
فصل اول
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ّول
س ا

در

نعمت  بزرگ ترین  را  امنّیت  ــ  دیگران  برای  هم  خود،  برای  هم  ــ  اسالمی  جمهوری   …«
الهی می داند و برای حفظ امنّیت خود می ایستد و دفاع می کند؛ این همیشه باید آویزٔه گوش 
مسئوالن نیروهای مسلّح باشد: حفظ امنّیت کشور، حفظ امنّیت مرزها، حفظ امنّیت عمومِی 

زندگی مردم، چیزهایی است که به عهدهٔ مسئوالنی است که در این زمینه فّعال اند… .
هیچ  بدون  مهاری،  هیچ  بدون  که  آمریکاست  رژیم  دنیا  در  تهدید  مایٔه  بزرگ ترین  امروز   …
و  می کند  بی وجه  دخالت های  بداند،  الزم  که  کجایی  هر  در  دینی ای،  و  وجدانی  پایبندِی 

دخالت های نا   امن کننده از او سر می زند؛ آمریکا دنیا را نا   امن کرده است… .«

حضرت آیت الّلٰه خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی  ۱۳۹۴/۰۱/۳۰
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فعالیت )1(
به صورت گروهی در طول یک هفته اخبار سراسری صدا و سیمای جمهوری اسالمی یا عنوان 
در کشورهای  نا  امنی  نمونه های  و  موارد  کنید.  پیگیری  را  روزنامه های رسمی کشور  خبرهای 

مختلف را طبقه بندی و به صورت جدول زیر به کالس ارائه کنید.

نام کشورردیف
منبع خبر و
تاریخ  انتشار

موارد و موضوع
 نا  امنی

سطح نا  امنی

جهانیمنطقه ایملیمحلیخانوادگیفردی

امنیت
مفهوم  است.  خطرات  با  رویارویی  برای  آمادگی  نیز  و  حمله  یا  تهدید  هرگونه  از  دوری  امنیت، 
و  )زمان ها  موقعیت ها  برخی  در  امنیت  که  معنا  این  به  دارای شدت و ضعف است.  و  نسبی  امنیت، 
مکان های مختلف( در ذهن افراد ارتقا یا کاهش می یابد. حال اگر کشوری علی رغم وجود تهدیدهای 
مختلف همچنان با مقاومت شرایط امنیتی مناسبی را حفظ کرده باشد، امنیت در آن کشور پایدار است. 
با همکاری  امر  این  که  بخشید  ارتقا  را  آن  باید سطح  همواره  پایدار  امنیت  به  برای دستیابی  بنابراین 

مسئوالن و مردم محقق می شود.

!قبل از آغاز درس، حتماً فیلم آموزشی مربوط به درس  را ببینید. 



فعالیت )2(

با توجه به ستون اول جدول، ستون دوم آن را کامل کنید.

کشور دارای امنیت ناپایدارکشور دارای امنیت پایدارردیف

وضعیت اقتصادی مطلوب1
)نظام تولید، توزیع و مصرف(

........................................

........................................

........................................

2
خدمات اجتماعی مناسب

)بهداشت و سالمت، آموزش و رفاه 
اجتماعی(

........................................

........................................

........................................

3
وضعیت فرهنگی مناسب

)سبک زندگی، هنر، آداب و رسوم 
و…(

........................................

........................................

........................................

وضعیت خوب نظامی و امنیت 4
اطالعات

........................................

........................................

........................................

45

همٔه مردم کشور، از جمله ما دانش آموزان در برقراری امنیت، افزایش سطح امنیت و پایداری 
آن سهیم هستیم و تالش می کنیم در همٔه زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، کشوری 

امن داشته باشیم.
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امنیت مّلی
تهدیدات داخلی و خارجی  برابر  از ارزش های حیاتی خود در  برای حفاظت  ملّت  توانایی یک 
را امنیت ملّی می گویند. ارزش های حیاتی کشور ما شامل: حفظ ارزش های دینی و ملّی و هویت 

فرهنگی حفظ سرزمین و استقالل سیاسی و اقتصادی می باشد.
امروزه جمهوری اسالمی ایران از معدود کشورهایی است که در منطقٔه جنوب غرب آسیا و در 

سایٔه مستحکم نیروهای مسلّح کشور احساس امنیت می کند.

فعالیت )3  (

ازبکستان
ترکمنستان

گرجستانقزاقستان روسیه 
ارمنستان

ترکیه جمهوری آذربایجان
دریای خزر 

جمهوری اسالمی ایران افغانستان

پاکستان

دریای عمان

عمان

اقیانوس هند

امارات 
متحده عربی

قطر

یمن

خلیج فارس

عربستان سعودی

دریای سرخ

بحرین

اریتره

اتیوپی

سودان

مصر

اردن

فلسطین اشغالی عراق
لبنان

سوریه

دریای سیاه

دریای مدیترانه

کویت

به نقشٔه ایران و کشورهای جنوب غرب آسیا توجه کنید. برای پاسخ دادن به سؤاالت صفحٔه 
بعد تحقیق کنید.
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  برداشت خود را از وضعیت امنیتی در غرب آسیا به ویژه کشورهای همسایه )عراق،  ۱
افغانستان و پاکستان( در کالس مطرح و بحث کنید.

  تحقیق کنید کشور آمریکا در کشورهای غرب آسیا بخصوص اطراف ایران چه تعداد  2
پایگاه نظامی دارد؟ علت این امر چیست؟
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بیشرت بدانید )1(

افراد و گروه های بسیاری در کشور در حال فعالیت و تالش اند تا ما در محیطی امن و به دور 
از ترس، استعدادهای خود را شکوفا سازیم و در مسیر رشد و تکامل الهی حرکت کنیم. برخی از 

این افراد جان و سالمتی خود را در راه دفاع از ارزش های حیاتی کشور ایثار کرده اند.
مأموریت برخی از بخش های فعال در عرصهٔ حفاظت و برقراری امنیت کشور

آرم/ نشانیگان/ واحد مسئولموضوع مأموریتردیف

زمینی 1 مرزهای  از  حفاظت 
کشور

ـ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران
ـ مرزبانی ناجا

2
برقراری امنیت مرزهای آبی 
کشور )خلیج فارس، دریای 

عمان و دریای خزر(

ـ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ـ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

از 3 حراست  و  حفاظت 
مرزهای هوایی کشور

ـ قـرارگاه پدافند هـوایی خـاتم االنبیاء 
ـ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

انقالب  پاسداران  سپاه  هوافضای  نیروی  ـ 
اسالمی ایران

حفظ امنیت داخلی کشور4
ـ وزارت اطالعات

ـ پلیس اطالعات و امنیت عمومی ناجا
ـ سازمان بسیج مستضعفین

و 5 سایبری  امنیت  حفظ 
حفاظت از فضای مجازی

ـ سازمان پدافند غیرعامل
ـ پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات

 )پلیس فتا(

و 6 پروازها  امنیت  حفظ 
فرودگاه های کشور

ـ سپاه حفاظت هواپیمایی
ـ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
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صلح
پیامبر گرامی اسالم  از سوی خداوند پیام آور صلح و رحمت است و جمهوری اسالمی ایران با الهام 
ازآیات قرآن و رفتار و گفتار پیامبر اسالم خواستار دوستی و ارتباط با همٔه کشورهایی است که به حقوق دیگران 
تجاوز نمی کنند، خوی استعمارگری ندارند و در امور داخلی سایر کشورها دخالت نمی کنند. در صورت پایبندی 

همٔه کشورها به این اصول، امنیت جهانی به وجود می آید و بین کشورها دوستی و آرامش برقرار خواهد شد.

تهدید 
در کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم با مفهوم تهدید آشنا شدیم. یکی از حربه های دشمن تهدید است. 
در این روش دشمن سعی می کند با ترساندن یک ملّت از راه های مختلف، برنامه و نظر خود را بر آنها 

تحمیل نماید.

