ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪ آور :آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ ﺳﺎل ﺳﻮم دوره راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ]ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ[ /١٤٤ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی
ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ :دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی درﺳﯽ؛ ﻣﺆﻟﻔﺎن اﺣﺴﺎن اﻟﻠﱣﻪ ﺳﻴﻒ… ]و دﻳﮕﺮان[؛ ]ﺑﺮای[ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﻣﻮزﺷﯽ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ :ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ اﻳﺮان١٣٩١ ،
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی ٩٠ :ص :.ﻣﺼﻮر )رﻧﮕﯽ( ،ﺟﺪول )رﻧﮕﯽ( ،ﻧﻤﻮدار )رﻧﮕﯽ( ،ﻧﻘﺸﻪ )رﻧﮕﯽ(
ﺷﺎﺑﮏ٩٧٨-٩٦٤-٠٥-١٧٦٥-٨ :؛ )ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ(
وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﻳﺴﯽ :ﻓﻴﭙﺎ
ﻳﺎدداﺷﺖ :ﻣﺆﻟﻔﺎن اﺣﺴﺎن اﻟﻠﱣﻪ ﺳﻴﻒ… ]و دﻳﮕﺮان[
ﻳﺎدداﺷﺖ :ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰ :ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﺮاج زاده … ]و دﻳﮕﺮان[
ﻣﻮﺿﻮع :دﻓﺎع ﻣﻠﯽ
ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده :ﺳﻴﻒ ،اﺣﺴﺎن اﻟﻠﱣﻪ
ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده :ﺳﺮاج زاده ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ
اداره ﮐﻞ ﭼﺎپ و ﺗﻮزﻳﻊ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ
ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده :ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﻣﻮزﺷﯽٔ ،
ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده :ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ،دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ
ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده :ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ اﻳﺮان
رده ﺑﻨﺪی دﻳﻮﻳﯽ ١٤٤ :ک ٣٧٣
ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ٢٧٧٧٧٦٦ :
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وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش
ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى آﻣﻮزﺷﻰ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى ﻣﺤﺘﻮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ :دﻓﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰى و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب ﻫﺎى درﺳﻰ
ﻧﺎم ﻛﺘﺎب :آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ ـ ۱۴۴
اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی درﺳﯽ :ﺧﺪاﻳﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﺎغ ﺷﻴﺨﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎی،ﻋﻠﯽ ﺗﻘﻮاﻳﯽ ،ﻗﺎﺳﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺮﻳﻢ دﻻوری،
ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﯽ ،دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺎب ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ،رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﻣﺸﻬﺪی ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻘﺪادی ،ﻋﺴﮕﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪی،
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﺎﻳﻴﻨﯽ و اﺣﻤﺪ ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪی
ﻣﺆﻟﻔﺎن :ﺧﺪاﻳﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ ،دﮐﺘﺮ ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎی ،ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻘﺪادی و اﺣﻤﺪ ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪی
ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺨﺶ زﻟﺰﻟﻪ :ﻋﻠﯽ اﺣﺴﺎن ﺳﻴﻒ ،وﻳﺪا ﺣﺸﻤﺘﯽ
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری :ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ
وﻳﺮاﺳﺘﺎر :ﺟﻌﻔﺮ رﺑﺎﻧﯽ
آﻣﺎدهﺳﺎزی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﭼﺎپ و ﺗﻮزﻳﻊ :ادارۀ ﮐﻞّ ﭼﺎپ و ﺗﻮزﻳﻊ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ

ﺗﻬﺮان :ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ ـ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎرۀ ٤آﻣﻮزش وﭘﺮورش)ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻮﺳﻮی(
ﺗﻠﻔﻦ٩ :ـ  ،٨٨٨٣١١٦١دورﻧﮕﺎر ،٨٨٣٠٩٢٦٦ :ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ،١٥٨٤٧٤٧٣٥٩ :
وبﺳﺎﻳﺖ www.chap.sch.ir :

ﻣﺪﻳﺮ اﻣﻮر ﻓﻨﯽ و ﭼﺎپ :ﺳﻴﺪاﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﯽ
ﻃﺮاح ﺟﻠﺪ :ﻣﺮﻳﻢ ﮐﻴﻮان
ﺻﻔﺤﻪ آرا :ﻣﺮﻳﻢ ﻧﺼﺮﺗﯽ
ﺣﺮوﻓﭽﻴﻦ :زﻫﺮا اﻳﻤﺎﻧﯽ ﻧﺼﺮ
ﻣﺼﺤﺢ :ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮر اﻗﺪم ،ﺳﻴﻒ اﻟﻠﻪ ﺑﻴﮏ ﻣﺤﻤﺪ دﻟﻴﻮﻧﺪ
اﻣﻮر آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺧﺒﺮ :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ
اﻣﻮر ﻓﻨﯽ راﻳﺎﻧﻪ ای :ﺣﻤﻴﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻼﭼﺎﻫﯽ ،ﺳﻴﺪه ﺷﻴﻮا ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ
ﻧﺎﺷﺮ :ﺷﺮﮐﺖ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی درﺳﯽ اﻳﺮان :ﺗﻬﺮان ـ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ١٧ﺟﺎ ّدۀ ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج ـ ﺧﻴﺎﺑﺎن ) ٦١داروﭘﺨﺶ(
ﺗﻠﻔﻦ ٥ :ـ  ،٤٤٩٨٥١٦١دورﻧﮕﺎر ،٤٤٩٨٥١٦٠ :ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ ۱۳۹ :ـ ۳۷۵۱۵
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ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ
ﻻزﻣﻪ ﺣﻴﺎت
ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﺨﻠﺺ و ﻣﺘﻌﻬﺪی ﮐﻪ آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ را
ٔ
ٔ
ﺑﺪاﻧﺪ در ﻧﺰد ﺧﺪا آﺑﺮو ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮه اﻟﺸﺮﻳﻒ«
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ ّ
»ﻗﺪس ّ

ﻓﻬﺮﺳﺖ
اول :دﻓﺎع
ﻓﺼﻞ ّ

١

درس اول :اﻣﻨﻴﺖ ،ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺗﻬﺎﺟﻢ

٢

درس دوم :ﺟﻨﮓ و دﻓﺎع

٨

درس ﺳﻮم :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺪاوم ﻧﻬﻀﺖ ﻋﺎﺷﻮرا

١٣

ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺸﻖ
درس ﭼﻬﺎرم :ﺑﺴﻴﺞ،
ٔ

١٨

درس ﭘﻨﺠﻢ :ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

٢٤

درس ﺷﺸﻢ :ﻣﺮدان ﻣﺒﺎرز

٣٣

درس ﻫﻔﺘﻢ :زﻧﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن

٤١

درس ﻫﺸﺘﻢ :ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ

٤٩

درس ﻧﻬﻢ :ﺟﻨﮓ ﻧﺮم

٥٤

درس دﻫﻢ :ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ و ﺟﻨﮓ اﻓﺰارﺷﻨﺎﺳﯽ
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ﻓﺼﻞ دوم :زﻟﺰﻟﻪ و راه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن
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اول :ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ
درس ّ

٧٢

درس دوم :اﻳﻤﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ

٧٦

درس ﺳﻮم :در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد؟

٨٢

درس ﭼﻬﺎرم :ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد؟

٨٧

ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ دﺑﻴﺮان ﮔﺮاﻣﯽ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ
درس آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺰء دروس اﻟﺰاﻣﯽ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻨﺎوﻳﻦ درﺳﯽ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺪﻳﺪ درس آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز و
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎز داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﻨﻴﺖ ،ﺗﻬﺪﻳﺪ ،ﺗﻬﺎﺟﻢ ،اﻧﻮاع دﻓﺎع ،ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ
و ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﻣﺤﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎب را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺞ و وﻇﺎﻳﻒ آن در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻧﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺒﺎرز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آن ﻫﺎ ،از دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﺿﻌﻴﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز و ﻓﺮﻳﺐ ﮐﺎری و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و
ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻴﺎری ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﻮادث و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ راه ،ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در
ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻴﻬﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ وﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه ،از دﺑﻴﺮان ﮔﺮاﻣﯽ و داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ٔ
ﻋﺰﻳﺰ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ذﻳﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
١ــ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮاﺳﺎس روش آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻌﺎل ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺷﺪه ،از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﻫﺮ درس و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی اﻧﻔﺮادی و ﺟﻤﻌﯽ ،در آﻣﻮزش درس ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دﺑﻴﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﮐﻼس درس را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ
ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎددﻫﯽ و ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.
ﻧﺤﻮه ارزﺷﻴﺎﺑﯽ اﻳﻦ درس ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس  ١٢ﻧﻤﺮه ﮐﺘﺒﯽ و  ٨ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﻧﻤﺮه ﻋﻤﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان
٢ــ ٔ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎی زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد:
اﻟﻒ( ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﻧﺶ آﻣﻮزان در آﻣﻮزش درس
ب( ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در ﻣﺘﻦ ﻫﺮ درس
ج( ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﺑﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
د( ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ دروس ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی درس دﻫﻢ ،ﺑﺨﺶ زﻟﺰﻟﻪ و …
٣ــ ﺑﻪ دﺑﻴﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای آﻣﻮزش ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﺧﯽ از دروس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﻣﺒﺎرز ،زﻧﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن ،ﺑﺴﻴﺞ ،دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و …،
از ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻨﻮی اﻳﺜﺎرﮔﺮان دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ارزشﻫﺎی آن دوران ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
٤ــ دﺑﻴﺮان ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮﺧﯽ از دروس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ،ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ و ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﺷﻨﺎﺳﯽ
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺒﻴﻌﺖ )ﮐﻮه ،ﺟﻨﮕﻞ ،ﭘﺎرک( ،ﭘﺎدﮔﺎن ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.
 ٥ــ دﺑﻴﺮان ﻣﺤﺘﺮم در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺘﺎب ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﻣﻔﻴﺪی اﺳﺖ.
 ٦ــ ﺑﺨﺶ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ »ﻣﻴﻦ« در درس دﻫﻢ ﻣﺨﺼﻮص داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،اﻳﻼم ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن و
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺳﺖ.
در ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ« اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﺑﻴﺮان ﻣﺤﺘﺮم ﭘﻨﺞ اﺳﺘﺎن ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺨﺶ آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ »ﻣﻴﻦ« را در ﻳﮑﯽ از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اواﻳﻞ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.
در ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ را ﺳﭙﺎس ﮔﺰارﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﻴﻖ داد ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را آﻣﺎده ﮐﻨﻴﻢ و در اﺧﺘﻴﺎر داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻗﺮار دﻫﻴﻢ.
اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﺗﻼش دﺑﻴﺮان ﮔﺮاﻣﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﻗﺪﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻣﻴﻬﻦ ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن
ﺑﺮدارﻳﻢ.
ﮔﺮوه درﺳﯽ آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ
دﻓﺘﺮ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﮐﺘﺐ درﺳﯽ دوره اﺑﺘﺪاﻳﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﻈﺮی

ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ

ﺩﻓﺎﻉ

١

درس اول

اﻣﻨﻴﺖ ،ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺗﻬﺎﺟﻢ
ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﻴﺖ
اﻣﻨﻴﺖ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ در اﻣﺎن ﺑﻮدن از آﺳﻴﺐ ﻫﺎ ،اﻣﻦ ﺑﻮدن ،در ﭘﻨﺎه ﺑﻮدن ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﻟﻬﺮه ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺮس و … آﻣﺪه
اﺳﺖ .در ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ،اﻣﻨﻴﺖ ﻳﻌﻨﯽ دور ﺑﻮدن از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی )ﺟﺎن ،ﻣﺎل ،ﺳﺮزﻣﻴﻦ و …( و ارزش ﻫﺎی
ﻣﻌﻨﻮی )دﻳﻦ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﻋﺘﻘﺎدات و …( ﻣﺎ وﺟﻮد دارد.

اﻣﻨﻴﺖ در ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ
اﻣﻨﻴﺖ ﻳﮑﯽ از ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻓﻄﺮی اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
١
ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع( از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﮑﻪ را ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻣﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎ اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،دارای ﺗﮑﻴﻪ ﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ و
ٔ
روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﻃﻤﻴﻨﺎن و آراﻣﺶ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻳﻪ  ٢٨از ﺳﻮره رﻋﺪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ در وﺻﻒ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ
ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »آﻧﺎن ﮐﻪ اﻳﻤﺎن آورده اﻧﺪ و دل ﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧﺪا آرام ﻣﯽ ﮔﻴﺮد« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم و ﻗﺮآن ،اﻣﻨﻴﺖ ﻳﮑﯽ از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ
ﺳﺎﻳﻪ آن ،در ﺟﻬﺖ ﺑﻨﺪﮔﯽ و رﺿﺎﻳﺖ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﺧﻮﻳﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻄﺎ ﮐﺮده ﺗﺎ در ٔ

ﺗﺤﻮل ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻨﻴﺖ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل
اﻣﻨﻴﺖ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻓﻄﺮی و ﺿﺮوری اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ او ﭘﻴﻮﻧﺪی ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ دارد .اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ دﻻﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه آدﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اوﻟﻴﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺎه ﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻴﺎز آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ و ٔ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی دور ،ﻧﻘﺶ »ﺧﻄﺮات ﻃﺒﻴﻌﯽ« ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﺎرزﺗﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ »ﺧﻄﺮات اﻧﺴﺎﻧﯽ« اﻓﺰاﻳﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺤﻄﯽ و ﺧﺸﮏ ﺳﺎﻟﯽ ﺟﺎن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ،اﻣﺮوزه ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ،ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ و
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ و ارزش ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ
ٔ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻼح ﮔﺮم ،ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﻌﻴﺾ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﺎاﻣﻨﯽ در ﻫﺮ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻳﮏ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ،ﭼﻪ داﺧﻠﯽ و ﭼﻪ ﺑﻴﺮوﻧﯽ،
در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺳﺎﻳﺶ اﻧﺴﺎن را ﺳﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آراﻣﺶ اﻓﺮاد را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاوان اﻧﺪ .اﮔﺮ اﻣﻨﻴﺖ اﻧﺴﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی دور ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ
١ــ ﺳﻮره اﺑﺮاﻫﻴﻢ ــ آﻳﻪ ٣٥

٢

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوری و اﺑﺰارﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮ ،اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﻓﺮاد ،در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮﻫﺎ و آﺳﻴﺐ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در
واﻗﻊ ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﺮات و ﻫﻢ اﻧﻮاع آن ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﻳﺸﻪ ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺧﻠﯽ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺎاﻣﻨﯽ داﺧﻠﯽ ،رﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﺧﻄﺮ در داﺧﻞ ﻣﺮزﻫﺎی ﻳﮏ
در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ٔ
ﮐﺸﻮر ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮج و ﻣﺮج ،ﺷﻮرش ،ﺟﺪاﻳﯽ ﻃﻠﺒﯽ و …  .اﻣﺎ در ﻧﺎاﻣﻨﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻋﻮاﻣﻞ ،ﺑﻴﺮون از ﻣﺮزﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛
وﻇﻴﻔﻪ ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻣﻨﻔﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و …  .اﻣﺮوزه ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
ٔ
آن اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﺑﻌﺎد اﻣﻨﻴﺖ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻠﯽ و ﭘﻴﭽﻴﺪه دارد ،ﺑﺎﻳﺪ آن را از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد .اﺑﻌﺎد اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از
ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ
ﻫﺮ ﻳﮏ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ.
اﻣﻨﻴﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ :اﻣﻨﻴﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻳﻌﻨﯽ داﺷﺘﻦ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ و ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﺮای ﻳﮏ ﮐﺸﻮر .اﮔﺮ ﮐﺸﻮری دارای ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ و
دﻓﺎﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﭘﺲ ،اﻣﻨﻴﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺪاری و دﻓﺎع ﻣﺮدم ﻳﮏ ﮐﺸﻮر از ﺳﺮزﻣﻴﻦ و
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﮥ ﻧﻴﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﺑﺰارﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی :داﺷﺘﻦ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ،ﺻﺎدرات زﻳﺎد ،ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﺄﻣﻴﻦ رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدی
و ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻣﺮدم و … از ﻋﻼﺋﻢ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺸﻮری از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ از
ﻧﻈﺮ اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ :اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﻦ ﺑﻮدن ﮐﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،دوﻟﺖ
و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ از ﺛﺒﺎت ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﮐﻤﺎل آراﻣﺶ ،در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺣﻀﻮر اﻓﺮاد در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن در اﻣﻮر
ﮐﺸﻮر از وﻇﺎﻳﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺮدم ﺗﺼﻤﻴﻢ
٣

ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﻠﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺣﻔﻆ اﻟﮕﻮﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن ،ﻣﺬﻫﺐ ،آداب
و رﺳﻮم ،ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ و … ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ دارای اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ اﻋﻀﺎی ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ
زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎﺑﻮدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
رﻳﺸﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﺧﻮدﺷﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از اﺻﻞ و اﺳﺎس ﺧﻮد دور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،و ٔ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ آﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن را دارد ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮏ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد ،ﭼﺮا؟
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ :اﻣﻨﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺟﺎﻧﻮری و ﮔﻴﺎﻫﯽ اﻃﺮاف ﻣﺎ
اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ،ﻫﻮا ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و … آﻟﻮده
ﺷﺪه ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﺣﻴﺎت ّ
ﮐﻞ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .وﻗﻮع ﺳﻴﻼب ﻫﺎی ﺑﺰرگ ،از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ
ﮐﺮه زﻣﻴﻦ و … از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻧﺎاﻣﻨﯽ
ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ،ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮای ٔ
زﻳﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﻬﺪﻳﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻗﺒﻼ ً از ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﻳﺎد ﮐﺮدﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻄﺮات ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﭘﺲ ،ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن و ﺑﻴﻢ دادن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم دادن ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺎی
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻧﺪﻫﺪ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺑﻪ ٔ
اﻗﺘﺼﺎدی و … ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻬﺪﻳﺪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ ،ﺳﻴﻞ ،ﺗﻮﻓﺎن و … و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺸﺄ
اﻧﺴﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد دو ﻧﻮع اﺳﺖ .ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﺨﺖ و ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﺮم .اﮔﺮ ﮐﺸﻮری ،ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در اﻳﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﺗﻬﺪﻳﺪ از ﻧﻮع ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ارزش ﻫﺎ ،ﺑﺎورﻫﺎ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻴﻢ
٤

ﺗﻬﺪﻳﺪ از ﻧﻮع ﻧﺮم اﺳﺖ .ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻧﺮم ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻣﻠﺖ از ارزش ﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﺮدارد و ﺑﻪ ارزش ﻫﺎی
دﻳﮕﺮان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﻨﻴﺖ ﻗﺮار دارد ،زﻳﺮا ﻫﺪف ﺗﻬﺪﻳﺪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺮای
ﻫﻤﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺮ اراده ،اﻋﺘﻘﺎدات و اﻓﮑﺎر دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐﺮدن آن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖٔ .
ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ از ﻳﮏ ﻧﻮع و ﻳﮏ ﺟﻨﺲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻧﻮاع ﺗﻬﺪﻳﺪ
١ــ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ :ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﻳﮏ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺼﺪ دارد در اﻣﻮرﺳﻴﺎﺳﯽ
ﮐﺸﻮری دﻳﮕﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﺪ .ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺑﺮاﻧﺪازی ،اﻳﺠﺎد ﻫﺮج و ﻣﺮج ،ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﻴﻦ اﻗﻮام و …
ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮدﺷﺎن دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی :ﻓﻘﺮ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺎﺷﺪ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺪرت ﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎری ،ﺑﻪ ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﺸﻮری از
ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ً واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .آن ﮔﺎه ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ،ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻻزم ﺷﺪ از دادن ﮐﻤﮏ اﻗﺘﺼﺎدی
و ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﮐﺸﻮر ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﺖ آن ﮐﺸﻮر را ــ اﮔﺮ ﮐﺸﻮری ﻧﻔﺖ ﺧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ
ــ ﻧﺨﺮﻧﺪ ،وام در اﺧﺘﻴﺎر آن ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻳﺎ اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای واردات و ﺻﺎدرات ﻓﻼن ﮐﺸﻮر ﻣﻮاﻧﻌﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻋﺪم ﮐﺎرآﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و … ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻳﻨﺪ.
٣ــ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ :ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﮐﺸﻮری دﻳﮕﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺎم دارد .در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻬﺪﻳﺪ،
ﻗﺪرت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ از ﮐﺸﻮری دﻳﮕﺮ ﺑﻪ زور اﻣﺘﻴﺎزی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ .اﮔﺮ آن ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد ،ﻗﺪرت ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻳﺠﺎد ﺗﺮس در ﮐﺸﻮر ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻣﺘﻴﺎز را ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
٤ــ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :دﺳﺘﻪ ای از ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻳﺸﻪ آن ﻫﺎ داﺧﻠﯽ ﻳﺎ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ،ﺑﯽ ﺳﻮادی ،ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻓﺴﺎد ،ﻏﺮق ﺷﺪن در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و … ﺗﻬﺪﻳﺪ از ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪات از اﺑﺰار رﺳﺎﻧﻪ ای )ﻣﺎﻫﻮاره  ،اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ٔ
و…( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 ٥ــ ﺗﻬﺪﻳﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ :ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﺟﻨﺒﮥ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و آب ﻫﺎ،
ﮔﺮم ﺷﺪن ﮐﺮۀ زﻣﻴﻦ ،از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ،ﺑﺎﻻ آﻣﺪن آب درﻳﺎﻫﺎ ،اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ و …  .در ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﮐﺘﺎب در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺧﻮاﻧﺪ.

ﺗﻬﺎﺟﻢ
ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺒﻴﺨﻮن ،ﻫﺠﻮم و ﺣﻤﻠﮥ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﺸﻮری دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺷﻐﺎل و ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻗﺒﻞ از آن ﮐﻪ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ،ﮐﺸﻮر ﺗﻬﺪﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ و اﻳﺠﺎد ﺗﺮس ﻣﻴﺰان ﺗﻮان و آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ آن
ﮐﺸﻮر را آزﻣﺎﻳﺶ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر در آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮد ،آن وﻗﺖ ﺗﻬﺎﺟﻢ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﻬﺎﺟﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﮐﺎرﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺪون ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻫﻢ ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻬﺎﺟﻢ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ داﺷﺖ؛ اﻣﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن
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اﻣﺮوز ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ در آن ﮐﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ؛ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
از اﻳﻦ رو اﺑﺰار ﻣﻬﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﻣﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺟﻢ
»آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎ در درس ﻫﺎی ﺑﻌﺪی و ﺳﺎل ﻫﺎی آﻳﻨﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺧﻮاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ
آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮ دو رﮐﻦ زﻳﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ:
اﻟﻒ( آﻣﺎدﮔﯽ اﻋﺘﻘﺎدی ،روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی؛
ب( آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی.
اﻣﺮوزه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دﻓﺎع
از ﮐﺸﻮر ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﻋﺘﻘﺎدات و ﺑﺎورﻫﺎی دﻳﻨﯽ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺗﻮان دﻓﺎﻋﯽ آن ﻣﻠﺖ ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﮔﻔﺘﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .در ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،دﺷﻤﻦ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺎدی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ،
ﺗﺎﻧﮏ و ﺳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺷﻐﺎل ﻳﮏ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﺗﻬﺎﺟﻢ رژﻳﻢ ﺻﺪام ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ و ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ
ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ )١٣٦٧ــ (١٣٥٩اﺳﺖ.

ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ دزﻓﻮل در اﺛﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻮﺷﮑﯽ دﺷﻤﻦ

اﻣﺎ در ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،دﺷﻤﻦ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ زﻧﺪ .اﺑﺰار دﺷﻤﻦ در اﻳﻦ ﺷﮑﻞ از ﺗﻬﺎﺟﻢ ،اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ .در ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻳﮑﯽ از اﻫﺪاف ،اﺷﻐﺎل ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺧﺎک ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺖ .در ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺷﻐﺎل ذﻫﻦ
و اﻋﺘﻘﺎدات و ﺗﻐﻴﻴﺮ ارزش ﻫﺎ و ﺑﺎورﻫﺎی دﻳﻨﯽ ﻣﺮدم ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ .ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ .در ﺟﺪول
ٔ

٦

ﻋﻨﻮان
ﻫﺪف
ﻣﺪت ﺗﻬﺎﺟﻢ
ﭼﻬﺮه ﻇﺎﻫﺮی
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮد
اﺑﺰار ﺗﻬﺎﺟﻢ
آﺛﺎر ﺗﻬﺎﺟﻢ
ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ

ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺗﺼﺮف ﺧﺎک و ﺳﺮزﻣﻴﻦ
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﻣﺤﺪود
ﻧﻔﺮت اﻧﮕﻴﺰ و ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪا
اﻋﻼم دﺷﻤﻨﯽ و ﻧﻔﺮت
ﺗﻮپ ،ﺗﺎﻧﮏ ،ﻣﻮﺷﮏ و …
ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ،زﻳﺎن ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و …
ﻣﺮاﮐﺰ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻈﺎﻣﯽ و …

ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺗﺼﺮف ﻓﮑﺮ و ذﻫﻦ
ﺗﺪرﻳﺠﯽ ،ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و ﻧﺎﻣﺤﺪود
ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه و ﺟﺬاب
ﻣﺤﺒﺖ
اﻇﻬﺎر دوﺳﺘﯽ و ّ
اﻣﻮاج ﻣﺎﻫﻮاره ﻫﺎ ،ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﯽ ،و ﺳﺎﻳﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ ،ﺷﻴﻮع ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و …
ﻣﺪارس ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و …

اﻫﺪاف ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻫﺪاف ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺳﺖ:
١ــ اﺳﻼم ﺳﺘﻴﺰی و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺳﻼم ﮔﺮاﻳﯽ؛
٢ــ اﻳﺠﺎد ﺑﺤﺮان ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻣﻨﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن؛
٣ــ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ارزش ﻫﺎی دﻳﻨﯽ و ﻣﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ؛
٤ــ اﻳﺠﺎد روﺣﻴﮥ ﻳﺄس و ﻧﺎاﻣﻴﺪی در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ،ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ در ﺑﻴﻦ آﻳﻨﺪه ﺳﺎزان ﻣﻴﻬﻦ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ دﺷﻤﻨﺎن ،ﻣﺎ از ﭼﻪ راه ﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ آن ﻫﺎ را در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﺸﺎن ﻧﺎﮐﺎم ﮐﻨﻴﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

٧

درس دوم

ﺟﻨﮓ و دﻓﺎع
ﺷﻤﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻳﮑﯽ از ﺣﻮادث اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻫﻤﺮاه اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻳﮏ اﺗﻔﺎق رخ ﻣﯽ داد .ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻓﮑﺮی اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻣﻞ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﻫﺎ از ﻳﮏ اﺗﻔﺎق ﺳﺎده
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و … ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺪت ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮ ﺷﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﮐﻪ روی ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻋﺪه ای از دو ﻃﺮف ﮐﺸﺘﻪ و ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮی زﺧﻤﯽ ﻳﺎ دﭼﺎر آﺳﻴﺐ ﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ
روﺣﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ﻣﻮارد ﻓﺮاواﻧﯽ ،اﻓﺮاد آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮ از ﺑﻬﺒﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :ﻧﺒﺮد ﺧﺸﻦ و ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.

