
شور  ه در آن ي  امنيت ملي وضعيتي است 
بتواند منافع و ارزش هاي حياتي خود مانند تماميت 
ارضي، جان مردم، ارزش هاي ديني و ملي و … را 

در برابر تهديدات داخلي و خارجي حفظ نمايد.
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امنيت پايدار
در کتاب آمادگی دفاعی سوم راهنمايی شما با مفهوم امنيت و ابعاد مختلف آن، مفهوم تهديد و 
انواع آن، همچنين جنگ و دفاع آشنا شديد. بدون شک هدف هر کشوری باال بردن وضعيت امنيتی 

خود در مقابل هرگونه تهديد، تهاجم و تجاوزطلبی بيگانگان است.
برای بحث دربارٔه امنيت از سطوح آن شروع می کنيم.

سطوح امنيت
به مثال های زير توجه کنيد:

١ــ هنگامی که يکی از هم کالسی های شما مريض می شود، ايمنی بدنش در مقابل ويروس های 
بيماری زا کاهش يافته است (امنيت جسمی و فردی).

٢ــ در يک مجتمع مسکونی، يکی از ساکنان از دست همسايه اش امنيت و آسايش ندارد و از 
رفتارهای او به ستوه آمده است (امنيت خانوادگی).

٣ــ مردم يک روستا، نگران اند؛ زيرا شب ها، سارقان به روستای آنها می آيند و امنيت آنها را 
برهم می زنند (امنيت محلی).

٤ــ ساکنان يک شهر می گويند، آلودگی هوا، موجب سلب امنيت خاطر و آرامش آنها شده است 
(امنيت شهری).

در  غـزه  ـ   ساکنـان  ٥  ـ
رژيم  که  می کنند  اعالم  فلسطين 
مناطق  بمباران  با  قدس  اشغالگر 
باقی  امنيتی  آنها  برای  مسکونی 

نگذاشته است (امنيت ملّی).

تـانک هـای  ـ  تـهاجم  تصوير ١ــ١ـ
به  فلسطين  سرزمين  اشغالگر  رژيم 

مردم در غزه
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اين  امنيت  فارس،  خليج  در  آمريکايی  ناوهای  حضور  که  می کنند  اعالم  ايران  رسانه های  ٦ ــ 
منطقه را به هم زده است، (امنيت منطقه ای).

٧ــ بنابر اعالم سازمان ملل متحد، گرم شدن کرٔه زمين امنيت ساکنان آن را در مخاطره قرار داده 
است (امنيت جهانی).

همان طور که در اين مثال ها می بينيد، امنيت سطوح مختلفی دارد که کوچک ترين سطح آن امنيت 
فردی يا جسمی و بزرگ ترين سطح  آن امنيت جهانی است؛ اما مهم ترين آنها، امنيت ملی است.

همان طورکه در مثال ها ديديد، در سطح ملی، تنها امنيت يک کشور تهديد می شود ولی در سطح 
منطقه ای، امنيت چند کشور تهديد می شود؛ همچنين در سطح جهانی، امنيت همٔه کشورهای جهان 

تهديد می شود.

امنيت ملی چيست؟
همان طورکه در باال اشاره کرديم، هرکدام از سطوح امنيت، اهميت خاص خود را دارد؛ اما در 

درس آمادگی دفاعی به امنيت ملی اهميت بيشتری داده می شود.
امنيت ملی وضعيتی است که در آن يک کشور بتواند منافع و ارزش های حياتی خود، 
مانند تماميت ارضی، جان مردم، ارزش های دينی و ملی و … را در برابر تهديدات داخلی و 

خارجی حفظ کند.
با توجه به اين تعريف اهداف اصلی امنيت ملی عبارت اند از:

١ــ حفظ سرزمين و استقالل کشور 
٢ــ حفظ ارزش های دينی و ملی

تصوير ٢ــ١ــ جمهوری اسالمی ايران در بين کشورهای منطقه از امنيت مّلی بااليی برخوردار است
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٣ــ حفظ ثبات سياسی و اقتصادی کشور
٤ــ تحقق رفاه عمومی مردم

٥  ــ ايجاد آسايش برای مردم در مقابل خطرات بيگانگان

امنيت پايدار
از هر  ريشٔه اصلی گرايش به امنيت را بايد در فطرت انسان جست و جو کرد. انسان ها فطرتاً 
نوع ترس و نا امنی گريزان اند و محيطی را می طلبند تا بتوانند به دور از فشارهای روحی و اجتماعی، 

استعدادهای خود را شکوفا کنند و در مسير رشد و تکامل حرکت نمايند.
امروزه  اما  می شد؛  گفته  کشور  دو  بين  مسلحانه  درگيری  به  تنها  گذشته  در  جنگ  که  می دانيد 
مانند  مفاهيمی  اصلی  شاخصٔه  گذشته  در  اگر  بنابراين  است.  يافته  گسترش  بسيار  مفهوم  اين  دامنٔه 
فرهنگی،  ابعاد  جهان،  امنيتی  مسائل  گسترش  با  بود،  آن  نظامی  جنبٔه  تهاجم  و  تهديد  امنيت،  جنگ، 
اقتصادی، زيست محيطی و … نيز مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال در دنيای امروز تهاجم و 
نظامی نيست، بلکه در شکل های فرهنگی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی و … نيز اتّفاق  تهديد صرفاً 
می افتد؛ مانند تهاجم فرهنگی، تهديد و محاصرٔه اقتصادی، جنگ نرم و … . با گسترش مفهوم جنگ 

به ساير بخش های غيرنظامی، مفهوم امنيت نيز در همين جهت گسترش می يابد.
ابعاد  در  تهديدات  همۀ  به  بين المللی  و  داخلی  نظر  از  بتواند  کشوری  هرگاه  بنابراين 
مختلف نظامی، سياسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با تکيه بر رضايت مردم پاسخ دهد، 

به امنيت پايدار رسيده است.
در امنيت پايدار؛ کشورها وضعيت يکسانی ندارند. ممکن است کشوری امنيت داخلی مناسبی 
وضعيت  دارای  نظامی  لحاظ  از  اين که  يا  شود  تهديد  خارجی  قدرت های  سوی  از  ولی  باشد  داشته 

مناسبی باشد، اّما ارزش های فرهنگی و الگوهای رفتار سياسی آن در معرض خطر باشد.

