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دکتر حمیدرضا حاجیبابایی:

بزرگترین افتخارم خدمت
به جامعه فرهنگیان است

همدان ســام؛ دکتر حمیدرضــا حاجیبابایی ،چهرهای
نام آشــنا برای همه مــردم اســتان و تمــام فرهنگیان کشــور
اســت .وی کــه ســابقه  5دوره حضــور در مجلــس شــورای
اســامی از حــوزه انتخابیــه همــدان و فامنیــن را دارد ،در
دولت نهــم به عنــوان وزیــر آمــوزش و پــرورش انتخاب شــد
و بــا توجــه بــه اینکــه همــواره دغدغــه معلمــان و آمــوزش و
پرورش را داشــته و دارد در طول مدت وزارت خود توانست
خدمــات در خــور تحســینی را بــه جامعــه فرهنگیــان کشــور
ارائــه دهــد .در همیــن زمان بــود کــه ســند تحــول بنیادین
آمــوزش و پــرورش بــه صــورت جــدی اجرایــی شــد و نظــام
آموزش و پــرورش را با یــک تحول اساســی روب ـهرو کرد .وی
کــه خــود از جنــس معلمــان اســت و سالهاســت دغدغــه
معلمان ،معیشــت آنهــا و رفع مشــکالت این قشــر را دارد،

در حــال حاضــر ریاســت فرا کســیون والیــی مجلــس و نیــز
ریاســت فرا کســیون فرهنگیــان مجلــس را برعهــده دارد و
شــاید هفتهای نباشــد کــه او دربــاره دغدغههــای معلمان،
وضعیــت معیشــتی آنــان و ....حرفــی بــه میــان نیــاورد .او
را بهراســتی میتوان وکیــل همــه معلمان ایــران در مجلس
شــورای اســامی نامیــد .مــردی کــه حــاال در دهــه هفتــم
زندگــی خــود قــرار گرفتــه و بــا همــان هوش بــاال و سیاســت
خاصــش در حوزههــای مختلــف ،بــه عنــوان یــک چهــره
مانــدگار در آمــوزش و پرورش تبدیل شــده اســت .بــه بهانه
چهلســالگی انقــاب بــه ســراغ او رفتیــم تــا در گفتوگویــی
خواندنــی ،روایتهایــش از دوران معلمــی ،دفــاع مقــدس،
مجلس و وزارت را بشنویم.
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با تشکر از مدیریت اسناد و کتابخانه ملی غرب کشور (همدان)
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طلیــعه

مردم در  22بهمن اقتدار ملى
را به رخ دشمن میکشند

نظــام جمهــورى اســامى متکــى بــه ایمــان هــاى مــردم اســت ،مت ــکى بــه
محبتهــاى مردم اســت ،متکى بــه ارادههاى مردم اســت .کدام انقالب را شــما
ســراغ دارید کــه بعــد از دهها ســال ،با حضــور مــردم در خیابانهــا و با شــعارهاى
مستحکم مردم ،بزرگداشت براى ســالگرد انقالب گرفته بشــود؟ حاال انشاءاهلل
روز  22بهمن خواهید دید ملت ایران باز هم در هم ه شهرها با استحکام مىآیند
و فریــاد خواهند زد اســتحکام خــود را و نشــان خواهنــد داد اقتــدار ملــى را .مهم
این اســت که ملت ایران بداند کــه راز موفقیت او ایســتادگى اســت؛ و ملت ایران
بحمداهلل ایــن را می دانــد؛ مهم این اســت کــه بدانــد راه امنیــت او نشــان دادن
اقتدار ملى است؛ اقتدار ملى را نشان بدهند .اقتدار ملى مظاهرى دارد که مردم
این اقتــدار را در اجتماعــات عظیم ،در گرایشهــا ،در امثال همیــن تظاهرات 22
بهمن ،در انتخابات گونا گون ،نشــان می دهند ،این حضور را نشــان می دهند؛
در پیشــرفتهاى علمــى نشــان مــی دهنــد؛ و [در] همراهىهایــى کــه بــا نظــام
جمهورى اســامى میکنند؛ مهم این اســت .آن چیزى که امنیت کشور را حفظ
میکند ،نشان دادن اقتدار ملى است؛ وقتى که مردم اقتدار ملى را به رخ دشمن
کشیدند ،دشمن دیگر نمی تواند [کارى بکند].
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یادداشت
نقش بی بدیل معلمان در عرصههای
گونا گون انقالب اسالمی ایران
 غالمرضا فریدونی
انقــاب اســامی ایــران یکــی از بزرگتریــن حــوادث قــرن بیســتم اســت.
انقــاب ایدئولوژیــک ایــران بــه رهبــری مرجع عالیقــدر تشــیع و فرزنــد حضرت
زهــرا (ســاماهلل علیهــا) و بــا پشــتیبانی ملــت بــزرگ ایــران در ســال  57طومــار
ســلطنت پادشــاهی را برچید و دســت اســتعمارگران را از چنگ زدن به ذخایر و
سرمایههای کشور کوتاه کرد.
حضــرت امــام خمینــی (رضــواناهلل تعالیعلیــه) توانســت بــا اتکال بــه ذات
باریتعالــی و بهرهگیــری از نیروهــای پرتــوان مردمــی در کوتاهترین زمــان نظام
جمهــوری اســامی را بــا برگــزاری انتخابــات پایهگــذاری کــرده و مشــروعیت و
مقبولیــت آن را بــه رخ جهانیــان بکشــاند .بیشــک میتــوان اذعــان کــرد کــه
ریشــه شــکلگیری انقالب به موضوعات فرهنگی برمیگردد .بیسوادی و فقر
فرهنگی ،قانــون کاپیتوالســیون که عزت یــک ایرانی را لگدمــال میکرد ،رواج
فرهنگ برهنگــی و مبتذل غــرب ،حذف و بــه حاشــیه راندن مظاهــر دینی در
جامعه جملگی از مشــکالت فرهنگی دوران پهلوی اســت کــه در کنار تبعیض
و ظلــم و فقرمــادی عرصــه را بــر قاطبــه مــردم مســلمان و شــیعه تنــگ کــرد و
موجب شــد تا علمــداران فرهنگ جامعــه یعنــی روحانیت و معلمان در ســایه
هدایتهای حضرت امام(ره) ،به روشنگری بپردازند.
معلمــان و فرهنگیــان هم در پیــروزی انقــاب و هــم در تثبیــت آن نقش بی
بدیلی از خود برجای گذاشتند .شــهدایی که از این قشر مقدس تقدیم انقالب
و اسالم گردید گویای این واقعیت اســت .خون شهید رجایی ،شهید مطهری،
شهید مفتح و هزاران شهید فرهنگی دیگر ،نهال انقالب را آبیاری کرد و مردم را
برجنایات دشمنان دین و ملت آ گاهتر ساخت.
برخــی از فرهنگیان ســابقه مبارزاتی قبل از انقالب دارند .ســخنرانیهای
روشــنگرانه ،توزیــع اعالمیههــای حضــرت امــام و حتــی مبــارزات مســلحانه
علیه دژخیمان شاهنشــاهی جز کارنامــه معلمان انقالبی اســت .در همدان
نیــز فرهنگیــان در صف اول مبــارزه با ظلــم وســتم بودند .حــاج رحیم نداف
دبیــر دروس ریاضــی دبیرســتانهای همدان نمونه و شــاهد حاضری اســت
کــه تمــام عمــر خــود را وقــف انقــاب کــرده اســت .او چندیــن بــار بــه دلیــل
فعالیتهــای انقالبــی توســط ســاوا ک دســتگیر و شــکنجه شــد و پــس از
پیــروزی هــم در عرصــه تعلیــم و تربیــت  ،دفــاع مقــدس و امــور عــام المنفعه
حضوری موثر وفعال داشته است.
آموزگاران و دبیران مدارس از آنجا که ارتباط نزدیک با جوانان و نوجوانان
داشــتند در آ گاهســازی آنان به جنایات رژیــم منحوس پهلوی نقش بســیاری
ایفــا کردنــد و حضــور دانشآمــوزان در راهپیماییهــا و تظاهــرات بــا تشــویق
برخــی از معلمان صــورت میپذیرفت .مــن خودم به یــاد دارم که معلم ســال
چهارم دبســتانم جــز کمیتــه انقالب بــود و معموال بخشــی از ســاعت کالس را
بــه توضیــح مســائل انقــاب میپرداخــت و البته مســلح بــود و با کلــت کمری
ســر کالس میآمــد .درابتــدای پیــروزی انقــاب تعــداد زیــادی از معلمــان در
وزارتخانههــای مختلف بار مســئولیت را بــر دوش کشــیدند و مخلصانه و بدون
هیچ چشمداشتی مالی و مادی ،انقالب اســامی را از کوران حوادث و خطرات
دور کردند .پــر بیراه نیســت که بگوئیــم معلمان در تمــام مقاطــع انقالب ،خط
مقدم دفاع از حریم کشور بودهاند.
بعــد از شــروع جنــگ تحمیلــی تعــدادی از فرهنگیــان در مجتمعهــای
رزمنــدگان در مناطق جنگی مشــغول شــدند تــا نگذارنــد رزمندگانــی که کالس
درس را رهــا کــرده و بــه جبهــه آمدهانــد از درس خوانــدن عقــب بیافتنــد و
تعــدادی نیــز از فرهنگیان بجــای قلــم ،اســلحه را بــر دوش گرفتنــد و همدوش
دانشآموزانشــان در عملیاتهــا حضــور یافتنــد .یکــی از ایــن شــهیدان کــه
از کالس درس بــه معــراج الهی رســید شــهید صــاح پورمیدانی اســت .او معلم
امور تربیتــی در مــدارس همدان بــود ویا حــاج محســن جامهبزرگ نمون ـهای از
رادمردان فرهنگی اســت کــه در عملیات کربــای 4مربی آموزش شــنا و غواصی
رزمنــدگان بــود و در کنــار آنــان در عملیات بــه عنوان نیــروی خط شــکن به دل
دشــمن زد و اســیر شــد و پس از  5ســال تحمل زندانهای حزب بعث به ســنگر
تعلیم و تربیت بازگشت.
قشــر زحمتکــش آمــوزش و پــرورش در تمــام دورانهــا بــا قناعــت و نجابــت
همواره مدافع آرمانهای نظــام و انقالب بــوده و خواهد بود و با وجــود اینکه از
تبعیضها شکایت دارد اما از رسالت خود در علمآموزی و تربیت نسل آینده کم
نگذاشــته اســت و بدون شــک مردم خوب ایران قدر و منزلت معلمان دلسوز و
متعهد را میدانند و از همه مهمتر اجر آنان نزد خداوند محفوظ است.
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خبـ ـ ـ ـ ــر

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

القاء یاس و ناامیدی نقش شوم دشمن
برای ضربه زدن به انقالب است
تســنیم :نماینــده ولــی فقیــه در اســتان
همــدان بــا بیــان اینکــه القــای یــاس وناامیــدی
نقش شــوم دشــمن برای ضربــه زدن بــه انقالب
اسالمیاســت ،گفــت ۴۰:ســالگی انقــاب،
ســال برومنــدی و شــکوفایی آن اســت لــذا بایــد
دستاوردهای انقالب برای همگان بازگو شود.
آیــت اهلل غیــاث الدیــن طــه محمــدی اظهار
داشــت :پیامبــران الهــی در قــرآن کریــم نبــی
خوانده شــدهاند و نبی یعنی خبــر آورنده چرا که
انســان موجــودی اســت که بــه دنبال شــناخت
دنیا و پیرامون خود میباشد.
وی بــا بیــان اینکــه انســان بــرای شــناخت
آفریــده شــده و ا گــر بــه شــناخت الزم و بــه موقع
برسد ،رو به رشــد و ســعادت خواهد بود ،گفت:
انســان یــک بــدن عنصــری و مــادی دارد و نیــز
شــخصیتی روحــی و روانــی دارد کــه ا گــر خبــر به
موقــع بــه او نرســد جســم و روح او دچــار آســیب
میشود.
امام جمعه همدان با اشــاره به اینکه هزاران
نفر در جادههای کشور به ســبب حوادث کشته
میشوند که خســارات زیادی را به دنبال داشته
و دارد افــزود :خبررســانی بــه موقــع و زودهنــگام
خیــر و برکــت فراوانــی دارد و ایــن خبررســانی
در ایــن عالــم مــادی بــرای انســانها بســیار
ســودبخش اســت اما باید این مهم را نیز مدنظر
داشــت که رســانهها نســبت به آ گاهی انسانها
در زمینههــای مختلــف بــه رســالت خــود بــه
شایستگی عمل کنند.
وی با بیان اینکه در این شــهر کارهای خیلی
خوبــی انجام گرفته اســت کــه از جملــه میتوان
به تشــکیل بنیاد صیانت از خانواده اشــاره کرد،
افــزود :ســاز و کار آن ایــن اســت کــه تعــدادی از

مشــاوران خانــواده تمــام پروندههــای طــاق را
قبــل از اینکه حکــم طالق بــرای آنها صادر شــود
مورد بررســی قرار میدهند که در طول سه سال
 600خانــواده متقاضی طــاق به صلح و ســازش
رسیدند.
نماینده ولی فقیه در اســتان گفت :در کشــور
فاجعــه طالق رو بــه افزایش اســت اما در اســتان
همدان خوشــبختانه رو به کاهش است که این
مهم جای شکرگذاری دارد.
وی بــا بیــان اینکــه در کارگــروه فرهنــگ
عمومــی اســتان چندیــن مســئله مــورد بررســی
قــرار میگرفــت کــه متاســفانه هیــچ یــک بخوبی
پیگیــری نمیشــد و بــه نتیجــه مطلــوب
نمیرســید ،گفــت :خواســته مــن ایــن بــود یک
مســئله به صــورت کامــل مــورد بررســی قرارگیرد
و بــه نتیجــه برســد و بعــد بــه مســئله دیگــری
بپردازند.
عضــو مجلس خبــرگان رهبــری گفــت :زمانی
که ما انقالب کردیم ارتش ســرخ شوروی سابق،
افغانســتان را اشــغال کــرد و  40ســال اســت کــه
افغانســتان روی آرامــش را ندیــده اســت و وقتی
ارتش ســرخ رفــت آمریکاییهــا آمدنــد و االن نیز
ا گر افغانیها گرفتار جنگ و خونریزی هستند.
وی بــا بیــان اینکــه کار فرهنگــی در اســتان و
کشــور رضایت بخش نبوده است ،اظهار داشت:
ا گــر بــه کار فرهنگــی بــه خوبــی پرداختــه شــود
خیلــی از مســائل جامعــه حــل میشــود چرا کــه
مردم تاوان جهــل و ناآ گاهی خــود را میپردازند
کــه ا گر بــه آنهــا آ گاهــی دهیــم ایــن جهــل از بین
میرود.
آیــت اهلل محمــدی بــا تا کیــد بــر اینکــه بایــد
منصفانــه قضــاوت کــرد که قبــل از انقــاب کجا

قــرار داشــتیم و االن کجــا هســتیم،گفت :در
اســتان همــدان یــک روســتای زیــر  20خانــوار
بــدون گاز نداریــم و تمــام زیرســاختها و راهها
ایجاد شده است.
وی افزود :به عنوان مثال در سال  61که امام
جمعه شــدم ،در آن منطقــه تنها دو خــط تلفن
ثابت بود اما ا کنــون به برکت انقالب اســامی در
تمامی روســتاها تلفن ثابــت و همــراه براحتی در
دسترس مردم قرار دارد.
امــام جمعــه همــدان با اشــاره بــه حدیثــی از
امام علــی (ع) کــه مســئولیتها امانت اســت نه
طعمــه گفــت :روز قیامت تمــام مســئوالن حتی
آنهایی که سرپرســت  10نفر هســتند ،ا گر نسبت
به ایــن افــراد بیتوجــه باشــند رهایــی نخواهند
داشت و مورد سئوال قرار میگیرند.
 جزئیاتــی از مصوبات جلســه هیئت امنای
موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس
وی افــزود :برخــی غــرق در دنیاطلبــی و
مقامجویــی هســتند ولــی بایــد بدانند کــه مقام
آنها را هــا ک میکنــد چرا کــه روز قیامتــی وجود
دارد و تمــام جزئیــات در مدیریــت آنهــا بررســی
میشود .
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان با بیــان اینکه
بایــد دســتاوردهای  40ســالگی انقــاب بــرای
جهانیــان بازگو شــود ،گفــت 40 :ســالگی انقالب
سال برومندی و شکوفایی آن است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمن نقش ـههای
مختلفــی بــرای ســرنگونی ایــن نظــام کشــیده
اســت ،اظهــار کــرد :بــرای مقابلــه بــا نقش ـههای
دشــمن بایــد بــا برگــزاری نمایشــگاه عظیمــی
عملکردهای این  40سال را به نمایش بگذاریم.

امام جمعه همــدان با بیان این کــه در طول
تاریخ اســام همیشه دشــمن برای موفق شدن
در نقش ـههای شــوم خود بــه دنبال القــای یاس
و نــا امیــدی در جامعــه بــوده اســت بیــان کــرد:
ا گر ایمــان واقعی بــه خداونــد و الطافش داشــته
باشیم هیچگاه نباید دچار نا امیدی شویم.
آیــت اهلل محمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه در
انقــاب اســامی ایــران دو جریــان خیــر و شــر و
تاریکــی و روشــنایی روبــروی هــم قــرار گرفتنــد،
گفت :شاه با فروختن کشور به بیگانگان مردم را
دچار بیهویتی و آشفتگی کرده بود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــران در زمــان شــاه
هیچگونــه اســتقالل اقتصــادی و سیاســی
نداشــت ،عنــوان کــرد :شــاه جیــره خــوار کشــور
آمریکا بــود و همواره ثــروت های این کشــور را به
دست خارجیها میداد.
آیــت اهلل محمدی بــه دســتاوردهای انقالب
اشاره و بیان کرد :کشوری که قادر به تولید سیم
خــاردار بــرای حفاظــت از ســنگرها نبود امــروز با
تولیدات خــود جز قدرتهای منطقه محســوب
میشود.
وی افــزود :امــروز ارتــش قهرمــان جمهــوری
اســامی خط تولید هواپیماهای شکاری را خود

در حالــی راه انداختــه اســت کــه در زمــان جنگ
میگفتند ایــران توانایی مقابله بــا جنگ هوایی
را دیگر ندارد.
آی ـتاهلل محمــدی همچنیــن بــه جریانــات
دوران انقالب اســامی اشــاره و اظهار کــرد :هنوز
 15خــرداد کلید نخــورده بود که به دســتور شــاه
فیضیه را در هم کوبیدند و بســیاری از افراد هنوز
روزهــای انقالب و فشــار ســنگین رژیــم پهلوی را
فراموش نکردهاند.
وی افــزود :ا گر صبــر و تحملها و مبــارزات در
جامعــه شــکل نمیگرفــت امــروز از اســام خبری
نبــود ،از ابتدای اســام تا کنــون هر چه شــهید و
کشــته شــده اند ،امروز ثمره آن به انقالب مبدل
شده است.
نماینده ولی فقیه در استان همدان با اشاره
به اینکه هر کس کوچکترین خیانت به انقالب
کنــد خداونــد از او نمیگذرد ،عنوان کــرد :بعضی
از علمای شــیعه را به جرم شــیعهگری سوزاندند
اما هیچگاه دست از اعتقادات خود نکشید و راه
اهل بیت ادامه یافت.
وی گفــت :انقــاب را بایــد حفــظ کــرد و خدا
میدانــد بــرای ایجــاد انقــاب و حفــظ آن چــه
رنجها و خون دلها خورده شده است.

