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درس چهارم

بسيج، مدرسۀ عشق
کلمٔه بسيج با انقالب اسالمی، امام خمينی، واليت، دفاع مقدس، ايثار و شهادت رابطٔه ناگسستنی دارد. اين رابطه باعث شده 

که بسيج همواره حافظ و نگهبان ارزش ها و دستاوردهای انقالب اسالمی باشد. 

بسيج مدرسه عشق، مکتب شاهدان و شهيدان گمنامی است که پيروانش بر گلدسته های رفيع آن اذان شهادت 
و رشادت سرداده اند. 

امام خمينی (ره) 

چگونگی تشکيل بسيج 
يکی از عوامل مهم پيروزی و استمرار انقالب اسالمی، حضور باانگيزٔه مردم در تمام صحنه های مورد نياز سياسی و اجتماعی 

جامعه است. 
کردن  خاموش  برای  دشمنان  همه جانبٔه  توطئه های  اسالمی  انقالب  پيروزی  با  می دانيد،  عزيز  دانش آموزان  شما  که  همان طور 

شعله های فروزان نظام جمهوری اسالمی ايران شروع شد.١ 
بود،  مردم  شده  سازماندهی  و  مستمر  حضور  شود،  نظام  دشمنان  موفقيت  مانع  می توانست  که  عاملی  تنها  شرايطی  چنين  در 
آن ها  اهداف  تحقق  مانع  توطئه گران  برابر  در  محکم  سدی  همچون  ديده،  آموزش  و  فداکار  باانگيزه،  و  مؤمن  انسان های  حضور  زيرا 

می شود. 
امام خمينی (ره) به عنوان رهبر انديشمند و آينده نگر نظام اسالمی ايران، اين ضرورت را به درستی تشخيص داده و در تاريخ 
٥ آذر ١٣٥٨ دستور تشکيل ارتش بيست ميليونی (بسيج) را صادر فرمود. زمانی که بنيانگذار جمهوری اسالمی ايران دستور تشکيل 
بسيج را صادر کرد کمتر کسی می توانست فکر کند که اين آينده نگری چه نقشی در حفظ و بقای نظام نوپای اسالمی ايران خواهد 

داشت. 

مفهوم بسيج 
مفهوم بسيج با دفاع از اصول و ارزش های دينی، مقاومت در برابر دشمنان، پايداری در مقابل متجاوزان و ايثار و فداکاری 

برای حفظ استقالل و سربلندی ميهن ما درهم آميخته است. 

١ــ در رابطه با اين توطئه ها در درس دفاع مقدس نکاتی اشاره شده است. 
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را  بسيج  قوا،  کل  فرمانده  خامنه ای،  آيت الله  حضرت  اساس  برهمين 
آن  در  که  مجموعه ای  از  است  عبارت  «بسيج  کردند:  تعريف  اين گونه 
پاک ترين انسان ها، فداکارترين و آماده به کارترين جوانان کشور، در 
خوشبختی  به  و  رساندن  کمال  به  برای  و  امت،  اين  عالی  اهداف  راه 

رساندن اين کشور جمع شده اند.» 

نقش بسيج در دفاع از سرزمين اسالمی ايران 
هنوز ٩ ماه از فرمان امام خمينی مبنی بر تشکيل بسيج نگذشته بود که صدام، با حمايت قدرت های سلطه گر، جنگی را بر کشور 

ما تحميل کرد که ٨ سال طول کشيد. 
در شرايط آن روز که ارتش و سپاه پاسداران تجهيزات مناسب، نيروی انسانی کافی و آمادگی الزم برای ورود به يک جنگ 
گسترده را نداشتند، جمعی از انسان های مؤمن، فداکار و مقاوم با عنوان بسيجی به کمک مدافعان ميهن شتافتند و با همراهی نيروهای 

باايمان و شجاع ارتش و سپاه، در راه دفاع از سرزمينشان حماسه هايی آفريدند که ملت ايران هرگز آن را فراموش نخواهد کرد. 
در آن زمان که همه دشمنان نظام نوپای اسالمی به کمک صدام شتافتند و تمام امکانات و تجهيزات نظامی موردنياز را در اختيار 
او گذاشتند، سالح نيروهای بسيجی ايمان، اعتقاد، ايثار و فداکاری بود که به وسيلٔه آن به مقابلٔه دشمن رفتند و پس از ٨ سال پايداری 

و ايستادگی متجاوزين را از خاک ميهن بيرون راندند. 

ابزار دشمن عبارت از تجهيزات است. تجهيزات در مقابل نيروی ايمان و شور و عشق و ارادٔه مردم، کارايی 
ندارد. مدرن ترين تجهيزات در مقابل يک نيروی مقاوِم ايستادٔه شهادت طلب، از کار بازمی ماند. 

مقام معظم رهبری 

نيروهای بسيجی مردم عادی کوچه و خيابان های ميهن اسالمی ما بودند که پس از تجاوز دشمن به کشورشان، احساس تکليف 
کردند و برای دفاع از سرزمين ايران به مناطق جنگی شتافتند. 

رزمندگان بسيجی معتقد بودند که برای حفظ استقالل جمهوری اسالمی ايران و ارزش های به دست آمده از انقالب اسالمی بايد 
در مقابل متجاوزين پايداری کرد. 

آنها دفاع در برابر ظالمين را از سرور شهيدان حضرت امام حسين (ع) آموخته بودند، و شهادت در اين راه مقدس را پاداشی 
بزرگ از جانب خداوند می دانستند. 

کسانی که در دوران پرافتخار ٨ سال دفاع از سرزمين اسالمی ايران در برابر صدام متجاوز مبارزه می کردند، با وجود آن که 
می دانستند احتمال شهادت در اين راه بسيار است، هيچ وقت ترس و ترديد به دل راه ندادند. 

آن ها مطمئن بودند که اگر در اين راه به شهادت برسند، جوانان ديگری هستند که پرچم مقاومت را در دست بگيرند و راه آنها را 
ادامه دهند. شهيدان دوران دفاع مقدس الگوهای ماندگار ايثار، فداکاری و شجاعت هستند که ملت ايران و خصوصًا جوانان ميهن 

ما هرگز آن ها و راه پرافتخارشان را فراموش نخواهند کرد. 
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در اين قسمت از درس با يکی از جوان ترين فرماندهان شهيد دوران دفاع مقدس آشنا می شويم. 

شهيد حسن باقری را بهتر بشناسيم 
روز ٢٥ اسفند سال ١٣٣٤ در يکی از محله های تهران کودکی به دنيا 
آمد که خانواده مذهبی اين کودک نام غالمحسين را برای او انتخاب کردند. 

کنکور  در  رياضی  ديپلم  گرفتن  از  پس   ١٣٥٤ سال  در  غالمحسين 
سراسری شرکت کرد و در رشتٔه دامپروری دانشگاه اروميه پذيرفته شد. 

دانشگاه  از  سياسی  و  مذهبی  فعاليت های  علت  به   ١٣٥٦ سال  در  او 
اخراج و در همان سال به خدمت سربازی اعزام شد، اما با فرمان امام خمينی 
مبارزان  سربازی را ترک کرد و به صف  پادگان ها،  سربازان از  مبنی بر فرار 

پيوست. او در دوران مبارزه با رژيم شاه نام مستعار حسن باقری را برای خود انتخاب کرد، نامی که بعدها در سپاه پاسداران و دوران 
دفاع مقدس نيز برايش باقی ماند. 

حسن باقری در سال ١٣٥٨ در کنکور سراسری دانشگاه ها در رشته علوم انسانی شرکت کرد و در رشته حقوق دانشگاه تهران 
پذيرفته شد. 

او در اوايل سال ١٣٥٩ به عضويت سپاه پاسداران درآمد و از ابتدای جنگ تحميلی تحصيل در دانشگاه را رها و دفاع از 
سرزمين ايران اسالمی را انتخاب کرد. باقری پس از حضور در مناطق جنگی جنوب کشور، واحد اطالعات و عمليات سپاه را به 

منظور دست يابی به اطالعات دقيق از مواضع نيروهای دشمن راه اندازی کرد. 
از  يکی  عنوان  به  شجاعت  و  لياقت  بودن  دارا  و  فوق العاده  توانايی  استعداد،  داشتن  علت  به  جوانی،  وجود  با  باقری  حسن 
معاونان ستاد عمليات جنوب کشور انتخاب شد و در شکستن محاصرٔه شهر سوسنگرد توسط رزمندگان اسالم نقش مؤثری ايفا کرد. 
او همچنين به عنوان فرمانده يکی از محورها در عمليات ثامن االئمه که منجر به شکستن محاصره آبادان شد، ايمان و شجاعت خود را 

در راه دفاع از ميهن آشکار کرد. 
شهيد باقری هنگامی که فرمانده قرارگاه های عملياتی نصر و کربال بود نقش بسيار مؤثری در عمليات های فتح المبين، بيت المقدس 

و رمضان داشت. 
او يکی از طراحان عمليات بزرگ بيت المقدس بود. طرحی که طی ٢٠ شبانه روز در قرارگاه عملياتی کربال، با حضور فرماندهانی 
همچون شهيد علی صياد شيرازی، غالمعلی رشيد، محسن رضايی، يحيی رحيم صفوی و تعداد ديگری از فرماندهان ارتش و سپاه 
بررسی شد و سپس به تصويب نهايی رسيد. شهيد باقری معموًال يک يا دو ساعت پس از هدايت اوليه نيروهای عملياتی، در منطقه نبرد 