تهديد
منظور از تهديد، وضعيتی است که در آن ارزش های حياتی جامعه از سوی قدرت های 
خارجی به خطر بيفتد؛ بنابراين می توان گفت، ساده ترين تعريف از تهديد عدم وجود امنيت 

است. اين وضعيت با به خطرافتادن ارزش ها و منافع حياتی يک کشور به وجود می آيد.
تهديد حالتی بين نيت و اقدام است، بنابراين واضح است که شرايط تهديد پيچيدگی های زيادی 
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تهديد آميز  به معنای  تبليغات زيادی به راه می اندازد، اما لزوماً  بسياری از مواقع دشمن  دارد؛ زيرا در 
بودن شرايط نيست. متقابالً نيز گاهی شرايط تهديد آميز است؛ بدون آن که از تبليغات خبری باشد.

در مجموع می توان گفت: تهديد عبارت است از شرايطی که در آن عناصر تعيين کنندۀ 
امنيت داخلی و خارجی در معرض خطر، تضعيف و ضربه قرار می گيرند. ممکن است اين 

تهديد واقعی و عينی و يا صرفًا ذهنی و روانی باشد و فقط احساس شود.
انواع تهديد

١ــ تهديد داخلی       ٢ــ تهديد خارجی
١ــ تهديد داخلی: تهديد هايی که دارای منشأ داخلی اند ولی ممکن است در امتداد تهديدهای 
خارجی باشند. اين تهديدها شامل تهديدهای سياسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی است. به عنوان 

مثال تقليد از مظاهر فرهنگی بيگانه می تواند نمونه ای از تهديد داخلی باشد.

چهار نمونٔه ديگر از تهديدهای داخلی را بنويسيد.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

٢ــ تهديد خارجی: تهديدهايی است که عليه ارزش های دينی و ملی، تماميت ارضی، استقالل 
سياسی و … صورت می گيرد و دارای منشأ خارجی است. 

چهار نمونه از تهديدهای خارجی عليه کشورمان را بنويسيد.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
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تفاوت های اساسی تهديد سخت و نرم
١ــ شيوه ها و روش های تهديد سخت، زور و اجبار با تکيه بر قدرت نظامی است؛ در حالی که 

در تهديد نرم از روش جلب نظر و تغيير ديدگاه مردم استفاده می شود.
است؛  کشور  يک  به  وارد کردن  خسارت  و  اشغال  تصرف،  تخريب،  سخت،  تهديد  هدف  ٢ــ 

درحالی که در تهديد نرم، هدف اصلی تغيير باورها، عقايد و ارزش هاست.
اجتماعی،  نرم،  تهديد  محدودٔه  درحالی که  است؛  نظامی  ــ  امنيتی  سخت،  تهديد  محدودٔه  ٣ــ 

سياسی و فرهنگی است.
و  غيرملموس  نرم،  تهديد  که  درحالی  است؛  مشاهده  قابل  و  ملموس  عينی،  سخت،  تهديد  ٤ــ 

دارای ويژگی های بسيار ظريف و پيچيده است.
٥  ــ تهديد سخت به دليل ملموس بودن، عکس العمل های جّدی و آنی مردم يک کشور را به 
دنبال دارد، ولی در تهديد نرم به دليل غيرملموس بودن، حساسيت عمومی برانگيخته نمی شود و فقط 

عکس العمل های بسيار محدود از طرف برخی نخبگان به وجود می آيد.
٦  ــ جبران آثار و پيامدهای تهديد سخت در کوتاه مدت ممکن است؛ اما آثار و پيامدهای تهديد 

نرم نسبتاً پايدار است و به راحتی قابل جبران نيست.

پنج نمونه از تهديدهای نرم دشمنان عليه کشورمان را بنويسيد.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

چنان که در بخش قبل خوانديم، تهديد دشمنان با اهداف مختلف صورت می گيرد. برخی از اين 
اهداف عبارت اند از:

١ــ ايجاد ترس و وحشت در کشور مورد نظر به قصد ايجاد اختالل در کلئه امور
٢ــ ايجاد ترس به منظور گرفتن امتياز

٣ــ انجام تهديد به منظور ارزيابی از طرف مقابل
٤ــ باالبردن فشارهای بين المللی عليه کشور مورد نظر

٥  ــ انجام تهديد به عنوان مقدمٔه تهاجم و حمله
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تهاجم
تهاجم و تجاوز دو روی يک سکه اند. به همين جهت در يک تعريف کلی تهاجم عبارت است 
از: هجوم و حملۀ همه جانبۀ دشمن عليه حاکميت؛ سرزمين، استقالل سياسی يک کشور ديگر 

با ابزار نظامی و غيرنظامی.

صلح
واژٔه صلح به معنای آشتی، دوستی، سازش و … به کار می رود. صلح از قديمی ترين آرمان ها و 
آرزوهای بشر بوده است. به دليل اين که زندگی انسان ها از ناحئه جنگ و درگيری همواره در معرض 
تهديد و خطر بوده است، در طول تاريخ افراد زيادی تالش کرده اند تا از جنگ و خونريزی جلوگيری 

کنند و بين انسان ها صلح و دوستی برقرار نمايند.
تمام انبيای الهی و از جملٔه آنها رسول گرامی اسالم از جانب پروردگار خود مأموريت داشتند 

تا بين انسان ها صلح، دوستی و برادری را حاکم کنند.
بين  در  خدا  دين  گسترش  منظور  به  پيامبر (ص)  حضرت  اسالم،  ظهور  ابتدای  در  نمونه  برای 
مردم و برای جلوگيری از ايجاد جنگ و خونريزی به همراه پيروان خود به مدينه مهاجرت کردند. آن 
رحمت  روز  و «امروز  برادری  دوستی،  شعار  با  دشمن،  شکست  وجود  با  سال،   ١٠ از  پس  حضرت 

است»، پيروزمندانه وارد مکه شدند.