مدیر حوزههای علمیه استان همدان:

نجات ملت از دست مستکبران بزرگترین
دستاورد انقالب است

مدیــر حوزههــای علمیــه اســتان همــدان
گفــت :نجــات ملــت ایــران و حتــی کشــورهای
اســامی از دســت مســتکبران و اســتعمار،
بزرگترین دستاورد انقالب اسالمی است.
آیتاهلل ســیدمصطفی موســویاصفهانی در
گفتوگو با خبرنگار ما با بیان اینکه خوشبختانه
دســتاوردهای انقــاب اســامی در طــول
چهــل ســال گذشــته توســط رســانهها بــه ویــژه
صداوســیما و روزنامههــا مطــرح میشــود اظهار
کرد :هــدف از بعثــت انبیــا و فرســتادن پیامبران
الهــی هدایــت انســانها و رهنمــود همــه آنها به
ســوی باریتعالی اســت کــه این باعث ســعادت
دنیا و آخرت افراد میشود.
وی افزود :لذا هــدف اولیه پیامبــران هدایت
امتها و نجات دادن آنها از چنگال مســتکبرین
بوده است تا استقالل و آزادی در سایه عبودیت
پــروردگار متعال ســاری و جــاری شــود و بندگان
خدا زیــر بــار ذلــت طاغوتهــا ماننــد فرعونها و
امثل ابوجهلها نروند.
نماینــده مــردم اســتان همــدان در مجلــس
خبــرگان رهبــری بــا اشــاره بــه اینکــه بزرگتریــن
دســتاورد انقــاب اســامی تحقق همیــن هدف
انبیــاء در کشــور و حتــی ســایر ممالــک اســامی
اســت تصریح کــرد :استکبارســتیزی و در مقابل

مستکبرین ایســتادن از جمله شاخصههای بارز
تحقــق این اهداف اســت تــا جایی که مســلمان
در انقــاب اســامی تــا پای جــان برای اســتقالل
آزادی و جمهوری اسالمی تالش کردند.
آیتاهلل موسویاصفهانی ادامه داد :در صدر
اســام نیــز یکــی از دســتاوردهای بــزرگ انقــاب
پیامبرا کــرم(ص) هــم نجــات امتهــا از دســت
مستکبرین ،بتها و بتپرستان بوده است.
وی خاطرنشــان کــرد :انقــاب اســامی ایــن
هنر را داشــت تا این مهم را محقــق کند و دیدیم
که بــه دســت امــام راحــل(ره) توانســت جوانانی
تربیت کند که تا پای جان در راه خدا اســتقامت
کنند و به شهادت برسند.
مدیــر حوزههــای علمیــه اســتان همــدان
گفت :پیــش از انقالب در هــر طایفه یــک نفر هم
بــه خــودرو دسترســی نداشــت امــا امــروزه همه
خانوادههــا دارای خــودرو هســتند و برخــی از
خانوادهها نیز بیش از یک خودرو دارند.
آیتاهلل موسویاصفهانی با بیان اینکه البته
گرانی امروز وجود دارد و مسئوالن باید برای حل
آن اقدامــی شایســته انجــام دهنــد خاطرنشــان
کرد :با این وجود معیشــت مردم نســبت به قبل
از پیروزی انقالب قابل قیاس نیست.
وی بــا بیــان اینکــه بزرگراههــا ،اتوبانهــا و

راههای مناسب در سراسر کشور پیش از انقالب
وجود نداشت گفت :در ابعاد دیگر نیز باید اشاره
کرد که میــزان دانشــگاه و مرا کز آموزشــی هرگز به
انــدازه امــروز نبــود و تعــداد تحصیــل کردههــای
امروز چــه از نظــر خواهــران و چــه از نظر بــرادران
یکــی از دســتاوردهای بــزرگ انقــاب محســوب
میشود.
نماینــده مــردم اســتان همــدان در مجلــس
خبرگان رهبــری با تأ کید بــر اینکــه درصد حضور
خواهــران در دانشــگاهها گاهـ ًـا از برادران بیشــتر
اســت اظهار کــرد :البته معتقد هســتیم مســائل
اســامی مخصوصـ ًـا حجــاب را رعایــت کننــد کــه
البتــه تعــداد زیــادی از ایــن خواهــران رعایــت
میکنند.
 خدماترســانی بــه روســتاها دســتاورد
بزرگ انقالب اسالمی
آی ـتاهلل موســویاصفهانی بــا بیــان اینکــه
راههــای روســتایی پیــش از انقــاب خا کــی بــود
افــزود :ا کثــر روســتاها از نعمــت بــرق و گاز و از
مواهــب اولیه حیــات و زندگــی محــروم بودند در
حالیکه امروزه  ۱۰۰درصد روســتاها از این نعمات
برخوردار هستند.
وی با تأ کیــد بر اینکــه پیش از انقــاب آزادی
در حکومــت وجــود نداشــت تصریح کرد :کســی
اجــازه نداشــت دربــاره حکومــت صحبــت کنــد
و کوچکتریــن انتقــادی حکومــت را خــوش
نمیآمد بــه طــوری که بــا عکسالعمل ســاوا ک
مواجه میشد و شکنجه بهدنبال داشت.
مدیر حوزههای علمیه استان همدان ادامه
داد :در حالــی کــه امــروزه انتخابــات سراســری
برگــزار میشــود و مــردم در همــه امــور مداخلــه
دارند و با نظر آنان کشور اداره میشود.
آیتاهلل موســویاصفهانی بــا تأ کید بــر اینکه

سید سعید شاهرخی استاندار همدان:

لزوم امید آفرینی در  40سالگی انقالب
در چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی
و علیرغــم همــه توطئههــا و تحریمهای دشــمن
شــاهد یک روند رو به رشــد در همــه بخشهای
مختلــف در ســطح کشــور بودیــم ،و همیــن
پیشــرفتها باعــث شــده ایــران اســامی امــروز
یــک قــدرت فــرا منطق ـهای و تأثیرگذار در ســطح
بینالمللی باشد.
در اســتان همــدان نیــز در چهــار دهــه اخیــر
اقدامــات و کارهــای بســیار بزرگــی انجــام شــده
اســت و بیشــتر پروژهها و زیر ســاخت های فعلی

اســتان و حتی کشــور در دوران انقالب و درچهار
دهه اخیر بــه ســرانجام رســیده اســت ،از آزادراه
و فــرودگاه تــا بیمارســتانها و مرا کــز دانشــگاهی
و شــرکتها و کارخانههــای بــزرگ در اســتان در
چهــار دهــه اخیر بــه ســرانجام رســیده اســت که
این خدمــات و کارهــای بــزرگ از دســتاوردهای
انقالب اسالمی است.
امــروز دشــمن در چهلمین ســالگرد انقالب
با تمــام تــوان بــه دنبــال نــا امیــد کــردن مردم
اســت و همــه مــا وظیفــه داریــم بــا خدمــت

رســانی بیشــتر بــه مــردم ســعی در بــاال بــردن
رضایتمنــدی مــردم داشــته باشــیم و بــا کار و
تالش جهــادی زمینه خدمــت بیشــتر به مردم
در شرایط فعلی فراهم شود.
اســتان همــدان در چهلمین ســال انقالب با
وحدت و همدلی همگانی در مســیر توســعه قرار
دارد و بیشــک افــق خوب و روشــنی در شــرایط
فعلی برای توســعه اســتان فراهم اســت و باید از
این فرصت در جهت توســعه و آبادانی و خدمت
بیشتر به مردم استفاده کرد.

البتــه مــا نمیگوییــم کــه ایــن انتخابــات هیــچ
عیبــی نــدارد امــا مجموعــه نســبت بــه گذشــته
بســیار متفاوت شــده اســت و جــای تأمــل دارد
خاطرنشــان کــرد :مــردم از نظــر سیاســی آزادی
دارند و نظرات خود را مطرح میکنند.
وی بــا بیــان اینکــه جوانــان مســتعد از منظر
علمــی بــه دســتاوردهای بزرگــی رســیدند گفت:
امروز ایران در جهــان در عرصههــای مختلف به
ویژه نظامی و موشــکی حرف برای گفتن دارند و
امنیت کشور را تأمین کرده است.
 موش ـکهای ایــران اســامی دشــمنان را
زمینگیر کرده است
نماینــده مــردم همــدان در مجلــس خبرگان
رهبری با بیــان اینکه ا کنــون امنیت مــا به لطف
الهــی و در ســایه ولــی فقیــه ایجــاد شــده اســت
اظهار کــرد :ایــن امنیتــی که بــا توجه به شــرایط
منطقــه در ایــران اســامی وجــود دارد در ســایه
انقــاب اســت و از دســتاوردهای ایــن قیــام
محسوب میشود.
آیتاهلل موســویاصفهانی بــا تأ کید بــر اینکه
دشــمن امــروز بــه خــودش اجــازه ورود بــه ایــن
مملکــت را بعــد از هشــت ســال دفــاع مقــدس
نمیدهــد افزود :دشــمن امــروز میترســد که ا گر
از در نظامی بخواهــد اهداف خــود را دنبال کند
گرفتار ایــن موش ـکها جنگی که به دســت خود
مردم ایران ساخته شده است ،میشود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز مســئولین بــه
دنبال حل معضــل گرانی و مشــکالت اقتصادی
هســتند تصریــح کــرد :بــه امیــد خداونــد ایــن
مشــکالت همانطــوری کــه هشــت ســال دفاع
مقدس را پشت سرگذاشتیم مرتفع خواهد شد.
 از مسئولین مطالبهگری شود

مدیــر حوزههــای علمیــه اســتان همــدان بــا
بیــان اینکــه بایــد از مســئولین ســوال کــرد تــا در
انجــام وظایــف خــود کوتاهــی نکــرده و بیشــتر
بــه داد مــردم برســند ادامــه داد :دســتاوردهای
انقــاب بیشــتر از ایــن مواردی اســت کــه در این
چنــد دقیق ـ ه بیــان شــد و مــواردی مــورد اشــاره
فهرست بسیار ناقصی از این دستاوردها است.
آیتاهلل موســویاصفهانی بــا تأ کید بــر اینکه
انشــااهلل در دهه فجــر صــدا و ســیما ،روزنامهها،
تریبونهــای نمــاز جمعــه و خــود مــردم انقالب
و دســتاوردهای آن را بــرای نســل جدیــد بیــان
کنند خاظرنشــان کرد :نباید برای نســل جدید،
واقعیتها وارونه جلوه شود.
 فضای مجازی مدیریت شود
وی بــا تأ کیــد بــر اینکــه متاســفانه دولــت از
آلودگیهــای فضای مجــازی جلوگیــری نمیکند
گفت :در کشــورهای چون چین و روسیه فضای
مجــازی رصــد میشــود و اجــازه نمــی دهنــد
هرچیزی بین مردم منتشر شود.
نماینــده مــردم همــدان در مجلــس خبرگان
رهبــری اظهــار کــرد :مــا نبایــد اجــازه بدهیــم از
فضــای مجــازی بــر علیــه ایــن انقــاب کــه همــه
مــردم بــرای آن خــون دادنــد و ایثــار کردنــد
استفاده شود.
آیتاهلل موســوی اصفهانی تأ کید کــرد :اما در
مجموع امــروز اســتقالل و آزادی داریــم و از همه
متــر رهبر روشــنی داریم که ســی ســال اســت
مه 
کشــتی انقــاب را ناخدایــی میکنــد و در فــراز و
نشــیبهای مختلف بــه خوبی توانســته که این
جریان را هدایت کند.
وی گفــت :همــه مــا تــاش خواهیــم کــرد که
این انقالب اســامی به دســت حضرت بقیهاهلل،
مهدی آل محمد(عج) متصل شود.

گفت و گو
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دکتر حمیدرضا حاجیبابایی:

بزرگترین افتخارم
خدمت به جامعه فرهنگیان است
همــدان ســام؛ دکتــر حمیدرضــا حاجیبابایــی،
چهــرهای نــام آشــنا بــرای همــه مــردم اســتان و تمــام
فرهنگیان کشــور اســت .وی کــه ســابقه  5دوره حضور
در مجلس شــورای اســامی از حوزه انتخابیه همدان و
فامنیــن را دارد ،در دولــت نهم بــه عنوان وزیــر آموزش
و پــرورش انتخــاب شــد و بــا توجــه بــه اینکــه همــواره
دغدغــه معلمــان و آمــوزش و پــرورش را داشــته و دارد
در طــول مــدت وزارت خــود توانســت خدمــات در خور
تحســینی را بــه جامعه فرهنگیان کشــور ارائــه دهد .در
همیــن زمــان بــود کــه ســند تحــول بنیادین آمــوزش و
پرورش به صــورت جــدی اجرایی شــد و نظــام آموزش
و پرورش را بــا یک تحــول اساســی روبهرو کــرد .وی که
خــود از جنــس معلمــان اســت و سالهاســت دغدغــه
معلمــان ،معیشــت آنهــا و رفــع مشــکالت ایــن قشــر
را دارد ،در حــال حاضــر ریاســت فرا کســیون والیــی
مجلــس و نیــز ریاســت فرا کســیون فرهنگیــان مجلــس
را برعهــده دارد و شــاید هفتــهای نباشــد کــه او دربــاره
دغدغههــای معلمــان ،وضعیــت معیشــتی آنــان و....
حرفــی بــه میــان نیــاورد .او را بهراســتی میتــوان وکیل
همه معلمان ایران در مجلس شــورای اســامی نامید.
مردی که حاال در دهــه هفتم زندگی خود قــرار گرفته و
با همان هــوش باال و سیاســت خاصــش در حوزههای
مختلــف ،بــه عنــوان یــک چهــره مانــدگار در آمــوزش و
پــرورش تبدیــل شــده اســت .بــه بهانــه چهلســالگی
انقالب به ســراغ او رفتیم تــا در گفتوگویــی خواندنی،
روایتهایــش از دوران معلمی ،دفــاع مقدس ،مجلس
و وزارت را بشنویم.
دکتــر حمیدرضــا حاجیبابایــی در ابتــدای ایــن
گفتوگــو بیــان کــرد :از ســال  1358توفیــق داشــتم در
آمــوزش و پــرورش خدمــت کنــم .یعنی از دانشســرای
تربیــت معلم فــار غ التحصیل شــدم .برای اولیــن بار در
قروه درجزین به عنــوان معلم انتخاب شــدم و در دوره
راهنمایــی تدریس میکــردم .مهرمــاه  1359بعد از یک
ماه که از ســال تحصیلی گذشــته بود و جنــگ تحمیلی
هم شــروع شــده بود از آنجــا به جبهــه رفتــم و چند ماه

بعــد دانــش آمــوزان در جبهــه بــه مــا پیوســتند .مدتی
جبهه بودیم و برگشــتیم .به بنــده گفتند که باید شــما
به عنوان رییــس دبیرســتان رزن منصوب شــوید و من
به رزن رفتم.
یــک روز حجتاالســام و المســلمین حــاج آقــای
طاهری که یــک مدتی امــام جمعــه رزن و امــام جمعه
موقــت همــدان بودنــد بــرای اولین بــار به مــن مراجعه
کردنــد و یــک ابالغــی آورد و بــه مــن گفــت کــه مــن بــه
ایــن مدرســه آمــدهام کــه عربــی تدریس کنــم و بعــد به
مــن نگاهــی کــرد و گفــت  :آقــای مدیــر کجاســت؟ مــن
داشــتم المــپ را وصــل میکــردم .گفتــم تشــریف ببرید
تا مدیر هم تشــریف بیاورند ایشــان به دفتــر رفتن و من
به دنبالــش رفتــم و روی یــک صندلــی بــزرگ مدیریتی
نشســتم .بــه مــن نگاهی کــرد و گفــت مدیــر نمــی آید.
گفتــم :من مدیــر هســتم .گفــت :شــما مدیــری؟ گفتم
به من نمی آیــد که مدیر باشــم .خالصه دوســتی من و
آقای طاهری از آنجا شروع شد.
مدتی در دبیرســتان بودم .در همان زمان از ســردار
شــهید محمــود شــهبازی و ســردار شــهید علیرضــا
حاجــی بابایــی دعــوت کــردم تــا بــه دبیرســتان آمده و
سخنرانی کنند.
 از ریاســت آموزش و پرورش اســدآباد تا انتخابات
مجلس
وی ادامــه داد :مدتــی گذشــت و در اســدآباد
مشــکالتی رخ داده بود .در شــورای تأمین بحث شــده
بود که برای ریاســت آموزش و پرورش بنده را پیشنهاد
داده بودنــد .به مــن گفتند کــه باید به اســدآباد بروی.
بهمن مــاه بود کــه بــه اســدآباد رفتــم و در آنجــا اول به
عنوان معاون و یــک ماه بعد بــه عنــوان رییس آموزش
و پــرورش منصوب شــدم از ســال 1360تــا  1362من در
اسدآباد بودم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شــورای
اســامی گفــت :چنــدی بعــد گفتنــد همزمــان بایــد
بــه کبودراهنــگ هم بــروی .مــن هم زمــان مســئولیت

آمــوزش و پــرورش اســدآباد و کبودراهنــگ را بــه عهده
داشــتم و ضمن اینکه رییس آموزش و پرورش بودم در
دبیرســتان هم تدریس میکردم .بعد از مدتی اسدآباد
را تحویــل دادم و در کبودراهنگ تا ســال  1364بودم.
سال  64آزمونی دادم و در دانشگاه تهران قبول شدم.
ســال  64تــا  68در دانشــگاه تهــران بــودم و موفــق
شــدم لیســانس دبیــری الهیــات و معــارف اســامی
را بگیــرم .ســال  67بــه همــدان برگشــتم مدتــی در
دبیرســتانهای امــام ،طالقانــی ،مطهــری ،اندیشــه
و ...تدریــس داشــتم .زمانــی کــه در دانشــگاه تهــران
درس میخواندم ،در مدرســه فلســطین در حصار امام
مشغول تدریس بودم.
وی اظهــار کــرد :در ســال  1368بــه عنــوان رییــس
آمــوزش و پــرورش شهرســتان همــدان منصوب شــدم
تــا ســال  70در ایــن ســمت بــودم .بعــد از آن بــرای
کارشناســی ارشــد آزمــون دادم .از  70تــا  72مشــغول
تحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد بــودم .در همان
زمــان در دانشــگاه تربیــت معلــم و دانشــگاه آزاد و نیــز
دبیرستانهای همدان تدریس داشتم.
ســال  74مــن در آزمــون دکتــری شــرکت کــردم و در
رشــته علــوم قرآنــی و حدیــث قبــول شــدم و همزمــان
تدریــس هم داشــتم .اواخــر ســال  74بود کــه تعدادی
از دوســتان گفتنــد موقــع ثبتنــام بــرای نمایندگــی
مجلــس اســت .شــما هــم برویــد ثبــت نــام کنیــد
دوســتان اصــرار کردنــد .یــادم هســت رفتیــم خیابــان
کرمانشاه(پاســداران) عکــس و کپــی شناســنامهام را
گرفتــم و بــا مراجعــه بــه فرمانــداری در انتخابــات دوره
پنجــم مجلس شــرکت کــردم .البتــه زمانی که در ســال
 62در اســدآباد بودم برای دومیــن دوره مجلس آمدند
دنبال بنده که کاندیدا شــوم اما آن زمان حداقل ســن
بــرای نمایندگــی  26ســال بود و ســن بنده نمیرســید.
باالخــره در انتخابات شــرکت کــردم .همزمان مشــغول
تحصیل بودم.
وی بیــان کــرد :در آن انتخابــات بنــده و خانــم دبــاغ
بــه عنــوان نماینــدگان همــدان انتخــاب شــدیم .چــون
نماینده مجلس بودم دفــاع از پایان نامه طول کشــید.
ســال  77بود که از پایان نامهام دفاع کــردم و دکترایم را
گرفتم .آن موقــع من همزمان عضو هیــأت علمی تربیت
معلم هم بودم .همان ســالی که من بــه عنوان نماینده
مــردم انتخــاب شــدم از تربیــت معلم بــه عنــوان مدرس
نمونــه کشــوری نیــز انتخاب شــدم کــه هنوز بــه مجلس
نرفته بودم خرداد ماه همان سال به مجلس رفتم.
 از ریاست فرا کســیون فرهنگیان تا وزارت آموزش
و پرورش
حاجــی بابایــی گفــت :ســال  85بــه عنــوان هیــأت
امنای دانشگاه بوعلیســینا منصوب شدم و همچنین
بــه عنــوان هیــأت علمــی از دانشــگاه فرهنگیــان بــه
دانشــگاه بوعلی منتقل شدم .همزمان در دوره پنجم،
ششــم ،هفتم و هشــتم مجلس هم حضور داشــتم و در
اواســط دوره هشــتم به عنــوان وزیــر آمــوزش و پرورش
انتخــاب شــدم و چهــار ســال در شــورای عالــی انقــاب