انواع تهدید
 تهدیدات اقتصادی: در این نوع تهدیدات، قدرت های سلطه گر با تحمیل  اعمال و برنامه هایی  ۱
سعی در تحت فشار قرار دادن برنامه اقتصادی کشور دارند. برخی از تهدیدات اقتصادی عبارت اند 

از:
ــ تحریم فروش کاالهای مهم

ــ تهدید شرکت های بزرگ بین المللی برای عدم سرمایه گذاری و ارائه خدمات به کشور 
ــ مسدود کردن اموال و دارایی های ملت ایران در بانک های خارجی
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 تهدیدات سیاسی: این تهدیدات شامل رفتارها و اعمالی می شود که علیه منافع سیاسی کشور  2
است و می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ــ وارد کردن اتهامات سیاسی بی اساس مثل حمایت از تروریسم
ــ تبلیغات منفی و گسترده علیه ملت ایران از طریق رسانه ها

ــ سخت گیری های بی مورد و ایجاد مشکل برای شهروندان ایرانی برای سفر به سایر کشورها
 تهدیدات نظامی: این تهدیدات شامل رفتارها و اعمالی می شود که امنیت ملی کشور ما را به  ۳

خطر می اندازد و می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:
ــ ایجاد پایگاه های نظامی در کشورهای همسایه

ــ عدم فروش تجهیزات نظامی مورد نیاز به کشورمان
این نوع تهدیدات شامل رفتارها و اعمالی می شود که باورها، ارزش ها،   تهدیدات فرهنگی:  ۴
ماهواره ای،  شبکه های  طریق  از  و  می دهد  قرار  هجوم  مورد  را  ملت  یک  فرهنگ  و  رسوم  آداب، 

شبکه های اجتماعی، بازی های رایانه ای و… صورت می پذیرد.

فعالیت )4(
با وجود همٔه تهدیدها وضعیت امنیت کشورمان را چگونه ارزیابی می کنید؟

حفاظت از اطالعات کشور
امروزه دشمنان از هر راهی برای تحت فشار قرار دادن کشور ما استفاده می کنند؛ بعضی از این 

شیوه ها عبارت اند از: 
فتنه انگیزی، ایجاد تفرقه بین مردم و مسئوالن، دستیابی به شبکه های اطالعاتی، جذب نخبگان و 
تحریم های اقتصادی که با رهبری حکیمانه و هوشیاری مردم، یکی پس از دیگری نقش بر آب می شوند.

علمی،  نخبگان  از  اطالعات  کسب  نیازمند  خود  ضدامنیتی  برنامه های  پیاده سازی  برای  دشمنان 
مردم  عموم  سایر  و  مسلح  نیروهای  کارکنان  مناصب حساس،  در  افراد شاغل  و  اجتماعی  فرهنگی، 
می باشند. عالوه بر این، اطالعات نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی ما دارد؛ لذا حفاظت از آن 

ضروری و یکی از عوامل مهم در حفظ امنیت فردی و ملّی است.



1011

برخی از وظایف حفاظتی که بر عهدهٔ شماست یا در آینده به شما سپرده خواهد شد:

شرح مأموریتموضوع مأموریتردیف

حفاظت گفتار1
رازداری، سکوت، کم حرفی، تفکر قبل از سخن گفتن، کلی گویی، ساده  زیستی 

و گمنامی

حفاظت اسناد2
انهدام  و  جعل  افشا،  از  جلوگیری  اسناد،  به  غیرمجاز  دسترسی  از  جلوگیری 
اسناد، محافظت از اسناد مکتوب، فیلم، نوارهای صوتی، عکس ها، نقشه ها، لوح 

فشرده و حافظه های جانبی و سیار

3
حفاظت سالح، 

تجهیزات و مهمات

مقابله با تهدیدات طبیعی مهمات مثل رطوبت، نور، حرارت و …، مقابله با تهدیدات 
افراد  به  سالح  واگذاری  انفجار،  خراب کاری،  سالح،  سرقت  مثل  مصنوعی 

غیر مجاز

حفاظت فیزیکی4
شناسایی و کنترل ورود و خروج اشخاص و وسایل به اماکن و تأسیسات به منظور 

جلوگیری از تعرض، سرقت و آتش سوزی و …

حفاظت مخابرات5
حفظ امنیت انتقال پیام، جلوگیری از شنود، جاسوسی تلفنی، نقطه یابی به کمک 

تلفن همراه، اختالل و قطع ارتباط مخابراتی

بیشرت بدانید )2(
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مقتدرانه  کامالً  خود  از  دفاع  در  است  داده  نشان  است،  کرده  ثابت  اسالمی  »جمهوری 
عمل می کند، در نهایت اقتدار، همه ملت مثل یک مشت مستحکم گرد می آیند و در مقابل 
متجاوز، در مقابل مهاجم غیرمنطقی می ایستند، در دفاع ملت ما یکپارچگی کامل دارند و 

خود را آماده نگه می دارند.«
 
حضرت آیت اللّٰه خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

وم
س د

در



!فیلم شماره 1 درس 2 )اقتدار دفاعی( را ببینید.

دفاع، جزئی از هویت یک ملت زنده است.
                                                                                            حضرت آیت اللّٰه خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی

1213

اقتدار چیست؟
رسمیت  به  قدرت  و  توانمندی  شدن،توانستن،  توانا  معنی  به  اقتدار  فارسی  فرهنگ نامه های  در 

است. آمده  شده  شناخته 
اقتدار یعنی فرد یا حکومت از چنان مقبولیتی برخوردار باشدکه نظر او در موضوع یا مسائلی که 
پیش می آید، حرف آخر باشد و دیگران از او اطاعت کنند. منابع اقتدار شامل قدرت نظامی، سیاسی، 

اقتصادی، علمی و فرهنگی است. 

حفظ روحیه انقالبی گری 
به خصوص درجوان ها

علم پیشرفته و روزافزون

اقتصادقوی و مقاوم

و  قوی  اقتصاد  است:  اینها  ملّی  اقتدار  اساسی  عامل  سه 
مقاوم، علم پیشرفته و روزافزون، و  حفظ روحّیٔه انقالبیگری 
در همه بخصوص در جوان ها؛ اینها است که می تواند کشور 

مأیوس خواهد شد. دشمن  آن وقت  کند؛  را حفظ 

دریاچه ارومیه

تنب بزرگتنب کوچک
بو موسی

خلیج فارس

اقتدار دفاعی



!فیلم شماره 3 درس 2 را  ببینید.

1213

فعالیت )1(

دربارهٔ هر یک از منابع اقتدار چند نمونه ذکر کنید. 

نمونه هانوع اقتدارردیف

نظامی1
ساخت سامانه های موشکی و فضایی 

...............................................................................

...............................................................................

سیاسی2
مردم ساالری دینی 

...............................................................................

...............................................................................

اقتصادی3
تولید محصوالت کشاورزی

...............................................................................

...............................................................................

علمی و 4
فناوری

سلول های بنیادین 
...............................................................................
...............................................................................

فرهنگی5
فرهنگ عاشورایی

...............................................................................

...............................................................................
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اقتدار دفاعی 
در دوران قبل از پیروزی انقالب اسالمی امور نظامی و دفاعی کشور عزیز ما در جهت اهداف، منافع 
و سیاست های استعماری بیگانگان بود به طوری که به نیروهای مسلح ما حتی اجازه نمی دادند به قطعات 
تسلیحات پیشرفته دست بزنند  و آمریکا با اعزام حدود 45000 مستشار نظامی اداره امور ارتش را در 

اختیار گرفته و هر گونه ابتکار و خالقیت را از نیروهای داخلی سلب کرده بود.
بعد از پیروزی انقالب شرایط متحول شد و تحوالت چشمگیری خصوصاً در مقطع دفاع مقدس 
نتیجه آن شکل گیری صنایع دفاعی بود.  پدید آمد. جنگ تحمیلی واقعیت هایی را تحمیل می کرد که 
بسیاری از سالح هایی را که قبل از انقالب نه تولید می شد و نه اجازه تولید آن را می دادند از رهگذر 
جنگ و تحریم اقتصادی و با طراحی مهندسی معکوس در داخل توسط نیروهای متخصص مؤمن و 
انقالبی نظیر شهید حسن طهرانی مقدم، پدر موشکی ایران، شکل گرفت. هر قدر فشارها بیشتر شد 
خودباوری صنعت دفاعی بیشتر متبلور گردید. هم اکنون جمهوری اسالمی از بزرگ ترین توان و قدرت 
بازدارندگی موشکی برخوردار است که از یک طرف تماماً بومی و از سوی دیگر تحت اختیار نیروهای 

داخلی قرار دارد و با هزینه اندک این همه امکان فراهم شده است.

