فرانسه، انگلیس و ایتالیا، تشکیل شده بود پس « موسان ر»میالدی کنفرانس  1919به تسلیم کرده و سراسر سرزمین این کشور را به تصرف خویش درآورند. در سال 

قیمومیت انگلستان برفلسطین رسماً  1922ژوئیه  24از بررسی اوضاع همه جانبه فلسطین موافقت خود را مبنی بر تحت الحمایگی فلسطین به وسیله بریتانیا اعالم داشت. در تاریخ 

ید. در پرتو حمایت انگلستان و علیرغم مخالفت اعراب، مهاجرت یهودیان به فلسطین که از چند سال پیش آغاز شده بود سرعت بیشتری به تصویب رس« جامعه ملل»توسط شورای 

فر جمعیت فلسطین، ن 1/  560/972میالدی از  1946باعث شد تعداد مهاجران اروپایی باز هم بیشتر شود. به طوری که در سال « هیتلر»پیدا کرد. از سوی دیگر سیاست ضد یهود 

نفر بود. بیشتر این مهاجرین از اروپایی شرقی بودند. به موازات ازدیاد  56000، حدود 1918هزار نفر آنها را یهودیان تشکیل می دادند. در حالیکه تعداد یهودیان در سال  608بیش از 

رب که از نفوذ یهودیان خشمگین و در عین حال نگران شده بودند انگلستان را تحت فشار گذاشتند جمعیت یهودیان در فلسطین و باالگرفتن قدرت سیاسی آنها در منطقه، توده های ع

ش درست کرده بودند. وظیفه این ارت« هاگانا»تا از صهیونیستها جانبداری نکند. در این هنگام صهیونیستها در فلسطین عمالً یک نیروی خود مختار بوجود آورده و یک ارتش سری به نام 

را منتشر کرد و اعالم داشت یهودیان « کتاب سفید» 1939مخالفان و مبارزه با توده های عرب بود. انگلستان برای ساکت کردن توده های عرب و جلوگیری از طغیان آنان در سال  ترور

یونیستها را برانگیخت و تصمیم گرفتند برخالف نظر انگلیسیها نیات می توانند در فلسطین یک کانون ملی داشته باشند اما حق تأسیس دولت مستقل را ندارند. این اعالمیه خشم صه

 خود را عملی سازند. اما در این زمان جنگ جهانی دوم آغاز شد و مسئله فلسطین تحت الشعاع اخبار مربوط به جنگ قرار گرفت. 

مجمع  1947نوامبر  29ون خواهد رفت و اداره آن را به سازمان ملل خواهد سپرد. در تاریخ انگلستان اعالم کرد سال بعد، از فلسطین بیر 1947بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال 

درصد آن را در اختیار یهودیان قرار داد. بیت المقدس نیز بین المللی  56درصد آن را در اختیار عربها و  43عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای فلسطین را به سه قسمت کرد. 

به پایان رسید در واقع تمامی نهادهای سیاسی فلسطینی از بین رفته بود و هیچ سازمانی برای پر کردن خالء  1948مه  15ردید. زمانی که قیومت بریتانیا بر فلسطین در اعالم گ

عضو تأسیس کردند که به نوبه خود یک کابینه  38ب از موجود، وجود نداشت. صهیونیستها که بر نواحی کشور یهود در قطعنامه تقسیم مسلط بودند یک شورای موقت حکومتی مرک

که بعداً مقام نخست وزیری و وزارت دفاع را به عهده گرفت، تشکیل دولت را اعالم کرد بالفاصله بعد از این اعالم، دولتهای ایاالت « دیوید بن گوریون»نفره را انتخاب کرد. همان روز  13

 سرائیل را به رسمیت شناختند. متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی، ا

 

روز »وان ، پس از بمباران جنوب لبنان توسط نیروهای دفاعی اسرائیل، امام خمینی)ره( از مسلمانان جهان خواست تا آخرین جمعه ماه رمضان را به عن1358مرداد 16در 

 شود.قدس، مناسبتی رسمی در جمهوری اسالمی ایران است که در حمایت از ملت فلسطین برگزار می انتخاب کنند. روز جهانی« قدس

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8


 

 

 (آتش به اختیار) در دیدار جمعی از دانشجویان بیانات امام خامنه ای                      

 

 

 

 

 

 

 (۲۰۳۰سند ) هابیانات در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه        

 

 

 

 

 

 

    یونسکو چیست؟ ۲۰۳۰سند                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقالب در دانشگاه. نگویید در دانشگاه دیگر نمیشود کاری کرد؛ شنفتم این را که ی بعدی؛ تالش جّدی و همهتوصیه

؛ نه آقا، در دانشگاه خیلی میشود کار کرد، اتّفاقاً در دانشگاه باید کار کرد. چه «دانشگاه نمیشود کاری کردآقا، دیگر در »ها میگویند که بعضی

ست؛ من ا کسی باید در دانشگاه کار بکند؟ شما. شما تشکّلها هستید که در دانشگاه باید کار بکنید. البتّه خطاب بنده در غیر از این جلسه به همه

قول میدان جنگ، فکری و عملِی جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتّباً میگویم: هرکدام کار کنید؛ مستقل و به هایی آن هستهبه همه

قطع شد یا قرارگاه عیبی پیدا کرد، اینجا ی قرارگاه اختیار. البتّه در جنگ، قرارگاه مرکزی وجود دارد که دستور میدهد، اّما اگرچنانچه رابطهبهآتش