فرهنگی نیز مسئولیت داشتم.
رییــس فرا کســیون فرهنگیــان مجلس افــزود :بنده
در تمــام این ســالها بــا آمــوزش و پــرورش همــکاری و
همراهی الزم را داشــتم .در همه دورههــای حضورم در
مجلس ،رییس فرا کسیون فرهنگیان بودم.
یکــی از کارهــای مهمی کــه پیگیــری کردم تشــکیل
دانشــگاه فرهنگیــان بود بــه عنــوان مرا کز تربیــت معلم
بــود .مــا موفــق شــدیم  64واحــد دانشــگاه فرهنگیــان
را در کشــور راهانــدازی کنیــم و این را مــی توانــم یکی از
افتخارات خود بدانم.
وزیر اســبق آموزش و پرورش بیان کــرد :در دورهای
کــه مســئولیت وزارت آمــوزش و پــرورش را برعهــده
داشــتم ،موفق شــدیم اولیــن و بزرگترین ســند تحول
آمــوزش و پــرورش را تدویــن و آمــاده و تصویــب کنیــم
کــه مقــام معظــم رهبــری ایــن ســند را تأییــد کردنــد و
فرمودند همه بندهایش یک نســخه شــفابخش اســت
و بایــد تمــام راهکارهــا و بندهایــش اجرایی شــود .این
توفیق را داشتم که دو تا ســند را دنبال کنم .یکی سند
تحــول بنیــادی و دیگــر برنامــه ششــم توســعه کــه آن را
هم مقام معظم رهبری تأییــد کردند و فرمودند برنامه
خوبی است و باید اجرایی شود.
حاجــی بابایــی ادامــه داد :بعــد از دوران وزارت ،در
ســال  95مجــددا بــه عنــوان نماینــده مردم همــدان و
فامنیــن در مجلــس شــورای اســامی انتخــاب شــدم.
البتــه ســال  92کــه دوره مســئولیت بنــده در وزارت
آموزش و پــرورش تمام شــد ،در تهرام بــودم و کارهایی
انجــام م ـیدادم بــرای اینکــه بتوانــم کالس بــروم از
دانشــگاه بوعلی ســینا به دانشــگاه تهران منتقل شدم
و در آنجــا از اســتادیاری بــه دانشیــاری ارتقــاء یافتم و
به عنــوان مدیر گــروه اخــاق و منابع اســامی منصوب
شــدم .در حال حاضر هم به عنــوان رئیس فرا کســیون
فرهنگیــان و عضــو کمیتــه برنامــه و بودجــه و رییــس
کمیســیون تلفیــق برنامــه ششــم توســعه هســتم ولــی
آنچه که برای من افتخار آفرین اســت پیگیری کارها به
صورت مــداوم در آموزش و پرورش اســت .باید آموزش
و پرورش را بــه عنــوان جایگاهی ویــژه تلقی کــرد .از روز
اول هــم ایــن احســاس را نســبت بــه آمــوزش و پرورش
داشــتم و تا جایی کــه ممکن اســت باید ایــن جایگاه را
ارتقاء دهیم.
 یادی از سرداران شهید فرهنگی استان
وی اظهــار کــرد :جــا دارد یــادی کنیــم از شــهید
مقصــودی(ره) کــه یــک ســال معلــم دوره ابتدایی من
بــود و یــادی کنیــم از مرحــوم محمدعلــی جعفــری که
از دوســتان خــوب مــا و از تالشــگران آمــوزش و پرورش
بودنــد .از شــهید حمیــد حســنی کــه رییــس آمــوزش و
پــرورش فامنین بودند و به شــهادت رســیدند .شــهید
تیمــوری که رییــس آمــوزش و پــرورش قهاونــد بودند و
ایشــان هم به شــهادت رســیدند که ما با هــم همراهی
و همکاری خوبی داشــتیم و همچنین معلمان شــهید
بهمنــی کــه از همــان ابتــدا بــه عنــوان معلــم بــه جنگ
رفتند و شهید شــدند .از شــهید علیرضا حاجیبابایی

که به عنــوان معلم به جهبــه رفتند .شــهید فراهانی که
از فرماندهان دوران دفاع مقدس محسوب میشوند.
شهید طالبیان که از نیروهای بســیار خوب و ارزشمند
بودند و قبــل و بعد از انقــاب زحمات زیادی کشــیدند
و شــهید شــدند و شــهدای فراوانی که ا گر بخواهیم نام
ببریم خیلی زیاد هستند.
حاجیبابایــی گفــت :مــا هــر چــه داریــم از آمــوزش
و پرورش اســت و این آمــوزش و پرورش اســت کــه ما را
تربیــت کــرده و هر چــه تــوان داشــته و داریم بایــد برای
آموزش و پــرورش صرف کنیــم .امروز خدا را شــا کرم که
باز هم بنده مشــغول تربیــت معلم هســتم یعنی ضمن
اینکــه نماینــده هســتم در دانشــگاه تهــران دانشــکده
معارف و اندیشــه اســامی درحال تربیت مــدرس برای
دانشگاههای کشور هستم.
 شهادت دانشآموز در آغوش معلم
وی بــا اشــاره بــه حضــورش در جبهههای نبــرد حق
علیــه باطــل در دوران دفــاع مقــدس بیــان کــرد :یکی از
خاطراتــم در دوران دفــاع مقــدس مربــوط بــه عملیــات
والفجر  5اســت که شــب عملیات قبل از اینکــه عملیات
شــروع شــود مــا یــک گروهــی شــبانه حرکــت کردیــم که
برویم پشــت دشــمن قــرار بگیریــم و زمانــی کــه علمیات
شــروع شــد ما از پشــت به دشــمن و ســنگرهای دشمن
حملــه کنیم .داشــتیم از روی خط حرکــت میکردیم که
متوجه ما شــدند منور دشــمن روشن شــد و ما را دیدند
و عملیــات هم شــروع شــد .دانــش آموزانی همــراه بنده
بودند و من هم به عنــوان معلم در کنار آنهــا بودم .یکی
از دانــش آمــوزان بــه نــام شــهید بشــیری بــود در آنجا به
شهادت رسید .شــاید یکی از ســختترین و دشوارترین
مواقعی بود که من از نزدیک دیدم یکی از دانش آموزان
در جبهه در مقابل چشمان من به شهادت رسید و من
این خاطره را هیچ وقت فراموش نمیکنم.
وی بــا بیــان اینکــه نقــش معلمــان هــم در دفــاع
مقــدس بســیار کلیــدی و اساســی بــود ،گفــت :اولیــن
باری که مــن مســئولیت در آمــوزش و پــرورش گرفتم و
رییــس آمــوزش و پــرورش اســدآباد شــدم ســنم حدود
 22ســال بود .یادم هســت معلمان عزیز در کنار تربیت
دانشآمــوزان همــواره در جبهههــا حضــور داشــت و در
خط مقدم بــا دشــمن میجنگیدنــد .در همــان جبهه
کالس درس هم دایر میکردند.
 رونــد اجرایــی ســند تحــول بنیادیــن کنــد شــده
است
رییــس فرا کســون فرهنگیــان مجلــس پیرامــون
میــزان رضایــت از اجرایی شــدن ســند تحــول بنیادین
اظهار کرد :همینطور که اســتحضار دارید ســند تحول
بنیــادی از ســال  85و یا  86شــروع شــده بود و تــا آبان
 88که من به آموزش و پــرورش ورود پیــدا کردم دیدم
خیلــی کار جلو نم ـیرود به صــورت جدی کار را شــروع
کــردم 24 .مــاه کار را پیگیــری کردم تــا این ســند را هم
در شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش و هــم کمیتــه ســه

جانبــه شــورالی عالی آمــوزش و پــرورش و حــوزه علمیه
قــم و شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی مصــوب کنیــم.
آذر  1390بعــد از تأییــد مقــام معظــم رهبــری رونمایــی
شــد و کار شــروع شــد .ایــن جابجایــی کالسهــا بــه
 ، 3-3-6ایجــاد دانشــگاه فرهنگیــان اینهــا اقدامــات
بزرگی اســت که انجام شــد و اینهــا را هم از ســند تحول
بنیادین پیگیــری کردیم .همین تعطیلی پنجشــنبهها
در مــدارس ،تغییــر کتــب درســی و ....بــا ســند تحــول
بنیادیــن اتفــاق افتاد .ممکن اســت بپرســید کی ســند
تحــول بنیادی بــه پایــان می رســد؟ من میگویــم هیچ
وقت ،چون تحــول دراین جــا محتوایی اســت .ما باید
هر ســال شــاهد ایــن باشــیم کــه محتــوای کتــب تغییر
کنــد و به ســمت تحــول بنیادیــن حرکــت کنــد .در کنار
آن هم باید نگاه نظام تعلیم و تربیت به ســند تحول به
صورت کامل باشــد و یک اقداماتی را کــه کمک کننده
است انجام بدهند .مثال زیرســندها ،یکی از زیرسندها
آن برنامه درســی ملــی بود کــه مــا آن را مصــوب کردیم
و شــروع کردیم .یکی نظــام تربیت معلم بود ،دانشــگاه
فرهنگیان ایجاد کردیــم و در کنار آن مهندســی نیروی
انســانی و نظام رتبهبندی اســت کــه در زمان مــا آماده
شــد اما متأســفانه بعــد از مــا پیگیری نشــد .پس ســند
تحول شروع شد و در زمان ما با ســرعت پیش میرفت
و بعد از ما این ســرعت کند شــده اســت این نیست که
اجرا نشــود کند شده اســت .باید حرکت ســرعت بگیرد
تا اهداف آن محقق شود
 نگاه مردم به انقالب چون آیینه روشن است
رییــس فرا کســون والیــی مجلــس با اشــاره بــه بحث
چهــل ســالگی انقــاب اســامی ،گفــت :ایــن انقــاب به
دلیــل ایــن کــه یــک انقــاب اعتقــادی اســت و مــردم بر
اساس اعتقادشان انقالب کردند و در این مسیر سرمایه
گذاری باالیی کردند و بیش از  200هزار شهید به انقالب
اهدا کردهانــد و هــزاران جانبــاز و ایثارگــر و میلیونها نفر
رزمنده با دیگر انقالبهای جهان فرق دارد.
انقــاب مــا در خــارج کشــور هــم رشــد کــرده ،بــه
طــوری کــه در خاورمیانه و کشــورهای مقاومت شــاهد
حضور گســترده تفکــر نیرویهایی هســتیم کــه مدافع
انقالب اســامی هســتند .آمریــکا در این بحــث انقالب
اســامی کامال شکســت خورده اســت .انقالب ما عالوه
بــر پیروزیهــای داخلــی کــه داشــته ،موفقیتهــای
بینالمللــی در یمــن و ســوریه و عــراق و لبنــان و ...در
ســطح دنیــا داشــته اســت .امــروز مــا در داخــل موفــق
شــدهایم میلیونهــا جــوان همچــون شــهد حججــی
تربیت کنیم.
البتــه در برخــی مســائل چــون مســائل اقتصــادی،
مشــکالتی هســت کــه خیلــی از آنهــا مــورد نقــد و ســوء
تدبیــر بــوده اما مــردم هنــوز بیــن اصــل نظــام و انقالب
کامال روشــن به
فرق قائل هســتند به عنــوان یک آیینه ً
انقالب نگاه میکننــد و نقطههای ســیاهی که به دلیل
بعضــی عملکردهــای بــد مســئولین ،گروههــا و احــزاب
هست را به حساب انقالب نمیگذارند.
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نگاه
دبیر فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسالمی:

دست مدیران غیرانقالبی باید کوتاه شود
سند تحول یک بار برای همیشه مشکالت آموزش و
پرورش را حل میکند

همدانســام؛ نماینده مردم شهرســتان مالیر در مجلس شــورای اســامی
و دبیر فرا کســیون فرهنگیان گفت :باید حســاب مدیران انقالبی بــا غیرانقالبی
جدا شود و دست مدیران غیرانقالبی را از کشور کوتاه کنیم.
حجــت االســام احــد آزادیخــواه در گفتوگو بــا خبرنــگار ما بــا بیــان اینکه
چهل ســالگی انقــاب یــک ترجمانی هــم بــرای افــراد درون نظــام و هــم بیرون
نظام و اغیار اســت اظهار کرد :انقــاب ما با این تراز به  ۴۰ســالگی رســیده و این
تقریبا بی نظیر است.
بزرگترین موفقیتی است که در نوع خودش
ً
وی افــزود :انقالبهای مختلف یکی یا دو قرن گذشــته و یا پس از رنســانس
 40ســالگی خود را ندیدنــد و چیزی از آرمانهــای انقالب باقی نمانده اســت اما
اینک ما در آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی هنوز اســتخوان بندی و پیکره
اصلی انقالب را حفظ کردیم و بر آرمانهای خود پایبندیم یکی از شاخصهای
انقالب ما به حساب میآید.
نماینــده مــردم مالیر در مجلس شــورای اســامی تصریــح کــرد :جمهوریت،
ایثار و از خودگذشتگی ،شــهادت ،توجه به محرومین و مستضعفین که از طرق
مختلف و نهادهای انقالبی انجام میشود ،همچنان در کشور وجود دارد.
آزادیخــواه بــا بیــان اینکــه دســتاوردهای انقــاب اســامی گســترده اســت
ادامه داد :به عنوان مثال در حوزه پزشــکی به عنوان یک کشــور ویژه محسوب
میشــویم و ا گرچه نیازهایی زیادی هم وجود دارد اما ا گــر خودمان را با پیش از
انقالب مقایســه بکنید و به یاد بیاوریم که در ایران بنگالدش ـیها و هندیها به
طبابت میپرداختند بــه عظمت انقالب اســامی پی میبریــم .وی تأ کید کرد:
امروز پیچیدهترین جراحیها و پیوندها در کشــور انجام میشــود و دیگر نیاز به
خارجیها نیست.
 در حوزه دفاعی انقالب حرف برای گفتن دارد
نماینده مردم مالیر در خانه ملت ادامه داد :در حوزه نظامی و دفاعی حرف
برای گفتن بســیار اســت به طوری کــه امروز بــه جایی رســیدیم که خــواب را از
چشمان مستبدین و مســتکبرین گرفتیم و شب نیســت که رژیم صهیونیستی
از وحشــت نظامــی و قــدرت دفاعــی جمهــوری اســامی ایــران تنــش بــه لــرزه
درنیاید.
آزادیخــواه بــا بیــان اینکــه مســتندترین دلیــل همیــن اســت کــه پیرامــون
ما هــال تهاجمی توســط آمریکا و اســرائیل اتفاق افتاده اســت تصریــح کرد :به
افغانســتان ،عــراق ،ســوریه و کشــورهای مختلف دیگــر حمله کردنــد اما جرأت
دستدرازی به جمهوری اسالمی ایران را هرگز به خود ندادند.
وی با بیــان اینکه ایــن رویداد بــه نوعی یــک نشــانه از موفقیت اســت ادامه
ش کشــاورزی خودکفایــی در حــوزه گنــدم موفقیــت محســوب
داد :در بخ ـ 
میشــود و در بحث راهها نیز داشــتن راههای استاندارد و توســعه ریلی از جمله
دستاوردهای بزرگ انقالب است.
نماینده مردم مالیــر در خانه ملــت تأ کید کــرد :امروز انقالب بــه یک درخت
تنومند تبدیل شده است و دستخوش حمالت اغیار هم قرار نخواهد گرفت.
آزادیخواه با بیــان اینکه شــبکه نفوذ به جــد هدفش این اســت که انقالب
را از چشــم مــردم بینــدازد خاطرنشــان کــرد :ایجــاد بیعدالتــی و نفــوذ مدیران
نا کارآمد ،ناتوان و ترســو در سیستم مدیریتی کشوری این مســأله را القا میکند
که کشور کارآمدی و موفقیت مناسب را ندارد.
وی گفت :اما ملت ایران اسالمی هوشمندتر از این هستند و نگاه انقالبی و
نگاه غیرانقالبی را از هم تشخیص میدهند.
نماینده مــردم مالیر در خانه ملــت تصریح کــرد :هر فردی کــه درون انقالب
روحیــه انقالبــی داشــته باشــد او را انقالبــی و زاییــده انقــاب میدانیــم امــا هــر
کســی در هر مســئولیتی روحیــه غیرانقالبی داشــته باشــد مــا او را فرزنــد انقالب
نمیدانیم بلکه او را به عنوان نفوذی یا مزدور دشمن به شمار میآوریم.
آزادیخواه با بیــان اینکه باید حســاب فرد انقالبــی را از مدیــران غیرانقالبی
جدا کرد ادامه داد :کوتاهی ،دســت اندازی و مانعتراشــی بــرای انقالب از قبیل
رانتهــا ،ارتشــاء ،بیعدالتیهــا و ســوءتدبیرها از جملــه اختالفهــای موجــود
تماما توسط مدیران بی لیاقت غیرانقالبی رخ داده است.
وی تأ کید کــرد :مدیــران انقالبــی مانند شــهید زینالدیــن ،شــهید با کری،
شــهید همدانی ،احمدی روش ـنها و مدیران انقالبی با روحیه شــهادتطلبی
و ایثارگری با همه وجودشــان برای مــردم نوکری میکنند .نماینــده مردم مالیر
در مجلس تصریح کرد :باید دست مدیران غیرانقالبی را از انقالب جدا کنیم.
 رییس جمهور نظراتش را با سند تحول همسان سازی کند
آزادیخواه بــا بیان اینکه بهترین ســند باالدســتی برای آمــوزش و تربیت در
کشور ما ســند تحول بنیادین اســت گفت :آن چیزی که امروز به عنوان نقیصه
باید مطرح کرد عدم توجه به اجرای این ســند است به طوری که مواد مختلف
این سند و محتوای این سند متاسفانه در کشور اجرا نشده است.
وی با تأ کید بر اینکه عدم اجرا این ســند ادله مختلفــی دارد اظهار کرد :ولی
ا گر قرار باشد معلمان و فرهنگیان به رضایت نسبی برســاند و خانواده ها و اولیا
دانشآمــوزان از شــیوه تحصیــل دانشآمــوزان و فرزنــدان خــود رضایت نســبی
داشته باشند و دانشآموزان نیز از شرایط تحصیلی خودشان راضی باشند باید
حتما سند تحول بنیادین در کشور اجرا شود.
دبیر فرا کسیون فرهنگیان مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه سند تحول
نتیجه هزاران ســاعت فکر متفکریــن در این حوزه بوده اســت افزود :تالشهای
بســیاری صورت گرفته تا یک سند باالدســتی ایجاد شــود و حیف است که این
سند اجرایی نشود.
آزادیخواه تأ کید کرد :انتظــار ما به عنوان نماینده مردم و عضو فرا کســیون
فرهنگیــان از وزیر آمــوزش و پــرورش و البتــه هیات دولت این اســت که اســناد
صرفا ســند تحول
مشــکوک و بیهویــت را بــا جدیــت بیشــتری کنــار بگذارنــد و ً
بنیادین اجرا شود تا مشکل آموزش و پرورش یک بار برای همیشه حل شود.
وی بیان کرد :اجرای این ســند
صرفــا در حــوزه وزیر آموزش و پرورش نیســت
ً
بلکه برای اجرای این سند نیاز است که رییسجمهور هم به این اهمیت برسد.
نماینده مــردم مالیر در خانــه ملت تأ کید کــرد :اینکه آقای رییــس جمهور از
مدارس خصوصــی و یا خصوصی ســازی آمــوزش دم میزنند به دقت بیشــتری
نیــاز اســت چرا کــه وقتــی مــا ســند تحــول داریــم رییسجمهــور کشــور نیــز باید
نظراتش منطبق با این سند ارائه شود.
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دهه فجر