حضور می يافت و وضعيت مناطق تصرف شده را از روی نقشه با اهداف از پيش تعيين شده نظارت و مراقبت می کرد. 
شکستن  جمله  از  مهمی  عمليات های  طراحان  جزء  باقری  حسن  می گويد:  باقری  شهيد  همرزمان  از  صفوی  رحيم  سرلشکر 
محاصره آبادان، فتح المبين و آزادسازی خرمشهر بود. سردار صفوی معتقد است که باقری به حق يکی از نوابغ جنگ تحميلی است. 
شهيد باقری هر شب پيش از خواب عملکرد آن روزش را يادداشت می کرد و معموًال آخرين نفری بود که به خواب می رفت. او در 

سخت ترين شرايط نيز صبور و آرام بود و با خونسردی و تدبير عمل می کرد. 
شهيد باقری با حمايت مقام معظم رهبری که در آن زمان نمايندٔه امام خمينی در شورای عالی دفاع بودند در يکی از جلسات 
شورا شرکت می کند و در حضور فرماندهان عالی رتبه ارتش و مس  ئولين کشور پای تابلو می رود و در کمال خونسردی و اطمينان با 
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استفاده از نقشه، وضعيت نيروهای دشمن را در منطقه عملياتی ترسيم و مشخص می کند که آن ها در چه نقاطی چه تعداد تانک دارند، 
خاکريزها و ميدان مين آن ها در کجا واقع است و … . تمام فرماندهان و مسئولين حاضر در آن جلسه شهيد باقری را تحسين می کنند 

که اين جوان چگونه و از کجا اين اطالعات را به دست آورده است. 
استعداد و خالقيت شهيد باقری در کنار ايمان، شجاعت و درايت آن شهيد، مورد تحسين تمام کسانی بود که او را از نزديک 

می شناختند. 
سرانجام حسن باقری يکی از فرماندهان جوان دوران دفاع مقدس در ٩ بهمن سال ١٣٦١ و هنگامی که در منطقه عملياتی فکه 
مشغول شناسايی نيروهای دشمن برای اجرای عمليات بعدی بود، مورد اصابت گلولٔه خمپاره قرار گرفت و روح بزرگش به شهدای 

اسالم پيوست. 

بسيج پس از دوران دفاع مقدس
پس از پايان جنگ تحميلی، دشمنان انقالب اسالمی به اين نتيجه رسيدند که باتهاجم نظامی نمی توانند به اهداف خود برسند. 
به همين جهت نوع تهاجم از نظامی به فرهنگی و از جنگ سخت به جنگ نرم تغيير کرد.١ تغيير در شيوه تهاجم دشمنان باعث شده تا 
شيوه دفاع نيز متناسب با آن انتخاب شود. بنابراين در شرايط کنونی وظيفه مهم سازمان بسيج و نيروهای بسيجی مقابله با تهاجم فرهنگی 

و جنگ نرم دشمنان است. 

بسيج و اقشار مختلف مردم 
برای اين که همٔه گروه های مردمی بتوانند در حفاظت از دستاوردهای انقالب اسالمی نقش داشته باشند، بسيج دانش آموزی، 
بسيج دانشجويی، بسيج فرهنگيان و … به وجود آمده است تا افراد مؤمن و معتقد به نظام جمهوری اسالمی بتوانند در حفظ و استمرار 

حرکت انقالب اسالمی سهيم باشند. 

بسيج دانش آموزی 
بسياری از رزمندگان دوران دفاع مقدس جوانان دانش آموزی بودند که  با صدور فرمان امام خمينی (ره) برای مقابله با دشمن 

متجاوز، احساس وظيفه کردند و دفاع از دين و سرزمين خود را برماندن در کالس ترجيح دادند. 
درس  و  بودند  (ع)  حسين  امام  مکتب  دانش آموزان  آن ها 
آموخته  حضرت  آن  از  را  ظالم  برابر  در  مقاومت  و  ظلم  با  مبارزه 

بودند. 
سال   ٨ طول  در  کشورمان،  دانش آموزان  از  نفر   ٣٦٠٠٠
پرچم  جوانانش  که  سرزمينی  تا  رسيدند  شهادت  به  مقدس  دفاع 

يا حسين (ع) را در دست دارند، ايستاده و پايدار بماند. 
بسيج  شهيد،  دانش آموزان  مقدس  اهداف  راستای  در 
دانش آموزی تالش می کند با جذب دانش آموزان عالقمند، در مسير 

رشد علمی و معنوی و پيشرفت جامعٔه اسالمی حرکت نمايد. 
١ــ شما دانش آموزان عزيز در درس اول اين کتاب با تهاجم فرهنگی آشنا شديد ودر درس ٩ با جنگ نرم و جنگ روانی آشنا خواهيد شد. 
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به همين جهت و به منظور رسيدن به اهداف ارزشمند نظام اسالمی و حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی، موارد زير جزء برنامه ها 
و وظايف بسيج دانش آموزی می باشد: 

١ــ تقويت اعتقادات دينی و آگاهی سياسی دانش آموزان؛
٢ــ تربيت دانش آموزانی منطبق با الگوهای دينی؛

٣ــ مشارکت دانش آموزان در زمينه های فرهنگی، سياسی، سازندگی 
و…؛

و  علمی  انجمن های  تشکيل  و  دانش آموزان  علمی  توان  تقويت  ٤ــ 
ادبی؛ 

٥ــ آموزش رشته های مختلف ورزشی و برگزاری اردوهای متنوع و 
با نشاط. 

کردن  آشنا  هدف  با  که  است  نور  راهيان  اردوهای  برگزاری  دانش آموزی  بسيج  مهم  فعاليت های  از  يکی 
دانش آموزان با ارزش های دفاع مقدس از طريق مشاهدٔه مناطق عملياتی صورت می گيرد. 

فعاليت های بسيج 
زير  شرح  به  که  است  فرهنگی  و  غيرنظامی  فعاليت های  بسيج،  وظايف  مهم ترين  کنونی،  دوران  در  شد  اشاره  که  همان طور 

می باشد. 
١ــ فعاليت های علمی و پژوهشی: بسيج در اين رابطه تالش می کند تا کشور با سرعت بيشتری در مسير رشد علمی حرکت 

کند. 
برخی از فعاليت های بسيج در اين زمينه عبارتند از: 

الف) تالش درجهت تربيت نيروی انسانی متعهد و متخصص؛ 
ب) کشف و پرورش استعدادهای علمی کشور؛ 

ج) تشويق و معرفی مخترعان و متفکران بسيجی. 
٢ــ فعاليت های فرهنگی و هنری: فعاليت های فرهنگی و هنری بسيج در راستای پيشرفت های فرهنگی و رشد معنويت در 

جامعه و پرکردن بخشی از اوقات فراغت جوانان از طريق انجام فعاليت های مفيد و سالم صورت می گيرد. 
برخی از اين فعاليت ها به شرح زير می باشد: 

الف) تشکيل کانون های فرهنگی و انجام فعاليت های قرآنی؛ 
ب) برگزاری مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری؛ 
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ج) فعاليت در زمينه گسترش امر به معروف و نهی از منکر. 
٣ــ فعاليت های سياسی: در اين رابطه بسيج زمينه ساز رشد سياسی و حضور مردم در صحنه های سياسی جامعه است. بسيج 

تالش می کند در ايجاد وحدت ملی، پيوند مردم با واليت و … نقش مؤثری داشته باشد. 
برخی از فعاليت های اين بخش عبارتند از: 

الف) تالش در جهت باال بردن آگاهی سياسی مردم؛ 
ب) حضور در صحنه های مهم سياسی، اجتماعی مانند انتخابات، راهپيمايی ها، نمازهای جمعه و جماعت و … 

ج) ترويج و تبليغ انديشه های سياسی امام خمينی و مقام معظم رهبری. 
٤ــ فعاليت های سازندگی و امدادرسانی: در اين رابطه بسيج می کوشد با نهادهای مختلف همکاری نموده و در سازندگی 

ميهن اسالمی مشارکت نمايد. 
برخی از اين فعاليت ها عبارتند از: 

مناطق  روستاهای  سازندگی  به منظور  جهادی  اردوهای  برگزاری  الف) 
محروم؛ 

و  بهداشت  سازندگی،  اجتماعی،  طرح های  اجرای  در  دولت  با  همکاری  ب) 
درمان و …؛ 

ج) همکاری در امدادرسانی به آسيب ديدگان حوادثی مانند زلزله، سيل و …. 
از  بخشی  زير  برنامه های  با  می کند  سعی  بسيج  ورزشی:  فعاليت های  ٥ــ 
کشورمان  ورزش  رشد  در  راه  اين  از  و  پرنموده  ورزش  با  را  جوانان  فراغت  اوقات 

نقش مؤثری داشته باشد. 
الف) تشکيل کانون های ورزشی بسيج؛

ب) گسترش ورزش های همگانی، محلی و بومی؛ 
ج) تقويت ورزش قهرمانی متناسب با فرهنگ اسالمی؛ 

د) ترويج فرهنگ جوانمردی در ورزش. 
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درس پنجم