آنجایی که احساس میکنید  -قرار شد شما افسران جوان جنگ نرم باشید-اختیار میدهد. خب شما افسرهای جنگ نرمید بهدستورِ آتش فرمانده

 اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید،بهدستگاه مرکزی اختاللی دارد و نمیتواند درست مدیریّت کند، آنجا آتش

 .اقدام کنید

های مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست و مانند اینها دچار اختاللند، دچار تعطیلند؛ واقعاً آدم گاهی اوقات گاهی اوقات انسان احساس میکند دستگاه

هنگی ی اصلِی فرمسئلهی فرهنگی در کشور داریم، مسائل مهم که شاید من بتوانم ده همه ما مسئلهاحساس میکند. حاال مثالً فرض بفرمایید این

ی فرهنگی مهّمی است که سینمای ی مهم است، ]یعنی[ مسئلهی سینما، یک مسئلهرا بشمارم که اینها دچار مشکل است؛ فرض کنید مسئله

یز و سینما که چی هنر کشور اداره -هاحاال پشتیبانی خارجی هم پیدا میکنند برای فیلم-کشور چه جوری اداره میشود، از کجا پشتیبانی میشود 

بینید مثالً فرض کنید اینکه فالن آهنگ قبل از افطار پخش جوری میشود پیدا کرد، ]اّما[ ناگهان میی اینکوچکی نیست؛ مثالً فرض کنید ده مسئله

را از  ی اصلیه مسئلهی حضار( پیدا است که این دستگاه اختالل پیدا کرده کنگاری میکنند!)خندهی اصلی؛ نامهبشود یا نشود، میشود مسئله

 جوریی اصلی، درشت میکنند. وقتی اینعنوان یک مسئلهاهّمیّت فرعی را بهاعتبارِ بیی اصالً بیمسئله ی فرعی تشخیص نمیدهد و یکمسئله

 ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ی حضار(اختیاری است که عرض کردم. )خندهبهوقت اینجا جای همان آتشهای مرکزی اختالل دارند، آندستگاه

تبیین بشود؛ ما اینجا صحبت کردند؛ خب این باید  2030( که راجع به سند 8ی تبیین است که حاال من تشکّر میکنم از آقای پارسانیا)ی تبیین؛ یکی از کارهای اساتید، مسئلهمسئله

طور که ایشان اشاره کرد، ی مهّمی است؛ همینپرورش گفتیم، خب حرفهای گوناگونی هم اطرافش زده شد. این مسئله، خیلی مسئلهوآموزش 2030چیزی راجع به این سند یک

وپرورش است. در واقع آنچه اینها در این سند مربوط به آموزش 2030است که یک بخش آن همین سند  -ی پایدارسند توسعه-این جزئی از یک سند باالدستِی سازمان ملل 

ی دنیا ی فکری و فرهنگی و عملی برای همهاندرکار هستند، این است که یک منظومهطّراحی دارند میکنند و دست -]در آن[ هست 2030که از جمله این سند -ی پایدار توسعه

چیز اند، دارند برای همههایی پشت سازمان ملل وجود دارد؛ یونسکو اینجا یک وسیله است، یک ویترین است؛ دستهایی نشستهدارند جعل میکنند. این را چه کسی میکند؟ دست

باید همه بر ای که شامل فکر است، شامل فرهنگ است، شامل عمل است و این را دارند ارائه میدهند و ملّتها ی ملّتها یک منظومه تولید میکنند؛ منظومهکشورهای دنیا و همه

است. خب این غلط است؛ این غلط است؛ اصالً این معیوب است؛ این حرکت، حرکت معیوبی  2030وپرورش است که همین سند طبق این، عمل کنند. یک بخش آن هم بخش آموزش

ی ی سنّتهایشان، دربارهی ملّتها، دربارهی کشورها، دربارهربارهی پایدار را فراهم میکنند؟ چه حّقی دارند که داست. چرا؟ چه کسانی هستند اینهایی که دارند سند توسعه

ی اینها نگری است؛ نخیر، در واقع، همهاست. اینکه میگویند الزام نیست، این سطحی« باید»ی اینها هم جوری کنید؛ همهجوری کنید، باید آنعقایدشان، اظهار نظر کنند که باید این

! «در فالن جدول، تِه جدول قرار میگیرید؛ فالن امتیاز از شما سلب میشود»حساب خواهد آمد که ی منفی بهعنوان یک نقطها که تحّقق پیدا نکند، بعد بهالزام است، و هرکدام از اینه

اسالمی ـالگوی ایرانی»قبل از این آمدیم گفتیم  نباشد. چه لزومی دارد؟ خب ما از چند سال« باید»است، ولو در ظاهرش « باید»ی اینها جوری است؛ در واقع همهی اینها اینهمه

ن به ی توسعه را متم کلمهی توسعه را هم عمداً به کار نبردم. آقایانی که مسئول این کار هستند و از آن وقت ما با اینها ارتباط داریم، میدانند؛ بنده عمداً گف؛ بنده کلمه«پیشرفت

اسالمی. خب این الگو را بگردیم پیدا ـی پیشرفت را به کار میبرم؛ الگوی پیشرفت ایرانیربی است؛ یک مفهوم غربی دارد؛ من کلمهی غی توسعه یک کلمهکار نمیبرم، چون کلمه