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان:

خودکفایی در تولید تجهیزات نظامی
دستاورد انقالب اسالمی است
همدان سالم؛ فرمانده ســپاه انصارالحسین
(ع) اســتان همدان گفت :امروز ایران اســامی با
صالبــت و مقتدرتر از همیشــه به پیــش میرود و
ایــن امریکا و کشــورهایی چون فرانســه هســتند
که با مشکالت دسته و پنجه نرم میکنند.
ســردار مظاهــر مجیــدی در گفتوگــو بــا
خبرنگار ما بــا بیان اینکه انقالب اســامی عزت و
افتخار را برای امت اســام به ارمغــان آورد اظهار
کرد :پیش از پیروزی انقالب اســامی مسلمانان
گمــان نمیکردنــد کــه بتواننــد بــرای خودشــان
تصمیم بگیرند و بر اموراتشان حا کم باشند.
وی افزود :این انقالب اســامی ایــران بود که
به مســلمین اعتماد به نفــس داد کــه میتوانند
بر ظلــم و اســتکبار پایــان دهنــد و برای همیشــه
حکومت الهی را برقرار سازند.
فرمانــده ســپاه انصارالحســین(ع) اســتان
همــدان تصریــح کرد:ایــن انقــاب اســامی بــود
که زنــگ خطــر بــرای اســتکبار را بــه صــدا درآورد
کــه دوران حکمرانی آنــان بر جهــان پایــان یافته
است.
ســردار مجیــدی ادامــه داد :دشــمن از هیــچ

مدارج علمی ،پزشکی
و رشد فناوری در
کشور به شکلی است
که ایران را در جهان
برجسته کرده است

اقدامی برای فروپاشــی ایــن نظــام کوتاهی نکرد
و همــواره بــه دنبــال روزنههایــی بــرای آســیب
رساندن به این نظام الهی بود.
وی خاطرنشــان کــرد :اســتکبار و اســتعمار از
همان روزی که شــعار اهللا کبر و استقالل ،آزادی
جمهوری اســامی از ایران برخواســت احســاس
خطــر کــرد و بــه دنبــال جلوگیــری از ظهــور و بروز
انقالب شد.
فرمانــده ســپاه انصارالحســین(ع) اســتان
همدان با بیان اینکه پشتیبانی خداوند و ایمان
مردم و رهبــری امام خمینی(ره) همــه توطئهها
را نقــش بــرآب کــرد گفــت :از همــان روزهــای
آغــاز مبــارزه دشــمن و در رأس آن امریــکا و رژیــم
صهیونیســتی اقدامات خود علیه انقــاب را آغاز
کردنــد که پــس از پیــروزی انقــاب در غالــب ترور
و در ادامــه هشــت ســال جنــگ تحمیلــی ظهــور
و بــروز کــرد و انــواع تحریمهــای از زمــان پیروزی
انقالب اسالمی آغاز شد.
ســردار مجیــدی اظهــار کــرد :امــا همــه ایــن
اقدامات توسط ســربازان تربیت شده در مکتب
الهــی و مدرســه ائمــه اطهــار بــه رهبــری امــام
خمینــی(ره) و در ادامــه هدایــت مقــام معظــم
رهبری نقش بر آب شد.
وی با اشــاره بــه اینکه امــروز ایران اســامی با
ســالهای  1357قابــل مقایســه نیســت افــزود:
در آن زمــان ایــن تصــور وجــود داشــت کــه ایران
نمیتوانــد خــودش نیازهــای داخلــی را برطــرف
کند و همواره به غرب محتاج است.
 خودکفایی در تولید تجهیزات نظامی
فرمانــده ســپاه انصارالحســین(ع) اســتان
همــدان بــا بیــان اینکــه پــس از انقــاب اثبــات
کردیــم که نــه تنهــا نیازمنــد غــرب نیســتیم بلکه
میتوانیــم بســیاری از نیازهای دنیــا را نیز تأمین
کنیم تصریح کــرد :خودکفایی در حــوزه نظامی،

کشــاورزی و علمــی پــس از انقــاب اســامی بــه
دســت آمــد و به همــه دنیــا نشــان داد کــه مردم
ایران توانســتند اهــداف بزرگــی که بــرای انقالب
تعریف شده بود را محقق کنند.
ســردارمجیدی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه لطف
الهی اراده مردمی در انقالب اسالمی ظهور و بروز
یافت ادامــه داد :با انقالب اســامی ابــر قدرتها
درک کردنــد کــه دوران اقتــدار آنــان بــه اتمــام
رســیده اســت و خداونــد یاریگر مردمانی اســت
که به او ایمانی راسخ دارند.
وی خاطرنشان کرد :پیش از پیروزی انقالب
تجهیــزات و ســاح را وارد میکردیــم اما امــروز نه
تنها نیازهای خود را برطرف میکنیم بلکه صادر
کننده تجهیزات نظامی نیز هستیم.
فرمانــده ســپاه انصارالحســین(ع) اســتان
همــدان گفــت :پیشــرفت ایــران اســامی در
 40ســال اخیــر بــا وجــود تحریمهــای گونا گــون
و تحمیــل هشــت ســال جنــگ در حوزههــای
مختلف از جمله راه و انرژی چشمگیر است.
 ایران سرزمین علم در جهان
ســردار مجیــدی اظهــار کــرد :مــدارج علمی،
پزشــکی و رشد فناوری در کشــور به شکلی است
که ایران را در جهان برجسته کرده است.
وی افــزود :دشــمن همواره در تالش اســت
کــه ســیاهنمایی کنــد و دســتاوردهای انقــاب
اســامی را نادیــده بگیرنــد و مشــکالت را
برجسته کنند.
فرمانــده ســپاه انصارالحســین(ع) اســتان
همدان تصریح کرد :امروز کشوری چون آمریکاو
فرانسه که داعیهدار کشــورداری و مردم ساالری
هستند با مشکالت عدیدهای درگیر هستند.
ســردار مجیــدی تأ کیــد کــرد :امــروز بــا وجود
مشــکالت مردم نجابــت به خــرج میدهنــد و با
وجــود مشــکالت همچنــان پشــتیبان انقــاب،

نظام و رهبری ایستادند.
 خط مشی انقالبیگری توســط معلمان به
دانش آموزان منتقل میشد
وی درباره نقش آموزش و پــرورش و معلمان
در انقــاب اســامی بســیار برجســته بــود اظهــار
کــرد :معلمانــی کــه بینــش انقالبــی داشــتند
در راهنمایــی دانــش آمــوزان و مــردم بســیار
موثــر بودنــد و خــط و مشــی را بــه خوبــی نشــان
میدادند.
فرمانــده ســپاه انصارالحســین(ع) اســتان
همــدان افزود :پــس از پیــروزی انقالب اســامی
کالسهــای عقیدتــی توســط معلمــان برگــزار
میشــد و بســیاری از مســئولین فعلی نیــز در آن
حضور داشتند.
ســردار مجیــدی بــا اشــاره بــه اینکــه نقــش
معلمان در دفاع مقدس نیز بســیار برجسته بود
تصریح کــرد :در دوران دفــاع مقدس نیــز همین
معلمــان کالسهــای درس را در جبهههــا راه
اندازی کردند.
وی با بیــان اینکه  36هزار شــهید دانش آموز
در دفــاع مقــدس و انقــاب نشــانه نقــش موثــر
معلمــان اســت ادامــه داد :امــروز نســل چهــارم
انقــاب نیز از نســل اول انقالب چیــزی کم ندارد
و در حالی که در ســلطه تهاجم فرهنگی دشمن
قــرار دارنــد بــاز میبینیــم کــه شــهید حججیها
رشد میکنند.
فرمانــده ســپاه انصارالحســین(ع) اســتان

همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه نقــش جوانــان
در اردوهــای جهــادی نیــز ســتودنی اســت،
خاطرنشــان کــرد :جوانــان از تعطیــات خــود
میگذرنــد و در نقــاط کــم بضاعــت اســتان بــه
خدماترسانی مشغول میشوند.
ســردار مجیــدی بــا بیــان اینکــه امــروز نیــز
معلمــان نقــش برجســتهای در تربیــت دانــش
آموزان دارند گفــت:فرزندان ما روزانه  5ســاعت
در مدرســه هســتند و ا گر زیرنظر معلــم انقالبی و
مومن قرار گیرند اثربخش خواهد بود.
وی اظهــار کــرد :البتــه امــروز نیــز حضــور
معلمــان انقالبــی کــه تربیــت دانــش آمــوزان را
دنبــال میکننــد در مدارس بــه خوبی روشــن و
واضح است.

امروز نسل چهارم انقالب
نیز از نسل اول انقالب
چیزی کم ندارد و در
حالی که در سلطه تهاجم
فرهنگی دشمن قرار دارند
باز میبینیم که شهید
حججیها رشد میکنند

امام جمعه موقت همدان تا کید کرد

سݠهم بزرگ معلمان در پیروزی انقالب اسالمی

همــدان ســام؛ امــام جمعــه موقــت همدان
گفت :معلمان در پیروزی انقالب اســامی نقش
و ســهم ارزنــدهای داشــتند و همــواره گــوش بــه
فرمان امام خمینی(ره) بودند.
حجتاالســام والمســلمین محمــد جوادی
در گفتوگــو بــا خبرنگار ما بــا بیان اینکــه ایمان،
رهبری و وحدت رمز پیروزی و ماندگاری انقالب
اســامی اســت گفت :علت ایجاد انقالب رهبری
داهیانه امــام خمینی(ره) و مراجــع دینی همراه
وحدت مردم بــود که بــه انقالب اســامی ایمان
داشتند و این اقدام بزرگ را محقق کرد.
وی افــزود :امــروز نیز همــان وحــدت ،ایمان
بــه نظــام و اســام بــه همراهــی رهبــری عالمانــه
جانشــین بــر حــق امــام خمینــی(ره) انقــاب
اســامی را در دورانهــای پــر تالطــم و پــر فــراز و
نشیب به جلو حرکت میدهد.
اســتاد حوزه با بیان اینکه تا کنون هــر حادثه و
خطری برای نظــام مقدس جمهوری اســامی به
وجود آمده است به وسیله وحدت مردم و هدایت
مقام معظم رهبری رفع شــده اســت تصریــح کرد:
مهمترین مصداق این اتفــاق در ســال  ۸۸بود که
با تدبیر رهبری انقالب ،امام خامنهای و حماسه ۹
دی پشت سر گذاشته شد.
جــوادی خاطرنشــان کــرد :خواهیــم دیــد
کــه در  ۲۲بهمــن  ۹۷نیــز مــردم بــا وجــود تمامی
ســختیها و مشــکالت اقتصــادی چگونــه در
صحنه حاضر خواهند شــد و ســیلی محکمی به
دشمنان و یاوهگوییهای آنان خواهند زد.
وی گفــت :ا گــر پیــش از پیــروزی انقــاب
اســامی امکانــات ثبــت وقایــع بــه انــدازه امــروز
وجود داشت و وضعیت زندگی آن روزهای مردم
به تصویر کشــیده میشــد ،میدیدید که زندگی
انسانها با چه سختیهایی احاطه شده بود.
امام جمعه موقت همدان اظهــار کرد :در آن
روزهــا مــردم مجبــور بودند بــرای تأمیــن گرمای
محیــط زندگــی و کار خــود وســایلی چــون چوب
و ذغــال رو بیــاورد امــا امــروز در دور افتادهتریــن
روســتاهای مــا نیــز مــردم از نعمــت گاز طبیعــی
برخوردار هستند.
 تحــول بــزرگ در بهداشــت و درمان کشــور
پس از انقالب
جــوادی بــا بیــان اینکــه امکانــات بهداشــتی
و درمانــی پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی
زیــر صفــر بــود افــزود :در آن زمــان به دلیــل نبود
پزشــک عمومــی مجبــور بودنــد از کشــورهایی
چون بنگالدش و پا کستان پزشک وارد کنند در

این شــرایط آنها زبان مردم ما را نمی دانســتند و
همین مساله باعث بروز مشکالت بسیاری شده
بود.
وی با بیان اینکه امروز بهداشــت و درمان ما
تا جایی پیش رفته اســت که ما پزشک نیز صادر
میکنیم تصریــح کــرد :در بســیاری از حوزههای
پزشــکی دانشــمندان مــا حــرف اول را میزنند و
حتی در کشــورهای دشــمن چون آمریکا با قوت
به فعالیت مشغول هستند.
این مبــارز انقالبی با بیــان اینکــه در آن زمان

از انقــاب تنهــا نورچشــمیها میتوانســتند از
نعمــت تحصیــل در دانشــگاه برخــوردار شــوند
در حالیکــه امــروز هــر انســانی در ایــران اســامی
حتــی در دورترین روســتاها میتوانــد در بهترین
دانشگاههای این کشور تحصیل کنند.
وی افزود :وقتی انقالب اســامی بــه پیروزی
رسید  ۸۰هزار مستشار آمریکایی در کشور وجود
داشــتند که شــاه ،نخســت وزیر و همــه مدیران
بدون اذن آنها اجازه آب خوردن هم نداشتند.
جــوادی تأ کید کرد :نخســتین شــعار انقالبی

خواهیهــای دشــمن مقاومــت کنــد و ایــن یک
دستاورد بزرگ برای ملت ایران است.
وی با بیان اینکــه پیش از انقالب محصوالت
کشــاورزی متنوعــی در ایــران کشــت نمیشــد
خاطــر نشــان کــرد :میوههــای رنگارنــگ کــه در
کشــور وجود داشــت از خارج وارد میشــد و تنها
افــراد محــدودی میتوانســتند از آنان اســتفاده
کننــد امــا امــروز در بعــد کشــاورزی مــا خودکفــا
شدیم و بسیاری از محصوالت را در داخل کشور
تولید میکنیم.

اگر پیش از پیروزی انقالب
اسالمی امکانات ثبت
وقایع به اندازه امروز وجود
داشت و وضعیت زندگی
آن روزهای مردم به تصویر
کشیده میشد ،میدیدید
که زندگی انسانها با چه
سختیهایی احاطه شده
بود
خانــه بهداشــت در روســتاهای کشــور وجــود
نداشــت ادامــه داد :امــروز در همــه روســتاها
خانههــای بهداشــت مســتقر هســتند و حداقل
خدمات پزشکی بهداشــتی و درمانی را به مردم
ارائــه میدهنــد و حتــی شــاهد حضــور پزشــکان
متخصــص در نقــاط دور افتــاده کشــور نیــز
هستیم.
جوادی بــا اشــاره به اینکــه در زمــان پیروزی
انقــاب اســامی جمعیت ایــران اســامی حدود
 ۳۰میلیون نفر بود خاطرنشــان کرد :در آن زمان
دولت طاغوت بــرای حدود  ۳۶میلیــون نفر آدم
روزانــه  ۶میلیــون بشــکه نفــت میفروخــت امــا
امروز با وجود جمعیــت  ۸۰میلیونی مــا تنها یک
و نیم میلیون بشکه نفت میفروشــیم و کشور را
اداره میکنیم.
وی بــا بیــان اینکــه پیــش از پیــروزی انقالب
ایــن تعداد دانشــگا ه نداشــتیم گفــت :در همین
همــدان تنهــا یــک دانشــگاه بــا تعــداد کمــی
یکــرد امــا امــروز بــه لطــف
دانشــجو تحصیــل م 
خداوند شاهد هســتیم که دانشگاههای دولتی
و غیردولتی متعددی با هزاران دانشجو مشغول
تحصیل هستند.
امام جمعه موقت همــدان اظهار کرد :پیش

یعنــی اســتقالل ،آزادی ،جمهــوری اســامی
محقــق شــده اســت و نه تنهــا آمریــکا بلکــه هیچ
قــدرت اروپایــی و آمریکایی توان قد کشــیدن در
برابر جمهوری اسالمی ایران را ندارد.
 آمریکا  40سال نا کام مانده است
وی با اشــاره بــه اینکه ا گــر آمریــکا در طول ۴۰
ســال گذشــته فرصت پیــدا میکــرد این نظــام را
از بیــن میبرد گفــت :اما بــه خوبــی میدانیم که
روحیه بلند مــردم و جوانــان این مرز و بــوم هرگز
اجــازه تحقــق تهدیدهــا و بــه نتیجــه رســیدن
تحریمهای  ۴۰سال گذشته را نداده است.
امام جمعه موقت همدان تصریح کرد :ملت
ایران توانســته اســت که همــه تهدیدهــا در این
سالها را به فرصت تبدیل کنند و به یک قدرت
در منطقه بدل شــوند و به زندگی که کشورهایی
چون عربســتان بــه آن گرفتار شــدند هرگــز دچار
نشدند.
جــوادی ادامــه داد :امــروز آمریــکا میگویــد
عربســتان بــدون حمایــت اســتکبار یــک هفتــه
نیــز دوام نم ـیآورد امــا نظــام مقــدس جمهوری
اســامی در طــول  ۴۰ســال گذشــته پایــدار
مانــده و توانســته اســت در مقابــل همــه زیادی

این مبارزه انقالبی گفت :کیفیت محصوالت
ما امــروز به اندازهای اســت کــه بســیاری از آنها را
صادر میکنیم و دالر آن را به داخل کشور میآید
و کشور را اداره میکند.
جــوادی اظهــار کــرد :در حــال حاضــر ا کثــر
روســتاهای ما از آب قابل شــرب ســالم برخوردار
هستند و مدارس به وسیله گاز گرم میشوند.
وی بــا بیــان اینکــه افــراد تحصیلکــرده
بســیاری از گوشه و کنار کشــور ظهور و بروز پیدا
میکنــد افــزود :مــدارس در گوشــه و کنار کشــور
وجــود دارد و فرصــت تحصیــل را در اختیــار
همگان قرار داده است.
 مشکل ما نفوذیهای داخلی هستند
امــام جمعــه موقــت همــدان تا کیــد کــرد:
مــا امــروز توانســتهایم بــا آمریــکا در بیافتیــم امــا
مشــکل ما نفوذیهــای داخلی اســت کــه اجازه
نمیدهند مشــکالت برطــرف شــود و مدیریت و
برنامهریزی الزم اعمال شود.
جــوادی بــا بیــان اینکــه قطعـ ًـا بــرای حــل
مشکالت امروزی کشور چارهای اندیشید افزود:
در ســطوح مدیریتــی بایــد افــراد شایســته درس
خوانده و از خانواده شهدا استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه در زمان پیروزی انقالب
جوانان بــا یک پیــام امــام بــه میــدان میآمدند
تصریح کرد :همه اقشار جامعه از جمله کشاورز،
معلم ،دانش آموز ،دانشــجو ،بازاری و سایر افراد
در راهپیماییهــای اعتراضــی روزهــای انقــاب
بــرای اجرایی کردن پیــام امــام در صحنه حضور
داشتند.