هشت سال دفاع مقدس
پس از پيروزی انقالب اسالمی، کشور ما از يک نظام وابسته به قدرت های بيگانه تبديل به يک نظام مستقل به نام جمهوری 
اسالمی ايران شد. پايگاه های نظامی بيگانگان در کشور ما برچيده و کليه مستشاران نظامی ارتش که بيشتر آن ها آمريکايی بودند، از 
ميهن ما خارج شدند و بسياری از نظاميان وابسته به حکومت شاه نيز از ارتش ايران پاکسازی شدند. حکومت کشور ما که تا قبل از 
پيروزی انقالب اسالمی، دوست و متحد رژيم اشغالگر سرزمين فلسطين بود، تبديل به دشمن اشغالگران قدس عزيز و دوست مردم 
مظلوم فلسطين شد. از آن پس، ديگر ايران پايگاه بيگانگان در منطقٔه خاورميانه نبود، بلکه تبديل به دوست و ياور مظلومان و ستم ديدگان 

شد. 
با  مخالفت  و  مسلمانان  و  مظلومان  از  حمايت  براساس  ايران  اسالمی  جمهوری  خارجی  سياست  شاهنشاهی،  نظام  سقوط  با 
قدرت های ستمگر شکل گرفت. برای قدرت هايی که تا قبل از پيروزی انقالب اسالمی از کشور ما به عنوان نمايندٔه خود در منطقه 
استفاده می کردند، قابل تحمل نبود که ايران اسالمی در جهت مخالفت با منافع ناحق آن ها عمل نمايد. اين عوامل باعث شد که بالفاصله 
پس از پيروزی انقالب اسالمی، گروهک های ضدانقالب با حمايت و تحريک بيگانگان و با شعارها و عناوين فريبنده در جهت خواست 

و منافع دشمنان فعاليت نمايند. 
ترور شخصيت های برجسته و انقالبی ميهن هم چون شهيد سرلشکر محمدولی قرنی، شهيد مرتضی مطهری، شهيد دکتر محمد 
مفتح و …، تحريک قوميت ها برای خودمختاری، فعاليت مسلحانه گروه های ضدانقالب در برخی از شهرها و مناطق مرزی کشور و… 
که همگی از طرف بيگانگان و دشمنان ملت ايران سرچشمه می گرفت، بخشی از حوادثی بود که به منظور از بين بردن و يا منحرف کردن 
انقالب اسالمی صورت گرفت ولی تمامی آن ها با رهبری هوشمندانٔه امام خمينی (ره) و مقاومت و پايداری مردم ايران با شکست مواجه 
گرديد. عالوه بر اين مشکالت، ارتش کشور ما در آغاز حمله صّدام به ايران، به علت خروج مستشاران نظامی خارجی، اعدام چند نفر 
از سران نظامی که در کشتار مردم بی گناه نقش داشتند، فرار تعدادی از فرماندهان و پاکسازی تعدادی از نظاميان وابسته به حکومت 
شاه، از انسجام و استحکام الزم برای دفاع در مقابل متجاوزين برخوردار نبود. همچنين سپاه پاسداران يک نهاد انقالبی نوپا بود که 
تازه، در ارديبهشت ماه سال ١٣٥٨، تأسيس شده بود و به همين جهت نيروی انسانی الزم، امکانات مورد نياز و آمادگی کافی برای 

مقابله با يک تهاجم وسيع به کشور را نداشت. 
در چنين شرايطی صّدام که وقوع انقالب اسالمی در ايران را به ضرر حکومت ديکتاتوری خود می دانست، با تحريک و حمايت 
سرزمين ما آغاز  کيلومتر از مرزهای جنوب و غرب  سراسری خود را در طول بيش از ١٢٠٠  قدرت های سلطه گر، تهاجم و تجاوز 

کرد. 
صدام  با ارتش مجهزی که فرماندهی آن را خودش برعهده داشت، فکر می کرد که در مدت يک هفته با اشغال ميهن ما بخشی 

از اين سرزمين را به کشور عراق ملحق خواهد کرد. 
چگونگی تهاجم نظامی ارتش صدام به کشورمان را از زبان يکی از دانش آموزان خرمشهری آن دوران باهم می خوانيم. 

 مقدس، 
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»
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«روز سی و يک شهريور ماه ١٣٥٩ ساعت بين ده و نيم، يازده صبح بود که با غرش ده ها هواپيما سراسيمه، 
بيرون دويديم. شايد ٣٠ــ٢٠ هواپيما همزمان در آسمان خرمشهر پرواز می کردند. زن و مرد و بچه همگی وحشت زده 

و هراسان به کوچه ها ريخته بودند. 
چند دقيقه بعد همگی بی اختيار به سوی نيزاری که در پشت منطقٔه مسکونی قرار داشت، هجوم برديم. صدای 
انفجارهای ناشی از بمباران همه را تکان داد. دقيقًا معلوم نبود کجا را زده اند اما از طرف گمرک و نيروی دريايی دود 

غليظی به آسمان بلند بود. 
راديو را روشن کرديم تا ببينيم چه خبر است اما بی فايده بود. انگار تمام کشور غافلگير شده بود. از آن ساعت 
تا ٢ بعدازظهر که راديو از شروع رسمی جنگ توسط رژيم بعثی عراق خبر داد، صدبار مرديم و زنده شديم. شب در 

مسجد جامع قيامتی بود، همه آمده بودند تا ببينند چه بايد کرد…»١

صدام حاکمی ظالم، ديکتاتور و قدرت طلب بود که با حمايت و پشتيبانی قدرت های استکباری قصد داشت با حمله به ايران، 
غارت منابع اقتصادی و اهانت به فرهنگ و اعتقادات دينی ملت ما، استقالل و عزت ما را زير پا بگذارد. اما نه صدام و نه حاميان تجاوز 
به خاک ميهن ما، نمی دانستند که وقتی پای اعتقادات و استقالل سرزمين ايران در ميان باشد، ملت ما ساکت نمی نشيند و با تمام توان 

ايستادگی و مقاومت می کند. 
ارتش صدام در تهاجم نظامی به کشور ما که در ٣١ شهريور ماه ١٣٥٩ آغاز شد، بخش وسيعی از مناطق جنوب و غرب ايران 

را به اشغال خود درآورد. شما در نقشٔه زير مناطق اشغال شده توسط متجاوزان را مشاهده می کنيد. 

١ــ کتاب پاييز ٥٩، انتشارات سوره مهر، صفحه ٥٧ــ٥٦
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پرسش: با استفاده از نقشه، شهرهای اشغال شده توسط ارتش صدام را در جدول زير بنويسيد.
نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز

امام خمينی به عنوان رهبر و راهنمای مردم با اعتماد و اطمينانی که از ايمان او به قدرت خداوند سرچشمه می گرفت، ملت بزرگ 
ايران را به ايستادگی و نترسيدن از دشمن دعوت نمود: «من از ملت بزرگ ايران خواهانم که در هر مسئله ای که پيش می آيد، 
قوی باشند، قدرتمند باشند، متکی به خدای تبارک و تعالی باشند و از هيچ چيز باک نداشته باشند. ما از آن قدرت های 

بزرگ نترسيديم، اين [صدام] که قدرتی ندارد، عراق که چيزی نيست.» 

چند نفر از رزمندگان اسالم در مالقات با امام خمينی (ره)

پايداری خرمشهر 
خرمشهر مظهر پايداری و مقاومت مردم ايران در طول هشت سال دفاع مقدس شد. زيرا پير و جوان خرمشهری و نيز رزمندگانی 
که از شهرهای مختلف ايران خود را به آنجا رسانيدند، در مقابل چند لشکر مجهز به توپ و تانک دشمن برای حفظ اين شهر مقاومت 
کردند. يکی از آن رزمندگان، نوجوان ١٤ ساله ای به نام بهنام محمدی بود که با وجود سن کم و جثٔه کوچک، مردانه در مقابل دشمن 
ايستادگی کرد: توصيف اين رزمندهٔ نوجوان را از زبان يکی از شاهدان واقعه می خوانيم: «…بهنام محمدی به سبب کوچکی جثه اش 
که کم تر توجه دشمن را جلب می کند، غالبًا سرکوچه ها و خيابان های فرعی به ديده بانی می پردازد و بچه ها را از نقاط نفوذ دشمنان مطلع 
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می سازد. عالوه بر اين، با شجاعت، زرنگی، شادابی و حرف های بچگانه به رزمندگان روحيه می بخشد. در اين روزها که فشار سختی 
بر جسم و جان بچه ها وارد می آيد، مشاهدٔه نوجوانی ١٤ ساله که از فرط کوچکی تفنگ ژ ــ ٣ اش روی زمين کشيده می شود و عاشق 
امام، انقالب و شهادت است، تسکين بر دردهاست. بهنام براثر ترکشی که به قلب کوچکش اصابت کرده است، همه را در فراق خود 

می سوزاند …»١

سرانجام در روز چهارم آبان ماه ١٣٥٩ خرمشهر قهرمان که شاهد ايستادگی و حماسه آفرينی فرزندان رشيد ملت ايران بود، پس 
از ٣٤ روز مقاومت و پايداری به اشغال ارتش صدام درآمد. 