ها است، ست، کار دانشگاهو امثال اینها؟ اینها کار کیست؟ کار شماها ا 2030ی پایدار یا صورت همین سند توسعهبدهند به کنیم! چرا باید برای پیشرفت ما، دستهای غربی الگو

 1396/03/31 .کار اساتید است

  

 2030های ابهامات و مغایرت
های لیبرالیستی و سکوالریستی را در نظام تعلیم کوشد ارزش، می«های مشترک عمومیآموزش» از طریق برنامه« صلح جهانی» و « جهانی سازی»یونسکو، در راستای اهداف مبتنی بر -1

 های استکباری و سرمایه داری، جلوگیری کند.های جدید با نظامو تربیت کشورهای مختلف بگنجاند تا به واسطه آن از اصطکاک نسل

ین مفاهیم آموزشی و تربیتی در جوامع اسالمی مانند فلسطین، اردن، امارات، بحرین، عمان، قطر، لبنان و عربستان به نفع رژیم توان به برنامه های آن سازمان، برای اصالح بنیاداز جمله می
 اشاره کرد.« صلح جهانی» از مسیر تغییرات فرهنگی و ارزش های ملی در قالب برنامه « بحران اعراب و اسرائیل»صهیونیستی و به اصطالح حل

شود، گردآوری اطالعات و آمار معتبر از کشورها، توسط یونسکو است و تمام کشورها متعهد هستند که با مرکز ، که سبب نگرانی می2030تکالیف مهم اجرایی برنامه آموزش از موضوعات و -2

نکته مهمی که در این  ای دسترسی داشته باشند.ورها به صورت منظم و دورهالمللی به آمار و اطالعات آموزشی و تربیتی کش( همکاری کنند تا یونسکو و مجامع بینUisآمار و اطالعات یونسکو)
ها در راستای المللی آن هم مطابق با خواست آنها چه نفعی برای کشور دارد؟ آیا این سازمانهای بینامر نهفته است این است که ارائه آمار و اطالعات آموزشی نسل آینده کشور به سازمان

 اند؟رفت کشور ما کاری کردهاعتال و رشد و پیش

کنند و باید محرمانه تلقی شود، آنها را ایم که نهادهای بین المللی و کشورهای غربی آمار و اطالعاتی که از خودمان براساس تعهد داده شده، دریافت میدر قضایای مختلف مانند برجام، دیده
یکی از  -3می کنند. بنابراین، این ساده اندیشی است که ما به راحتی اطالعات نسل آینده ساز خود را در اختیار آنها قرار دهیم. منتشر می کنند و مسلماً بر علیه منافع ملی خودمان استفاده

ی کشور را در دستور کارخود قرار سازی آموزش عالالمللیبه صورت متمرکز، بین« کمیسیون ملی یونسکو»است تاآنجا که « سازی آموزش عالی ایرانالمللیبین» کلیدی یونسکو  هایبرنامه

باوجود اسناد  -4 خبر داد.« شدن آموزش عالیجهانی» الملل، از تأکید ویژه یونسکو برهای ایران به حوزه بینداده است. دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو هم با اظهار تأسف از عدم ورود دانشگاه
یونسکو  2030و ... ، چرا مسئوالن مربوط، به جدیت برنامه« نقشه مهندسی فرهنگی کشور» ، «سند نقشه جامع علمی کشور» ، «پرورشسند تحول بنیادین آموزش و » باالدستی متعدد مانند:

ای و بدون شرح جزییات ، در سکوت رسانهوزارتخانه دولت تدبیر و امید با آن 4و درگیر شدن  2030المللی نظیر برنامه آموزش های بینهای سازمانپیگیر اجرای آنها نیست؟ پذیرش و اجرای برنامه

یکی از مفاهیمی است که مرزهای جغرافیایی کشورها و هنجارهای فرهنگی آموزشی « شدنجهانی» -5 و منافعی که از اجرای آن نصیب سیستم آموزشی کشور می شود، چه توجیهی دارد؟
های چندملیتی برای تصاحب مدارس درکشورهای به همین جهت شرکت  کنند.و، این مفهوم را درحوزه تعلیم و تربیت پیگیری میالمللی مانند یونسکهای بینرا تحت تأثیر قرار داده است و سازمان

مندی از فاکتورهای اقتصادی رهو به« سازمان تجارت جهانی» کرده و اجرای برنامه آموزش همگانی یونسکو را از ملزومات پیوستن به « نفوذ» جهان سوم و خاورمیانه، به باالترین نهادهای دولتی

، در تهران برگزار «کنفرانس بازاندیشی و آینده نگری در نظام آموزش و یادگیری ایران با توجه به تغییرات پرشتاب جهان معاصر» 94در اسفند -6 شمارند.و سیاسی کشورهای توسعه یافته برمی
تضمین آموزش باکیفیت، فراگیر و برابر »توسعه پایدار یعنی  4هدف شماره -7 طرح این نوع مفاهیم به چه نیتی است؟  یست!؟وچ« بازنگری در نظام آموزشی» شد. اما منظور از جمالتی نظیر

های جمهوری اسالمی شگاههایی از آموزش باکیفیت وجود دارد که با مبانی آموزش در مدارس و داناست، در حالی که تعابیر و برداشت« العمر برای همههای یادگیری مادامو ارتقای فرصت
های درسی به کشورهای عضو دارد، که قطعا با فرهنگ اسالمی ما سازگار های جدی و مؤکد درخصوص ورود بعضی مفاهیم و مطالب به کتاب، توصیه2030برنامه جامع آموزش -8 مغایر است.

