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نگاه

چند و چون طرحهاي آموزشي بسيج در گفتوگوي «جوان» با مديرعامل مؤسسه علمي -آموزشي رزمندگان اسالم

 688مدالآور المپيادي را در يك دهه آموزش داديم

واگويههاي همسر شهيد موسي نوري
قلعهنو بازپرس دادستاني شهرستان زابل

عدالتطلبي ،موسي را
به وادي شهادت كشاند

آرمان شريف
در س�الهاي دفاعمق�دس مؤسس�ه خدم�ات
علمي -آموزشي رزمندگان اسلام با هدف جبران
عقبماندگي درس�ي رزمندگان تأس�يس شد و تا
به ام�روز فعاليتهاي آموزش�ي و علمي خ�ود را به
صورت مس�تمر ادامه داده اس�ت .اين مؤسس�ه در
كنار فعاليتهاي آموزش�ي خ�ود ،طرحهايي مثل
آيههايتمدنوليگعلميبينالملليپايارابهصورت
مشتركباسازمانبسيجانجامميدهد.عبدالمجيد
عاليقدرمديرعاملمؤسسهدرگفتوگوبا«جوان»ما
رابيشتردرچندوچونفعاليتهايمؤسسهخدمات
علمي-آموزشيرزمندگاناسالمقرارميدهد.

اميد تنها | جوان

براي ش�روع كمي از تاريخچه و از ماهيت كاري
مؤسسهبگوييد؟
اين مؤسس��ه در س��ال  1364در جهت رف��ع عقبماندگي
تحصيلي رزمندگاني كه در جبههها حضور داشتند تأسيس
شد و اقدامات مؤثري هم انجام داد .بعد از جنگ هم هنوز تعداد
زيادي از رزمندگان عالقهمند بودند در مؤسسات آموزشي عالي
ورود پيدا كنند .بعد از آن مؤسس��ه فعاليتش را بر اين اساس
تنظيم كرد تا به رزمندگان كمك كند كه وارد دانش��گاهها و
مؤسسات آموزش عالي ش��وند و براي اين عزيزان جزوات و
برنامههاي خاصي ترتيب داد .اگر االن از رزمندگان سؤال كنيد
خواهند گفت جزوات مؤسسه رزمندگان يك برنامه آموزشي
منحصربهفردي بود كه در آن ايام مورد استفاده همه رزمندگان
و ساير مردم قرار ميگرفت.
در سال  72مؤسسه به عنوان يكي از مؤسسات تحت پوشش
بنياد تعاون بسيج رسماً به ثبت رسيد و فعاليتش وارد عرصه
جديدي شد و به عرصههاي مختلف دانشآموزي و دانشجويي
ورود پيدا ك��رد .تا اواخر ده��ه  70در المپيادها و آزمونهاي
مختلف وارد شد و در اوايل دهه  80حدود چهار ،پنج سالي كار
مؤسسه حالت ركود به خود گرفت .اما مجددا ًاين فعاليت براي
خدماترساني به بسيجيان در مجموعه دنبال شد ،طوريكه
طيچندسالاخيرمؤسسهبهطورمستقيمواردمأموريتهاي
بسيج شده و خدمات ارزندهاي را به بسيجيان ارائه ميكند.
در دوران دفاعمقدس شيوه كار بر اعزام معلم قرار
داشت يا رزمندگان به محل خاصي براي آموزش
مراجعه ميكردند؟
در زم��ان جن��گ دو كار انجام ميش��د ،اول آنك��ه تعدادي
مجتمعهاي مسكوني در جبههها در مقرهايي كه رزمندگان
حضور داشتند ايجاد ميشد و در آنجا كتابها و اقالم آموزشي
قرار داده ميشد .در برخي موارد اگر نياز بود كالسهاي كمك
درسي و رفع اشكال برگزار ميشد تا دانشآموزاني كه مدرسه را
رها كرده بودند و در جبهه حاضر شده بودند در كنار خدمتي كه
به نظام و كشورشان ارائه ميدادند از درسشان هم عقب نمانند
و ادامه دهند .مورد ديگر خدماتي بود كه مؤسسه براي ورود به
دانشگاه به رزمندگان ارائه ميداد كه منحصر به جزوات خاصي
ميشد كه با مطالعه آن خودش��ان را براي كنكور سراسري و
ورود به دانشگاه آماده ميكردند.
آيا شرط خاصي براي ورود به مؤسسه وجود دارد
و به افراد مدرك ميدهيد؟