پس از سقوط خرمشهر، اشغالگران برروی ديوارهای شهر نوشتند: 
«جئنا لنبقی» (آمده ايم تا بمانيم). مطبوعات رژيم صدام نيز به صورت رسمی اعالم کردند. «محّمره (خرمشهر) سرزمين اجدادی 

ماست و نيروهای مسلح عراق آن شهر را برای ابد باز پس گرفتند.» 
شخص صدام نيز سرمست از اين پيروزی ادعا کرد: «اگر ايرانی ها بتوانند خرمشهر را پس بگيرند، من کليد شهر بصره را به 

آن ها خواهم داد.»

پرسش: به نظر شما ايمان به خدا چه رابطه ای با استقامت و پايداری مردم در برابر دشمنان دارد؟ 
نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز

١ــ  خرمشهر در جنگ طوالنی، صفحه ٤٣٦

نوجوان شهيد بهنام محمدی
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هم زمان با اشغال خرمشهر و چند شهر ديگر، شهر مقاوم آبادان نيز در محاصرٔه دشمن قرار گرفت و هر لحظه امکان داشت با از 
دست رفتن اين شهر، ديگر شهرهای استان خوزستان نيز با خطر جدی مواجه شوند. اما مردم و رزمندگان مقاوم با استفاده از تجربيات 

به دست آمده از مقاومت در خرمشهر، دشمن را در چند کيلومتری شهر آبادان متوقف کردند ولی شهر برای مدتی در محاصره ماند. 
در چنين وضعيتی امام خمينی (ره) به عنوان فرماندٔه کل قوا به نيروهای مسلح ايران دستور شکسته شدن محاصرٔه آبادان را 
صادر نمودند. با اين پيام نيروهای رزمندٔه ارتش و سپاه به همراه رزمندگان بسيجی در مهر ماه ١٣٦٠ در عملياتی به نام «ثامن االئمه» 

برخی از مناطق اشغال شده را آزاد نموده و محاصرٔه آبادان را درهم شکستند. 
اين عمليات خودباوری و اعتماد به نفس فرماندهان و رزمندگان را افزايش داد و باعث شد تا نيروهای رزمنده با ايمان و توکل 
بر خدا در چند عمليات متوالی، بخش های ديگری از مناطق اشغال شدٔه کشورمان را از متجاوزان پس بگيرند. پس از اين عمليات ها 

دشمنان نيز اعتراف کردند که متجاوزان در مقابل ايمان و جهاد رزمندگان توان مقاومت ندارند: 
«يک نيروی عجيب و غريب نظامی از سربازان حرفه ای، روحانيان، شبه نظاميان محلی و بچه های مدرسه ای ١٣ ساله که همگی 
با يک التهاب اسالمی شديد به يکديگر متصل می شوند، بن بست طوالنی جنگ خليج فارس را با تارومار کردن نيروهای سنگر گرفته 

عراقی شکستند.»١

آزادسازی خرمشهر 
پس از آزاد شدن مناطقی از خوزستان در چند عمليات پی درپی 
توسط رزمندگان ارتش، سپاه و نيروهای بسيجی که با هدايت و رهبری 
امام خمينی و ايمان و ايثار رزمندگان به دست آمد، زمان آن فرارسيد 
تا فرزندان مقاوم ملت ايران با توکل بر خداوند و جهاد و ايثار در راه 

خدا، خرمشهر را از متجاوزان پس بگيرند. 

١ــ  نشريه نيويورک تايمز، ٧ آوريل ١٩٨٢ (١٣٦١/١/١٨)

مسجد جامع خرمشهر پس از آزادسازی
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عمليات بيت المقدس به منظور آزادسازی خرمشهر در تاريخ ١٣٦١/٢/١٠ آغاز شد و در چهار مرحله که جمعًا ٢٣ روز طول 
کشيد، بخش هايی از خاک ميهن آزاد شد و متجاوزين که آمده بودند تا بمانند در مقابل ايمان و ارادٔه رزمندگان اسالم توان مقاومت را 

از دست دادند. 
ارتش صدام با دادن تلفات زياد و به اسارت درآمدن بيش از ١٨٠٠٠ نفر از نيروهايش درهم شکست. سرانجام در تاريخ 
سوم خرداد ماه سال ١٣٦١ خرمشهر قهرمان آزاد شد و پرچم مقدس جمهوری اسالمی ايران بار ديگر بر فراز گلدسته های 

مسجد جامع اين شهر به اهتزاز درآمد. 

پرسش: چرا امام خمينی (ره) پس از فتح خرمشهر به دست رزمندگان اسالم فرمود: «خرمشهر را خدا آزاد کرد.» 
نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز

شدٔه  اشغال  مناطق  از  ديگری  بخش های  متعددی  عمليات های  طی  در  ميهن  شجاع  رزمندگان  خرمشهر،  آزادسازی  از  پس 
کشورمان را از متجاوزين پس گرفتند که در زير به چند مورد از عمليات های مهم اشاره می شود: 

١ــ عمليات خيبر: در اين عمليات جزيره مجنون به مساحت ١٦٠ کيلومتر مربع آزاد شد. 
٢ــ عمليات بدر: در اين عمليات بخش وسيعی از مناطق مهم و نفت خيز هورالهويزه و چندين روستای منطقه آزاد شد. 

٣ــ عمليات کربالی ١: در عمليات کربالی يک شهر مرزی مهران از متجاوزين پس گرفته شد. 
٤ــ عمليات کربالی ٥: در عمليات کربالی ٥ که در منطقه شلمچه انجام شد و ٤٥ روز طول کشيد، ماشين جنگی دشمن 

منهدم شد و تعداد زيادی از نيروهای متجاوزين از بين رفتند. 
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سرانجام پس از آنکه بخش های وسيعی از مناطق اشغال شده کشورمان توسط رزمندگان پرتوان ميهن اسالمی از متجاوزين پس 
گرفته شد، جمهوری اسالمی ايران آمادگی خود را برای پذيرش قطعنامه ٥٩٨ شورای امنيت سازمان ملل متحد اعالم کرد و درنهايت 

در مرداد ماه سال ١٣٦٧ با پذيرش قطعنامه توسط ايران و عراق، جنگ هشت ساله به پايان رسيد. 
ميدان  اين  پيروز  را  خود  ما  اما  رسيد  پايان  به  طرفين  توسط  جنگ  توقف  پذيرش  با  ايران  عليه  عراق  تحميلی  جنگ  اگرچه 

می دانيم، زيرا: 
١ــ مهم ترين هدف دشمنان از تحميل جنگ هشت ساله، ساقط کردن نظام جمهوری اسالمی ايران بود که با دفاع 

قهرمانانۀ مردم ميهن، به اين هدف نرسيدند.
٢ــ هدف ديگر دشمنان از تجاوز به ايران، جداکردن خوزستان از ميهن عزيز ما بود که با ايثارگری های رزمندگان، 

موفق به اين عمل نشدند.
٣ــ هدف ديگر دشمنان ما لغو قرارداد ١٩٧٥ الجزاير١ و از بين بردن حّق حاکميت ايران بر اروند  رود بود که با 

مقاومت و پايداری ملت ما اين هدف هم تحقق پيدا نکرد.
٤ــ عالوه بر موارد فوق، ما در اين جنگ اجازه نداديم حتی يک وجب از خاک ميهن مان در اشغال متجاوزان 

باقی بماند.
از اين رو وقتی دفاع و پايداری ملت ما باعث شد که هيچ يک از اهداف دشمنان تحقق پيدا نکند، می توانيم ادعا کنيم که ما پيروز 

ميدان جنگ هستيم. 
در کنار مواردی که به عنوان داليل پيروزی در جنگ به آن اشاره کرديم، در دوران دفاع مقدس شاهد اتحاد و همبستگی ملت، 

تبعيت مردم از رهبری نظام و همکاری با مسئولين بوديم. 
در اين جنگ تمام اقشار مردم از سراسر کشور مشارکت داشتند، به نحوی که تمام قوميت های ايرانی با همٔه توان خود برای 

حفظ کشورشان در جبهه ها حضور يافتند و پيروان کلئه اديان الهی نيز از سرزمينشان دفاع کردند. 
ارسال  با  باشند،  داشته  حضور  جنگی  مناطق  در  نمی توانستند  دليلی  هر  به  که  هم  مردم  از  عده  آن  کشور  از  دفاع  دوران  در 

کمک های نقدی و غيرنقدی و پشتيبانی های معنوی، فرزندان اين آب و خاک را ياری و حمايت کردند. 
زن و مرد و پير و جوان اين ملت در دفاع از کشورشان در کنار هم بودند تا پرچم سه رنگ ميهن عزيز ما همچنان همراه با سرود 

جمهوری اسالمی ايران به اهتزاز درآيد. 

چرا دفاع مقدس؟ 
ما دوران هشت سالٔه جنگ تحميلی را «دفاع مقدس» می دانيم، زيرا: 

١ــ هشت سال دفاع ما برای حفظ استقالل و تماميت ارضی کشور بود؛ 
٢ــ استقامت ما در برابر ظالمين، اطاعت از فرمان خداوند برای دفع فتنه بيگانگان بود؛ 

٣ــ هشت سال مقاومت ما به منظور حفظ دين، قرآن و انقالب اسالمی بود؛ 
٤ــ هشت سال ايستادگی ما برای دفع تجاوز دشمن و رسيدن به صلح و امنيت بود. 

