
 

 طرح تاریخ شفاهی وزارت آموزش و پرورش

 تاریخ شفاهی نقش وزارت آموزش و پرورش در دفاع مقدس

 1بخش رحیم روح

 2فریده حشمتی

 چکیده 

کسوتان دفاع  های پیش ها و تالش بها برای بازتاب رشادت ای گران به جایگاه تاریخ شفاهی به عنوان گنجینه وجهبا ت

و چهار هزار معلم شهید و  آموز شهید هزار دانش 63خصوص پاسداشت  به ،مقدس در وزارت آموزش و پرورش

 :دارد ای اهمیت ویژه ،های ذیل ضرورت ایثارگر، طرح تاریخ شفاهی نقش آموزش و پرورش در دفاع مقدس بنابر

فراموشی قرار  ی هاندرکاران آموزش و پرورش در دفاع مقدس در آستان ها و خاطرات دست بسیاری از یادماندهـ 1

های ستاد امداد و پشتیبانی جنگ وزارت آموزش و پرورش، اعزام  چون فعالیت ،هایی گرفته و حتی به تدریج حماسه

های آموزشی،  نامه های آموزشی رزمندگان، تدوین مقررات و آیین آموزان به جبهه، فعالیت مجتمع معلمان و دانش

وزان رزمنده، آم های جبرانی و تقویتی دانش مدارس مناطق جنگی، مراکز آموزشی در جبهه، ادامه تحصیل و کالس

 .در حال محو شدن از خاطرات است...  امکانات و امتحانات، سهمیه رزمندگان و

های آموزشی  مدیران ستادی و کارشناسان آموزشی و معلمان مجتمع ی هتجارب و اقدامات ایثارگران ـ2

خانه باشد،  خار وزارتتواند الگوی ایثار و فداکاری و افت دفاع مقدس در آموزش و پرورش که می ی هرزمندگان عرص

 .دشو برداری نمی بهره از آنسفانه پس از بازنشستگی و جدایی از سازمان، از دسترس خارج شده و أمت

ند، از هستهای دفاع مقدس  نامه در عرصه خصوص دانشجویانی که درصدد نگارش پایان به ،گران پژوهشـ 6

 .ندا  منابع شفاهی دست اول نیز محروم ودسترسی به اسناد 

مقدمه و تمهیدی تواند  می« تاریخ شفاهی نقش وزارت آموزش و پرورش در دفاع مقدس» طرح ،بر این اساس

آوری  ای برای طرح جمع دفاع مقدس و حتی زمینه ی هبرداری از اسناد آموزش و پرورش در حوز بر بهره باشد

شده در  اندک اسناد ارائهکه  چنان ،اندرکاران دفاع مقدس در آموزش و پرورش دوران جنگ خاطرات و تجارب دست

نقش ستاد امداد و پشتیبانی جنگ : دهد ت زیر نشان میاضوعآفرینی را در مو از این حماسه یهای این مقاله، بخش

 191اندازی  راه) های ستاد در پشت جبهه وزارت آموزش و پرورش، چارت سازمانی و شرح وظایف ستاد، فعالیت

 های نظامی ها و یگان های ستاد در قرارگاه ، فعالیت(ها و برخی شهرها راکز استانمجتمع آموزشی رزمندگان در م

، تدوین قوانین و مقررات امتحانات و ادامه تحصیل (رزمندگان در مناطق جنگی یمجتمع آموزش 32اندازی  راه)

 . ... آموزان رزمنده و دانش

                                           
 های شورای عالی آموزش و پرورش ول مرکز اسناد و کتابخانهـ دانشجوی کارشناسی ارشد، مسئ1

 کارشناس ارشد تاریخ، دبیر تاریخ آموزش و پرورش ـ2



 های آموزشی رزمندگان، ایثار ستاد امداد و پشتیبانی جنگ، وزارت آموزش و پرورش، مجتمع :ها کلیدواژه

 

 مقدمه

دفاع مقدس، سراسر  ی ههای جنگ دوران هشت سال اما به گواهی تاریخ، جبهه ،جنگ با فرهنگ و آموزش تناقض دارد

آفرینی  وسع و امکانات خود در این عرصه نقشها بنا به  ها و سازمان خانه رتاوز ی ههم. آموزش دانش و پرورش روح بود

 اشت؛توان ادعا کرد که وزارت آموزش و پرورش نقش منحصر به فردی در دفاع مقدس د ت میئدر این میان به جر. کردند

ها، به سرعت نیروهای ستادی وزارت آموزش و پرورش دست به  آموز و معلم فرهنگی به جبهه به جز عزیمت هزاران دانش

آموزان و معلمان  ی فراهم کنند که دانشا تا با اتخاذ تدابیر الزم و تدوین و تنظیم مقررات آموزشی، زمینه دکار شدن

در . آفرینی کنند آموزش و پرورش در کنار تحصیل علم و دانش، بتوانند همچون سایر اقشار جامعه در دفاع مقدس نقش

این تکاپوهای مختلف برای امکان ادامه تحصیل و جبران  ی هرسد هم به نظر می ،نخست و در یک برآورد کلی ی هوهل

ای دارد  ابعاد گسترده و چندجانبه ،آموزان تعریف شده بود، ولی بررسی جوانب مختلف موضوع ماندگی درسی دانش عقب

مختلف مل خواهد بود که با نگاهی به آمارهای أاین ظرفیت زمانی قابل ت .استالعاده  از اهتمام و ایثار فوقناشی که 

 گران وزارت آموزش و پرورشیثاریک گزارش رسمی از واحد امور ا. ردکارزیابی  مختلف امر را ایمربوطه، بتوان زوای

حاکی است که آمار آموزش و  (1های رزمندگان، مدارس ایثارگران، ص  ی مجتمع چگونگی تأسیس و توسعه: سند)

امداد و پشتیبانی جنگ وزارت آموزش و پرورش به شرح ذیل  ستاد ی هشد های اعزامی به جبهه در قالب تعریف پرورشی

 : ستا

 نفر 92226: ها شده به جبهه تعداد معلمان اعزام

 نفر 005555: ها شده به جبهه آموزان اعزام تعداد دانش

 نفر 12521: ها شده به جبهه تعداد کارکنان اداری اعزام

 نفر 12655: ها شده به جبهه تعداد دانشجو معلمان اعزام

در صدها مجتمع و کالس  ناگفته پیداست که به جز این آمارها، هزاران نفر از مجموع کارکنان آموزش و پرورش نیز

یک آمار . دندکرهای درسی آنان را جبران  ماندگی آموز آموزش دادند و عقب درس مناطق پشت جبهه به رزمندگان دانش

 : ه این شرح گزارش کرده استهای آموزشی رزمندگان فعال را ب رسمی تعداد مجتمع

 مجتمع 32: های درون جبهه تعداد مجتمع

 مجتمع 191: های پشت جبهه تعداد مجتمع

 کالس 1143: های دایر تعداد مجموع کالس

دفاع مقدس و  ی دوراندر طرا آموزان و فرهنگیان  ترتیب این آمار افتخارآمیز برگ زرینی از ایثارگری دانش بدین

اما به . دهد میهای دولتی نشان  ها و سازمان خانه در مقایسه با سایر وزارترا ر وزارت آموزش و پرورش نظی آفرینی کم نقش

دفاع مقدس معرفی  ی هکه باید و شاید این نقش بیان نشده و در عرص رغم این همه همت و تالش، چنان بهرسد  نظر می



صرف  ر ـعلمی معتب ی هنتوانستند یک کتاب و حتی یک مقالرغم تالش فراوان،  بهبه طوری که نگارندگان  ،ه استشدن

امید که با تحقق طرح تاریخ شفاهی نقش آموزش و . برای این منظور بیابند ـ سرایانه و تبلیغی های حماسه نظر از نگاشته

اد موجود، این گیری از روش مصاحبه و تاریخ شفاهی در کنار اسن ای فراهم شود تا با بهره پرورش در دفاع مقدس، زمینه

 . شودشده جاودانه  نقش فراموش

 ؟چرا تاریخ شفاهی نقش وزارت آموزش و پرورش در دفاع مقدسـ  الف

دفاع  ی هآفرین در عرص نقش مهمهای مدیران، فرماندهان و عوامل  و رشادت ها هبندی تجرب تا ضبط و ثبت و طبقهـ 1

 .مقدس در آموزش و پرورش فراهم شود

 .دشوشده با سایر خاطرات و اسناد فراهم  آزادسازی اطالعات و تبادل تجارب فراهم ی هزمین ـ2

 به ابزاری برای پویایی سیستم تبدیل و های زیاد به دست آمده، از بین نرود تجارب و اطالعاتی که با صرف هزینهـ 6

 .شود

 مورد استفاده قرار ،برای آیندگان کشف و به عنوان الگویی ،های مدیران و فرماندهان موفق خالقیت و نوآوریـ 1

 .دریگ

 .آموزان قرار گیرد خصوص دانش به ،آموزان در تحصیل و تهذیب، الگوی آیندگان کوشی و پشتکار دانش سختـ 0

مربوطه حاصل  ی شده تهگرفتصمیمات  ،ها و به طور کلی امکان تجزیه و تحلیل اسناد، مصوبات، دستورالعملـ 3

 .شود می

 .منابع اسنادی برای بازکاوی نقش آموزش و پرورش پاسخ داده شود از رغیگران به منابع شفاهی  پژوهشبه نیاز ـ 4

 :طرح ی هعمد تاضوعموـ  ب

 از مدرسه تا جبههـ 1

 مدارس در حال و هوای جبهه و جنگـ 

 آموز معلم و دانش ،اعزام به جبهه ی هانگیزـ 

 گری فرهنگ و نظامیـ 

 تحصیل در کنار تهذیبـ 

 ها نامه تدوین مقررات و آیینـ 2

 وزارت آموزش و پرورش( جنگ) تشکیل ستاد امداد و پشتیبانیـ 

 های وزارت آموزش و پرورش تشکیل معاونت جنگ در معاونت هماهنگی و امور استانـ 

 آموزان رزمنده ماندگی درسی دانش های آموزشی رزمندگان، اقدامی جهت رفع عقب مجتمعـ 

 آموزان در شورای عالی آموزش و پرورش مقررات ادامه تحصیل دانشتدوین قوانین و ـ 

 های نظامی ها و یگان های آموزشی رزمندگان در قرارگاه مجتمعـ 6



 اوقات فراغت از جنگ، فرصتی مغتنم برای ادامه تحصیل در جبههـ 

 نام، تشکیل پرونده و مقررات ادامه تحصیل در واحدهای آموزشی مناطق جنگی ثبتـ 

 کیل کالس و درس در شرایط جنگیتشـ 

 ترغیب افراد ترک تحصیل کرده به ادامه تحصیل در واحدهای آموزشی مناطق جنگیـ 

 ها ه و همکاری به جای امکانات در واحدهای آموزشی یگانارادـ 

 ها در کالس و درس واحدهای آموزشی مناطق جنگی طنزها و لطیفه ـ

 تحصیلی در مناطق جنگی ی هصدور کارنامآزمون کنکور و  برگزاری امتحانات وـ 

 های آموزشی رزمندگان در شهرهای کشور مجتمعـ 1

 آموزان رزمنده های آموزشی، گامی برای تقویت علمی دانش مجتمعـ 

 ها و شهرهای بزرگ کشور های آموزشی رزمندگان در مراکز استان تشکیل مجتمع ـ

 ه ماهه برای هر سال تحصیلیها خارج از چارچوب آموزش رسمی نُ اری کالسزبرگـ 

 امتحانات و تقلب ـ

 های آموزشی رزمندگان های تقویتی آزمون کنکور در مجتمع اری کالسزبرگـ 

 آموزشی رزمندگان ی هسسؤم ی به وسیلهتست و کنکور  های هتهیه و توزیع جزوـ 

 ها رزمندگان به دانشگاه آموزان رزمنده برای کنکور، گامی برای سهولت ورود مخصوص دانش ی هتعیین سهمیـ 