دﻻﻳﻞ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﻫﺎ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،در اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺷﺮوع ﻫﺮ ﺟﻨﮓ دﻻﻳﻞ ﺳﺎده و ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺖ و دو ﻃﺮف درﮔﻴﺮ
ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻏﻨﺎﻳﻢ ،ﻗﺪرت ﻧﻤﺎﻳﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ )ﺗﻼﻓﯽ ﮐﺮدن ﺣﻤﻼت ﻗﺒﻠﯽ( ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای وﻗﻮع
ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ دﻻﻳﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺎﺳﯽ آن ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
١ــ ﻃﻤﻊ ﺑﻪ ﺧﺎک ﮐﺸﻮر دﻳﮕﺮ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎدی؛
٢ــ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﻗﺮار دادن ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ؛
٣ــ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮزی و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای؛
٤ــ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻗﻮﻣﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و …؛
 ٥ــ روﺣﻴﻪ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ و ﻗﺪرت ﻃﻠﺒﯽ ﺣﺎﮐﻤﺎن.

در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد؟
ﺟﻨﮓ اﻣﺮ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪی ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﻤﻮم اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻋﺎﻗﻞ آن را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ وﻗﻮع ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﻓﺮاد
زﻳﺎدی در ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و آﺳﻴﺐ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺛﺮوت ﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻫﺮ دو ﻃﺮف وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﻨﮓ ﻫﻤﻴﺸﻪ دو ﻃﺮف دارد ،ﻳﮏ ﻃﺮف ﻋﺪه ای ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﻓﻊ
ﺗﻬﺎﺟﻢ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﺮ ﮔﺮوه و ﮐﺸﻮر و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻨﮕﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﻴﻔﺘﺪ،
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ،ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺑﺎﻳﺪ دﻓﺎع ﮐﺮد .زﻳﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ اﺳﺖ ،دﻓﺎع
اﻣﺮی ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
روﺣﻴﻪ
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮوز دﻻوری ﺟﻮاﻧﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش اﺧﻼق ﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ
ٔ
دﻓﺎع از ﺳﺮزﻣﻴﻦ و اﻋﺘﻘﺎدات ٔ
ﺳﻠﺤﺸﻮری و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺷﻮد.
٨

ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻫﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮد از ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻣﻠﺖ ﺧﻮد
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اراده ﺧﻮﻳﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻄﺮت ذاﺗﯽ ﺧﻮد و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﺗﻔﮑﺮ و ٔ
زﻳﺮا ﺣﻔﻆ ﻋﺰت و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺑﺪون ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺠﺎوزﮔﺮان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽ آﻳﺪ .ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ دﻓﺎع
ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﮥ ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ دﻓﻊ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻫﺎ ،ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ،ﮐﻨﻴﺴﻪ ﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺟﺪی ﮐﻪ
ﻧﺎم ﺧﺪا در آن ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻳﺮان ﻣﯽ ﺷﺪ.١

ﻣﻔﻬﻮم دﻓﺎع
در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ،دﻓﺎع از ﻧﻈﺮ ﻟﻐﻮی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺑﺪی و آزاری را از ﺧﻮد ﻳﺎ از دﻳﮕﺮان دور ﮐﺮدن«» ،وﻃﻦ و ﻧﺎﻣﻮس و
ﺣﻘﻮق ﺧﻮد را از دﺳﺘﺒﺮد دﺷﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن« ،آﻣﺪه اﺳﺖ.
دﻓﺎع در اﻧﺴﺎن اﻣﺮی ذاﺗﯽ ،ﻓﻄﺮی و ﻋﻘﻼﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﻖ دارد در ﻣﻮاﻗﻊ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺟﺎن ،ﻣﺎل ،ﻧﺎﻣﻮس،
ﺳﺮزﻣﻴﻦ و اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻓﺎع ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ از ﺣﻴﺎت ،اﻋﺘﻘﺎدات ،ﺳﺮزﻣﻴﻦ و…
ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ او را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

دﻓﺎع آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و دﻓﺎع ﻏﺮﻳﺰی
دﻓﺎع ﻏﺮﻳﺰی :ﺑﻪ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ دﻓﺎع ﻏﺮﻳﺰی ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺣﻤﻠﻪ
١ــ ﺳﻮره ﺣﺞ ــ آﻳﻪ .٤٠

٩

ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻳﺎ ﺣﺘﯽ ﻓﺮار ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺎﻧﻮران از ﻣﺤﺪوده ای ﮐﻪ در آن اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از ﻧﻮع دﻓﺎع ﻏﺮﻳﺰی اﺳﺖ.
دﻓﺎع آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ :دﻓﺎع آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻘﻞ و اراده و اﺧﺘﻴﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﺷﻴﻮه دﻓﺎع ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪات را ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺧﻄﺮ ،و …
در دﻓﺎع آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎن ،ﻧﻮع و ٔ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﻓﺎع آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن و اﻣﻮر ﻣﺎدی ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﻣﻞ ارزش ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ــ دﻓﺎع از اﺻﻮل و ارزش ﻫﺎی دﻳﻨﯽ و ﻣﻠﯽ،
ــ دﻓﺎع از ﺣﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ،
ــ دﻓﺎع از ﻧﺎﻣﻮس در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن،
ــ دﻓﺎع از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺎﻟﻤﺎن،
ــ دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر و ﺳﺮزﻣﻴﻦ.
ﺷﻴﻮه دﻓﺎع از ارزش ﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ،آﻣﻮزه ﻫﺎی دﻳﻨﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ رﻫﺒﺮی ﻣﻌﻈﻢ
ٔ
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ٔ
اﻧﻘﻼب ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

١٠

دﻓﺎع و اﻣﻨﻴﺖ
دﻓﺎع در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد ،زﻳﺮا ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﻣﻨﻴﺖ و آراﻣﺶ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻔﻆ آن در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی
و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﻴﺖ و آراﻣﺶ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﺪ ،ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﻋﺰﻳﺰ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ و آراﻣﺶ در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﺷﺎن اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ
و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻮارد ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻳﺎ ﮐﺸﻮری ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻢ ﺗﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻳﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﺗﺮ دﻓﺎع ﮐﺮده و ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزی در ﺟﻨﮓ اﻓﺘﺨﺎری ﺑﺰرگ را ﻧﺼﻴﺐ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮔﺮوﻫﯽ اﻧﺪک ﮐﻪ ﺑﺮ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﭘﻴﺮوز
آﻳﻪ  ٢٤٩از
در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺧﺪاوﻧﺪ در ٔ
ٔ
ﺷﺪﻧﺪ«.
ﭘﺮﺳﺶ :ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از دﻓﺎع و ﭘﻴﺮوزی ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ را در ﺟﺪول زﻳﺮ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز
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١ــ
٢ــ
٣ــ
٤ــ

آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻓﺎع :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ،آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ،ﮐﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد آن اﺷﺎره
ﻣﯽ ﺷﻮد.
١ــ ﺣﻔﻆ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺣﺮاﺳﺖ از ارزش ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ؛
٢ــ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻣﺮدم و ﺣﻔﻆ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن؛
٣ــ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی از ﻃﻤﻊ و ﺗﺠﺎوز ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ؛
٤ــ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد ﺗﺠﺎوزﮔﺮان؛
 ٥ــ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻳﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ.
ﺷﻤﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻪ آﻳﻨﺪه ﺳﺎزان ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ ،ﻣﯽ داﻧﻴﺪ
اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ و اراده آن ﻣﻠﺖ در دﻓﺎع از ﮐﺸﻮرﺷﺎن
ﮐﻪ ٔ
وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺻﺪام ﺑﻪ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ،
ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺗﻬﺎﺟﻢ
ٔ
ﻣﺮدم ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ،ﺷﺮف ،ﻧﺎﻣﻮس ،اﻋﺘﻘﺎدات و…
ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺠﺎوزﮔﺮان را ﺑﺎ ذﻟﺖ و ﺧﻮاری ﺑﻪ ﺑﻴﺮون راﻧﺪﻧﺪ.
١١

ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﲢﻘﻴﻖ ﻛﻨﻴﺪ :دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺒﺎرزات دﻓﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﻏﻴﺮﺗﻤﻨﺪ ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﻴﺶ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
را ﺑﺮرﺳﯽ و در ﮐﻼس ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.

اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره( در زﻣﺎن دﻓﺎع ﻣﺮدم از دﻳﻦ و ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
»اﻣﺮوز ﻣﺎ در ﺣﺎل دﻓﺎع ﻫﺴﺘﻴﻢ و دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر ﻳﮑﯽ از ﻋﺒﺎدات ﺑﺰرگ اﺳﺖ«.
ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺶ اﻳﻦ درس ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﻣﻮرد دﻓﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻻزم اﺳﺖ.

دﻓﺎع ﺟﺰﺋﯽ از ﻫﻮﻳﺖ ﻳﮏ ﻣﻠﺖ زﻧﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﺑﮑﻨﺪ زﻧﺪه ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ
آﻣﺎده دﻓﺎع ﻧﮑﻨﺪ ،در واﻗﻊ زﻧﺪه ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ اﻫﻤﻴﺖ دﻓﺎع را درک ﻧﮑﻨﺪ
ﻓﮑﺮ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺧﻮد را ٔ
ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻌﻨﺎ زﻧﺪه ﻧﻴﺴﺖ.
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ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل  ،١٣٥٧ﺑﺮﮔﯽ زرﻳﻦ و ﺳﻨﺪی ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر در
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان اﺳﺖ .زن ،ﻣﺮد ،ﭘﻴﺮ و ﺟﻮان ﺑﺎ رﻫﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره(
ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺮه ﻫﺎی ﺑﺎران ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻣﻮاج ﺧﺮوﺷﺎن
اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻣﺖ اﺳﻼم ﺷﺪﻧﺪ و ﮐﺎخ ﻇﻠﻢ و ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﺘﻢ ﺷﺎﻫﯽ
را ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم از ﺟﻤﻠﻪ روﺣﺎﻧﻴﺎن،
در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮانٔ ،
ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﺑﺎزارﻳﺎن ،داﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺎن ،داﻧﺶ آﻣﻮزان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن
و ﺣﺘﯽ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ ،ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﻼم و ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﺎن ﭘﺲ از ﺷﺮﮐﺖ در ﻳﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آزاد و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ
اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺑﻴﺶ از  ٩٨درﺻﺪ آرای ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
رأی »آری« دادﻧﺪ.

ﻣﻔﻬﻮم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﻠﻤﻪ اﻧﻘﻼب در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪن ،زﻳﺮ و رو ﺷﺪن ،ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ،ﻗﻴﺎم ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای واژﮔﻮن ﮐﺮدن ﻳﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ٔ
و … آﻣﺪه اﺳﺖ.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﻴﺎم و ارادۀ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺘﻢ ﺷﺎﻫﯽ و
ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﻖ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﮑﺘﺐ اﻧﺴﺎن ﺳﺎز اﺳﻼم اﺳﺖ.

رﻳﺸﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان در ﺣﻘﻴﻘﺖ رﻳﺸﻪ در اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﻼم و ﭘﻴﺮوی آن ﻫﺎ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم )ص( و اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر )ع( دارد.
١٣

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ﺗﻤﺎم ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان اﻟﻬﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻳﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ،ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ،ﺻﻠﺢ و دوﺳﺘﯽ ،ﺻﺪاﻗﺖ و داﻧﺎﻳﯽ دﻋﻮت
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ،ﮔﻨﺎه و ﻓﺴﺎد ،ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ ،ﺷﺮک و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ و … ﺑﺎز ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻧﻴﺰ
ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرگ ﺧﺪا ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪای ﻳﮕﺎﻧﻪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﺮک و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﺮد .آن ﺣﻀﺮت،
ﮐﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻟﻬﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از دﻧﻴﺎ رﺣﻠﺖ ﻓﺮﻣﻮد .اﻣﺎ دو اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺰرگ را ﺑﺮای راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ :دو اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺰرﮔﯽ را ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( ﭘﺲ از ﺧﻮد ﺑﺮای اﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺖ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز
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ﻣﺮدم ﺑﺎ ِ
اﻳﻤﺎن ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ ،ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﺧﻮد را در دوﺳﺘﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ آن ﺣﻀﺮت ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ رﻓﺘﺎر
و ﮔﻔﺘﺎر رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم )ص( و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺮای آن ﻫﺎ اﻟﮕﻮ و ﺳﺮﻣﺸﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮدم ﻣﺎ درس ﻋﺰت و آزادﮔﯽ را از
ﻣﮑﺘﺐ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( و ﻗﻴﺎم ﻋﺎﺷﻮرا آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎدات دﻳﻨﯽ ﺧﻮد ﺳﺎﮐﺖ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻋﺘﻘﺎدات دﻳﻨﯽ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﭘﻴﺮوی از
ﻣﺮاﺟﻊ دﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﮑﺎر ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﭘﺲ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ ﻫﺎ و ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮدم اﻳﺮان در اﻋﺘﻘﺎد آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ اﻧﺴﺎن ﺳﺎز اﺳﻼم
و اﻟﮕﻮ ﻗﺮار دادن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ )ص( و اﻣﺎﻣﺎن )ع( ﻗﺮار دارد.

زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎی وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
رژﻳﻢ ﭘﻬﻠﻮی ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺎﺳﺪ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻖ آزادی و اﺳﺘﻘﻼل را از ﻣﺮدم اﻳﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﺎی
ﺷﺎه و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺘﻢ ﺷﺎﻫﯽ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
١ــ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﻳﯽ و ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺷﺎه و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﻼم :در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎر ﺑﻪ
اﺻﻮل و ارزش ﻫﺎی دﻳﻦ اﺳﻼم اﻫﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻬﯽ رژﻳﻢ ﺷﺎه ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ و ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و
ﺑﺎری ،اﻳﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮوش و ﻣﺼﺮف ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ ،ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺴﺎد در ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻣﻴﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی
ﺗﺒﻠﻴﻐﯽ روﺣﺎﻧﻴﻮن و ﺣﻖ ﻃﻠﺒﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از اﻳﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﺷﮑﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻮد.
١٤

ﺳﺎﻳﻪ ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺴﺖ .ﻫﻴﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض
ﻣﻬﺮه دﺳﺖ
ﻧﺸﺎﻧﺪه ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد ﺧﻮد را ٔ
ٔ
٢ــ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه :ﺷﺎه ﮐﻪ ٔ
ﺑﻪ او و اﻃﺮاﻓﻴﺎﻧﺶ را ﻧﺪاﺷﺖ .آﻧﺎن ﻫﺮﮐﺲ را ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺧﻮد ﻣﯽ دﻳﺪﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .رأی و
اداره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﻧﺪاﺷﺖ و اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ از ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی رأی ﺑﻴﺮون
ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم در ٔ
ﻣﯽ آﻣﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ و ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺷﺎه ﺑﻮد.
٣ــ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن :ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ و در رأس آن ﻫﺎ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻔﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺑﺎ
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در ﻋﻮض ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﺮان ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ
اﻗﺪام ﺑﺎﻋﺚ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪﻳﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻧﻔﺖ و ﻋﺪم ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻳﺪ.
٤ــ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ رژﻳﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ :ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻳﺮان در دوران ﺷﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺮدم ﻣﻈﻠﻮم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﺣﻤﺎﻳﺘﯽ
ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ رواﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺑﺎ رژﻳﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻳﻦ رواﺑﻂ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻔﺎرت اﻳﻦ رژﻳﻢ
در ﺗﻬﺮان و اﺛﺮﮔﺬاری آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدﻳﺪ.
 ٥ــ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم اﻳﺮان :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﻳﺖ از
ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻮﻣﯽ و داﺧﻠﯽ ،اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم از اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدم ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن ،از ﻧﻌﻤﺖ آب
آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،ﺑﺮق ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ،ﺟﺎده ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و … ﺑﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﻮدﻧﺪ.
 ٦ــ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن :وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻮادآﻣﻮزی و ﺗﻌﺪاد ﻣﺪارس در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم
دوره اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﻫﻢ
ﻋﺪه زﻳﺎدی از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و دور ﺑﻮدن از ﻣﺪرﺳﻪ ﺣﺘﯽ از ﺗﺤﺼﻴﻞ در ٔ
و روﺳﺘﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ ٔ
ﻣﺤﺮوم ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ
ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻫﻨﺪ.

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان
وﻇﻴﻔﻪ ﺣﺴﺎس
١ــ رﻫﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ و ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﯽ روﺣﺎﻧﻴﺖ :روﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎرز و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ(
ٔ
ﭘﺎﺳﺪاری از دﻳﻦ اﺳﻼم را ﻋﻬﺪه دار اﺳﺖ ،در ﮐﻨﺎر اﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎن ،ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻇﻠﻢ ،ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﻴﺎﻧﻪ و آﺷﮑﺎر
ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره( ﺑﻌﺪ از ﺣﻮادث ﺳﺎل  ،١٣٤١ﺳﮑﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎه ﺧﺎﺋﻦ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺘﻤﮕﺮش را ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ.
او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺪ ﺑﺰرﮔﻮارش ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( و اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻧﺼﻴﺤﺖ ،روﺷﻨﮕﺮی ،ﻫﺸﺪار و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺎد اﻋﺘﺮاض،
ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم از ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ و رﻫﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ ﻫﺮ روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﻓﺖ و ﺣﺘﯽ دﺳﺘﮕﻴﺮی و
ﺳﺎﻟﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره( ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﻴﻪ و ﺳﭙﺲ ﻋﺮاق ،آﺗﺶ ﻣﺒﺎرزه را ﺧﺎﻣﻮش ﻧﮑﺮد.
ﺗﺒﻌﻴﺪ ﭘﺎﻧﺰده ٔ
در ﻳﮑﯽ از ﮔﻔﺖ وﮔﻮﻫﺎی ﺳﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ رژﻳﻢ ﺷﺎه )ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﻴﺮی اﻣﺎم در ﻗﻢ و اﻧﺘﻘﺎل اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻬﺮان( ،ﻳﮑﯽ
از ﺳﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻮﻫﻴﻦ آﻣﻴﺰ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :ﺳﺮﺑﺎزان و ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﻮﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ
ﺟﻠﻮی اﻳﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ؟
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﻦ در ﮔﻬﻮاره ﻫﺎ ﺧﻔﺘﻪ اﻧﺪ!

١٥

ﭘﺮﺳﺶ :ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ »ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﻦ در ﮔﻬﻮاره ﻫﺎ ﺧﻔﺘﻪ اﻧﺪ« ﭼﻪ ﺑﻮد و ﭼﺮا اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻓﺮﻣﻮد؟
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر
٢ــ وﺣﺪت و ﻳﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﺮدم :در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﯽ ،ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﻴﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ،زن و ﻣﺮد و ٔ
و ﮔﺮوه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه و از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و رﻫﺒﺮی اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
٣ــ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺳﻼم و اﻟﮕﻮ ﻗﺮار دادن ﻗﻴﺎم اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( :ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﻼم را دﻳﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و از
ﻣﮑﺘﺐ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( درس آزادﮔﯽ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و اﻳﺜﺎر و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف راآﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آنﻫﺎ از
ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﺎه ﻧﺘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ و در راه رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻬﻴﺪان و ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزی ﺑﺮﺳﺪ.
٤ــ ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ :اﻳﻦ اﻧﻘﻼب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺰب ،ﮔﺮوه ،ﻓﺮد و ﻳﺎ دوﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﻧﺒﻮده و ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺴﻴﺎری از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻧﻴﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻧﻘﻼب اﻳﺮان و ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ آن ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن را
ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻳﻦ اﻧﻘﻼب ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.

ﻧﺘﺎﻳﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎ ﻓﺮار ﺷﺎه و ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺘﺎﻳﺞ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای اﻳﺮان و ﻣﺮدم ﻣﺎ و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺑﺎر آﻣﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ ،اﺟﺮای اﺳﻼم و دﺳﺘﻮرات
١ــ اﺳﺘﻘﺮار اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ رأی ﻣﺮدم:
ٔ
دﻳﻦ ﺧﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .اﺣﻴﺎی ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ،رﻋﺎﻳﺖ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺮاﮐﺰ
ﻓﺴﺎد ،ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻃﺒﻖ آﻳﺎت ﻧﻮراﻧﯽ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( و اﺋﻤﻪ )ع( و ﺗﺼﻮﻳﺐ اﺻﻞ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ ﺑﺮای رﻫﺒﺮی
ﻧﻈﺎم در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از اﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.
٢ــ ﺑﺮﻗﺮاری اﺳﺘﻘﻼل و آزادی :ﺟﺸﻦ ﭘﻴﺮوزی  ٢٢ﺑﻬﻤﻦ  ،١٣٥٧ﺟﺸﻦ رﻫﺎﻳﯽ از ﭼﻨﮕﺎل دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و آزادی از ﺑﻨﺪ
اﺳﺘﮑﺒﺎر آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻮد .ﻣﺮدم روی ﭘﺎی ﺧﻮدﺷﺎن اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ .اﻣﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ را از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ از ﭘﺎ
ﻧﻨﺸﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎ و ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺼﺪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻳﺎ اﻧﺤﺮاف آن را داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺟﺰ ﺷﮑﺴﺖ و ﺧﻮاری
ﭼﻴﺰی ﻧﺼﻴﺐ آن ﻫﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
٣ــ ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﯽ ﮐﺸﻮر :رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺤﺮوﻣﺎن و روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن ،ارﺗﻘﺎی ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻣﺤﺮوم و زﺣﻤﺖ ﮐﺶ،
١٦

ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪن اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻣﺮدم از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎده ﻫﺎ و راه ﻫﺎ ،آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﯽ و ﻣﺤﺮوم،
ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﯽ و … ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎﺳﺖ.
٤ــ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ :ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی )ص( ،ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰی در
و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ و اﻣﮑﺎن ٔ
ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻪ ای ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﻋﻠﻮم ﻓﻀﺎﻳﯽ و ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ،اﺧﺘﺮاع و ﺗﻮﻟﻴﺪ
ٔ
داروﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و اﺑﺰار ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻼح ﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎی دور ﺑﺮد و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات دﻓﺎﻋﯽ ،ﺑﺨﺸﯽ
از اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ٥ــ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎرﺳﺘﻴﺰی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺤﺮوﻣﺎن و
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن دﻧﻴﺎ از ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻣﻌﻨﻮی رﻫﺒﺮی ﻧﻈﺎم و ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﻈﻠﻮم ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و … در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﮐﺸﻮرﺷﺎن اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ
ﻧﮑﺮده و ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ.
اﻳﺮان ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺻﻠﺢ ،دوﺳﺘﯽ و ﺑﺮادری ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ )ﺑﻪ ﺟﺰ رژﻳﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ(
اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﺮوﻣﻴﻦ و ﺳﺘﻢ دﻳﺪﮔﺎن را وﻇﻴﻔﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و دﻳﻨﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ.
 ٦ــ ﺑﻴﺪاری ﻣﻠﺖ ﻫﺎ
اﻣﺮوزه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ،اﻟﮕﻮی ﻣﺮدم اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺣﻖ ﻃﻠﺐ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮر و
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻓﺮﻋﻮن زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﺪ ،از اﻳﺮان و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی آن درس ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺑﻴﺪاری ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن در
ٔ
ﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎ و … را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی و اﻟﮕﻮﮔﻴﺮی ﻣﻠﺖ ﻫﺎی ﻣﻈﻠﻮم دﻧﻴﺎ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان داﻧﺴﺖ.