های بین المللی شبکه مدارس مرتبط با یونسکو در کشورها از جمله ، ارتباطات و برنامه2030در برنامه -9 ست.نیست. این موضوع از اقرارهای صریح برخی مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش ا

، 2015عه پایدار پس از های توسدر برنامه -10 کند.گیرد که ابهامات فعالیت در مدرسه داری توسط این نهاد را با شک و تردید مواجه میایران که قبال راه اندازی شدند، مورد توجه جدی قرار می
با انسانها و مفاهیمی که ضدیت با رژیم غاصب صهیونیستی را از اذهان محو کند آموزش داده   ها و اصول جهان شمول از قبیل همبستگی جهانی، صلح جهانی، احساس همدردیاز ارزش

» ، « سند نقشه جامع علمی کشور» ، « سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» ، « ساله کشور 20م اندازسند چش» این برنامه، چه ارتباط و نسبتی با اسناد باالدستی مانند:  -11 شود.می

 رد،رد؟ اگر نسبتی داو ... سایر اسناد باالدستی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دا« نقشه مهندسی فرهنگی کشور
نیازها و  این برنامه، چگونهباتوجه به تفکر حاکم بر یونسکو که تفکری لیبرالیستی و سکوالریستی است و قطعا با تفکر دینی در تقابل یا حداقل غیر همسو است، اجرای  کدامیک مرجع است ؟

گانه برنامه  17اگرچه اهداف کالن  -12 اسالمی که در اسناد باالدستی تصریح شده است هماهنگ است؟ کند؟ و آیا این برنامه با اهداف تعلیم و تربیتشرایط تعلیم و تربیت اسالمی را محقق می

و  هااست، اما شاخصهای زیبا که برخی از آنها در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نیز آمده با واژه  می شود،  آن بصورت مشخص به آموزش مربوط 4که هدف شماره  2030توسعه پایدار 
مانند تاکید بر تعلیم و تربیت اسالمی در سند تحول بنیادین آموزش  بلکه مغایر است. 2030با برنامه آموزش   در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تراز تربیت اسالمی است که مفاهیم مدنظر

یفه هللا در اسناد باالدستی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی با تربیت انسان براساس مکتب اومانیسم در یا مثال تربیت انسان خل 2030با تاکید بر آموزش غیرایدئولوژیک در برنامه   و پرورش

 آموزش، کنار تاکید فقط بر آموزش است در حالی که آموزش، شرط الزم برای تغییر و بهبود زندگی است ولی شرط کافی نیست. انسان امروز بیش از گذشته در 2030در برنامه  -13 .2030برنامه 
سند تحول بنیادین » باتوجه به مطالب پیش گفته، چگونه امکان دارد -14است. 2030است، که این موضوع عنصر گمشده در برنامه آموزش « تربیت»ها و بطورکلی نیازمند معنویات، اخالق و ارزش

سند »گویند، برای تحت الشعاع قرار دادن ه دادن این برنامه یا تفاهم نامه، که به اشتباه به آن سند میمهم جلو  تطابق داشته باشد؟ از همین رو،«  2030برنامه آموزش» با   «آموزش و پرورش

کمیسیون ملی ، چرا 1366اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو، مصوب هیأت وزیران جمهوری اسالمی ایران در سال   2از ماده  5و  2باتوجه به بندهای  -15 است.« تحول بنیادین آموزش و پرورش
 های یونسکو است؟راستای این دوبند از شرح وظایف، اقداماتی را انجام نمی دهد و بصورت منفعل مجری برنامه  یونسکو در

 های مختلف، تکلیف مشخص کند؟های دنیاست، این حق را داشته باشد که برای ملتهای دنیا با فرهنگالمللی که قطعاً تحت نفوذ قدرتاصطالح بینبه به چه مناسبت باید یک مجموعه
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 معنای فطر

ماُء اْنَفطََرتْ »در قرآن کریم از همین ریشه است: « اْنَفطََرتْ »در لغت، گشودن و باز شدن چیزی است. کلمه « فطر»معنای کلمه   «اْنَفطَرتْ »و « تََفطََّرتْ »و نیز گفته شده «.إَِذا السَّ

 کند. در وقت مغرب و روز عید فطر بر خوردنیها و آشامیدنیها باز می دار دهانش رانیز از همین ریشه است؛ زیرا روزه« عید فطر»و « افطار»به یک معنا است و 

 زمان عید فطر

، روایاتشود. بر اساس برخی ،ثابت میماه رمضانز اول روز ا 30و یا گذشت  رمضانماه  29ماه شوال در پایان روز  رؤیت هاللاست. عید فطر با  شوالعید فطر اولین روز ماه 

ها کند که ماه رمضان همچون دیگر ماهشود. گروهی از قدما نیز بدان قائل بودند. اما در مقابل، بعضی روایات بیان میگاه کمتر از آن نمیروز است و هیچ 30ماه رمضان، پیوسته 