 :گویند اسناد ستادی آموزش و پرورش سخن میـ  ج

خانه از نظر منابع انسانی و مالی کشور، همچون سایر  ترین وزارت ترین و گسترده وزارت آموزش و پرورش به عنوان بزرگ

از آنجا . ایفا کرد 9576ـ9531های  سال هشت سال دفاع مقدس یهای دیگر نقش مهمی در ط ها و سازمان خانه وزارت

های جنگ شتافتند و حتی  آموزان، همچون سایر اقشار جامعه از همان آغاز به جبهه ی از معلمان، کارکنان و دانشعضکه ب

: اعم از ،دهی بیشتر دادند، برای سازمان ها را تشکیل می ای از نیروهای اعزامی داوطلب به جبهه در مقاطعی بخش عمده

آموزان  ماندگی درسی دانش ریزی تحصیلی و جبران عقب خانه، برنامه کارکنان وزارت معلمان و سایرآموزان،  اعزام دانش

خانه ستادی  آموزان مناطق جنگی در غرب کشور و مواردی از این قبیل، در این وزارت ت دانشیرزمنده، رسیدگی به وضع

مند  مسئولیت آقای سیدمهدی امینی از نیروهای توان با« آموزان ستاد امداد و پشتیبانی حل مشکالت دانش»به عنوان 

اما  ،ندکگیری و حل و فصل  این ستاد موفق شد طی سه سال امور مربوطه را پی. دشوزارت آموزش و پرورش تشکیل 

ها با حرکت امداد و پشتیبانی برخورد جدی نشده و  رسید که در برخی از شهرستان رغم گذشت این مدت به نظر می به

آموزان رزمنده  از جمله امتحانات دانش ،در خصوص برخی مسائل ،ها نسازماتعامل ستاد با برخی  حتی در

یک گزارش دیگر حاکی است که تا  .(71/3/75س، تاریخ / 5676ی  سند شماره) ه بودهایی به وجود آمد ناهماهنگی

ها هم تشکیل  تی در برخی شهرستانح ،ها ستاد امداد در بسیاری از آموزشگاه 76ـ75تحصیلی جدید سال زمان آغاز 

 ی مهتا اینکه بعد از مدتی به منظور هماهنگی بیشتر بین ه(. 6/7/75س، تاریخ / 6006ی  سند شماره)نشده بود 



ی وزارت آموزش و «ها معاونت هماهنگی و امور استان»خدمات بهتر، این ستاد به  ی هخانه برای ارائ های وزارت قسمت

به آقای مرتضی  ،وزیر وقت آموزش و پرورش ،در حکمی که آقای سیدکاظم اکرمی س،ساین ابر هم. دشپرورش ملحق 

س أجنگ در ر ،امام ی هبه فرمود»: خانه ابالغ کرد، با اشاره به اینکه های وزارت معاون هماهنگی و امور استان ،کتیرایی

مسائل است و سیاست کلی وزارت آموزش و پرورش در جهت تقویت بیشتر ستاد امداد و پشتیبانی و حل  ی ههم

ها به فعالیت  کید کرد ستاد مذکور با الحاق به معاونت هماهنگی و امور استانأ، ت«باشد آموزان رزمنده می مشکالت دانش

 «ها موفق باشد آموزش و پرورش استان های هرم اداراز طریق همکاری هرچه بیشتر مدیران کل محت»خود ادامه داد تا 

کل آموزش و  های هآقای کتیرایی طی دستورالعملی به مدیران ادار ،در پی آن. (5/90/75دو، تاریخ / 91676ی شماره)

ن والخانه به معاونت مذکور، خواستار انتصاب مسئ ها با اشاره به تفویض ستاد امداد و پشتیبانی جنگ وزارت پرورش استان

های  مدیران کل و در هماهنگی با دفتر معاونت هماهنگی و امور استان ی به وسیلهستاد امداد و پشتیبانی استان 

ن ستاد امداد و پشتیبانی شهرستان، منطقه، بخش با ابالغ رئیس اداره و مسئول ستاد خانه، و همچنین مسئوال وزارت

امور مربوط به  ی هکلی» :کید شده استأدر این دستورالعمل ت. گاه گردیدامداد و پشتیبانی آموزشگاه با ابالغ رئیس آموزش

ی قدنغیرهای نقدی و  آوری کمک اعم از جذب و معرفی و اعزام نیرو و همچنین امور آموزشی رزمندگان و جمع ،جنگ

موریت أا اشاره به مدر پایان نیز ب «.آموزان و فرهنگیان در آموزش و پرورش باید از طریق این ستاد انجام گیرد دانش

نظر به اهمیت »: است دهشکید أپرسنل مورد نیاز ستاد امداد و پشتیبانی تا زمان تصویب نمودار تشکیالتی ستاد مذکور، ت

ل نقلیه و امکانات مورد نیاز واحدهای یمدیران واحدها و دوائر، الزم است وسا ی هجنگ در آموزش و پرورش، کلی ی همسئل

 (76/90/75هما، تاریخ / 386 ی سند شماره) «.پشتیبانی را در اختیار قرار دهندستاد امداد و 

رسد در مدت نه چندان کوتاهی چارت سازمانی و نمودار ستاد امداد و پشتیبانی در ذیل معاونت  چنین به نظر می

تشکیل  ی هنام آیین شرح وظایف ی هدر مقدم. دشهای وزارت آموزش و پرورش تصویب و تشکیل  هماهنگی و امور استان

بیش از چند میلیون نیروی فعال و حافظ انقالب اسالمی را که وزارت آموزش و پرورش »ستاد مذکور با اشاره به اینکه 

دهم اوقات سالیان این جوانان را به شکلی سازمان دهد تا در مسیر ساختن و ساخته  تحت پوشش دارد، باید حداقل یک

بدین منظور تشکیالتی منسجم تحت عنوان ستاد امداد »: یادآور شده است« .رار گیرندشدن در خدمت انقالب اسالمی ق

آموزان و معلمان از طریق  دهی دانش پرورش به وجود آمده که در آن فرایند سازمان و پشتیبانی در وزارت آموزش و

تا عالوه بر جبران گیرد  نهادهای انقالب اسالمی صورت می ی هن آموزش و پرورش با همکاری صمیمانمسئوال

اهداف آن ستاد را  ،سپس در ادامه« .ثری نیز برداشته شودؤهای م آنان قدم ی ههای درسی در تقویت روحی ماندگی عقب

 :در سه بند به شرح ذیل ذکر کرده است

 :اجرای فرامین امام امت مبنی بر ضرورت پشتیبانی ازـ 1

 های نبرد حق علیه باطل جبهه( الف

 آموزان و فرهنگیان و بازسازی مناطق جنگی ی دانشقدنغیرهای نقدی و  آوری کمک جبهه و جمعخدمات پشت  (ب

 ماندگی تحصیلی و برگزاری امتحانات آموز به منظور جبران عقب امور آموزشی رزمندگان دانش ریزی برنامهـ 2



 یابی نیروها پس از بازگشت از جبهه برآورد و ارزشـ 6

جذب و پذیرش و معرفی نیروهای واجد شرایط بر اساس نیاز سپاه پاسداران و »: خستمراحل اجرایی طرح را نیز ن

موریت به أنیروهای اعزامی از زمان معرفی و در حین م یتمسئول»ذکر کرده با این تبصره که « ها جهت اعزام دیگر ارگان

ش و زو پشتیبانی وزارت آموف ستاد مرکزی امداد یسپس راجع به شرح وظا« .های ذیربط خواهد بود ارگان ی هعهد

ها  ای صحیح برنامهرها و کنترل و نظارت اج نریزی کلی و هماهنگی بین استا این ستاد به برنامه»: پرورش آمده است

تر  مهم. دشو های وزارت آموزش و پرورش تعیین می مسئول این ستاد با ابالغ معاون هماهنگی و امور استان« .پردازد می

به عنوان ) ها معاون هماهنگی و امور استان: الزم در این ستاد، شورای هماهنگی مرکب از یاه میمآنکه برای اتخاذ تص

 االختیار فرماندهی سپاه پاسداران انقالب اسالمی تام ی ه، معاون امور پرورشی، مسئول ستاد مرکزی و نمایند(مسئول شورا

بنا به تشخیص ...  زده و ی مناطق جنگزسازندگی و ستاد بازسااالختیار جهاد  و عنداللزوم نمایندگان تام( مسئول بسیج)

 : این شورا وظیفه دارد. مسئول شورای هماهنگی ستاد مرکزی تشکیل خواهد شد

 .های کلی ستاد را تعیین کند خط مشی و سیاستـ 1

 .ندرفع کمشکالت و تنگناهای اجرایی ستاد را جهت نیل به اهداف ـ 2

 .ندکهای ذیربط هماهنگی ایجاد  بین ستاد و سایر قسمتـ 6

کل آموزش و  ی هادار: یعنی در ،خانه تر وزارت توجه اینکه مشابه همین تشکیالت در سلسله مراتب پایین ی قابل هنکت

به طور  ؛آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه، بخش و باالخره آموزشگاه نیز تشکیل خواهد شد ی هپرورش استان، ادار

رئیس آموزشگاه، مسئول امور تربیتی و مسئول ستاد : مداد و پشتیبانی هر واحد آموزشی عبارت ازنمونه اعضای ستاد ا

 : ف آنان آمده استیامداد و پشتیبانی آموزشگاه خواهد بود که در شرح وظا

 ها از ستاد شهرستان یا منطقه و شرکت در جلسات هماهنگی ستاد شهرستان گرفتن دستورالعملـ 1

 آموزان به منظور جذب نیرو معلمان و دانش ی مهها به ه ها و دستورالعمل نامه اعالم بخشـ 2

 نامه به ستاد شهرستان ن واجد شرایط به واحد بسیج شهرستان جهت اعزام و ارسال رونوشت معرفیمعرفی محصالـ 6

 معرفی معلمان جهت اعزام به ستاد شهرستانـ 1

 آموزان و معلمان ی دانشغیرنقدهای نقدی و  آوری کمک جمعـ 0

بینی شده است که رئیس ستاد مرکزی امداد و پشتیبانی را چند معاون به عنوان ارکان  نامه پیش البته در این آیین