شهید حسن طهرانی مقدم )پدرموشکی ایران(: 
فقط انسان های ضعیف به اندازه امکاناتشان کار می کنند.
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فعالیت )2  (
با استفاده از منابع معتبر نقش شهید حسن طهرانی مقدم را در پیشرفت و توسعه صنایع 

نمایید. ایران بررسی و در کالس ارائه  موشکی 

دستاوردهای دفاعی

هدف اصلی از تولید سالح در جمهوری اسالمی ایران دفاع و مقابله با دشمنان زورگوست.
حضرت آیت اللّٰه خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی

داخلی،  تولید  استقالل،  خود کفایی،  همچون  محورهایی  بر  اسالمی  ایران  دفاعی  سیاست های 
بازدارندگی، تأمین امنیت منطقه و...استوار است. فناوری های پیشرفتٔه دفاعی ما در حوزه های ساخت 
موشک، سالح و مهمات، خودروهای زرهی، صنایع هوایی و فضایی، مخابرات و...چشمگیر است.

فعالیت )3  (
تولید تجهیزات دفاعی توسط متخصصان ایرانی چه تأثیری در تعامالت سیاسی ما در جهان دارد؟

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................
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صنایع هوایی

نمونه هایی از دستاوردهای داخلی که مظهر اقتدار دفاعی میهن عزیز ما هستند عبارت اند از:

صنایع موشکی: )ایران جزو٦ قدرت موشکی جهان(
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صنایع دریایی

صنایع زمینی
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فعالیت )4(
با استفاده از منابع معتبر )مانند سایت وزارت دفاع و…( یکی از تولیدات داخلی معرفی شده در 

این درس یا موارد دیگری را به دلخواه انتخاب و دربارٔه قابلیت های آن تحقیق کنید.
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.................................................................................................................
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فصل دوم



وم
س س

در

»به جمهوری اسالمی، که ثمره خون پدرانتان است تا پای جان وفادار بمانید و با آمادگی خود 
و صدور انقالب و ابالغ پیام خون شهیدان، زمینه را برای قیام منجی عالم و خاتم االوصیاء و 

 االولیاء حضرت بقیة اللّٰه روحی فداه فراهم سازید.«
( اردیبهشت ماه ۱۳65 حضرت امام خمینی )



انقالب اسالمی

فعالیت )1(

مفهوم شعار »  استقالل، آزادی، جمهوری اسالمـی « را از دیدگـاه حضرت امام خمینی  
و مقام معظم رهبری بحث و بررسی کنید.

ضرورت دفاع از انقالب اسالمی 
ایدئولوژی  دارای  و  روز  شرایط  با  متناسب  و  جامع  دینی  عنوان  به  را  اسالم  اسالمی،  انقالب 
سیاسی عرضه كرد و با صدور معنویت به جهانیان، چهرٔه واقعی اسالم ناب محمدی را ارائه كرد. 
به عالوه با ارائه الگوی عملی و نظری از جمهوری اسالمی و نیز ترغیب مسلمانان به همگرایی و وحدت 
اسالمی، توانست هویت سیاسی و دینی جدیدی بر اساس ارزش های دینی به مسلمانان ببخشد و با زنده 

انقالب اسالمی ایران پدیده ای نوظهور در قرن حاضر است که به رهبری امام خمینی   تحولی 
شگرف در ایران، منطقه و جهان پدید آورد.

21
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نگه  داشتن حضور مردم در عرصه های مختلف انقالب، زمینه مشاركت و حق تعیین سرنوشت مردم را 
فراهم كند. 

همچنین انقالب اسالمی با اهتمام به استقالل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی و بیداری جهان 
اسالم، پیام خویش را مبنی بر ساختن دنیایی امن توأم با صفا و صمیمیت برای انسان ها ارائه و زمینه ای 
را فراهم كرد كه انسان ها بتوانند با بهره مندی از معنویت، استقالل و آزادی، توجه به خدا، بر اساس 

تعالیم مبتنی بر فطرت پاک بشری دنیایی پر از صلح، عدالت و معنویت را رقم زنند. 

انقالب اسالمی تاکنون چه دستاوردهایی داشته است؟
  استقالل در تصمیم گیری، حفظ تمامیت ارضی کشور و رساندن ایران به عّزت و کرامت الیق  ۱

خود
  ارتقای جایگاه ایران در جهان، صدور شعارهای انقالب و الهام بخشی به حق طلبان عالم 2

  گسترش آزادی های عمومی، تشویق جوانان به آزاداندیشی و طرح آزاد مباحث ۳
  گسترش برخورداری های عمومی و امکانات ماّدی )در مقایسه با پیش از انقالب و کشورهای  ۴

هم تراز(
  پیشرفت در معنویات و امکان سیر تکاملی در فضای انقالب 5

  گسترش عدالت اجتماعی     6
  اهتمام به مبارزه با فساد و برخورد با عوامل فساد 7

  توان ایستادگی در برابر زور گویان و سلطه طلبان جهانی 8
  رشد علمی و صنعتی ۹

فعالیت )2(

دستاوردهای انقالب اسالمی و روش حفظ آن را بررسی و در کالس ارائه کنید.
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گام دوم انقالب اسالمی: استمرار و تحقق آرمان های انقالب

انقالب کبیر اسالمی ایران چهلمین سالگرد پیروزی خود را در 22 بهمن 1397 پشت سر گذاشت. 
تبیین  به  این راه روشن،  ادامٔه  برای  و  انقالب«  »بیانیٔه گام دوم  با صدور  انقالب اسالمی  رهبر حکیم 
برای  به منظور »جهاد بزرگ  دستاوردهای شگرف چهار دهٔه گذشته پرداخت و توصیه هایی اساسی 

ساختن ایران اسالمی بزرگ« ارائه فرمود.
بیانیٔه گام دوم انقالب؛ ریل گذاری والیت برای َاقدام نسل جوان است. جوانان عزیز باید باور کنند 

که الزم است خودشان بار مسئولیت را بر دوش بگیرند.
هفت حوزۀ نقش آفرینی و جهاد ملت ایران در گام دوم انقالب عبارت است از:

 علم و پژوهش ۱
به حد باالی علمی و  با رسیدن  به قلٔه پیشرفت و پیشتازی در جهان امروز جز   بی تردید رسیدن 
پژوهشی در  علوم مختلف و مرزهای دانش ممکن نیست. رهبر انقالب اسالمی یکی از مراحل جهاد 

را در کشور به جهاد علمی و پژوهشی اختصاص داده اند. 
 معنویت و اخالق 2

یکی دیگر از گام های بلند ملت ایران برای تحقق تمدن  نوین اسالمی، جهاد و تالش همه جانبه برای 
تربیت اخالقی و معنوی خود، خانواده و جامعه است. اگر مردم بتوانند در این جهاد عظیم پیروز شوند 
و معنویت و اخالق را در جامعه نهادینه سازند، ایران اسالمی حرکت رو به رشد خود را شتابان تر در 
سایٔه مهر و همراهی مردمش تجربه خواهد کرد و به عنوان الگوی الهام بخش جهانی در میان همه ملل 

محبوب خواهد شد.
  اقتصاد ۳

تهاجمات دشمن  امروز محور حمالت و  ایران  آنچه در  انسان هاست.  تأمین زندگی  اقتصاد کانون 
قرار گرفته، اقتصاد و معیشت مردم این سرزمین است. برای آنکه بتوان تحریم های اقتصادی را فلج کرد 
و سفرهٔ مردم را گسترده و پربرکت ساخت، باید از الگوهای غربی و شرقی اقتصادی فاصله گرفت و با 
اجرایی سازی اقتصاد مقاومتی که بر حداکثری نمودن توان تولید داخلی و مصرف کاالی ملی تأکید دارد، 
ایران را به باالترین سطح پیشرفت جهانی رساند. البته ناگفته نماند که رشد اقتصادی و تبدیل شدن به یک 

قطب جهانی در این زمینه نیازمند جهاد خستگی ناپذیر یک ملت در کنار دستگاه های دولتی است. 
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4 عدالت و مبارزه با فساد