 اند.روزه باشد. بیشتر فقها قائل به این دیدگاه 30یا  29تواند در نوسان است؛ می

 در قرآن

هَ و لُِتکبِّرُ »اند که مقصود از مفسران گفته َة َو لُِتکبِّرُ »در « وا اللّـَ َه َعلَٰی َما َهَداکْم َو لََعلَّکْم تَْشکرُ َو لُِتکِمُلوا اْلِعدَّ ت که در شب عید فطر وارد شده است. اس تکبیرهایی« ونَ وا اللّـَ

  است. نماز عیدو خواندن  زکات فطرهدادن « بِِّه َفَصلَّٰی اْسَم رَ  َو َذکرَ »و «َقْد أَْفلََح َمن تََزکٰی »در آیات « َفَصلَّٰی »و « تزکی»براساس روایات منظور از 

 در روایات

 فرمود: پیامبر)ص(، امام باقر)ع(از  جابربه نقل از 

«. های خدا، جوایز این پادشاهان نیستای جابر جایزه»سپس فرمود: «. هایتان بشتابید: ای مؤمنان! صبحگاهان به سوی جایزهدهدشود، منادی ندا می ماه شوالچون روز اول »

 «.هاستسپس فرمود: آن روز، روزِ جایزه

 پیامبر خدا)ص(:

 «.آمرزددهد و گناهان بزرگ را میبشتابید به سوی پروردگار کریم که عطای بسیار می»گویند: ایستند و میها و گذرها میدر روز عید، سر کوچه فرشتگان»

 :امام علی)ع(

  «نشود، آن روز عید است. معصیتاو را پذیرفته و عبادتش را قبول کرده است و هر روزی که در آن، خدا  روزهاین، عیِد کسی است که خداوند، »

  امام حسن مجتبی)ع(

را به عنوان میدانی برای مسابقه آفریدگانش آفرید  ماه رمضانخدای متعال، »در روز عید به مردمی نگاه کرد که به بازی و خنده مشغول بودند. رو به اصحاب خود کرده، فرمود: 

ده، برنده شدند و گروهی هم عقب مانده، محروم گشتند. پس شگفت از خنده کننده بازیگر تا به وسیله فرمانُبرداری از خدا، به سوی رضای الهی سبقت بگیرند. گروهی پیش افتا

شوند. به خدا سوگند، اگر پرده کنار رود، نیکوکار سرگرم نیکوکاری خود خواهد شد و بدکار، گرفتار یابند و کوتاهی کنندگان، ناکام میاست در روزی که نیکوکاران پاداش می

 «.بدکاری خویش

 فرمود: امام رضا)ع(

هایی که به آنان داده شده بر نعمت را روز فطر، از آن جهت عید قرار داده شده است که مسلمانان، اجتماعی داشته باشند که در آن روز گرد هم آیند و برای خدا بیرون آیند و او»

است؛ چرا  حاللل است که خوردن و آشامیدن در آن ، روز شوق و روز نیایش است؛ و برای آن که اولین روز از سازکاتاست، بستایند و روز عید، روز تجمع، روز خوردن روزه، روز 

در  تکبیرهمایشی داشته باشند تا خدا را حمد و ستایش کنند و در این روز،  که ماه رمضان، اولین ماه سال نزد اهل حق است. پس خداوند، دوست داشت که در چنین روزی،

تا خداوند را بر »فرموده است:  ، از آن روی بیش از روزهای دیگر قرار داده شده که تکبیر، بزرگداشت خداوند و ستایش و ثنای او بر نعمت هدایت است، آن گونه که خداوندنماز

زده تکبیر قرار داده شده است؛ چون در هر دو رکعت، دوازده تکبیر است هفت تکبیر در رکعت اول و پنج و در آن روز، دوا«. این که هدایتتان کرد، بزرگ بدارید و باشد که شکر گزارید

است نماز واجب، با هفت تکبیر آغاز شود. از این رو در این جا با هفت تکبیر آغاز شده است. و در  مستحباند؛ چرا که تکبیر در رکعت دوم قرار داده شده و آن دو، یکسان نشده

  «نمازها در شبانه روز، پنج تکبیر است، و برای این که تکبیرها در هر دو رکعت، فرد فرد باشند. تکبیرة االحرامرکعت دوم، پنج تکبیر است؛ چرا که 

 

ثال س. اگر در شهری شرقی ماه دیده شود برای همه ی شهرهای غربی هم اول ماه ثابت میشود؟ و یا این به فاصله ی دو شهر بستگی ندارد؟ واگر مرؤیت هالل در بالد شرقی

د از اتحاد افق، شهرها و یا ج. اتحاد افق در رؤیت هالل شرط است و مقصو کسی در ژاپن که جزو شرقی ترین کشور ها است ماه را ببیند برای کل دنیا اول ماه ثابت میشود؟

س. آیا کسی که مرجع تقلید دیگری دارد  راههای ثبوت اول ماه کشورهایی است که از جهت احتمال رؤیت هالل و عدم احتمال رؤیت یکسان باشند وتشخیص آن با مکلف است.