١ــ اين قرارداد در سال ١٩٧٥ ميالدی به ميزبانی الجزاير بين کشورهای ايران و عراق منعقد شد، و براساس آن حق حاکميت اروند  رود به صورت مشترک به ايران و عراق واگذار 
شد، اما صدام پس از تهاجم به کشور ما، اين قرارداد را جلو دوربين های تلويزيونی پاره کرد و اعالم نمود که آن را به رسميت نمی شناسد.
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دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس
آشنا  دستاوردها  اين  از  مورد  شش  با  درس  اين  در  عزيز  دانش آموزان  شما  است.  فراوان  مقدس  دفاع  داخلی  دستاوردهای 

می شويد. دستاوردهای بين المللی دوران دفاع مقدس نيز در کتاب آمادگی دفاعی دورٔه دبيرستان طرح خواهد شد. 
١ــ اعتماد به نفس و خودباوری: ما در طول دوران دفاع مقدس به امکانات دفاعی نياز داشتيم و با توجه به اين که غالب 
کشورها از فروش اين امکانات به ما خودداری می کردند، به اين نتيجه رسيديم که بايد توانمندی های خود را باور کنيم و با تکيه بر ايمان 

و توکل بر خدا و تالش و کوشش، نيازهای جنگ را برطرف و از ميهن دفاع کنيم. 
مدرسه  در  بسيجی  تفکر  بسيجی:  تفکر  تولد  ٢ــ 
اين  شدگان  تربيت  و  آمد  وجود  به  خمينی  امام  جهاد  و  عشق 
مدرسه، زيباترين حماسه های ايثار و شهادت را در دوران دفاع 

مقدس خلق کردند. 

از  يکی  کشور:  دفاعی  صنايع  در  پيشرفت  ٣ــ 
مهم ترين برکات جنگ، تالش های جوانان مؤمن ميهن ما بود که 
باعث پديد آمدن اين جمله زيبا شد که «نيازهای ما بايد به دست 
خودمان برطرف گردد.» ما در ابتدای جنگ برای ساخت يک 
بسياری  جنگ  اواخر  در  اما  بوديم،  هم ناتوان  معمولی  گلولٔه 
ادامه  می کرديم.  تأمين  خودمان  را  کشور  دفاعی  نيازهای  از 
انواع  ساخت  توان  اکنون  ما  که  شد  باعث  پيشرفت  سير  اين 
تجهيزات دفاعی برای کشور، هم چون موشک های دوربرد را 

داشته باشيم. 

٤ــ کسب تجارب نظامی: نيروهای سپاهی و بسيجی کشور در زمان تهاجم صدام، تجربه دفاع نظامی در مقابل دشمنان را 
نداشتند اما در طول هشت سال جنگ تحميلی با تکيه بر ايمان و تالش فراوان، رزمندگان توانمندی شدند که بزرگ ترين عمليات های 

نظامی را طراحی و اجرا می کردند. 
همچنين ارتشيان مؤمن و ميهن دوست نيز که تا آن زمان توانمندی و معلومات نظامی خود را در ميدان مبارزه با دشمن تجربه 
ميهن  از  دفاع  ميدان های  در  را  هوايی  و  دريايی  زمينی،  عمليات های  سخت ترين  توانستند  مقدس  دفاع  دوران  طول  در  بودند  نکرده 

طراحی و تجربه کنند و از آن سربلند بيرون آيند. 
٥ــ ترويج فرهنگ ايثار و شهادت: اگرچه جنگ، ظاهری زشت و ترسناک دارد اما رزمندگان ايثارگر ما در طول هشت 
سال مقاومت و پايداری، صحنه های زيبايی پديد آوردند. آن ها ميدان مرگ را به صحنٔه دعا و نيايش با پروردگار خود تبديل کردند. آن 
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دليرمردان از قدرت دين در جهت تقويت ايمانشان برای دفاع از 
وطن استفاده کردند و به جهانيان ثابت نمودند که با سربند «يازهرا»، 
متجاوزی  هر  مقابل  در  می توان  اکبر»  «الله  شعار  با  و  «ياحسين» 

ايستادگی کرد. 

تعيين کننده ای  نقش  اسالمی  معارف  نشر  در  اسالم  ظهور  ابتدای  مساجد از  ميهن:  از  دفاع  در  مساجد  آفرينی  نقش  ٦ــ 
بسيجی، جمع آوری  نيروهای  اعزام  شهادت،  ايثار و  فرهنگ  ترويج  بزرگی در  پايگاه  مساجد  داشته اند. در دوران هشت سال دفاع، 

کمک های مردمی و … برای کمک به مدافعان ميهن بودند. 

تعداد شهيدان، جانبازان و آزادگان ٨ سال دفاع مقدس 
دانش آموزان عزيز، شما که تا اين جا با دستاوردهای دوران دفاع مقدس آشنا شديد، بايد بدانيد که اين دستاوردها به آسانی به 
دست نيامده و مردم ما عالوه بر زيان های اقتصادی که متحمل می شدند، سرمايه های معنوی فراوانی را از دست دادند تا توانستند ميهن 

عزيزمان را از اشغال تجاوزگران پاک کنند. 
در دوران جنگ تحميلی بيش از ١٨٨٠٠٠ نفر از رزمندگان 

مقاوم به شهادت رسيدند تا استقالل ميهن اسالمی حفظ شود. 
در همين دوران بيش از ٤٠٠٠٠٠ نفر از جان برکفان ميهن 
انقالب  از  آمده  به دست  ارزش های  تا  رسيدند،  جانبازی  درجه  به 

اسالمی استمرار يابد. 
در دوران دفاع مقدس بيش از ٤٢٠٠٠ نفر از مدافعان با 
ايمان سرزمين اسالمی ايران به اسارت ارتش صدام درآمدند که با 
مقاومت جانانه خود در دوران اسارت، کشور و ملت ما را سربلند 

نمودند. 

پرسش: ما چگونه می توانيم قدردان خون شهدا و ايثارگری جانبازان و آزادگان ميهن خود باشيم؟ 
نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز
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درس ششم

مردان مبارز 
يکتاپرستی  خود،  جامعه  بر  حاکم  شرايط  دليل  به  آن ها  از  تعدادی  که  بوده اند  بسياری  موحد  انسان های  بشر،  تاريخ  طول  در 
خويش را به کلی پنهان می کردند و تعدادی نيز، که معموًال در اقليت بودند، سعی می کردند تا پرستش خدای يگانه را در ميان خويشان 
و اطرافيان خود تبليغ نمايند. آن ها برای تبليغ اعتقاداتشان گاهی جان خود را نيز ايثار می کردند اما حاضر نبودند از اعتقادات خود 

دست بردارند. 
با ظهور حضرت محمد (ص) پيامبر اسالم و آخرين فرستادٔه الهی، دوران ديگری از مبارزه با ظلم و جهل و بت پرستی و تبليغ 
پرستش خداوند يکتا آغاز شد. حضرت محمد (ص) در طول ٢٣ سال پيامبری خود سختی های فراوانی را تحمل نمود تا توانست مردم 
را در مسير هدايت الهی حرکت دهد. اصحاب و پيروان آن حضرت نيز به تناسب شرايط و موقعيتشان سعی می کردند تا با حرکت در 

اين مسير الگوهای مناسبی برای ساير مردم باشند. 
از ميان کسانی که در راه بندگی خدا حرکت نموده و پيامبر خاتم را ياری کردند و در ترويج اسالم محمدی نقش داشتند چند نفر 
بيش از ديگر ياران پيامبر مؤثر بوده اند: سلمان، عمار ياسر، ابوذر و مقداد. اينان جزء آن دسته از اصحاب رسول اللّٰه بودند که پس از 

رحلت پيامبر رحمت در پی عمل به وصيت ايشان مبنی بر جانشينی امام علی (ع) و هدايت مسلمين توسط آن حضرت برآمدند. 
در بين اين چهار يار ارزشمند و با وفای پيامبر، سلمان فارسی برای ايرانيان جايگاه ويژه ای دارد و به همين جهت در اين درس 

به معرفی اين شخصيت بزرگ اسالم می پردازيم. 

سلمان فارسی کيست؟ 
سلمان فارسی يکی از آن مردان مؤمن و مبارزی است که از دوران نوجوانی همواره تشنه حقيقت و به دنبال گوهر هدايت بود 

تا به ساحل سعادت و رستگاری برسد. 
او سال های زياد از عمرش را برای رسيدن به حقيقت و سعادت سپری کرد. رنج سفر، دوری از وطن و خويشاوندان، تحمل 

بردگی و سختی های زندگی، بهای سنگينی بود که اين بزرگ مرد برای رسيدن به گمشده اش پرداخت تا سرانجام به مقصود رسيد. 
سلمان فارسی در ناحيه «جی» اصفهان به دنيا آمد. نامش روزبه بود و در خانواده ای با آيين زردشتی بزرگ شد. 