جهانيان،  به  اسالم  دين  پيام  ٣ــ١ــ  تصوير 
صلح و دوستی است
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برقراری صلح است. اما در  بين المللی حفظ و  روابط  مهم ترين هدف در  امروز هم  دنيای  در 
عامل  پنهان  آشکار و  زورگو به صورت  قدرت های  امروز  دنيای  امپراتوری ها و در  گذشته  زمان های 
ايجاد بسياری از جنگ ها بوده اند. آنها علی رغم ادعای خود باعث بروز و ظهور بسياری از جنگ ها 

و از ميان رفتن صلح و امنيت در بخشی از مناطق جهان هستند.

نقش قدرت های سلطه گر را در حمايت و پشتيبانی از صدام در جنگ عليه ايران 
بررسی کنيد.

در حال حاضر با وجود آن که جنگی بين کشورها وجود ندارد ولی ممکن است روابط صلح آميزی 
به معنای بودن صلح نيست؛ زيرا  هم بين آنها وجود نداشته باشد. به عبارت ديگر، نبود جنگ، الزاماً 

مفهوم صلح در روابط بين الملل دچار تغيير و تحول شده است. 
در فرهنگ ها، صلح به معنای وجود آرامش در روابط يک کشور با کشورهای ديگر 
و همچنين عدم وجود جنگ و تهديد آمده است. بنابراين همزيستی مسالمت آميز در روابط ميان 
کشورها و تحقق صلح در دنيا به شرطی حاصل می شود که اصولی مانند حق حاکميت، برابری حقوق 
کشورها، مصونيت تماميت ارضی هر کشور کوچک يا بزرگ و عدم مداخله در امور داخلی کشورها 

از جانب همٔه حکومت ها رعايت شود.
متأسفانه در دنيای کنونی شاهديم که با وجود خواست عموم مردم برای برقراری صلح و دوستی 

بين ملت ها، به داليل زيادی نزاع و دشمنی در بين کشورها در حال افزايش است.
يکی از داليل مهم اين موضوع آن است که قوانين بين المللی و مفاهيم مورد توافق ملت ها مانند صلح، 

دموکراسی، حقوق بشر و … از جانب قدرت های بزرگ جهانی در جهت منافع خودشان تفسير می شود.

به نظر شما حق وتو که قدرت های بزرگ جهانی از آن بهره مندند، می تواند صلح 
و دوستی و برابری حقوق انسان ها را به دنبال داشته باشد؟ چرا؟
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آيا صلح جهانی با شرايط فعلی دنيا تحقق می يابد؟
آنها  جانب  از  ملت ها  حقوق  رعايت  عدم  و  جهانی  بزرگ  قدرت های  زياده خواهی  وجود  با 
همچنين نابرابری اقتصادی در سطح عموم مردم جهان و … صلح جهانی به معنای واقعی آن دور از 

دسترس است.
در  بی گناه  مردم  کشتن  فلسطين،  اشغالی  سرزمين های  در  ظلم  که  کسانی  است  ممکن  چگونه 
افغانستان، عراق و … را به بهانٔه مبارزه با تروريسم و تحقق دموکراسی موجه جلوه می دهند، بتوانند 

صلح واقعی را در دنيا تحقق بخشند؟
ما معتقديم که صلح و امنيت جهانی، تحقق عدالت و حاکميت دوستی و برادری بايد شامل همٔه 
مردم دنيا باشد و برای رسيدن به اين آرمان تمام تالش خود را به کار می بنديم، تا زمينه را برای ظهور 

منجی بشريت و عدالت گستر جهانی حضرت مهدی (عج) آماده کنيم.



تب شاهدان و شهيدان  بسيج مدرسۀ عشق و م
ه پيروانش بر گلدسته هاي رفيع آن،  گمنامي است 

اذان شهادت و رشادت سر داده اند.
امام خميني (ره)



بسيج؛ حافظ انقالب اسالمی

بزرگ ترين  از  يکی  بسيج  و  است  بوم  و  مرز  اين  تاريخ  در  عطفی  نقطٔه  ايران،  اسالمی  انقالب 
دستاوردهای انقالب به شمار می رود.

واژۀ بسيج
بسيج در فرهنگ لغات به معنی جهاد، آمادگی، آمادٔه سفرشدن، قصد و اراده و آماده ساختن 

نيروهای نظامی برای جنگ است.

بسيج در انديشۀ امام خمينی (ره): «بسيج شجرٔه طيبه و درخت 
يقين  طراوت  و  وصل  بهار  بوی  آن  شکوفه های  که  است  پرثمری  و  تناور 
شهيدان  و  شاهدان  مکتب  و  عشق  مدرسٔه  بسيج  می دهد.  عشق  حديث  و 
گمنامی است که پيروانش بر گلدسته های رفيع آن، اذان شهادت و رشادت 
سروده اند. بسيج ميقات پا برهنگان و معراج انديشٔه پاک اسالمی است که 

تربيت يافتگان آن نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند».

تصوير ١ــ٢

١١



١٢

از  است  عبارت  «بسيج  رهبری:  معظم  مقام  انديشۀ  در  بسيج 
تشکيالتی که در آن افراد متفرق و تنها به يک مجموعٔه آگاه و متعهد و بصير 
و بينای به مسائل کشور و نياز مّلت تبديل می شوند. مجموعه ای که دشمن 

را بيمناک و دوستان را اميدوار و خاطرجمع می کند».

