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 1401به مناسبت سيزدهم آبان ماه بيانيه كانون مدارس اسالمي

اهان عرصه علمي و فرهنگي و ، توجه آگتهاجم و شبيخون فرهنگي سالها قبل، رهبر فرزانه انقالب با تأكيد بر مقوله ي   

 به اين موضوعِ ،اسالمي –اي را جهت صيانت از نسل ايران اسالمي و برخورداري ايشان از فرهنگ اصيل ايراني  فعاالن رسانه

 معطوف داشتند. مهم،

اسالمي  جمهوري اممقابله با نظ در و نوجوانان اي، از ظرفيت جوانان جريانات متعدد رسانه دارد تا با روزها كه دشمن سعي اين   

بيش از  از طرفي ،بهره گيرد و حتي مدارس براي بروز رخدادهاي اعتراضي و آشوبگرانه ها و از فضاي دانشگاه متاعي بردارد

تالش ناكافي متوليان امور جهت جلوگيري از بروز  از طرف ديگر بهگذشته، به دورانديشي آن حكيم فرزانه و رهبر دلسوز و 

 ريم.پي مي بگسست اين 

الهي  لطف دارد و به استحاله فرهنگي نسل جوان و نوجوان امروز، با سطح انتظارات دشمن فاصله بسيار زيادي ميزان چه اگر   

 و توجهات حضرت وليعصر

)عج(
 هاي آگاهانه هدايت شريعت پيامبر نور و رحمت وسار  سايه در ،اسالمي ايران مجاهدت مردمبا و  

مندند، اما بر دلسوزان  از تششع خورشيد و نور معرفت بهره ،صنوبران بلند و پايدار، اين كشور هنگام علما و انديشمندان و به

 است.ضروري و اجتناب ناپذير چنان امريتهاجم فرهنگي، هم هويداست كه مقابله با كشور فرهنگي و هاي علمي و فعاالن عرصه

هاي بيدريغ و روزافزون  ا حمايتاي ب ن نوپاي غرب در عرصه رسانه و تصاحب جريانات رسانهتمدّ ي تالش گسترده   

ديگري از مبارزه و رويارويي ي جبهه  ،ي ملل ههاي صهيونيستي، براي تغيير ذائقه جوانان و احاطه فرهنگي بر عامّ كمپاني

هاي  نهضت سينماي هاليود تا موسيقيايجاد گشوده است.  ،ن) همچون مردم ايران سرافراز(فرهنگ و تمدّ انرا براي صاحب

هاي متعدد اجتماعي جهت القاي  هاي ارتباطي به فضا و ايجاد شبكه اعزام متعدد ماهوارهو دار  ي هاي هدفجنجالي و باز

 ها، از مصاديق اين تالش گسترده است. فرهنگ و استحاله فرهنگي ملت

چار نوعي  اي است، د به رسانهمند از فضاي رنگارنگ و پرچاذ امروزه، نسل جوان و نوجوان كه آشنا با تكنولوژي و بهره   

و شناخت وقايع و  مقوالتانديشي و متمايل به بازشناسي تعاريف و مفاهيم پايه فرهنگي و اعتقادي شده و لذا در درك دگر

از نسل قبل عمل مي نمايد و در مواردي نيز متفاوت  ،شنود د و ميبين ها مي انهاز آنچه در اين رس تحليل رخدادها نيز متأثر

 دارد. بازشناسي هويت و يا بازتعريف آن سعي در گيرد و كار مي مسايل روزمره به گي و پرداختن بهرا در سبك زند اين تأثير



آزادي و  ت و ذلت واصل و فرع، خوب و بد، عزّ ،جاي دوست و دشمن اي غرب و در واژگوني تعاريف، سانهدرهياهوي ر   

جبر و اختيار، عدالت و خود كاملي،  ،شهود غيب و  ،از جنس دين و علم، دنيا و آخرت هايي موازنه وجا مي شود  جابه قيد

از ابهام و هاله اي ري و واليت پذيري ، در استفاده از تكنولوژي و انفعال در مقابل آن، ساده زيستي و رفاه زدگي، مردم ساال

بدون و  هاي مكرر روغ پردازي و تحريف حقايق و شايعه سازيكثرت و مداومت در د .گيرد قرار ميفهمي در  قياس،  كج

در اين ميان دختران ايراني كه از جنس احساس و آورد.  فراهم خواهد بيش از پيشتوقف دشمن، زمينه را براي فتنه گري 

شده اند،  كوشيده و آزموده در دالوري و ايثارو پاياپاي مردان اند  پرداخت و صيقل شده ،عاطفه و مهر و حيا و وفاداري

بي حجابي و فروپاشي نقش زن  با حربه يه اند و اين روزها بيشتر از گذشته مطمع نظر دشمنان اين مرز و بوم قرار گرفت

 ه ورزي دشمن هستند.محور اصلي توطئ در خانواده

اسالمي با تأكيد بر  ني، كانون مدارساآموز و روز مبارزه با استكبار جه سيزدهم آبان و روز دانشام اهلل ايّاكنون و درآستانه    

ي بلند انقالب اسالمي مبني بر برافراشته شدن پرچم اسالم ناب محمدي در جهان و زمينه سازي ظهور منجي ها آرمان

 بشريت حضرت مهدي

(عج)
و  علمي غافلِ مسئولينِبعضي و مبارزه با جهل و نفاق و كفر و تحقق عدالت، ضمن گاليه از  

اجراي  تعليم و تربيت، زمينه عدم ي هعرص ازكافي ناشناخت  ئات واقتضا هنگام به و كشور كه با عدم تشخيص صحيح فرهنگي

كاهش سطح علمي و فرهنگي مدارس را موجب شده اند، آحاد ي  زمينهسند تحول بنيادين آموزش و پرورش و همچنين 

حضور شوم دشمنان عليه مردمان ايران اسالمي دعوت نموده و ي  تعليم و تربيت كشور را به تبيين نقشهو اهالي دلسوزان 

 نمايد. ي ميرا يكي از مهمترين وظايف خود تلقّ "جهاد تبيين"تالش در و 

ت ي را به شناخآموزان و جوانان عزيز ميهن اسالم در اين ميان ضمن هشدار به جريانات فرهنگي همسو با دشمن، دانش   

 خواند. ه دشمن فرا ميدر برابر توطئمتحّد و حفظ انسجام معارف دين و مهرورزي عميق به ايران يكپارچه و دقيق 

ها و  هه و مواجه با توطئدر مقابلگذشته از تجارب ارزشمند آگاهي و بهره مندي  بصيرت و بديهي است كه با افزايش    

 زمينه را براي اعتالي ايران اسالمي فراهم خواهيم آورد.همچون گذشته اي و تبليغي دشمن،  هاي رسانه دروغ ورزي

، اي و رسانه هجمه تبليغي و شناختيدر ايجاد جنگ فزاينده و پيچيده  كه عليرغم تالش همه جانبه دشمن پيداست ناگفته   

و فرمايشات مقام معظم رهبري، تهديدها را به نصايح با مدنظر قراردادن و تأسي از شهيدان  بافرزندان غيور اين مرز و بوم 

 ا شكستي ديگر مواجه خواهند كرد.فرصت تبديل نموده و با مبارزه اي آگاهانه، دشمن را ب

 كانون مدارس اسالمي

 1401آبان ماه 