جهاد و عدالت دو مفهوم به هم پیوسته و وابسته اند. انسان ها و ملت های جهادی همواره در پی 
تحقق آرمان عدالت و مبارزه با فساد بوده اند؛ چرا که فساد در نقطٔه مقابل صالح و خیر است و اگر 
جامعه ای آلودٔه فساد و بی عدالتی شود، روی صالح و خیر را نمی بیند. بنابراین نباید این مهم را از یاد 
برد که انقالب اسالمی ایران بر پایٔه شعار عدالت شکل گرفته و همواره در پی مقابله با ظلم و ستم بوده 
است. برای آنکه کشور در حرکت به سوی آرمان حقیقی انسانیت موفق شود باید با همٔه مظاهر ظلم 
و فساد و تبعیض بجنگد؛ چه چهرٔه کفر و مبارزٔه علنی با حق را داشته باشد و چه نقاب نفاق بر چهره 

داشته و در ظاهر دوست وارد شده باشد.
5 استقالل و آزادی

 این دو شعار مهم انقالب اسالمی ایران، یکی دیگر از زمینه های جهاد ملت ایران است. بسیاری 
در داخل و از خارج کشور می کوشند، ایران را به کشوری وابسته و عقب مانده تبدیل کنند؛ کشوری 
که سرسپردٔه آمریکا و ایادی آن باشد، در مقابل ظلم سکوت کند و در هیچ زمینه ای در مجامع بین المللی 
ملت  این  آزادی طلبی  و  استقالل خواهی  روحیٔه  با  مسئله  این  باشد.  نداشته  اندیشه  و  رأی  استقالل 
سازگار نیست. ملّت ما در این عرصه نیز جهاد می کند و نمی گذارد احدی سبب وابستگی ایران عزیز 

به اجانب شود.
6  عزت ملی، روابط خارجی و مرزبندی با دشمن

در میدان بین المللی امروز باید مرزبندی ها را شناخت. باید دوست را از دشمن تمییز و تشخیص 
داد. برخی کشورها به واسطٔه دیدگاه الهی اسالم، هرگز با ایران دست دوستی حقیقی نمی دهند، بلکه 
مترصد و منتظر هرگونه فرصتی برای ضربه زدن به ایران اسالمی اند، اما برخی دیگر از کشورها آرمان 
با ما  انسانیت و عدالت را دوست دارند و سعی می کنند در این آرمان و هدف مقدس انسانی همراه 

باشند. 
در گام دوم انقالب اسالمی، تبدیل شدن ایران به یک کشور پیشتاز در جهان امری ضروری است. 
ایران اسالمی باید به الگویی موفق در همٔه زمینه ها با حفظ استقالل، عزت و آزادی بدل شود تا سایر 
کشورها ببینند که بدون پشتیبانی آمریکا و سایر دول مستکبر نیز موفقیت و سربلندی در جهان ممکن 

است.
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فعالیت )3(

بر مبنای بیانیٔه گام دوم انقالب اسالمی،  نقش دانش آموزان در تحقق گام دوم انقالب را 
بررسی کنید.
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 سبک زندگی 7
سبک زندگی همان روش و آئین زندگی افراد است. امری که با فرهنگ یک ملت گره خورده و 
نشان از روحیات و خلقیات آن ملت دارد. اسالمیت و ایرانیت دو روی سکٔه سبک زندگی اصیل در 
کشورند؛ به همین دلیل رهبر انقالب اسالمی بر الگوی اسالمی ــ ایرانی پیشرفت تأکید می کنند. دشمن 
با توجه به این مسئله می کوشد سبک زندگی ایرانیان را از این دو مؤلفٔه مذهبی و ملی، خالی کند و با 
القای خودتحقیری به مردم به ویژه جوانان، آنان را از افق های ارزشمند اسالمی و ایرانی دور کند و 
سبک زندگی غربی را جایگزین آن سازد. بنابراین دفاع همه جانبه از سبک زندگی اسالمی ــ ایرانی نیز 

از ضروری ترین جهادها برای ملت به ویژه جوانان امروز است.
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رم
چها

س 
در

بسیج در واقع مظهر عشق، ایمان، آگاهی، مجاهدت و آمادگی برای سربلند کردن 
کشور و ملت است.

فرمانده کل قواحضرت آیت الّلٰه خامنه ای



نیروی مقاومت بسیج
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ضرورت تشکیل بسیج از دیدگاه قرآن

ُّها الّذین اَمنوا ُخذوا ِحْذَرکُم فَانِفروا ثُباٍت َأِوانِفروا َجمیعاً                 سوره نساء، آیه 7۱  یا َای
ای کسانی که ایمان آورده اید سالح جنگ برگیرید و آنگاه دسته دسته یا همه به یکبار متفق 

برای جهاد بیرون روید.
کُم    سوره انفال ، آیه 6۰ اللِّٰه و َعُدوَّ والَُهم ما اسَتطَْعُتم ِمن ُقّوة و ِمن ِرباِط الَخیِل تُرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ  َو َأِعدُّ
و شما ای )مؤمنان( در مقام مبارزه با آن )کافران( خود را مهیا کنید و تا آن حد که بتوانید از آذوقه 
و تسلیحات و آالت جنگی و اسبان سواری برای تهدید دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم سازید.

در تفسیر این آیه شریفه در کتاب خالصه تفاسیر قرآن مجید آمده است:
مؤمنان هر چیزی را که به کار جنگ و دفاع می آید باید فراهم سازند و نباید منتظر حمله باشند؛ چون 
همواره امکان برخورد منافع وجود دارد، به همین علت وقوع جنگ برای مؤمنان گریزناپذیر است. آنها 
باید همیشه در آمادگی رزمی باشند و هرچه می توانند از اسلحه، مردان جنگی با تجربه، تشکیالت مناسب 

نظامی، قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و روانی را مهیا سازند.

تاریخچه تشکیل بسیج در ایران 
نقطه آغاز روند شکل گیری بسیج در ایران پس از فرمان حضرت امام خمینی در پنجم آذرماه 
1358 بود. پس از این فرمان،  واحد بسیج مستضعفین زیر نظر سپاه پاسداران انقالب اسالمی تشکیل 

گردید و اقدامات اولیه برای آموزش های عمومی موردنیاز مردم آغاز شد 
و آحاد ملت ایران برای دفاع از کشور عزیزمان  در مقابل تجاوز دشمن 
در بسیج سازماندهی شده و نقش بی بدیل و شگرفی را در دوران دفاع 

مقدس ایفا نمودند.
واحد بسیج مستضعفین تا سال 1369 به کار خود ادامه داد تا اینکه 
در این سال )نیروی مقاومت بسیج( جایگزین واحد بسیج شد و با ستادی 
مستقل به عنوان یکی از نیروهای پنجگانه سپاه مسئولیت انجام کلیه امور 

مربوط به بسیج را بر عهده گرفت.

!فیلم شماره 1 درس 4 )بسیج( را ببینید.
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قوا  کل  معظم  فرماندهی  مصوبه  براساس   1387 سال  در 
تشکیل  با  و  یافته  نام  تغییر  مستضعفین  «  بسیج  »  سازمان  به 
سازمان های قشری و تخصصی وارد دهه چهارم فعالیت خود 
شد که این فعالیت ها در عرصه های مختلف همچنان ادامه دارد.

بیشرت بدانید )1(

: امام خمینی 
 ارتش بیست میلیونی )بسیج( فرمول دفاع همه جانبه از انقالب اسالمی است.

 بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های 
رفیع آن اذان شهادت و رشادت سر داده اند.

حضرت آیت اللّٰه خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی:
 بسیج یک پدیده انقالبی است که ملت و مسئوالن باید آن را جدی گرفته و قدر بدانند و 

انقالب با فراگیر شدن بسیج بیمه خواهد شد.
  بسیج یعنی حضور بهترین، بانشاط ترین و باایمان ترین نیروی عظیم ملت در میدان هایی 

که برای منافع ملی برای اهداف واال، کشورشان به آنها نیاز دارد.
 بسیج عبارت است از مجموعه ای که در آن پاک ترین انسان ها، فداکارترین و آماده به کارترین 
جوانان کشور در راه اهداف متعالی این ملت و برای به کمال و به خوشبختی رساندن این مردم 

جمع شده اند.