روح پاک و پرسشگر روزبه او را به سمت آيين مسيحيت سوق داد. به همين جهت، پدرش که از صاحب منصبان دين زردشت 
بود از اين تصميم فرزند به شدت خشمگين شد و روزبه را در خانه زندانی کرد تا از آيين جديدش دست بردارد. اما روزبه به هر طريق 
که بود خود را آزاد کرد و با کمک برخی از نزديکانش خود را به کاروانی که عازم شام بود رسانيد تا شايد گمشده اش را در آن سرزمين 

بيابد. 
روزبه پس از مدتی خدمت و عبادت در کليساهای سرزمين شام، زمانی که از يک راهب مسيحی شنيد به زودی پيامبری در 

سرزمين حجاز مبعوث می شود، برای يافتن حقيقت همراه با کاروانی عازم آن سرزمين شد. 
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کاروانيان در بين راه برخالف عهد و پيمان خود عمل کردند و روزبه را به مردی يهودی فروختند. اين امر سبب شد که روزبه 
در راه رسيدن به گم شده اش طعم تلخ بردگی را حس کند. آن مرد يهودی روزبه را به يکی ديگر از هم کيشان خود در نزديکی يثرب، که 

در آن زمان مدينة الّنبی نام گرفته بود، فروخت. 
روزبه در آن جا وقتی از پسرعموی اربابش شنيد که پيامبر خاتم به مدينه آمده، هرطور بود خود را به رسول خدا (ص) رسانيد 
و تمام ماجرای زندگی اش را برای آن حضرت بيان کرد و در پايان سخنانش گفت: ای رسول خدا! «اگرچه من برده ای بيش نيستم و 
هيچ مال و ثروتی ندارم اما می خواهم يکی از ياران و اصحاب شما باشم، پس اسالم را به من عرضه کن!» رسول خدا (ص) نيز پذيرفت 

و روزبه به جمع اصحاب آن حضرت اضافه شد. 
روزبه وقتی اولين نمازش را پشت سر رسول خدا خواند، پيامبر (ص) او را سلمان ناميد و او زيباترين احساس تمام عمرش را 

تجربه کرد. 
ارباب سلمان بسيار سخت گير بود و چند بار او را به خاطر مالقات با رسول خدا به شدت تنبيه کرد. 

ارباب  خواستٔه  خرما،  نهال  چهل  کاشت  طال و  زيادی  مقدار  پرداخت  با  اصحابش و  کمک  با  محمد (ص)  حضرت  سرانجام 
سلمان را برآورده کرد و او توسط پيامبر خدا از بند بردگی آزاد شد. 

سلمان چون مشاوری امين و ياری فداکار در خدمت اسالم و رسول گرانقدرش بود، تا اين که در سال پنجم هجری خبر تجهيز 
دشمنان اسالم را برای پيامبر (ص) آوردند. 

در چنين شرايطی پيامبر (ص) درباره شيوه دفاع از مدينه با يارانش مشورت کرد و زمانی که سلمان پيشنهاد حفر خندق (کانال) 
در اطراف شهر مدينه را مطرح نمود، مورد موافقت پيامبر (ص) و اصحاب آن حضرت قرار گرفت. 

هر روز که می گذشت ارزش و اعتبار سلمان نزد پيامبر (ص) و مسلمانان بيش تر می شد و به همين جهت مهاجرين و انصار هرکدام 
دوست داشتند که سلمان را از خود بدانند، اما پيامبر رحمت حضرت محمد (ص) فرمود: «سلمان از ما اهل بيت است.»١

روزی سلمان در ميان جمعی از مسلمانان نشسته بود که داشتند از اصل و َنَسب خود می گفتند. در اين وقت يکی از آن جمع 
خطاب به سلمان از او درباره اصل و نسبش پرسيد. 

سلمان با کمی تأمل گفت: من مسلمانم، بنده ای از بندگان خداوند يکتا، من گمراه بودم، خدايم با محمد هدايتم نمود، 
برده بودم خداوند توسط محمد آزادم کرد. فقير و بی چيز بودم به دست محمد بی نيازم کرد. وقتی پيامبر متوجه اين رفتار با 
سلمان شد، با نگاهی گاليه آميز خطاب به مسلمانان فرمود: ای قريشيان! نسب افتخارٰآميز هرکس دين اوست، مردانگی هر کس 

خلق و خو و شخصيت اوست و اصل و ريشهٴ هرکس عقل و فهم اوست. 
سلمان پس از رحلت رسول خدا هم هميشه در کنار امام علی (ع) بود و لحظه ای از او غفلت نمی  کرد. سلمان به همراه ابوذر، 

مقداد و عمار ياسر اولين حلقٔه شيعيان امام علی را تشکيل دادند و جز با فرمان و رضايت امام کاری انجام نمی دادند. 
پس از فتح ايران، خليفٔه دوم با مشورت امام علی (ع) سلمان را به استانداری مدائن منصوب کرد. روزی که مردم مدائن در 
که  مدائن  مردم  و  شد  شهر  وارد  سلمان  می آيد.  عرب  چند  همراه  به  اسبی  بر  سوار  که  ديدند  را  مردی  بودند،  خود  فرمانروای  انتظار 

دانستند سلمان ايرانی و همزبان خودشان است او را به گرمی پذيرفتند. 
زنبيل  و  َحصير  زندگی اش  گذران  برای  اما  داشت،  مشخصی  سهم  بيت المال  از  و  بود  مدائن  حاکم  سلمان  که  اين  به  توجه  با 
می بافت و سهمی را که از بيت المال برمی داشت خرج فقيران و مستمندان می کرد. پيامبر خدا بارها در سخنانش فرموده بود: «بهشت 

١ــ  سلمان ِمّنا اهل البيت
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مشتاق سه نفر است.» تعدادی از ياران پيامبر که دوست داشتند تا بدانند که اين سه نفر چه کسانی هستند. از امام علی (ع) خواستند 
تا از رسول الله بپرسد که آن سه نفر چه کسانی هستند؟ 

حضرت علی (ع) از پيامبر نام آن سه نفر را سؤال کرد و رسول خدا پاسخ داد: ای علی تو از آنان و بلکه اولين آن ها 
که  است  ياسر  عمار  سلمان،  از  بعد  و  بود  خواهد  تو  برای  خوبی  پيرو  و  ياور  که  است  فارسی  سلمان  تو  از  پس  هستی، 

همواره همراه تو خواهد بود. 
و  تشيع  آيين  و  ناب  اسالم  پيام آور  مردم،  مشکالت  رفع  با  همزمان  و  می کرد  آمد  و  رفت  اطراف  شهرهای  و  مدائن  در  سلمان 

نويدبخش مکتب اهل بيت (عليهم السالم) بود. 
سرانجام سلمان فارسی در سال ٣٥ هجری، پس از سال ها همراهی با پيامبرو امام علی (ع) و ٢٠ سال استانداری حکومت مدائن 
دنيای خاکی را وداع گفت. بسياری از مردم مدائن جسم شريف او را تشييع کردند امام علی (ع) بر پيکر پاک اين يار هميشه همراه پيامبر 
نماز خواند، سپس او را به خاک سپردند. مرقد شريف سلمان در مدائن واقع در ٢٠ کيلومتری بغداد و در نزديک طاق کسری قرار دارد. 

مردان تالش گر، مبارز و ميهن دوست در طول تاريخ کهن سرزمين ما کم نبوده اند، اما پس از استقبال از دين اسالم و پذيرش 
آن توسط مردم ايران، وجود مردانی که برای پيشرفت کشور، ترويج فرهنگ اسالمی و سربلندی مردم تالش می کردند، شدت و قوت 

بيشتری يافت. اين مردان از ميان تمام اقشار مردم بوده اند و هدف شان سعادت مندی ملت ايران بوده است. 
روحانيان، عالمان و دانشمندان، شاعران و نويسندگان، واليان خدمتگزار، مجاهدان و آزادی خواهان، سربازان ميهن و… در 

اين مجموعه حضور داشته اند. 
سعدی  طوسی،  فردوسی  حکيم  اسدآبادی،  سيدجمال الدين  شيرازی،  ميرزای  انصاری،  مرتضی  شيخ  هم چون  بزرگ مردانی 
شيرازی، ستارخان، باقرخان، رئيس علی دلواری، اميرکبير، ميرزاکوچک خان جنگلی، و … نام هايی هستند که همگی برای آبادانی 
و سرافرازی ميهن، گسترش دين و عدالت، رهايی کشور از مستبدان داخلی و استقالل ايران در مقابل نفوذ و دخالت بيگانگان تالش 

فراوان نموده اند. 
در دوران معاصر نيز انسان های آزاده ای که در مقابل دين ستيزی و ظلم و ستم حاکمان پهلوی ايستادند، بسيار بوده اند. 

آن ها رنج و سختی دوران مبارزه، زندان، شکنجه و شهادت در راه خدا را انتخاب کردند تا ثابت کنند که دين خواهی مردم و 
حفظ استقالل ايران اسالمی چراغ روشنی است که هرگز خاموش نخواهد شد. شهيد مدرس، شهيد نواب صفوی، شهيد سيدعلی 

اندرزگو، شهيد رجايی و … از اين دسته مردان مؤمن و مبارز ميهن ما هستند. 

مرقد شريف سلمان فارسی

٭٭٭٭
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پس از پيروزی انقالب اسالمی و در دورانی که کشور ما مورد تهاجم وحشيانه دشمن قرار گرفت، همٔه مردم در مقابل اين هجوم 
صدام ايستادند تا قامت دين و استقالل کشور ما استوار و پابرجا بماند. 

شما  به  درس  اين  در  و  انتخاب  نمونه  عنوان  به  را  نفر  چند  مقدس،  دفاع  هشت سالٔه  دوران  شهيدان  فراوان  تعداد  ميان  از 
دانش آموزان عزيز معرفی می کنيم تا زندگی و مبارزات آن ها الگوی جوانان سرزمين ما قرار گيرد. 

