
 70251/7شماره                  بسمه تعالی       دفتر مقام معظم رهبری

  05/77/81تاریخ                                                                                                                                  

 جناب حجت االسالم و المسلمين آقاي محسن قرائتي 

 نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست نهضت سوادآموزي

 سالم عليكم  

وادآموزي در كشور و كسب تكليف نسبت به تداوم كاار نهضات   نامه ي جنابعالي در خصوص گزارش وضعيت نهضت س

سوادآموزي به همراه نتيجه ي كار كارشناسي اين دفتر كه برآيند مشورت با وزير محترم آموزش و پارورش و جنابعاالي و   

توجاه باه   بعضي از صاحبنظران مورد اعتماد مي باشد ، به استحضار مقام معظم رهبري مدظله العالي رسيد و معظم له باا  

 جمع بندي مذكور و نقطه نظرهاي مطرح شده مقرر فرمودند:

توسط آقاي رئيس جمهور ابالغ  11/9/58سياست هاي سوادآموزي مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي كه در تاريخ  -1

 شده است ، مبناي عمل قرار گيرد و كليه ي تمهيدات الزم براي اجراي آن فراهم گردد.

ي پنجساله  صلي مبارزه با بيسوادي در كشور خواهد بود و لذا حداقل تا پايان برنامهنهضت سوادآموزي مسئول ا -1

پنجم بايد به كار خود ادامه دهد و سپس پس از آن با ارزيابي وضع بيسوادي در كشور،نسبت به ادامه يا عدم ادامه 

ارد با اهتمام هرچه بيشتر آن سازمان تصميم گيري خواهد شد، البته در طول اين مدت نهضت سوادآموزي وظيفه د

جناب آقاي قرائتي و با بازنگري در ساختار وبرنامه ها و روشهاي خود، اصالحات الزم را براي كارآمدتر كردن اين 

سازمان اعمال نمايد و دولت محترم و مجلس محترم شوراي اسالمي و وزارت آموزش و پرورش هم امكانات مورد 

 رادر اختيار اين سازمان قرار بدهند.ي الزم  نياز و اعتبارات و بودجه

سال( اقدام  11وزارت آموزش و پرورش جهت مسدود نمودن ورود بيسوادي در افراد الزم التعليم ) گروه سني زير  -3

الزم به عمل آورد تا كليه ي افراد اين گروه تحت پوشش مدارس قرار گرفته و ورود بيسوادي در اين گروه سني به 

 صفر برسد.

شكل فعلي نهضت سوادآموزي در زمينه استخدامي آموزشياران واجد شرايط، وزارت آموزش و پرورش و براي حل م -4

 نهضت سوادآموزي به تفاهم رسيده و دولت و مجلس به حل اين مشكل كمك كنند.

در اجراي ي دست اندركاران امر مبارزه با بيسوادي كه خالصانه و دلسوزانه به خصوص جناب آقاي قرائتي  در خاتمه از همه

 اين رسالت اشتغال دارند، قدرداني نموده و توفيقات روزافزون آنها را از خداوند متعال خواستارم .

 محمدي گلپايگاني



 71510/7شماره             بسمه تعالی       دفتر مقام معظم رهبری

  0/75/88تاریخ                                                                                                                                  

 جناب آقای حمید رضا حاجی بابایی دام تاییداته

 وزير محترم آموزش و پرورش 

 جناب حجه االسالم و المسلمین آقای قرائتی

 نماينده محترم ولي فقیه و ريیس سازمان نهضت سوادآموزي 

 سالم علیکم و رحمه اهلل   

در خصوش موضوع سوادآموزي  و با توجاه باه    19/8/1359مورخه  11919/141نامه ي مشترک شما طي شماره ي       

جلسه كارشناسي كه در دفتر مقام معظم رهبري تشكيل گرديد و مشروح آن به استحضار آن باه استحضاار مقاام معظام     

 رهبري مد ظله العالي رسيد معظم له مقرر فرمودند:  

( در مورد سوادآموزي و نهضت آماده  31/11/1351مورخه  18111/141ر ابالغيه قبلي )نامه شماره نكاتي كه د .1

 همچنان مورد تاكيد است. 

در مورد به صفر رساندن بيسوادي تاا پاياان برناماه ي پانجم، وزارت آماوزش و پارورش و نهضات ساوادآموزي          .1

 حقق نمايند.مسئولند و بايد با برنامه ريزي دقيق و جامع ، اين هدف را م

نهضت سوادآموزي تا پايان برنامه ي پنجم همچنان به عنوان سازمان وابسته به آموزش و پرورش ، زير نظر و باا   .3

مسئوليت وزير محترم باقي خواهد ماند و در مورد چگونگي ادامه ي آن در همان زماان تصاميم گياري خواهاد     

 شد.  

كه تا كنون در نهضت منشاء خدمات و بركات باوده اناد ،    جناب حجه االسالم و المسلمين آقاي قرائتي همچنان .4

حضور خود را به عنوان نماينده ولي فقيه تداوم بخشيده و به هدف فوق كمك نمايند. مسئوليت اجرايي ساازمان  

 به عهده فرد منصوب وزير محترم آموزش و پرورش خواهد بود. 

براي به صفر رسااندن باي ساوادي در كشاور تاا       وزارت آموزش و پرورش حداكثر طي سه ماه برنامه جديدي را .8

 پايان برنامه پنجم ، تدوين وهمه ظرفيت هاي ظرفيت هاي خود را براي تحقق آن بسيج نمايد.  

كليه الزامات تحقق اين هدف از جمله بودجه و اعتبار و نيز رفع مشكالت استخدامي آموزشياران نهضت از ساوي   .6

 دولت و مجلس تامين گردد.  

ا و سيما از همه ظرفيت هاي خود براي رسيدن به هدف تعيين شده بهره گيري و خدمت الزم را باه  سازمان صد .1

 دستگاه هاي مسئول ارائه نمايند.  

 توفيق افزون تر شما آقايان محترم و ساير دست اندر كاران امر مبارزه با بي سوادي را از خداي متعال خواهانم. 
 

 

 محمدی گلپایگانی

 