 نقش بزرگ معلمان در پیروزی انقالب
امام جمعــه موقت همدان با تا کیــد بر اینکه
معلمان و دانش آموزان نقش بزرگــی در پیروزی
انقالب اسالمی داشــتند ادامه داد :معلمانی که
بــا فرهنگ اســام آشــنایی داشــتند با یــک پیام
امــام در کالس حاضــر نمیشــدند و با حضــور در
راهپیماییها اهــداف انقالب را دنبــال میکرد و
میتوانســتند جمع بســیاری را به مســیر انقالب
هدایت کنند.
جوادی خاطرنشان کرد :معلمان که تا امروز
سهم بســیار بزرگی در پیروزی و ادامه راه انقالب
بر عهــده داشــتند بــا مشــکالتی روبه رو هســتند
که بیان این مشــکالت به معنــای مخالفت آنان
نیســت بلکه بــه منظــور حل مســائل آموزشــی و
پرورشی است.
 ایســتادگی مردم به فرمان شــهید مدنی در
مقابل تانکهای ارتش
وی در تشــریح یک خاطره انقالبی نیز گفت:
امامزاده عبــداهلل به ســمت چهارراه عبــاس آباد
در حرکت بودیم که برای مرحوم شــهید آیتاهلل
مدنــی بــه یکبــاره خبــر آوردنــد کــه تانکهــای
فراوانــی از جــاده کرمانشــاه به ســمت تهــران در
حــال حرکــت هســتند بنابرایــن شــهید مدنــی با
بلندگوی دســتی دســتور عقــب گــرد و حرکت به
سمت جاده کرمانشاه را صادر کرد.
ایــن مبــارزه انقالبــی ادامــه داد :جمعیــت با
شــور و هیجان به ســمت میــدان بــار حرکت کرد
و هر فــردی هــر آنچه داشــت بــرای بســتن جاده
به دســت گرفت ،جمعیت به قدری فــراوان بود
که افسران بر روی تانکها نشستند و تیر هوایی
شــلیک میکردند یک جوان شــهید شد که پس
از آن روســتای یعقــوب شــاه محــل تولــد او بــه
حسینآباد عاشوری تغییر اسم داد.
جــوادی خاطرنشــان کــرد :در بیــن ارتــش
افــراد انقالبــی و متدیــن وجــود داشــتند و گرنــه
آنها بــه راحتی میتوانســتند از میــان جمعیت با
تانکهای خود عبــور کند اما ایســتادند و حاضر
نشدند دست به سرکوب انقالبیون بزنند.

گفت و گو
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رییس سازمان بسیج فرهنگیان سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان:

بسیج فرهنگیان پیگیر مطالبات به حق و قانونی معلمان است
ســرهنگ محمــد مالئــی 38 ،ســاله و مهنــدس
عمــران اســت .او هــم ا کنــون دانشــجوی مقطــع ارشــد
علــوم سیاســی نیــز هســت و مدت  2ســال اســت کــه در
ســازمان بســیج فرهنگیان را در اســتان همدان برعهده
دارد .او در گفتوگــو بــا خبرنــگار ما بــا بیــان اینکه هدف
اصلی همایش معلــم ،بصیــرت و انقالبیگیــری را تبیین
چیســتی ،چرایــی و چگونگــی به نتیجه نرســیدن ســند
تحول بنیادین آموزش و پرورش دانســت و گفت :ســند
تحــول بنیادین آموزش و پــرورش تا ســال  1392تکمیل
شد و به تمام سطوح آموزش و پرورش ابالغ شد.
رییس سازمان بسیج فرهنگیان سپاه انصارالحسین
(ع) اســتان همــدان افزود :ســازمان بســیج فرهنگیان به
دنبال مطالبات ب هحــق و قانونی فرهنگیان اســت تا این
مشــکالت به حداقل برســد وبازدهی سیســتم آمــوزش و
پرورش افزایش یابد.
وی بــا بیــان اینکــه پــس از ســال  1392ایــن ســند در
حد حرف باقــی مانده اســت افزود :همایــش فعلی که با
رویکرد ســند تحــول بنیادیــن برگزار میشــود بــه صورت
بنیادیــن بــه خصوصیســازی در آمــوزش و پــرورش
میپردازد و آســیبهای آن را بررســی میکند چــرا که در
بودجه سال  98دولت پیشنهاد داده است که  10درصد
از آموزش و پرورش به صورت خصوصی اداره شود.
رییــس ســازمان بســیج فرهنگیــان اســتان همــدان
تصریــح کــرد :در موضــوع خصوصیســازی آمــوزش
و پــرورش ابهاماتــی وجــود دارد از جملــه اینکــه ایــن
پیشــنهاد بــا نــص صریــح قانــون اساســی ،ســند تحول

نظام رتبهبندی معلمان نیز
در برنامه ششم آمده و یک
تکلیف برای دولت است که
باید انجام دهد اما تاکنون
زمین مانده است.

بنیادین و برنامه ششم توسعه مغایرت دارد.
 نظام رتبه بندی معلمان زمین مانده است
مالئی با اشــاره به اینکه دربرنامه ششم توسعه نظام
از دولت هفت تکلیف خواســته اســت خاطرنشــان کرد:
یکــی از ایــن تکالیــف اجــرای نظــام رتبهبنــدی معلمان
است که تا کنون اجرا نشده است.
وی بــا بیــان اینکه نظــام رتبهبنــدی معلمــان نیز که
از ســال  1392نهایــی شــده و تا کنون بــه اجــرا درنیامده
اســت نیز در ایــن همایــش بررســی میشــود ادامــه داد:
نظام رتبهبندی معلمان نیز در برنامه ششم آمده و یک
تکلیف برای دولت اســت که باید انجام دهد اما تا کنون
زمین مانده است.
ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد  :در الیحــه
بودجه ســال  98به این موضوع پرداخته شــده اســت و
امیدواریم کسریهای آن نیز جبران شود تا یکبار برای
همیشه مســأله رتبهبندی معلمان برطرف شود چرا که
انقالب عظیمی در معیشت معلمان برقرار خواهد کرد.
مالئــی با اشــاره بــه اینکــه همایــش معلــم ،بصیرت و
انقالبیگری با حضــور بزرگان عرصه آمــوزش و پرورش در
مجلس و دولــت گفت :دکتــر نویدادهم دبیرکل شــورای
عالی آمــوزش و پرورش و دکتــر حمیدرضــا حاجیبابایی
رییــس فرا کســیون فرهنگیان مجلــس و نماینــده مردم
همدان در این همایش سخنرانی میکنند.
وی با بیان اینکه آقای نویدادهم از بدو تدوین سند
تحــول بنیادیــن حضور داشــته اســت اظهــار کــرد :دکتر
نویدادهــم از بدنه دولت و دکتــر حاجیبابایی از مجلس
نظرات خــود را درباره ســند تحــول بیان میکننــد تا یک
کالس آموزشی جامع درباره ســند تحول از دید تفهیمی
و انتقادی شکل بگیرد.
 بررســی  40ســال دســتاورد انقــاب اســامی در
حوزه فرهنگیان
رییــس ســازمان بســیج فرهنگیــان اســتان همــدان
با اشــاره به اینکه بنا داریم که 40ســال دســتاورد انقالب
اســامی در حــوزه فرهنگیــان هــم در بخــش اســتانی و
کشــوری مطرح میشــود افــزود :آمــوزش و پــرورش قبل
و بعــد از انقــاب بــه صــورت نقط ـهای و عرضــی بررســی
میشود.
مالئــی بــا بیــان اینکــه بــه حلقههــای صالحیــن در

بســیج فرهنگیــان نیــز رســیدگی میشــود تصریــح کــرد :
آموزشهایی برای ســرگروه حلقههــای صالحین در نظر
گرفته شــده تا شــبهات مطرح شــده بــرای فرهنگیــان را
پاسخ گویند.
ویــی بــا بیــان اینکــه معلــم ،بصیــرت و انقالبیگــری
چهارمین همایشــی اســت کــه از مرداد مــاه تــا کنون با
موضــوع مطالبــات فرهنگیــان و منطبــق بــا قوانیــن و
اســناد باالدســتی برگــزار میشــود ادامــه داد :ســرگروه
صالحیــن در مــدارس حضــور دارنــد و پاس ـخگوی همــه
معلمان خواهند بود.
 قدردانی از مدافعان حرم فرهنگی
رییــس ســازمان بســیج فرهنگیــان اســتان همــدان
گفــت :از  40فعــال فرهنگــی شــامل  6مدافــع حــرم
فرهنگی ،یــک معلــم فــدا کار در شهرســتان رزن و ســایر
فعاالن فرهنگی تقدیر خواهد شد.
 تمرکــز بــر بصیریــت در حوزههــای مختلــف بــرای
معلمان
مالئی در تشریح اقدامات ســازمان بسیج فرهنگیان
اظهار کرد :در مجموع بســیج فرهنگیان مــواردی چون
بصیرتبخشــی در حوزههــای سیاســی ،اجتماعــی و
عقیدتی دنبال میشود.

وی افــزود :بــرای آشــنایی بیشــتر معلمــان بــا ســند
تحول بنیادیــن آموزش و پــرورش برنامههــای مختلفی
در نظر گرفته شده است.
وی تصریــح کــرد :در تبییــن مســائل روز هــم در
سیاســت داخلی و هم در حــوزه سیاســت خارجی فعال
هستیم.
مالئــی ادامه داد :مســائلی چون بررســی عرفانهای
نوظهــور و کالسهــای توجیهــی و تبینــی بــرای معلمان
برگزار میشــود تــا بتواننــد پاس ـخگوی دانش آمــوزان نیز
باشــند .وی خاطرنشــان کرد :بــا تمام ظرفیتهــا پیگیر
به ثمر رســاندن مطالبات به حق فرهنگیان هستیم و از
دولت و مجلس پیگیری میکنیم.
رییــس ســازمان بســیج فرهنگیــان اســتان همــدان
با بیــان اینکــه کارگروههــای تربیتی اخالقــی در آموزش و
پرورش تشــکیل شــده اســت گفت :حدود  2سال است
که این کارگروهها تشکیل شده اســت و نخبگانی از خود
معلمان در این کارگروهها عضو هســتند و مسائلی چون
نماز را پیگیری میکنند.
مالئی با اشاره به اینکه ما به دنبال کمک به آموزش
و پــرورش و تأثیرگذارتــر شــدن معلمــان در حوزههــای
سیاســی ،اعتقــادی ،عقیدتــی و علمــی هســتیم اظهــار
کرد :کالسها مختلف بــرای توانمندتر کردن معلمان در
حوزههای مختلف برنامهریزی و اجرا میشود.
 تشکیل  19شورای اندیشه ورز بسیجی در استان
وی بــا بیــان اینکــه  19شــورای اندیش ـهورز بســیج
فرهنگیــان در مناطــق آمــوزش و پــرورش داریــم افــزود:
شورای استانی نیز تشکیل شــده و این شوراها به دنبال
تولید فکر در راســتای کمک به تحقق اهداف جمهوری
اسالمی در بخش آموزش و پرورش هستند.
رییس ســازمان بســیج فرهنگیان اســتان همدان با
بیان اینکــه یکــی از آســیبهای مهــم آمــوزش و پرورش
مسأله نفوذ است خاطرنشــان کرد :یکی از کارهای ویژه
بســیج فرهنگیان مقابلــه با جریانی اســت کــه آموزش و
پرورش را مورد نشانه قرار گرفته است.
مالئی با بیــان اینکه پایه آموزش و پــرورش ما قوانین
اســامی اســت گفــت :یکــی از کارهــای مهــم بســیج
فرهنگیــان کمــک بــه معلــم اســت تــا در حــوزه تعلیــم و
تربیت همواره به اسالم و دین خدا توجه داشته باشد.
وی بــا بیــان اینکــه نگرانــی مــا نفــوذ جریــان لیبــرال

در آمــوزش و پرورش اســت اظهــار کــرد  :البته در اســتان
همدان مشــکالت کمتری داریم اما باید تالش کنیم که
این جریان از بین برود.
 کنگره سرداران و شهدای فرهنگی برگزار میشود
رییــس ســازمان بســیج فرهنگیــان اســتان همــدان
با اشــاره بــه اینکه یــک برنامه ویــژه در هفته معلم ســال
آینده در نظر گرفته شــده اســت افــزود :کنگره ســرداران
شــهید معلم در نظر گرفته شــده اســت کــه برنامــه ویژه
فصل بهار است.
مالئــی تصریــح کــرد:در اســتان همــدان  212شــهید
فرهنگــی تقدیــم انقــاب شــده اســت کــه از ایــن تعــداد
حدود  6ســردار شــهید داریــم که مظلــوم واقع شــدند و
باید بهتر معرفی شوند.
وی همچنیــن تأ کیــد کــرد :ســال آینــده بــا رویکــرد
راهبــردی بــه تبییــن ســند تحــول بنیادیــن و کمــک به
تســریع در تحقق مطالبات منطبق با قوانین فرهنگیان

خواهیم پرداخت.
وی خاطرنشــان کرد :مشــکالت و قوانین باید به روز
رسانی شود و پیگیری مداوم انجام شود.

در استان همدان  212شهید
فرهنگی تقدیم انقالب شده
است که از این تعداد حدود
 6سردار شهید داریم که
مظلوم واقع شدند و باید
بهتر معرفی شوند.

رییس شورای اندیشهورز بسیج فرهنگیان استان همدان:

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش زمین مانده است

رییــس شــورای اندیش ـهورز ســازمان بســیج
فرهنگیــان اســتان همــدان گفــت :دشــمن در حــوزه
اقتصادی نیز ســیلی خواهد خورد و بــه همین دلیل در
حوزه فرهنگی به دنبال رخنه خواهد بود.
محمــد نباتــی بــا بیــان اینکــه بــا بررســی قــرآن
دو انقــاب نظیــر انقــاب اســامی در طــول تاریــخ
مشــاهده میکنیــم اظهار کــرد :انقــاب اول را انقالب
حضــرت موســی بایــد دانســت کــه جامــع و همهگیــر
بــود و دوم حر کــت بــزرگ انقــاب حضــرت پیامبــر
ا کرم(ص) است.
وی افــزود :ســومین انقالبهــا از جنــس انقــاب
خدایــی ،در جهــان از منظــر اســام انقــاب اســامی
ایران در سال  ۵۷است.
ا یــن فعــال سیاســی بــا بیــان اینکــه البتــه انقــاب
اســامی را با انقالب  ۱۹۱۷روســیه و یا انقالب فرانسه
در مرا کــز علمــی جهــان مقایســه میکننــد تصریــح
کــرد :انگیــزه الهــی یکی از شــاخصه هــای بــارز انقالب
اســامی ا ســت در حالیکــه در ســایر انقال بها شــاهد
چنین رکنی نیســتیم.
نباتی با بیــان اینکه انقــاب ما با شــعار ا هللا کبر به
پیــروزی رســید ادا مــه داد :در واقع انقــاب ما دارای
سبقه الهی بود.
وی خاطرنشــان کــرد :در اوایــل قــرن  ۲۰انقــاب
روســیه با نفی دیــن و خدا بــه وجود میآیــد و حدود
هفتاد ســال دوام یافت و بــر نیمی از جهــان حکومت
کرد.
رییس شــورای اندیشهورز بســیج فرهنگیان استان
همدان گفــت :میبینیــم کــه در ســالهای پایانی قرن
بیســتم انقالبی کــه به نام خــدا و بــا پرچم الهی شــکل

میگیرد ،رهبر آن یک ســال پیش از آنکــه این انقالب از
بین برود ،فروپاشی انقالب مارکسیســتی را پیش بینی
میکند.
نباتــی اظهــار کــرد :در انقــاب فرانســه نیــز شــاهد
ـددا سیســتم
هســتیم کــه  ۱۱ســال پــس از انقــاب مجـ ً
پادشــاهی احیــا میشــود و ناپلئــون بناپــارت بــر اریکــه
قدرت مینشیند.
وی با بیــان اینکه پــس از بناپــارت بار دیگــر لوییها
به قــدرت بــاز میگردند افــزود :به عبــارت دیگــر انقالب
فرانســه به زودی از بین میرود و آرمانهای آن به کنار
گذاشته میشود.
ایــن مبــارز انقالبــی تصریــح کــرد :در انقــاب ا کتبــر
روســیه پس از لنین دیر زمانی نمیگذرد که آرمانهای
انقالب کنار گذاشته شده و اســتالین کشتاری بینظیر
در تاریخ را رقم میزند.
نباتی بــا اشــاره بــه اینکــه انقالب اســامی ایــران در
مانــدگاری بینظیــر اســت ادامــه داد :انقــاب اســامی
چهــل ســالگی خــود را دیــد هرچنــد جامعــه شناســان
معتقدند اغلب انقالبها به چهل ســالگی نمیرسند.
وی افــزود :بــر همیــن اســاس بــود کــه آمریکاییهــا
اعــام کردنــد بایــد کاری کــرد کــه انقــاب اســامی ۴۰
سالگی خود را نبیند.
رییــس شــورای اندیش ـهورز بســیج فرهنگیــان
اســتان همدان با بیــان اینکه پیــش از پیــروزی انقالب
اســامی کشــوری وابســته و سرســپرده به غــرب بودیم
خاطرنشــان کرد :شــاه نوکــر آمریــکا بــود و ایــران را یکی
از ایالتهــای آمریــکا میدانســت بنابرایــن بزرگتریــن
دســتاورد انقــاب آزادی از یــوغ اســتبداد ،اســتعمار و
استکبار بود.