ج. اصل ثبوت رؤیت هالل ماه، تقلیدی نیست، بلکه اگر شخص از گفته و اعالم نظر یک  در ثبوت اول ماه می تواند به مقام معظم رهبری رجوع کند؟ راههای ثبوت اول ماه چیست؟

 :مرجع تقلید، اطمینان به رؤیت ماه پیدا کند، باید ترتیب اثر دهد؛ در هر صورت اول ماه به پنج چیز ثابت می شود

 :سوم .می شود بگویند ماه را دیده ایم و همچنین است هر چیزی که به واسطه آن اطمینان پیدا شوددوم: عده ای که از گفته آنان اطمینان پیدا  .اول: آنکه خود انسان ماه را ببیند

س. رؤیت ماه نو با ابزار چه حکمی دارد  مالک رؤیت هالل .پنجم: حاکم شرع حکم کند که اول ماه است .چهارم: سی روز از اول ماه بگذرد دو مرد عادل بگویند که ماه را دیده ایم،

ج. رؤیت با وسیله، فرقی با  ی کند؟ویت تصویر هالل ماه با استفاده از دوربین مخصوص و انعکاس نور و بازخوانی اطالعات ضبط شده توسط رایانه، برای اثبات اول ماه کفایت مآیا ر

ک و با تلسکوپ محکوم به حکم واحدند. اما در مورد انعکاس به رؤیت به طریق عادی ندارد و معتبر است. مالک آن است که عنوان رؤیت محفوظ باشد. پس رؤیت با چشم و با عین

ج. واجب نیست؛ بلکه اگر در  س. آیا ایراد خطبه توسط امام در نماز عید فطر واجب است؟ خطبه نماز عید فطر رایانه که درآن صدق عنوان رؤیت معلوم نیست محل اشکال است.

. س مکان نماز عید فطر . ت بخوانند، دو خطبه بعد از آن را رجاء به جا می آورند؛ و ترک این خطبه ها در زمان غیبت، جایز استزمان غیبت امام معصوم علیه السالم رجاء به جماع

نماز عید فطر یا آیات می  س. آیا در اقتدا به نماز عید در قنوت .کراهت دارد نماز عید را زیر سقف بخوانند ج. خواندن نماز عید فطر در مسجد و زیر سقف افضل است یا زیر آسمان؟

 ج. اشکال ندارد. توان در قنوت اول یا غیر آن به امام پیوست؟

ج. جایز نیست خطبه های نماز  س. اگر در نماز عید فطر خطبه ها را قبل از نماز بخوانند )زیرا بعد از نماز مردم پراکنده میشوند(، آیا نماز باطل میشود؟ ایراد خطبه قبل از نماز عید

س. بنده سید هستم و همسرم سید نیستند. می خواستم بدانم زکات فطریه همسرم  فطریه سید  قبل از نماز خوانده شود؛ و ترک خطبه ها نیز در زمان غیبت جایز است.عید 

می تواند هم به سید و هم به غیر سید زکات فطره ج. در فطریه، سرپرست مالک است؛ اگر سرپرست سید باشد  را جزو فطریه سادات باید پرداخت نمایم یا جزو فطریه غیرسادات؟

ج. شخص باید برای خودش و کسانی که نان خور او محسوب می شوند، برای هر نفر سه کیلو از خوراک  س. زکات فطریه نفری چند تومان می باشد؟ مبلغ زکات فطریه .را بدهد

( و یا پول یکی از آنها را به مستحق بدهد و کفایت می کند و منحصر به قوت غالب نیست و قیمت آن را می توانید مردم )مانند گندم، جو، خرما، کشمش، برنج، ذرت و یا مانند اینها

 فطریه مهمان شب عید فطر .ج. در صورتی که نانخور میزبان محسوب نشود، بر عهده خودش است س. فطریه مهمان برعهده کیست؟ فطریه مهمان .از بازار به دست آورید

پرداخت فطریه  .ج. مهمان یک شبه نان خور محسوب نمی شود لذا زکات فطره او بر میزبان واجب نمی شود فطریه مهمان شب عید فطر هم بر عهده ی میزبان است؟س. آیا 

اگر با اجازه پدر و از طرف او فطره خودتان را  ج. صحیح نیست؛ بله س. من نانخور پدرم هستم و فطریه من بر گردن پدرم است. آیا میتوانم فطریه ام را خودم بدهم؟ توسط نانخور

ج. مانعی  س. آیا میشود زکات فطره را روز عید فطر جدا کرد و چند روز بعد از عید فطر به فقرا داد؟ زمان پرداخت زکات فطره .بدهید، مانع ندارد و از عهده پدر ساقط می شود

س. آیا برای جنین الزم است فطریه پرداخت  فطریه جنین .احتیاط واجب این است که هر وقت آن را می دهد مجدداً نیت فطره کندندارد لکن در رساندن به فقیر نباید سهل انگاری کند و 

موقوفات  س. همیشه مقدار یک سوم زکات فطریه جمع آوری شده برای مخارج مسجد برداشته می شود )با اینکه مسجد دارای مصرف زکات فطره .ج. فطریه جنین واجب نیست شود؟

 پرداخت فطریه به عنوان اقساط وام  .ج. احتیاط این است که آن را به فقرای شیعه بدهند و در آمد ختم میباشد( آیا صحیح است؟

فطریه برای اقساط این افراد به ری س. در صندوق قرض الحسنه مسجد هر سال تعدادی از وام گیرندگان اقساط خود را به دالئلی که نمی دانیم، پرداخت نمی کنند، آیا دادن مقدا

س. آیا مصرف فطریه در محل یا شهرهای دیگر با وجود فقیر در همین محل  بردن فطریه به شهر دیگر .ج. صحیح نیست مگر توان پرداخت را نداشته باشند صندوق جایز است؟