در ديدگاه امام خمينی (ره) و مقام معظم رهبری بسيج نهادی اجتماعی با ابعاد متعدد است. در اين 
نگرش زيبا بسيج فقط يک سازمان نظامی نيست که تنها در زمان جنگ و برای دفاع در مقابل دشمن شکل 

گرفته باشد، بلکه نهادی وسيع و پاسخ گو به کلئه نيازهای اساسی و حياتی جامعه است. 
در اسا س نامٔه بسيج مستضعفين آمده است: «بسيج نهادی است تحت فرماندهی مقام معظم رهبری 
که هدف آن نگهبانی از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن، جهاد در راه خدا، تقويت کامل بنئه دفاعی از 

طريق همکاری با ساير نيروهای مسلح و همچنين کمک به مردم هنگام بروز حوادث غيرمترقبه است».

تصوير ٢ــ٢

بسيج مردمی در برخی كشورهای جهان
به  ارضی  تماميت  آزادی،  استقالل،  از  دفاع  کشور  اين  در  سوئيس:  در  ملی  بسيج  ١ــ 
نيروهای مردمی واگذار شده است؛ به طوری که مشارکت مردمی در امور دفاعی از مهم ترين اهداف و 

عاليق ملت سوئيس به شمار می آيد.
٢ــ ارتش آزادی بخش چين: نيروهای مردمی در چين که چند صد ميليون نفرند، از کارگران 

و کشاورزان بين سنين ١٦ تا ٥٠ سال تشکيل شده اند.
البته بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم که آنچه بسيج مردمی را در کشور عزيز اسالمی ما 



١٣

پشتوانٔه  حق  به  که  مستضعفان  بسيج  بر  خداوند  برکات  و  رحمت 
انقالب اسالمی است و به کوشش ارزنده خود ادامه داده اند.

امام خمينی (ره)  

با ساير نقاط جهان متفاوت می کند، ايمان به خدا و جهاد اسالمی، وحدت و يکپارچگی و اطاعت از 
واليت و رهبری است.

شكل گيری تفكر بسيجی
تفکر  شکل گيری  به  نهايت  در  که  است  نهضتی  آغاز  حقيقت  در   ١٣٤٢ و   ١٣٤١ سال های 
بسيجی انجاميد. امام خمينی (ره) از آغاز تا پيروزی انقالب اسالمی به مردمی کردن مبارزه و عدم اتکا 

به احزاب و گروه ها تأکيد داشتند.
با پيروزی انقالب اسالمی و ضرورت حضور مردم در صحنه، برای حفظ نظام تازه تأسيس شدٔه 
جمهوری اسالمی، امام خمينی (ره) در تاريخ ٥ آذر ١٣٥٨ در جمع تعدادی از پاسداران فرمان تشکيل 

بسيج مستضعفين را صادر کردند و فرمودند:
«مملکت اسالمی، همه اش بايد نظامی باشد … کشوری که بيست ميليون جوان دارد بايد بيست 

ميليون تفنگدار داشته باشد، و چنين مملکتی آسيب بردار نيست».
پس از پيروزی انقالب نيروهای بسيجی قهرمانانه در لبيک به فرمان امام راحل با گروهک های 

ضد انقالب، تجزيه طلبان، کودتاچيان و … مقابله و مبارزه کردند.
حماسه های ماندگار بسيج با تهاجم ارتش صدام به ميهن عزيز ما در ٣١ شهريور ١٣٥٩ به نقطٔه 

اوج خود رسيد.

با  اما  کرد،  ثابت  را  خود  واقعی  موجوديت  مقدس  دفاع  سال  هشت  طول  در  بسيج  اگرچه 
به پايان رسيدن جنگ تحميلی، اين نهاد ارزشمند تکامل پيدا کرد.

انتظار هم اين بود که تشکيالت بسيج به علت ويژگی های مردمی اش به گونه ای باشد که هم در 
زمان صلح و هم در زمان جنگ بتواند کارايی الزم را داشته باشد.
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تحقق  و  رشد  مسير  در  ايران  اسالمی  انقالب  حرکت  سالمت  و  صحت  مراقب  بسيج  اکنون 
آرمان هايش است.

بسيج  بزرگ  تکليف  آن،  تحقق  جهت  در  حرکت  و  اسالمی  انقالب  ارزش های  ترويج  و  تبيين 
و بسيجيان است. حيثيت امروز نظام تا حد زيادی مديون بسيج و حضور همه جانبٔه مردم در آن بوده 
در  مردم  مشارکت  و  حضور  سرمائه  از  ما  انقالب  که  زمانی  تا  و  مردم اند  بسيج  محّرکٔه  نيروی  است. 

صحنه های مختلف بهره مند است، بيگانگان نمی توانند چشم طمع به کشور ما داشته باشند.

حيثيت امروز نظام تا حد زيادی، مديون بسيج و حضور همه جانبٔه 
مردم در آن بوده است.

مقام معظم رهبری

تفكر بسيجی
اين واژه برای اولين بار توسط حضرت امام خمينی (ره) به کار گرفته شد. تفکر بسيجی يعنی 
اعتقاد کامل به اسالم ناب محمدی (ص) که ملت مسلمان و غيور ما آن را آگاهانه برگزيدند و عمل خود 

را براساس آن شکل می دهند.
ويژگی های تفکر بسيجی

١ــ پيوند و بيعت با واليت؛ از محمد رسول خدا (ص)، علی (ع) و ائمٔه اطهار (ع) تا مهدی (عج) 
و در زمان غيبت آن حضرت با واليت فقيه.

٢ــ ايمان و اخالص؛ ايمان خالص و ناب به خدا.
٣ــ حريت در عبادت؛ بندگی از روی آزادگی و عشق نه از روی طمع و ترس!