ﺣﻔﻆ و ﺗﺪاوم اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﻣﺎم راﺣﻞ )ره( و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اش ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای؛ ﺑﺎرﻫﺎ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ و دﻓﺎع از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮ از ﭘﻴﺮوزی آن اﺳﺖ.
ﻣﺤﺎﺻﺮه
ﺧﻮرده اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﭘﺲ از ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮدﺗﺎ ،ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان و
دﺷﻤﻨﺎن ﻗﺴﻢ
ٔ
ٔ
اﻗﺘﺼﺎدی دﺳﺖ از ﺗﻼش ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﻳﻦ روش دﺷﻤﻦ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ١و اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﺿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رواج ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﯽ ﺑﻨﺪ و
ﺑﺎری در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﺪف ﻗﺮار دادن ﻗﺸﺮ ﺟﻮان ،اﻳﺠﺎد ﺑﺪﺑﻴﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻗﻮاﻧﻴﻦ آن و اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ .راه ﺣﻔﻆ و
اداﻣﮥ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ،ﻫﻤﺎن رﻣﺰ ﭘﻴﺮوزی آن ﻳﻌﻨﯽ» :اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ،وﺣﺪت ﻣﺮدم و ﭘﻴﺮوی از رﻫﺒﺮی« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺑﺼﻴﺮت
و ﻫﻮﺷﻴﺎری ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﻮره ﻗﺼﺺ ،در ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﭼﻨﻴﻦ وﻋﺪه داده اﺳﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻳﻪ  ٥از
ٔ
»و ﻣﺎ اراده ﮐﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن روی زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎده و آﻧﺎن را ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﻣﺮدم ﮔﺮداﻧﻴﻢ و آن ﻫﺎ را وارﺛﺎن زﻣﻴﻦ ﮐﻨﻴﻢ«.
ﻣﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻋﻬﺪ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﻌﻘﻞ ،ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و ﺑﺎ اﺧﻼق ﻧﻴﮑﻮ
و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ ،زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻇﻬﻮر ﺣﺠﺖ ﺣﻖ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪی )ﻋﺞ( ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﺗﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ،ﺻﻠﺢ و ﺑﺮادری در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮدد.
١ــ در درس ﻧﻬﻢ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ.
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درس ﭼﻬﺎرم

ﺑﺴﻴﺞ ،ﻣﺪرﺳﮥ ﻋﺸﻖ
راﺑﻄﻪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ دارد .اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه
ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ ،وﻻﻳﺖ ،دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،اﻳﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت
ٔ
ٔ
ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﻫﻤﻮاره ﺣﺎﻓﻆ و ﻧﮕﻬﺒﺎن ارزشﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺸﻖ ،ﻣﮑﺘﺐ ﺷﺎﻫﺪان و ﺷﻬﻴﺪان ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺮواﻧﺶ ﺑﺮ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪﻫﺎی رﻓﻴﻊ آن اذان ﺷﻬﺎدت
و رﺷﺎدت ﺳﺮدادهاﻧﺪ.
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره(

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑﺴﻴﺞ
ﺑﺎاﻧﮕﻴﺰه ﻣﺮدم در ﺗﻤﺎم ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﭘﻴﺮوزی و اﺳﺘﻤﺮار اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﻀﻮر
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻧﺒﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺮای ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﻤﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ ﻣﯽداﻧﻴﺪ ،ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﻫﻤﻪ ٔ
١
ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی ﻓﺮوزان ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺷﺮوع ﺷﺪ.
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم ﺷﻮد ،ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه ﻣﺮدم ﺑﻮد،
زﻳﺮا ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﺆﻣﻦ و ﺑﺎاﻧﮕﻴﺰه ،ﻓﺪاﮐﺎر و آﻣﻮزش دﻳﺪه ،ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺪی ﻣﺤﮑﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف آنﻫﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ و آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ،اﻳﻦ ﺿﺮورت را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده و در ﺗﺎرﻳﺦ
 ٥آذر  ١٣٥٨دﺳﺘﻮر ﺗﺸﮑﻴﻞ ارﺗﺶ ﺑﻴﺴﺖﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ )ﺑﺴﻴﺞ( را ﺻﺎدر ﻓﺮﻣﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان دﺳﺘﻮر ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﺑﺴﻴﺞ را ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ آﻳﻨﺪهﻧﮕﺮی ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻧﻮﭘﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.

ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﻴﺞ
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺴﻴﺞ ﺑﺎ دﻓﺎع از اﺻﻮل و ارزشﻫﺎی دﻳﻨﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن ،ﭘﺎﻳﺪاری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﺠﺎوزان و اﻳﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری
ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ درﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ.
١ــ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ در درس دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﺮﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺣﻀﺮت آﻳﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا ،ﺑﺴﻴﺞ را
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدﻧﺪ» :ﺑﺴﻴﺞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ در آن
ﭘﺎک ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﻓﺪاﮐﺎرﺗﺮﻳﻦ و آﻣﺎده ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺮﻳﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر ،در
راه اﻫﺪاف ﻋﺎﻟﯽ اﻳﻦ اﻣﺖ ،و ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺎﻧﺪن و ﺑﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ
رﺳﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ«.

ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺞ در دﻓﺎع از ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان
ﻫﻨﻮز  ٩ﻣﺎه از ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑﺴﻴﺞ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺪام ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ ،ﺟﻨﮕﯽ را ﺑﺮ ﮐﺸﻮر
ﻣﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ  ٨ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ.
در ﺷﺮاﻳﻂ آن روز ﮐﻪ ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻳﮏ ﺟﻨﮓ
ﮔﺴﺘﺮده را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺟﻤﻌﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎی 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 ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎﻳﯽ آﻓﺮﻳﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﻫﺮﮔﺰ آن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم ﻧﻮﭘﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺻﺪام ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮردﻧﻴﺎز را در اﺧﺘﻴﺎر
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ دﺷﻤﻦ رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از  ٨ﺳﺎل ﭘﺎﻳﺪاری
وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﻪ ٔ
او ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺳﻼح ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺑﺴﻴﺠﯽ اﻳﻤﺎن ،اﻋﺘﻘﺎد ،اﻳﺜﺎر و ﻓﺪاﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
و اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ را از ﺧﺎک ﻣﻴﻬﻦ ﺑﻴﺮون راﻧﺪﻧﺪ.
اراده ﻣﺮدم ،ﮐﺎراﻳﯽ
اﺑﺰار دﺷﻤﻦ ﻋﺒﺎرت از ﺗﺠﻬﻴﺰات اﺳﺖ .ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺮوی اﻳﻤﺎن و ﺷﻮر و ﻋﺸﻖ و ٔ
اﻳﺴﺘﺎده ﺷﻬﺎدتﻃﻠﺐ ،از ﮐﺎر ﺑﺎزﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﻘﺎوم
ﻧﺪارد .ﻣﺪرنﺗﺮﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﮏ ﻧﻴﺮوی ِ
ٔ
ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی
ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺑﺴﻴﺠﯽ ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻴﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ 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 اﺳﺘﻘﻼل ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان و ارزشﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ 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 ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوران ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر  ٨ﺳﺎل دﻓﺎع از ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪام ﻣﺘﺠﺎوز ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ
ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻬﺎدت در اﻳﻦ راه ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ،ﻫﻴﭻ وﻗﺖ ﺗﺮس و ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﻪ دل راه ﻧﺪادﻧﺪ.
آنﻫﺎ 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 ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻴﻬﻦ
ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ آنﻫﺎ و راه ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎرﺷﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
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در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از درس ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از ﺟﻮانﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺷﻬﻴﺪ دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ.

ﺷﻬﻴﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻗﺮی را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ
روز  ٢٥اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ١٣٣٤در ﻳﮑﯽ از ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ
آﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻳﻦ ﮐﻮدک ﻧﺎم ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ را ﺑﺮای او اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ در ﺳﺎل  ١٣٥٤ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻳﭙﻠﻢ رﻳﺎﺿﯽ در ﮐﻨﮑﻮر
ﺳﺮاﺳﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در رﺷﺘ ٔﻪ داﻣﭙﺮوری داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﻴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
او در ﺳﺎل  ١٣٥٦ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ از داﻧﺸﮕﺎه
اﺧﺮاج و در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی اﻋﺰام ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮار ﺳﺮﺑﺎزان از ﭘﺎدﮔﺎنﻫﺎ ،ﺳﺮﺑﺎزی را ﺗﺮک ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺻﻒ ﻣﺒﺎرزان
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  ١٣٥٨در ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
او در اواﻳﻞ ﺳﺎل  ١٣٥٩ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران درآﻣﺪ و از اﺑﺘﺪای ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه را رﻫﺎ و دﻓﺎع از
ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺑﺎﻗﺮی ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ،واﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﭙﺎه را ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺖﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻖ از ﻣﻮاﺿﻊ ﻧﻴﺮوﻫﺎی دﺷﻤﻦ راهاﻧﺪازی ﮐﺮد.
ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻗﺮی ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻮاﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و دارا ﺑﻮدن ﻟﻴﺎﻗﺖ و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از
ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺳﻨﮕﺮد ﺗﻮﺳﻂ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی اﻳﻔﺎ ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎوﻧﺎن ﺳﺘﺎد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و در ﺷﮑﺴﺘﻦ
ٔ
او ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻳﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺛﺎﻣﻦاﻻﺋﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﺤﺎﺻﺮه آﺑﺎدان ﺷﺪ ،اﻳﻤﺎن و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺧﻮد را
در راه دﻓﺎع از ﻣﻴﻬﻦ آﺷﮑﺎر ﮐﺮد.
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﻧﺼﺮ و ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻮد ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮی در ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎی ﻓﺘﺢاﻟﻤﺒﻴﻦ ،ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس
و رﻣﻀﺎن داﺷﺖ.
او ﻳﮑﯽ از ﻃﺮاﺣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺰرگ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس ﺑﻮد .ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ  ٢٠ﺷﺒﺎﻧﻪروز در ﻗﺮارﮔﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﮐﺮﺑﻼ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻧﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﯽ ﺻﻴﺎد ﺷﻴﺮازی ،ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ رﺷﻴﺪ ،ﻣﺤﺴﻦ رﺿﺎﻳﯽ ،ﻳﺤﻴﯽ رﺣﻴﻢ ﺻﻔﻮی و ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮی از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﯽ رﺳﻴﺪ .ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻫﺪاﻳﺖ اوﻟﻴﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺒﺮد
ﺣﻀﻮر ﻣﯽﻳﺎﻓﺖ و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺼﺮف ﺷﺪه را از روی ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻧﻈﺎرت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد.
ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ رﺣﻴﻢ ﺻﻔﻮی از ﻫﻤﺮزﻣﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ :ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻗﺮی ﺟﺰء ﻃﺮاﺣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮑﺴﺘﻦ
ﻣﺤﺎﺻﺮه آﺑﺎدان ،ﻓﺘﺢاﻟﻤﺒﻴﻦ 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 ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﯽرﻓﺖ .او در
ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﺰ ﺻﺒﻮر و آرام ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ دﻓﺎع ﺑﻮدﻧﺪ در ﻳﮑﯽ از ﺟﻠﺴﺎت
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮی ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﮐﻪ در آن زﻣﺎن
ٔ
ﺷﻮرا ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ ارﺗﺶ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺎی ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﯽرود و در ﮐﻤﺎل ﺧﻮﻧﺴﺮدی و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺎ
٢٠

اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ،وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎی دﺷﻤﻦ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺗﺮﺳﻴﻢ و ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ در ﭼﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎﻧﮏ دارﻧﺪ،
ﺧﺎﮐﺮﻳﺰﻫﺎ و ﻣﻴﺪان ﻣﻴﻦ آنﻫﺎ در ﮐﺠﺎ واﻗﻊ اﺳﺖ و …  .ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮ در آن ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮی را ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ اﻳﻦ ﺟﻮان ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﮐﺠﺎ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ.
اﺳﺘﻌﺪاد و ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻗﺮی در ﮐﻨﺎر اﻳﻤﺎن ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و دراﻳﺖ آن ﺷﻬﻴﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او را از ﻧﺰدﻳﮏ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﺴﻦ ﺑﺎﻗﺮی ﻳﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺟﻮان دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس در  ٩ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ١٣٦١و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﻓﮑﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﻧﻴﺮوﻫﺎی دﺷﻤﻦ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻮد ،ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟ ٔﻪ ﺧﻤﭙﺎره ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و روح ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﻪ ﺷﻬﺪای
اﺳﻼم ﭘﻴﻮﺳﺖ.

ﺑﺴﻴﺞ ﭘﺲ از دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ،دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ 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
ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺶآﻣﻮزی،
ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ٔ
ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ،ﺑﺴﻴﺞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و … ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻔﻆ و اﺳﺘﻤﺮار
ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺶآﻣﻮزی
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 ﮐﻼس ﺗﺮﺟﻴﺢ دادﻧﺪ.
آنﻫﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﮑﺘﺐ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( ﺑﻮدﻧﺪ و درس
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺎﻟﻢ را از آن ﺣﻀﺮت آﻣﻮﺧﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ.
 ٣٦٠٠٠ﻧﻔﺮ از داﻧﺶآﻣﻮزان ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،در ﻃﻮل  ٨ﺳﺎل
دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاﻧﺎﻧﺶ ﭘﺮﭼﻢ
ﻳﺎ ﺣﺴﻴﻦ )ع( را در دﺳﺖ دارﻧﺪ ،اﻳﺴﺘﺎده و ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ.
در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﻣﻘﺪس داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻬﻴﺪ ،ﺑﺴﻴﺞ
داﻧﺶ آﻣﻮزی ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﺬب داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ،در ﻣﺴﻴﺮ
رﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻌﻨﻮی و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
١ــ ﺷﻤﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ در درس اول اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ ودر درس  ٩ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم و ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ.
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ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ارزﺷﻤﻨﺪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﻔﻆ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺟﺰء ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
و وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺶآﻣﻮزی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
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…؛
٤ــ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان و ﺗﺸﮑﻴﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و
ادﺑﯽ؛
٥ــ آﻣﻮزش رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری اردوﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و
ﺑﺎ ﻧﺸﺎط.

ﻳﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺴﻴﺞ داﻧﺶآﻣﻮزی ﺑﺮﮔﺰاری اردوﻫﺎی راﻫﻴﺎن ﻧﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎ ﮐﺮدن
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد.
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ ارزشﻫﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس از ﻃﺮﻳﻖ
ٔ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺴﻴﺞ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺴﻴﺞ ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
١ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ :ﺑﺴﻴﺞ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی در ﻣﺴﻴﺮ رﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺑﺴﻴﺞ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ( ﺗﻼش درﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ؛
ب( ﮐﺸﻒ و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر؛
ج( ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن و ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﺴﻴﺠﯽ.
٢ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی :ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ﺑﺴﻴﺞ در راﺳﺘﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ در
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺮﮐﺮدن ﺑﺨﺸﯽ از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺟﻮاﻧﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ و ﺳﺎﻟﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ( ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ؛
ب( ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی؛
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ج( ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ.
٣ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ :در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﻴﺞ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز رﺷﺪ ﺳﻴﺎﺳﯽ و ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺴﻴﺞ
ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﻳﺠﺎد وﺣﺪت ﻣﻠﯽ ،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎ وﻻﻳﺖ و … ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ( ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺮدم؛
ب( ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﯽﻫﺎ ،ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﺟﻤﻌﻪ و ﺟﻤﺎﻋﺖ و …
ج( ﺗﺮوﻳﺞ و ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ و ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی.
٤ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ :در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﻮده و در ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻴﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ( ﺑﺮﮔﺰاری اردوﻫﺎی ﺟﻬﺎدی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺮوم؛
ب( ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ در اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن و …؛
ج( ﻫﻤﮑﺎری در اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﺳﻴﺐدﻳﺪﮔﺎن ﺣﻮادﺛﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ ،ﺳﻴﻞ و ….
٥ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ :ﺑﺴﻴﺞ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﻳﺮ ﺑﺨﺸﯽ از
اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﺎ ورزش ﭘﺮﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ راه در رﺷﺪ ورزش ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ( ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺴﻴﺞ؛
ب( ﮔﺴﺘﺮش ورزشﻫﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻮﻣﯽ؛
ج( ﺗﻘﻮﻳﺖ ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ؛
د( ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻮاﻧﻤﺮدی در ورزش.
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ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﻳﮏ ﻧﻈﺎم واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺷﺪ .ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺮﭼﻴﺪه و ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﺸﺎران ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آنﻫﺎ 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 اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،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 ﻣﻨﻄﻘ ٔﻪ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ دوﺳﺖ و ﻳﺎور ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و ﺳﺘﻢ دﻳﺪﮔﺎن
ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﺧﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺮای ﻗﺪرتﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ از ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ٔ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﺎﺣﻖ آنﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﺮوﻫﮏﻫﺎی ﺿﺪاﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن و ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﺮﻳﺒﻨﺪه در ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺳﺖ
و ﻣﻨﺎﻓﻊ دﺷﻤﻨﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺮور ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﻴﻬﻦ ﻫﻢﭼﻮن ﺷﻬﻴﺪ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪوﻟﯽ ﻗﺮﻧﯽ ،ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﻄﻬﺮی ،ﺷﻬﻴﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻔﺘﺢ و … ،ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺿﺪاﻧﻘﻼب در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی ﮐﺸﻮر و…
ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از ﻃﺮف ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن و دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺣﻮادﺛﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن و ﻳﺎ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧ ٔﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره( و ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﺮدم اﻳﺮان ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺻﺪام ﺑﻪ اﻳﺮان ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺮوج ﻣﺴﺘﺸﺎران ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،اﻋﺪام ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﮔﺮدﻳﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻼت ،ارﺗﺶ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در آﻏﺎز ﺣﻤﻠﻪ ّ
از ﺳﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻓﺮار ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺗﻌﺪادی از ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺷﺎه ،از اﻧﺴﺠﺎم و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻻزم ﺑﺮای دﻓﺎع در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران ﻳﮏ ﻧﻬﺎد اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﺎزه ،در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل  ،١٣٥٨ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻻزم ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ ﺗﻬﺎﺟﻢ وﺳﻴﻊ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر را ﻧﺪاﺷﺖ.
ﺻﺪام ﮐﻪ وﻗﻮع اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺿﺮر ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﮏ و ﺣﻤﺎﻳﺖ
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ّ
ﻗﺪرتﻫﺎی ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ ،ﺗﻬﺎﺟﻢ و ﺗﺠﺎوز ﺳﺮاﺳﺮی ﺧﻮد را در ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از  ١٢٠٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ آﻏﺎز
ﮐﺮد.
ﺻﺪام ﺑﺎ ارﺗﺶ ﻣﺠﻬﺰی ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آن را ﺧﻮدش ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد 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 داﻧﺶآﻣﻮزان ﺧﺮﻣﺸﻬﺮی آن دوران ﺑﺎﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ.
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»روز ﺳﯽ و ﻳﮏ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  ١٣٥٩ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﻦ ده و ﻧﻴﻢ ،ﻳﺎزده ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﺮش دهﻫﺎ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺳﺮاﺳﻴﻤﻪ،
ﺑﻴﺮون دوﻳﺪﻳﻢ .ﺷﺎﻳﺪ ٣٠ــ ٢٠ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن در آﺳﻤﺎن ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .زن و ﻣﺮد و ﺑﭽﻪ ﻫﻤﮕﯽ وﺣﺸﺖزده
و ﻫﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻳﻢ .ﺻﺪای
ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﯽاﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻴﺰاری ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ
ٔ
اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﻤﺒﺎران ﻫﻤﻪ را ﺗﮑﺎن داد .دﻗﻴﻘ ًﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮد ﮐﺠﺎ را زدهاﻧﺪ اﻣﺎ از ﻃﺮف ﮔﻤﺮک و ﻧﻴﺮوی درﻳﺎﻳﯽ دود
ﻏﻠﻴﻈﯽ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮد.
رادﻳﻮ را روﺷﻦ ﮐﺮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﯽﻓﺎﻳﺪه ﺑﻮد .اﻧﮕﺎر ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .از آن ﺳﺎﻋﺖ
ﺗﺎ  ٢ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﮐﻪ رادﻳﻮ از ﺷﺮوع رﺳﻤﯽ ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ رژﻳﻢ ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق ﺧﺒﺮ داد ،ﺻﺪﺑﺎر ﻣﺮدﻳﻢ و زﻧﺪه ﺷﺪﻳﻢ .ﺷﺐ در
١
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﻴﺎﻣﺘﯽ ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد…«
ﺻﺪام ﺣﺎﮐﻤﯽ ﻇﺎﻟﻢ ،دﻳﮑﺘﺎﺗﻮر و ﻗﺪرتﻃﻠﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻗﺪرتﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎری ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻳﺮان،
ﻏﺎرت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و اﻫﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻋﺘﻘﺎدات دﻳﻨﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ،اﺳﺘﻘﻼل و ﻋﺰت ﻣﺎ را زﻳﺮ ﭘﺎ ﺑﮕﺬارد .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺻﺪام و ﻧﻪ ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺗﺠﺎوز
ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ ،ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﭘﺎی اﻋﺘﻘﺎدات و اﺳﺘﻘﻼل ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺮان در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻠﺖ ﻣﺎ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﻤﯽﻧﺸﻴﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان
اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ارﺗﺶ ﺻﺪام در ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﮐﻪ در  ٣١ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  ١٣٥٩آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب اﻳﺮان
ﻧﻘﺸﻪ زﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺠﺎوزان را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻴﺪ.
را ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد درآورد .ﺷﻤﺎ در ٔ

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

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮ و راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﻴﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻳﻤﺎن او ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ
اﻳﺮان را ﺑﻪ اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻧﺘﺮﺳﻴﺪن از دﺷﻤﻦ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد» :ﻣﻦ از ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﯽآﻳﺪ،
ﻗﻮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺎک ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺎ از آن ﻗﺪرتﻫﺎی
ﺑﺰرگ ﻧﺘﺮﺳﻴﺪﻳﻢ ،اﻳﻦ ]ﺻﺪام[ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺪارد ،ﻋﺮاق ﮐﻪ ﭼﻴﺰی ﻧﻴﺴﺖ«.

ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم در ﻣﻼﻗﺎت 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
ﺟﺜﻪ ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺮداﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻳﮑﯽ از آن رزﻣﻨﺪﮔﺎن ،ﻧﻮﺟﻮان  ١٤ﺳﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻬﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻦ ﮐﻢ و ٔ
رزﻣﻨﺪه ﻧﻮﺟﻮان را از زﺑﺎن ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﻫﺪان واﻗﻌﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻴﻢ…» :ﺑﻬﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺟﺜﻪ اش
اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد :ﺗﻮﺻﻴﻒ اﻳﻦ
ٔ
ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻮﺟﻪ دﺷﻤﻦ را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﺳﺮﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ دﻳﺪهﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﭽﻪﻫﺎ را از ﻧﻘﺎط ﻧﻔﻮذ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻄﻠﻊ
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ﻣﯽﺳﺎزد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ،زرﻧﮕﯽ ،ﺷﺎداﺑﯽ و ﺣﺮفﻫﺎی ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن روﺣﻴﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .در اﻳﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺳﺨﺘﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ  ١٤ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ از ﻓﺮط ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺗﻔﻨﮓ ژ ــ  ٣اش روی زﻣﻴﻦ ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺎﺷﻖ
ﺑﺮ ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن ﺑﭽﻪﻫﺎ وارد ﻣﯽآﻳﺪ،
ٔ
اﻣﺎم ،اﻧﻘﻼب و ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ ،ﺗﺴﮑﻴﻦ ﺑﺮ دردﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻬﻨﺎم ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺮﮐﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﮐﻮﭼﮑﺶ اﺻﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ را در ﻓﺮاق ﺧﻮد
١
ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﺪ …«

ﻧﻮﺟﻮان ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﻨﺎم ﻣﺤﻤﺪی

ﺳﺮاﻧﺠﺎم در روز ﭼﻬﺎرم آﺑﺎن ﻣﺎه  ١٣٥٩ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﺣﻤﺎﺳﻪآﻓﺮﻳﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪان رﺷﻴﺪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﻮد ،ﭘﺲ
از  ٣٤روز ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﻳﺪاری ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ارﺗﺶ ﺻﺪام درآﻣﺪ.
ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،اﺷﻐﺎﻟﮕﺮان ﺑﺮروی دﻳﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ:
»ﻣﺤﻤﺮه )ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ( ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺟﺪادی
»ﺟﺌﻨﺎ ﻟﻨﺒﻘﯽ« )آﻣﺪهاﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻤﺎﻧﻴﻢ( .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت رژﻳﻢ ﺻﺪام ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪّ .
ﻣﺎﺳﺖ و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻋﺮاق آن ﺷﻬﺮ را ﺑﺮای اﺑﺪ ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ«.
ﺷﺨﺺ ﺻﺪام ﻧﻴﺰ ﺳﺮﻣﺴﺖ از اﻳﻦ ﭘﻴﺮوزی ادﻋﺎ ﮐﺮد» :اﮔﺮ اﻳﺮاﻧﯽﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ را ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﻦ ﮐﻠﻴﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﺼﺮه را ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻢ داد«.
ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﭼﻪ راﺑﻄﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز
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١ــ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ در ﺟﻨﮓ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﺻﻔﺤﻪ ٤٣٦
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ﻣﺤﺎﺻﺮه دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻣﮑﺎن داﺷﺖ ﺑﺎ از
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﺷﻐﺎل ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ و ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ دﻳﮕﺮ ،ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺎوم آﺑﺎدان ﻧﻴﺰ در
ٔ
دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ،دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺮدم و رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت
ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،دﺷﻤﻦ را در ﭼﻨﺪ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻬﺮ آﺑﺎدان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ در ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﺤﺎﺻﺮه آﺑﺎدان را
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﮐﻞ ﻗﻮا ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﻳﺮان دﺳﺘﻮر ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ٔ
ٔ
رزﻣﻨﺪه ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺠﯽ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ١٣٦٠در ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺛﺎﻣﻦاﻻﺋﻤﻪ«
ﺻﺎدر ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﻴﺎم ﻧﻴﺮوﻫﺎی
ٔ
ﻣﺤﺎﺻﺮه آﺑﺎدان را درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه را آزاد ﻧﻤﻮده و
ٔ
اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮدﺑﺎوری و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن و رزﻣﻨﺪﮔﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ داد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎی رزﻣﻨﺪه ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﺗﻮﮐﻞ
ﺷﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن را از ﻣﺘﺠﺎوزان ﭘﺲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎ
ﺑﺮ ﺧﺪا در ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﻮاﻟﯽ ،ﺑﺨﺶﻫﺎی دﻳﮕﺮی از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎل ٔ
دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻴﺰ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺠﺎوزان در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻤﺎن و ﺟﻬﺎد رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارﻧﺪ:
»ﻳﮏ ﻧﻴﺮوی ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان ﺣﺮﻓﻪای ،روﺣﺎﻧﻴﺎن ،ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪای  ١٣ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ
ﺑﺎ ﻳﮏ اﻟﺘﻬﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻨﮓ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس را ﺑﺎ ﺗﺎروﻣﺎر ﮐﺮدن ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
١
ﻋﺮاﻗﯽ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ«.

آزادﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
ﭘﺲ از آزاد ﺷﺪن ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﯽدرﭘﯽ
ﺗﻮﺳﻂ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺶ ،ﺳﭙﺎه و ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺑﺴﻴﺠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪاﻳﺖ و رﻫﺒﺮی
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ و اﻳﻤﺎن و اﻳﺜﺎر رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪدﺳﺖ 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.

ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﭘﺲ از آزادﺳﺎزی
١ــ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻧﻴﻮﻳﻮرک ﺗﺎﻳﻤﺰ ٧ ،آورﻳﻞ (١٣٦١/١/١٨) ١٩٨٢
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ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﺖاﻟﻤﻘﺪس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزادﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ در ﺗﺎرﻳﺦ  ١٣٦١/٢/١٠آﻏﺎز ﺷﺪ و در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌ ًﺎ  ٢٣روز ﻃﻮل
اراده رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ را
ﮐﺸﻴﺪ ،ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﯽ از ﺧﺎک ﻣﻴﻬﻦ آزاد ﺷﺪ و ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﮐﻪ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻤﺎن و ٔ
از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
ارﺗﺶ ﺻﺪام ﺑﺎ دادن ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎد و ﺑﻪ اﺳﺎرت درآﻣﺪن ﺑﻴﺶ از  ١٨٠٠٠ﻧﻔﺮ از ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﺶ درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺗﺎرﻳﺦ
ﺳﻮم ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٦١ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎن آزاد ﺷﺪ و ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮔﻠﺪﺳﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ اﻫﺘﺰاز درآﻣﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﭼﺮا اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره( ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ رزﻣﻨﺪﮔﺎن اﺳﻼم ﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ را ﺧﺪا آزاد ﮐﺮد«.
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز
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ﺷﺪه
ﭘﺲ از آزادﺳﺎزی ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ،رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺷﺠﺎع ﻣﻴﻬﻦ در ﻃﯽ ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺨﺶﻫﺎی دﻳﮕﺮی از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎل ٔ
ﮐﺸﻮرﻣﺎن را از ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
١ــ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻴﺒﺮ :در اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺰﻳﺮه ﻣﺠﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ١٦٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ آزاد ﺷﺪ.
٢ــ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺪر :در اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺨﺶ وﺳﻴﻌﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ و ﻧﻔﺖﺧﻴﺰ ﻫﻮراﻟﻬﻮﻳﺰه و ﭼﻨﺪﻳﻦ روﺳﺘﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺷﺪ.
٣ــ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﺮﺑﻼی  :١در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﺮﺑﻼی ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﺮزی ﻣﻬﺮان از ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
٤ــ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﺮﺑﻼی  :٥در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮐﺮﺑﻼی  ٥ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻠﻤﭽﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و  ٤٥روز ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ ،ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﻨﮕﯽ دﺷﻤﻦ
ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ.
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ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی وﺳﻴﻌﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺗﻮان ﻣﻴﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺘﺠﺎوزﻳﻦ ﭘﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  ٥٩٨ﺷﻮرای اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد و درﻧﻬﺎﻳﺖ
در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٦٧ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮان و ﻋﺮاق ،ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﻋﺮاق ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ اﻣﺎ ﻣﺎ ﺧﻮد را ﭘﻴﺮوز اﻳﻦ ﻣﻴﺪان
ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ،زﻳﺮا:
١ــ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف دﺷﻤﻨﺎن از ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺳﺎﻗﻂ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ 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.
ﺣﻖ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ اﻳﺮان ﺑﺮ اروﻧﺪ رود ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
٣ــ ﻫﺪف دﻳﮕﺮ دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ ﻟﻐﻮ ﻗﺮارداد  ١٩٧٥اﻟﺠﺰاﻳﺮ ١و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ّ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﻳﺪاری ﻣﻠﺖ ﻣﺎ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻫﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻧﮑﺮد.
٤ــ ﻋﻼوه 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 دﻻﻳﻞ 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 ،ﺑﻪﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮﻣﻴﺖﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤ ٔﻪ ﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﺮای
ﮐﻠﻴﻪ ادﻳﺎن اﻟﻬﯽ ﻧﻴﺰ از ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن دﻓﺎع ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺣﻔﻆ ﮐﺸﻮرﺷﺎن در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﭘﻴﺮوان ٔ
در دوران دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر آن ﻋﺪه از ﻣﺮدم ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ ارﺳﺎل
ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻧﻘﺪی و ﻏﻴﺮﻧﻘﺪی و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽﻫﺎی 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 اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ اﻫﺘﺰاز درآﻳﺪ.

ﭼﺮا دﻓﺎع ﻣﻘﺪس؟
ﻣﺎ دوران ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟ ٔﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ را »دﻓﺎع ﻣﻘﺪس« ﻣﯽداﻧﻴﻢ ،زﻳﺮا:
١ــ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل 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 اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد؛
٤ــ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای دﻓﻊ ﺗﺠﺎوز دﺷﻤﻦ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻮد.
١ــ اﻳﻦ ﻗﺮارداد در ﺳﺎل  ١٩٧٥ﻣﻴﻼدی 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 اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ.
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دﺳﺘﺎوردﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی داﺧﻠﯽ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ در اﻳﻦ درس ﺑﺎ ﺷﺶ ﻣﻮرد از اﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ آﺷﻨﺎ
دوره دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ .دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﻧﻴﺰ در ﮐﺘﺎب آﻣﺎدﮔﯽ دﻓﺎﻋﯽ ٔ
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 ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎور ﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ اﻳﻤﺎن
و ﺗﻮﮐﻞ ﺑﺮ ﺧﺪا و ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ،ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺟﻨﮓ را ﺑﺮﻃﺮف و از ﻣﻴﻬﻦ دﻓﺎع ﮐﻨﻴﻢ.
٢ــ ﺗﻮﻟﺪ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﻴﺠﯽ :ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﻴﺠﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ
ﻋﺸﻖ و ﺟﻬﺎد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪﮔﺎن اﻳﻦ
ﻣﺪرﺳﻪ ،زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪﻫﺎی اﻳﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت را در دوران دﻓﺎع
ﻣﻘﺪس ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﻧﺪ.

٣ــ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر :ﻳﮑﯽ از
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﮐﺎت ﺟﻨﮓ ،ﺗﻼشﻫﺎی 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
ﮔﻠﻮﻟ ٔﻪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﻢﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدﻳﻢ ،اﻣﺎ در اواﺧﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺴﻴﺎری
از ﻧﻴﺎزﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر را ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻳﻢ .اداﻣﻪ
اﻳﻦ ﺳﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع
ﺗﺠﻬﻴﺰات دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ،ﻫﻢﭼﻮن ﻣﻮﺷﮏﻫﺎی 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 ﺗﻼش ﻓﺮاوان ،رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺸﻴﺎن ﻣﺆﻣﻦ و ﻣﻴﻬﻦدوﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﮐﻪ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻄﺎﻣﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻴﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در ﻃﻮل دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎتﻫﺎی زﻣﻴﻨﯽ ،درﻳﺎﻳﯽ و ﻫﻮاﻳﯽ را در ﻣﻴﺪانﻫﺎی دﻓﺎع از ﻣﻴﻬﻦ
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 ،ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﯽ ﭘﺪﻳﺪ آوردﻧﺪ .آنﻫﺎ ﻣﻴﺪان ﻣﺮگ را ﺑﻪ ﺻﺤﻨ ٔﻪ 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«،
»ﻳﺎﺣﺴﻴﻦ« و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ« ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﻣﺘﺠﺎوزی
اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد.

٦ــ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ در دﻓﺎع از ﻣﻴﻬﻦ :ﻣﺴﺎﺟﺪ از اﺑﺘﺪای ﻇﻬﻮر اﺳﻼم در ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﮐﻨﻨﺪهای
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .در دوران ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺜﺎر و ﺷﻬﺎدت ،اﻋﺰام ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺑﺴﻴﺠﯽ ،ﺟﻤﻊآوری
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و … ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻣﻴﻬﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﺷﻬﻴﺪان ،ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن  ٨ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ ،ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻳﻦﺟﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪه و ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻳﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻓﺮاواﻧﯽ را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﻬﻦ
ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن را از اﺷﻐﺎل ﺗﺠﺎوزﮔﺮان ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ.
در دوران ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﺑﻴﺶ از  ١٨٨٠٠٠ﻧﻔﺮ از رزﻣﻨﺪﮔﺎن
ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻴﻬﻦ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
در ﻫﻤﻴﻦ دوران ﺑﻴﺶ از  ٤٠٠٠٠٠ﻧﻔﺮ از ﺟﺎن ﺑﺮﮐﻔﺎن ﻣﻴﻬﻦ
ﺑﻪ درﺟﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزی رﺳﻴﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ارزشﻫﺎی ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﻤﺮار ﻳﺎﺑﺪ.
در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻴﺶ از  ٤٢٠٠٠ﻧﻔﺮ از ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺑﺎ
اﻳﻤﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ اﺳﺎرت ارﺗﺶ ﺻﺪام درآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺧﻮد در دوران اﺳﺎرت ،ﮐﺸﻮر و ﻣﻠﺖ ﻣﺎ را ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :ﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻗﺪردان ﺧﻮن ﺷﻬﺪا و اﻳﺜﺎرﮔﺮی ﺟﺎﻧﺒﺎزان و آزادﮔﺎن ﻣﻴﻬﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻴﻢ؟
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز
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ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

درس ﺷﺸﻢ

ﻣﺮدان ﻣﺒﺎرز
در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎری ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪادی از آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ،ﻳﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ
ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪادی ﻧﻴﺰ ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در اﻗﻠﻴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪای ﻳﮕﺎﻧﻪ را در ﻣﻴﺎن ﺧﻮﻳﺸﺎن
و اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺧﻮد ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن ﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ اﻳﺜﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ از اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد
دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻟﻬﯽ ،دوران دﻳﮕﺮی از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺟﻬﻞ و ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﺒﻠﻴﻎ
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم و آﺧﺮﻳﻦ
ٔ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﮑﺘﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( در ﻃﻮل  ٢٣ﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣﺒﺮی ﺧﻮد ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی 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 ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ 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 اﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪی ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮ ﻳﺎران ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ :ﺳﻠﻤﺎن ،ﻋﻤﺎر ﻳﺎﺳﺮ ،اﺑﻮذر و ﻣﻘﺪاد .اﻳﻨﺎن ﺟﺰء آن دﺳﺘﻪ از اﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﻟﻠﱣﻪ 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 وﻳﮋهای دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در اﻳﻦ درس
ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺰرگ اﺳﻼم ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ.

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 ﺳﺎلﻫﺎی زﻳﺎد از ﻋﻤﺮش را ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﺳﻌﺎدت ﺳﭙﺮی ﮐﺮد .رﻧﺞ ﺳﻔﺮ ،دوری از وﻃﻦ و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ،ﺗﺤﻤﻞ
ﺑﺮدﮔﯽ و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻬﺎی ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻣﺮد ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﮔﻤﺸﺪهاش ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد رﺳﻴﺪ.
ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﻧﺎﺣﻴﻪ »ﺟﯽ« اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ .ﻧﺎﻣﺶ روزﺑﻪ ﺑﻮد و در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﺎ آﻳﻴﻦ زردﺷﺘﯽ ﺑﺰرگ ﺷﺪ.
روح ﭘﺎک و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ روزﺑﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻳﻴﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺳﻮق داد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ،ﭘﺪرش ﮐﻪ از ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن 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 ﮔﻤﺸﺪهاش 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 ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎرواﻧﯽ ﻋﺎزم آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺷﺪ.
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ﮐﺎرواﻧﻴﺎن در ﺑﻴﻦ راه ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻬﺪ و ﭘﻴﻤﺎن ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و روزﺑﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮدی ﻳﻬﻮدی ﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ روزﺑﻪ
در راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﮔﻢ ﺷﺪهاش ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺑﺮدﮔﯽ را ﺣﺲ ﮐﻨﺪ .آن ﻣﺮد ﻳﻬﻮدی روزﺑﻪ را ﺑﻪ ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻫﻢﮐﻴﺸﺎن ﺧﻮد در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻳﺜﺮب ،ﮐﻪ
در آن زﻣﺎن ﻣﺪﻳﻨﺔاﻟ ّﻨﺒﯽ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻓﺮوﺧﺖ.
روزﺑﻪ در آنﺟﺎ وﻗﺘﯽ از ﭘﺴﺮﻋﻤﻮی ارﺑﺎﺑﺶ ﺷﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ آﻣﺪه ،ﻫﺮﻃﻮر ﺑﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا )ص( رﺳﺎﻧﻴﺪ
و ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮای زﻧﺪﮔﯽاش را ﺑﺮای آن ﺣﻀﺮت ﺑﻴﺎن ﮐﺮد و در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ :ای رﺳﻮل ﺧﺪا! »اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻦ ﺑﺮدهای ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴﺘﻢ و
ﻫﻴﭻ ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﯽ ﻧﺪارم اﻣﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﻳﮑﯽ از ﻳﺎران و اﺻﺤﺎب ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻢ ،ﭘﺲ اﺳﻼم 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 ﺳﺨﺖﮔﻴﺮ ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻨﺒﻴﻪ ﮐﺮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺻﺤﺎﺑﺶ و ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﻃﻼ و ﮐﺎﺷﺖ ﭼﻬﻞ ﻧﻬﺎل ﺧﺮﻣﺎ ،ﺧﻮاﺳﺘ ٔﻪ ارﺑﺎب
ﺳﻠﻤﺎن را ﺑﺮآورده ﮐﺮد و او ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا از ﺑﻨﺪ ﺑﺮدﮔﯽ آزاد ﺷﺪ.
ﺳﻠﻤﺎن ﭼﻮن ﻣﺸﺎوری اﻣﻴﻦ و ﻳﺎری ﻓﺪاﮐﺎر در ﺧﺪﻣﺖ اﺳﻼم و رﺳﻮل ﮔﺮاﻧﻘﺪرش ﺑﻮد ،ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﺧﺒﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ
دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم 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 ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻠﻤﺎن ﻧﺰد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ و اﻧﺼﺎر ﻫﺮﮐﺪام
١
دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎن را از ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻓﺮﻣﻮد» :ﺳﻠﻤﺎن از ﻣﺎ اﻫﻞﺑﻴﺖ اﺳﺖ«.
روزی ﺳﻠﻤﺎن در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﯽ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ از اﺻﻞ و َﻧ َﺴﺐ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ وﻗﺖ ﻳﮑﯽ از آن ﺟﻤﻊ
ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎن از او درﺑﺎره اﺻﻞ و ﻧﺴﺒﺶ ﭘﺮﺳﻴﺪ.
ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺄﻣﻞ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻢ ،ﺑﻨﺪهای از ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﮑﺘﺎ ،ﻣﻦ ﮔﻤﺮاه ﺑﻮدم ،ﺧﺪاﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺪاﻳﺘﻢ ﻧﻤﻮد،
ﺑﺮده ﺑﻮدم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ آزادم ﮐﺮد .ﻓﻘﻴﺮ و ﺑﯽﭼﻴﺰ ﺑﻮدم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯽﻧﻴﺎزم ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﺎ
ٰ
اﻓﺘﺨﺎرآﻣﻴﺰ ﻫﺮﮐﺲ دﻳﻦ اوﺳﺖ ،ﻣﺮداﻧﮕﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺳﻠﻤﺎن ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﻼﻳﻪآﻣﻴﺰ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮﻣﻮد :ای ﻗﺮﻳﺸﻴﺎن! ﻧﺴﺐ
ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ و ﺷﺨﺼﻴﺖ اوﺳﺖ و اﺻﻞ و رﻳﺸ ٴﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻋﻘﻞ و ﻓﻬﻢ اوﺳﺖ.
ﺳﻠﻤﺎن ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻫﻢ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﮐﻨﺎر اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﻮد و ﻟﺤﻈﻪای از او ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮد .ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺑﻮذر،
ﻣﻘﺪاد و ﻋﻤﺎر ﻳﺎﺳﺮ اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘ ٔﻪ ﺷﻴﻌﻴﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻧﺪ و ﺟﺰ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎن و رﺿﺎﻳﺖ اﻣﺎم ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدادﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻓﺘﺢ اﻳﺮان ،ﺧﻠﻴﻔ ٔﻪ دوم ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺳﻠﻤﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻣﺪاﺋﻦ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد .روزی ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺪاﺋﻦ در
اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺮدی را دﻳﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ اﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﻋﺮب ﻣﯽآﻳﺪ .ﺳﻠﻤﺎن وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺪاﺋﻦ ﮐﻪ
داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻠﻤﺎن اﻳﺮاﻧﯽ و ﻫﻤﺰﺑﺎن ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ او را ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺪاﺋﻦ ﺑﻮد و از ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎل ﺳﻬﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﮔﺬران زﻧﺪﮔﯽاش َﺣﺼﻴﺮ و زﻧﺒﻴﻞ
ﻣﯽ ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﻬﻤﯽ را ﮐﻪ از ﺑﻴﺖاﻟﻤﺎل ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ ﺧﺮج ﻓﻘﻴﺮان و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﻣﯽﮐﺮد .ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺑﺎرﻫﺎ در ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد» :ﺑﻬﺸﺖ
١ــ ﺳﻠﻤﺎن ِﻣ ّﻨﺎ اَﻫﻞَ اﻟﺒﻴﺖ

٣٤

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 رﺳﻮلاﻟﻠﻪ 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 آنﻫﺎ
ﻫﺴﺘﯽ ،ﭘﺲ از ﺗﻮ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﺎور و ﭘﻴﺮو ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﻤﺎن ،ﻋﻤﺎر ﻳﺎﺳﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺳﻠﻤﺎن در ﻣﺪاﺋﻦ و ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ،ﭘﻴﺎمآور اﺳﻼم ﻧﺎب و آﻳﻴﻦ ﺗﺸﻴﻊ و
ﻧﻮﻳﺪﺑﺨﺶ ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم( ﺑﻮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ در ﺳﺎل  ٣٥ﻫﺠﺮی ،ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮو اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( و  ٢٠ﺳﺎل 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  ٢٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﻐﺪاد و در ﻧﺰدﻳﮏ ﻃﺎق ﮐﺴﺮی ﻗﺮار دارد.

ﻣﺮﻗﺪ ﺷﺮﻳﻒ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ
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ﻣﺮدان ﺗﻼشﮔﺮ ،ﻣﺒﺎرز و ﻣﻴﻬﻦدوﺳﺖ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﻬﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﮐﻢ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺒﺎل از دﻳﻦ اﺳﻼم و ﭘﺬﻳﺮش
آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم اﻳﺮان ،وﺟﻮد ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر ،ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﻣﺮدم ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺪت و ﻗﻮت
ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻳﺎﻓﺖ .اﻳﻦ ﻣﺮدان از ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎم اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﺪفﺷﺎن ﺳﻌﺎدتﻣﻨﺪی ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
روﺣﺎﻧﻴﺎن ،ﻋﺎﻟﻤﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ،واﻟﻴﺎن ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار ،ﻣﺠﺎﻫﺪان و آزادیﺧﻮاﻫﺎن ،ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻴﻬﻦ و… در
اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺰرگﻣﺮداﻧﯽ ﻫﻢﭼﻮن ﺷﻴﺦ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻧﺼﺎری ،ﻣﻴﺮزای ﺷﻴﺮازی ،ﺳﻴﺪﺟﻤﺎلاﻟﺪﻳﻦ اﺳﺪآﺑﺎدی ،ﺣﮑﻴﻢ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺳﻌﺪی
ﺷﻴﺮازی ،ﺳﺘﺎرﺧﺎن ،ﺑﺎﻗﺮﺧﺎن ،رﺋﻴﺲ ﻋﻠﯽ دﻟﻮاری ،اﻣﻴﺮﮐﺒﻴﺮ ،ﻣﻴﺮزاﮐﻮﭼﮏﺧﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ،و … ﻧﺎمﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﺮای آﺑﺎداﻧﯽ
و ﺳﺮاﻓﺮازی ﻣﻴﻬﻦ ،ﮔﺴﺘﺮش دﻳﻦ و ﻋﺪاﻟﺖ ،رﻫﺎﻳﯽ ﮐﺸﻮر از ﻣﺴﺘﺒﺪان داﺧﻠﯽ و اﺳﺘﻘﻼل اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ و دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن ﺗﻼش
ﻓﺮاوان ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎنﻫﺎی آزادهای ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻳﻦﺳﺘﻴﺰی و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﭘﻬﻠﻮی اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻮده اﻧﺪ.
آنﻫﺎ رﻧﺞ و ﺳﺨﺘﯽ دوران ﻣﺒﺎرزه ،زﻧﺪان ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺷﻬﺎدت در راه ﺧﺪا را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﻳﻦ ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺮدم و
ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل اﻳﺮان اﺳﻼﻣﯽ 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.
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ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻫﺠﻮم
ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و در دوراﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖٔ ،
ﺻﺪام اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﻣﺖ دﻳﻦ و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺘﻮار و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺳﺎﻟﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب و در اﻳﻦ درس ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
از ﻣﻴﺎن ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاوان ﺷﻬﻴﺪان دوران ﻫﺸﺖ ٔ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺒﺎرزات آنﻫﺎ اﻟﮕﻮی ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻬﺪی ﺑﺎﮐﺮی را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ
در ﺳﺎل  ١٣٣٣در ﻣﻴﺎﻧﺪوآب ﭘﺴﺮی دﻳﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد
ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪای آﺳﻤﺎن رﻓﻴﻊ ﺷﺪ .ﻣﻬﺪی ﺑﺎﮐﺮی در
دوره دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن را در اروﻣﻴﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
ﺳﺎل  ١٣٥١ﺑﺎ دﻳﭙﻠﻢ رﻳﺎﺿﯽ ٔ
رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
رﺳﺎﻧﺪ و در ﺳﺎل  ١٣٥٦از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ در ٔ
ﻣﮑﺎﻧﻴﮏ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪ.
ﺑﺮادر ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﻬﺪی ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﺎﮐﺮی ،در ﺳﺎل  ١٣٥٣ﺑﻪ 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  ١٣٥٨ﺑﻪ
ﻣﺪت  ٩ﻣﺎه 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 ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهای ﺷﺪ
ﮐﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﺖ اﻣﺮ او ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ را ﺑﯽﭼﻮن و ﭼﺮا اﺟﺮا ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،زﻳﺮا ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽدﻳﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ،ﺧﻮد ﺟﻠﻮﺗﺮ از
ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ،١٣٦٢در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻴﺒﺮ ،ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻣﻬﺪی ﺑﺎﮐﺮی ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻤﻴﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻌﺎون او در ﻟﺸﮑﺮ ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻮد ﺑﻪ
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
ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺪاﻳﯽ را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﻴﺎورﻳﺪ ،ﺑﮕﺬارﻳﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﻫﻢ
ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺮادرش داﺷﺖ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﮔﻔﺖ» :اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﻴﮑﺮ ٔ
ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻳﻦﻃﻮری روح ﺣﻤﻴﺪ ﻫﻢ راﺿﯽﺗﺮ اﺳﺖ«.
ﺷﻬﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﮐﺎﻇﻤﯽ ١اﻳﻦ واﻗﻌﻪ را اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ:
»دﻳﮕﺮ ﻧﻪ ﻧﻴﺮوﻳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﻪ آﺗﺶ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ داﺷﺘﻴﻢ ،ﻧﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﻣﻬﻤﺎت ﺑﻪ ﺧﻂ .ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻤﺎﻧﻢ .اﺣﺴﺎس
ﺧﻤﭙﺎره ﺷﺼﺘﯽ آﻣﺪ ﺧﻮرد ﮐﻨﺎرﻣﺎن و …
ﻣﯽ ﮐﺮدم راه ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ … ﮐﻪ
ٔ
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
ﻣﯽزﻧﻢ ﺣﻤﻴﺪ و … دﻳﺪم ﺧﻮدم ﻫﻢ ﺗﺮﮐﺶ ﺧﻮردهام و … دﻳﺪم ﺑﯽ ﺳﻴﻤﭽﯽام آﻣﺪ
٢
ﺧﻮن دﺳﺘﻢ را دﻳﺪ و اﺻﺮار ﮐﺮد ﺑﺮوم ﻋﻘﺐ«.
ﻣﻬﺪی ﺣﻮاﺳﺶ رﻓﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﺮ و ﻣﻦ دور از ﭼﺸﻢ او ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
١ــ ﻳﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺷﺠﺎع و دﻻور دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٣٨٤در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻴﺮوی زﻣﻴﻨﯽ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ 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» :ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﮕﺬار ﺑﻤﺎﻧﺪ «.ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﻧﺸﻨﻴﺪه ﻳﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﻳﺎ ﻳﮏ ﺣﺪس دﻳﮕﺮ
زده .ﮔﻔﺘﻢ »ﻣﻦ داﺷﺘﻢ ﻳﮏ دﺳﺘﻮر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ …« ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﺣﻤﻴﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪه «.ﮔﻔﺘﻢ» :ﭘﺲ ﺑﮕﺬار ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻴﺎورﻧﺪ «.ﮔﻔﺖ:
»ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ «.ﮔﻔﺘﻢ» :ﭼﯽ را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ؟ اﻵن وﻗﺘﺶ اﺳﺖ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﻮد «.ﮔﻔﺖ» :ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ «.ﮔﻔﺘﻢ» :وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻢ
ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻴﺎورﻧﺪش «.ﮔﻔﺖ » :وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ «.ﮔﻔﺘﻢ» :ﭼﺮا؟« ﮔﻔﺖ» :ﻫﺮوﻗﺖ ﺟﻨﺎزه ﺑﻘﻴﻪ را رﻓﺘﻴﻢ
آوردﻳﻢ ،ﺟﻨﺎزه ﺣﻤﻴﺪ را ﻫﻢ ﻣﯽآورﻳﻢ «.اﺻﺮار ﮐﺮدم »ﺑﮕﺬار ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺷﺐ ﺑﺮوﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪ را ﺑﻴﺎورﻧﺪ .ﻫﻨﻮز دﻳﺮ ﻧﺸﺪه «.ﺳﺮﺗﮑﺎن داد
١
و ﮔﻔﺖ ﻧﻪ .ﮔﻔﺖ» :اﻳﻦ ﻗﺪر اﺻﺮار ﻧﮑﻦ اﺣﻤﺪ ،ﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻳﺎ ﻫﻴﭻﮐﺲ«.
ﻣﻬﺪی ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻟﺸﮑﺮ ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺧﻮد ﻧﻴﺰ در ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺪر ،وﻗﺘﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﯽﺳﻴﻢ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ و ﻏﺮﺑﺖ ﺗﻌﺪادی از رزﻣﻨﺪﮔﺎن را
اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﻪ آن ﻃﺮف رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽرود و ﺧﻮد را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .او ﭘﺲ از ﻧﺒﺮدی ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ،ﮔﻠﻮﻟﻪای
ﺑﻪ ﺳﺮش اﺻﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺠﺮوح ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ او را داﺧﻞ ﻗﺎﻳﻖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﮔﻠﻮﻟ ٔﻪ آر.ﭘﯽ.ﺟﯽ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ
ﻗﺎﻳﻖ ﻣﯽﺧﻮرد و ﭘﻴﮑﺮ ﭘﺎک او را ﺑﻪ اﻋﻤﺎق آبﻫﺎ ﻣﯽﺑﺮد ،اﻣﺎ روﺣﺶ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪای آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺮواز درﻣﯽآﻳﺪ.
٢
ﻳﮑﯽ از ﻫﻤﺮزﻣﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻬﺪی ﺑﺎﮐﺮی واﻗﻌﻪ ﺷﻬﺎدت او را اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺷﻬﺎدت ﻣﻬﺪی را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪم او ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪه .ﻗﻨﺒﺮﻟﻮ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :آﻗﺎﻣﻬﺪی ]ﺑﺎ ذﮐﺮ آﻳﻪ ای
از ﻗﺮآن[ ﺷﻠﻴﮏ ﻣﯽﮐﺮد .آﻳﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﻳﺶ ﻣﯽﮔﻔﺖ .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 ﺣﺎﻻ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ
ﺗﻮی اﻳﻦ ﺑﯽﮐﺴﯽ و ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ! ﺑﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ ﺑﺮوﻳﻢ ﻋﻘﺐ .آﻗﺎ ﻣﻬﺪی را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم ،ﺑﺮدم رﺳﺎﻧﺪم ﺑﻪ ﻗﺎﻳﻘﯽ ﮐﻪ آنﺟﺎ ﺑﻮد «.ﻣﻦ اﻳﻦ
را اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠ ٔﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻬﺪی ﻣﯽداﻧﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮش ﺗﻴﺮ ﺧﻮرد.
ﻗﻨﺒﺮﻟﻮ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :آﻗﺎ ﻣﻬﺪی را ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ ﺗﻮی ﻗﺎﻳﻖ ،زدﻳﻢ ﺑﻪ دﺟﻠﻪ ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻳﻢ رﻓﺘﻴﻢ ﭘﻴﺶ .ﺑﻪ ﻗﺎﻳﻖ و ﻣﺎ و آب از ﻫﻤﻪ ﻃﺮف ﺗﻴﺮ
ﻣﯽزدﻧﺪ؛ آر.ﭘﯽ.ﺟﯽ ﻫﻢ ﻣﯽزدﻧﺪ .ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﮐﺎری از دﺳﺖﻣﺎن ﺑﺮﻧﻤﯽآﻣﺪ ،ﺟﺰ دﻋﺎ .وﺳﻂ دﺟﻠﻪ ﺑﻮدﻳﻢ ﮐﻪ ﻳﮏ آر.ﭘﯽ.ﺟﯽ آﻣﺪ ﺧﻮرد ﺑﻪ ﻗﺎﻳﻖ
و ﻣﻨﻔﺠﺮش ﮐﺮد .از اﻧﻔﺠﺎر ﭼﻴﺰی ﻳﺎدم ﻧﻤﯽآﻳﺪ .ﻓﻘﻂ ﻳﮏ دﻓﻌﻪ دﻳﺪم ﺗﻮی آﺑﻢ؛ و از ﻗﺎﻳﻖ و ﺑﻘﻴﻪ ﺧﺒﺮی ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻬﺪی ﻣﯽداﻧﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎزهاش آر.ﭘﯽ .ﺟﯽ .زدﻧﺪ .ﻗﻨﺒﺮﻟﻮ ﻣﯽﮔﻔﺖ» :ﺧﻮدم را از آب ﮐﺸﻴﺪم
ﻣﻦ اﻳﻦ را دوﻣﻴﻦ
ٔ
ﺑﻴﺮون و دﻳﺪم ﻗﺎﻳﻖ دارد در آب ﻣﯽﺳﻮزد .ﻋﻠﺘﺶ ﻫﻢ آن ﺑﺎک ﭘﺸﺖ ﻗﺎﻳﻖ ﺑﻮد و ﺑﻨﺰﻳﻨﯽ ﮐﻪ داﺷﺖ .ﭘﺲ ﻗﺎﻳﻖ و آن ﺟﻨﺎزهﻫﺎ ﻫﻢ ﺣﺘﻤ ًﺎ از آن
آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ«.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻬﺎدﺗﺶ وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻬﺪی ﻣﯽداﻧﻢ ،ﮐﻪ ﺟﻨﺎزهاش را ﺑﺎ آﺗﺶ ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ؛ و ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ
ﻣﻦ اﻳﻦ را ﺳﻮﻣﻴﻦ
ٔ
ٔ
ﺟﻨﺎزهاش ﺗﻮی دﺟﻠﻪ ﻏﺮق ﺷﺪ .درﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﻏﻮاصﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎزهﻫﺎﺷﺎن را آب ﺑﺎ ﺧﻮدش ﺑﺮد و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻴﺎورد .ﻣﻬﺪی از ﻫﻴﭻﮐﺪام
از ﻧﻴﺮوﻫﺎﻳﺶ ،ﺣﺘﯽ از ﺷﻬﻴﺪﻫﺎﻳﺶ ،ﻋﻘﺐ ﻧﻤﺎﻧﺪ .ﺗﻴﺮﺧﻮرد ،آر.ﭘﯽ.ﺟﯽ ﺧﻮرد ،آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻏﺮق ﺷﺪ و ﺟﻨﺎزهاش ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻧﺮﺳﻴﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از آزادﻣﺮدان ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع از ارزشﻫﺎی دﻳﻨﯽ و ﺣﺮﻳﻢ وﻻﻳﺖ و ﺣﻔﻆ
اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻴﻬﻦ ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در روز  ٢٥اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٦٣در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﻢ ﭘﺎﮐﺶ در اﻋﻤﺎق آبﻫﺎ ﻓﺮوﻣﯽرﻓﺖ ،روح ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﻪ
ﺷﻬﺪای ﮐﺮﺑﻼ ﭘﻴﻮﺳﺖ.

