بسم اهلل الرحمن الرحيم

مباني پنجگانه تربيت سند تحول بنيادين در وصيت نامه نوراني شهيدان
نمازخانه خواهران ساختمان مركزي وزارت آموزش و پرورش – جلسه سيزدهم –شنبه–  69/21/5هفتم جمادي الثانی
اين وصييننامههايى كه اين عزيزان مينويسيند مااعهه كنيد پنجاه سيال عباد

كرديد و ددا ببول كند يك روز هم يكى از اين وصيننامه ها را بگيريد و

مااعهه كنيد و تفكر كنيد

امام روح اهلل (ره)

دولت جمهوري اسالمي ايران موظف است براي نيل به اهداف :طبق اصل سوم قانون اساسي مذكور در اصل دوم ،
همة امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
-1ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخالقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با كليةمظاهر فساد و تباهي؛ -2باال
بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همةزمينه ها ،با استفادهي صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر؛-3
آموزش و پرور ش[تربيت رسمي و عمومي]و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش
عالي؛ -4تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي  ،فني  ،فرهنگي و اسالمي از طريق تأسيس مراكز
تحقيق و تشويق محققان؛ -5طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب ؛  -6محو هرگونه استبداد و خودكامگي و
انحصارطلبي؛  -7تأمين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون؛  -8مشاركت عامة مردم در تعيين سرنوشت
سياسي  ،اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي خويش ؛  -9رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي همه  ،در تمام
زمينه هاي مادي و معنوي؛  -10ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيالت غير ضرور؛  -11تقويت كامل بنية دفاع ملي
از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقالل و تماميت ارضي و نظام اسالمي كشور؛ -12پي ريزي اقتصادي
صحيح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و  -13برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه
هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه؛  -14تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور
نظامي و مانند اين ها؛  -15تأمين حقوق همه جانبة افراد ،از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادالنه براي همه و -16
تساوي عموم در برابر قانون؛ -17توسعه و تحكيم برادري اسالمي و تعاون عمومي بين همة مردم؛  -18تنظيم سياست
خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسالم -19 ،تعهد برادرانه نسبت به همة مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان
جهان؛
سواالت:
 -1چگونه شهدا يأس را به اميد بدل مي نمودند؟
 -2چرا شهدا از موجودي محور به مطلوبگري صعود مي كردند؟
 -3چرا شهدا انقالب را بستر رشد جوانان معرفي مي كنند؟
 -4از نظر سند تحول ،حياه طيبه نياز به چند زير ساخت دارد؟
 -5چرا شهدا معتقد بودند خداوند نصرتش را به وسيله امام و رزمندگان عملي مي سازد؟

متن وصيت نامه شهيد محمد علي شاهمرادي:
اركان تربيت در وصيت نامه شهيد :امانت داري – مسئوليت پذيري – عبرت از گدشته – همت براي
چشم انداز -همه جانبه نگري -محاسن محوري و برنامه مداري -حكمت در نصرت -پيش گيري قبل از
ندامت
بردارن و خواهران عزيز! اسالم در ايران است.خدا به ما لطف كرده و اسالم را به دست ايرانيان به دست
شما عزيزان ،به دست شهدا سربلند كرده خداي ناكرده اسالم به خاطر كوتاهي ما شكست نخورد.پيش
شهدا خانوادهي شهدا ،پيش جانبازان ،پيش آن بچه هايي كه در زندانهاي بغداد شكنجه مي شوند .ما مسئول
هستيم.آيينه صفت باشيم .ان شاءاهلل اول خوبيهاي انقالب را بگوييم .آن همه مراكز فحشا ،مشروب فروشيها،
كاباره ها و مراكز ف ساد در قبل از انقالب بوده ،بسته شده و از آن مسائل خيري نيست.دخترهاي مردم
جرآت نداشتند از جايي به جايي يروند .الحمدهلل نعمت جمهوري اسالمي نصيب ما شد .مساجد را نگاه
كنيد.جبهه ها را ببينيد .جوانهاي بيست ساله ،پانزده ساله چه كار مي كنند ،چه روحياتي دارند.خوب ،اينها
نتيجه انقالب است.وجود مشكالت اقتصادي و اداري دليل بر ناديده گرفتن محاسن نيست و نبايد فقط
ضعف ها را بيان نماييم.وصيت ديگر من اين است كه پشتيبان امام و رزمندگان باشيد .تا اينكه خداوند
زودتر نصرت خودش را به وسيله آنها عمل مي سازد.آن وقت كساني كه خود را كنار كشيده اندو يا نق
زده اند ،انگشت به دهان ،خواهند گفت :اي كاش ما هم با آنها بوديم آن موقع ديگر سودي ندارد.