٤ــ عدالت خواهی؛ بسيجی تفسير عدالت علی (ع) است که به قيمت تمام جهان حاضر نيست 
به قدر گرفتن يک پوست جو از دهان مورچه ای به کسی ستم کند.

٥  ــ ظلم ستيزی؛ بسيجی ياور مظلومان و دشمن ظالمان است. بسيجی تا نابودی فتنه در عالم 
جهاد می کند.

شهادت  محراب  در  که  است  (ع)  علی  حضرت  بسيجيان  الگوی  عاشقانه؛  شهادت طلبی  ٦  ــ 
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کعبه  خدای  به  قسم  رب الکعبه»  و  فرمود: «فزت 
که رستگار شدم.

٧ــ ايثارگری کريمانه؛ بسيجی برای رضای 
خدا داوطلبانه، فداکارانه و شجاعانه از همه چيز 

خودش می گذرد.
زهد  بسيجی  تفکر  در  قناعت؛  زهد و  ٨  ــ 
زندگی  امور  همٔه  در  سادگی  و  (ع)  علی  امام 

مشهود است.
و  فقيران  با  او  صميميت؛  و  تواضع  ٩ــ 
و  خودبينی  و  است  مهربان  و  صميمی  نيازمندان 

تکبر در باطن او راه ندارد.
بسيجی  تفکر  دالوری؛  و  شجاعت  ١٠ــ 
که  می کند  تربيت  يافته  تحول  و  دالور  انسانی 
قدرت های  صاحبان  خداوند و  دشمنان  محاسبات 

مادی را بر هم می زند.
آفات بسيج و انقالب

در تفکر بسيجی حفظ و نگهداری نظام و انقالب از پيروزی آن مهم تر است و اين مهم با شناخت 
آفات انقالب و اتخاذ راهکارهای الزم به منظور پيشگيری و درمان ميّسر خواهد بود.

برخی از اين آفات عبارت اند از:
١ــ نفوذ انديشه های بيگانه و خود باختگی در برابر قدرت های استعماری

٢ــ نفوذ و رخنٔه فرصت طلبان
٣ــ گرايش به فرهنگ ها و ارزش های غيرالهی

٤ــ اختالف و تفرقه
٥ ــ پشت کردن به معنويات و روی آوردن به ماديات

٦  ــ ناديده گرفتن اوامر رهبری انقالب
٧ــ تحّجر و مقدس نمايی و …

٨  ــ بی توجهی به خواست و نظر مردم 

ه

ی
ز

د
ی

و
و

ی
ه
عمليات ی در  عيوضی  قاسم  ايثارگر  رزمندۀ  ٣ــ٢ــ  تصوير 

در  اورژانس،  به  مجروح  رزمندۀ  انتقال  از  پس   ٥ کربالی 
بازگشت بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسيد. 



بسيج دانش آموزی، ميعادگاه نوجوانان 
و جوانان انقالبی

پيروزی  در  دانش آموز  جوانان  و  نوجوانان 
نقش  مقدس  دفاع  سال  هشت  و  اسالمی  انقالب 
پايان  از  پس  داشته اند.  تعيين کننده ای  و  برجسته 
دانش آموزی»  «بسيج  معنوی  سنگر  تحميلی  جنگ 
دستاوردهای  از  را  دانش آموزان  همه جانبٔه  دفاع 
سياسی  اجتماعی،  فرهنگی،  عرصه های  در  انقالب 

و علمی تداوم می بخشد.
برخی از مأموريت های بسيج دانش آموزی به 

شرح زير است:
١ــ جذب، آموزش و سازماندهی  دانش آموزان 

در قالب گروه های مقاومت
٢ــ حضور مؤثر و سازمان يافته در عرصه های علمی و پژوهشی کشور

٣ــ گسترش تفکر بسيجی و مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان
٤ــ حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی و حضور مؤثر در عرصه های سازندگی و امدادی.

شکل ٤ــ٢ــ سازمان بسيج دانش آموزی

تصوير ٥  ــ٢ــ حضور دانش آموزان بسيجی در عرصۀ سازندگی کشور

١٦



دين،  ناموس،  حيثيت،  از  سال  هشت  مدت  ما 
رديم و چنين دفاعي مقدس  انقالب و قرآن دفاع 

است.
مقام معظم رهبري
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حماسۀ هشت سال دفاع مقدس
مردم ايران دوران سخت و پرحادثه ای را تا پيروزی انقالب اسالمی پشت سر گذاشته بودند و 
به طور طبيعی به آرامش و بازسازی کشور در يک فضای امن نيازمند بودند. اما ١٩ ماه پس از پيروزی 
بزرگ انقالب اسالمی؛ درست در زمانی که ضد انقالب در بسياری از شهرها و مناطق کشور با حمايت 
سلطه گران بيگانه دست به شورش زده بودند و به سوی مردم بی سالح آتش می گشودند، نيروهای مسلح 
پاسداران  سپاه  و  بودند  خارجی،  مستشاران  حضور  بدون  مجدد،  احيای  و  بازسازی  حال  در  کشور 

نهادی تازه تأسيس بود، در ٣١ شهريور ١٣٥٩ تهاجم دشمن به کشور ما آغاز شد. 
صدام جلوی دوربين های تلويزيونی قرارداد ١٩٧٥ الجزاير را پاره کرد و طی نطقی اروند رود 

را شط العرب ناميد و جزاير ايرانی خليج هميشه فارس را متعلق به اعراب اعالم کرد.

مفاد قرارداد ١٩٧٥ الجزاير را بررسی کنيد.