ریزی، معاون روابط عمومی و امور مالی و اداری، معاون آموزشی، معاون  معاون هماهنگی و تحقیقات و برنامه: شامل ،ستاد

 ی هبه حوز وجهها هم مواردی با ت یک از این معاونت ف هریدر شرح وظا. د یاری خواهند کردپشتیبانی رزمی و معاون امدا

بند و چهار بخش اصلی  99اداری در  ـ ف معاونت روابط عمومی و امور مالییشرح وظا مثالً ؛اختیارات آنها ذکر شده است

 :از است عبارت

. یابی تعاون و ارزش (پذیرش و اعزام د (ج شارات و ارتباطاتتبلیغات و انت (رسیدگی به امور مالی و تدارکات ب( الف

 :زیر اشاره شده است به مواردنیز در شرح وظایف معاون آموزشی 



های مربوط به امور آموزشی رزمندگان، رسیدگی به مشکالت آموزشی رزمندگان، اخذ آمار  نامه بخش ی تهیه

التدریس  های آموزشی رزمندگان، برآورد میزان اعتبار بودجه جهت حق مین معلم برای مجتمعأها، ت شدگان به جبهه اعزام

ه، تشکیل مجتمع آموزشی قهای آموزشی، تشکیل مجتمع آموزشی رزمندگان در شهرستان و منط معلمان مجتمع

 روزی در مرکز استان، تشکیل مجتمع آموزشی در لشکر و تیپ مربوط به هر استان در جبهه، برگزاری امتحانات شبانه

مین نیروهای أف معاون پشتیبانی رزمی مربوط به تیاما شرح وظا .کل امتحانات ی هرزمندگان با همکاری و نظارت ادار

مین نیرو أت: شامل ،ها بود که در سه بخش ها و سایر قسمت آموزان و هنرجویان فنی هنرستان فنی و تدارکاتی از دانش

ف یضمن تقسیم شرح وظا. بندی شده بود و امور فرهنگی رزمی دستهبرای عملیات رزمی، امور تخصصی و تدارکات رزمی 

جذب واجدین شرایط جهت : ف بخش برادران آمده استیوظا ی همعاون امداد به دو بخش برادران و خواهران، دربار

آموزان و معلمان و شرکت نیروها در  ی دانشغیرنقدهای نقدی و  آوری و ارسال کمک جمع آموزش امداد پزشکی،

مند امداد پزشکی، بافت  جذب و آموزش خواهران عالقه: شامل ،ف بخش خواهران نیزیوظا. زسازی مناطق جنگیبا

این  ی هها که مجموع شده برای جبهه آوری های جمع بندی کمک نظامی، بسته ی هها، دوخت البس گرم برای جبهه ی هالبس

شده   بندی ها دسته آوری کمک و سوانح و امداد در جمعزده، امداد در حوادث  بازسازی مناطق جنگ: ف در سه بخشیوظا

ها نیز  شهرستان های هها و ادار کل استان یاه هاردیعنی در ا ،تر دهی در سطوح پایین ناگفته نماند که چنین سازمان .است

 3.(6/9/76هما، تاریخ / 8 ی سند شماره) به عمل آمده است

جنگ  ی هها و واحدهای وزارت آموزش و پرورش درگیر مسئل معاونت ی ههم عمالً که دهد سازمانی نشان می نمودار

خصوص  به ،های خویش، وظایف مربوطه را در ارتباط با جبهه و جنگ مسئولیت ی هبه حوز وجهیک با ت و هربودند شده 

جداگانه ، های آموزش و پرورش حتی بعدها با برخی از معاونت؛ دندشدار  های آموزشی رزمندگان عهده مجتمع ی هلئمس

مهندسی، میان معاونت هماهنگی و امور  ی ـها به نیروهای فن به نیاز جبهه وجهاز جمله با ت ،دشهایی منعقد  نامه توافق

با معاونت آموزش فنی و  ـ به معاون امور جنگ وزارت آموزش و پرورش تبدیل شده بود که در این زمان عمالً ـ ها استان

ستاد امداد و پشتیبانی »: د که بر اساس برخی از مفاد آنشمندان منعقد  جعفر عالقهآقای ای به ریاست مرحوم  حرفه

های  اعم از موظف و غیرموظف وزارت متبوع را برای سازمان رزمی در رده ،جنگ موظف است پرسنل فنی و تخصصی

ر حال حاضر از دهی رزمی خواهند شد، اما د های تخصصی سازمان ند که نیروهای فوق برحسب ردهکتخصصی دعوت 

د معاونت فنی و شنامه همچنین مقرر  در این توافق« .دآی ها دعوت به عمل می نیروهای داوطلب برای اعزام به جبهه

های  امکانات تجهیزاتی، تعمیراتی، آموزشی، آزمایشگاهی و پرسنلی خود را برای آموزش ی های موظف است کلی حرفه

هما، تاریخ / 678ی  سند شماره) بسیج نماید...  تراشکاری، ساختمان، خیاطی و ی،زسا باطری: نظیر ،ها مورد نیاز جبهه

                                           
ها و  ای از چارت ستاد امداد و پشتیبانی برای تمام استان ای به همراه یک نمودار یک صفحه ی چهارده صفحه ـ گفتنی است که این مجموعه3

 . رسد جز در برخی موارد خاص تا آخر جنگ رسمیت داشت میها ارسال شد و به نظر  شهرستان
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دهی و تثبیت موقعیت ستاد مرکزی امداد و پشتیبانی جنگ وزارت آموزش و پرورش،  مدت کوتاهی بعد از سازمان

 ی هنحو ی بارهدر ،افشار علیرضا ،ریاست وقتای میان این ستاد با ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به  نامه توافق

های جنگ حق علیه باطل و همچنین اعزام معلمان  آموزان و کارکنان آموزش و پرورش به جبهه جذب و اعزام دانش

 ی هکلی»نامه  بر اساس این توافق. دشهای آموزشی رزمندگان مستقر در جبهه منعقد  تدریس در مجتمع بهمند  عالقه

یات ئنامه جز این توافق در« .گردید نامه مغایرت داشته باشد، کان لم یکن تلقی ی قبلی که با مفاد این توافقها نامه توافق

های آموزشی رزمندگان،  ها و مجتمع آموزان و کارکنان آموزش و پرورش به جبهه کامل چگونکی اعزام معلمان، دانش

آموزان  برگزاری امتحانات دانش ی ادامه تحصیل و نحوهی گاستقرار در مناطق جنگی، مراجعت از جبهه، چگون ی هدور

شوندگان با توجه به شرایط تحصیلی، سیاسی،  یک از اعزام به طوری که هر ،دشبینی  رزمنده و مواردی از این قبیل پیش

تاریخ س، / 657ی  سند شماره) نندکخاص را تکمیل  ی هگان های هشت یکی از فرم دبای ... آموز بودن و معلم یا دانش

76/7/76). 

دیگری نیز میان معاونت امور جنگ آموزش و پرورش با واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران  ی هنام توافق همچنین

با  ،آقای محمدعلی رحمانی ،های مردمی اهلل منتظری در ستاد جذب و هدایت کمک آیت ی هنمایند وانقالب اسالمی 

ف یهدف، وظا: اصلی ی هشامل سه ماد ،نامه این توافق. دشمنعقد  «نگ مدارسپیرامون طرح ستاد ج ی هنام توافق» عنوان

رجب  95در  (ره)ی وضعیت کنونی جنگ و فرمان حضرت امام خمین» و تشکیالت بود که در بخش هدف با اشاره به

جمهوری های نظامی در حد دفاع از کشور و نظام  میلیونی و اجرای آموزش و لزوم تشکیل ارتش بیست مریق 9607

. داده است« ستاد امور جنگ مدارس در مقاطع راهنمایی و دبیرستان و آموزش و پرورش»خبر از تشکیل « اسالمی ایران

آموزان  ها، آموزش نظامی دانش آموزان داوطلب به جبهه بندی اعزام دانش نوبه: ف ستاد نیز در هفت بندیدر بخش وظا

آموزش تحصیلی و امتحانات  رگیری امو میلیونی، پی بیستارتش  آموزی در دهی نیروهای دانش داوطلب، سازمان

ذکر  ... آموزی جبهه و پشت جبهه و های دانش اندازی مجتمع آموزان رزمنده، انتقال فرهنگ جبهه به مدارس، راه دانش

وزیر : ملشا ،در مرکز اعضای آن. باشد تشکیالت این ستاد در مدارس، شهرستان، استان و مرکز مستقر می. شده است

خانه و مسئول واحد بسیج  مسئول ستاد امداد و پشتیبانی وزارت وآموزش و پرورش، معاونان جنگ، پرورشی و آموزشی 

ن برای معلمان همچنی. (90/7/76؟، تاریخ / 685ی  سند شماره) ضعفین سپاه پاسداران انقالب اسالمی خواهد بودتمس

 ی هبدون استثنا در اختیار کلی»شد که بر اساس آن مقرر گردید فرم مذکور تهیه« فرم لبیک یا امام» نیز طرحی با عنوان

رابط امور جنگ به ستاد مرکزی  ی یلهوسبه حداکثر ظرف یک هفته  ،و پس از تکمیلشود قرار داده ( برادران) کارکنان

 (76/7/73؟، تاریخ /9760 ی سند شماره) «.امور جنگ تحویل نمایند

                                           
های مربوطه، آقای مرتضی کتیرایی به عنوان معاون امور جنگ و معاون هماهنگی و امور  ـ گفتنی است که از این مقطع در اسناد و گزارش4

 .ها توأمان امضا کرده است استان



های دیگری برای تشویق اعزام فرهنگیان به  ها، طرح به نیاز جبهه توجهگفتنی است که در مقاطع خاصی نیز با 

با اجرای این طرح »: ها به منظور اینکه از جمله طی طرحی از بازدید کاروان فرهنگی معلمان از جبهه ،دشها ارائه  جبهه

سند ) «های جبهه به نحو احسن استفاده کرد سالم در مجتمعبتوان از وجود معلمان در پیشبرد تحصیل رزمندگان ا

دن از کربا دعوت »: استده شدر موردی مشابه پیشنهاد . سخن به میان آمده است (3/1/76هما، تاریخ / 3599ی  شماره

ر ای منظم نسبت به حضو های تابعه به تفکیک و توجیه آنان و تدوین برنامه های آموزشی شهرستان سرگروه ی هکلی

این رویکرد فرهنگی در اواخر حتی  (3/5/76هما، تاریخ / 3597ی  شماره سند) «.اهتمام ورزند زهمکاران عزی ی هفعاالن

معاونت جنگ آموزش  ی هنام توافق رباست ای دیگر که مبتنی  نامه در بخش. های هنری و تبلیغی نیز سرایت کرد به عرصه

: موارد زیر است شامل ،های فرهنگی قالب اسالمی، درخواست اعزام کاروانو پرورش و معاونت فرهنگی سپاه پاسداران ان