نباتی با اشــاره بــه اینکه بــا پیروزی انقالب اســامی
مــا مردمــی آزاد و آزاده شــدیم ،اظهــار کــرد :بهطــوری
کــه میتوانیــم خودمــان فکــر کنیــم تصمیــم بگیریــم و
عمل نماییــم .بنابرایــن این مســئله در عالم سیاســت
بینظیــر بــود چــرا کــه در آن زمــان جهــان بــه دو قطب
شــرق و غــرب تقســیم میشــد و اســتقالل از ایــن دو
معنایی نداشت.
وی افــزود :هیــچ کشــوری در جهــان مســتقل فکــر
نمیکــرد و ا گــر بــه ســمت پیشــرفت میرفــت در مــدت
زمان کمی آن را نابود میکردند.
ایــن مبــارز انقالبــی تا کیــد کــرد :بــه لطــف خــدا
توانســتیم از ایــن مرحلــه بــه ســامت عبــور کنیــم و
بــه کشــوری آزاد تبدیــل شــویم کــه قطعـ ًـا ایــن مســاله
بزرگترین دستاورد انقالب اسالمی است.
نباتــی تصریــح کــرد :در زمــان طاغــوت بــه دنبــال
تحریف مسائل اســامی بودند که به لطف خدا نظامی
در کشــور حا کــم شــد ســاختار آن رنــگ و بــوی الهــی
میدهد.
وی ادامــه داد :البتــه بنابــر فرمایشــات امــام
خمینــی(ره) و مقــام معظم رهبــری در ابتــدای کار قرار
داریم و باید به ســمت تشکیل دولت اســامی و جامعه
اسالمی گام برداریم تا به تمدن اسالمی برسیم.
ایــن فعــال سیاســی بــا اشــاره بــه اینکــه پیــش از
پیــروزی انقــاب دشــمن دانــش خــود را بــه رخ مــا
میکشــید خاطرنشــان کــرد :در زمان طاغوت نخســت
وزیــر مملکــت در پشــت تریبــون اعــام میکنــد ایــران
نمیتواند یک آفتابه بسازد.
نباتی بــا بیان اینکــه امروز بــه لطف خدا مــا به علوم
هایتک دســت یافتیم گفت :دانش پیش پــا افتادهای
نیست و همه جهان به آن دسترســی ندارد و تنها چند
کشور آن را در اختیار دارند.
وی اظهار کرد :بیست ســال پس از دوران سازندگی
توانســتیم بــه دانشهایی چون علم هســتهای دســت
یافتیــم کــه بــرای نشــان دادن خــود بایــد حــدود ۳۰۰
رشته شکل بگیرد.
رییس شــورای اندیشهورز بســیج فرهنگیان استان
همدان با بیــان اینکه امــروز  ۰تا  ۱۰۰دانش هســتهای را
در اختیــار داریم افزود :عــاوه بر انرژی هســتهای ایران
اســامی توانســته اســت در علــوم نانــو بــه رتبــه چهارم
جهان دست پیدا کند.
نباتــی تصریــح کــرد :یکــی دیگــر از دســتاوردهای

علمــی انقــاب اســامی علوم هــوا فضا اســت کــه به آن
دست پیدا کردیم و جزء  ۱۰کشور برتر جهان هستیم.
وی بــا بیــان اینکــه ایــران اســامی بــه دانــش
ســلولهای بنیــادی دســت پیــدا کــرده اســت ادامــه
داد :کمتر کشــوری در جهان یافت میشــود که در علم
پزشکی به چنین پیشرفتی دست یابد.
ایــن فعــال سیاســی بــا اشــاره بــه اینکــه در فضــای
ســایبری نیز جزء کشــورهای برتر و نقش آفرین هستیم
خاطرنشــان کــرد :بــه واقــع برشــمردم دســتاوردهای
انقــاب اســامی کاری دشــوار اســت کــه بــه ســاعتها
وقت برای تشریح آن نیاز داریم.
 دشــمن بــا تحمیــل جنگ بــه دنبــال مانع تراشــی
برای صدور انقالب بود
نباتی بــا بیان اینکــه پس از پیروزی انقالب اســامی
دشمن به فضاســازی علیه ایران در کشورهای منطقه
دســت زد گفــت :دشــمن بــا تحمیــل جنــگ بــه مــا بــه
دنبال جلوگیــری از صــدور انقالب بــود اما امــروز همان
دشمن به صادر شدن انقالب اسالمی اذعان میکند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه انقــاب از بابالمنــدب تــا
دریــای مدیترانــه گســترده شــده اســت اظهــار کــرد:
دشــمن اعتــراف میکنــد غــرب آســیا در دســتان رهبــر
جمهــوری اســامی قــرار دارد و دو تکــه بــزرگ هرمــز و
بابالمنــدب در دســتان فرزنــدان امــام خمینــی(ره) و
امام خامنهای قرار دارند.
ایــن فعــال سیاســی بــا بیــان اینکــه دشــمن هیــچ
اقدامــی علیــه ایــران اســامی نمیتوانــد انجــام دهــد
افزود :لبنان سوریه عراق تحت تأثیر جمهوری اسالمی
ایران هســتند و ما توانســتیم داعش شــومترین پدیده
روزگار را با تدبیر مقام معظم رهبری و دســتان سربازان
ایشان را برای همیشه نابود کنیم.
نباتــی تصریــح کــرد :بنابرایــن پــس از گــذر از
داالنهــای ســختی کــه دشــمن بــرای توقــف ماشــین
انقــاب ایجــاد کــرده اســت گام ســوم انقــاب در غــرب
خواهد بــود و میبینیم کــه نامه حضرت آقــا به جوانان
غربی چگونه عکس العمل نشان دهند.
وی بــا بیان اینکــه بنابر اعتــراف غرب تا ســال ۲۰۵۰
تفکر اسالمی و تفکر مســیحی چیره میشود ادامه داد:

آن روزها دیر نخواهد بود و به زودی به دست میآید.
ایــن معلــم انقالبــی بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمن بــا
تمــام وجــود و امکانــات در حــوزه فرهنــگ فعالیــت
میکنــد خاطرنشــان کــرد :عرصــه تعلیــم و تربیــت یکی
از بســترهای مهــم فرهنــگ جامعــه اســت کــه دشــمن
مرموزانــه وارد شــده اســت تا بــا تهاجــم فرهنگی نســل
کــودک نوجــوان و جوان را به ســمت و ســویی کــه خود
میخواهد بکشد.
نباتــی گفــت :امــروز بزرگتریــن و مهمتریــن
مســئولیت مــا پــرورش نســلی اســت کــه بتوانــد پیــام
انقــاب را درک کنــد و بــه نســلهای آینــده منتقــل
نماید.
وی اظهــار کــرد :ا گــر اخــال در بیــن انتقــال پیــام
انقــاب بــه نس ـلهای آینــده صــورت گیــرد انقــاب
دچار رکــود میشــود بنابرایــن دشــمن روی فرهنگ ما
حساس است.
وی بــا بیــان اینکــه دشــمن از در نظامی و سیاســت
قطعا از در بخش اقتصادی
ســیلی خورده اســت افزودً :
نیز دشــمن ســیلی ســختی خواهد خورد به شرطی که
ما همت ویژهای از خود به خرج دهیم.
نباتــی بــا بیــان اینکــه بیشــتر در حــوزه فرهنگــی و
تعلیــم و تربیــت نگرانیهــای وجــود دارد تصریــح کــرد:
اما بــر اســاس هدایــت مقــام معظــم رهبری ســندهای
فاخری در حوزههای مختلف توســط اندیشــمندان ما
تهیه شــده اســت که می توان ســند علمی ،سند چشم
انداز  ۲۰ســاله و در حــوزه آموزش و پرورش ســند تحول
بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرد.
 ســند تحــول بنیادیــن هفــت ســال اســت بــدون
توجه باقی مانده است
وی ادامه داد :بر روی سند تحول بنیادین آموزش
و پــرورش دانشــمندان ،فیلســوفان ،محققــان عرصــه
تعلیم و تربیت ،روانشناســان و اساتید حوزه و دانشگاه
ســاعتها از منظر علمــی ،دینی و دانــش روز کار کردند
و آن به دست آمده است.
این معلــم انقالبی خاطرنشــان کرد :حدود  ۷ســال
اســت که بــرای اجــرای این ســند هــم در دولــت قبل و
هم در دولت جدید همت واالیی ندیدیم.
نباتی گفت :هدف از طــرح تحــول بنیادین آموزش
و پرورش تربیــت نوجــوان به جوانانی اســت کــه در تراز
انقالب اسالمی باشند.
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دریچه
جانشین فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان:

دشمن از آموزش و پرورش ضربه خورده است
شهید مقصودی در دو جبهه روشنگری میکرد

همدان ســام؛ جانشــین فرمانده ســپاه انصارالحسین(ع) اســتان همدان
گفت  :آموزش و پرورش و معلمان به خوبی تکلیف خود را ادا کردند و دشــمن
از آن ضربههای بسیاری خورده است.
ســردار مهدی فرجی در گفتوگو با خبرنگار ما با بیــان اینکه نقش معلم در
روشــنگری حقایق انقالب اســامی و دوران مبارزه بســیار برجســته بــود اظهار
کرد :دبیــران در دبیرســتانها به روشــنگری میپرداختند و دانشآمــوزان را در
مدارس راهنمایی میکردند.
وی بــا بیان اینکــه معلمــان باعث میشــدند کــه دانــش آموزان نســبت به
طاغوت و لزوم انقالب آ گاه شوند افزود :همراهی دانشآموزان با انقالب تحت
تأثیر معلمان روشن ضمیر بود.
جانشــین فرمانده ســپاه انصارالحســین اســتان همدان تصریح کرد :زمان
تحصیــل در دبیرســتان اجازه صلــوات فرســتادن نداشــتیم و یکبار بــه خاطر
صلوات فرستادن  13نفر دستگیر شدیم.
ســردار فرجــی ادامــه داد :شــهید حجــازی نیــز کــه در دوران دفــاع مقدس
شهید شد در این گروه حضور داشت.
وی بــا بیــان اینکــه در آن زمــان شــهید مقصــودی دبیــر ریاضیــات مــا در
دبیرســتان ابنســینا بــود خاطرنشــان کرد :شــهید مقصــودی پــس از پیروزی
انقالب اسالمی به عنوان نخستین مدیر آموزش و پرورش انتخاب شد.
جانشــین فرمانــده ســپاه انصارالحســین(ع) اســتان همــدان گفــت :در آن
زمان شــهید مقصــودی در دو جبهه روشــنگری میکــرد هم با طاغــوت مبارزه
میکرد و هم با گروههای چپی و منافقین که با نام اسالم در حال نفوذ بودند،
مبارزه میکرد.
ســردار فرجی اظهــار کــرد :آن زمان برخــی تعجــب میکردند که چرا شــهید
مقصودی بــا گروهــی کــه داعیهدار اســام اســت مبــارزه میکنــد اما بــه زودی
مشخص شد که او به درستی تشخیص داده بود.
وی افــزود :دبیرانــی چــون حاج آقــای نــداف ،حــاج محمدعلی جعفــری از
بــزرگان و مبــارزان انقالبــی بودند کــه در عرصــه آموزش و پــرورش نقش بســیار
برجستهای داشتند.
جانشــین فرمانده ســپاه انصارالحســین(ع) اســتان همــدان با بیــان اینکه
پس از پیروزی انقالب اسالمی معلمان مبارز و انقالبی در همه عرصهها حضور
یافتنــد و خــوش درخشــیدند تصریــح کــرد :حضــور معلمــان در ارکان مختلف
نظام مانند جهاد ،سپاه پاسداران و کمیته پس از انقالب پر رنگ بود.
ســردار فرجــی ادامــه داد :در زمــان آغــاز بــه کار ســپاه معلمــان در عرصــه
فرماندهــی نیــز حضــور پررنگــی یافتنــد و ســرداران شــهیدی چــون شــهید
حاجیبابایی تقدیم انقالب شدند.
وی با اشــاره به اینکــه معلمان و دانــش آمــوزان در دفاع مقدس نیز بســیار
اثرگذار بودند خاطرنشــان کــرد :نقش آموزش و پــرورش قبل و بعــد از انقالب و
هشت سال دفاع مقدش و حتی در جبهه مقاومت نیز قابل مشاهده است.
وی گفت :امروز در ســوریه و عراق هم شــاهد حضور معلمان هستیم که در
این عرصه هم ورود کردند.
ســردار فرجــی بــا تأ کیــد بــر اینکــه معلمــان بــه صــورت گمنــام در ســوریه و
عــراق حاضــر شــدند اظهــار کــرد :خانــواده تقواطلــب دو فرزنــد  13ســاله و 16
خــود را تقدیم انقالب کرده اســت و بــه یکباره در ســوریه دیدیم فردی شــبیه
تقواطلبهاســت که متوجه شــدیم فرزند دیگر این خانواده است که روحانی
هم هست.
وی با بیان اینکه این خانــواده دین خود را به انقالب و اســام ادا کرده بود
و ا گر هم حاضر نشــوند کســی خردهای نمیگیرد افزود :اما عبا و امامه را پنهان
کرده بود و در جبهه مقاومت حاضر شده بود.
جانشــین فرمانده ســپاه انصارالحســین(ع) اســتان همــدان با بیــان اینکه
آموزش و پرورش در طول انقالب اســامی نقش و تکلیف خــود را به خوبی ایفا
کرده اســت تصریح کرد :امروز نیز دشــمن در جایــی ســرمایهگذاری میکند که
ضربه خورده اســت و به همین دلیل به دنبال اجرای اسنادی است که بتواند
اهداف خود را به پیش ببرد.
ســردار فرجــی تأ کیــد کــرد :آمریــکا و مدعیانــی کــه هیچچیــز از حقوق بشــر
نمیدانند به دنبال اثرگذاری در حوزههایی چون آموزش و پرورش هستند.

سیاسی

امیر خجسته:

ملت بزرگ ایران بارها کمر آمریکا را شکسته است
همــدان ســام؛ نماینــده مــردم همــدان و
فامنین در مجلس شــورای اسالمی گفت :امروز
آمریــکا و متحدانــش شکســت را لمــس کردند و
بارها کمر آنان توســط ملت ایران شکسته شده
است.
امیــر خجســته در گفتوگــو بــا خبرنــگار ما با
بیــان اینکــه نظــام ستمشــاهی کشــور را بــه هم
ریخته بــود و اقدامات آنان مصــداق غارت بیت
المــال بــود اظهــار کــرد :شــاه از مــزدوران آمریکا
بود و به آنان حق توحــش میداد که دیگر برای
مردم قابل تحمل نبود.
وی با بیــان اینکــه کشــور در اختیار اســتکبار
و در رأس آن آمریــکا بــود افــزود :هیــچ احتــرام
و قداســتی بــرای ملــت ایــران و ایــن کشــور
بــزرگ وجــود نداشــت و بــا مــردم بــا روشهــای
نادرســت رفتار میکردند و حقوق آنــان را رعایت

نمیکردند.
وی با اشــاره بــه اینکــه به جــای اســتقالل و
آزادی ،خفقــان وجــود داشــت و هیــچ فــردی
اجازه اظهار عقیده نداشــت تصریح کرد :آزادی
بــه معنــای ترویــج بیبندوبــاری و غــارت بیــت
المال برای عدهای خاصی بود.
وی با بیان اینکه پس از ظلمهای بسیاری که
به مردم وارد شد آنان به رهبری امام خمینی(ره)
وارد میدان شدند ادامه داد :این اتفاق باعث شد
که کمر آمریکا در منطقه بشکند.
وی با اشــاره به اینکه ایران اسالمی چندین
بــار کمــر آمریــکا را شکســته اســت خاطرنشــان
کرد :انقــاب اســامی نخســتین ضربــه عظیم را
به آمریــکا وارد کــرد و آغازگــر حرکت علیــه آمریکا
در دنیا بود.
نماینده مردم همــدان و فامنین در مجلس

شــورای اســامی با بیان اینکــه مردم بــا انقالب
سرنوشــت کشــور را بــه دســت گرفتنــد گفــت:
پس از پیــروزی انقــاب آمریکا و ایادی اســتکبار
جهانی اجــازه ندادند که ما به نحو احســنت به
مردم خدماترســانی کنیم و به صــورت مداوم
مانع تراشی کردند.
وی تحمیــل  8ســال جنگ بــه ملــت ایران،
ســاماندهی انواع کودتاهــا ،راه انــدازی فتنهها
و مشــکالت دیگــری را از مانعتراشــی آمریــکا بــر
ســر راه ایــران اســامی دانســت و افــزود :بــا این
وجــود درخــت تنومنــد انقــاب اســامی ا کنون
چهلمین سال پیروزی خود را جشن میگیرد.
خجســته بــا بیــان اینکــه جمهوری اســامی
کشــوری قدرتمند در جهان و یکــی از نقاط امن
دنیــا اســت تصریــح کــرد :امنیــت میــوه درخت
انقالب اســت و نــه تنها نصیــب ملت ایران شــد
بلکه در کشــورهایی چون ســوریه ،عراق ،یمن،
افغانستان امنیت ایجاد شد.
وی ادامــه داد :ا گــر مســئولین کشــور در
داخــل بــا کنــار گذاشــتن اختالفــات حســاب
شــده و در راســتای منافع مردمی حرکــت کنند
قدرتمندتریــن کشــور دنیــا خواهیــم شــد چون
مردم پشتیبان آن هستند.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز چهلمیــن ســال
انقالب را با انبوهی از دســتاورد در سراسر کشور
جشن میگیریم خاطرنشــان کرد :با وجود آنکه
به صــورت مداوم دشــمنان تــاش کردنــد تا در
راه حرکــت انقــاب اخــال بــه وجــود آورنــد امــا
امروز خدمات بســیار مطلوبی در سراســر کشــور
انجام شده است.
نماینده مــردم همدان در خانــه ملت تأ کید
کــرد :دشــمنان بــه ویــژه آمریــکا و متحدانشــان
امروز شکســت را لمس کردند و به همین خاطر
خود را به هر آب و آتشی میزنند.
 دولــت بــه الیــه رتبهبنــدی معمــان
بیتوجه است
وی در ادامــه بــا انتقــاد از بیتوجهــی دولت
نسبت به مســائل فرهنگیان و تأ کید بر ضرورت

پیگیــری فــوری مطالبــات فرهنگیــان گفــت:
متأســفانه علیرغــم مصوبــه مجلــس شــورای
اســامی مبنــی بــر لــزوم تهیــه نظــام رتبهبندی
فرهنگیان و لزوم اســتقرار نظــام پرداختها ،در
ماده  63برنامه ششــم توســعه و با گذشت یک
ســال از زمان الزماالجــرا بــودن ایــن مصوبات،
دولــت عــزم جــدی بــرای توجــه بــه مطالبــات
جامعــه فرهنگیان نــدارد و در وضعیــت موجود
اقتصــادی ،فرهنگیــان بــه عنــوان یکــی از
پرجمعیتتریــن اقشــار مســتخدم دولــت از
کمترین حقوق و مزایا برخوردار هستند.
امیــر خجســته بــا بیــان اینکــه مکاتباتــی بــا
دولت جهت تســریع در روند ارســال طرح نظام
رتبهبنــدی فرهنگیــان انجــام شــد اظهــار کــرد:
زیرا ا گر بنا بر اجرای این طرح باشــد ،الزم است
قبــل از ارســال بودجــه ســال  98ایــن طــرح بــه
صورت الیحه از طرف دولت به مجلس شــورای
اســامی ارســال گردد ،ا گرچه نظــام رتبهبندی
فرهنگیــان صرفــا یکــی از دههــا مطالبــات
فرهنگیان اســت ،اما اجرا و تأمیــن اعتبارات آن
میتوانــد بارقههــای امیــد را در دل فرهنگیــان

ایجاد کند.
نماینــده مــردم همــدان در مجلــس،
خواســتار توقــف گفتاردرمانــی در برخــورد بــا
جامعه فرهنگیان شــد و تصریح کرد :متأسفانه
علیرغــم تأ کیدات مقــام معظم رهبــری بر لزوم
توجــه بــه مســئله آمــوزش و پــرورش و جایــگاه
فرهنگیــان و همچنین تبیــن انــواع برنامههای
راهبــردی مرتبــط بــا ایــن حــوزه در چنــد ســال
اخیــر ،وضعیــت فرهنگیــان نســبت به گذشــته
بهبــود نیافتــه اســت و ایــن امــر صرفــا ناشــی از
گفتاردرمانــی دولتهــا در برخورد بــا فرهنگیان
بوده است.
خجســته افــزود :الزم اســت یــک بــار بــرای
همیشــه ایــن روش کنــار گذاشــته شــود و بــا
منطق نســبت به مطالبــات فرهنگیــان برخورد
شــود ،ا گر با منطــق و عدالت مطالبــات را پیگیر
باشــیم ،همــواره میتوانیــم راهحلهــای آنــان
را بیابیــم ،بــرای مثــل ا کنون کــه دولــت مدعی
کمبود منابــع در حوزه آموزش و پرورش اســت،
میتواند از امکانات ســایر دســتگاهها برای رفاه
فرهنگیان استفاده کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان:

سند تحول بنیادین ،دانش آموزان انقالبی تربیت میکند
ســوادآموزی ،دیدار با انقالبیون همدان ،اعزام
دانشآموزان به نمایشــگاه عبرت و ترویسم را از
جملــه برنامهها ویژه آمــوزش و پــرورش در ایام
فجر فاطمی است.
پــورداود تأ کیــد کــرد :تبلیغــات محیطــی
مناســب ،اســتفاده از پیــامآوران ایثــار و راویان
اثرگــذار بــه همــراه دیــدار بــا خانوادههــای
دانشآموزان شــهید از جملــه برنامههای دیگر
آموزش و پرورش است.

