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...و 

جامعھ اسالمی و تعلیم و تربیت 
انقالب و تعلیم و تربیت   یک انقالب باید از ھمھ ی ابزار و فرصت ھا در خط 

تعلیم و تزکیھ استفاده کند 

روش صحیح تعلیم و تربیت در جامعھ   لزوم جریان پرتوان نیرمند گسترده برای ایجاد 
 حرکت واحد در کل افراد جامعھ 

 یک نفر بدون ارتباط با جامعھ از حیث تربیتی خود 
را تربیت کند 

 دعوت افراد و طیف ھای مختلف بھ صورت محدود و 
شخص بھ شخص 

 ایجاد یک جریان قدرتمند کھ ھمھ بھ صورت ھماھنگ در 
آن تربیت شوند 

 قبل از انقالب تربیت شخصی و تربیت موضعی 
 توجیھ داشت اما بعد از انقالب فقط باید بھ دنبال 

ایجاد جریان تربیتی باشیم 

 بدون تشکل و سازمان یافتگی نمیتوان جریان 
تربیتی در جامعھ ایجاد کرد 

 ھمھ ی نھادھا باید نسبت بھ این تشکیالت و نسبت 
 بھ مسائل اجتماعی و سیاسی خودشان را مسئول 

بدانند 

 حرکت موضعی فقط در صورتی توجیھ دارد کھ با 
ھدف ایجاد جریان باشد 

 ایجاد یک جریان تربیت فقط درصورتی می تواند 
 آحاد مردم را با خود ھمراه کند کھ جاذبھ اجتماعی 

قدرتمندی داشتھ باشد 

 نورانیت و ارزش ھای اخالقی، انسانی بیان شده در 
 نصوص دینی مطابق فطرت انسانی ھست و مھم ترین 

عامل جاذبھ 

 در این زمینھ عملکرد بسیار ضعیفی داریم و جاذبھ 
و دافعھ انقالب اصولی نبوده 

 برای جاذبھ مھم ترین و موثرترین تبلیغ التزام 
عملی بھ اخالق اسالمی است 

 این جریان اجتماعی نباید شئون انسانی خصوصا 
 آزادی و حق انتخاب را از مردم جامعھ سلب کند و باید 

مردم آزادانھ این مسیر را انتخاب کنند 

 باید بھ مضمون آیھ الاکراه فی الدین در این جریان 
کلمھ بھ کلمھ عمل شود 

انواع مدیریت کالن 

مدیریت مکانیکی 

مدیریت انسانی 

 مدیریتی کھ حق انتخاب حق خالقیت و... را از 
مدیریت شوندگان سلب می کند 

 مدیریتی کھ در ضمن حرکت دادن جامعھ حق خالقیت و 
انتخاب را ھم بھ آنھا می دھد 

 فقط مدیریت انسالنی مورد تایید اسالم و جمهوري 
اسالمی است 

نکتھ چھارم: جھانی بودن انقالب 

 انقالب اسالمی ایران محدود بھ مرز سیاسی ایران 
 نیست و اگر کسی تصور کند محدود بھ این مرز 

 سیاسی است و یا این انقالب را ایرانی بداند باعث 
شکست خودن انقالب خواھد شد 

 در انقالب ما ھمھ ی احاد مردم در ھمھ ی فرھنگ ھا و زبان ھای 
 مختلف حق دارند فرھنگ و زبان خودشان را در حدود 

 قوانین اسالم حفظ کنند و اینجا حکومت فراس بر 
غیر فارس نیست 