مدرس معارف اسالمی، مربی آموزش قرآن، امور ثبت خاطرات رزمندگان، امور کتاب و نوار، خطاط، طراح، نقاش، 

تعمیرکار یار،  شزبردار، آمو اتر، سرود، عکاس، فیلمئهای نمایش فیلم، ت تصویری، گروه ـ متخصص وسایل صوتی

...  نمایشی و ـ های فرهنگی تعداد گروه وها  یک از استان هر ی هنامه سهمی در این بخش. های انتشاراتی و صوتی دستگاه

ریزی برای  به ضرورت برنامهنیز بعدی  ی هنام در بخش .(6/8/73هما، تاریخ / ؟97ی  شمارهسند ) مشخص شده است

براساس »: ها ها اشاره شده و خاطرنشان گردیده این کمک مک به جبهههای نقدی فرهنگیان برای ک آوری کمک جمع

های آموزشی  التحریر مجتمع اول برای تجهیزات و خرید دفترچه و لوازم ی هاستفتا از حضرت امام مدظله العالی در درج

 حکایتی از کتابمفصل با نقل  ی هنام در این بخش« .هزینه خواهد شد زمستقر در جبهه و توزیع بین رزمندگان عزی

حکایت مذکور حاکی است هنگامی . استاد مطهری، از اهدای کمک هرچند کم استقبال شده است تفکر اسالمیی احیا

ای آب در دهانش جمع  ای در همان حوالی، قطره ای کوچک از رودخانه که حضرت ابراهیم را به آتش انداختند، پرنده

پاسخ . اندک آب تو در برابر آتش عظیم ارزشی ندارد ی هگفته شد، این قطر ریخت تا اینکه به او کرده و بر روی آتش می

این  ی هدر ادام. آخر من با ابراهیم هستم. عالقه نمایم خواهم با تمام قدرت ابراز عقیده و دانم ارزشی ندارد، اما می می: داد

ده و در پایان از فرهنگیان خواسته اشاره ش مرغ دو عدد تخمی  وسیله یک پیرزن روستایی بهحکایت به ماجرای کمک 

های نقدی خویش، فرمی را تکمیل نمایند که بر اساس آن  شده در صورت تمایل برای همکاری جهت اهدای کمک

/ 6ـ6837ی  شمارهسند ) موافقت خویش را از کسر دو، سه یا چهار رقم آخر حقوق خویش به طور ماهانه اعالم نمایند

 .(7/99/76س، تاریخ 

 :ها، پیوند علم و جهاد های آموزشی رزمندگان در جبهه عمجتمـ د

ها،  آموزان رزمنده در دوران حضور در جبهه ماندگی دانش ترین راهکارهای جلوگیری از عقب که گذشت، یکی از مهم چنان

آموزان این  ها برای دانش این مجتمع. بود «های آموزشی رزمندگان مجتمع»جنگی با عنوان  ی هسیس مدارس در منطقأت

های مستقر در جبهه به تحصیل خود  ها و یگان کرد که در مواقعی که عملیات نظامی نبود، در قرارگاه امکان را فراهم می

، نیازمند اتخاذ گونه وضع قوانین و مقرراتی این ،ناگفته پیداست که در ساختار آموزشی نظام آموزش و پرورش. ادامه دهند



بخشی به ادامه  ، از هیچ تالشی برای سامانوضعیتوقت آموزش و پرورش با درک این متولیان . خاص بود یتدابیر

 .آموزان رزمنده فروگذار نکردند تحصیل دانش

های آموزشی رزمندگان در مناطق جنگی طی یک همکاری متقابل و در چارچوب  فعالیت مجتمع ،به هر حال

این . آموزش و پرورش و سپاه پاسداران شکل گرفت و تداوم یافت تیبانی جنگ وزارتشهایی بین ستاد امداد و پ نامه توافق

ها پرداخته و ضعف و قوت آن را  شناسی فعالیت مجتمع دو نهاد در هر مرحله از اجرایی کردن این توافقات، به آسیب

ای آقای مرتضی که به امض 76در آغاز سال  5ترین نوع از این توافقات در یکی از مهم. کردند شناسایی و رفع و رجوع می

خانه و  های وزارت آموزش و پرورش به عنوان رئیس ستاد امداد و پشتیبانی وزارت معاون هماهنگی و امور استان ،کتیرایی

به ترتیب تعهدات وزارت  وضوعقائم مقام واحد بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی رسید، طی چند م ،حسین اخوان

خصوص  های آموزشی مستقر در جبهه و وظایف سپاه پاسداران انقالب اسالمی و به آموزش و پرورش در ارتباط با مجتمع

ه بند تعهدات وزارت برخی از نُ. دشتعامالت آنها مشخص  ی هها و نحو تیبانی مستقر در قرارگاهشهای ستاد امداد و پ برنامه

ریزی، تعیین مدیران  جبهه، برنامههای آموزشی رزمندگان در  قانونی نمودن مجتمع: از است عبارت ،آموزش و پرورش

در . مربوطه یاه هدرسی و جزو های باوسایل کمک آموزشی و کت ی همین کادر آموزشی، تهیأها، ت ستاد امداد و مجتمع

های آموزشی رزمندگان تابع فرماندهی یگان مربوطه بوده و  مجتمع»: است کید شدهأآخرین بند همین تعهدات ت

 در تعهدات سپاه به موارد متقابالً« .ها وارد نکند گونه خللی در امر رزمی یگان حوی باشد که هیچهای آن به ن ریزی برنامه

ها  آموزی قرارگاه ن دانشآموزی در سپاه، تعیین مسئوال گیری امور دانش تعیین جایگاه تشکیالتی، پی: زیر اشاره شده است

ها، توجیه و تشویق رزمندگان  های الزم با مجتمع م همکاریها به منظور انجا های رزمی، توجیه فرماندهان یگان و یگان

مقرر  ، همچنینها های درسی در یگان دن تسهیالت الزم جهت تشکیل کالسکرها، فراهم  محصل جهت شرکت در کالس

ها  یابند، برای تدریس در مجتمع ها حضور می شوند یا در جبهه نی که از طریق ستاد امداد به سپاه معرفی میاد معلمش

های ستاد امداد و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مستقر در  مجموع این تعهدات در قالب فعالیت. دعوت شوند

 ی هماهنگی با سپاه از یک طرف واساسنقش به ف این ستاد، یکه در شش بند وظابه طوری  ؛رسید ها به انجام می قرارگاه

رئیس  ،ای به امضای علیرضا افشار نامه نامه طی بخش این توافق. شده استکید أت ،وزارت آموزش و پرورش از طرف دیگر

مبنی بر نهایت جدیت به »سپاه  ی هگان های پنج به قرارگاه ـ از طرف ذوالقدر ـ ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 .ابالغ شده« آموزی ثر جهت اجرای تعهدات مربوط به سپاه در رابطه با مسائل دانشؤمنظور تسهیالت الزم و همکاری م

ها تشکیل داد که در  چند ماه بعد ستاد امداد و پشتیبانی جنگ وزارت آموزش و پرورش، ستادی خاص قرارگاه

های  از آنجا که ستاد امداد و پشتیبانی قرارگاه به منظور هماهنگی در امور مجتمع»: ف آن آمده استیشرح وظا ی همقدم

نماید،  نظامی انجام وظیفه می ی هبه وجود آمده است و نظر به اینکه در یک مجموعها  آموزشی رزمندگان مستقر در یگان

                                           
اجرایی با شرح وظایف کامل برای  ی نامه یک آیین 76نامه در اواسط سال  ین توافقکه در ادامه خواهد آمد، مدت کوتاهی بعد از ا ـ چنان5

های تدوین و  های آموزشی رزمندگان در یگان ها و همچنین مجتمع ستادهای امداد و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مستقر در قرارگاه

 .تجارب دو سه سال فعالیت قبلی آن بود ی شد که بدون تردید ماحصل و نتیجه اجرا می



سپس با عنوان اصول کلی ستاد امداد و پشتیبانی قرارگاه به دو  «.ف خاصی نیز داشته باشدیضرورت دارد که شرح وظا

 : نکته اشاره شده است

عمل ( طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش)مور آموزشی مسئول ستاد امداد و پشتیبانی قرارگاه فقط در رابطه با اـ 1

 .نخواهد داشتدخالت ند و در امور نظامی ک می

فعالیت ستاد امداد و پشتیبانی تحت امر فرماندهی قرارگاه خواهد بود و این امور از طریق واحد بسیج اعمال ـ 2

 .دشو می

های آموزشی  امور اداری و پرسنلی و حفاظتی، امور هماهنگی مجتمع: به شرح ضوعهشت مو ،آن ی هدر ادام

های تابعه، امور انتشارات، امور امتحانات، امور تدارکاتی و تجهیزاتی، تردد ستاد امداد و  رزمندگان مستقر در یگان

یات ذکر شده ئخش با تمام جزف هر بیارسال مراسالت و مکاتبات، شرح وظا ی هپشتیبانی قرارگاه، امور ارتباطات، نحو

 ها سخن به میان آمده ارزیابی امور آموزشی و عملکرد معلمان مجتمع ی هلئه بند حتی از مسدر بخش نخست با نُ. است

کل  ی ههای آموزشی رزمندگان مستقر در جبهه با ادار یک از مجتمع دهد که هر بندی از بخش دوم نشان می. است

امور انتشارات . ه استشد در ارتباط بوده و از طریق آن اداره حمایت و هدایت می آموزش و پرورش یک استان خاص

امور امتحانات . ندکقرارگاه را به طور هماهنگ تکثیر  ی ههای تابع امتحانی رزمندگان مجتمع یاه الؤوظیفه داشت س

ی که در های درسـ  از مجتمعامتحانی هماهنگ از طریق معلمان خود مجتمع یا معلمان خارج  یاه الؤطرح س ی هوظیف

امور . را طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش به عهده داشت ـ آمد شد، ولی امتحان به عمل می مجتمع تدریس نمی

تجهیز  و ندکمین أآموزان را از طریق استان مربوطه ت التحریر مورد نیاز دانش وظیفه داشت لوازم یزتدارکات و تجهیزات ن

امور ارتباطات نیز امر ارتباط مجتمع را با چهار . دار بود طبیعی را نیز عهده های فیزیک و درسهای شیمی،  آزمایشگاه

های  االنبیا، استان ستاد امداد و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و ستاد امداد و پشتیبانی قرارگاه خاتم: محور

های آموزشی مستقر  از طریق بسیج و سایر مجتمع ن سپاه پاسداران قرارگاهقرارگاه مربوطه و مسئوال ی هکنند پشتیبانی

 .(9/6/76هما، تاریخ / 6679ی  شمارهسند ) کرد های تابعه برقرار می در یگان

های آموزشی  ف ستاد امداد و پشتیبانی آموزش و پرورش مستقر در قرارگاه و همچنین مجتمعیبررسی کلی شرح وظا