همدانســام؛ مدیــرکل آمــوزش و پــرورش
اســتان همــدان گفــت :ســند تحــول بنیادیــن
دانش آموزانی در تراز انقالب تربیت میکند.
محمد پــورداود در گفتوگو با خبرنــگار ما با
اشــاره به اینکه امروزه در نقاط مختلف اســتان
همــدان مدرســه وجــود دارد اظهــار کــرد :حتی
نقاطی در اســتان وجود دارند کــه با یک دانش
آمــوز و یــک معلــم مــدارس تشــکیل میشــود و
این از برکات انقالب اسالمی است.
وی دربــاره سیســتم گرمایشــی مــدارس
افزود :تنها  ۲۴مدرســه در اســتان وجــود دارند
که از بخــاری نفتی اســتاندارد بــرای تامین گرما
اســتفاده میکنند که این تعداد نیــز به زودی و
در دهــه فجــر پــس از گازکشــی از نعمــت بخاری
گازی بهرهمند میشوند.
مدیرکل آمــوزش و پــرورش اســتان همدان
خاطرنشــان کــرد :امــروز در حــوزه فضاهــای
آموزشــی بــه ســمتی حرکــت میکنیم کــه بافت
هــای فرســوده بــا کمــک خیریــن و امکانــات
دولتی بازسازی و نوسازی میشوند.
پــورداوود تا کیــد کــرد :آمــوزش و پــرورش
اســتان همــدان یک آمــوزش و پــرورش پیشــرو
بــه دلیــل داشــتن ظرفیتهــا و اســتعدادهای
بینظیر دانش آموزان و معلمان است.
وی تا کید کــرد :در ابتــدای پیــروزی انقالب

اســامی  ۴۷درصــد جمعیــت کشــور باســواد
بودنــد امــا امــروز در کشــور  94.7دهــم درصــد
باســواد در جمعیــت ۱۰تــا  ۴۹ســال داریــم و
خوشــبختانه آمــار اســتان همــدان از متوســط
کشــوری باال تــر اســت و بــه حــدود  ۹۶درصــد
میرسد.
مدیرکل آمــوزش و پــرورش اســتان همدان
گفت :برنامههای ویژهای برای دهه فجر مانند
جشــن زنگ انقالب در روزهای آغاز دهه فجر با
حضور مســئوالن ،حضــور پرشــور فرهنگیان در
راهپیمایی  ۲۲بهمن ،گروه ســرود  ۱۳۵۷نفری
در میدان امام در  ۲۲بهمن خواهیم داشت.
وی بــا تا کیــد بــر اینکــه بــه دنبــال مردمــی
کــردن جشــن چهــل ســالگی انقــاب هســتیم
بیــان کــرد :مــردم در ســایه فرمایشــات مقــام
معظــم رهبــری همــواره کاریهــای بســیاری
را محقــق کردنــد و هرچــه دانشآمــوران درگیــر
مباحــث انقــاب شــوند از گسســت نســلی کــه
دشمن به دنبال آن است جلوگیری میشود.
این مقام مســئول بــا بیان اینکــه جلوههای
انقالب اســامی و خدمات ر خداده را به وسیله
فیلــم ،انشــا و عکــس از دیــدگاه دانشآمــوزان
و متولیــان بــه تصویرکشــیده میشــود اظهــار
کــرد :اجتمــاع  2هــزار دانشآمــوز قرآنــی در
یکــی از ســالنهای ورزشــی ،یــادواره شــهدای

 ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش
نقشه راه تعلیم و تربیت است
وی بــا بیــان اینکــه ســند تحــول بنیادیــن
نقشــه راه آمــوزش و پرورش کشــور اســت اظهار
کرد :این طرح تنها ســندی اســت که به عنوان
میثاقنامــه دســتگاه تعلیــم و تربیت در اســتان
ساری و جاری میشود.
پــورداود بــا بیــان اینکــه ایــن ســند شــش
ســاحت دارد افــزود :ســاحت عبــادی اعتقادی
اخالقــی ،ســاحت سیاســی اجتماعی ،ســاحت
اقتصــادی و حرف ـهای ،ســاحت زیســتی و
بدنــی ،ســاحت علمــی ،فنــاوری و ســاحت
زیباییشناســی و هنــری ایــن  6زمینــه را
مشخص میکنند.
مدیرکل آمــوزش و پــرورش اســتان همدان
بــا اشــاره بــه اینکــه ســند تحــول بنیادیــن یــک
مبانــی نظــری دارد و راهکارهــای عملیاتــی را
ارائــه میدهــد تصریــح کــرد :آمــوزش و پــرورش
ملزم است ســند تحول بنیادین را که برگرفته از
متون دینی است بهاجرا بگذارد.
پــورداود ادامــه داد :تعلیــم و تربیــت هرگونه
اقــدام هدایتگرانــه بــرای پــرورش ادرا کات،
تصمیمــات ،ارتباطــات در چهــار حــوزه ارتبــاط
انســان با خــدا؛ خــود ،طبیعــت و دیگــران برای
رســیدن به قــرب الهی را شــامل میشــود که در
ســند تحــول بــا عنــوان حیــات طیبــه نــام برده
شده است.
وی ادامــه داد :مفاهیمــی چــون هویــت
ایرانی اسالمی در ســند تحول دیده شده است
که در همین راســتا همایش هویت در یزد برگزار
شد و در مهر  ۹۹در همدان برگزار خواهد شد.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان همدان

تا کید کــرد :البتــه با توجــه به وضعیــت همدان
درخواســت دادیــم کــه ســال آینــده میزبــان
همایــش هویــت ایرانــی اســامی باشــیم کــه
اســتانهای دیگــر نوبت گرفتــه بودنــد و در مهر
 99این همایش در همدان برگزار میشود.
پــورداوود با اشــاره بــه اینکه در ســند تحول
مدرســه صالح تعریف شــده اســت خاطرنشــان
کــرد :ایــن مدرســه  ۶مولفــه دارد و در تــراز
جمهــوری اســامی اســت و بــه عنــوان کانونــی
بــرای جــاری شــدن همــه مســائل مــورد نیــاز
دانش آموز تعریف شده است.
وی گفت :بــرای معلمان نیز در ســند تحول
آموزش و پــرورش پیشبینیهای بســیار خوبی
صورت گرفته اســت به طوری که معلم را باید از
کارمندان جدا دید.
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان همدان با
بیان اینکه الیحه رتبهبنــدی معلمان به زودی
بــه مجلــس ارســال میشــود خاطرنشــان کــرد:
اجــرای این الیحه بــه بهبــود وضعیــت معلمان
کمک خواهد کرد.
پــورداود اظهــار کــرد :براســاس ایــن طرح6
زیرنظــام و در نهایــت  6کارگــروه در وزارت
آموزش و پرورش دیده شده اســت که زیرنظام
این کارگروهها در اســتان تشــکیل شــده است و
به زودی در مناطق نیز ایجاد خواهد شد.
 انتخــاب مدیــران مــدارس بــا برگــزاری
امتحان و آزمون
وی بــا بیــان اینکــه دو طــرح تدبیــر در دوره
ابتدایــی و تعالــی در دوره آمــوزش متوســطه
تعریــف شــده اســت افــزود :وزارت آمــوزش و
پــرورش و دســتگاه تعلیــم و تربیت اســتان پنج
اولویت راهبــردی و کلیدی را به پیــش میبرند
کــه نخســتین آن ســنجش ســامت حرف ـهای
معلمان و مدیران است.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان همدان
تصریــح کــرد :براســاس مهارتهــای حرف ـهای
معلمــان رتبهبندیهایــی شــکل میگیــرد و
مدیران با امتحان ،انتخاب میشوند.
پــورداود ادامــه داد :از امســال بــه صــورت
پایلــوت در نواحــی یــک و دو همــدان انتخــاب
مدیر جدید بــا برگــزاری آزمــون متمرکــز و انجام

مصاحبه صورت میگیرد.
وی بــا بیــان اینکــه افــرادی کــه قبــا مدیــر
بودنــد نیــازی بــه ایــن آزمــون ندارنــد گفــت:
مطابق ایــن آزمونهــا گواهیهــای حرفهای به
مدیــران داده میشــود و ا گــر مهارتهــای الزم
را کســب کند در مــدارس بزرگتــر و در غیــر این
صورت در مــدارس کوچکتــر مشــغول فعالیت
میشوند.
 مدرســه محــوری هــدف نظــام آمــوزش و
پرورش است
مدیرکل آمــوزش و پــرورش اســتان همدان
اظهــار کــرد :آمــوزش و پــرورش کشــور مــا هــم
متمرکــز اســت و هــم غیرمتمرکــز امــا بــه ســمتی
حرکــت مــی کنــد کــه تمرکــز را کنــار بگــذارد و
مدرســه محــوری کلیــد واژه دســتگاه تعلیــم و
تربیت شود.
پــورداوود افــزود :نظــام کنتــرل تنظیــم
کیفیــت مــدارس نیــز در دســتور کار اســت بــه
طوری که مــدارس را بــا یکدیگر می ســنجیدند
اما بر اســاس نظام جدید هر مدرســه با خودش
در بازههای زمانی ســه ماهه 6 ،ماهه و  9ماهه
مورد بررسی قرار میگیرد و برای مدیر آن ارتقا و
یا تنزل به همراه خواهد داشت.
وی تصریــح کــرد :طــرح بــوم کــه مخفــف
برنامــه ویــژه مدرســه اســت در پایــه چهــارم و
پنجــم ابتدایــی انجام میشــود به طــوری که 2
ســاعت را در اختیــار دانشآمــوز قــرار میدهنــد
و نوعـ ًـا به این ســمت میرونــد کــه مهارتهای
زندگــی ماننــد تــابآوری اجتماعی ،نــه گفتن و
مهارتهــای مورد نیــاز زندگــی را کســب کرده و
خالقیتهــای دانشآمــوزان را بــه منصــه ظهور
میرساند.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان همدان
تأ کیــد کــرد :ا گــر ســند تحــول بنیادیــن آموزش
و پــرورش آرام آرام اجــرا شــود خروجــی کــه
مدنظــر نظــام بــرای آمــوزش و پــرورش و تربیت
دانشآموزان حاصل میشود.
پــورداوود ادامــه داد :آمــوزش و پــرورش
تربیت انســانهای خــدا بــاور ،ســازنده ،مفید،
بــا جامعهپذیــری اجتماعــی باالیــی را دنبــال
میکند.

یادمان
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شهدای فرهنگی استان همدان

شهید علی رضا حاجی بابایی
ردیف

شهید تقی بهمنی

نام شهید

شهید ا کبر مقصودی
نام شهید

ردیف

شهید ایرج تیموری
ردیف

شهیدحمید حسنی محمود
نام شهید

شهید محمد رضا فراهانی

شهید محمد طالبیان
نام شهید

ردیف

1

احمد آقا محمدی

55

سید یحیی فاطمی نوین

109

محمد ابوالحسنی

163

علی اصغر نقدی

2

صادق اشتاد

56

محسن حسنی

110

عبدارضا حاتمی

164

محمدقاسم حاتمی

3

علی ا کبر    ا کبری

57

ذبیح اهلل رضوانی آزاد

111

ولی اهلل رسولی

165

عباس شیرینی

4

اسماعیل امینی

58

عبداهلل سلطانی مطاع

112

مجتبی میرزایی

5

مصطفی بابایی پور

59

فریدون عیوضی

113

سیدا کبرحسینی

166

احد اهلل پور مختار

6

جواد بریری امزاجردی

60

صفر علی عبدی

114

جعفرقاسمی

167

آیت اهلل آقا بیگی

7

محمد بهادر بیگی

61

ابراهیم شیخ علیان

115

علی ا کبر حجتی

168

محسن بهرامی

8

محمدرضا بهرامیان

62

سید علی شبیری

116

تقی حسینی

169

اعظم ترکمان پیر نشانی

9

تقی بهمنی

63

اسماعیل صابریان رنجبر

117

اصغریزدانی فرجام

170

علی حسین چراغی

10

صالح پور میدانی

64

علی محمد صباغ زاده

118

جعفر گوهری وثوق

171

بهروز زار ع گنبدی

11

محمد پیرو

65

امیر طالیی

119

علیرضا احمدی

172

جابر شیرزادی

12

محمدرضااصیلی

66

حسین علی محمد لو

120

سلیمان اسماعیلی

173

محمدقنبری

13

علیرضا ترکمان

67

ذبیح اهلل عباسی

121

قدرت اهلل سالدلجی

174

سید محمد موسوی

14

خیراهلل توللی امجد

68

عباسعلی غیرتیان

122

ناصر ذیغمی

175

قاسم باقری

15

ایر ج تیموری

69

سیدحسن فاضلیان

123

محمدرحیم ساعدی

176

غالمرضا بهزادی

16

مهین حبیبی

70

محمدرضا فراهانی

124

صفی اهلل سپهر الوندی

177

ناصر عبدالهی

17

علیرضا حاجی بابایی

71

عبدالرضا حاج ولیئی

125

احمد ضیائی

178

احمد عبدلی

18

حمید حجه فروش

72

احمد امانی

126

محمدباقر نوری

179

وحیدقهری سارمی

19

جعفر حجازی

73

حسین احسانی

127

حسن مالمیر

180

مرتضی کریمی

20

حمید حسنی

74

احد امیدفر

128

علی محمد ظاهری

181

رمضان جاللوند

21

جعفر خضریان

75

شمس اهلل الوندی

129

علی محمد میرزا محمدی

182

کریم محمودی

22

مرضیه خوانساری

76

هاشم آزاد بخت

130

حمیدرضا محمد ظاهری

183

محسن علیمرادیان

23

احمد سالمی

77

حسین ایلخانی

131

علیرضا محمد بیگی

184

محمدجعفرحمیدی

24

حمیدرضا رضوانیان

78

خیر مراد بختیاری

132

عبدالمحمد مومنی

185

شمس اهلل شهبازی

25

اقدس رجبی

79

محسن بصیری

133

قدیره محمودی

186

فرزاد سلیمانیان

26

عبدالمجید رستمی

80

ا کبر بیات

134

ابراهیم ناصری

27

ناصر زین العابدیان

81

ابوالقاسم بیات

135

علی محمد نقیبی

187

محمدرضا شیراوند

28

عبداهلل سرخی

82

ابوالحسن بختیاری

136

محمود نورعلیئی

188

حسن  حسن گاویار

29

نعمت اهلل سیفی

83

محمد تشکینی

137

مجتبی نوروزی

189

روح اهلل سیف

30

محمدعلی شهیدی

84

علی توکلی

138

غالمحسین مستقیمی

190

رضا احمد وند

31

محمد قادری

85

احمد جمشیدی

139

عباد اهلل   محمد صالحی

191

محمد بحیرایی

32

هادی قربانی مقدم

86

رحمانعلی حاجی عزیزی

140

منوچهر مهدیان

192

علیرضا شهبازی

33

جعفر کوکبی نادر

87

اسفندیار سوری

141

محمدحسین خزایی

193

حاج محمد طالبیان

34

احمد کرمی

88

مهدی سلیمی

142

یارمراد مرادی

194

خدا بخش بحیرایی

35

طاهره کورکچی

89

قاسم علی ظاهری

143

محمد ابراهیم موبر

195

هاشم بابایی فرد

36

ا کبر مقصودی

90

عیسی عبدالباقی

144

مسعود درخشان

196

حسین خزائی

37

علی لطفی

91

ناصر عبدالملکی

145

محمدرضا عبدی

197

روح انگیز زهره وند

38

محمد ابراهیم محمدی

92

ناصر کاووسی

146

جواد جهانی

198

شهال تورث

39

عشرت مظهری امزاجردی

93

مصطفی گمار

147

محمد علی صالحی

199

احمدعلی نقدی زمانی

40

مولود مظلومیان

94

بهروزقنبری

148

فرهاد امیر شهرام

200

هاشم سبز علی خانی

41

حسن ملک محمدی معمار

95

حسین نباتی

149

داودبهرامی

201

مجتبی میرزایی

42

سید یوسف موسوی هنر

96

احمد وزیری امجد

150

اسداهلل پیمانی

202

مجتبی زیوری

43

سید علیرضا موسوی

97

حمید رضا یونسی

151

محمد تویسرکانی

203

موسی سحاب سلیمانیان

44

حاج کاظم مسلمیان

98

معصومه حسینی

152

اسماعیل روزبهانی

204

صفدرفتوحی

45

حسین مظاهری

99

مسعود داوری

153

محمدرضا صباغی مانیزانی  

205

اسماعیل قادری

46

تقی نوری

100

مرتضی درویشی

154

محسن گودرزی  

206

علی ا کبر صوفی

47

محمدنصیری

101

محمدصادق سوری

155

احمدوفایی

48

زهرا یاسینیان

102

علی اصغر سوری

156

ایر ج شیرزادفر

207

ایر ج طائفی همراه

49

فردین (حسین ) گروسی

103

احمد اسماعیل پور

157

عباس عزیزی

208

محمد رضا عباسی قهرمانی

50

علی حمیدی

104

عبدالرضااطهری صحت

158

رستمعلی یزدانیار

208

صمد وجدانی همت

51

غالمرضا زیوری

105

علی ادیانی کبیر

159

سیدناصرالدین حسینی

209

جالل وارسته ا کمل

52

محمد بختیاری

106

محرمعلی عابدی طاهر

160

محمدحسن سنجری

210

علی اصغر محمود نیا

53

ناصر اعظمی منش

107

حجت اهلل رضائیان قرا گوزلو

161

طاهر توکلی فاخر

211

طاهر میرزایی

54

نصرت اهلل ترک حصاری

108

اسداهلل یاوری روشن

162

محمود زارعی

212

حسین رنجبر زاده
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 24جمادی االول 1440

حجتاالسالم سید حسن فاضلیان:

انقالب اسالمی در چهل سالگی
به کمال رسیده است
همدان ســام،مهرداد حمزه؛ حجتاالسالم ســید حســن فاضلیان از چهرههای شناخته شــده و مردمی اســتان همدان است.
او خطیبی خوشســخن و واعظی توانمند اســت ،فزرند عالم بزرگ حضرت آیتاهلل ســید رضا فاضلیان بوده و در حال حاضر رییس
شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اســتان همدان است .ســید حســن فاضلیان  60ســاله که مدیریت حوزههای علمیه خواهران
غرب کشور را نیز برعهده دارد ،در ســالهای جوانی خود به همراه پدرش در مبارزات انقالبی حضور داشــته و در این راستا دو بار نیز
دستگیر شــده اســت که خاطرات شــیرینی از این دســتگیریها دارد .به بهانه چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســامی به سراغ او
رفتیم تا بخشی از خاطراتش از انقالب   57را مرور کنیم.