مأموریت های سازمان بسیج مستضعفین
روبه رو  شکل  در  بسیج  اصلی  مأموریت   4

آورده شده است.

جذب، آموزش و سازماندهی اعضای بسیج

حفظ، انسجام و ارتقای روحیه بسیجیان

دفاع محلی و مقاومت مردمی

همکاری با سازمان های آموزشی، سازندگی و
 بهداشتی کشور
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هدف از تشکیل سازمان بسیج
هدف از تشکیل بسیج  عبارت است از:

به منظور  انقالب اسالمی  اهداف  قانون اساسی و  به  معتقد  افراد  کلیه  توانایی های الزم در  ایجاد 
دفاع از کشور، نظام جمهوری اسالمی و نیز کمک به مردم به هنگام بروز بالیا و حوادث غیر مترقبه با 

هماهنگی مراجع ذی ربط.

معیارها و شاخص های یک بسیجی نمونه 
حاج حسین در پایگاه بسیج محلٔه ما انسانی منحصر  به فرد 
بود. مبارزه در دوران پیروزی انقالب اسالمی از این بسیجی 
جانباز دفاع مقدس، بزرگ مردی سرد و گرم چشیده ساخته 
بود. حاج حسین از مال دنیا یک خانه و یک اتومبیل معمولی 
داشت؛ اما اعتبار و شأن او در جامعه، محل و نزد بزرگان 

بسیار باال بود. 

بعضی از شب ها پس از مراسم دعای کمیل که در منازل شهدا برگزار می شد، او را دوره می کردیم 
تا برای ما از خاطراتش بگوید. یکی از این شب ها در راه بازگشت به پایگاه بسیج مسجد محله، موضوع 
بسیجی  یعنی  حاج حسین  گفتند:  تردید  بدون  بچه ها  همٔه  شد،  مطرح  پایگاه ها  نمونه  بسیجی  انتخاب 

نمونه. سعید، فرمانده پایگاه، گفت: بهتر است به پایگاه که رسیدیم، این بحث را ادامه دهیم. 
شرمندٔه  کافی  اندازه  به  »من  گفت:  و  کرد  تشکر  بچه ها  همٔه  از  حسین  حاج  پایگاه،  جلسٔه  در 
به  پایگاه رو  انتخاب و تشویق کنید.« سپس فرمانده  بهتر است جوان ترها را  محبت های شما هستم. 
حاج حسین کرد و گفت: »حاج آقا! شما الگوی بچه ها هستید و رأی به جناب عالی دلیل و منطق دارد.« 
ایشان از حاضران خواستند هرکدام یکی از خصوصیات اخالقی و رفتاری حاج حسین را بیان کنند. 
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که  کردند  اشاره  ارزشمندی  و  نکات جالب  به  محله  بسیج  بچه های  اغلب 
ای   کاش در شرایط فعلی همٔه ما به آنها توجه کنیم: 

احمد: ایمان به خدا؛ او هیچ  گاه خدا را فراموش نمی کند. در طول روز 
باوضوست و در اغلب موارد ذکر می گوید. 

بهنام: قرائت قرآن و دعا؛ حاج حسین عالقٔه قلبی به قرآن دارد و از هر 
و سایر  فرج  زیارت عاشورا، دعای  کوتاه،  قرآن، دعاهای  قرائت  برای  فرصتی 

ذکرها  استفاده می کند. 

محمد رضا: ایثار و ازخود گذشتگی؛ حاج حسین با وجود آثار جراحت و 
ترکش های خمپاره در بدنش مانند یک جوان سالم فعالیت و جنب وجوش دارد. 

او می گوید: باید در این دنیا سختی بکشیم تا در آخرت خجالت زده نشویم. 

مجید: خوش اخالقی؛ او خیلی مهربان است و لبخند از لبانش محو نمی شود. 
به کودکان و بزرگان توجه خاص دارد و اعضای خانواده اش بیش از حد دوستش 

دارند. 

، و رهبر عزیز  داوود: انقالبی و والیی؛ حاج حسین عاشق امام خمینی 
است. او همواره می گوید: اشتباه و کوتاهی برخی از افراد را به پای رهبر و نظام 
نگذاریم. باید قدر جمهوری اسالمی را بدانیم. حاجی مردی شجاع و ظلم ستیز است 

و در برابر ظالمان سکوت نمی کند. 

!فیلم شماره 2 درس 4 را ببینید.
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محمد مهدی: عشق به شهدا؛ عالقه اش به شهدا عجیب است. او مشتری  
پر و  پا قرص گلزار شهدا و مراسم بزرگداشت شهیدان است. همیشه از خاطرات 
آنان برای ما می گوید و چشمانش پر از اشک می شود. او هنوز آرزوی شهادت 

دارد. 

وحید: قناعت و ساده زیستی؛ حاج حسین فردی آراسته، تمیز و در عین 
حال ساده است. وی در زندگی شخصی و اجتماعی اهل تجمل نیست و بخش هایی 
از درآمدش را انفاق می کند. مشکالت را الزمٔه زندگی می داند و همه را به صبر و 

خودسازی دعوت می کند. 

سامان: نیکوکاری؛ بین مردم صلح و آشتی برقرار می کند و به خانواده های 
محروم رسیدگی می کند. هرچند در امور خیرخواهانه پیش قدم است؛ اما از کسی 

توقع جبران ندارد. 

…… بچه های بسیج محل در گفت وگوهای آن شب به موارد دیگری از برازندگی ها و خصوصیات 
شخصیتی حاج حسین پرداختند که برای شما خالی از لطف نیست: 

در برخی از روزهای هفته روزه می گیرد؛ نمازش را معموالً اول وقت می خواند، میان حرف دیگران 
نظام  از  جانبازی اش  به خاطر  دارد؛  عالقه  نور  راهیان  اردوی  و  زیارتی  سفرهای  به  نمی زند؛  حرف 

طلبکار نیست، بیش از مدرک تحصیلی اش سواد و شعور دارد و … .



جم
س پن

در
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»...انسان در دوران دفاع مقدس، گاهى آن قدر داوطلبان جوان را مى دید که چشم انسان از 
کثرت جمعیت، سیاهى مى رفت و از شور و شوقى که اینها داشتند براى اینکه به خطوط مقدم 

 دفاعى بروند و از استقالل کشور در مقابل تهاجم نظامى ]دشمن[  دفاع کنند...« 

      حضرت آیت اللّٰه خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی ۱۳86/۰2/۱۹



دفاع همه جانبه
با حمله غافلگیرانه رژیم بعثی عراق، جوانان و نوجوانان این مرز و بوم از جمله دانش آموزان شجاع 
به همراه بزرگ تر ها با دل کندن از لذت ها و جاذبه های مادی دنیا  وارد کارزار و آزمایشی بزرگ شدند 

و با حضور در جبهه ها غیرت اسالمی و ایرانی خود را به نمایش گذاشتند. 
شهرهای کشورمان از حمالت هوایی و موشکی دشمن در امان نبود و گاه و بی گاه  صدای آژیر 
و  مسلح  نیروهای  با  همگام  داوطلب  جوانان  و  مردم  اما  می رسید؛  گوش  به  شهرها  اغلب  در  خطر 
جهادسازندگی با روحیه بسیجی، انگیزه الهی، تالش و ایستادگی، توانستند بخش وسیعی از پیشروی 

کنند. مهار  را  نیروهای دشمن 

!فیلم شماره  ٣ و ٤ درس 5 را ببینید.

با هرعملیات موفق رزمندگان اسالم، طنین آهنگ حماسی پیروزی در صدا و سیما، چهرٔه شهرها را 
دگرگون می کرد و مردم منتظر خبرهای موفقیت رزمندگان اسالم می شدند. )نوای پیروزی و آزادسازی 

خونین شهر را در عملیات بزرگ »الی بیت المقدس« بشنوید.(  

!فیلم شماره  5 و 6 درس 5 را ببینید.
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فعالیت )1(

 دربارٔه چگونگی جذب، آموزش و اعزام نیروهای بسیجی در دوران دفاع مقدس تحقیق  ۱
کنید و نتیجه را در کالس گزارش دهید.