جنگی، مقتضیات  ی هاستقرار یک مرکز آموزشی در منطق دهد که ن مینشا ـ آن آمده است ی هکه در ادام ـ رزمندگان

فضای : جنگی ی همقتضای منطق. شود متفاوت تلقی می ی مقولهگری دو  تعلیم و تربیت با نظامی. طلبید خاص خود را می

: محیط آموزشیمقتضای سرباز و مواردی از این قبیل است، حال آنکه  ـ مراتبی فرمانده کنش سلسله امنیتی، نظامی،

ولی  ،باشد که به ظاهر با هم قابل جمع نیستند شاگردی، بحث و تفحص علمی و موارد مشابه می ـ فضای فرهنگی، معلم

دفاع مقدس به امر ممکن تبدیل شد و  ی هکه این امر نیز همچون بسیاری از ناممکنات جنگ در عرصاست واقعیت این 

جنگی در کنار رزم به آموزش و ادامه تحصیل خود پرداختند و بسیاری  ی هطقهای من آموز در همین مجتمع هزاران دانش

 .کنند می کاراز آنان امروزه در مصادر علمی و مدیریتی 

های  ستادهای امداد و پشتیبانی و همچنین مجتمع ی هبه این ترتیب با تدوین چنین مقررات جامعی برای ادار



از جمله  ؛دیاب می ابرای خواننده معن... های داخلی، مقررات تکمیلی و نامه یننامه، آی ها بخش آموزشی رزمندگان، فهم ده

معلمانی که جهت تدریس به : ها حاکی است کل استان یاه هستاد امداد و پشتیبانی خطاب به ادار ی هنام چند بخش

معرفی [ گانه پنج] مربوطه شوند، الزم است به ستاد امداد و پشتیبانی مستقر در قرارگاه های آموزشی اعزام می مجتمع

در مورد دوم از  6.(7/76/؟6هما، تاریخ / ؟7135ی  شمارهسند ) ندشوها اعزام  شوند تا از طریق آن ستاد به مجتمع

محل خدمت با » :بازگشت در شوند، پس از ها اعزام می ها خواسته شده است، معلمانی که به جبهه مدیران کل استان

هما، تاریخ / 7135ی  شماره سند) «.س قبل از اعزام به جبهه مشغول شوندیالتدر ساعات حقسمت اولیه و با حفظ تعداد 

نند، به شرح ک ها عزیمت می ها به جبهه باالخره اینکه دستور داده شده معلمانی که برای تدریس در مجتمعو  (6/7/76

 :ذیل تشویق شوند

 ،نند، از طرف رئیس ادارهکعزام شوند و در مجتمع همکاری روز به جبهه ا 63روز تا حداکثر  بیستبرادرانی که از ـ 1

 .قرار گیرندـ با درج در پرونده ـ  مورد تشویق

گیر باشد، با نظر مستقیم مدیر  روز به جبهه اعزام شوند و فعالیت آنان چشم از بیستبرادرانی که کمتر : تبصره

 .باشند می د یکمجتمع مشمول بن

 ـبا درج در پرونده  ـمورد تشویق  ،دو ماه به جبهه اعزام شوند، از طرف مدیر کل استانروز تا  63برادرانی که از ـ 2

 .قرار گیرند

در جبهه حضور ( امتحانات ی هیعنی آموزش، امتحان و اعالم نتیج ،کامل ی هیک دور)برادرانی که بیش از دو ماه ـ 6

هما، تاریخ / 7139ی  شمارهسند ) ار خواهند گرفتقر ـ با درج در پرونده ـ مورد تشویق ،از طریق وزارت ،ندیاب می

6/7/76). 

 های هف ستاد امداد و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، اداریجدید شرح وظا ی هنام رسد طبق آیین چنین به نظر می

مستقر  ی ههای مربوط هر یک از مجتمع...  ها موظف به حمایت انسانی، تجهیزاتی و کل آموزش و پرورش هر یک از استان

ریزی  مذکور موظف شدند که خود با بازدید و برنامه یاه ههای مناطق جنگی شدند، مدیران کل ادار ها و یگان در قرارگاه

خانه به  از ستاد امداد و پشتیبانی وزارت همچنین. های آموزشی مربوطه را تحت پوشش قرار دهند جامع، مجتمع

سای مناطق ؤشایسته است در اولین فرصت به همراه ر» که مدیران مربوطه ها دستورالعملی صادر شد کل استان یاه هادار

د و از نزدیک نها بازدید به عمل آور آن استان در جبهه ی هو مسئول ستاد امداد و پشتیبانی استان از تیپ و لشکرهای تابع

در ادامه « .دیدار نمایند آموزان عزیز رزمنده و با دانشکنند های آموزشی مستقر در جبهه را بررسی  وضعیت مجتمع

سند ) «.یدیاصالحی به این معاونت ارائه فرما یاهگزارش جامعی به همراه پیشنهاد» ده، پس از بازدیدشدرخواست 

 (6/7/76هما، تاریخ / 7171ی  شماره

                                           
ای که در اولین سمینار مدیران کل آموزش و پرورش  پیرو یادداشت محرمانه»: ـ گفتنی است که در آغاز این دستورالعمل خاطرنشان شده6

ستاد امداد و پشتیبانی تشکیل ها در هر قرارگاه  سراسر کشور در رابطه با جنگ تحمیلی تقدیم شد، به منظور هماهنگی در امور آموزشی جبهه

 «...شده است 



اسالمی به آید، اینکه سپاه پاسداران انقالب  مربوطه برمی های دیگر که از بررسی برخی اسناد و گزارش ی هیک نکت

گویا به جز . آموزی با ستاد امداد و پشتیبانی جنگ وزارت آموزش و پرورش در تعامل و ارتباط بود بسیج دانش ی هواسط

بسیج واگذار  ی هاولیه میان سپاه و ستاد امداد حاصل شد، مابقی امور به عهد یاه برخی موارد اساسی و مهم که در توافق

نمونه در یکی از  یارب. کرد مربوطه را برای آن نهاد ارسال می یاه فعالیت کرده و گزارش د که البته بسیج نیز ذیل سپاهش

های آموزشی رزمندگان با خارج از یگان مربوطه، ضمن مشخص  مدیر مجتمع ی همکاتب ی هها با اشاره به نحو نامه ینیاین آ

صدور گواهی تحصیلی، مهر و موم : جملهمدیر، از  ی یلهوسبه کردن هشت مورد خاص برای استفاده از مهر مجتمع 

این مکاتبات با اطالع مسئول واحد بسیج و به این ترتیب انجام  ی هکلی»: کید شده استأدر بند سوم ت...  ا وه الؤس

گیرد که متن نامه را مدیر مجتمع تهیه و پس از امضا و مهر مجتمع و ثبت در دفتر اندیکاتور مجتمع به واحد بسیج  می

ند و از طریق ستاد کمجتمع الصاق  ی های جداگانه به نام پس از اطالع از محتوای نامه، نامه جمسئول واحد بسیتحویل و 

هایی که  در این مجموعه چهار نمونه از فرم «.یگان مربوطه به مقصد مورد نظر مدیر مجتمع ارسال نماید ی هو دبیرخان

س، تاریخ / 51719ی  شمارهسند ) ند، آمده استکهای خود را در قالب آنها تنظیم و ارائه  بایست درخواست مدیر می

آموزی واحد بسیج  کارگشت دانش» گانه، در خصوص های پنج ای از سوی سپاه به قرارگاه در ابالغیه .(99/1/76

به اجرا درآوردن : ه استبند به شرح ذیل آمد 79در « های رزمی های آموزشی در یگان مجتمع ی ارهمستضعفین درب

ارتباط مستقیم  ،آموز واحد بسیج مستضعفین یگان رزمی آموز به عنوان دانش تعهدات سپاه در امر رزمندگان دانش ی هکلی

ها  ها، برنامه آموزی قرارگاه مربوطه جهت دریافت طرح دانشبسیج با مسئول واحد بسیج یگان رزمی، ارتباط غیرمستقیم با 

موز از نظر کیفی و آ بندی اطالعات و آمار از چگونگی وضعیت رزمندگان دانش آوری و جمع ی، جمعهای کار و سیاست

بندی نقاط قوت و ضعف کارکنان مجتمع از نظرات غیرآموزشی با هماهنگی مدیر  ی و ارسال به قرارگاه مربوطه، جمعکمّ

موریت مناسب از أد و حکم مبرگ تردّ ی هگیری تهی پیالزم،  یاه های باالتر به منظور اتخاذ تصمیم مجتمع و انتقال به رده

ممتاز از طریق اردوهای زیارتی، تشویقی  ی هآموزان رزمند ن و دانشاستاد یگان مربوطه جهت مدیر مجتمع، تشویق معلم

 .(97/1/76س، تاریخ / 10ـ51613ی  شماره سند) ... با هماهنگی ستاد اردوها و قرارگاه مربوطه و مدیر مجتمع و...  و

از سوی  ای مکاتبه در این خصوص در. ها بود های آموزشی رزمندگان در جبهه دیگر، انتخاب مدیران مجتمع ی هنکت

به منظور انسجام و »: ستاد امداد و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران آمده است

های آموزشی مستقر در یگان رزم،  ف امور آموزشی رزمندگان در مجتمعیاتوجیه و هماهنگی هرچه بیشتر در انجام وظ

امداد و پشتیبانی )های مذکور قبل از شروع به کار در جبهه به ستاد مرکزی امور جنگ  ست که مدیران مجتمعا ضروری

 ی هنام مرکز با معرفیامام جمعه در تهران مراجعه و پس از توجیهات الزم در  ی هواقع در خیابان  ناصرخسرو، کوچ( جنگ

 .(76/7/73س، تاریخ / 185ی  شمارهسند ) ف عزیمت نمایندیهای رزم جهت انجام وظا ها و یگان پیوستی به قرارگاه

به  ،ها در تعامل نزدیک وزارت آموزش و پرورش با سپاه پاسداران انقالب اسالمی صورت گرفت این طرح ی همجموع

ای سپاه پاسداران انقالب اسالمی به پنج  بندی منطقه ها مطابق با تقسیم استان  کل آموزش و پرورش یاه هکه ادار یطور

در عرض هر قرارگاه،  ،همین اساس بر. شش قرارگاه گردید ،االنبیا بزرگ تقسیم شد که با قرارگاه مرکزی خاتم ی همنطق



و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در قرارگاه انجام عنوان ستاد امداد  باکه  شدسیس أیک ستاد امداد و پشتیبانی ت

سندی حاکی است که طی همین تعامالت، حتی در این . (5: همان) داد های الزم را انجام می کرد و هماهنگی وظیفه می

وان عن) ها و مناطق عملیاتی برگزار گردید کنکورهای آزمایشی متعددی نیز به منظور آمادگی رزمندگان در جبهه ،ها سال

 7.(9مدارس ایثارگران، ص  ،های رزمندگان ی مجتمع چگونگی تأسیس و توسعه: سند

که  جنگی بودن، با انعطاف زیادی همراه بود، چنان ی هبه منطق توجههای مذکور با  به طور کلی فرایند فعالیت مجتمع