از  بين المللی،  و  انسانی  مقررات  و  قوانين  از  بسياری  خود  گستردٔه  تهاجم  در  بعثی  متجاوزان 
جمله موارد ذيل را زير پا گذاشتند:

١ــ بی اعتبار اعالم کردن قرارداد رسمی ١٩٧٥ الجزاير
٢ــ عدم پايبندی به پيمان منع کاربرد سالح های شيميايی

٣ــ عدم پايبندی به پيمان منع حمله به مناطق مسکونی و بيمارستان ها
٤ــ عدم رعايت مفاد پيمان مربوط به ضرورت رفتار انسانی با اسيران جنگی

حمايت استكبار جهانی از صدام
دست رفتٔه  از  منافع  به  دست يابی  و  اسالمی  انقالب  شکست دادن  هدف  با  جهانی  سلطه گران 
خود در ايران، نه تنها مانع شروع و شعله ور شدن جنگ نشدند، بلکه با حمايت های مالی، تسليحاتی، 

تبليغاتی، سياسی و جاسوسی، صدام متجاوز را تقويت کردند.
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برخی از کشورهای اروپايی در صدر صادر کنندگان اسلحٔه مورد نياز صدام قرار داشتند و حتی 
تأمين کنندٔه عمدٔه جنگ افزارهای شيميايی عراق بودند. همچنين برخی از دولت های حوزٔه خليج فارس 

تأمين کنندٔه عمدٔه نيازهای اقتصادی و … عراق بودند.

سالح ُبرندۀ اميان
ايمان به خدا، رهبری حکيمانٔه امام خمينی (ره) و يکپارچگی و حمايت های مردمی نه تنها موجب 

پيروزی انقالب اسالمی ايران شد، بلکه باالترين سالح و مهمات ما در هشت سال دفاع مقدس بود.

تصوير ١ــ٣ــ رزمندگان در منطقۀ عملياتی دوران دفاع مقدس در حال اقامه نماز
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مبارزه  همين  گرو  در  ما  شرف  و  عزت  و  است  جنگ  «جنگ،  فرمودند:  (ره)  خمينی  امام 
است». فرزندان غيور ملت شريف ايران با اعتقاد به خدای بزرگ و نصرت الهی در صفوف متحد به 
سوی جبهه ها روانه شدند و اين نوای شيرين را سر می دادند: «هرکه دارد هوس کرب و بال بسم ا…». 
غيرت  طعم  مقدس  دفاع  به  ايران  و  اسالم  حقانيت  از  دفاع  برای  قالب «بسيج»  در  مردمی  عظيم  موج 
و شرف دادند. سربازان ما در جبهه های نبرد حق عليه باطل به سرباز بودن خود می باليدند. نيروهای 
مسلح شامل نيروی زمينی، نيروی هوايی، نيروی دريايی، نيروی انتظامی و هوانيروز و سپاه پاسداران 
با  بود،  توانايشان  بازوی  و  مردمی  پشتوانٔه  که  بسيج  شانٔه  به  شانه  الهی،  انگيزه های  با  اسالمی  انقالب 
وجود کمبود سالح و مهمات و مشکالت اوليه، جانانه و قهرمانانه می جنگيدند. عشاير غيور ايران زمين 
در  الهی  اديان  کلئه  پيروان  همچنين  و  قوميت ها  ساير  و  بلوچ  ترک،  عرب،  لر،  کرد،  مختلف  اقوام  و 
ميهن ما متحد و منسجم تحت لوای پرچم مقدس جمهوری اسالمی و با هدايت و رهبری امام خمينی، 

سلحشوری و ايثارگری را معنا بخشيدند.

تصوير ٢ــ٣ــ رزمندگان ميهن در منطقۀ عملياتی والفجر ٨

و  مناطق  اشغال  چگونگی  با  راهنمايی  سوم  دفاعی  آمادگی  کتاب  در  عزيز  دانش آموزان  شما 
به  منجر  که  بيت المقدس  غرورآفرين  عمليات  همچنين  و  خرمشهر  خصوص  به  جنگ زده  شهرهای 

آزادی خرمشهر شد، آشنا شديد.
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اين عمليات و ساير عمليات های رزمندگان اسالم موجب شد که ماشين جنگی رژيم بعثی عراق از 
کار بيفتد و بسياری از مناطق اشغالی از اشغال تجاوزگران آزاد شود. اين شرايط باعث نگرانی حاميان 
کنفرانس  سازمان  ملل،  سازمان  طرف  از  مختلفی  هيئت های  انداخت.  تکاپو  به  را  آنها  و  شد  صدام 
اسالمی، اتحادئه عرب، جنبش عدم تعهد، صليب سرخ بين المللی و … به تهران و بغداد سفر کردند و 
خواهان آتش بس بين دو طرف شدند، اما با توجه به عدم رعايت صداقت و عدالت و بی طرفی نتيجه 

مشخصی به دست نيامد.

علل تداوم جنگ پس از فتح خرمشهر
عده ای از افراد معتقد بودند که با عقب راندن صدام در بسياری از نقاط مرزی کشور، ديگر نياز 
به ادامٔه جنگ نيست، اما مسئوالن سياسی و نظامی کشور و عموم مردم معتقد بودند که در چنين شرايطی 

نمی توان به صداقت دشمن و ارادهٔ سازمان های بين المللی اطمينان کرد و آتش بس را پذيرفت.

برخی از داليل ادامٔه جنگ پس از فتح خرمشهر به شرح زير است:
١ــ ايران بر شناسايی، معرفی و تنبيه متجاوز و پرداخت غرامت تأکيد داشت که اين شرايط مورد 

قبول صدام و سازمان های بين المللی نبود.

تصوير ٣ــ٣ــ خرمشهر را خدا آزاد کرد «امام خمينی»
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٢ــ هيچ پيشنهاد صلح واقعی ای ارائه نشده بود و تنها آتش بس از جانب افراد و سازمان های 
مختلف توصيه می شد.