١ــ ﺑﻪ ﻣﺠﻨﻮن ﮔﻔﺘﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎن ــ ﮐﺘﺎب ﺣﻤﻴﺪ ﺑﺎﮐﺮی  /ص  ٥٩ــ ٥٨
٢ــ ﺑﻪ ﻣﺠﻨﻮن ﮔﻔﺘﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎن ــ ﮐﺘﺎب ﻣﻬﺪی ﺑﺎﮐﺮی  /ص  ٥٤ــ ٥٣
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ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎس ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ
در آذر ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٢٩در ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﻪدﻧﻴﺎ آﻣﺪ ،ﻧﻮعدوﺳﺘﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
دﻳﮕﺮان ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی او از ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻮد.
ﭘﺲ از اﺧﺬ دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﮐﻨﮑﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮐﻨﮑﻮر ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ
ﻗﺒﻮل ﺷﺪ ،و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آن ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن را
ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮐﻨﺪ ،رﺷﺘ ٔﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .در آن زﻣﺎن
دوره ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ اﻋﺰام ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﻠﺒﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﮑﻤﻴﻞ ٔ
ﺟﻬﺖ ﻋﺒﺎس ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ در ﺳﺎل  ١٣٤٨ﺑﻪ آﻣﺮﻳﮑﺎ اﻋﺰام ﺷﺪ.
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ در ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮاﻳﯽ آﻣﺮﻳﮑﺎ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﻴﺮﻋﺎدی! ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد ،زﻳﺮا او ﻣﺸﺮوب ﻧﻤﯽﺧﻮرد ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻟﺬتﺟﻮﻳﯽﻫﺎﻳﯽ
در
ٔ
ﮐﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﯽرﻓﺖ و از ﻫﻤﻪ ﻏﻴﺮﻋﺎدیﺗﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ او ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ!
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﭘﺎﻳﮕﺎه ،ﻳﮏ ﺑﺎر در اواﺧﺮ ﺷﺐ ،او را در ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی ﭘﺎﻳﮕﺎه در ﺣﺎل دوﻳﺪن ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﻋﻠﺖ را ﺟﻮﻳﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ اﻓﮑﺎر ﺷﻴﻄﺎﻧﯽ او را آزار ﻣﯽداده و ﺣﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ دوﻳﺪن ﺧﻮد را ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺧﻮاﺑﺶ رﻓﺖ زود
ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺒﺮد.
ﻋﺒﺎس ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺎ دﺧﺘﺮداﻳﯽاش ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺣﮑﻤﺖ ازدواج ﮐﺮد .ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ،ﺑﺎ درﺟﻪ
درﺟﻪ ﺳﺮﺗﻴﭙﯽ ﻧﺎﻳﻞ و ﻣﻌﺎون ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻴﺮوی
ﺳﺮﻫﻨﮕﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﻮاﻳﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺪ و ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ رﺷﺎدتﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد ،ﺑﻪ
ٔ
ﻫﻮاﻳﯽ ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﮔﺮدﻳﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻫﻤﺴﺮش ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد اﻣﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ ﮐﻢﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽاش را ﺟﺎﻳﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﺑﻪ ٔ
ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎل  ١٣٦٦ﻗﺮار 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 ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺮاه آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺣﮑﻤﺖ
واﻗﻌﻪ آن روز را اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺑﻨﺎﺑﻮد ﻫﻤﺮاه ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﻣﺸﺮف ﺷﻮﻳﻢ .روز ﭘﺮواز در ﻓﺮودﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻳﻢ .ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺳﺎکﻫﺎﻳﻤﺎن در ﭼﻬﺮه ﻋﺒﺎس
ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﯽ دﻳﺪم .او ﺳﺨﺖ در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﻮد .اﻧﮕﺎر ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻴﺰی ﺑﮕﻮﻳﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ .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 ،ﺷﮕﻔﺖزده ﺷﺪﻳﻢ .ﺑﻪ او ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ:
ﻣﮕﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻧﻤﯽآﻳﯽ؟ 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 آبﻫﺎی ﮔﺮم ﺧﻠﻴﺞﻓﺎرس و ﮐﺸﺘﯽﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻟﻢ از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ«.
ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺣﺞ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ :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 ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﻋﺮﻓﺎت ﺑﺮوﻳﻢ او از اﻳﺮان ﺗﻠﻔﻦ زد و ﭘﺲ از اﺣﻮالﭘﺮﺳﯽ و اﻟﺘﻤﺎس
دﻋﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ،ﮔﻔﺖ :دﻳﮕﺮ ﻣﻦ را ﻧﺨﻮاﻫﯽ دﻳﺪ ،ﭘﺲ اﺳﺘﻮار و ﻣﻘﺎوم ﺑﺎش.
ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ :آﺧﺮ ﻣﻦ ﭼﻄﻮر ﺑﺮﮔﺮدم و ﺗﻮ را ﻧﺒﻴﻨﻢ؟… و ﻋﺒﺎس ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﺒﺎس ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ ﭘﺲ از ﺳﺎل ﻫﺎ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم و رﺷﺎدت ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل اﻳﺮان ،در ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ،١٣٦٦در روز ﻋﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎن ،روزی ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ زﻳﺎرت ﺧﺎﻧﻪ
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ﺧﺪا ﻣﯽروﻧﺪ ،آﺧﺮﻳﻦ ﭘﺮوازش را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﺮوازی ﮐﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﻣﯽرود.
واﻗﻌﻪ روز ﺷﻬﺎدت ﻋﺒﺎس ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ ،از ﻗﻮل دوﺳﺘﺎن آن ﺷﻬﻴﺪ ،اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:١
ﺟﻤﻌﻪ  ١٥ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل  ١٣٦٦ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﭘﺎﻳﮕﺎه دوم ﺷﮑﺎری ،ﺳﺎﻋﺖ  ٨:٣٠ﺻﺒﺢ 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 ﺧﺴﺘﻪاﻳﺪ ،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 :اﻣﺮز روز ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .روزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﺦ )ﻗﺘﻠﮕﺎه( ﻋﺸﻖ رﻓﺖ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎدری ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﺻﺮار دارﻳﺪ ،ﻣﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪارم.
ﺗﻴﻤﺴﺎر ﺳﺮش را ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف اﻧﺪاﺧﺖ و آرام ﮔﻔﺖ :اﻟ ّﻠﻪ اﮐﺒﺮ!
ﺳﭙﺲ دﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺸﻴﺪ .روی ﺑﻪ ﻧﺎدری ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺤﻤﺪ آﻗﺎ ﺑﺮﻳﻢ؟
ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻌﺪ ﺻﺪای او ﺑﻪ آراﻣﯽ در ﮔﻮش ﻧﺎدری ﭘﻴﭽﻴﺪ :ﺧﺪاﻳﺎ ﺗﻮ ﺷﺎﻫﺪی ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای رﺿﺎی ﺗﻮ و
ﺳﺮاﻓﺮازی ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ.
ﺗﻴﻤﺴﺎر ﻣﺪﺗﯽ ﻣﮑﺚ ﮐﺮد .آنﮔﺎه ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎدری ﮐﻪ در ﮐﺎﺑﻴﻦ ﺟﻠﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻳﻢ ﮐﻪ روز ،روز ﺟﻨﮓ
اﺳﺖ.
ﺗﻴﻤﺴﺎر ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻫﺪفﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻧﺎدری ﻳﺎدآوری ﮐﺮد ،ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺻﺪای او از رادﻳﻮی
داﺧﻠﯽ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﻴﺪ ﮐﻪ زﻳﺮﻟﺐ ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﭘﺮواز ﮐﻦ! ﭘﺮواز ﮐﻦ! اﻣﺮوز روز اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺰرگ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﺳﺖ.
ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﭘﺲ از ﻣﺎﻧﻮری در آﺳﻤﺎن ،ﺳﻤﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب و ﭼﻨﺪﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اوجﮔﻴﺮی ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻ و ﺷﻴﺮﺟﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
دﺷﻤﻦ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار داد .ﺑﺎ اﺻﺎﺑﺖ ﺑﻤﺐﻫﺎ ﮐﻮﻫﯽ از آﺗﺶ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن زﺑﺎﻧﻪ ﮐﺸﻴﺪ .ﺻﺪای ﺗﻴﻤﺴﺎر در ﮔﻮش ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎدری ﭘﻴﭽﻴﺪ:
اﻟ ّﻠﻪ اﮐﺒﺮ! اﻟ ّﻠﻪ اﮐﺒﺮ! ﻣﯽروﻳﻢ 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 ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدﻳﻢ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎدری ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﺪای ﻋﺒﺎس ﻓﻀﺎی ﮐﺎﺑﻴﻦ را ﭘﺮﮐﺮد .او اﻳﻦ ﻣﺼﺮاع را از ﺗﻌﺰﻳﻪ ﻣﺴﻠﻢ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد:
»ﻣﺴﻠﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻳﺎ ﺣﺴﻴﻦ!«
و ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺻﺪای اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻬﻴﺒﯽ ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ 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 ﻻ ﺷﺮﻳﮏ ﻟﮏ ﻟﺒﻴﮏ …
و آﺧﺮﻳﻦ ﺣﺮف ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ.
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺖ و ﺑﺎزوﻳﺶ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد .ﮐﺎﺑﻴﻦ ﭘﺮ از دود ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ از ﺧﻮد ﺑﯽﺧﻮد ﺷﺪ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎدری درد ﺷﺪﻳﺪی در ٔ
وﻗﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز ﮐﺮد ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪه .ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ درﺣﺎل ﺳﻘﻮط ﺑﻮد.
١ــ ﮐﺘﺎب ﭘﺮواز ﺗﺎ ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ ــ ﻳﺎدﻧﺎﻣ ٔﻪ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎس ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ /ﺻﻔﺤﺎت  ٢٥١اﻟﯽ 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  ١٠٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﻘﯽ درآﻣﺪ .ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهﻫﺎ ﮐﺮد ،ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ 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 ﻗﺪمﻫﺎی ﻟﺮزان از ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻴﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻋﺒﺎس اﻧﺪاﺧﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺎدری ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮ ﺷﺪ .ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎدری ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻃﺮاف و آنﮔﺎه ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ ﺧﻮد را در آﻏﻮش
ﺗﻴﻤﺴﺎر رﺳﺘﮕﺎرﻓﺮ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﮔﺮﻳﺴﺖ.
ﺳﺮﮔﺮد ﺑﺎﻻزاده ،اوﻟﻴﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻴﻦ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎ ﺷﺘﺎب از ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﺑﻌﺪ در
ﺟﻠﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﺎﺗﻢزده ﺣﺎﺿﺮان ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺮﺳﺮ ﺧﻮد ﮐﻮﺑﻴﺪ و ﻓﺮﻳﺎد زد :ﻋﺒﺎس داﺧﻞ ﮐﺎﺑﻴﻦ اﺳﺖ .او ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ در
ﻋﻴﺪ ﻗﺮﺑﺎن ﺷﺪه!
آﺧﺮﻳﻦ ﮐﻼم ﻣﺆذن در ﻓﻀﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪ :اﻟ ّﻠﻪ اﮐﺒﺮ … اﻟ ّﻠﻪ اﮐﺒﺮ
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درس ﻫﻔﺘﻢ

زﻧﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن
ِ
ِ
ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻼم ،ﺧﺎﻃﺮه ﺟﺎﻧﺒﺎزی و رﺷﺎدت زﻧﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن را در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪه ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺷﺠﺎع
ﻣﺎدران
ِ
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره(
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻧﻴﻤﯽ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
زﻧﺎن در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﮑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺴﺮ و ﻣﺎدر ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در رﺷﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان دارﻧﺪ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭙﺎی ﻣﺮدان ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺷﺪه اﻧﺪ .در آﻳﺎت ﻧﻮراﻧﯽ
در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﻢ ﻧﺒﻮده اﻧﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﺰرگ در
ٔ
ﻣﻠﮑﻪ ﻗﻮم ﺳﺒﺎ ،آﺳﻴﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮﻋﻮن ،ﻣﺎدر
ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﻫﻢ ،در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮرد از زﻧﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖٔ .
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و ﺣﻀﺮت ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدر ﻳﮑﯽ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﺑﺰرگ اﻟﻬﯽ از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻨﺪ .در اﺑﺘﺪای ﺑﻌﺜﺖ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم
ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ و آﻟﻪ ،ﺣﻀﺮت ﺧﺪﻳﺠﻪ اوﻟﻴﻦ زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤﺖ ،اﻳﻤﺎن آورد و ﺳﻤﻴﻪ اوﻟﻴﻦ زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺴﺮش ﻳﺎﺳﺮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺷﻬﺪای اﺳﻼم ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
ِ
ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )س( ،دﺧﺘﺮ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم )ص( ،ﻫﻤﺴﺮ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ،ﻣﺎدر اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع( و اﻣﺎم
ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ زﻧﺎن ﺣﻀﺮت
ٔ
ﺣﺴﻴﻦ )ع( و ﺣﻀﺮت زﻳﻨﺐ )س( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺣﻴﺎت ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻮد ،ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﺳﻼم و وﺣﺪت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﻮد.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻳﮏ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺑﺎﻧﻮی ﺑﺰرﮔﻮار ،ﺑﺎ ﻓﻀﻴﻠﺖ و ﺑﺮدﺑﺎر ﮐﻪ
ﺳﻮره »ﮐﻮﺛﺮ« در ﺷﺄن اﻳﺸﺎن ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖٔ ،
ٔ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم و ﺟﻨﮓ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﻴﺎت رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم )ص( ،رخ داده اﺳﺖ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ زﻧﺎن
در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ و از راه ﻫﺎی زﻳﺮ در دﻓﺎع از اﺳﻼم ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ.
١ــ رﺳﺎﻧﺪن وﺳﺎﻳﻞ و ادوات ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن؛
٢ــ درﻣﺎن ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﺟﻨﮓ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آﻧﺎن؛
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺒﺮد ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ؛
٣ــ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﺷﻬﺪا از
ٔ
٤ــ رﺳﺎﻧﺪن آب و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن؛
 ٥ــ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪارک دارو ،ﻟﺒﺎس و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز رزﻣﻨﺪﮔﺎن؛
 ٦ــ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﺒﺮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ )در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز(.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ زﻧﺎن ،ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان آﻳﻨﺪه
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﺪاﻳﺖ و راﻫﻨﻤﺎﻳﯽ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و رﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ،
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪﮔﺎن داﻣﺎن ﻣﺎدران دﻟﺴﻮز و ﭘﺎک داﻣﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ.
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در زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ﻳﮑﯽ از ﻳﺎران ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم )ص( زﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺴﻴﺒﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ زن ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﺷﺠﺎع ،در ﺟﻨﮓ ا ُُﺣﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و در دﻓﺎع
از اﺳﻼم و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( دوازده ﺟﺎی ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎ ﻧﻴﺰه و ﺷﻤﺸﻴﺮ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ،زﺧﻤﯽ ﺷﺪ.
در ﻣﻮرد ﻧﺴﻴﺒﻪ از رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم )ص( ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
» در روز ُا ُﺣﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮدم ،ﻣﯽ دﻳﺪم ﻧﺴﻴﺒﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻧﺒﺮد اﺳﺖ و از ﺟﺎن ﻣﻦ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ«.

ﺣﻀﺮت زﻳﻨﺐ )س(

ﻣﺮﻗﺪ ﺣﻀﺮت زﻳﻨﺐ )س( در ﺷﻬﺮ دﻣﺸﻖ )ﺳﻮرﻳﻪ(

واﻗﻌﻪ ﮐﺮﺑﻼ ،اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( و ﺗﻤﺎم ﻳﺎراﻧﺶ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪﻧﺪ .اﺑﻦ زﻳﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻳﺰﻳﺪ و ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻬﻀﺖ ﺣﺴﻴﻨﯽ
در ٔ
ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮﻓﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ،ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ ﻋﺎﺷﻮرا ،ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺒﻠﻐﺎن دروغ ﮔﻮ و اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﻓﺮﻳﺐ ﮐﺎر ﺧﻮد،
ﺳﻴﺪ اﻟﺸﻬﺪا )ع( و ﻳﺎران ﺷﻬﻴﺪش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادی ﮐﻪ از دﻳﻦ اﺳﻼم ﺧﺎرج ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ زﻳﻨﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎن و ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﮐﻪ درس
دﻳﻦ را در ﻣﮑﺘﺐ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ )ص( ،اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( و ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ )س( آﻣﻮﺧﺘﻪ و ﺷﺠﺎﻋﺖ را از آن ﻫﺎ ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ
ﭘﺮده
ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺳﺠﺎد )ع( )ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻮد( ﻧﮕﺬاﺷﺖ
ﭼﻬﺮه زﺷﺖ و ﭘﻠﻴﺪ ﻳﺰﻳﺪ و اﺑﻦ زﻳﺎد در زﻳﺮ ٔ
ٔ
ادﻋﺎی دروﻏﻴﻦ ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﺣﻀﺮت زﻳﻨﺐ روﺷﻨﮕﺮی را از ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﺷﺮوع ﮐﺮد و در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﯽ از زﻧﺎن ﮐﻮﻓﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( و ﻳﺎراﻧﺶ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻄﺎی ﺧﻮد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،زﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺮزﻧﺶ ﮔﺸﻮد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺪاﻧﻴﺪ و آﮔﺎه ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺪ ﺗﻮﺷﻪ ای ﺑﺮای آﺧﺮت ﺧﻮد ﭘﻴﺶ
ﻓﺮﺳﺘﺎده اﻳﺪ! ﭼﺮا ﮐﻪ دﭼﺎر ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ اﻟﻬﯽ ﺷﺪه و ﺗﺎ اﺑﺪ در ﻋﺬاب ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺎﻧﺪ«.
ﭘﺲ از آن ﺣﻀﺮت زﻳﻨﺐ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺮا را ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﺘﻢ اﺑﻦ زﻳﺎد ﺑﺮدﻧﺪ.
ﺣﺎل ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ زﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮادران ﻋﺰﻳﺰش و  ١٨ﻧﻔﺮ از ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﻳﺎران ﺑﺮادرش ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪه اﻧﺪ،
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دﺷﻤﻨﺎن آن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن راﻫﺰﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرواﻧﺸﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﮐﻨﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻮﻓﻪ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ زﻳﺎد آن
ﺑﺰرﮔﻮاران را ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺧﻮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( ﺑﺎ ﺗﮑﺒّﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
»ﺷﮑﺮ ﺧﺪاﻳﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را رﺳﻮا و ﺳﺨﻨﺘﺎن را ﺗﮑﺬﻳﺐ ﮐﺮد«.
ﺣﻀﺮت زﻳﻨﺐ ﮐﻪ از ﭘﺪر و ﻣﺎدرش آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﺪ ،در ﺟﻮاب آن ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻳﻦ ﻓﺎﺳﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ
رﺳﻮا ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻳﻦ دروﻏﮕﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﺬﻳﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺎل آن ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ«.
اﺑﻦ زﻳﺎد ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﻴﺮزن ﮐﺮﺑﻼ ﮔﻔﺖ» :آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺑﺮادر و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺖ ﮐﺮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻳﺪی؟«
دﻫﻨﺪه اوج ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﺑﻨﺪﮔﯽ او در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺣﻀﺮت زﻳﻨﺐ در ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ و ﻟﺤﻨﯽ ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ٔ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺟﺰ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﭼﻴﺰی ﻧﺪﻳﺪم .آﻧﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻬﺎدت را ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻘﺪر ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﺲ ﺑﻪ ﺳﻮی آراﻣﮕﺎﻫﺸﺎن
ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ«.
اﺑﻦ زﻳﺎد ﺑﺮای ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻮﻓﻪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎن دادن ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻳﺰﻳﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ،ﮐﺎروان اﺳﺮای
ﮐﺮﺑﻼ را ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﻣﺄﻣﻮر ﻋﺎزم ﺷﺎم ﮐﺮد .اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﻴﺮ )ص( و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺮای ﮐﺎروان ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺗﺤﻤﻞ رﻧﺞ و
ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﺷﺎم رﺳﻴﺪﻧﺪ.
ﻳﺰﻳﺪﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﻪ رخ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص(
و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﺑﮑﺸﺪ .اﻣﺎ ﺷﻴﺮزن ﮐﺮﺑﻼ ﺣﻀﺮت زﻳﻨﺐ )س( در ﺑﺎرﮔﺎه ﻳﺰﻳﺪ ﻧﻴﺰ اﻳﻤﺎن و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﮐﺮد.
آن ﺑﺰرﮔﻮار در ﭘﺎﺳﺦ ﻳﺰﻳﺪ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﺪر را از ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ
داد:
»ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﯽ ﭘﻴﻮﺳﺖ .آن وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ای ﮐﺎش دﺳﺘﺎﻧﺖ ﻓﻠﺞ و زﺑﺎﻧﺖ
ﻻل ﺑﻮد ﺗﺎ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﯽ ،ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺘﯽ و آﻧﭽﻪ ﮐﺮدی ،ﻧﻤﯽ ﮐﺮدی«.
اراده ﺣﻖ ﺑﻪ او ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ؛ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
ﺣﻀﺮت زﻳﻨﺐ ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن ﻳﺰﻳﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ را در ﺑﺮاﺑﺮ ٔ
»ای ﻳﺰﻳﺪ ،اﮐﻨﻮن ﺗﻮ ﻓﺮﻳﺐ و ﻧﻴﺮﻧﮕﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮ و ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ده و ﺳﻌﯽ و ﺗﻼﺷﺖ را ﺑﮑﻦ؛ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ذﮐﺮ ﻣﺎ را از ﻳﺎدﻫﺎ ﺑﺒﺮی .ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻟﮑ ٴﻪ ﻧﻨﮓ و ذﻟﺖ را از داﻣﻦ ﺧﻮد ﭘﺎک ﮐﻨﯽ«.
ﺣﻀﺮت زﻳﻨﺐ در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻫﺎی روزﮔﺎر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﮑﺮ و ﺳﭙﺎس او ﺑﻪ درﮔﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮد ،ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاﻳﯽ را ﮐﻪ اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت و ﻣﻐﻔﺮت آﻣﻴﺨﺖ و ﭘﺎﻳﺎن آن را ﺷﻬﺎدت و رﺣﻤﺖ ﻗﺮار داد«.
و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻤﺎن ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،ﺻﺒﻮری و ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ زن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه زﺑﺎن ﮔﻮﻳﺎ و روﺷﻨﮕﺮ او ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
آزاده دﻧﻴﺎ ﺑﺮ ﺷﻬﻴﺪان
ﺷﻬﺎدت رﺳﺎﻧﺪن اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ و ﻳﺎراﻧﺶ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻫﻤﭽﻮن ٔ
ﻟﮑﻪ ﻧﻨﮕﯽ ﺑﺮ داﻣﺎن ﺑﻨﯽ اﻣﻴﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان و زﻧﺎن ٔ
ﮐﺮﺑﻼ و ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﺎن آن ﻧﻬﻀﺖ  ،ﺳﻼم و درود ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺒﺒﻴﻦ و ﻗﺎﺗﻼن آن ﻫﺎ را ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻴﺰ ،ﺑﻮﻳﮋه در زﻣﺎن رژﻳﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺷﺎه ،ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن رژﻳﻢ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻨﺪ ،زﻧﺎن
وﻇﻴﻔﻪ
ﻣﺆﻣﻦ و ﺷﺠﺎﻋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﺎﻟﺢ و ﺑﺎﺗﻘﻮا ،دﻓﺎع از اﻋﺘﻘﺎدات دﻳﻨﯽ و ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش آن را در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ٔ
ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ زﻧﺎن ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﻣﺒﺎرز ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ و ﺷﮑﻨﺠﻪ در زﻧﺪان ﻫﺎی رژﻳﻢ ﺷﺎه ،ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﻳﺮان رﻓﺖ و
در اردوﮔﺎه ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﻪ ﭼﺮﻳﮑﯽ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ،ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺣﺪﻳﺪﭼﯽ )دﺑﺎغ( اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻢ دﺑﺎغ ﺑﺎ وﺟﻮد  ٨ﻓﺮزﻧﺪ ،ﺑﻪ
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ﺟﻬﺖ اﺣﺘﻤﺎل دﺳﺘﮕﻴﺮی ﻣﺠﺪد و اﻋﺪام ﺗﻮﺳﻂ رژﻳﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺷﺎه ،در ﺳﺎل  ١٣٥٣ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﻧﻘﻼﺑﻴﻮن
از ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺳﺨﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
ﭘﺲ از ﻫﺠﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ از ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺧﺎﻧﻢ دﺑﺎغ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ رﻓﺖ و در ﺗﻤﺎم
ﻣﺪت ﺣﻀﻮر ﺣﻀﺮت اﻣﺎم در ﻧﻮﻓﻞ ﻟﻮﺷﺎﺗﻮ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ.
ﺑﺨﺶ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﺧﺎﻃﺮات اﻳﻦ زن ﺷﺠﺎع را از دوران ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﻳﻢ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺷﺎه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور
ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺒﺎرزات اﻳﺸﺎن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب
ﺧﺎﻃﺮات ﺧﺎﻧﻢ دﺑﺎغ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.

ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺣﺪﻳﺪﭼﯽ ،ﭼﺮﻳﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ

»ﺧﻮد داری و اﻣﺘﻨﺎع از ﺣﺮف زدن ﻧﺘﻴﺠﻪ اش ﮐﺘﮏ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺑﻮد .ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﻠﯽ و ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺷﺮوع و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﺷﻼق
و ﺑﺎﺗﻮم و ﻓﺤﺎﺷﯽ ،ﺟﺎن ﻓﺮﺳﺎ ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻢ را ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ و ﮐﻼﻫﯽ آﻫﻨﯽ ﻳﺎ ﻣﺴﯽ ﺑﺮ ﺳﺮم ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ
ﺟﺮﻳﺎن اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻢ وارد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﻋﺸﻪ و ﺗﮑﺎن ﻫﺎی ﺗﻨﺪ ﭘﻴﮑﺮم ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺷﻼق و ﺑﺎﺗﻮم ﮐﺎر ﻣﺘﺪاول و
ﻫﺮ روز ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﺎدی و ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .در ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺮﻓﻪ ای آن ﻗﺪر ﺷﻼق ﺑﺮ ﮐﻒ ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ﻣﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ از
ﻫﻮش ﻣﯽ رﻓﺘﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪن آب ﻫﻮﺷﻴﺎرم ﮐﺮده ،ﻣﺠﺒﻮرم ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ راه ﺑﺮوم ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎﻳﻢ ورم ﻧﮑﻨﺪ .دردی ﮐﻪ ﺑﺮ وﺟﻮدم ﺑﺮاﺛﺮ اﻳﻦ ﮐﺎر
١
ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و ﺟﺎﻧﮑﺎه ﺑﻮد«.
»در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ و ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا ﭘﻮﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،از ﻣﺪﻳﺮ ﻫﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﺟﺎزه دﻫﺪ در ازای ﻏﺬا و ﻣﮑﺎن
اﺿﺎﻓﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎﻧﯽ در اﺧﺘﻴﺎرم ﺑﮕﺬارد .ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت روزه ﺑﻮدم ،ﻏﺎﻟﺐ
ﺑﺮاﻳﺶ روزﻫﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ .او ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ای دو ﭘﻮﻧﺪ ﺑﻪ
ٔ
٢
اوﻗﺎت ﺑﺎ دو ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺷﺐ ﻫﺎ اﻓﻄﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدم«.
در دوران ﻫﺸﺖ ﺳﺎل دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،زﻧﺎن ﺑﺎ اﻳﻤﺎن و ﺷﺠﺎع اﻳﺮاﻧﯽ ،در اواﻳﻞ ﺗﻬﺎﺟﻢ ارﺗﺶ ﺑﻌﺜﯽ ﻋﺮاق ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدان
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﻧﻴﺰ در ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ارزش و ﭘﺎداش آن ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ
از دﻓﺎع ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
زﻧﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در دﻓﺎع از ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺴﺮ،
ﺧﻮاﻫﺮ و ﻣﺎدر ﻣﺮدان ،و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ،ﻫﻤﮑﺎر ،ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و … آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺒﺮ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی ﺟﻨﮓ و دادن روﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان و ﺗﺸﻮﻳﻖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﮐﺸﻮرﺷﺎن ،اﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از درس ،ﺧﺎﻃﺮات ﻳﮑﯽ از زﻧﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در دوران  ٨ﺳﺎﻟﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،در دﻓﺎع از ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ،
و زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﮑﯽ از زﻧﺎن ﺷﻬﻴﺪ اﻳﻦ دوران را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻴﻢ.

ﺳﻮره ﻣﻬﺮ ،ﺻﻔﺤﻪ ٧٣ــ٧٢
١ــ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺣﺪﻳﺪﭼﯽ )دﺑﺎغ( ،اﻧﺘﺸﺎرات
ٔ
ﺳﻮره ﻣﻬﺮ ،ﺻﻔﺤﻪ ١٠٦
٢ــ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺣﺪﻳﺪﭼﯽ )دﺑﺎغ( ،اﻧﺘﺸﺎرات
ٔ
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ﺳﻴﺪه زﻫﺮا ﺣﺴﻴﻨﯽ دﺧﺘﺮ رزﻣﻨﺪۀ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ
ﻳﮏ دﻓﻌﻪ دل ﺑﻪ درﻳﺎ زدم و ﮔﻔﺘﻢ :ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎداﺑﺎد! ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ دﺧﺘﺮه دﻳﻮاﻧﻪ ﺷﺪهُ ،ﺧﺐ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ .ﭼﺎدرم را ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮدم.
ﻟﺒﻪ واﻧﺖ اﻳﺴﺘﺎدم .ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ و
ﻳﮏ دﻓﻌﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪم و ٔ
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺮدم اﻳﻨﺎ ﺟﻮان ﻫﺎی ﻣﻈﻠﻮم ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ روز
اﻓﺘﺎدﻧﺪ .اﻳﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻓﺎع از ﻧﺎﻣﻮس و ﺷﺮﻓﺸﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻳﻦ و
ﻣﻤﻠﮑﺘﺸﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻪ روزه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﻮد آب و ﮐﻔﻦ ،ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻤﺒﺎران ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻴﻢ اﻳﻨﺎرو ﺑﻪ ﺧﺎک ﺑﺴﭙﺎرﻳﻢ.
ﺳﻪ روزه ﮐﻪ ﺑﺪن اﻳﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﻬﺪای ﮐﺮﺑﻼ روی زﻣﻴﻦ زﻳﺮ
١
آﻓﺘﺎب ﻣﻮﻧﺪه.

ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﻫﺎﻧﻴﺎن
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﻫﺎﻧﻴﺎن در روز  ٢٤دﻳﻤﺎه ١٣٤٢در آﺑﺎدان و در
ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ .ﻗﺒﻞ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮادرش ﻣﻬﺪی در ﺟﻠﺴﺎت ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺳﺎل  ١٣٥٩ﺑﻪ ﺳﭙﺎه
ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﻫﺎی
آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎری و اﻣﺪادﮔﺮی در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ )اﻣﺎم
ﺧﻤﻴﻨﯽ )ره( آﺑﺎدان ،ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺷﺪ .او در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ١٨ــ١٧
ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺖ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﻣﺪاد ﮔﺮی و ﻣﺪاوای ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ
ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ.
ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺧﻤﭙﺎره دﺷﻤﻦ ﻣﺠﺮوح ﺷﺪ و ﭼﻨﺪ روزی را ﺑﺮ روی ﺗﺨﺖ
ﻳﮏ ﺑﺎر در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮد ،ﺑﺮاﺛﺮ ٔ
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮔﺬراﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا و رﺳﻴﺪﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف آﺑﺎدان ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺿﻤﻦ
ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺮﻫﺎﻧﻴﺎن ﺑﺮای ﻣﺪد ﮐﺎری ﺑﻪ
ٔ
ﺳﻮره ﻣﻬﺮ ،ﺻﻔﺤﻪ ١٨٨
١ــ ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮات »دا« ،اﻧﺘﺸﺎرات
ٔ

٤٥

ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن روﺳﺘﺎﻳﯽ ﻗﺮآن آﻣﻮزش ﻣﯽ داد.
اﻳﻦ دﺧﺘﺮ ﺷﺠﺎع و ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺑﺮادرش ﻣﻬﺪی ﺗﻨﻬﺎ  ٢٣روز ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ،ﺣﻀﻮر
ِ
ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﻫﺎﻧﻴﺎن
در ﺷﻬﺮ آﺑﺎدان ،ﻣﺪاوای ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﺎن ﺧﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه از ﺟﻨﮓ را ﺗﺮﺟﻴﺢ داد.
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﻪ ِ
ﻇﺎﻫﺮ آراﺳﺘﻪ ﺧﻴﻠﯽ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﯽ دادّ ،اﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ و رﻓﺘﺎرش ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮان
ﻧﺸﻮد«.
ﻣﺎدر ﻳﮑﯽ از ﺷﻬﺪا از ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﻫﺎﻧﻴﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ او در  ١٣ﻣﺮداد ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺰار ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﺮای آن
ﺷﻬﻴﺪ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎدر ﺷﻬﻴﺪ را داﺷﺘﻪ ،در ﮔﻠﺴﺘﺎن
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در  ١٣ﻣﺮداد ﺳﺎل  ،١٣٦٣در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو دوﺳﺘﺶ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم
ٔ
ﺷﻬﺪای آﺑﺎدان ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺧﻤﭙﺎره ارﺗﺶ ﺻﺪام ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و روح ﺑﺰرﮔﺶ ﺑﻪ ﺷﻬﺪای اﺳﻼم ﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪد.
او در زﻣﺎن ﺷﻬﺎدت ﺗﻨﻬﺎ  ٢١ﺳﺎل داﺷﺖ.
ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﻫﺎﻧﻴﺎن در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دﺧﺘﺮی در ﮐﻨﺎر ﺷﻂ« ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻧﺪﮔﯽ ٔ

٤٦

ﺷﻤﺎ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
١

٢

٥

٣
٦

٤

٧

٨

٤٧

ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ »اﻧﻮاع ﺣﻀﻮر و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ زﻧﺎن« را در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﭘﺮﺳﺶ :اﮐﻨﻮن ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ٔ
ﭘﺮﺳﺶ
١

٢

٣
٤
٥
٦
٧
٨

٤٨

ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

درس ﻫﺸﺘﻢ

ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ
ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﯽ زﻳﺎدی روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ
ٔ
اﻧﺴﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ :ﺳﻴﻞ ،زﻟﺰﻟﻪ ،ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎی ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ ،ﺳﻘﻮط ﺑﻬﻤﻦ ،ﮔﺮدﺑﺎد ،ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ و …  .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺸﺮ،
ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺮاﺛﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ :آﺗﺶ ﺳﻮزی ،ﺗﺼﺎدف ،اﻧﻔﺠﺎر ،ﺗﺮور ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا و … .
ﺣﺎدﺛﻪ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻳﮏ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺟﻨﮓ ﻫﻢ ﻳﮏ
ٔ
و ﻣﺮگ ﺑﺴﻴﺎری از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮔﺮدد.
ﭘﺪﻳﺪه ﺟﻨﮓ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده و دﻓﺎع ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎ و ﻫﺠﻮم ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﺣﻴﺎت ﺑﺸﺮی آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﻮده
ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ٔ
اﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای در اﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ و دﻳﮕﺮ دﺷﻤﻨﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﺎرﻫﺎ ،ﺑﺎﻻی درﺧﺘﺎن و دﻳﮕﺮ ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺎه ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،اﻳﺠﺎد ﺧﻨﺪق در اﻃﺮاف ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﻗﻠﻌﻪ و
ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮاﻧﻪ دﺷﻤﻦ ﻳﮑﯽ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی راﻳﺞ دﻓﺎﻋﯽ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دروازه ﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺣﻤﻼت
ٔ

ﻗﻠﻌﻪ ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک در ﺧﺮم آﺑﺎد ،ﻳﮑﯽ از اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ در دوران ﻗﺪﻳﻢ اﻳﺮان

ﻳﮑﯽ از ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف اﺳﻼم ،ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق اﺳﺖ .ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻳﺎراﻧﺶ را ﺑﺮای
درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﻪ دﻓﺎع ﮐﺮدن از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده ﻫﺮﮐﺪام ﻧﻈﺮی دادﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل رﺳﻮل ﺧﺪا
ﻣﺸﻮرت
ٔ
دﻫﻨﺪه اﻳﻦ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺣﻔﺮ ﺧﻨﺪق در دور ﺗﺎ دور ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻧﻔﻮذ و ﺣﻤﻠﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻮد .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ٔ
ﻧﻈﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﻪ او ﻫﻢ اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ را از وﻃﻨﺶ اﻳﺮان آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺷﻴﻮه دﻓﺎﻋﯽ در آن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺟﻨﮓ ﺧﻨﺪق ﭘﻴﺮوز ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ٔ
٤٩

ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ در آﻳﻪ  ٨٠از ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﻧﺒﻴﺎء ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :و ﻣﺎ ﺑﻪ او )ﺣﻀﺮت داود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم( ﺳﺎﺧﺖ
زره را ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را از آﺳﻴﺐ ﺟﻨﮓ در اﻣﺎن ﺑﺪارد ﭘﺲ آﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﻳﺪ؟
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﺎس
ﮐﺸﻮر ﭘﻬﻨﺎور اﻳﺮان در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ و واﻗﻊ ﺷﺪن در
ٔ
ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ ،ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﯽ زﻳﺎدی ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و درﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﺧﺴﺎرات ﻣﺎﻟﯽ و
ﺟﺎﻧﯽ زﻳﺎدی ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ راه ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﻳﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﯽ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای
ﻣﺎ ﺿﺮوری و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ» :دﻓﺎع ﺟﺰﺋﯽ
از ﻫﻮﻳﺖ ﻳﮏ ﻣﻠﺖ زﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ زﻧﺪه ﻧﻴﺴﺖ«.

ﺗﻌﺮﻳﻒ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی دﻓﺎع )ﭘﺪاﻓﻨﺪ(
دﻓﺎع ﻳﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻠﯽ و ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه دﻓﺎع )ﭘﺪاﻓﻨﺪ( ﻋﺎﻣﻞ و ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﻓﺎع ﻳﺎ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ،اﻋﺘﻘﺎدات و … ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ او را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻓﻊ ﺣﻤﻼت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻨﮕﯽ دﺷﻤﻦ
١ــ دﻓﺎع )ﭘﺪاﻓﻨﺪ( ﻋﺎﻣﻞ :ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و
ٔ
ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .دﻓﺎع ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺨﺼﻮص زﻣﺎن ﺟﻨﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ وﺳﺎﻳﻠﯽ ﻣﺜﻞ
اﺳﻠﺤﻪ ،ﻣﻮﺷﮏ ،ﺗﺎﻧﮏ و ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
دﻓﺎع ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮدم اﻳﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻪ ارﺗﺶ ﺻﺪام در ﺳﺎل  ١٣٥٩ﻋﻠﻴﻪ ﮐﺸﻮر ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرزی از دﻓﺎع ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺟﻨﮓ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ  ٨ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﻴﺪ ،ﺟﻮاﻧﺎن ،ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺷﺠﺎع ﻣﺎ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و دﺷﻤﻦ ﻣﺘﺠﺎوز را از ﺧﺎک
ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻴﺮون راﻧﺪﻧﺪ.
٢ــ دﻓﺎع )ﭘﺪاﻓﻨﺪ( ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ :ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻨﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان
اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ از وارد ﺷﺪن ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد و زﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺣﻴﺎﺗﯽ و ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻧﻤﻮده،
ﻳﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎﻫﺶ داد.
دﻓﺎع ﻳﺎ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ در ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻤﺎت دﺷﻤﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻤﻼت زﻣﻴﻨﯽ ،ﻫﻮاﻳﯽ و درﻳﺎﻳﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ ،ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ ،ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﻬﻢ ،ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﭘﻞ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ،ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎی
ﺣﻤﻠﻪ دﺷﻤﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻫﻮاﻳﯽ ،ﻣﺮاﮐﺰ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی رادﻳﻮﻳﯽ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ،ﻧﻘﺎﻃﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﻨﮓ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ٔ
ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﻣﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺟﺎزه دﻫﻨﺪ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن
آﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
آﻣﺎده
در ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻳﻪ  ٦٠ﺳﻮره اﻧﻔﺎل ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ ﻫﺮﻗﺪر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ،ﻧﻴﺮوﻳﻤﺎن را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻴﻢ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ٔ
دﻓﺎع از ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻣﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ در ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
١ــ آﻟﻤﺎن :ﭘﺲ از آن ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم زﻳﺎن ﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن وارد ﺷﺪ ،ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪاﻓﻨﺪ
٥٠

ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺳﻤﯽ اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﻣﻨﻈﻮره اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی ،در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاری ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ
زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ،اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﺮو و ﭘﺎرﮐﻴﻨﮓ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد.
در اﻳﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺿﺮوری ﻣﺮدم ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
٢ــ ﺳﻮﺋﻴﺲ :ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﻴﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﻃﺮف ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ ﮐﺸﻮری اﻣﻦ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﭘﯽ ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﻴﺲ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﻔﺠﺎرات اﺗﻤﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺎ دارای اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺿﺮوری ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮدم در زﻣﺎن اﺿﻄﺮاری ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
٣ــ روﺳﻴﻪ :در ﮐﺸﻮر روﺳﻴﻪ )ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ( ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ از ﺳﺎل  ١٩٦٠ﻣﻴﻼدی ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺎی ﺿﺪﻫﺴﺘﻪ ای و دوﻣﻨﻈﻮره ﮐﺮدن ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻄﻮط راه آﻫﻦ زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ،
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﺮو و ﭘﺎرﮐﻴﻨﮓ ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ از ﺣﺪود  ٥٠ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻌﺪادی از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ) ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮزه ﻫﺎ( ،در ﭘﻨﺎه ﮔﺎه ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﯽ ﻗﺮار دارد.
ﭼﺮا ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﺳﺮزﻣﻴﻦ ،اﺳﺘﻘﻼل و اﻣﻨﻴﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،از ﺳﻮی دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
١ــ داﺷﺘﻦ اﻳﻤﺎن و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺳﻼم ﻧﺎب ﻣﺤﻤﺪی و اﻳﺴﺘﺎدﮔﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﺎﻟﻤﻴﻦ؛
٢ــ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﻴﻢ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز؛
٣ــ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ و دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای؛
٤ــ اﻟﮕﻮ ﺷﺪن اﻳﺮان ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ.
ﮐﻨﻨﺪه دﻓﺎع ﻋﺎﻣﻞ و ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰﺗﺮﻳﻦ و اﺛﺮﺑﺨﺶ ﺗﺮﻳﻦ روش دﻓﺎﻋﯽ
اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ :دﻓﺎع ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺗﮑﻤﻴﻞ ٔ
روﺣﻴﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﻮد و
اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از روش دﻓﺎﻋﯽ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻮان دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ،
ٔ
آﺳﻴﺐ ﻫﺎی ﺣﻤﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺨﺸﯽ از اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﯽ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ:
١ــ اﻳﻤﻦ ﺳﺎزی ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻴﺎﺗﯽ و ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر؛
٢ــ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺣﻔﻆ روﺣﻴﻪ و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪات؛
٣ــ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی و اﻳﺠﺎد ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ در ﮐﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی؛
٤ــ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮدن رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ در ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻠﯽ؛
اﺻﻮل ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ :اﻳﻦ اﺻﻮل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ
دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ.
١ــ اﺳﺘﺘﺎر :اﺳﺘﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﻢ رﻧﮓ و ﻫﻢ ﺷﮑﻞ ﮐﺮدن ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف
اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ آن ﺑﺮای دﺷﻤﻦ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻏﻴﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎدﮔﻴﺮ ﺳﻔﻴﺪ در
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ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻓﯽ .اﺳﺘﺘﺎر از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻫﺎی دﻓﺎع ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ در دﻧﻴﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺳﺘﺘﺎر از وﺳﺎﻳﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :رﻧﮓ ،ﺗﻮر ،ﺷﺎخ و ﺑﺮگ
درﺧﺘﺎن و … اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺳﺘﺘﺎر اﻧﻔﺮادی

٢ــ اﺧﺘﻔﺎ :اﺧﺘﻔﺎ ﻳﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﻠﻴ ٴﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻧﻔﺮات در
دﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﺷﻤﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آورد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ در ﺗﻮﻧﻞ.

اﺧﺘﻔﺎی ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ در ﺗﻮﻧﻞ

در ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺠﺮت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( از ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﻔﺎ و ﻓﺮﻳﺐ ﮐﻪ از اﺻﻮل ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن رﺳﻮل
ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
روش ﻫﺎی اﺧﺘﻔﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻋﻮارض زﻣﻴﻦ و اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ(
ٔ
ب( ﻋﺎدی و ﻏﻴﺮﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮه دادن ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺟﺪول ﺑﻨﺪی ،درﺧﺘﮑﺎری و …
٣ــ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ :ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮدن و ﻋﺪم ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ
آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی آن ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت دﺷﻤﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل:
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪادی از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﺸﻮر در ﻳﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﭼﻨﺪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه در ﮐﺸﻮر
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ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻳﺎد از ﻫﻢ ﺑﺴﺎزﻳﻢ.
ﺑﺴﺎزﻳﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آن ﻫﺎ را در ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ
ٔ
٤ــ ﻓﺮﻳﺐ :ﻓﺮﻳﺐ ﻳﻌﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ و دﻳﺪ دﺷﻤﻦ را از اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﯽ و
ﻏﻴﺮاﺻﻠﯽ و ﮐﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻧﺼﺐ ﻣﺎﮐﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻨﮕﯽ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ.
ﭘﺮﺳﺶ :رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم )ص( در زﻣﺎن آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﻳﺐ ﻣﺸﺮﮐﺎن ،ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻫﻮﺷﻴﺎراﻧﻪ ای اﻧﺠﺎم داد؟
ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻣﺎﮐﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻨﮕﯽ

 ٥ــ ﻣﮑﺎن ﻳﺎﺑﯽ :از اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ،اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺣﻴﺎﺗﯽ و
ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت در دﺷﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﻮار ،ﮐﻨﺎر ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ و ﺟﺎده ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﺮزﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ
و آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی آن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪات دﺷﻤﻨﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ٦ــ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی و اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت :ﻳﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺣﺎدﺛﻪ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﮑﺎن ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻤﺐ و ﻣﻮﺷﮏ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ و اﺛﺮات ﺗﺮﮐﺶ و ﻣﻮج اﻧﻔﺠﺎر را ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی ﺧﻨﺜﯽ
ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﺣﺪاث ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و اداری و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﻳﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﻔﻴﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ دو ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻬﻢ زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد:
١ــ ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ ﻣﺮاﮐﺰ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛
٢ــ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻮان و ﻗﺪرت دﻓﺎع ﻋﺎﻣﻞ و ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻬﺎﺟﻢ دﺷﻤﻨﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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درس ﻧﻬﻢ

ﺟﻨﮓ ﻧﺮم
ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠّﺖ اﻳﺮان را در ﺳﻪ ﻋﺒﺎرت ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .اول ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ،دوم ﺟﻨﮓ
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻮم ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و اﻗﺘﺪار ﻋﻠﻤﯽ.
»ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی«

در درس ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ ﮐﻪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد از ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ آن ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ،و ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﺸﻮر ﻣﺪاﻓﻊ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﺑﺎزان ﮐﺸﻮر ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓ ّﻨﺎوری ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﻫﺎ در ﺟﻨﮓ و … ،ﻗﺪرت ﻫﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ از راه ﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
درﻧﺘﻴﺠﻪ اﮔﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ )ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ( ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﻴﺪﻧﺪ ،در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز ﺳﻌﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﮐﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﮑﻞ و ﻣﺤﺘﻮای دﻳﮕﺮی ﭘﻴﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ آن »ﺟﻨﮓ ﻧﺮم« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﮐﺸﻮر
ﻳﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﻢ از راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم
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دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ در اﻧﺘﻈﺎر آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری در ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻨﮓ ﻧﺮم
درازﻣﺪت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻓﺮﻫﻨﮓ،
اﻋﺘﻘﺎدات ،اﻓﮑﺎر و ﺣﺘﯽ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ
ﺳﻤﺘﯽ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.

ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ،ﺟﻨﮓ راﻳﺎﻧﻪ ای ،ﺟﻨﮓ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ای و … ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ در اﻳﻦ درس ﺑﺎ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ای ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ ،و در ﮐﺘﺎب آﻣﺎدﮔﯽ
دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.
دﻓﺎﻋﯽ ٔ

ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ
در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ از ﺟﻨﮓ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻳﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻳﮏ ﮔﺮوه ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده اﻣﺎ روﺣﻴﻪ
اراده
و اراده ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه از دﺳﺖ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻔﻆ
ٔ
روﺣﻴﻪ ﻣﺒﺎرزه در ﮔﺮوه ﻣﻐﻠﻮب ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎ ٔ
ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ وارد ﻣﻴﺪان ﻧﺒﺮد ﺷﺪه و ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮد را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﻨﮓ ﻫﺎ اﺳﺖ ،زﻳﺮا اﻧﺪﻳﺸﻪ ،اﺣﺴﺎس و رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار
ﻣﯽ دﻫﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ روﺣﻴﻪ و ُﺳﺴﺖ ﮐﺮدن اراده اﻓﺮاد ،آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،اﻣﺮوزه اﻗﺪاﻣﺎت رﺳﺎﻧﻪ ای و ﻣﺎﻫﻮاره ای اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻋﺘﻘﺎدات دﻳﻨﯽ ،دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و رﻫﺒﺮی ﻧﻈﺎم ﺷﮏ و ﺗﺮدﻳﺪ
اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.
دﺷﻤﻨﺎن ﻣﺎ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﮔﺎم اول ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﮑﺮ و
اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯽ ﺑﻨﺪو ﺑﺎری ،ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارزش ﻫﺎ
ٔ
ﮐﻨﻨﺪه
و… ﭘﺮ ﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ راه اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻣﺴﻴﺮی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ٔ
ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻧﻔﻮذ در ﻓﮑﺮ و رﻓﺘﺎر ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻀﻌﻴﻒ و ﺗﺨﺮﻳﺐ روﺣﻴ ٴﻪ آن ﻫﺎ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
٥٥

اﻫﺪاف ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻼم و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان
١ــ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ و اﻳﺮاﻧﯽ؛
٢ــ اﻳﺠﺎد ﺷﮏ و ﺗﺮدﻳﺪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﻧﺸﺎن دادن ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ؛
٣ــ اﻳﺠﺎد ﺷﮑﺎف و ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﯽ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و اﻗﻮام و ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ؛
٤ــ ﮐﺎﻫﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن روﺣﻴﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم.
ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ :ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﻬﺮه ﺳﺮﺑﺎزان در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ،ﺳﺮودﻫﺎی رزﻣﯽ ،رﺟﺰ ﺧﻮاﻧﯽ،
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮع آراﻳﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮات در
ٔ
روﺣﻴﻪ رزم و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﺧﻮدی و اﻳﺠﺎد ﺗﺮس و رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ در اﻓﺮاد
ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﺎص و … ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻﺑﺮدن
ٔ
ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی زﻳﺮ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
١ــ روﻣﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓ ﮐﻼه ﺧﻮدﻫﺎ و زره ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮد ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﻮر
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻤﺪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻟﺸﮑﺮﻳﺎن ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎزان آن ﻫﺎ ﻏﻮل ﭘﻴﮑﺮﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ
روﺣﻴﻪ ﻣﺒﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ٔ
٢ــ در زﻣﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن اﺳﻼم ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﻣﮑﻪ ،وﻗﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﮑﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ،رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم )ص( ﺑﻪ ﻳﺎراﻧﺶ
دﺳﺘﻮر داد ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﺮ ﺑﺎﻻی ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه آﺗﺶ ﻫﺎی زﻳﺎدی روﺷﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﮐﺲ از دور ﻧﮕﺎه ﮐﻨﺪ ،ﺗﺼﻮر
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺳﭙﺎه ﭼﻨﺪ ﻫﺰارﻧﻔﺮه ﻣﮑﻪ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﮑﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎد
ﺗﺎ ﺑﺎ دﻋﻮت از اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن وی را ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺒﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ آن آﺗﺶ ﻫﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﮐﻪ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎی ﻓﺮوزان ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ،ﭼﺎره ای ﺟﺰ ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﺎه اﺳﻼم ﻧﺪﻳﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﮑﻪ ﺑﺪون ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰی ﻓﺘﺢ ﺷﺪ.
٣ــ در ﺟﻨﮓ ﺻﻔﻴﻦ ،وﻗﺘﯽ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﮏ اﺷﺘﺮ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﮑﺴﺖ دادن ﻟﺸﮑﺮﻳﺎن ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
ﻟﺸﮑﺮﻳﺎن ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﮏ و ﺗﺮدﻳﺪ در ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( و ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺷﮑﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺣﻴﻠﻪ ﮔﺮی ﻋﻤﺮ وﻋﺎص ﻗﺮآن ﻫﺎ را
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﻴﺰه ﻗﺮار داده و اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻴﻢ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻗﺮآن ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻗﺪام
ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮد دﺳﺘﻮر اداﻣﻪ ﺟﻨﮓ داد و ﻓﺮﻣﻮد دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻧﺪارﻧﺪ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ آن ﻫﺎ ﺣﻴﻠﻪ و ﻧﻴﺮﻧﮕﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار
از ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن آن ﺣﻀﺮت ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺎم اﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ.
ﺳﺮﭘﻴﭽﯽ اﻳﻦ ﻋﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮﻣﺎن اﻣﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻳﻪ و ﻟﺸﮑﺮﻳﺎﻧﺶ از ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺘﻤﯽ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
 ٤ــ در دوران  ٨ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﻴﻠﯽ ﺻﺪام ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ،ارﺗﺶ ﺻﺪام ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﺣﻴﻪ آن ﻫﺎ ،ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ
ﻣﺮزی ،ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و ﺗﻀﻌﻴﻒ
ٔ
ﺑﻤﺒﺎران ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.
دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم دوره ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮاردادن دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ٔ
از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ آن ﭼﻪ ﮐﻪ در دﻧﻴﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در روش ﻫﺎی ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﺷﺪه ،ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از
درﺑﺎره ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ
ﻋﻠﻮم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﺑﻮﻳﮋه اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن
ٔ
ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻨﮓ ﻧﻈﺎﻣﯽ )ﺟﻨﮓ ﺳﺨﺖ( ،ﻫﺪف ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺴﻢ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ روح ،روان ،ﻓﮑﺮ ،اﻧﺪﻳﺸﻪ،
اﺣﺴﺎﺳﺎت و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی اﻧﺴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
٥٦

ﻣﻴﺰان اﺛﺮﮔﺬاری ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ از ﻳﮏ ﻃﺮف ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎدات دﻳﻨﯽ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ ،اﻋﺘﻤﺎدﺑﻪ ﻧﻔﺲ ،ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺑﻪ
ارزشﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و … و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻋﻠﻢ و آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺖ دوﺳﺘﺎن و دﺷﻤﻨﺎن واﻗﻌﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.
ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮد و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و ﻫﺮ ﭼﻴﺰی
را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ رد ﻳﺎ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﻴﺪ ،در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از درس ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ.

روش ﻫﺎی ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ
١ــ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت :ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻳﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدن و رﺳﺎﻧﺪن ﭘﻴﺎم،
اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ .در ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﮐﻠﻤﺎت،
ﺳﻠﻴﻘﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﭘﻴﺎم ﺑﺮاﺳﺎس
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ و … ﭘﻴﺎم ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای آراﺳﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ و
ٔ
ﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه آن ﺷﮑﻞ ﺑﮕﻴﺮد.
از ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ
ﺑﺮﺣﻖ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻖ ﺑﻮدن ﻃﺮاﺣﺎن آن ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ
ﺷﺎﻳﻌﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ را ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺧﻨﺜﯽ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت
ٔ
ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﻳﮑﯽ از روش ﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮی در ﺗﺒﻠﻴﻎ اﺳﻼم ،ﺑﻴﺎن اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ ،ﻧﺸﺮ
اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ،اﻧﻌﮑﺎس اﺧﺒﺎر درﺳﺖ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺷﺎﻳﻌﺎت و اﺗﻬﺎﻣﺎت
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ و … ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮاوان ،ﻓﻨﺎوری روز و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ای ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از
ٔ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﺑﺮ ﻓﮑﺮ و اﺣﺴﺎس ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﻤﺎل ﻧﺎدرﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و …
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﺣﺎﻣﯽ ﺗﺮورﻳﺴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،وﻟﯽ رژﻳﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ و اﺷﻐﺎﻟﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و … ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻨﺎﻳﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﻖ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮﻓﺪاران ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
٢ــ ﺷﺎﻳﻌﻪ :ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ و اﺧﺒﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺘﯽ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ آن ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ و ﻋﻤﻮﻣ ًﺎ ﻣﻨﺒﻊ
ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم )ص( در
ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد .ﺷﺎﻳﻌﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ اﺻﻞ ﺧﺒﺮ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدی دارد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ٔ
روﺣﻴﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽ ﻣﺠﺮوح
ﺟﻨﮓ ا ُُﺣﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺮﮐﺎن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻌﻴﻒ
ٔ
ﺷﺪه ﺑﻮد.
از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ و دﻳﻨﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺷﺎﻳﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻏﻴﺒﺖ ،ﺗﻬﻤﺖ ،ﻧﺸﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻏﻴﺮﻣﻄﻤﺌﻦ و … اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﮑﺎم ﺻﺮﻳﺢ
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﮑﻮت در ﺑﺮاﺑﺮ آن و ﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .در آﻳﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ و اﺣﮑﺎم دﻳﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺗﺄﮐﻴﺪ
درﺑﺎره آن ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ زﻳﺮا ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و زﺑﺎن و ﻗﻠﺐ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻣﻮری ﮐﻪ اﻃﻼع و ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻓﯽ
ٴ
اﻧﺴﺎن در ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٥٧

ﭘﺮﺳﺶ :راه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺷﺎﻳﻌﻪ ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

٣ــ ﺗﺤﺮﻳﻒ واﻗﻌﻴﺎت :ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﺮدن ﺧﺒﺮی از ﻣﺴﻴﺮ و ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺤﺮاف
اذﻫﺎن ﻣﺮدم از ﺣﻖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎﻃﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .در ﺗﺤﺮﻳﻒ واﻗﻌﻴﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ً دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ واﻗﻌﻴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﻳﮕﺮی ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﺎوت زﻳﺎدی دارد .در ﺗﺤﺮﻳﻒ واﻗﻌﻴﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ و ﻳﺎ از آن ﮐﻢ
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﻄﻠﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ ﺟﻤﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻮده ﺑﻴﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد وﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻮﻳﻨﺪه ﻳﺎ
ٔ
اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺻﻞ آن ﺗﻔﺎوت دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺸﺎن از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ از آن ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪ ای اﺳﺖ وﻟﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮐﻪ »اﻳﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﺴﺘﻪ ای،
ٔ
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ از ﻓﻦ آوری ﻫﺴﺘﻪ ای دارد« ،اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن را از اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻪ »اﻳﺮان ﻗﺼﺪ
ﻗﺼﺪ
ٔ
ٔ
اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺴﺘﻪ ای دارد« ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد »ﻗﺼﺪ اﻳﺮان از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺴﺘﻪ ای،
ٔ
ﻏﻴﺮﺻﻠﺢ آﻣﻴﺰ از آن اﺳﺖ«.
٤ــ ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻓﮑﻨﯽ :ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از روش ﻫﺎی ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ،داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺑﺪﺑﻴﻨﯽ و ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن درﮔﻴﺮی و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن وﺣﺪت و ﻳﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻴﺎن ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺪﺑﻴﻨﯽ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ادﻳﺎن اﻟﻬﯽ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدن
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﻮﻣﯽ در ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻌﻴﻒ اﺗﺤﺎد و ﻳﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد.
 ٥ــ ﺗﺮور :ﺗﺮور ،ﺗﻬﺪﻳﺪ و ﺗﻼش ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ در ﻣﻮرد ﻳﮏ ﮔﺮوه ﻳﺎ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺖ
ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻠﻴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﺎن آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺮور ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ :ﺗﺮور ﺷﺨﺺ و ﺗﺮور ﺷﺨﺼﻴﺖ.
ﺗﺮور ﺷﺨﺺ :در ﺗﺮور ﺷﺨﺺ ،اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﻪ ،ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ارزﺷﻤﻨﺪ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدم و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ
دارﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﺴﻤﯽ و ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﺗﺮور ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎی اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ای ﻫﻤﭽﻮن
ﻣﻄﻬﺮی ،ﺑﻬﺸﺘﯽ ،رﺟﺎﻳﯽ ،ﺑﺎﻫﻨﺮ ،ﺻﻴﺎد ﺷﻴﺮازی و … ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ در اﺛﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪﻧﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﺗﺮور
ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﯽ

ﺷﻬﻴﺪ ﺻﻴﺎد ﺷﻴﺮازی

ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ

ﺗﺮور ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در ﻳﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل  ١٣٦٠ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻳﮏ دﺳﺖ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت آﺳﻴﺐ دﻳﺪ ،ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از
ﺗﺮورﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﻟﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ رخ داد.
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪی و ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻬﺮﻳﺎری ﮐﻪ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺗﺮور اﻓﺮاد داﻧﺸﻤﻨﺪ و
ٔ
ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ از ﻃﺮف ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ اﻳﺮان در
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﻣﻴﻬﻦ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی داﺷﺘﻨﺪ و ٔ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺴﺘﻪ ای ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﻳﮕﺮی از ﺗﺮور ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺗﺮور ﺷﺨﺼﻴﺖ :ﻳﮑﯽ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ،ﺗﺮور ﺷﺨﺼﻴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻮده
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و در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،دﺷﻤﻨﺎن ﺣﻀﺮت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( در ﺻﺪر اﺳﻼم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺳﻌﯽ در
آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻌﻨﻮی و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم داﺷﺘﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ وﻗﺘﯽ از راه ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ،وﻋﺪه ﻫﺎی دﻧﻴﻮی و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ دﻋﻮت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻳﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را ﻫﺪف ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮرﮐﻪ در آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ،اﻳﺸﺎن را ﮐﺬّ اب ،ﺷﺎﻋﺮ ،ﻣﺠﻨﻮن و ﺳﺎﺣﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم از آن ﺣﻀﺮت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ.
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﯽ و ﻣﻘﺎم
در زﻣﺎن ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ،ﺑﻮﻳﮋه از زﻣﺎن ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ،ﭼﻬﺮه ﻫﺎی
ٔ
ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی از ﺳﻮی دﺷﻤﻨﺎن ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﻳﻌﻪ ،ﺗﺤﺮﻳﻒ واﻗﻌﻴﺖ و ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺻﻔﺎت ﻧﺎروا ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﺗﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار آن ﻫﺎ را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺮور ﺷﺨﺼﻴﺖ در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ »دﻳﻦ اﺳﻼم« ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺑﻌﻀﯽ
ﭼﻬﺮه ﺧﺸﻦ و ﻣﻨﻔﻮری از آن ﻫﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه
از ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﯽ ،ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻓﻴﻠﻢ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ٔ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎزی ﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﭘﻴﺮوز ﺷﺪن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای
وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻴﺮاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ »اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ« ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ ،ﺷﻠﻴﮏ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﮐﻪ
در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ ،ﻗﺼﺪ و ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﺎزی ،ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
ﭘﺮﺳﺶ :در ﻳﮑﯽ از ﺑﺎزی ﻫﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای ،ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺑﺎزی ﻓﺮدی آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻓﺮادی را ﮐﻪ »ﻳﺎ ﻣﻬﺪی« و »اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ«
ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ از ﭘﺎی درآورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻃﺮاﺣﺎن اﻳﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮاره ای ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ،ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ؟
اﺟﺎره ﻳﮏ ﻣﺎﻫﻮاره در ﻓﻀﺎ ،ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آن ،ارﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ و… ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻫﺰﻳﻨﻪ
آﻳﺎ ﻣﯽ داﻧﻴﺪ ٔ
ٔ
اﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺪرت ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﯽ دﻧﻴﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ؟
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻄﺤﯽ و ﺳﺎده ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﻢ ،ﺷﺎﻳﺪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻫﺪف اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻤﻮدن
ﭘﺮده اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ اﻫﺪاف دﻳﮕﺮی
ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻤﯽ
درﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﭘﺸﺖ ٔ
ٔ
درﺳﺮ دارﻧﺪ.
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﮔﺴﺘﺮده از راه اﻧﺪازی اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﮐﻪ ﻣﺎﻫﻮاره و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن در ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
٦٠

دﺷﻤﻨﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ و ﺟﻨﮓ رﺳﺎﻧﻪ ای ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺿﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﮔﺴﺘﺮش
دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮی ،ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﯽ ،ﺳﺮﻳﺎل ﻫﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﯽ ،ﮔﻔﺖ وﮔﻮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﻫﺪف ﻫﺎﻳﯽ ﻫﻤﭽﻮن:
١ــ ﺑﺪﺑﻴﻦ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ؛
راﺑﻄﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺎ رﻫﺒﺮی ﻧﻈﺎم؛
٢ــ ﻗﻄﻊ ٔ
٣ــ ﺗﺮوﻳﺞ ﺑﯽ ﺑﻨﺪوﺑﺎری اﺧﻼﻗﯽ؛
٤ــ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺧﺎﻧﻮاده؛
 ٥ــ ﺟﺪاﻳﯽ دﻳﻦ از ﺳﻴﺎﺳﺖ؛
 ٦ــ دور ﮐﺮدن ﻣﺮدم از ارزش ﻫﺎی دﻳﻨﯽ و…
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ در راﺳﺘﺎی اﻫﺪاف ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ و ﺟﻨﮓ رﺳﺎﻧﻪ ای دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ
از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ و… ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺖ ،اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ اﻳﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ.

راه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ
راه ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﯽ دﺷﻤﻨﺎن زﻳﺎد اﺳﺖ .ﻣﺎ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از درس ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻦ راه ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ وﻟﯽ ﺷﻤﺎ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻫﺎ و دﺑﻴﺮان ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
١ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ دﺷﻤﻦ و روش ﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ؛
٢ــ وﺣﺪت و ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺗﺤﺎد ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و رﻫﺒﺮی ﻧﻈﺎم؛
روﺣﻴﻪ دﻓﺎع از اﻋﺘﻘﺎدات دﻳﻨﯽ؛
٣ــ داﺷﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و
ٔ
٤ــ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر از ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺒﺮرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺧﻮدی؛
 ٥ــ ﺣﻀﻮر در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺎم ﻣﻠﺖ اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ در راه ﭘﻴﻤﺎﻳﯽ ﻫﺎی روز  ٢٢ﺑﻬﻤﻦ ،روز ﻗﺪس
و…
 ٦ــ دﻗﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ؛
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از آن؛
٧ــ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﺮای اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و
ٔ
 ٨ــ ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک و ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ؛
ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺨﺶ اﻳﻦ درس ،ذﮐﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ
ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
» در ﺟﻨﮓ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی ﻣﺮزی ﻣﺎ ﻣﯽ آﻳﺪ ،ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮزی ﻣﺎ را ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻨﻬﺪم
ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﺮز ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ .در ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ آن ﺟﻨﮓ ﻧﺮم ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در دﻧﻴﺎ،
دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻨﻬﺪم ﮐﻨﺪ«.
٦١

ﭘﺮﺳﺶ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻨﮕﺮﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﻬﺪام آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

٦٢

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

درس دﻫﻢ

ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ و ﺟﻨﮓ اﻓﺰار ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻧﻈﻢ ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺎ دارد؟
ﻧﻈﻢ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آراﺳﺘﻦ ،ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻦ و اﻧﺠﺎم دادن ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ .ﻧﻈﻢ ﻳﮑﯽ از اﻣﻮر ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻋﺎﻳﺖ
آن ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻻزم و ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ.
ﻧﻈﻢ ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ،و در اﻣﻮر ﻓﺮدی ﻫﻢ ﻋﻤﻮم اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ،اﻓﺮاد ﻣﻨﻈﻤﯽ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻣﻮﻓﻖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻣﻄﺎﻟﺐ دروس ،ﻫﻤﻮاره:
١ــ ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ درﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.
٢ــ ﺻﺒﺢ ﻫﺎ زود از ﺧﻮاب ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
٣ــ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
٤ــ ﺑﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ در ﮐﻼس آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 ٥ــ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯽ و آزﻣﻮن ﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
و…
در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻢ ﻣﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ،زﻳﺮا ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ آﻧﻬﺎ رﻋﺎﻳﺖ
ﻧﻈﻢ اﺳﺖ.
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ و اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻳﮑﯽ از اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﻳﺪ آن را آﻣﻮزش دﻳﺪه و در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت
دﻗﻴﻖ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻳﮏ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺪرﺳﻪ دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﻈﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻮد ،در اﻳﻦ درس ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ.

ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻓﺮاد را در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ از ﻳﮏ دﺳﺘﻪ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ در اﻳﻦ درس ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش داده
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻊ از دو ﺟﺰء ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺧﺒﺮ و اﺟﺮا

ﺧﺒﺮ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻃﻼع از ﻧﻮع ﻓﺮﻣﺎن و اﻳﺠﺎد آﻣﺎدﮔﯽ در ﻓﺮد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻳﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
٦٣

اﺟﺮا ﭼﻴﺴﺖ؟
اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﻃﺎﻋﺖ از ﻓﺮﻣﺎن و اﺟﺮای ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه دﺳﺘﻮر ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺣﺮﮐﺖ از ﺟﻠﻮ ﻧﻈﺎم،
از ﺟﻠﻮ ﺧﺒﺮ و ﻧﻈﺎم اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺖ.

از ﺟﻠﻮ ﻧﻈﺎم ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
از ﺟﻠﻮ ﻧﻈﺎم ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺮاد ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻳﮏ ﮐﻼس در
ﻳﮏ ﺻﻒ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
در ﻓﺮﻣﺎن از ﺟﻠﻮ ﻧﻈﺎم ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ» :از ﺟﻠﻮ!«
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :ﻧﻈﺎم!«
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ،ﺑﺪون ﺻﺤﺒﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻴﻦ ،ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ.

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ ﭼﭗ :در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ٩٠ ،درﺟﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ،ﻧﻔﺮات
ﺑﺎﻳﺪ روی ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎی ﭼﭗ و ﭘﻨﺠﻪ ﭘﺎی راﺳﺖ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

٣

٦٤

٢

١

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ راﺳﺖ راﺳﺖ :در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن ٩٠ ،درﺟﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻋﻤﻞ،
ﻧﻔﺮات ﺑﺎﻳﺪ روی ﭘﺎﺷﻨﻪ ﭘﺎی راﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﭘﺎی ﭼﭗ ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

٣

٢

١

ﻋﻘﺐ ﮔﺮد :در اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎن از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﺑﺪن ﺧﻮد را  ١٨٠درﺟﻪ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ
ﻗﺒﻞ از ﻋﻘﺐ ﮔﺮد ﻧﻔﺮات رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎل اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﻋﻘﺐ ﮔﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ.

٣

٢

١

٦٥

ﺣﺮﮐﺖ ﺧﺒﺮدار :در ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺒﺮدار اﻓﺮاد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﺢ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻫﺎ ﺟﻔﺖ و دﺳﺖ ﻫﺎ در
اﻣﺘﺪاد ﭘﺎﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻨﮓ اﻓﺰار
در ﺟﻨﮓ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ،اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ ﻓﮑﺮی و ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺧﻮد از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﺎﻳﻞ
ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺸﺮ از ﺳﻨﮓ ،ﭼﻮب ،ﺗﻴﺮ و ﮐﻤﺎن ،ﻧﻴﺰه و ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺷﺮوع و ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺎی ﮔﺮم و ﺗﻮپ و ﺗﺎﻧﮏ
رﺳﻴﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ ،زﻳﺮ درﻳﺎﻳﯽ ،ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎی دور ﺑُﺮد و… وارد ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻴﺪان ﻧﺒﺮد از زﻣﻴﻦ
ﺑﻪ درﻳﺎ و آﺳﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﮐﺮد.

٦٦

ژ ــ ٣

ﮐﻼﺷﻴﻨﮑﻒ

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻼح ﻫﺎی ﻏﻴﺮﻣﺘﻌﺎرف )ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ،ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ و ﻫﺴﺘﻪ ای( دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و در
ﻣﻮاردی از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪّ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻼح ﻫﺎ و ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺗﮑﻴﻪ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻨﮓ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ ،ﺟﻨﮓ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺟﻨﮓ ﻧﺮم و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﻣﻮﺷﮑﯽ ﻧﻴﺰ ﻳﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی دﻓﺎﻋﯽ ﻫﺮ
ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
٦٧

ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺆﻣﻦ و ﺗﻮاﻧﺎی ﻣﻴﻬﻦ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺎ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻼش ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﻤﻮده و ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎی زﻣﻴﻦ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﻮا ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﮐﻤﺘﺮ در ﻓﮑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻦ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺳﻼح اﻧﻔﺮادی ﭼﻴﺴﺖ؟
ﺳﻼح اﻧﻔﺮادی وﺳﻴﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ رزﻣﻨﺪه ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﻴﻬﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ؛
اﺳﻠﺤﻪ اﻧﻔﺮادی ﮐﻼﺷﻴﻨﮑﻒ
ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ٔ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﺳﻼح اﻧﻔﺮادی
ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ،در ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ ﺷﻤﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ﮐﻼﺷﻴﻨﮑﻒ و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﺪ.