 :سندی حاکی است

رزمندگان  وضعیتع این مدارس تابع قد نشود؛ در وارزمی آنان خللی وار رها طوری تنظیم شده بود که به کا برنامهـ 

 .بود

 .شد تشکیل میکالس بلکه در هر ساعتی که رزمندگان فرصت داشتند  ،خاصی از روز نبود های آموزش تابع ساعتـ 

دانستند دستور  یا تیپ مصلحت می لشکر و تیپ خود بودند و هرگاه فرماندهان لشکر هها تابع فرماند این مجتمعـ 

 .پرسنل ملزم به اطاعت از ایشان بودند ی مهدادند و ه تعطیلی کالس را می

مگر در مواردی که در یک مجتمع کمبود  ،کردند در هر استان، معلمان همان استان به آموزش رزمندگان اقدام میـ 

عنوان ) گرفت ه انجام میو در دیگری مازاد داشتند که در این صورت، هرگونه نقل و انتقال از طریق ستاد قرارگاه مربوط

 .(7، ص9575های آموزشی رزمندگان، اسفند  ی اجرایی و جداول مواد درسی مجتمع نامه آیین: سند

برای این منظور اسناد نشان  ؛مین معلمان مورد نیاز بودأی تگها، چگون متولیان این مجتمع ی غهترین دغد شاید مهم

 :دهد می

نی که به منظور عزیمت اشدند، معلم با هماهنگی ستاد امداد و پشتیبانی اعزام می دن بایامعلم ی همهاز آنجایی که ـ 

و در زمان عملیات  ندشد میها به کار گرفته  شدند، جهت آموزش در این مجتمع های رزمی اعزام می به جبهه به گردان

 .کردند نیز در عملیات شرکت می

گرفت و معلمان با هماهنگی ستاد استان  هرستان صورت میهای آموزشی هر ش دعوت از معلمان با همکاری گروهـ 

 .شدند ها مأمور می برای تدریس در این مجتمع

شدند،  های آموزشی رزمندگان اعزام می از طریق ستاد امداد و پشتیبانی هر شهرستان برای فرهنگیانی که به مجتمعـ 

تعاون آنان از طریق سپاه اقدام  ادثه، نسبت به امورشد تا در صورت بروز ح پرسنلی تشکیل می ی هدر واحد بسیج پروند

 .(همان) الزم به عمل آید

ماه و نیم  موریت معلمان نیز حداقل دوأماه و نیم تعریف شده بود، دوران م دو ،از آنجایی که دوران آموزشی دروس

ترین   خبره شد از اینکه تالش می ضمن. (5: همان) البته اگر معلمانی کمتر از این مدت تمایل داشتند، بالمانع بود. بود

عادی  وضعیتشد که با  آنان نیز توجه می ی هالزحم پرداخت حق ی هناگفته نماند که به میزان و نحو. معلمان استفاده شود

                                           
 .مجتمع ذکر کرده است 919: ها و در پشت جبهه 77: ها  به ترتیب در جبهه 77ها را تا پایان سال  ـ ضمناً یک آمار رسمی دیگر، تعداد مجتمع7



 و مزایایی برای ایشان در (6  :همان) کردند میتشویق  آنها رابرای ارج نهادن به زحمات آنان،  ،متفاوت باشد و از طرفی

 .(3، ص 97/6/76هما، تاریخ / 9683ی  سند شماره) شد گرفته می نظر

 (:مستقر در شهرها)های آموزشی رزمندگان در پشت جبهه  مجتمعهـ ـ 

ها تأسیس شد که موظف بودند رزمندگان را پس از بازگشت  هایی نیز در شهرستان های ذکرشده، مجتمع عالوه بر مجتمع

هایی که به علت کمبود  ها و بخش در شهرستان. (6: همان) حصیل آنان دچار وقفه نشودت ی هاز جبهه بپذیرند تا روند ادام

 روزی بودند های شبانه کل ملزم به تشکیل مجتمع های همعلم و تعداد رزمنده امکان تشکیل مجتمع رزمندگان نبود، ادار

گونه  شهرستان خود در این ی هستاد ادارنامه از  معرفی ی هتوانستند با ارائ های فاقد مجتمع می که رزمندگان شهرستان

ماندگی درسی، به  بایست پس از جبران عقب آموزان رزمنده می ه از دانشگرواین . (5: همان) نام کنند ها ثبت مجتمع

؛ اما رزمندگانی که در مرکز استان سکونت داشتند، فقط از (6: همان) گشتند شهرستان خود جهت ادامه تحصیل بازمی

ل مالی و اداری همانند ئاز جمله مسا ،روزی های شبانه مقررات مجتمع. (همان) کردند آموزشی آن استفاده میامکانات 

ی  سند شماره) خوابگاه رزمندگان فراهم شود برایشد ساختمان مناسبی  های آموزشی بود و سعی می سایر مجتمع

ان، فضای آموزشی، آزمایشگاه و کارگاه، امکانات از لحاظ ساختممکرر ها  وضعیت مجتمع. (97/6/76هما، تاریخ / 9683

و چنانچه به میزان  شد رزمندگان و وضعیت تحصیل آنها، کادر آموزشی و مدیریت مجتمع بررسی می ادعدتروزی،  شبانه

های آموزشی رزمندگان نسبت به  کید شده بود که حل مسائل مجتمعأت. شد جهز نبودند، اقدامات الزم انجام میمکافی 

 .(6/7/76هما، تاریخ / 7178ی  سند شماره) ها در اولویت قرار گیرد ر آموزشگاهسای

: که رزمندگان ملزم به رعایت آن بودند؛ از جمله  به طوری ،انضباطی نیز بودند ی هنام ینیهای آموزشی دارای آ مجتمع

ی، همکاری با سرپرست مجتمع، گاه، رعایت موازین شرعی و اخالق شرایط ثبت نام، وضعیت غیبت، شرکت در مراسم صبح

ی  سند شماره) شد میاعم از موی سر، اصالح صورت و پوشش آنها توجه  ،رعایت نظافت و حتی به وضعیت ظاهری ایشان

 .(6ـ3، 91/90/76، تاریخ 7609

های مذکور در پشت جبهه و  لی مجتمعو، شد های رزمندگان داخل جبهه تعطیل پس از پایان جنگ تحمیلی، مجتمع

عنوان  باهای رزمندگان  تمامی مجتمع 9571شهرها، همچنان به فعالیت خود ادامه دادند تا اینکه در سال آموزشی  در

س و چگونگی تأسی: عنوان سند) نام داده و با سیستم جدید آموزشی کار خود را ادامه دادند تغییر «مدارس ایثارگران»

 .(مدارس ایثارگرنهای رزمندگان،  ی مجتمع توسعه

 آموزان رزمنده در کارزار امتحانات الهی امتحانات درسی دانش ـو

آموزان و  دانش ی هبه حجم زیاد نیروی انسانی و عزیمت گسترد وجهبا گسترش جنگ، وزارت آموزش و پرورش با ت

رود، یکی از ابعاد وسیع این و. ها، بیش از پیش و به طور مستقیم درگیر جنگ شد معلمان و حتی کارکنان آن به جبهه

آفرینی محسوب  تصویب قوانین و مقررات مربوطه، گام اول این نقش. آموزان رزمنده بود ل آموزشی دانشئرسیدگی به مسا

، مورخ 789ی  ی شماره مصوبه) عالی آموزش و پرورش وهشتادویکمین جلسه شورای در دویست ،بر این اساس. شد می



ماندگی درسی رزمندگان،  تحصیل و جبران عقب ی هالت برای ادامبه منظور ایجاد تسهی 77/8/79، در تاریخ (97/8/79

دستورالعملی تصویب شد که بر اساس آن در هر استان یا منطقه، به انتخاب مدیرکل یا رئیس آموزش و پرورش منطقه، 

آموزش، برای امور ن امتحانات و شد تا در تعامل با مسئوال های صادره انتخاب می اجرای دستورالعمل براییک نفر مسئول 

 .(76/9/77س، تاریخ / 9779ی  سند شماره) های الزم را به عمل آورد ریزی و هماهنگی محوله برنامه

 :اهم بندهای این مصوبه حاکی است ،به هر حال

شرکت در امتحان در  برای رزمندگان سپاه پاسداران را ی هنام آموز مشمول مصوبه باید فرم معرفی رزمندگان دانشـ 9

 . تیار داشته باشنداخ

 .های خرداد، شهریور، آذر و اسفندماه هر سال انجام خواهد شد امتحان رزمندگان در نوبتـ 7

ماهه برگزار کنند و مطالب هر درس با توجه به ریز  3/7 ی هی فشردها ند کالسا آموزش و پرورش موظف های هادارـ 5

شود و هر محصل یا  ماه تدریس می 3/7طور فشرده حداکثر ظرف   و نظر دبیر مربوط به ها باحجم کت مواد برنامه و

ن سازی محصال برای آماده فقطها  البته این کالس. کند ها استفاده می نیاز خود از این کالس ی هداوطلب رزمنده به انداز

ده موظف بود در کالس اما هر رزمن. ها مطرح نبود در پایان این کالس امتحان رسمی، صرفاً گرفتن شد و اصوالً تشکیل می

متناوب در کالس هر  ی متوالی یا ده جلسه ی ه، حضور یابد و هر کس که پنج جلسبود نام کرده ی که ثبتهای آن درس

آموز، تاریخ / 77ی  سند شماره) شد درسی، در نوبت مربوطه محروم می ی هکرد، از امتحان آن ماد درسی غیبت می ی هماد

76/3/75). 