قصرشيرين  ٣ــ مرزهای ايران امنيت الزم را نداشت و نقاطی از شلمچه، طالئيه، مرز فکه تا 
و شهرهای سومار، نفت شهر و مهران عمالً در اشغال دشمن بود و امکان آزاد سازی اين نقاط از راه 

مذاکره بعيد به نظر می رسيد.
٤ــ تعداد نيروهای بعثی عراق و امکاناتشان نه تنها کم نشده بود، بلکه افزايش يافته بود. هرچند 
آنها روحيه شان را از دست داده بودند اما مردم و دولت ايران نگران بودند که با پذيرش آتش بس، دشمن 

تجديد سازمان کند و تهاجم ديگری را شروع نمايد.
در چنين شرايطی مصلحت کشور و منافع ملی ايران ايجاب می کرد تا زمان تحقق شرايط مناسب 

آتش بس پذيرفته نشود.
در همين باره مقام معظم رهبری که در آن زمان رئيس جمهور کشورمان بودند، طی مصاحبه ای 

در سال ١٣٦٥ فرمودند:
«جنگ ما از اول به صورت دفاع شروع شد … حتی ورود ما به خاک عراق، در ادامٔه دفاع 
مايل است هنگامی که می تواند و احساس قدرت می کند وارد مرزهای  مقدس است. دشمن ما طبعاً 
ما بشود، تا وقتی که می تواند در آنجا بماند، ويرانگری بکند، تخريب بکند، افراد نظامی و غيرنظامی را 
به قتل برساند، زندگی را نا  امن کند و … ما مجازات متجاوز و گوشمالی او را يکی از هدف های ادامه 
جنگ ذکر کرديم … هنوز مناطقی چون نفت شهر و بخشی از مراکز ديگر مرزی در اختيار دشمن است 

و ما ادامٔه جنگمان ولو برای پس گرفتن اين ها هم که باشد، يک عمل دفاعی است … ».

اگر کشور ما درحالی که مناطقی از ميهن هنوز در اشغال تجاوزگران بود، آتش بس را می پذيرفت 
و پس از آن صدام مناطق اشغالی را تخليه نمی کرد، نسل امروز چه قضاوتی دربارٔه مدافعان آن دوران 

می کرد.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
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قطعنامۀ 598 شورای امنيت سازمان ملل و پايان جنگ
ملت با ايمان ما که شهادت را افتخار می دانستند و جهاد در راه خدا را وظيفه تلقی می کردند، 
منطقٔه  در   ١٣٦٥ سال  در   ٥ کربالی  عمليات  می نمودند.  تنگ تر  متجاوزان  بر  را  عرصه  روز  به  روز 
عمومی شلمچه (نزديکی خرمشهر و شرق بصره) که با تلفاتی سنگين برای عراق بعثی (حدود ٤٠ هزار 
برای  بيشتر  تالش  به  را  استکبار  دنيای  بود،  همراه  اسير)  نفر   ٣٥٠٠ از  بيش  و  زخمی  و  کشته  نفر 
پيدا کردن راه چاره وا داشت. آنان با شتاب قطعنامه های قبلی خود را که هيچ امتيازی به ملت مقاوم 
به  زير  ويژگی های  با  را   ٥٩٨ قطعنامٔه   ١٣٦٦ ماه  تير   ٢٨ تاريخ  در  و  کردند  اصالح  بود،  نداده  ايران 

تصويب شورای امنيت سازمان ملل متحد رساندند:
ــ آتش بس فوری بين دو کشور و بازگشت به مرزهای بين المللی؛

ــ تعيين نيروهای ناظر سازمان ملل برای نظارت بر عقب نشينی نيروهای دو کشور به مرزها و 
اجرای دقيق آتش بس؛

ــ آزادسازی اسرای دو کشور؛
ــ بررسی و تعيين متجاوز و اعالم رسمی؛

ــ شناسايی خسارت های دو کشور و پرداخت آن به کشور مورد تجاوز قرار گرفته.
در ابتدای تصويب قطعنامه، با توجه به بی اعتمادی ای که نسبت به سازمان های بين المللی وجود 
داشت، ايران قطعنامه را نپذيرفت؛ زيرا مسئوالن کشور معرفی متجاوز را شرط اولئه اجرای ساير بندها 
می دانستند؛ ليکن با توجه به داليل زير در تاريخ ٢٧ تيرماه ١٣٦٧ طی نامٔه رسمی وزارت امور خارجٔه 

جمهوری اسالمی ايران، قطعنامٔه مذکور پذيرفته شد:
١ــ تنبيه و گوشمالی صدام به اندازٔه کافی

٢ــ نظرات کارشناسی مسئوالن کشور و صالحديد امام خمينی به عنوان فرمانده کل قوا
٣ــ بهبود مفاد قطعنامه در مقايسه با قطعنامه های پيشنهادی قبلی

سکوت  و  شيميايی  سالح های  از  عراق  وسيع  (استفادٔه  نبرد  محيطی  شرايط  در  تغييرات  ٤ــ 
مجامع بين المللی، تحريم تسليحاتی عليه ايران، ورود مستقيم آمريکا به جنگ و حمله به سکوهای نفتی 

و ساقط کردن هواپيمای مسافربری ايران و …)
٥  ــ وضعيت اقتصادی کشور و فشار فراوان آن به مردم

٦ ــ اهميت بازسازی کشور و حفظ سرمايه های انسانی، اقتصادی و نظامی ميهن
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تهاجم مجدد پس از پذيرش قطعنامه
يکی از دالئل مهم عدم پذيرش قطعنامه های سازمان ملل توسط ايران، بی اعتمادی به صدام و 
عدم تضمين مجامع بين المللی در اين باره بود. اين موضوع پس از پذيرش قطعنامه ٥٩٨ توسط ايران 
صدام  موفقيت  برای  جنگ  دوران  طول  در  که  منافقين)  نيروهايی (سازمان  و  رسيد  اثبات  به  عراق  و 
هر نوع خيانتی را عليه کشور ايران انجام داده بودند، در تاريخ ١٣٦٧/٥/٣ (يک هفته پس از اعالم 
پذيرش قطعنامه توسط ايران) با حمايت کامل صدام تا نزديکی های کرمانشاه پيش آمدند و به تصور باطل 
خودشان فکر می کردند در کمتر از يک هفته به تهران می رسند؛ اما سلحشوران ارتش، سپاه و بسيج در 
منطقٔه چهار زبر (منطقه عملياتی مرصاد) واقع در ٣٥ کيلومتری غرب کرمانشاه آنها را تار و مار کردند 

و به سزای اعمال خيانت بارشان رساندند.
از  دفاع  برای  الزم  توان  و  قدرت  ما  اگر  که  داد  نشان  قطعنامه  پذيرش  از  پس  دشمن  تهاجم 

کشورمان نداشته باشيم، نمی توانيم صرفاً با اميد به قطعنامه های بين المللی به صلح برسيم.