مؤسسه بيشتر يك حامي و كمكدهنده براي ورود به دانشگاه
است .برنامههايمان در گذشته روي محور دروس دبيرستاني
بود ولي االن از پيشدبس��تاني تا پيشدانش��گاهي را شامل
ميشود و تمامي مقاطع تحصيلي را در بر ميگيرد .خدماتمان
به نسبت قبل متنوعتر شده و به تبع نيازهايي كه دانشآموزان
امروز دارند سعي كرديم كه يك سبد كاملي را ارائه كنيم .ورود
به مؤسسه براي همه دانشآموزان آزاد است و همه ميتوانند
از خدمات استفاده كنند .البته بنا به مأموريتي كه به ما محول
شده و رسالتي كه بر عهده مؤسسه است تخفيفهايي را براي
بسيجيان در نظر ميگيريم.
در طرحهايت�ان با س�ازمان بس�يج مش�اركت
ميكنيد؟
مؤسسهوابستهبهبسيجاستوتحتپوششبنيادتعاونبسيج
فعاليت ميكند .يكي از رسالتهاي اصلياش خدماترساني
به بسيجيان است و چند هدف برايش ترسيم شده است .اول
ايجاد و توسعه مجتمعهاي آموزشي نمونه است .دوم كمك به
كسبقلههاورتبههايعلميتوسطبسيجيانكهبتوانيمبراي
جامعه هم الگوسازي كنيم .همچنين ارتقاي سطح علمي و
آموزشي بسيجيان از طريق ارائه خدمات باكيفيت و ارزان ديگر
اهدافمان است .هدف چهارم ارائه خدمات آموزشي مناسب به
ساير آحاد جامعه است.
همكاريتان بيشتر با كدام قشر بسيج است؟
با بس��يج دانشآموزي به عنوان مخاطب ارتباط بيش��تري

مؤسس�ه بيش�تر ي�ك حام�ي و
كمكدهنده ب�راي ورود به دانش�گاه
اس�ت .برنامههايمان در گذش�ته روي
محور دروس دبيرستاني بود ولي االن
از پيشدبستاني تا پيشدانشگاهي را
شامل ميشود و تمامي مقاطع تحصيلي
را در بر ميگيرد .خدماتمان به نس�بت
قبل متنوعتر ش�ده و به تبع نيازهايي
ك�ه دانشآم�وزان امروز دارند س�عي
كرديم كه يك سبد كاملي را ارائه كنيم

داريم اما بسيج دانشجويي و فرهنگيان هم به عنوان دو بازوي
كمككننده در رسيدن به اهدافمان هستند و در خدماتي كه
به دانشآموزان ارائه ميكنيم از كمك اين دو قش��ر استفاده
ميكنيم.
كم�ي از طرحه�اي مش�اركتي ك�ه با بس�يج
شآموزي داريد بگوييد؟
دان 
فعاليتهاي مؤسسه در چند حوزه انجام ميشود؛ اول حوزه
انتشارات مؤسسه است .در حوزه انتشارات بيش از 800عنوان
كتاب در مؤسسه تأليف شده كه  379عنوان از كتابها به روز
است و مورد استفاده قرار ميگيرد 110.عنوان نرمافزار آموزشي
داريم كه در پايههاي مختلف ارائه و استفاده ميشود.
برگزاري آزمونهاي ادواري كار ديگر مؤسس��ه اس��ت .اين
آزمونها در سطوح مختلف تحصيلي طراحي و اجرا ميشود.
آزمونهاي پيشرفت تحصيلي را داريم كه از پايه سوم ابتدايي تا
دوم دبيرستان برگزار ميشود .كنكورهاي مقدماتي را داريم كه
براي دانشآموزان سال سوم دبيرستان اجرا ميشود و كنكور
آزمايشي كه براي دانشآموزان چهارم دبيرستان و عالقهمندان
ورود به دانشگاههاست.
آزمونهاي المپيادهاي علمي را داريم كه در هفت رشته و چند
نوبت در چند رشته برگزار ميش��ود .آزمونهاي تيزهوشان
براي دانشآموزان ممتاز و عالقهمند به ش��ركت در مدارس
تيزهوش��ان برگزار ميش��ود .ما در حال حاضر  23مدرسه
دخترانه و پسرانه در كشور داريم كه در حال فعاليت هستند