مقاطع تحصیلی پنجم ابتدایی، سوم راهنمایی و چهارم متوسطه به صورت نهایی و همراه با سایر امتحان در ـ 6

 .(8/9/77، تاریخ 99/918ی  سند شماره) شد ن برگزار میمحصال

آموز، / 77ی  سند شماره) دشبرگزار  9577که اولین نوبت امتحان داوطلبان آزاد در خردادماه  شودذکر  استالزم 

 .(76/3/75تاریخ 

آموز تهیه  معرفی رزمندگان دانش برایهای مخصوصی  برای اجرای این مصوبه، سپاه پاسداران انقالب اسالمی فرم

 .(همان) شدند که براساس آن رزمندگان واجد شرایط معرفی می بود کرده

مندگان های درسی رز ماندگی هایی، ایجاد تسهیالت امتحانی و جبران عقب نامه هدف اصلی از صدور چنین بخش

. (70/99/75ام، تاریخ / 78ی  سند شماره) روال عادی تحصیل خود عقب نمانند ی هآموز بود تا از این طریق از ادام دانش

ا بنا به نوع مأموریت، مدت هی قائل شده بودند که این امتیازیاهبه این منظور برای رزمندگان داوطلب تحصیل، امتیاز

. فرق داشت...  عداد روزهای مرخصی، انصراف وتی، دفعات استفاده از مرخصی، مأموریت، مجروحیت، استفاده از مرخص

 .(59/3/75س، تاریخ / 5810ی  سند شماره) های چهارگانه به شرح زیر تعریف شده بود ا در قالب فرمهاعطای این امتیاز

 .(7و  9: همان) نداشتآموزان رزمنده، محدودیت در نوبت امتحان وجود  یک، برای دانش ی هدر فرم شمارـ 9

 .(5: همان) امتحانات چهار نوبتی بود وصدو، فقط مخص ی هفرم شمارـ 7

ماند و  میمربوط به رزمندگانی بود که با عزیمت به جبهه، حق نوبت امتحان آنان محفوظ  سه، ی هفرم شمارـ 5



 .(6و  5: همان) توانستند در سه نوبت امتحانات شرکت کنند پس از بازگشت از جبهه می

توانستند طبق  ند، این افراد میتشداشد که بنا به دالیلی غیبت موجه  شامل کسانی می ،چهار ی هفرم شمارـ 6

 .(6: همان) قوانین غیبت موجه به تحصیل خود ادامه دهند

 شد که در هایی با گذشت زمان دچار برخی اشکاالت و ابهامات حقوقی می ناگفته پیداست اجرای چنین دستورالعمل

های چهارگانه بارها در مراحل مختلف تا پایان جنگ دچار برخی تفسیرهای  از جمله فرم ؛گردید هر مرحله اصالح می

رسید  به نظر می ،با این حال .(7و  9، 99/1/75س، تاریخ/ 1660ی سند شماره) دشبرخی تغییرات  گاهیمتعدد و 

خانه برای  پرورش وجود داشت و در سلسله مراتب وزارتاجماعی عمومی برای اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و 

کارشناسی آن از  عاملبه  وجهزیرا مصوبات این شورا با ت ،گرفت حسن اجرای این مصوبات اهتمام زیادی صورت می

و ای از ستاد مرکزی امداد  نامه که در یک مورد بنا به دستورالعمل شورا طی بخشبه طوری  ،جامعیت زیادی برخوردار بود

ن مربوطه خواسته شد الؤهای تابعه، از مس پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش به ستاد امداد و پشتیبانی جنگ شهرستان

رفع مشکل و راهنمایی برای آوری کنند تا بتوانند  های امتحانات امور رزمندگان تهیه و جمع نامه عنوان بخش باای  پوشه

 .(99/7/75س، تاریخ/ 7/7967ی سند شماره) ت الزم را انجام دهندرزمندگان بنابر مقررات تحصیلی ویژه اقداما

آموزان رزمنده تا جایی بود که ستاد مرکزی امداد و پشتیبانی وزارت  تحصیل دانش ی هاهمیت ادام ،به هر حال

عزام به قصد ا 50/7/76آموز که از تاریخ  نیروهای بسیجی دانش ی های اعالم کرد که کلی نامه آموزش و پرورش طی بخش

 ی بارهحتی در. (96/7/76این سند فاقد شماره است، تاریخ ) درسی خود را نیز همراه داشته باشند های  باجبهه دارند، کت

شفاهی نیز تدابیری اندیشیده شده بود؛ به این ترتیب که طی دستورالعملی خواسته شد از اخذ امتحانات  های درس

شفاهی نیز همچون  های دارس مربوطه خودداری شود و امتحانات درسآموزان رزمنده در م شفاهی دانش های درس

های رزمی برگزار شود و نتایج  دبیران مأمور در مجتمع آموزشی رزمندگان مستقر در یگان ی به وسیله امتحانات کتبی،

ای که قصد  زمندهآموزان ر در یک مورد خاص برای دانش. دشومدیر مجتمع ثبت و به استان مربوطه اعالم  ی به وسیلهآن 

. خود را بگذرانند ی هتوانند عالوه بر شهریورماه در سه نوبت دیگر، امتحان تغییر رشت می شد کهتغییر رشته داشتند، اعالم 

 .(8/9/77، تاریخ 99/918ی  سند شماره) امتحان تغییر و انتخاب رشته، تجدیدی نداشت و یک نوبتی بود ضمناً

 رسیدگی به مشکالت آموزشی رزمندگان ی هکمیسیون ویژـ ز

امور آموزشی و امتحانات، اغلب  ی بارهخصوص در به ،آموزان رزمنده به تنوع و تعدد مسائل و مشکالت دانش وجهبا ت

هما، / 7133ی  سند شماره) ها مشخص نشده بود ها و دستورالعمل نامه آمد که پاسخ آنها در بخش ی پیش مییاه الؤس

 ی هگونه معضالت، کمیسیونی با عنوان کمیسیون ویژ آمده و برای حل این بنابر ضرورت پیش پس؛ (6/7/76تاریخ 

 ـ5مدیرکل دفتر آموزش عمومی  ـ7مدیر کل دفتر امتحانات  ـ9 :رسیدگی به مشکالت آموزشی رزمندگان مرکب از

سند ) ها ماهنگی و امور استانمعاون ه ـ3مدیرکل آموزش فنی  ـ6خانه  مسئول ستاد مرکزی امداد و پشتیبانی وزارت

 .تشکیل شد (7/6/76، تاریخ 867/0ی  شماره

 :دشوظایف این کمیسیون به شرح زیر تعریف 



 های صادره در رابطه با مسائل رزمندگان ها و دستورالعمل نامه تفسیر بخش( الف

نشده و در عین حال به ها مشخص  نامه گویی و تعیین تکلیف در مواردی خاص که وضعیت آنها در بخش پاسخ( ب

 .نداشتنیاز عالی آموزش و پرورش  شورای ی همصوب

شورای مذکور  ی هعالی آموزش و پرورش در مواردی که به مصوب ا و ارسال آن به شورایهتهیه و تنظیم پیشنهاد (ج

 .بودنیاز 

 (همان) گویی به امور آموزشی رزمندگان رسیدگی و سرعت عمل جهت پاسخ( د

آمده  ف این کمیسیون، اعضای کمیسیون جلسات متعددی برای حل و فصل معضالت پیشین وظادر پی مشخص شد

آموزان رزمنده،  جنگ و افزایش سن دانش ی هبه ادام وجهاز جمله در یکی از اولین جلسات کمیسیون، با ت ؛تشکیل دادند

عالی  له به شورایئگوها و مشورت، مسو بعد از گفت ؟آموزان چگونه ادامه تحصیل دهند ال پیش آمد که این دانشؤاین س

 99/6/9576عالی آموزش و پرورش به تاریخ  شورای ی ههفتمین جلس  و  پنجاه و سیصد رآموزش و پرورش ارجاع و د

به )آموز و هنرجوی رزمنده به علت حضور در جبهه از تحصیل عقب مانده است  هایی که دانش معادل سال: تصویب شد

 ،به سقف سنی تحصیلی وی افزوده شود( مرکزی امداد و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورشیید ستاد أتشخیص و ت

نام و ادامه   شود، ثبت های مجزایی که مخصوص رزمندگان تشکیل می مشروط بر اینکه در مجتمع رزمندگان یا در کالس

آموزان شرایط سنی  گونه دانش به این ترتیب برای این. (966، ص97/8/76ه، تاریخ / 6777ی  سند شماره) تحصیل دهد

آموزان  این قوانین عالوه بر دانش ضمناً. (7/5/76هما، تاریخ / 867ی  سند شماره) شد نمیمانع از شرکت در امتحانات 

 .(930: همان) شد آموزان دانشسراها را نیز شامل می متوسطه، دانش ی هدور

 شرکت کنند،در کنکور  خواستند میو بودند ه اتمام رسانده آموزانی هم که دبیرستان یا هنرستان را ب دانش ی بارهدر

طور که  همان ،(3/99/9576س، تاریخ / 7856ی  شمارهسند ) ویژه صادر شد یاهدستورالعمل جدیدی با برخی امتیاز

د، نیز شدگان آزمون تربیت معلم که به دلیل حضور در جبهه موفق به اخذ دیپلم نشده بودن ه از پذیرفتهگروآن  ی درباره

س، تاریخ / 7619ی رونوشت  سند با شماره) قبولی آنان محفوظ بماند ی هد تا اخذ دیپلم در سال بعد، سهمیشمقرر 

71/6/76). 

آموزی بود که به دلیل جانبازی یا عضویت در  ه از رزمندگان دانشگروآن  ی بارهدیگر کمیسیون مذکور در ی همصوب

خود را های  درستوانند  د، میشبرای این افراد مقرر . تحصیل محروم شده بودند ی هادامسپاه پاسداران انقالب اسالمی، از 

رزمندگانی که  ی بارهطور در همین .(96/3/76هما، تاریخ / 7653ی  سند شماره) تحصیلی ادامه دهند ی هدر همان پای

بودند، مقرر   ان در جبهه امتحان دادههای آموزشی رزمندگ ای، به جبهه اعزام شده و در مجتمع بدون ثبت نام در مدرسه

کردند، ارسال  می  تحصیل مربوطه، به آموزشگاهی که قبالً  ی هآموز بودن، نتیجه را همراه با تعهدنام د در صورت دانشش

 های توانستند مابقی درس آموزان می دانش  این. تحصیلی آنان به عنوان امتحان رزمندگی ثبت شود ی هتا در کارنامکنند 

ی  سند شماره) شوداعالم مذکور امتحان بدهند یا اگر امتحان مواد درسی را گذرانده باشند، نتیجه  ی هود را در مدرسخ

 .(76/7/76س، تاریخ / 656



های وزارت آموزش و پرورش، برخی  ای بنا به درخواست معاونت هماهنگی و امور استان ین طبق مصوبههمچن

ن و اسرا نیز در اشهدا، مفقود( پدر، مادر، برادر، خواهر و همسر)ستگان درجه یک تسهیالت آموزشی و تحصیلی برای واب

 .(7/5/76هما، تاریخ / 863ی  سند شماره) آموزش و پرورش ابالغ گردید های هاتخاذ و به ادار 76ـ75سال تحصیلی 

رسیدگی به مشکالت آموزشی رزمندگان تصویب و ابالغ شد، این بود که در  ی هاز دیگر مواردی که در کمیسیون ویژ

ای در آخرین نوبت امتحانی به دلیل بیماری نتوانسته در یک یا چند کالس درس حضور  آموز رزمنده مواقعی که دانش

 ی هتحانی مزبور باشد، با ارائتواند در صورتی که تاریخ بیماری یا بستری وی مطابق با تاریخ مواد ام یابد و غیبت داشته، می

 یهای فقط درس ـ گواهی پزشکی الزم و با تشخیص رئیس آموزشگاه مربوطه، برای یک بار دیگر در امتحانات نوبت بعدی

این کمیسیون همچنین در برخورد با برخی . (7/99/73، تاریخ 9867ی  سند شماره) ندکشرکت  ـ که غیبت داشته

 د نمودرآموزان رزمنده برخو گونه دانش ای اتخاذ کرد و با این لب در امتحانات، تدابیر بازدارندهقاز جمله ت ،تخلفات امتحانی

 .(96/8/73جنگ، تاریخ / 761ی  سند شماره)

جانبازی نائل  ی های که به درج آموزان رزمنده ه از دانشگروآن  ی بارهدرنیز ستاد مرکزی امداد و پشتیبانی جنگ 

یا دو  یک ی هماندند، شرایطی در نظر گرفت تا آنان نیز مشمول فرم شمار ان از تحصیل عقب میشده و به دلیل طول درم 

جزئیات این . (99/97/76دو، تاریخ / 55776ی  سند شماره) ماندگی تحصیلی خود را جبران کنند بتوانند عقب ود ونش

ناگفته نماند که . (7/5/73س، تاریخ / 9010ی  سند شماره) دشهای مربوطه ابالغ  مقررات مدت کوتاهی بعد به دستگاه

ها حضور  شد، مگر اینکه در شش ماه آخر خدمت خود در جبهه شامل سربازان وظیفه نمی ،تسهیالت آموزشی مذکور

توانستند با معرفی ستاد امداد و  در این صورت آنان می. (79/97/76، تاریخ 67/66/01/9005ی  سند شماره) ندیافت می

ی، تاریخ / 9007ـ77-976ی  سند شماره) نندکخود اقدام  ی هافتاد امتحانات عقب براییک بار  پشتیبانی فقط

96/97/76). 