س.  پرداخت فطریه به پدر و مادر یا بالعکس .دا نشود، می تواند آن را به شهر دیگری بردج. بنابر احتیاط در همان شهر پرداخت شود؛ بله اگر در آن شهر مستحق پی جایز است؟

ج. اگر فرزندان فقیر باشند، پدر و مادر باید مخارج واجب آنان را بپردازند و نمی توان چیزی از زکات فطره را  دادن زکات فطره از سوی پدر ومادر به فرزند فقیر یا بالعکس اشکال دارد؟

شکال ندارد؛ و اگر پدر و مادر فقیر باشند ت مخارج واجب زندگی به آنها داد ولی پرداخت زکات فطره به آنان برای ادای دین و یا مایحتاجی که تأمین آن بر پدر و مادر واجب نیست اباب

 و فرزند دارا باشد نیز حکم مسأله مانند صورت قبل است.

ر سید که س. شخصی غی فطریه همسر سیدج. بنا بر احتیاط کمتر از یک صاع به فقیر داده نشود.  ی توان بین چند نفر تقسیم کرد؟س. آیا مبلغ فطریه را م تقسیم مبلغ فطریه

و باید مجدداً پرداخت  ج. اگر فطریه را به سید داده کفایت نمی کند تا اآلن اشتباهاً سهم فطریه همسر سیده خود را به صندوق فطریه سادات می انداخته، اآلن چه وظیفه ای دارد؟

 کند.
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هاي اصابت يكي از خمپارهها در اطراف او به زمین خورد و با اي جانكاه بودند كه خمپاره. يارانش از او فاصله گرفتند و هر يك در گودالي مات و مبهوت در انتظار حادثه

مباهات خداوند است، يكي از شاگردان متواضع علي)ع( و حسین)ع(، يكي از عارفان سالك راه حق و حقیقت و يكي  هاي كامل انساني كه مايةصدامیان، يكي از نمونه

 بربست و به ملكوت اعلي پیوست.خمیني)ره( از ديار ما رخت گونه و يكي از ياران باوفاي امامهاي علياز ارزشمندترين انسان

هاي ديگر صورت و سینة دو يارش را كه در كنارش ايستاده بودند، شكافت و فرياد و شیون رزمندگان و تركش خمپارة دشمن به پشت سر دكتر چمران اصابت كرد و تركش

حال متین و محكم و از سرش جاري بود و چهرة ملكوتي و متبسم و در عیندوستان و برادران باوفايش به آسمان برخاست. او را به سرعت به آمبوالنس رساندند. خون 

ها داشت، ولي ظاهراً ديگر با كسي سخن نگفت و به كسي نگان نكرد. شايد در آن اوقات، همانطوري كه خود آرزو موقر آغشته به خاك و خونش، با آنكه عمیقاً سخن

دار حسین)ع( و رستن از اين دنیاي پر از درد و پیوستن به روح، به زيبايي، به ملكوت اعلي و به ديار مصفاي شهیدان، كرده بود، حسین)ع( بر بالینش بود و او از عشق دي

از وهاي اولیه انجام شد و آمبوالنس به طرف اهدر بیمارستان سوسنگرد كه بعداً به نام شهید دكترچمران نامیده شد، كمك  فرصت نگاهي و سخني با ما خاكیان را نداشت.

جانش به اهواز رسید و روح او سبكبال و با كفني خونین كه لباس رزم او بود، به ديار ملكوتیان و به نزد خداي خويش پرواز كرد و شتافت، ولي افسوس كه فقط جسم بي

 «ارجعي الي ربك راضیه مرضیه»نداي پروردگار را لبیك گفت كه: 

فرزند هجرت و جهاد و شهادت و اسوه حركت و مقاومت، نه تنها مردم اهواز و خوزستان بلكه امت مسلمان ايران و  ساز سردار پرافتخار اسالم، ايناز شهادت انسان
 شیعیان محروم لبنان به پا خاستند و حتي ملل مستضعف و زاده دنیا غرق در حسرت و ماتم گرديدند.

 «اناهلل و انّاالیه راجعون.»پیكر پاك او را در اهواز و تهران تشییع كردند كه  آلود،و اشك شناس ما، خشمگین از اين جنايت صدام و اندوهبارامواج خروشان مردم حق
ه گونچنین در كربالي خوزستان در جهاد و نبرد روياروي علیه باطل، حسینچنین زندگي سراسر تالش و مبارزة خالصانه و عارفانه در راه خداي او آغاز گشت و اينبلي، اين

حسین)ع( و  افتاد و به ملكوت اعلي عروج كرد و به آرزوي ديرين خود كه قرباني شدن عاشقانه در راه خدا بود، نايل گشت. خدايش رحمت كند و او را با به خاك شهادت

 شهداي كربال محشور گرداند.

 هدفدار شائبه و است گرفته باال ایرانیان همراه هاي تلفن در (..و ،وایبر چت ،وي تلگرام )اجتماعی هاي شبکه مستحضرید همچنانکه

 است داده افزایش ها افزار نرم این فعالیت ادامه از جلوگیري براي را ها دغدغه ، جمعی ارتباط هاي افزار نرم این گونه قارچ رشد بودن

 وجود با که گفت توان می و دهند می ما به رایگان صورت به را ها عکس گذاري اشتراك و پیام تماس، امکان موبایلی هاي اپلیکیشن .