به بحث  سبک زندگی، تحمل خطرات و سختی های زمان جنگ را توصیف کنید و    2
بگذارید. 

  کشورهای محرک و حامی حکومت بعثی صدام را نام ببرید و اهداف آنها را بررسی کنید. ۳

با جنگ  امنیت سازمان ملل در برخورد  به ویژه شورای  بین المللی  نقش سازمان های    ۴
تحمیلی را به صورت گروهی مطالعه کنید. نتیجه را به کالس ارائه دهید.



بهره گیری از تجربه های دوران دفاع مقدس 
دوران پرافتخار دفاع مقدس با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده که باید عبرت ها و آموزه های 

آن در تداوم انقالب اسالمی برای نسل امروز و فردا به یادگار بماند.
توکل به خدا، خودباوری، اعتماد به نیرو های داخلی، ایستادگی در برابر دشمن با دست خالی و 

تحریم شدید اقتصادی از جمله تجربه های آموزندٔه دفاع مقدس است.   

3435

فعالیت )2(
با مراجعه به منابع معتبر جدول زیر را کامل کنید.

شرح مختصر مراحل دفاع مقدس ردیف

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

 هجوم سراسری
دشمن 1

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

 مقاومت و توقف
متجاوز 2

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

3 بیرون راندن دشمن

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

تعقیب و تنبیه متجاوز 4

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

 پایان جنگ و پذیرش
قطعنامه 5



ِصبَْغَة اللِّٰه َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللِّٰه ِصبَْغًة َونَْحُن لَُه َعاِبدوَن
این رنگ خداست و رنگ چه کسی از رنگ خدا بهتر است؟ ما پرستندگان او هستیم.
                                                                                                              سوره بقره، آیه ۱۳8

»…کاری کنید که شهدا، رنگ ثابت زندگی مردم بشوند…« 
                                                                      حضرت آیت الّلٰه خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی

 فرهنگ ایثار و شهادت

دیدن،  شامل  ما  روزانٔه  فعالیت های  مجموعٔه  اگر 
خندیدن،  مشورت،  تصمیم گیری،  خوابیدن،  خوردن، 
باشد و همٔه  گریه، راه رفتن، مطالعه، فکر، نوشتن و... 
این فعالیت  ها با رنگ شهدا گره بخورد، چه اتفاقی می افتد؟
تعلق نداشتن به لذت های مادی دنیا، غیرت، سلحشوری 
و گام نهادن در مسیر رضای خداوند، جلوه هایی زیبا از 

فرهنگ ایثار و شهادت است.

تندیس شهید محمدحسین فهمیده 3637

فعالیت )3(
با مراجعه به اسناد، مدارک، سایت ها و وبالگ ها و نیز  مصاحبه با رزمندگان دوران دفاع 

مقدس، سایر آموزه ها و عبرت های آن دوران را فهرست کنید و به بحث بگذارید.



شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس با قدرت ایمان و یاری خداوند به پیروزی رسیدند و به کسانی 
که راهشان را ادامه دهند، یاری می رسانند. شهید دوست خداست و دوستی با او دوستی باخداست.

3637



سبک زندگی در دفاع مقدس
دفاع  دوران  رزم آوران  زندگی  سبک 
روش  و  اسالمی  الگوهای  براساس  مقدس 
است.  بوده  امامان    و  پیامبر   زندگی 
ساده زیستی،  خدا،  به  توکل  مثل  اصولی 
دوری  خیر،  کار  در  گرفتن  سبقت  فروتنی، 
در  و…  فرماندهی  از  اطاعت  خودنمایی،  از 

زندگی آنان جاری بود.

راهیان نور
زیارت مناطق عملیاتی دفاع مقدس، توسط خانوادهٔ معظم ایثارگران به منظور تجدید پیمان با دالوران 
عرصٔه نبرد در دوران دفاع مقدس آغاز شد. در ماه های پس از پایان جنگ، ابتدا گروه هایی از رزمندگان 
در  رهبری  معظم  مقام  از حضور  پس  ادامه  در  بودند.  این سفرها  آغازگر  مردم  اقشار  سایر  و سپس 
اردوهای راهیان نور، با هم افزایی نیروهای بسیجی، جهادگر و نیروهای مسلح، اردوهای راهیان نور 

گسترش یافت.

3839

فعالیت )4(

مجموعه کتاب های گزیده فرهنگ جبهه را در کتابخانه ها ببینید یا به صورت الکترونیکی از 
فضای مجازی دریافت کنید. مطلب برگزیده خود را در کالس بخوانید.
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و  آثار  بر  عالوه  نور،  راهیان  اردوهای 
بیندیشند  افراد  می شود  باعث  متعدد  برکات 
و  جانبازان  شهدا،  چگونه  و  چرا  که 
رزمندگان برای حفظ اسالم، مملکت و نظام 
و  توقع  چه  ما  از  آنان  کردند؟  دفاع  اسالمی 
انتظاری دارند؟ ما چه وظایفی در قبال ایثار 

آنان داریم؟
شیرمردانی  قدمگاه  نور،  سرزمین های 
است که هشت سال در مقابل تهاجم وحشیانٔه 
متجاوزان ایستادند تا شکوه و عزت یک ملت 

در برابر جهانیان حفظ شود.

یادمان شهدای شلمچه

4041

یادمان شهدای سیرانبند 

یادمان شهدای کربالی 4 
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فعالیت )5(
نتایج تحقیق دربارهٔ اردوهای راهیان نور، نشان می دهد که در بیشتر موارد مربوط به جنبه های 
غیرمادی این سفرها مانند آشنایی کلی با عملیات های دفاع مقدس، نقش رهبری امام خمینی   و 

مفهوم شهادت موفق عمل شده و دانش آموزان این موارد را خوب ارزیابی کرده اند.  
اگر شما تا کنون در قالب اردوهای راهیان نور یا همراه خانواده به مناطق عملیاتی دفاع 

مقدس سفر کرده اید، نظر خود را در موارد زیر بنویسید:

نیاز به تالش بیشترمتوسطخوبموضوعات ارزیابیردیف

مناطق مورد بازدید1

مدت اردو2

مسائل رفاهی3

جلسات توجیهی4

جنبه های تفریحی5

آشنایی کلی با عملیات های دفاع مقدس6

بیان نقش رهبری امام خمینی  7

بیان مفاهیم ایثار و شهادت8

سایر نظرات:9
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

نتایج فعالیت فوق پس از جمع بندی در کالس، برای بهره برداری در اردوهای بعدی به 
مسئوالن مربوط ارائه خواهد شد.



فیلم شماره 5 درس 5 )آشنایی با یادمان های دفاع مقدس( را ببینید.
!پایۀ دهم 
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فعالیت )6(
دربارهٔ یادمان ها و اماکن مهم قابل بازدید راهیان نور تحقیق و جدول زیر را کامل کنید.

 منطقۀ عمومیردیف
معرفی مختصر مهم ترین  یادمان ها و اماكن قابل بازدیدراهیان نور

منطقٔه جنوب1
)استان خوزستان(

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................
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2
منطقٔه غرب

و  )استان هـای  كـرمـانشاه 
ایالم(

.......................................................
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.......................................................

.......................................................

.......................................................

3
منطقٔه شمال غرب 

)استان های كردستان و 
آذربایجان غربی(
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.......................................................

4
منطقٔه خلیج فارس 

)استان های بوشهر و 
هرمزگان(

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................



آداب سفر راهیان نور
ــ اجازه از والدین، صدقه دادن و دعای سفر، نماز اول وقت، اخالق نیکو و رعایت بهداشت

ــ رعایت حقوق همسفران و همکاری با دوستان و مدیران کاروان
آثار  حماسه ها،  در  دقت  همچنین  بازدید؛  مورد  مناطق  و  مقدس  دفاع  تاریخچٔه  مطالعٔه  ــ 

شهدا وصیت نامه های  و 
ــ حضور با وضو در مقبرٔه شهدا و قرائت زیارت نامه ها

ــ خاطره نگاری، تصویربرداری و ثبت دل نوشته ها

یادمان شهدای والفجر 8
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بیشرت بدانید

برخی از دل نوشته های ناب و زیبای دانش آموزان شرکت کننده در اردو های  راهیان نور:

ف. ایزدی: 
سالم بر ابراهیم!