٦٨

اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از درس ﻓﻘﻂ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻼم ،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ،ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﮐﺮدﺳﺘﺎن و ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه اﺧﺘﺼﺎص
دارد.١

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﻦ
ﻫﻤﻪ ﻣﯽ داﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻨﮕﯽ و دﻳﮕﺮ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ،ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ آوری
ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در دوران ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ،ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ
اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻨﺜﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﻳﺮا اﻧﻔﺠﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ
از ﻣﻴﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از دوران ﺟﻨﮓ ،ﻣﻴﻦ ﻫﺎی ٰ
ﺷﺪن ﻳﺎ ﻣﺠﺮوح و ﻣﻌﻠﻮل ﺷﺪن اﻓﺮاد ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﻴﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻣﻴﻦ ﻳﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر دارد ،ﻣﻴﻦ ﻫﺎ در اﻧﻮاع ،اﻧﺪازه ﻫﺎ و رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ زﻧﮓ زدﮔﯽ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎری آن از ﺑﻴﻦ
ﻧﻤﯽ رود.
١ــ از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ در اﻣﺘﺤﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﯽ آﻳﺪ.

٦٩

ﭼﺮا از ﻣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﭘﻴﺸﺮوی دﺷﻤﻦ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﻧﻬﺎ ،از ﻣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻴﻦ ﻫﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﯽ از زﻣﻴﻦ و در زﻳﺮ ﺧﺎک ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻴﺪان ﻣﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ،ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی زﻳﺎدی اﻳﻦ ﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻫﻤﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ در آن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺮات ﻣﻴﻦ آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﻳﺮا
ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر آن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی وﺟﻮد ﻣﻴﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﺮای ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻴﻦ و ﻣﻬﻤﺎت ﺟﻨﮕﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
١ــ وﺟﻮد ﭘﻮﮐﻪ ﻫﺎی ﻓﺸﻨﮓ ﻳﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﺎت
٢ــ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﻨﮕﯽ ﺳﻮﺧﺘﻪ و ﺧﺮاب ﻳﺎ ﺗﺎﻧﮏ ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪه
٣ــ رخ دادن اﻧﻔﺠﺎر در ﻫﻨﮕﺎم آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ
٤ــ وﺟﻮد ﺗﮑﻪ ﻫﺎی ﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﻨﮕﯽ
 ٥ــ وﺟﻮد ﺧﺎﮐﺮﻳﺰﻫﺎی دوران ﺟﻨﮓ
ﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
ﻣﻴﻦ ﻫﺎ در اﺛﺮ ﺣﻮادث زﻳﺮ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:
١ــ ﻋﺒﻮر اﻧﺴﺎن از روی ﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﻤﺎس ﻓﺮد ﺑﺎ ﻣﻴﻦ
٢ــ ﻋﺒﻮر ﺣﻴﻮاﻧﺎت از روی ﻣﻴﻦ
٣ــ ﺑﺮﺧﻮرد اﺟﺴﺎم ﺑﺎ ﻣﻴﻦ
٤ــ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪن ﺳﻴﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﻦ
 ٥ــ ﺣﺮارت آﺗﺸﯽ ﮐﻪ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻣﻴﻦ روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺧﻄﺮ ﻣﻴﻦ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد؟
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رخ ﻧﺪﻫﺪ ،رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
١ــ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ اﻣﻦ ﻋﺒﻮر ﻧﮑﻨﻴﺪ.
٢ــ ﺣﺘﯽ اﻻﻣﮑﺎن از راه ﻫﺎی ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ و اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﻴﺮون اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻳﺪ ،ﺑﻪ آن دﺳﺖ ﻧﺰﻧﻴﺪ.
٤ــ ﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﺑﻴﺮون آﻣﺪه از زﻳﺮ ﺧﺎک را دﺳﺘﮑﺎری ﻧﮑﻨﻴﺪ.
 ٥ــ ﺑﻪ اﺷﻴﺎء ﻣﺸﮑﻮک و ﻏﻴﺮﻋﺎدی ﻧﺰدﻳﮏ ﻧﺸﻮﻳﺪ.
 ٦ــ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ ،اﮔﺮ ﻣﻴﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻳﺪ ،ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﻴﺪ و از ﺟﺎی ﭘﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ.

٧٠

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ

ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ

٧١

اول
درس ّ

اﻫﻤﻴﺖ ﺴﺐ آﻣﺎدﮔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ
ﺿﺮورت و ّ
ﻧﻘﺸﻪ »ﺧﻄﺮ ﻟﺮزه ای« اﻳﺮان ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ.
ﺑﻪ ٔ

ﻧﻘﺸﻪ ﻓﻮق ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ را ﮐﻪ در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎی ٔ
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

٧٢

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺰرگ را ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ رخ داده اﺳﺖ ،ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ؟
٢ــ آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﭼﻨﺪ ٔ
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

آﻳﺎ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ آﻣﺎده اﻳﻢ؟
ﺑﺮﻳﺪه ﺟﺮاﻳﺪ زﻳﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺳﺆال ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻴﺪ.
ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ و ٔ

از اﺧﺒﺎر و ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎﻻ ﭼﻪ ﭘﻴﺎﻣﯽ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟ آﻳﺎ ﮐﺴﺐ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮای روﻳﺎروﻳﯽ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

٧٣

راه ﻫﺎی اﻳﻤﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ

ﺑﺸﺮ ﺑﺎ داﻧﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ زﻣﺎن دﻗﻴﻖ وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻧﻴﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ روش ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﭘﺪﻳﺪه ﻃﺒﻴﻌﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از اﻳﻦ ٔ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

درﺑﺎره راه ﻫﺎی اﻳﻤﻨﯽ ﺑﺮای آﻣﺎدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
آن ﭼﻪ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﺑﺎﻻ
ٔ
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

اراﺋﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و آﻣﺎده ﺳﺎزی اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﻫﺎی
ٔ
ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺖ.

٧٤

ﭘﺮﺳﺶ
ﺻﻔﺤﻪ  ٧٢ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻨﻤﺎی ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺎم ﭼﻬﺎر ﺷﻬﺮ از ﮐﺸﻮرﻣﺎن را ﮐﻪ
ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﺮ ﻟﺮزه ای اﻳﺮان در
ٔ
١ــ ﺑﻪ ٔ
ﻣﻨﻄﻘﻪ »ﺧﻄﺮ ﻟﺮزه ای ﺑﺎﻻ« و »ﺧﻴﻠﯽ ﺑﺎﻻ« ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
در
ٔ

٢ــ راه ﻫﺎی اﻳﻤﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.

٣ــ ﻳﮏ ﻣﻮرد از راه ﻫﺎی اﻳﻤﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴ

ﺖﺗ
ﻜﻤﻴﻠﻰ

ﺷﻤﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان در آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ ،ﭼﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ؟

٧٥

درس دوم

اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ

ﻣﺜﻠﺚ ﻓﻮق از ﺳﻪ ﺿﻠﻊ آﮔﺎﻫﯽ ،آﻣﺎدﮔﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ اﻳﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻤﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.

آﮔﺎﻫﯽ
ﭘﺪﻳﺪه زﻟﺰﻟﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻞ ،ﻫﻨﮕﺎم و ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
درﺑﺎره ٔ
ٔ

آﻣﺎدﮔﯽ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﻫﺎی اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻣﺎن ﻗﺒﻞ ،ﺣﻴﻦ و ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﮑﺎری
ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای دﺳﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻳﻤﻨﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ٔ
اﻳﻤﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ = ﻫﻤﮑﺎری  +آﻣﺎدﮔﯽ  +آﮔﺎﻫﯽ

٧٦

ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻴﺪ زﻟﺰﻟﻪ ای در ﻳﮏ ﺷﻬﺮ رخ داده اﺳﺖ .ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﯽ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ؟
ّ
ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﺷﻮرای اﻳﻤﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻟﺰﻟﻪ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای اﻳﻦ ﺑﺤﺮان آﻣﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ ،وارد ﻋﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮرای اﻳﻤﻨﯽ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ .اﻳﻦ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﭼﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﻨﺪ.
آﻳﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎی زﻳﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ؟

ﺷﻮرای اﻳﻤﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ
رﺋﻴﺲ ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ

ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻠﻢ

٧٧

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در ﭘﻴﺶ ﺑﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮔﺮوﻫﯽ اﻣﺮی ﻣﺆﺛﺮ و ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﻋﻬﺪه اﻣﺪادﮔﺮان دوره دﻳﺪه و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﻣﯽ آﻳﺪ و در ﺗﻮان
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ :اﻧﺠﺎم ﺑﺴﻴﺎری از وﻇﺎﻳﻒ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺷﻮرای اﻳﻤﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ از ٔ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮﻳﮏ از وﻇﺎﻳﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﺷﻮرای اﻳﻤﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ
اﻟﻒ( ﮔﺮوه ﺗﺪارﮐﺎت و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ
ﮔﺮوه ﺗﺪارﮐﺎت و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺑﺮﻗﺮاری دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وﻇﺎﻳﻒ ﮔﺮوه
ﺗﻬﻴﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ از ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﺪادی و درﻣﺎﻧﯽ ،آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ،ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و… ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ و آدرس
١ــ ٔ
ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺿﺮوری ﮔﺮوه ﻫﺎی دﻳﮕﺮ
٢ــ ٔ
٣ــ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن اﺳﺎﻣﯽ و ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزان )ﺑﻌﺪ از زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ از ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮد(.
٤ــ اﻳﻤﻦ ﺳﺎزی ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺣﺎل در ﻣﻮرد وﻇﺎﻳﻒ ﮔﺮوه ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻧﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ب( ﮔﺮوه ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد
ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ رﻳﺰش آوار ،ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎ و… اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺟﺎﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار
دارﻧﺪ ،ﻣﺠﺮوح ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﮔﺮوه ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺠﺮوﺣﺎن و ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وﻇﺎﻳﻒ ﮔﺮوه
١ــ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺮوﺣﺎن
٢ــ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺮوﺣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻴﻖ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ
٣ــ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران و روﺣﻴﻪ و اﻣﻴﺪ دادن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
٤ــ اﺳﮑﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان )ﺑﻪ دور از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و دﻳﻮارﻫﺎ ،ﺟﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺳﻂ ﺣﻴﺎط ﻣﺪرﺳﻪ(
پ( ﮔﺮوه ﺟﺴﺖ وﺟﻮ
ﭘﺲ از ﻫﺮ زﻟﺰﻟﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺮاب ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ،رﻳﺰش آوار و ﺣﺒﺲ ﺷﺪن اﻓﺮاد در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد
دارد .اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
٧٨

وﻇﺎﻳﻒ ﮔﺮوه
١ــ ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺠﺮوﺣﺎن و اﻓﺮاد
٢ــ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ورود اﻓﺮاد ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﻳﺪ از ورود اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﺪ(.
٣ــ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺮوﺣﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ )اﻓﺮاد اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎﻳﺪ دوره ﻫﺎی ﻫﻼل اﺣﻤﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ و اﻧﻮاع ﺣﻤﻞ ﻣﺠﺮوح را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮع ﺟﺮاﺣﺖ ﻫﺎ ﻓﺮا ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ(.
٤ــ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻧﻈﺮ ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ،ﻗﻄﻊ ﺑﺮق و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آب
ت( ﮔﺮوه آﺗﺶ ﻧﺸﺎن
ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ،اﺗﺼﺎل ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﺑﺮق و در ﻧﻬﺎﻳﺖ آﺗﺶ ﺳﻮزی وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺮوه
آﺗﺶ ﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

وﻇﺎﻳﻒ ﮔﺮوه
١ــ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ
٢ــ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻧﻈﺮ اﺣﺘﻤﺎل آﺗﺶ ﺳﻮزی
٣ــ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻧﻈﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺑﻌﺪی
)ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ،ﻧﺸﺖ ﮔﺎز و…(

اﻳﻤﻦ ﺳﺎزی ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ
ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ،ﺳﻘﻮط ،ﭘﺮﺗﺎب و اﻓﺘﺎدن ﺑﺮﺧﯽ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﺪ ،ﺑﻮﻓﻪ و ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺻﺪﻣﺎت
و ﺣ ّﺘﯽ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﺑﺮﺧﯽ روش ﻫﺎ از ﺳﻘﻮط و اﻓﺘﺎدن اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﻴﻢ.

اﮔﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،ﻣﺤﮑﻢ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮط آﻧﻬﺎ ﮐﻢ ﺗﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ؟
٧٩

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ،ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻪ ﺧﻄﺮﻫﺎﻳﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

ﺑﺎ دﻗﺖ در ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻫﺮﻳﮏ از آﻧﻬﺎ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻳﻤﻨﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ؟

١

ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز
١ــ

٢ــ

٨٠

٢

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

ﻓ

ﻌﺎﻟﻴﺖ

ﺗ
ﻜﻤﻴﻠﻰ

ﺗﻬﻴﻪ ﭼﮏ ﻟﻴﺴﺖ )ﻓﻬﺮﺳﺖ( ﻧﮑﺎت اﻳﻤﻨﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﻨﺰل ﺑﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻳﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ٔ
ﻣﺸﻮرت ﮔﺮوه اﻗﺪام ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﮐﻼس اراﺋﻪ دﻫﻴﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

ﻣﺪرﺳﻪ

ﺧﺎﻧﻪ

ﭘﺮﺳﺶ
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺷﻮرای اﻳﻤﻨﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١ــ ﻧﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎی
ٔ

٢ــ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از راه ﻫﺎی اﻳﻤﻦ ﺳﺎزی آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

٣ــ ﭼﻬﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ از وﺳﺎﻳﻞ ﺿﺮوری ﮔﺮوه آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.

٨١

درس ﺳﻮم

در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺮد؟
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ دور از ﻋﺠﻠﻪ در ﻫﻨﮕﺎم
وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدی در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﺤﻴﺢ در ﻫﻨﮕﺎم
وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ.

١

٢

٣

٤

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ،در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﭼﻪ ﺧﻄﺮﻫﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد؟ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ردﻳﻒ
١
٢
٣
٤

٨٢

ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ و آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی در آن ﻣﺤﻞ
ﮐﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ و آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی در آن ﻣﺤﻞ
ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﺟﺎﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﮑﺎن ﻫﺎی »ﻣﻨﺎﺳﺐ« و »ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ« را در ﻫﺮﻳﮏ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ:

ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ:

ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ:

ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ:

ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ:

ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ:

ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ:

ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ:

٨٣

ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ:

ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ:

ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ:

ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ:

ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ:

ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ:

ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ:

ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ:

ﭘﻨﺎه ﮔﻴﺮی ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ
١ــ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد؟ ﻫﺮﻳﮏ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺼﺎوﻳﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

٨٤

ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

ﮔﻮﺷﻪ دﻳﻮار داﺧﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﺪ) .دﻳﻮار داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺸﺖ
ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﺮای ﭘﻨﺎه ﮔﻴﺮی ﺣﺘﻤﺎً از
ٔ
آن ﻓﻀﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﺎط ،ﮐﻮﭼﻪ و ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ(.

ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

ﻧﮑﺘﻪ :راه ﭘﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﭘﻨﺎه ﮔﻴﺮی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ در زﻣﺎن وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ در آن ﻣﮑﺎن ﺑﻮدﻳﺪ ،در ﮐﻨﺎر
دﻳﻮار روی ﭘﻠﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و از ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻴﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

٨٥

ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺎه ﮔﻴﺮی ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮض ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :ﺑﻪ ﻋﻠّﺖ وﺟﻮد ﭘﺲ ﻟﺮزه ﻫﺎ ،ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺗﮑﺎن ﻫﺎی زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ و ﺑﺪون ﻫﺠﻮم ،ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﺮوﻳﺪ و در ﻣﮑﺎﻧﯽ
دور از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ،ﺗﻴﺮﻫﺎی ﭼﺮاغ ﺑﺮق و وﺳﺎﻳﻞ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ.

ﭘﺮﺳﺶ
١ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻳﺪ ٤ ،ﻣﻮرد از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ »آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه« و »ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻧﻪ« را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

٢ــ ﻓﺮض ﮐﻨﻴﺪ زﻟﺰﻟﻪ ای رخ داده اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ در ﮐﻼس درس ﻫﺴﺘﻴﺪ .ﭼﻪ ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﺮای ﭘﻨﺎه ﮔﻴﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ؟ ﭘﻨﺎه ﮔﻴﺮی
را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.

٣ــ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی »ﻣﻨﺎﺳﺐ« و »ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ« را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻴﺪ و
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ )آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ،ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ ،ﺣﻴﺎط ،راﻫﺮو و…(.

٨٦

درس ﭼﻬﺎرم

ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺮد؟
ﺑﺎ د ّﻗﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﺑﻌﺪ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاردی را ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﮐﺮد؟

١

٢

٣

٤

٥

٦

٨٧

ردﻳﻒ

ﭘﺎﺳﺦ داﻧﺶ آﻣﻮز

ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺑﺤﺚ ﮐﻼس

١
٢
٣
٤
٥
٦

ﻓ

ﻌﺎﻟﻴﺖ

ﺗ
ﻜﻤﻴﻠﻰ

ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ دادﻳﺪ ،ﻣﻮارد دﻳﮕﺮی از اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺟﺪول
ٔ

ﻧﮑﺘﻪ :ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رادﻳﻮ دﺳﺘﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻳﺪ ،آﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی
ﺿﺮوری را درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻴﺪ.

٨٨

ﮐﺘﺎب ﻧﺎﻣﻪ
ردﻳﻒ

ﻧﺎم ﮐﺘﺎب

ﻧﺎم ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه

اﻧﺘﺸﺎرات

١

ﺧﺎﻃﺮات »دا«

ﺳﻴﺪه اﻋﻈﻢ ﺣﺴﻴﻨﯽ

ﺳﻮره ﻣﻬﺮ
ٔ

٢

ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺮﺿﻴﻪ ﺣﺪﻳﺪﭼﯽ )دﺑﺎغ(

ﻣﺤﺴﻦ ﮐﺎﻇﻤﯽ

ﺳﻮره ﻣﻬﺮ
ٔ

٣

در ﮐﻤﻴﻦ ﮔﻞ ﺳﺮخ ــ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﻴﺎد ﺷﻴﺮازی

ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻮﻣﻨﯽ

ﺳﻮره ﻣﻬﺮ
ٔ

٤

ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻈﺮ ــ ﺧﺎﻃﺮات ﺷﻬﻴﺪ ﻧﻈﺮﻧﮋاد

ﻣﺼﻄﻔﯽ رﺣﻴﻤﯽ

ﺳﻮره ﻣﻬﺮ
ٔ

٥

ﺧﺎک ﻫﺎی ﻧﺮم ﮐﻮﺷﮏ ــ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺮوﻧﺴﯽ

ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺎﮐﻒ

ُﻣﻠﮏ اﻋﻈﻢ

٦

ﺟﻬﺎد

ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻄﻬﺮی

ﺻﺪرا

٧

ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺎزان ﭘﺎﻳﺪاری ــ ﺑﺴﻴﺞ در آﻳﻴﻨﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی ﻣﻘﺎم

ــ

دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی
٨

آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ

ــ

ﻋﺎﺑﺪ

٩

ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ

ﻣﻨﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺑﻴﺮوﺗﯽ

ﻣﺪرﺳﻪ

١٠

ﺳﻠﻤﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﺎودان

ﻧﺎﻫﻴﺪ ﻃﻴﺒﯽ

ﺑﻬﺸﺖ ﺑﻴﻨﺶ

١١

ﺳﺮﺑﺪاران

ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺠﺮی

ﻣﺪرﺳﻪ

١٢

اﺳﻴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ــ ﺧﺎﻃﺮات ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺿﺎزاده

ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻴﺮی

ﺳﻮره ﻣﻬﺮ
ٔ

١٣

ﺳﻔﺮ ﺳﺮخ ــ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ

ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮدی

ﻣﺮزﺑﺎﻧﺎن ﺧﻮرﺷﻴﺪ

١٤

ﭘﺎﻳﻴﺰ  ٥٩ــ ﺧﺎﻃﺮات زﻫﺮه ﺳﺘﻮده

رﻗﻴﻪ ﻣﻴﺮاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ

ﺳﻮره ﻣﻬﺮ
ٔ

١٥

ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ آﺧﺮ ــ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ راﻣﻬﺮﻣﺰی

ــ

ﺳﻮره ﻣﻬﺮ
ٔ

١٦

دوره درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ٢ــ ﺧﺎﻃﺮات ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺎﻫﻴﺪی )آزاده(

ــ

رواﻳﺖ ﻓﺘﺢ

١٧

دوره درﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ ٤ــ ﺧﺎﻃﺮات ﻣﻨﺼﻮر ﮐﺎﻇﻤﻴﺎن )آزاده(

ــ

رواﻳﺖ ﻓﺘﺢ

١٨

ﭼﻤﺮان ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﻴﺪ

ــ

رواﻳﺖ ﻓﺘﺢ

١٩

ﻣﻬﺪی ﺑﺎﮐﺮی ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﻴﺪ

ــ

رواﻳﺖ ﻓﺘﺢ

٢٠

دﻗﺎﻳﻘﯽ ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﻴﺪ

ــ

رواﻳﺖ ﻓﺘﺢ

٢١

ﮐﺎﻇﻤﯽ ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﻴﺪ

ــ

رواﻳﺖ ﻓﺘﺢ

٢٢

ﺣﻤﻴﺪ ﺑﺎﮐﺮی ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﻴﺪ

ــ

رواﻳﺖ ﻓﺘﺢ

٢٣

ﻓﮑﻮری ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﻴﺪ

ــ

رواﻳﺖ ﻓﺘﺢ

٢٤

دوران ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﻴﺪ

ــ

رواﻳﺖ ﻓﺘﺢ

٨٩

٢٥

ﻳﺎﺳﻴﻨﯽ ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﻴﺪ

ــ

رواﻳﺖ ﻓﺘﺢ

٢٦

ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﻴﺪ

ــ

رواﻳﺖ ﻓﺘﺢ

٢٧

زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﻴﺪ

ــ

رواﻳﺖ ﻓﺘﺢ

٢٨

ﻫﻤﺖ ﺑﻪ رواﻳﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻬﻴﺪ

ــ

رواﻳﺖ ﻓﺘﺢ

٢٩

ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﮐﺮی

ﺣﺒﻴﺐ ﻳﻮﺳﻒ زاده

ﻣﺪرﺳﻪ

٣٠

ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان

اﺣﻤﺪ دﻫﻘﺎن

ﻣﺪرﺳﻪ

اﺻﻐﺮ ﻓﮑﻮر

ﺳﻮره ﻣﻬﺮ ــ ﻧﺸﺮ ﺷﺎﻫﺪ
ٔ

٣٢

ﭘﺮواﻧﻪ در ﭼﺮاﻏﺎﻧﯽ ــ ﺑﺮاﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﻴﺪ ﺧﺮازی

ﻣﺮﺟﺎن ﻓﻮﻻدوﻧﺪ

ﺳﻮره ﻣﻬﺮ ــ ﻧﺸﺮ ﺷﺎﻫﺪ
ٔ

٣٣

ﭘﺮواز ﺳﻔﻴﺪ ــ ﺑﺮاﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎس ﺑﺎﺑﺎﻳﯽ

داود ﺑﺨﺘﻴﺎری

ﺳﻮره ﻣﻬﺮ ــ ﻧﺸﺮ ﺷﺎﻫﺪ
ٔ

٣٤

ﭘﺎوه ﺳﺮخ ــ ﺑﺮاﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان

داود ﺑﺨﺘﻴﺎری

ﺳﻮره ﻣﻬﺮ ــ ﻧﺸﺮ ﺷﺎﻫﺪ
ٔ

٣٥

آﻗﺎی ﺷﻬﺮدار ــ ﺑﺮاﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﻬﺪی ﺑﺎﮐﺮی

داود اﻣﻴﺮﻳﺎن

ﺳﻮره ﻣﻬﺮ ــ ﻧﺸﺮ ﺷﺎﻫﺪ
ٔ

٣٦

ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺮاری ــ ﺑﺮاﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﻴﺪ ﻫﻤﺖ

رﺣﻴﻢ ﻣﺨﺪوﻣﯽ

ﺳﻮره ﻣﻬﺮ ــ ﻧﺸﺮ ﺷﺎﻫﺪ
ٔ

٣٧

روزﻫﺎی آﺧﺮ ــ داﺳﺘﺎن دوران ﺟﻨﮓ

اﺣﻤﺪ دﻫﻘﺎن

ﺳﻮره ﻣﻬﺮ
ٔ

٣٨

داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺟﻨﮕﯽ

ﺣﺒﻴﺐ اﺣﻤﺪزاده

ﺳﻮره ﻣﻬﺮ
ٔ

٣٩

ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮔﺮای  ٢٧٠درﺟﻪ )رﻣﺎن(

اﺣﻤﺪ دﻫﻘﺎن

ﺳﻮره ﻣﻬﺮ
ٔ

٤٠

ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ

ﻣﺤﻤﺪ درودﻳﺎن

ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت

٤١

ﺧﺪا ﺑﻮد و دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻ ﻧﺒﻮد

ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان

٤٢

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻳﺮ ــ ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﻴﺎد ﺷﻴﺮازی

ﺳﺮﻫﻨﮓ اﺳﺪی

اﻳﺮان ﺳﺒﺰ

٤٣

ﺗﻮ ﮐﻪ آن ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺴﺘﯽ ــ ﺷﻬﻴﺪ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ

اﺣﻤﺪ ﺟﺒﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ

رواﻳﺖ ﻓﺘﺢ

 ٣١ﻣﺮدی ﺑﺎ ﭼﻔﻴﻪ ﺳﻔﻴﺪ ــ ﺑﺮاﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﻴﺪ ﻋﺒﺎس ﮐﺮﻳﻤﯽ

ﺟﻨﮓ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات وزارت
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ

٩٠