حجتاالســام ســید حســن فاضلیــان در ابتــدای

ایشــان بود ،آقای فاضــل بزرگ گفــت آقا فاضلیان شــما

شدند .ما تحویل زندان عادی در نقده شدیم آدمهای

( )57/8/1اعالمیــه کــه بــه همــدان رســید  20نفــر را

کتک خوردیم .چون چشــمانمان بســته بود و هیچ چیز

نفــر مبارزیــن ا گــر میخواســتیم همدیگــر را ببینیــم

صحبتهــای خــود گفــت :امســال  40ســالگی انقــاب

همرزم آقای مدنی بودید کاغذت را بده ببینم و نوشــت

قاچاقچــی و دزد قاتــل آنجــا بودنــد تنهــا سیاسیشــون

گرفتند .از همه اقشــار و از اداره و حــوزه و ...از این  20نفر

و هیچ کس را نمیدیدیم .بعدها فهمیدیم که ما را کجا

میترســیدیم ســاوا ک شــنود داشــت و مــا را میگرفتند.

اســت و ایــن مســاله بســیار اهمیــت دارد .بعضــی

که آقای فاضلیان به مرتبه بزرگ اجتهاد رســیده اســت.

من بودم بــا یک جــوان کــه از تبریــز آورده بودنــد ،او هم

 4نفر ما روحانی بودیم پدرم ،من ،آقای حسینیپناه که

برده بودند خالصــه نالهها بلنــد بود نزدیــک اذان صبح

خدا خواهی بود ما همه را یکجا انداخته بودند.بساط

لگــران تاریخــی ،اجتماعــی و مورخیــن
از تحلی 

دست خط ایشان هنوز هم هست.

کمونیســت بود چند شــبی هــم در آنجــا ماندم تــا نوبت

این چند وقــت پیش به رحمــت خدا رفت و آقای شــیخ

ما را به زندان پادگان جاده کرمانشاه بردند.

خنــده و تعریف و بحث فراهــم بود .یک مدت دســتمان

جامعهشناسان به  40ســالگی میگویند پیری یعنی آغاز

وی اظهار کرد :جالب اســت برای شــما بگویم زمانی

رکود ،خمودگی و افسردگی ولی در نظر ما تمام پیامبران
ً
خــدا ا کثــراݨ در  40ســالگی مبعــوث شــدند .یعنــی بعثــت

که حضــرت آی ـتاهلل فاضل مرجع شــدند ،دو ســه شــب

حجتاالســام فاضلیــان افزود :شــهر نقــده هم ترک

اســت .آقای محمدزاده که الســتیک فروش بــود ،آقای

آمدند مالیــر و مهمان ما بودنــد .ورودیه شــهر مالیر مزار

دارد و هم کرد ،نیمی از آن از اهل ســنت هستند و نیمی

رضا شیش ـهبر ،پســر آقای عالمی ،آقای رحیــم نداف بود

حجتاالســام فاضلیان اظهار کــرد :ورودی پادگان

انقالب ما در  40سالگی اســت .پیامبر در آیه  157اعراف

شهداســت .قــرار شــد یــک زیارتــی از شــهدا بکنیــم .پدر

دیگــر شــیعه .آن روز کــه قــرار بــود مــرا بــه دادگاه بردنــد،

که با هم هم ســلول بودیم صمدزاده و برادران حاج تقی

دســت چپ بازداشــتگاهی بود کــه االن هم هســت20 .

آوردنــد آقای نداف شــاهد اســت حســابی کتــک خورده

به این نکته اشــاره میکند .انقالب هم رهبر میخواهد،

من حدیثی خواندند هــر گاه عالمی در مــزاری پا بگذارد

حاج آقا آمده بودند .غیر از شــیعهها و ترک زبان  ،کردها

و حــاج رضــا ســراج را بودند آقــای حــاج جواد ســپهری،

نفر مــا را در یک اتــاق انداختنــد .چشــمانمان را آنجا باز

بودیــم  19نفــر خوردنــد حــاج آقــا نخــورد .گفتم آقــا جان

خداوند عذاب را از آن مزار بر میدارد و شما اینجا آمدید

و اهل ســنت همــه با ســند خانــه و مغــازه آمــده بودند و

ســیدرضا بــزاز و ...نیــز بودنــد .خالصــه از هــر صنفــی

کردنــد و همدیگــر را شــناختیم .نمــاز صبــح را بــا همــان

گفت من میل ندارم مال شاه که نمیشود خورد .ما باید

وی ادامــه داد :پــس نکتــه اول اینکــه چهل ســالگی

خیلی به نفع اموات این قبرســتان شــد ایشــان با اشک

میگفتند شنیدیم سیدی را اینجا گرفتهاند آمدیم سند

گرفتــه بودنــد .در همــدان شــش کالنتــری در  6خیابان

ســر و صورت خونــی خواندیــم .بعــد از نماز پــدرم گفت:

نان حــال بخوریم مــا خوردیم .ظهر شــد نمــاز خواندیم

انقالب ،هنگامه بعثت انقالب است نه هنگامه فرتوتی،

در چشــمانش حدقه زد و گفت :این مــال زمانی بود که

بگذاریــم آزادش کنیــم .آن قاضــی مــن را که دیــد گفت

بود .کالنتری  4در خیابان شــورین (شهدا) قرار داشت.

محمدحســن اینکــه آمد خانــه مــا ،حمله کرد کــی بود؟

با پیــت حلبی بــاز عــدس پلــو آوردنــد .حاجآقا نخــورد آقا

پیــری و کهنســالی .اینهــا را دشــمن دارد القــا میکنــد

شهدا نبودند اآلن با وجود شهدا جایی برای ما نیست.

شما عذرخواهی نکن و ننویس من پشیمانم (عذر یعنی

ســرگرد کازرونی رییس آن کالنتری بود که او گروه حدید

گفتــم ســرگرد کازرونی بود فرمــود امــروز تاریخ بــزار بعد از

بهرامی هم ســن حاج آقا بود فرمود بخور مال شــاه کدام

که چهــل ســالتان شــد گفــت خداحافــظ برویــد تــازه ما

وی در مــورد دســتگیری خــود و پــدرش گفــت :در

من خطا کردم) بنویس من کاری نکردم و من تو را تبرئه

شلیک کشت.

نماز از خدا خواســتم تا چهل روز نشــده اینکــه قلب ما را

است مال خودمان است .حاج آقا فرمود حاال که نمردم

چهــل ســالمان شــده مثــل پیامبــران بــه همــه ملتهــا

تاریــخ  ، 1357/2/1مــا بــه دیــدن علمــای تبعیــدی

میکنم ولی چند شــب بمان که نگن توطئه و تبانی بود

وی ادامــه داد :شــب اول آبــان بــه منــزل مــا حملــه

شکســت و به درد آورد ،خــدا قلبــش را به درد بیــاورد .از

دم عصــری کــه شــام آوردنــد یک بســتهای بــه مــا دادند

میخواهیم رسالتمان را ابالغ کنیم .مثل همین پیامی

میرفتیــم (کردســتان) شــب جمعــه مــا را در بانــه

که حضرت آقا به دانشجویان اروپا دادند.

شناســنایی کردنــد ظهــر جمعــه مــا را در نقده دســتگیر

کال من  10روز آنجا بودم و آزاد شدم.
ً

کردنــد .مــن هــم بعــد از آن دســتگیری اول تمهیداتــی

آبــان تا تــرور کازرونــی  38یا  39روز طول کشــید .ســرگرد

بــاز کردیــم در آن نان لــواش با مغــز بــادام بود مــادر حاج

کازرونــی بــا ماشــین داشــت بــه ســمت منــزل میرفت و

آقا گفته بود پســر من از این غذاها نمیخــورد برایش مغز

رییــس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی اســتان

کردنــد (اعضــای گــروه پایــداری) آقــای حــاج حمیــد

خانه ایشــان در بلوار کاشــانی بــود ،گــروه حدیــد او را به

بــادام ببرید ،غذای خــودش را بخورد نگاهی بــه نان کرد

همدان اظهار کرد :ما در دوران دفاع مقدس ،نیروی ما

حامیــان کــه شــوهر خانــم طالبیــان بــود بــه صــورت

رگبــار بســتند و جلوی مســجد میــرزا لط ـفاهلل دقیقا تیر

و نگاهی به آقــای بهرامی گفت آقــای بهرامی دیدید خدا

در مقابل عراق بود آنها  40-30کشور آمده بودند ولی در

افتخــاری راننــده حاجآقــا بــود و ایشــان را بــه روضــه و

بــه قلبش خــورده بــود و همانجــا نابــود شــد .او در این

رساند؟ یک دانه هم بادام به همه ما داد بقیه را خودش

جبهه مدافعان حرم دیگه ایرانی نبودند لبنانی هم بود

مــدارس میبــرد بــه ایــن دلیــل کــه آن زمــان خانمهــا

شــهر خیلی جنایت کرد و تنها ســرگردی بود کــه ترورش

نگه داشت و مبتال به غذای حرام زندان هم نشد.

از افغانســتان هم آمــده بودند از عــراق هم بودنــد و این

بیحجاب در تا کســی بودند و پدر من هم نمیخواست

کردنــد .او ارا کــی بــود جنــازهاش را بــه ارا ک میبردند در

یعنی پیروزی گفتمان انقالب اسالمی.

با آنها در تا کسی بنشــیند .آقای حامیان یک بنز  180که

وســط جاده ماشــین حامل جنــازهاش تصــادف کرده و

بعدها شــد یک بنز  190قرمز رنگ ما با آن با ســه نفر دیگر

جنازهاش هم (وسط راه) سوخت.

هم مردم و هم خط فکری و مکتب.

وی بیــان کــرد :بــه کــوری چشــم دشــمنان علیرغم
خواســته جــان بولتــون کــه گفــت نگذاریــد مــردم چهل

دادگاهمان رسید.

غالمحســین بهرامی بود که اآلن تهران در بستر بیماری

رفتیم و ما را گرفتند.

هم بســته بودند فقط وقت تفریح و خنــده بود .خالصه
 سرنوشت سرگرد کازرونی

آن یک هفتــه خیلی در زنــدان صفا کردیم .جالب اســت
برایتان بگویم شبی که ما را گرفتند وقتی صبح ،صبحانه

 چهلسالگی انقالب در همدان
رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی اســتان

وی گفــت :در زندان پادگان محا کمات شــروع شــد.

همــدان در بحــث برنامههــای چهلمیــن ســال انقالب

ســالگی انقالبشــان را جشــن بگیرنــد ،مــا داریــم جشــن

خالصــه مــا را گرفتنــد .زمانــی بــود کــه فضــای بــاز

 20نفر را محا کمه کردنــد .این مدت هم یک هفته طول

در اســتان همــدان گفــت :در ایــن راســتا جلســاتی

میگیریــم در کمــال عــزت و عظمــت بــا همــه کمبودها،

سیاســی ایجاد شــده و ســاوا ک در حال انحالل بــود .ما

کشــید خدا بیامرزه آقای محقق در مســجد جامعه منبر

در همــدان برگــزار شــده اســت یــک جلســه شــورای

کاســتیها و کــم لطفیهایــی کــه اســت .البته انشــاءاهلل

را تحویل شــهربانی نقده دادند .دو ســه شــب آنجا از ما

رفته بــود ،مــردم اجتمــاع داشــتند کــه  20نفــر را زندانی

راهبــردی تحت این عنــوان در اســتان به ریاســت امام

این مشکالت هم برطرف میشود.

بازجویی کردنــد .به احتــرام حاجآقا ما را به بازداشــتگاه

کردند ما خواســتار آزادی آنها هســتیم بعد از محا کمات

جمعــه محتــرم و معاونــت اســتاندار تشــکیل شــده و

ندادنــد ،تــوی اتــاق شــهربانی بازداشــت کردنــد آقــای

ما را به پایگاه نــوژه بردند آنجــا اول نفر لیدر حــاج آقا بود

چندیــن چنــد جلســه دیگــر هــم برگزار شــده اســت .در

حامیــان را بــه بازداشــتگاه دادنــد .مــن و پــدرم در اتــاق

هم از نظر علمی و هم از نظر ســنی و من پیش حاج تقی

هــر اســتانی جمعــه  23کارگــروه تعریف شــده هــر کدام

چیده بــودم که همســایه را موقع دســتگیری خبر کنم و

نشســته بــودم .گفتم مــا را کجــا میبرنــد گفــت میبرند

از کارگــروه وظایفــی بــه عهــده دارد .یکــی از کارگروهها،

بقیه هم کمک کنند که به این حرفها نرســید .ساعت

که ســر به نیســتمان کننــد .دادگاه نظامی درســت کرده

کارگــروه مراســم اســت کــه مســئولیت آن بــه عهــده

 2شــب ،ســرگرد کازرونی با نیروهایش به منزل ما حمله

بودند که اینهــا را ببرید کردســتان ،هلیکوپتــر آماده بود

شــورای هماهنگــی اســت و از  12بهمــن برنامههــا

رییــس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی اســتان

کردند و من بــا آنها درگیر شــدم .حاج آقا بــه حیاط آمد و

و حاجآقــای ما نفــر اول پیــاده شــد .آقــای عینالقضات

شــروع میشــود .در روز  12بهمــن رژه تا کســیرانان و

گفت چه خبرتان اســت؟ بیســیم کازرونی را از دستش

معاون ســابق دادســتانی همدان بود ،در همان ساعت

آمبوالنسها و موتورســوارها تا ســاعت  9:30روز جمعه

آنجــا رســید و حاجآقــا را برگردانــد دوبــاره ســوار ماشــین

از میدان تا چهارراه شــریعتی و به ســمت حسینیه امام

شد ما هم ســوار ماشــین بودیم با اتوبوس ما را به زندان

(ره) را داریم .در حســینیه همراه با موزیــک از جمعیت
با چای و شــربت و شــیرینی و گل اســتقبال خواهد شد
و گروه ورزشــی هــم آنجــا ورزش رزمــی انجــام میدهد.

 دستگیری اول سید حسن فاضلیان و پدرش
حجتاالســام فاضلیــان پیرامــون خاطراتــش از

شــهربانی بودیــم .از آنجــا خوشــبختانه پرونــده مــا بــه

انقــاب  57گفــت :بنــده در آن زمــان  20ســاله بــودم.

ســوا ک نرفــت ،پرونــده مــا را بــه دادگســتری دادنــد.

 دســتگیری  20نفــر از مبارز یــن در آبــان  57در

در کتــاب اســناد انقــاب بــه روایــت ســاوا ک که در ســه

سیاس ـیها را تا آن زمــان به ســاوا ک میدادنــد .ولی آن

همدان

جلــد منتشــر شــده ،صفحاتــی از ایــن ســه جلــد مربوط

زمــان به خاطــر فضــای باز سیاســی مــا را به دادگســتری

به مبارزیــن قبــل از انقالب بــود که نــام بنده و پــدرم نیز

دادند .من تحویل زندان شــدم .اعالمیههای امام را به

همــدان پیرامــون بازداشــت دوم خــود گفت :آبــان ماه

آورده شــده اســت .ما در خدمت پدر بزرگوارمان بودیم،

خطه کردســتان برده بودیم مقــاالت و جزوههایی علیه

 57بــود .شــور انقالبی بــه اوج خــودش رســیده بــود .ما

گرفت و به زمیــن زد و شکســت .از خانه ما تا مســجد راه

شاه و رژیم با ما بود .پشت ماشــین پر بود .در روزنامهها

هم مثل همــه مــردم راهپیمایــی میرفتیــم .دولت هم

ماشــین نبود وحشــت کردند و شــروع به زدن مــا کردند

وی افــزود :حضــرت ابــوی مــا از ســال  42بــا حضرت

نوشــتند نیروهــای ژاندارمــری نقــده ســه نفــر متهــم بــه

داشــت یکییکــی عــوض میشــد هویــدا رفــت ،شــریف

عینک حاج آقا شکست چشــم و پلکش پاره شد و خون

قهرمان برگرداندند .آنجا هم یکی دو شب ماندیم و ما را

امــام همراه بودنــد .با آی ـتاهلل مدنی که به همــدان آمد

اســامی  .1ســید محمــد حســن فاضلیــان.2 ،ســید رضا

امامــی آمــد ،شــریف امامیرفــت ،آمــوزگار آمــد ،آمــوزگار

به روی ســر و لباس ایشــان ریخت .دهنمان را بســتند و

دوتا دوتا می آوردند ساوا ک و آنجا آزادمان کردند.

همــراه بودنــد و از یــاران و همرزمــان شــهید بودنــد ،بــه

فاضلیــان و  .3محمــد حامیــان بــه علــت پخــش اوراق

رفــت ،ازهــاری آمــد ،ازهــاری رفــت ،بختیــار آمــد ،زمان

ما را از محلــه مالجلیل به محــل فعلی هتــل آرین که آن

طــوری که وقتــی ما بــه خدمت حضــرت آی ـتاهلل فاضل

مضره دســتگیری و تحویل شهربانی شــدند .دو سه روز

ازهــاری ارتش یــک اعالمیــه صادر کــرد که آشــوبگرهای

موقــع شــهربانی بود(هتــل آریــن آن زمــان بــه شــهربانی

بزرگ رســیدیم و پدر بنده دنبــال کتابــت اذن اجتهاد از

دیگه مــن را تحویل زنــدان دادند حــاج آقا و راننــده آزاد

شــرور را بگیرنــد .بعــداز  6مــاه از دســتگیری اول مــن

اجــاره داده بودنــد) بردنــد .در زیرزمیــن آنجا مــا تا صبح

دستگیر شدیم ،زندان رفتیم ،کتک خوردیم و....

برنامههــای شــاخصی هــم امســال داریــم از جملــه
  چرا حاج رضا فاضلیان غذای زندان را نخورد
وی ادامــه داد :یــادم هســت در آن زمــان مــا 20

برادر بسیجی جناب سرهنگ علی بقایی

جناب سرهنگ علـــی بقــایـــــی

فرمانده محترم سپاه ناحیه همدان

فرمانده محترم سپاه ناحیه همدان

انتصاب شايســته جنابعالــی را صميمانه تبريک و تهنیــت عرض نموده
ب ســرهنگ حســن برزگــر  در طــول تصدی
و  از خدمــات شایســته جنا 
این پست تقدیر و تشــکر میکنیم .توفيقات  روزافزون شما عزیزان را از
خدواند متعال مسئلت مینماييم.

انتصــاب شايســته جنابعالــی را تبريــک و تهنیــت عــرض نمــوده و  از
ب ســرهنگ حســن برزگــر  در طــول تصــدی ایــن
خدمــات ارزنــده جنــا 
پست تقدیر و تشــکر میکنیم .از ایزد منان توفیق و سربلندی روزافزون
برای هر دو بزرگوار را مسئلت مینماییم.

پایگاه مقاومت شهید یوسفی (مهدیه)

سازمان بسیج فرهنگیان سپاه انصار الحسین؟ع؟ استان همدان

بزرگداشــت آقای ســیدعباس همراهیان به عنوان خیر
و واقف .این برنامه در روز  11بهمن انجام میشود.