خیلی خوشحالم که من رو به کانالت دعوت کردی ـ وقتی که َاَزت خواستم، باورم نمی شد 
که من رو بیاری، ولی حاال که آوردی، قول می دم که همیشه به فکرت باشم.

قول بده که دوستانم رو که توی اتوبوس با تو دوست شدن، تنها نذاری، مثل من!
خدا حافظ! امیدوارم که بازم بیام کانال کمیل. حّست کردم ولی ندیدمت؛ چون خودم ناپاکم 

و به قول معروف :
 چشم ناپاک کجا؟ 
دیدن آن پاک کجا؟

م. حسن پور:
به  با شهدا را که قبل از آن فکر می کردم دست نیافتنی است،  در این اردو دوست شدن 

آوردم. دست 
از همٔه مناطق استفاده کردم و واقعاً به نظر من خوب بود. واقعاً نمی توان گفت کدام بهتر 

است، ولی من معراج شهدا را بیشتر دوست داشتم و فکه نیز برایم بسیار خاطره انگیز بود.
ز. قربانی:

این نکته را که شهدا واقعاً برای ما مهم هستند و اهمیت دارند، خوِب خوب متوجه شدم.
از حسینیٔه تخریب خیلی خوشم اومد. واقعاً تأثیر خوبی بر ما گذاشت.

بسیار سفر خوبی بود و می دانم که بهترین سفر و آخرین سفری بود که این قدر خوب بود.

 مجموعه مستند  تلویزیونی »از الک جیغ تا خدا« که از شبکٔه دو سیما پخش شده است، نیز 
گفته های جالبی از دانش آموزان در اردوهای راهیان نور را به نمایش گذاشته است. این برنامه از 

وبگاه شبکه دو سیما قابل دریافت است.
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شم
س ش

در

»شهیدان حقیقتاً انوار تابناکی هستند که جامعه را، آینده را، تاریخ را روشن می کنند.« 
 
حضرت آیت اللّٰه خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی ۱۳۹۱/6/28



حماسه سازان نوجوان
انقالب اسالمی و سال های دفاع  پیروزی  پویای جامعه در  به عنوان نسل جوان و  دانش آموزان 
دفاع مقدس  دانش آموز در دوران  از 36 هزار  بیش  که شهادت  داشتند  و سازنده  مهم  نقشی  مقدس 
باالزاده،  مرحمت  محمدی،  بهنام  فهمیده،  محمدحسین  همچون  شهیدانی  فراموش نشدنی  خاطره  و 

ادعا است. این  گواه  و احمدرضا عباسی  عالی  حسینعلی 

شهید مرحمت باالزاده: مرحمت  باالزاده در هفدهم خردادماه 
1349 در شهرستان گرمی مغان دیده به جهان گشود. او می خواهد 
به جبهه اعزام شود ولی به خاطر سن و سالش با اعزام او مخالفت 
می کردند. او به هر دری می زند تا اینکه فرجی پیدا شود. اما واقعاً 
هم  سن و سالش و هم جثه او در قد و قواره جنگ نبود. مرحمت 
جبهه  به  باید  تکلیف  آن  براساس  و  بود  شناخته  را  خود  تکلیف 
می رفت، لذا برای رسیدن به هدف، تصمیم بزرگی می گیرد و خود را 
به تنهایی و با مشقت هر چه تمام تر به پایتخت می رساند و به مالقات 

می رود. رئیس جمهور 

رئیس جمهور وقت حضرت آیت اللّٰه خامنه ای )مدظله العالی( را مالقات می کند. در آن مالقات به 
حضور حضرت قاسم  در واقعه عاشورا و 13 ساله بودن آن بزرگوار اشاره می کند و می گوید »اگر 
مِن 12 ساله اجازه حضور در جبهه ندارم، پس از شما خواهش می کنم که دستور بدهید بعد از این 

خوانده نشود.« روضه حضرت قاسم 
حرف های مرحمت، رئیس جمهور وقت را تحت تأثیر قرار داد و ایشان دست خطی با این مضمون 
می نویسد که »مرحمت عزیز می تواند بدون محدودیت به منطقه اعزام شود« یعنی مجوزی بسیار معتبر 
که نوجوانی با این قد و قواره ولی شجاع و نترس از رئیس جمهور می گیرد، جای هیچ حرفی و حدیثی 

را باقی نمی گذارد.
مرحمت با آن جثه کوچک، قیافه معصومانه و دوست داشتنی، به فرمانده روحیه بچه ها تبدیل شده 
بود. نقل داستان و رشادت ها و شجاعت های او در میدان نبرد، موجب تقویت روحیه رزمندگان بود.

از جمله مسائل جالب درباره زندگی شهید باالزاده این است که هر زمانی این شهید بزرگوار برای 
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 شهید مرحمت باال زاده



مرخصی به پشت جبهه می آمده به درخواست امام جمعه شهر، قبل از خطبه های نماز جمعه  برای مردم 
سخنرانی و آنها را برای رفتن به جبهه تشویق می کرد. مرحمت باالزاده حدود سه سال در جبهه ها، 
حضور مؤثر و ارزشمندی داشت تا اینکه در روز 21 اسفند 1363 در عملیات »بدر« در جزیره مجنون 

شهید شد؛ در عملیاتی که شهید »مهدی باکری« هم در آن به آسمان پرگشود.

شهید حسینعلی عالی:حسینعلی عالی که در سال 1346 در روستای جهانگیر در منطقه سیستان چشم 
به جهان گشود، در سن 14 سالگی به جبهه های حق علیه باطل رفت و در عملیات های والفجر8، کربالی   1 
و کربالی 5 شرکت کرد. قابلیت های وی و دقت عمل عالی فرماندهان را واداشت تا مسئولیت واحد 
اطالعات عملیات لشکر 41 ثاراللّه را به او بسپارند. با آغاز عملیات کربالی 5، وی مسئولیت فرماندهی 
اطالعات لشکر 41 ثاراللّه را بر عهده گرفت. در شب عملیات کربالی 5 در حالی که وقت تنگ بود و 
نیروهای رزمنده باید از میادین مین می گذشتند، حسینعلی آخرین نماز را با عشق شهادت قامت بست و پس 
از سالم به آسمانیان بر روی سیم های خاردار خوابید تا معبر نیروهای اسالم باز شود که در همین حال تیری 
به پهلوی سردار 19 ساله لشکر 41 ثاراللّه اصابت کرد و ازهمین رو سردار شهید قاسم سلیمانی از وی در 
این عملیات به عنوان نوجوان شجاع زابلی یاد کرد که با قامتش راه را برای پیروزی رزمندگان باز کرد.
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درود بر شما ای ملت ایران! ای مشعل داران امام حسین! تا آخرین قطره خونتان از این انقالب 
و از رهبر این انقالب خوب محافظت کنید تا که این انقالب اسالمی را به نحو احسن به منجی عالم 

بدهید. بشریت تحویل 

شهید حسینعلی عالی



 1344 شهریور  یکم  در  تولدش  لحظه  از  عباسی  احمدرضا  شهید  عباسی:  احمدرضا  شهید 
هجری شمسی در شهر آستانه از توابع شهرستان شازند در استان مرکزی تا لحظه شهادتش در هفتم 
فروردین 1362 در جبهه جنگ، هفده بهار را تجربه کرد و گل های هجدهمین بهار زندگیش، نا شکفته، بر بستر 

خاک پرپر شدند.
وی در تاریخ 1361/12/20 به همراه تیپ قمر بنی هاشم گردان یا زهرا به نزدیکی پاسگاه زید عراق 
در مرز مشترک دو کشور ایران و عراق در 30 کیلومتری شمال خرمشهر اعزام می گردد و نهایتاً در روز 
1362/1/7 در آغاز سال نو و سر آغاز فصل بهار و شکوفایی الله ها و گل ها به عنوان »شهیدی برگونه 

بهار«، راست قامت و جاودانه تاریخ در خونش غلتید.
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شهید احمد رضا عباسی

خداوندا! اگر ره گم کرده ام راهنما می جویم. اگر در این دنیا نتوانسته ام دوست و آشنا و 
هم قلب پیدا کنم تو را می جویم، زیرا می دانم که تمامی این دوستی های دنیا فقط و فقط چند 

صباحی بیشتر نیست و آنچه باقی می ماند دوستی با توست.