 ای فنی و حرفه ی هآموزان رزمنده در شاخ تحصیالت دانش ی هادام ـر

کاره مانده و مقررات و  ای نیمه فنی و حرفه ی هن در شاخشاها، تحصیالت رزمندگانی که به علت حضور در جبهه ی بارهدر

 های آموزان بتوانند درس د که این دانششی مقرر یاه داد، طی تصمیم ادامه تحصیل نمی ی هشرایط سنی به آنان اجاز

عملی را با اختصاص دادن کارگاه یک یا  های ها فرا گیرند و درس روزی مراکز استان های شبانه تئوری خود را در مجتمع

/ 7707ی  سند شماره) صورت نوبت دوم یا شبانه آموزش ببینند فنی مورد نظر، به ی هد هنرستان با توجه به رشتچن

 .(96/90/76هما، تاریخ 

 :عملی رزمندگانی که در عملیات جنگی دچار نقص عضو شده بودند نیز تدابیری اندیشیده شد های برای امتحان درس

شد، بلکه ایجاد تسهیالت الزم جهت آموزش  آموزان رزمنده نمی ادامه تحصیل دانشاز جمله اینکه نقص عضو مانع از 

 .پرورش هر منطقه بود از حداقل وظایف آموزش و ،و برگزاری امتحانات

تخصصی آن  های جانباز را شورایی مرکب از دبیران درس ی هآموزان رزمند چگونگی ادامه تحصیل هنرجویان و دانش

کرد؛ بدین معنی که توانایی  انجمن اولیا و مربیان تعیین می ی هو معاون مرکز آموزشی و نمایندتحصیلی، رئیس  ی هرشت



آموزان رزمنده را برای ادامه تحصیل تشخیص و نوع نقص عضوی که مانع ادامه تحصیل و انجام کار  هنرجویان و دانش

 .شد غ میشد، تعیین و به ایشان و والدین رزمنده جهت راهنمایی ابال عملی وی می

ر در آن وذکمجانباز طبق نظر شورای  ی هآموز رزمند ادامه تحصیل هنرجو و دانش ،چنانچه به علت نقص عضو شدید

های نظری همان پایه تغییر رشته  جانباز و والدین او به رشته ی هتحصیلی مقدور نبود، در صورت رضایت رزمند ی هرشت

آموزان و هنرجویان رزمنده را جبران  ماندگی دانش های تقویتی، عقب سداده و آموزش و پرورش هر منطقه با تشکیل کال

حتی در صورت عدم رضایت رزمنده یا والدین . شد تغییر رشته نیز بدون برگزاری امتحانات تغییر رشته انجام می. دکر می

فن، تاریخ / 169ی  رهسند شما) جانباز بر تغییر رشته، تدابیر دیگری برای تداوم تحصیل ایشان اندیشیده شده بود

7/5/75). 

های سپاه  گواهی خدمت در یکی از ارگان ی هبا ارائ آموزان مشمول طرح کاد اجرای طرح کاد نیز دانش ی بارهدر

آموزان در جبهه، محاسبه و منظور  سازندگی، ستاد امداد و پشتیبانی بنا به مدت حضور دانش پاسداران، بسیج، جهاد

 .(98/7/77کاد، تاریخ  /708ی  سند شماره) شد می

  نتیجه

های وزارت آموزش و پرورش که  های ستاد امداد و پشتیبانی جنگ معاونت هماهنگی و امور استان بررسی کلی از برنامه

از جمله سپاه  ،های مربوطه دهد که این ستاد در تعامل با سایر دستگاه در اواخر به معاونت جنگ تغییر نام یافت، نشان می

و سامان  آموزان و کارکنان آموزش و پرورش را سر د اعزام معلمان و دانششارتش و بسیج مستضعفین موفق پاسداران، 

آموزی  به طوری که دانش ،آموزان را حل و فصل نماید ماندگی درسی و امتحانات دانش معضل ادامه تحصیل، عقب و دهد

خود عقب خواهد ماند، حتی این امکان هم برای او  های ینداشت که از دوستان و همکالس هدغدغ شد، که عازم جبهه می

 ،تققیدر ح .های بیشتری کسب کند ا موفقیتهگیری از برخی امتیاز شد که در صورت تالش بیشتر با بهره فراهم می

هایی با ساختار آموزش و پرورش که طی یکی دو سده قدمت داشته و به نوعی قوانین و مقررات تحصیلی  نهادها و سازمان

های بسته  و به ندرت راهی برای خروج از چارچوبنداشتند ه بود، انعطاف چندانی برای شرایط خاص یافتآنها تثبیت 

در تعامل با سپاه  ... مجری و ،گذار قانون: اعم از ،خانه تکاپوهای گروهی زبده در سلسله مراتب این وزارت ،رو از این. داشتند

تحقق . کند امری ایثارگرانه جلوه می ،پاسداران انقالب اسالمی و ارتش و سایر نهادهای نظامی برای وضع قوانین الزم

در را آموزان  آفرینی دانش حضور و نقش ی هپذیر بود تا زمین با واقعیتی به نام جنگ امکان مواجههچنین امری فقط در 

بخشی از . دشبرای تمام مراحل و شرایط موجود، مقررات تحصیلی جدیدی تعریف  بر همین اساس،. ندکها فراهم  جبهه

های بشری تا این زمان  این مقررات مربوط به ادامه تحصیل در خط مقدم جبهه بود که شاید چنین شرایطی در جنگ

 .شد یسابقه تلقی م بی

آموزان و معلمان آموزش و پرورش نیز همچون سایر اقشار جامعه در دفاع  فراهم کرد که دانش یا این تکاپوها زمینه

 :آموزان اعزامی به جبهه گویای این ادعاست شاید بررسی مجدد آمار فرهنگیان و دانش .سهیم باشندمقدس 

 نفر 17885: ها شده به جبهه تعداد معلمان اعزام



 نفر 330000: ها بههشده به ج آموزان اعزام تعداد دانش

 نفر 98086: ها شده به جبهه تعداد کارکنان اداری اعزام

 نفر 98500: ها شده به جبهه تعداد دانشجو معلمان اعزام

 6667مجتمع آموزشی رزمندگان و  735به جز این آمارها، هزاران نفر از مجموع کارکنان آموزش و پرورش نیز در 

های درسی آنان را جبران  ماندگی بآموز آموزش دادند و عق رزمندگان دانش ها و پشت جبهه به کالس درس در جبهه

 .دندکر
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 .5/90/75دو، تاریخ / 91676ی شمارهسند ـ 

 .76/90/75هما، تاریخ / 386 ی شمارهسند ـ 

 .70/99/75ام، تاریخ / 78ی  ـ سند شماره

 .6/9/76هما، تاریخ / 8 ی شمارهسند ـ 

 .90/7/76؟، تاریخ / 685ی  شمارهسند ـ 

 .96/7/76ـ این سند فاقد شماره است، تاریخ 

 .76/7/76س، تاریخ / 656ی  ـ سند شماره

 .7/5/76هما، تاریخ / 863ی  ـ سند شماره

 .7/5/76هما، تاریخ / 867ی  ـ سند شماره

 .3/5/76هما، تاریخ / 3597ی  شمارهسند ـ 



 .97/6/76هما، تاریخ / 9683ی  مارهسند ش ـ

 .96/3/76هما، تاریخ / 7653ی  ـ سند شماره

 .6/7/76هما، تاریخ  /7139ی  ـ شماره

 .6/7/76هما، تاریخ / 7135ی  شمارهسند ـ 

 . 7/76/؟6هما، تاریخ / ؟7135ی  شمارهسند ـ 

 .6/7/76هما، تاریخ / 7133ی  ـ سند شماره

 .6/7/76هما، تاریخ / 7178ی  ـ سند شماره

 .6/7/76هما، تاریخ / 7171ی  شمارهسند ـ 

 .9/6/76هما، تاریخ / 6679ی  شمارهسند ـ 

 .7/6/76، تاریخ 867/0ی  ـ سند شماره

 .71/6/76س، تاریخ / 7619ی رونوشت  ـ سند با شماره

 .97/8/76ه، تاریخ / 6777ی  ـ سند شماره

 .3/1/76هما، تاریخ / 3599ی  شمارهسند ـ 

 .99/1/76س، تاریخ / 51719ی  شمارهسند ـ 

 .97/1/76س، تاریخ / 10-51613ی  شمارهسند ـ 

 .96/90/76هما، تاریخ / 7707ی  ـ سند شماره

 .91/90/76، تاریخ 7609ی  ـ سند شماره

 .3/99/76س، تاریخ / 7856ی  شمارهسند ـ 

 .7/99/76س، تاریخ / 6-6837ی  شمارهسند ـ 

 .99/97/76دو، تاریخ / 55776ی  ـ سند شماره

 .96/97/76ی، تاریخ / 9007-77-976ی  ـ سند شماره

 .79/97/76تاریخ  ،67/66/01/9005ی  ـ سند شماره

 . 8/7/73هما، تاریخ / 678ی  ـ شماره

 .76/7/73س، تاریخ / 185ی  ـ شماره

 .76/7/73؟، تاریخ /9760 ی ـ شماره

 .7/5/73س، تاریخ / 9010ی  ـ سند شماره

 .6/8/73هما، تاریخ / ؟97ی  شمارهسند ـ 

 .96/8/73جنگ، تاریخ / 761ی  ـ سند شماره

 .7/99/73تاریخ ، 9867ی  ـ سند شماره

 .9575های آموزشی رزمندگان، اسفند  ی اجرایی و جداول مواد درسی مجتمع نامه آیین: ـ عنوان سند

 (.مدارس ایثارگرن)های رزمندگان  ی مجتمع چگونگی تأسیس و توسعه: ـ عنوان سند



 .نشر صدرا[: جا بی]، احیای تفکر اسالمی (.9517)ـ مطهری، مرتضی 

 

 