دستاوردهای داخلی و بني املللی دفاع مقدس
در کتاب آمادگی دفاعی پائه سوم راهنمايی دستاوردهای داخلی دفاع مقدس به بحث گذاشته شد 

که به طور خالصه عبارت اند از:
١ــ اعتماد به نفس و خودباوری     

٢ــ تولد تفکر بسيجی     
٣ــ پيشرفت در صنايع دفاعی کشور

٤ــ کسب تجارب نظامی
٥  ــ ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

از  دفاع  در  مساجد  نقش آفرينی  ٦  ــ 
ميهن و …

از 

اسالم  رزمندگان  ٤ــ٣ــ  تصوير 
در منطقۀ عملياتی «عين خوش»
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در اين بخش برای آشنايی شما دانش آموزان عزيز، دستاوردهای بين المللی دوران دفاع مقدس 
تشريح می شود.

دستاوردهای بني املللی هشت سال دفاع و پايداری
١ــ تثبيت اقتدار جمهوری اسالمی ايران: اين جنگ هرچند برای ما نابرابر و ناخواسته 
بود اما پس از هشت سال نه تنها دشمن نتوانست يک وجب از خاک کشور ما را اشغال کند، بلکه در 
اوج عجز و درماندگی عمالً به عظمت، پايداری و اقتدار جمهوری اسالمی ايران اعتراف کرد و صدام 
تابستان ١٣٦٩ طی نامه ای  الجزاير را پاره کرده بود، در  که در آغاز تهاجم به ايران قرار داد ١٩٧٥ 

رسمی به رئيس جمهور وقت ايران معاهدٔه الجزاير را به رسميت شناخت١.
٢ــ تضمين استقالل کشور: صدام با تجاوز وحشيانه اش استقالل و آزادی ما را نشانه گرفته 

بود اما با دفاع قهرمانانٔه ملت ايران در دوران هشت سالٔه جنگ تحميلی استقالل کشور تضمين شد.
٣ــ تولد شيوۀ نوين دفاعی: در دوران دفاع مقدس، دنيا با شکل ديگری از دفاع مواجه 
شد. در اين نوع دفاع، در برابر سالح و تجهيزات مدرن، نيروی انسانی مؤمن و معتقد به خدای يگانه 

نقش اول را داشت.
از  الهام گرفتن  با  بزرگ:  قدرت های  با  مبارزه  الگوی  ايجاد  و  اسالمی  بيداری  ٤ــ 
مقاومت و ايستادگی ملت ما و ترويج فرهنگ پايداری در برابر ظالمان و زورگويان، ملت های محروم 
جهان برای تحقق خواسته های مشروع خود به پا خاستند. و اگر امروز مشاهده می کنيم که ملت های 
مسلمانان يکی پس از ديگری در برابر قدرت های ظالم به پا می خيزند و طالب حق  مظلوم، مخصوصاً 
حاکميت مردم بر سرزمينشان می شوند، ناشی از بيداری ای است که ملت مقاوم ايران الگوی آن به شمار 

می رود.
٥  ــ اثبات مظلوميت ايران در جهان: صدور قطعنامٔه ٥٩٨ و اعالمئه دبير کل وقت سازمان 
ملل و پس از آن تجاوز صدام به کويت، مظلوميت و حقانيت جمهوری اسالمی ايران را برای همگان 

به اثبات رساند.
٦  ــ اثبات کارآمدی دين اسالم: ايران اثبات کرد که با بهره گيری از تعاليم و آموزه های دين 
اسالم توانسته جوانان رابرای دفاع همه جانبه بسيج کند و با عنصر عشق و ايمان به خدا و اوليای الهی 

١ــ خبرگزاری کويت در همان زمان چنين گزارش داد:
«قبول مجدد معاهدٔه الجزاير از سوی عراق، پيروزی بزرگی برای جمهوری اسالمی ايران تلقی می شود».
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جبهه ای مستحکم و نفوذ ناپذير تشکيل دهد. 
٧ــ شکست اهداف زمان بندی شدۀ رژيم اشغالگر سرزمين فلسطين در خاورميانه: 
رژيم اشغالگر قدس که برای منطقٔه خاورميانه خواب و خيال های مختلف ديده بود، با ظهور انقالب 
تمام  و  شد  مواجه  شکست  خطر  با  مقدس،  دفاع  سال  هشت  در  اسالم  رزمندگان  مقاومت  و  اسالمی 

اهداف شيطانی اش بی نتيجه ماند.
و  صدام  تجاوز  آغاز  در  بشر:  حقوق  مدعی  سازمان های  از  بسياری  مردود شدن  ٨  ــ 
کشورمان  بی گناه  مردم  از  نفر  صدها  شهادت  به  که  مسکونی  مناطق  و  مدارس  بيمارستان ها،  بمباران 
منجر شد، نهادها و سازمان های بين المللی مدعی حقوق بشر با سکوت معنا دار خود، دشمن متجاوز را 
به نوعی تشويق کردند. اين مجامع دربارٔه عدم رعايت حقوق اسرای ميهن ما و شکنجه های روحی و 

جسمی آنها توسط حکومت صدام نيز هيچ گونه عکس العمل مناسبی انجام ندادند.