روند تحصيل رزمندگان حتي تا درون سنگرها ادامه مييافت

شهيد موسي نوري قلعهنو

صغري خيلفرهنگ
«ش�هادت هنر مردان خداس�ت و شهيد
موسي نوري همچون مواليش اميرمؤمنان
علي(ع) شهيد راه عدالت شد ،اگر او اهل
تساهل و تس�امح با ظالمين و متجاوزين
و قانونش�كنان ب�ود ب�ه اين مق�ام واال
نميرسيد».اينهاتنهابخشيازواگويههاي
مادرانه شهيد حاجموس�ي نوري قلعهنو
بازپرس دادستاني شهر زابل است كه ۱۵
آبان م�اه  ۱۳۹۲مصادف ب�ا دوم محرم در
ساعت 7:45صبح،هنگامعزيمتبهمحل
كارش ترور شد و به شهادت رسيد .آن چه
در پي ميآيد حاصل گفتوگوي روزنامه
«جوان»بامنيرجديداسالميهمسرشهيد
استكهبهبهانهمحاكمهومجازاتبرخياز
عوامل ترور شهيد نوري انجام گرفت تا در
اين ايام كه استان سيستان شاهد مجازات
قاتالن فرزند خلف خويش اس�ت ،اندكي
بيشتربازندگيومنشاينشهيدراهقانون
و عدالت آشنا شويم.