تو برادرم و خواهرم، تویی که باید انقالب را با خون من و پیامی که از خون من می رسانی 
پاسداری کنی. بدانید وظیفه شما خیلی سنگین است، چون اگر پیام نرسانید هم وظیفه خودتان 
را انجام نداده اید هم خون شهید را پایمال کرده اید. نکند خدای ناکرده بعد از اینکه شهیدان 
خونشان را دادند شما پیامشان را نرسانده و مرده متحرک باشید. شما بدانید شهید همیشه زنده 

است و بر شما پیام رسانانش نظارت دارد و اگر پیامش را نرسانید روحش در عذاب است.



  »... اسالم خواهی مردم در کل جهان از جنگ هشت سالٔه ماست...«
 ــ اسفند ۱۳67                                                                                   امام خمینی 

دفاع، همچنان باقی است.

یکی از دستاوردهای دوران دفاع مقدس ایجاد الگوی خودباوری و اعتماد به نفس برای کشورهای 
اسالمی و مردم آزادٔه جهان بود که موجب بیداری و قیام آنان علیه حکومت های فاسد و دست نشانده 

شده است.
صهیونیسم و استکبار جهانی با شیوه های سخت و نرم در برابر حرکت های مردمی مقابله می کند. 
استفادٔه ابزاری از دین با تعاریف جدیدی از اسالم و مذهب و ایجاد گروه های تکفیری از جمله این 

فتنه هاست.
یکی از این گروه ها که توسط برخی از کشورهای استعماری به خصوص آمریکا و عربستان تشکیل 
گردید، گروه تروریستی و تکفیری داعش بود. این گروه با کشتار وسیع مردم و نابودی شهرها و روستاها 
از کشورهای  فداکاری رزمندگان  با  که  دادند  انجام  را  بی شماری  اماکن مقدس، جنایات  به  و حمله 
این راه شهدای  بر آب شد و در  آنان نقش  لبنان، توطئٔه  پاکستان، سوریه و  افغانستان،  ایران، عراق، 

گران قدری به نام »شهدای مدافع حرم« تقدیم اسالم شد. 
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فعالیت )1(
فعالیت های مدافعان حرم در عراق و سوریه را بررسی کنید و  ارتباط عملکرد آنان با دوران 

دفاع مقدس را در گروه به بحث بگذارید.



شهید حاج حسین همدانی
 مستشار ارشد سپاه پاسداران انقالب اسالمی

شهید مصطفی بدرالدین
 از حزب اهلل لبنان

شهید علیرضا توسلی )ابوحامد(
 از تیپ فاطمیون افغانستان

شهید محمد رضا دهقان 
دانشجو و طلبه بسیجی

شهید مجتبی ذوالفقارنسب
 فرمانده تکاوران ارتش جمهوری اسالمی تیپ 45 شوشتر

شهید حمید سیاهکالی مرادی
عضو سپاه صاحب االمر استان قزوین



شهید سپهبد محمدولی قرنی
درسال ١٢٩٢ در خانواده ای مذهبی در تهران چشم به جهان گشود. پس از پایان دوره تحصیالت 

دبیرستان و اخذ دیپلم وارد دانشکده افسری ارتش گردید و در رسته توپخانه فارغ التحصیل شد.
ایشان قبل از انقالب به علت فعالیت های انقالبی و عالقه مندی به نهضت امام خمینی و تالش جهت 
مسیر  همچنان  ولی  گردید  محکوم  ارتش  از  اخراج  و  زندان  سال  سه  ه  ب و  دستگیر  کودتا  انجام 
مبارزه را ادامه داد. پس از پیروزی انقالب اسالمی در روز ٢٣ بهمن سال ١٣٥٧ با حکم حضرت 

امام خمینی به عنوان اولین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران منصوب گردید.
شهید قرنی شخصیتی بود که نه تنها در تثبیت موقعیت ارتش در نظام اسالمی نقش کلیدی داشت 
بلکه در مقابل طرح هایی که در جهت انحالل یا فروپاشی ارتش مطرح می شد با شهامت ایستادگی 
کرد. سرانجام در سوم اردیبهشت ماه سال ١٣٥٨ ساعت ١١ صبح توسط عوامل گروهک فرقان در 

مقابل خانه اش به شهادت رسید.

شهید سپهبد علی صیاد شیرازی
درسال ١٣٢٣ در روستای کبود گنبد شهرستان »درگز« استان خراسان رضوی به دنیا آمد.

از  و  رزمی  مهارت های  و  برجسته  نظامی  دانش  از  برخوردار  اهی،  دانشگ تحصیالت  دارای  وی 
فرماندهان ارشد ارتش جمهوری اسالمی ایران بود.

صیاد شیرازی در دوران هشت سالۀ دفاع مقدس از خود رشادت های فراوانی به یادگار گذاشت و در 
عملیات های مهمی همچون بیت المقدس )آزادسازی خرمشهر( نقش بسیار مؤثری ایفا کرد.

امنیت  قطعنامۀ ٥٩٨ شورای  پذیرش  از  که پس  به خاک کشورمان  افقین  من تهاجم  در سرکوبی  او 
سازمان ملل رخ داد، نقش تعیین کننده ای داشت و قهرمان عملیات مرصاد لقب گرفت.

منافقین  تروریست  عناصر  توسط  منزل،  از  خروج  هنگام   ١٣٧٨ سال  فروردین   ٢١ در  سرانجام 
موسوم به سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسید و روح بزرگش به ملکوت اعلٰی پیوست.

شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی
در سال 1335 در روستای قنات ملک از توابع شهرستان رابر استان کرمان به دنیا آمد و در دوران 
دفاع مقدس فرماندهی لشکر 41 ثاراللّٰه را بر عهده داشت و رشادت های زیادی از خود نشان داد. بعد 
از دوران دفاع مقدس فرماندهی منطقه جنوب شرق کشور را بر عهده گرفت و در مبارزه با اشرار و 
قاچاقچیان و کنترل مرزها موفقیت های زیاد کسب نمود. ایشان در سال 1376 به فرماندهی نیروی 
قدس سپاه منصوب شدند و با تالش و کوشش و درایت و شجاعت جبهه مقاومت را از افغانستان 
تا لبنان تقویت نمودند. حمایت از گروه های مقاومت در کشورهای اسالمی عراق، لبنان ، سوریه و 
یمن باعث گردید تا دشمنان به ویژه اسرائیل شکست سختی متحمل شوند. اوج رشادت و دالوری 
این سردار سپاه اسالم و ایران شکست خطرناک ترین گروه تروریستی عصر حاضر یعنی داعش در 
سوریه و عراق بود که به فضل الهی و جان فشانی رزمندگان جبهه مقاومت میسر گردید. سرانجام 
این سرباز والیت در بامداد روز جمعه 13 دیماه 1398 به دستور مستقیم رئیس جمهور تروریست 
آمریکا مورد حمله موشکی پهبادها قرار گرفت و به همراه یار دیرینه اش، فرمانده حشد الشعبی عراق، 

ابومهدی المهندس و دیگر یاران به فیض شهادت نائل شدند.
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مشخصات فردی شهید )به همراه تصویر(:
 ..............................................................
 ..............................................................
 ..............................................................

خصوصیات اخالقی شهید:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

قسمتی از وصیت نامۀ شهید:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

نظر شما دربارۀ شهید:
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

فعالیت )2(
معرفی اسوه های بومی از ایثارگران دوران دفاع مقدس

به صورت كار فردی یا گروهی یکی از شهدای محل زندگی خود )ترجیحاً شهید دانش آموز( را 
معرفی کنید. ) در صورت امکان فیلم، پرده نگار یا مصاحبه هایی دربارهٔ شهید تهیه کنید.(
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به صورت كار فردی یا گروهی یکی از ایثارگران محل زندگی خود )آزاده، جانباز یا رزمنده( را معرفی کنید. 
در صورت امکان مصاحبه ای با او انجام دهید. برای طراحی سؤاالت مصاحبه با دبیر خود مشورت کنید.
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