ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺜﺎر
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺴﺎل ﻣﺪارس از  15روز ﻗﺒﻞ
از ﻣﺎه ﻣﻬﺮ آﻏﺎز ﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺎه
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻋﻄﻮﻓﺖ ،ﻟﻄﻒ و
ﻣﺤﺒﺖ و ﻫﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزی ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت را در وﺟﻮد ﺧﻮد
ﺑﭙﺮورش دﻫﺪ.
ﮐﺮوﻧﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮدم آن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ
اﮔﺮﭼﻪ ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺪارس از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ
درک و ﻣﻌﺮﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻮع ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ
ﯾﺎدﺷﺎن ﻧﻤﯽ رود ﮐﻪ ﭼﻪ اﻓﺮادی اﯾﻦ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﭼﻪ
ﺧﻮن ﻫﺎﯾﯽ در راه آن داده اﻧﺪ.
ﻧﻮاﺧﺘﻦ زﻧﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺜﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﯾﺎد ﺑﺎد آن روزﮔﺎران ،ﯾﺎد ﺑﺎد
ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان
از ﺷﻬﺮ ﺗﺎ روﺳﺘﺎ راه ﺷﻤﺎ را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
وﺟﺐ از ﺧﺎک آن را ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ و ﺗﻘﺎرن ﻫﻔﺘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺪارس و در ﺣﺎﺷﯿﻪ
اﻓﺘﺘﺎح ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺣﻮزه داﻧﺶآﻣﻮزی ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻃﺎﻟﺐ اﺣﻤﺪی ﻧﯿﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯿﻨﺎب زﻧﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﺜﺎر را در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
دﺧﺘﺮاﻧﻪ امﺳﻠﻤﻪ )س( اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﺪا در آورد و ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﭼﻬﻠﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس ﯾﮏ ﻋﻤﻞ راﻫﺒﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ از ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯿﻨﺎب اﻓﺰود :ﺳﺮدار ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ
اﯾﻤﺎن و ﻓﺪاﮐﺎری اش در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﺜﺎل زدﻧﯽ اﺳﺖ ،او ﻧﻬﺪ ﺗﻨﻬﺎ
اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺎن و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ اﺳﻄﻮرﻫﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺶ
آﻣﻮزان و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد.
اﺣﻤـﺪی ﻧﯿـﺎ اداﻣـﻪ داد :ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﻘـﺎوﻣﺖ و اﯾﺜـﺎر ﺑﺎﯾـﺪ در درون
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮔﺮدد ﺗﺎ آﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ارزش ﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
داﺷﺘﯿﻢ ﭼﻪ ﺧﻮن ﻫﺎﯾﯽ را داده اﯾﻢ و ﭼﻪ ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده

اﯾﻢ ،ﭘﯿﺮ و ﺟﻮان و زن و ﻣﺮد ﺣﺘﯽ ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی
ﺟﻨﮓ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ.
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