لحظهاي را به ياد ندارم كه ترسيده باشد يا تعللي
در ادامه راهش نشان دهد( .بغضهاي گاه و بيگاه
خانم منير جديداسالمي همكالميمان را دشوار
ميكند اما او در ادامه از شوق شهادت همسرش
اينگونه روايت ميكند) اوايل ازدواجمان بود كه
برايم از شهادت سخن گفت ،هميشه دوستانش
او را به نام شهيد زنده خطاب ميكردند .جنگ
لبنان كه پيش آمد بس��يار تمايل داشت كه در
آنجا حضور پيدا كند .هميشه حسرت نبودن در
دوران دفاعمقدس را ميخورد و ميگفت« :كاش
در دوران جنگ بودم و همراه بسيجيان مخلص
و جان بر كف ميجنگيدم .اگر خدا نظر ميكرد
شايد شهادت هم نصيبم ميشد ».بارها برايم از
نبودنش حرف زده و وصيتهايي هم كرده بود.
صبح روز شهادت
صبح روز شهادت كه از خواب بلند شد نمازش
را خواند و صبحانهاش را خورد ،عادت داشت كه
با وضو از خانه خارج شود .ساعت هفت صبح بود
كه رفت من هم آماده شدم كه بروم و به كارهايم
برسم .س��اعت نزديك هش��ت صبح بود تلفنم
خيلي زنگ ميخورد آشنايان تماس ميگرفتند
و احوالپرس��ي ميكردند ،حال و هواي عجيبي
در درونم شعله كش��يد با موسي تماس گرفتم،
اما جواب نداد ب��ه رانندهاش زنگ زدم ايش��ان
هم پاس��خي نداد .دل توي دل نداش��تم .تمام
وجودم آشوب شده بود .ساعت حوالي  9صبح
بود كه بستگان و فاميل به در خانه آمدند ،عدهاي
ميگفتند كه همس��رم تصادف كرده و عدهاي
ديگر ميگفتند ترور ش��ده اما زخمي است ،به
سمت بيمارس��تان راهي ش��دم ...آنجا بود كه
متوجه شدم موسي به شهادت رسيده است.
حاصل زندگيام؛ محمدپارسا
حاصل زندگي سراس��ر عش��ق من با موس��ي،
محمدپارسا بود كه يك هفته مانده تا تولد يك
سالگياش ،پدرش را از دست داد .انشاءاهلل او را
محب علي(ع)پرورش ميدهم و بر اين عقيدهام
كه شهيد ثانيه به ثانيه همراه من است و يقين
قلبي دارم كه شهيد همواره همراهيام ميكند.
من با محمدپارسايم به گونهاي رفتار خواهم كرد
كه با استقامت ،شهادت و از همه مهمتر عدالت
پاي همه چيز بايستد و از محبين اميرالمؤمنين
باشد .همس��ر شهيد موس��ي نوري در انتهاي
همكالميمان با اشاره به ششم ارديبهشت 93
روز اعدام و قصاص سه نفر از معاندان و مجرمان
كه حكم محاربهشان صادر شده بود خطاب به
دشمناني كه قصد ناامن نمودن منطقه و اختالف
بين ش��يعه و س��ني را دارند ميگويد :شهادت
تنها سند افتخاري است كه به دست هر كسي
داده نميش��ود .خون هر ش��هيدي كه ريخته
ميشود هزاران نهال با آن خون بارور ميشود.
ايمان و اعتقاد مردم به انقالبش��ان راس��ختر و
محكمتر ميشود .در اين مملكت هستند كساني
كه پاي ايمان و اعتقادش��ان ايس��تادند و نهال
انقالب را آبياري ميكنند .مطمئن باشيد كه
ايستادگي شيعه و س��ني در كنار هم معنا پيدا
ميكند و ميتواند اسالم را پا بر جا نگه دارد .شايد
نشود درباره شهدا حرف زد؛ شهدايي كه در اوج
مظلوميتهايشان ميآيند و ميروند...

ش��هيد نوري متولد  12فروردين ماه  1355در
ش��هر زاهدان بود .فرزند بلوچستان اهل علم و
معرفت بود ،كارشناسي ارشدش را كه در رشته
جزا و جرمشناسي گرفت ،ميدانست قدم نهادن
در مسير عدالت كاري بس دشوار است و همتي
واال ميطلبد .اين مس��ير براي او صراط منيري
بود كه تنها با اقتدا به مواليش اميرالمؤمنين(ع)
ميتوانست با آنچه از تعهد و ايمان بر دوشش بود
به سرانجام برساند .دادستان شهرستان هيرمند و
بازپرس دادگستري زابل ،تربيت يافته خانوادهاي
مذهبيومتدينبودكهاصليتريندغدغهپدرش
رزق حاللي بود كه به خانه ميآورد.
فصل عاشقي
از آنجا كه نس��بت فاميلي داش��تيم در س��ال
 1380ش��هيد نوري به خواس��تگاريام آمد و
ازدواج كرديم .از همان موقع ميدانستم كه هر