شهيد مهدی باکری را بهتر بشناسيم 
در سال ١٣٣٣ در مياندوآب پسری ديده به جهان گشود 
در  باکری  مهدی  شد.  رفيع  آسمان  بلندای  به  نامش  بعدها  که 
سال ١٣٥١ با ديپلم رياضی دورٔه دبيرستان را در اروميه به اتمام 
مهندسی  رشتٔه  در  تبريز  دانشگاه  از   ١٣٥٦ سال  در  و  رساند 

مکانيک فارغ التحصيل شد. 
برادر بزرگ تر مهدی، به نام علی باکری، در سال ١٣٥٣ به علت مبارزات سياسی با رژيم شاه توسط ساواک به شهادت رسيد و 
اين سرآغاز مبارزات مردی شد که چند سال بعد و در دوران دفاع مقدس فرمانده لشکر عاشورا شد. مهدی باکری در سال ١٣٥٨ به 

مدت ٩ ماه شهردار اروميه شد و در همين مدت اندک خدماتی به مردم کرد و از خود نام نيکی به يادگار گذاشت. 
مهدی باکری، با وجود اين که در جهاد سازندگی مسئوليت داشت به سپاه پاسداران پيوست و در اندک مدت فرمانده ای شد 
که رزمندگان تحت امر او فرمانش را بی چون و چرا اجرا می کردند، زيرا با چشم خود می ديدند که او هرچه می گويد، خود جلوتر از 

بقيه به آن عمل می کند. 
عاشورا بود به  حميد، که معاون او در لشکر  باکری، به نام  برادر کوچک تر مهدی  خيبر،  عمليات  ١٣٦٢، در  در اسفند سال 
شهادت رسيد. اما به علت آتش شديد دشمن، پيکر وی و تعدادی ديگر از رزمندگان در محل عمليات باقی ماند. به همين جهت چند 
نفر از رزمندگان لشکر عاشورا تصميم گرفتند به جلو بروند و پيکر حميد را به عقب بياورند، اما وقتی مهدی متوجه شد، با وجود آن 
که عالقه فراوانی به برادرش داشت با لحنی محکم گفت: «اگر نمی توانيد پيکر همٔه شهدايی را که مانده اند بياوريد، بگذاريد حميد هم 

بماند. اين طوری روح حميد هم راضی تر است.» 
شهيد احمد کاظمی١ اين واقعه را اين گونه نقل کرده است: 

«ديگر نه نيرويی می توانست برسد، نه آتش مقابله داشتيم، نه راهی برای رسيدن مهمات به خط. تصميم گرفتم بمانم. احساس 
و …  کنارمان  خورد  آمد  شصتی  خمپارٔه  که  نيست …  هم  برگشتی  راه  می کردم 
ديدم حميد افتاد و … ديدم ترکش آمد خورد به گلويش و … ديدم خون از سرش 
جوشيد روی خاک و … ديدم خون راه باز کرد آمد جلو … ديدم دارم صدايش 
می زنم حميد و … ديدم خودم هم ترکش خورده ام و … ديدم بی سيمچی ام آمد 

خون دستم را ديد و اصرار کرد بروم عقب.»٢
کسی  به  او  چشم  از  دور  من  و  سنگر  بچه های  به  رفت  حواسش  مهدی 

١ــ  يکی از فرماندهان شجاع و دالور دوران دفاع مقدس که در سال ١٣٨٤ در حالی که فرمانده نيروی زمينی سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود، در سقوط هواپيما به شهادت 
رسيد. 

٢ــ  به مجنون گفتم زنده بمان ــ کتاب حميد باکری / ص ٥٧
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گفتم: «برو جنازه حميد را بردار بياور.» مهدی گفت: «الزم نيست، بگذار بماند.» فکر کردم نشنيده يا نمی داند يا يک حدس ديگر 
گفت:  بياورند.»  بروند  بگذار  گفتم: «پس  شده.»  شهيد  حميد  می دانم  گفت: «من  به …»  ديگر  دستور  يک  داشتم  گفتم «من  زده. 
«نمی خواهد.» گفتم: «چی را نمی خواهد؟ اآلن وقتش است. شايد بعد نشود.» گفت: «می گويم نمی خواهد.» گفتم: «ولی من می گويم 
رفتيم  را  بقيه  جنازه  «هروقت  گفت:  «چرا؟»  گفتم:  نمی خواهد.»  يعنی  نمی خواهد،  می گويم  « وقتی  گفت:  بياورندش.»  بروند 
آورديم، جنازه حميد را هم می آوريم.» اصرار کردم «بگذار بچه ها شب بروند حميد را بياورند. هنوز دير نشده.» سرتکان داد 

و گفت نه. گفت: «اين قدر اصرار نکن احمد، يا همه با هم يا هيچ کس».١
مهدی، فرمانده لشکر عاشورا، خود نيز در جريان عمليات بدر، وقتی از طريق بی سيم تنهايی و غربت تعدادی از رزمندگان را 
احساس می کند، با قايق موتوری به آن طرف رودخانه می رود و خود را به آن ها می رساند. او پس از نبردی حماسی با دشمن، گلوله ای 
به سرش اصابت می کند و به سختی مجروح می شود. وقتی او را داخل قايق می گذارند تا به عقب بياورند گلولٔه آر.پی.جی دشمن به 

قايق می خورد و پيکر پاک او را به اعماق آب ها می برد، اما روحش به بلندای آسمان به پرواز درمی آيد. 
يکی از همرزمان شهيد مهدی باکری واقعه شهادت او را اين گونه نقل می کند.٢

من شهادت مهدی را به چند مرحله تقسيم می کنم. يعنی معتقدم او چند بار شهيد شده. قنبرلو می گفت: «آقامهدی [با ذکر آيه ای 
از قرآن] شليک می کرد. آيه ای که هميشه قبل از سخنرانی هايش می گفت. يک دفعه ديدم آقا مهدی پرت شد، افتاد عقب. رفتم جلو 
ديدم تيرخورده توی سرش. تا رفتم اورا بردارم حس کردم نفس آخرش را کشيد و در دم شهيد شد. به خودم گفتم حاال چه کار کنم 
توی اين بی کسی و تنهايی! به بچه ها گفتم بلند شويد برويم عقب. آقا مهدی را بلند کردم، بردم رساندم به قايقی که آن جا بود.» من اين 

را اولين مرحلٔه شهادت مهدی می دانم، که به سرش تير خورد. 
قنبرلو می گفت: «آقا مهدی را گذاشتيم توی قايق، زديم به دجله، حرکت کرديم رفتيم پيش. به قايق و ما و آب از همه طرف تير 
می زدند؛ آر.پی.جی هم می زدند. ما هيچ کاری از دست مان برنمی آمد، جز دعا. وسط دجله بوديم که يک آر.پی.جی آمد خورد به قايق 

و منفجرش کرد. از انفجار چيزی يادم نمی آيد. فقط يک دفعه ديدم توی آبم؛ و از قايق و بقيه خبری نيست. 
من اين را دومين مرحلٔه شهادت مهدی می دانم، که به جنازه اش آر.پی . جی. زدند. قنبرلو می گفت: «خودم را از آب کشيدم 
بيرون و ديدم قايق دارد در آب می سوزد. علتش هم آن باک پشت قايق بود و بنزينی که داشت. پس قايق و آن جنازه ها هم حتمًا از آن 

آتش سوخته اند.» 
من اين را سومين مرحلٔه شهادت مهدی می دانم، که جنازه اش را با آتش سوزاندند؛ و چهارمين مرحلٔه شهادتش وقتی بود که 
جنازه اش توی دجله غرق شد. درست شبيه غواص هايی که جنازه هاشان را آب با خودش برد و هرگز نياورد. مهدی از هيچ کدام 
از نيروهايش، حتی از شهيدهايش، عقب نماند. تيرخورد، آر.پی.جی خورد، آتش گرفت، غرق شد و جنازه اش به دست 

خانواده اش نرسيد. 
سرزمين اسالمی ايران که سال ها برای دفاع از ارزش های دينی و حريم واليت و حفظ  آزادمردان  بدين ترتيب يکی ديگر از 
استقالل ميهن جان فشانی کرده بود، در روز ٢٥ اسفند ١٣٦٣ در حالی که جسم پاکش در اعماق آب ها فرومی رفت، روح بزرگش به 

شهدای کربال پيوست. 