 خبري هم غیره و نیست مهم دیگر !رایگان خدماتی با هم آن اند، کرده آزاد مخابراتی هاي محدودیت دست از را ما پرسرعت اینترنت

 هاي فایل ایمیل، از سرویساستفاده از فرستیم، می روز یا ماه در پیام چند !داریم مکالمه چقدر mms بجاي توانیم می حتی .نیست

 هر که نیست چیزي تبلت یا گوشی دستگاه یک روي بر فقط امکانات همه این .بگذاریم اشتراك به هم صوت و فیلم و تصویر و متنی

 جذاب ظاهري با العاده، فوق خدمات همه این چرا که شده توجه موضوع این به حال به تا آیا اما .بگذرد راحتی به آن از بتواند مخاطبی

 اپلیکیشن این طراحی براي دالر ها میلیون که هایی شرکت میشود؟ داده قرار مخاطبین همه اختیار در رایگان صورت به آسان کاربري و

 میکنند؟ کسب آمد در کجا از میشوند متحمل را نگهداري و سرور هنگفت هاي هزینه ماهانه و اند کرده هزینه ها

 قدرتمند سرورهاي در اطالعات واکاوي

 نصب هنگام شما. هاست شرکت این درآمدي منابع مهمترین از یکی مخاطبین اطالعات واکاوي همان یا ott player که است آن پاسخ

 ها، تماس ها، پیام تمام تا میشود گرفته اجازه شما از آن در که اي نامه مرام .میکنید تایید نیز را آنها نامه مرام ها، اپلیکیشن این

 که کنید فرض را سروري حال .کند منتقل شرکت این مرکزي سرور به را شماست گوشی در که اطالعاتی هر و ها عکس مخاطبین،

 آنالیزگر، افزارهاي نرم از استفاده با شرکت این شود، می ذخیره آن در تهرانی مخاطبین هاي گفتگو و ها پیام مکالمات، محتواي تمامی

 میدهد گزارش آمریکا دولتی سران به آنکه مانند. کند می استخراج را جاسوسی سازمانهاي و ها دولت و ها شرکت نیاز مورد اطالعات

 شرکت به تواند می همچنین ؛ هستند نگران موضوعی چه از یا و گویند می چه آمریکا با مذاکره درباره روزها این در تهران مردم که

 اطالعات این .چیست نظرشان و میکنند صحبت بیشتر مدل و برند کدام درباره ونزوئال مردم که دهد گزارش هم رایانه کننده تولید هاي

 . آنهاست آتی هاي راهبرد کننده تعیین و قیمت ذي بسیار ها دولت و جاسوسی سازمانهاي براي

 ادامه دارد

 تـولد:
 متولد شد.در تهران، خیابان پانزده خرداد، بازار آهنگرها، سرپولك  1311دكتر مصطفي چمران در سال 

 تحصیـالت:
وي تحصیالت خود را در مدرسه انتصاريه، نزديك پامنار، آغاز كرد و در دارالفنون و البرز دوران متوسطه را گذراند؛ 

التحصیل شد و فارغ در رشتة الكترومكانیك  1336در دانشكده فني دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد و در سال 

با استفاده  1337اول بود. در سال  وي در همة دوران تحصیل شاگرد ي پرداخت.فن سال به تدريس در دانشكدةيك

ترين دانشمندان علمي در جمع معروفتحقیقات از بورس تحصیلي شاگردان ممتاز به امريكا اعزام شد و پس از 

راي به اخذ دكتبا ممتازترين درجة علمي موفق  -بركلي–جهان در دانشگاه كالیفرنیا و معتبرترين دانشگاه امريكا

  الكترونیك و فیزيك پالسما گرديد.

 

 پس از پیروزي انقالب اسالمي ايران:

گردد. همه تجربیات سال هجرت، به وطن باز مي 23دكتر چمران با پیروزي شكوهمند انقالب اسالمي ايران، بعد از 

پردازد و قاطعانه به سازندگي ميگذارد؛ خاموش و آرام ولي فعاالنه انقالبي و علمي خود را در خدمت انقالب مي

سپس در شغل معاونت  كند.هاي پاسداران انقالب در سعدآباد ميو همة تالش خود را صرف تربیت اولین گروه

مسئله كردستان را فیصله  تر تر و قاطعانهاندازد تا سريعوزير در امور انقالب شب و روز خود را به خطر مينخست

شجاعت و فداكاري او بر  قدرت ايمان و ارادة آهینن و « پاوه»قضیة فراموش ناشدني  دهد تا اينكه باالخره در

 شهـادت: گردد.همگان ثابت مي

بوسي كرد، به همة سنگرها سركشي نمود و در خط سخنش تمام شد، با همة رزمندگان خداحافظي و ديده

ت، نقطه كه او هس دگان تأكید كرد كه از اينترين نقطه به دشمن، پشت خاكريزي ايستاد و به رزمنمقدم، در نزديك

مطمئناً دشمن هم آنها را ديده  شد و ديگر كسي جلوتر نرود، چون دشمن به خوبي با چشم غیرمسلح ديده مي

هاي ديگري نیز گرفته رستمي قرباني بود. آتش خمپاره كه از اولین ساعات بامداد شروع شده بود و عالوه بر 

 از كنارش متفرق شوند واز هم فاصله بگیرند بود، باريدن گرفت و دكتر چمران دستور داد رزمندگان به سرعت 

 

 

 