و تعدادي هم در حال س��اخت و آمادهس��ازي هستند كه در
س��ال  93به مرحله بهرهبرداري خواهند رسيد .االن نزديك
به  60آموزش��گاه در كشور فعال هس��تند كه در استانهاي
مختلف فعاليت ميكنن��د .بخش ديگر فعاليتها باش��گاه
دانشپژوهان بسيج است كه بيش��تر با دانشآموزان نخبه،
المپيادي ،تيزهوشان و كساني كه به نوعي از ضريب هوشي
باالتري برخوردار هستند سروكار دارد.
از س��ال 81كه اين فعاليت را در بخش باشگاه دانشپژوهان
بسيج شروع كرديم تا به امروز  688نفر مدالآور المپيادهاي
كش��وري داش��تيم كه  131نف��ر در س��الهاي مختلف در
المپيادهاي جهاني مدال گرفتهاند.
گويي در طرح آيههاي تمدن هم ورود يافتهايد؟
بله ،طرح آيههاي تمدن از مأموريتهاي مهم سازمان بسيج
اس��ت .در اين طرح  86هزار نفر از دانشآموزان پايه هفتم تا
چهارم دبيرستان را تحت پوشش قرار دادهايم .دانشآموزان
از طريق يك آزمون ورودي اگر نمره حدنصاب را كسب كنند
و معدلشان باالتر از  19باش��د ميتوانند در اين طرح شركت
كنند .در طرح آيههاي تمدن خدمات مختلفي مثل برگزاري
آزمونهاي پيشرفت تحصيلي و كنكور و كتابهاي آموزشي و
مشاوره و كالس را به صورت رايگان در طول يك سال تحصيلي
ارائه ميدهيم .اما طرح بعدي ليگ علمي بينالمللي پايا است
كه در علوم پايه برگزار ميشود .در اين طرح بين 50تا 60هزار
دانشآموز را تحت پوش��ش داريم كه بين 10تا 12هزار تيم
ميشوند .مسابقات سه سطح شهرستاني ،استاني ،كشوري
و بينالمللي دارد .از دو س��ال پيش اين برنام��ه را به صورت
بينالمللي برگزار ميكنيم و با فراخوان تيمهايي از كشورهاي
مختلف سعي كرديم كه سطح برنامه را به شكل بينالمللي
ارتقا بدهيم كه به لطف خدا در سال  91پنج كشور خارجي و
در سال  9 ،92كشور شركت كردند.
طرح بعدي جهاد علمي بيشتر براي دانشآموزاني كه هم از
لحاظ سطح آموزشي در س��طح پايينتري قرار دارند و هم از
بضاعت مالي كمتري برخوردارند ،اجرا ميشود .طرح جهاد
علمي را بيشتر در مناطق محروم كشور اجرا ميكنيم و هدف
ارتقاي س��طح علمي دانشآموزان و توزيع عادالنه خدمات
آموزش��ي محروم اس��ت 20 .هزار مخاطب دارد كه از ششم
ابتدايي تا سوم دبيرستان را پوشش ميدهد .طرح تام به مركز
هدايت پايگاههاي علمي فرهنگي مدارس گفته ميشود كه
مخفف تربيتي ،آموزشي و مهارتي است كه سال گذشته طرح
را ش��روع كرديم و در مدارس مختلفي طرح اجرا ميكنيم و
اميدواريم در سال  93طرح را به ساير استانها هم ببريم.

 موس�ي در منطق�هاي خدم�ت
ميكرد كه متأس�فانه دشمنان
قس�م خورده به بهان�ه اختالف
بين شيعه و سني بسيار در آنجا
فعاليت ك�رده و عنادش�ان را با
به شهادت رس�اندن عزيزانمان
نش�ان ميدهن�د .موس�ي ام�ا
پ�اي هم�ه چي�ز ايس�تاده بود
شغلي دغدغههاي خودش را دارد اما كسي كه
رداي قضاوت بر تن ميكند بايد بداند در كدام
مسند مينشيند و چه وظيفهاي بر دوش دارد.
جايگاه قضاوت و برقراري عدالت همان س��نت
عليابن ابيطالب(ع) اس��ت ،همس��رم موسي
اين موضوع را به خوب��ي درك كرده بود .اما من
هميشه نگرانيهاي خودم را داشتم ،به ويژه اينكه
موسي در منطقهاي خدمت ميكرد كه متأسفانه
دشمنان قسم خورده به بهانه اختالف بين شيعه
و سني بسيار در آنجا فعاليت كرده و عنادشان را
با به شهادت رساندن عزيزانمان نشان ميدهند.
موس��ي اما پاي همه چيز ايس��تاده بود .هرگز
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