١ــ  به مجنون گفتم زنده بمان ــ کتاب حميد باکری / ص ٥٩ ــ ٥٨
٢ــ  به مجنون گفتم زنده بمان ــ کتاب مهدی باکری / ص ٥٤ ــ ٥٣
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شهيد عباس بابايی 
در آذر ماه سال ١٣٢٩ در قزوين به دنيا آمد، نوع دوستی و کمک به 

ديگران يکی از ويژگی های او از همان کودکی بود. 
پس از اخذ ديپلم به طور همزمان در کنکور پزشکی و کنکور خلبانی 
را  شهرستان  در  تحصيل  هزينه  نمی خواست  که  آن  به خاطر  و  شد،  قبول 
زمان  آن  در  کرد.  انتخاب  را  خلبانی  رشتٔه  کند،  تحميل  خانواده اش  بر 
خلبان ها را برای تکميل دورٔه خلبانی به آمريکا اعزام می کردند، به همين 

جهت عباس بابايی در سال ١٣٤٨ به آمريکا اعزام شد. 
در پروندٔه بابايی در پايگاه هوايی آمريکا، رفتارهای غيرعادی! ثبت شده بود، زيرا او مشروب نمی خورد، به دنبال لذت جويی هايی 

که ديگران می رفتند، نمی رفت و از همه غيرعادی تر اين که او نماز می خواند!
فرمانده آمريکايی پايگاه، يک بار در اواخر شب، او را در خيابان های پايگاه در حال دويدن می بيند. وقتی علت را جويا می شود، 
بابايی می گويد افکار شيطانی او را آزار می داده و حاال می خواهد با دويدن خود را خسته کند تا وقتی که به تخت خوابش رفت زود 

خوابش ببرد.  
عباس بابايی وقتی به ايران برگشت با دختردايی اش خانم صديقه حکمت ازدواج کرد. پس از شروع جنگ تحميلی، با درجه 
سرهنگی فرمانده پايگاه هوايی اصفهان شد و مدتی بعد با رشادت هايی که از خود نشان داد، به درجٔه سرتيپی نايل و معاون عمليات نيروی 

هوايی ارتش جمهوری اسالمی ايران گرديد. 
انتخاب  جايی  را  زندگی اش  محل  و  می کرد  را  استفاده  کم ترين  دولتی  امکانات  از  اما  بود  فرمانده  که  اين  با  همسرش،  گفتٔه  به 
می نمود که با ديگر پرسنل تفاوتی نداشته باشد. در سال ١٣٦٦ قرار بود بابايی به همراه همسرش به حج تمتع مشرف شوند و همه کارها 
هم انجام شده بود. اما او در فرودگاه مهرآباد تهران به همسرش گفت که نمی تواند همراه آن ها به اين سفر بيايد. خانم صديقه حکمت 

واقعه آن روز را اين گونه نقل می کند: 
بنابود همراه عباس به سفر حج مشرف شويم. روز پرواز در فرودگاه حاضر شديم. پس از تحويل ساک هايمان در چهره عباس 
نوعی پريشانی ديدم. او سخت در انديشه بود. انگار می خواست چيزی بگويد و نمی توانست. جهت سوار شدن هواپيما از سالن انتظار 

خارج شديم و به پای پلکان هواپيما رسيديم. ناگهان عباس مرا صدا زد و گفت: خدا به همراهتان. 
من و اطرافيان، که از آشنايان و خلبانان بودند، شگفت زده شديم. به او نگاه کردم و گفتم: 

مگر تو با ما نمی آيی؟ سرش را پايين انداخت و زير لب آرام گفت: الله اکبر. 
سپس در پاسخ به اصرار دوستان و همکاران گفت: 

«مکۀ من اين مرز و بوم است. مکۀ من آب های گرم خليج فارس و کشتی هايی است که بايد سالم از آن عبور کنند.» 
شب قبل از مسافرت همسرش به حج به او می گويد: من تو را دوست دارم، اما در راه خدا بايد از همه چيز گذشت. همسر شهيد بابايی 
می گويد: روزی که لباس احرام پوشيديم و می خواستيم به صحرای عرفات برويم او از ايران تلفن زد و پس از احوال پرسی و التماس 

دعا خواستن، گفت: ديگر من را نخواهی ديد، پس استوار و مقاوم باش. 
همسر بابايی به او می گويد: آخر من چطور برگردم و تو را نبينم؟… و عباس سکوت می کند. سرانجام عباس بابايی پس از سال ها 
خدمت به مردم و رشادت برای حفظ استقالل ايران، در پانزدهم مرداد ماه سال ١٣٦٦، در روز عيد قربان، روزی که همه به زيارت خانه 
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خدا می روند، آخرين پروازش را انجام می دهد، پروازی که خلبانش مستقيم به سوی خدا می رود. 
واقعه روز شهادت عباس بابايی، از قول دوستان آن شهيد، اين گونه نقل شده است١: 

جمعه ١٥ مرداد ماه سال ١٣٦٦ تبريز، پايگاه دوم شکاری، ساعت ٨:٣٠ صبح عيد قربان 
تيمسار به اتفاق سرهنگ نادری وارد گردان عمليات شدند. او مأموريت پروازی را در دفتر مخصوص نوشت و زير آن را امضا 

کرد. در اين لحظه سرهنگ نادری گفت: تيمسار! شما خيلی خسته ايد، بهتر است کمی استراحت کنيد. 
تيمسار بابايی نگاهی به او کرد و گفت: نه آقای نادری! خسته نيستم. 

سپس از جا برخاست. کنار پنجره آمد و به آسمان خيره شد. چند دقيقه بعد به آرامی سرش را برگرداند و خطاب به سرهنگ 
نادری گفت: محمد آقا! بگو هواپيما را مسلح کنند. 

سرهنگ نادری گفت: ولی عباس جان! امروز عيد قربان است. چطوره اين کار را به فردا موکول کنيم؟ 
او با صدايی آرام گفت: امروز روز بزرگی است. روزی است که اسماعيل به مسلخ (قتلگاه) عشق رفت. 

سرهنگ نادری گفت: حاال که شما اصرار داريد، من حرفی ندارم. 
تيمسار سرش را به آسمان بلند کرد. نگاهی به اطراف انداخت و آرام گفت: الّله اکبر! 

سپس دستی بر سر کشيد. روی به نادری کرد و گفت: محمد آقا بريم؟ 
لحظه ای بعد صدای او به آرامی در گوش نادری پيچيد: خدايا تو شاهدی که هرکاری می کنم، تنها برای رضای تو و 

سرافرازی مسلمين است. 
جنگ  روز  روز،  که  بريم  گفت:  بود  نشسته  جلو  کابين  در  که  نادری  سرهنگ  به  خطاب  آن گاه  کرد.  مکث  مدتی  تيمسار 

است. 
تيمسار پس از اين که نشانه ها و هدف های موردنظر را به نادری يادآوری کرد، چند لحظه ساکت شد. سپس صدای او از راديوی 

داخلی هواپيما به گوش می رسيد که زيرلب می گفت: پرواز کن! پرواز کن! امروز روز امتحان بزرگ اسماعيل است. 
هواپيما پس از مانوری در آسمان، سمت موردنظر را انتخاب و چندلحظه بعد با اوج گيری به ارتفاع باال و شيرجه تأسيسات 
دشمن را مورد هدف قرار داد. با اصابت بمب ها کوهی از آتش به آسمان زبانه کشيد. صدای تيمسار در گوش سرهنگ نادری پيچيد: 

الّله اکبر! الّله اکبر! می رويم به طرف نيروهای زرهی دشمن. 
چند لحظه بعد باران گلوله و راکت بر سر نيروهای دشمن باريدن گرفت. 

وقتی تيرباران به پايان رسيد، تيمسار گفت: محمدآقا برمی گرديم. 
سرهنگ نادری ساکت بود. چند لحظه بعد صدای عباس فضای کابين را پرکرد. او اين مصراع را از تعزيه مسلم زمزمه می کرد: 

«مسلم سالمت می کند يا حسين!»
و ناگهان صدای انفجار مهيبی همه چيز را دگرگون کرد. او در يک لحظه احساس کرد که به دور کعبه در حال طواف است؛ به 

همين خاطر با صدای نرم و آرامی گفت: اللهم لبيک، لبيک ال شريک  لک لبيک … 
و آخرين حرف ناتمام ماند. 

سرهنگ نادری درد شديدی در ناحئه پشت و بازويش احساس کرد. کابين پر از دود شده بود. لحظاتی از خود بی خود شد. 
وقتی چشم باز کرد نمی دانست چه اتفاقی افتاده است. احساس کرد همه چيز به پايان رسيده. هواپيما به سرعت درحال سقوط بود. 

١ــ  کتاب پرواز تا بی نهايت ــ يادنامٔه سرلشکر خلبان شهيد عباس بابايی/ صفحات ٢٥١ الی ٢٦١
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نادری با تمام قدرت سعی کرد که جنگنده را مهار کند. چند لحظه بعد به لطف خدا، در حالی که قريب به ١٠٠ کيلومتر از سرعت هواپيما 
کاسته شد هواپيما به حالت افقی درآمد. نگاهی به نشان دهنده ها کرد، همه چيز به هم ريخته بود. 

سرهنگ نادری به هر طريق که بود با کمک برج مراقبت پايگاه، هواپيما را برزمين نشاند و از کابين خارج شد. 
او در حالی که با قدم های لرزان از هواپيما فاصله می گرفت، نگاهی به کابين شکسته عباس انداخت. 

فرمانده پايگاه به نادری نزديک تر شد. سرهنگ نادری نگاهی به اطراف و آن گاه نگاهی به هواپيما کرد. سپس خود را در آغوش 
تيمسار رستگارفر انداخت و به تلخی گريست. 

سرگرد باالزاده، اولين کسی بود که خود را به کابين هواپيما رساند. با شتاب از هواپيما باال رفت. لحظاتی بعد در 
جلو نگاه ماتم زده حاضران، با دست برسر خود کوبيد و فرياد زد: عباس داخل کابين است. او قربانی حضرت ابراهيم در 

عيد قربان شده! 
آخرين کالم مؤذن در فضای باند پيچيد: الّله اکبر … الّله اکبر 


