فصلاول

ساول
در
ِ
پایبندی وجدانی و دینیای ،در
امروز بزرگترین مایهٔ تهدید در دنیا رژیم آمریکاست که بدون هیچ مهاری ،بدون هیچ
هر کجایی که الزم بداند ،دخالت های بیوجه میکند و دخالتهای نا   امنکننده از او سر میزند؛ آمریکا دنیا را نا   امن کرده
است .در این منطقهٔ ما ،نا   امنکننده ،رژیم صهیونیستی است که سگ زنجیری آمریکا است؛ اینها هستند که دنیا را نا   امن
کردهاند .جمهوری اسالمی دنیا را نا   امن نمی کند ،منطقه را هم نا   امن نمیکند ،ح ّتی محیط همسایگان را هم نا   امن نمیکند؛
تحمل میکند.
ح ّتی در موارد زیادی بدرفتاریهای برخی از همسایگان را هم با بزرگواری ّ
امنیت را بزرگترین نعمت الهی میداند و برای حفظ
… جمهوری اسالمی ــ هم برای خود ،هم برای دیگران ــ ّ
امنیت کشور،
امنیت خود میایستد و دفاع میکند؛ این همیشه باید آویزه ٔ گوش مسئوالن نیروهای مسلّح باشد :حفظ ّ
ّ

ِ
عمومی زندگی مردم ،چیزهایی است که بهعهدهٔ مسئوالنی است که در این زمینه ّفعالاند.
امنیت
امنیت مرزها ،حفظ ّ
حفظ ّ

مقام معظم رهبری ۱۳۹۴/۰۱/30
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امنیت

پایۀ دهم

قبل از آغاز درس ،حتماً لوح فشرده آموزشی مربوط به درس را ببینید.

!

امنیت ،دوری از هرگونه تهدید یا حمله و نیز آمادگی برای رویارویی با خطرات است .مفهوم
امنیت ،نسبی و دارای شدت و ضعف است .برای دست یابی به امنیت پایدار همواره باید سطح آن را
ارتقاء بخشید که این امر با همکاری مسئوالن و مردم محقق می شود.

فعالیت ()١

به صورت گروهی در طول یک هفته اخبار سراسری صدا و سیمای جمهوری اسالمی یا عنوان
خبرهای روزنامه های رسمی کشور را پیگیری کنید .موارد و نمونه های نا  امنی در کشورهای مختلف
را طبقه بندی و به صورت جدول زیر به کالس ارائه کنید.
ردیف

نام کشور

منبع خبر و

موارد و موضوع

سطح نا امنی

تاریخ  انتشار

نا امنی

فردی خانوادگی محلی ملی منطقه ای جهانی
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همه مردم کشور ،از جمله ما دانش آموزان در برقراری امنیت ،افزایش سطح امنیت و پایداری آن
ٔ
همه زمینه های اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی ،کشوری امن
سهیم هستیم و تالش می کنیم در ٔ
داشته باشیم.

فعالیت ()2
مقایسه کنید:

ردیف

کشور دارای امنیت پایدار

1

وضعیت اقتصادی مطلوب
(نظام تولید ،توزیع و مصرف)

2

خدمات اجتماعی مناسب
(بهداشت و سالمت ،آموزشی و رفاه اجتماعی)

3

وضعیت فرهنگی مناسب
(سبک زندگی ،هنر ،آداب و رسوم و…)

4

وضعیت خوب نظامی و امنیت اطالعات

کشور دارای امنیت ناپایدار

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

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

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

......................................................
......................................................
......................................................
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امنیت م ّلی

توانایی یک ملّت برای حفاظت از ارزش های حیاتی خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی
را امنیت ملّی می گویند .ارزش های حیاتی کشور ما شامل :حفظ ارزش های دینی و ملّی و هویت
فرهنگی حفظ سرزمین و استقالل سیاسی و اقتصادی می باشد.
سایه
امروزه جمهوری اسالمی ایران از معدود کشورهایی است که در
منطقه جنوب غرب آسیا و در ٔ
ٔ
مستحکم نیروهای مسلّح کشور احساس امنیت می کند.

فعالیت ()3
ازبکستان

قزاقستان

ترکمنستان
دریای خزر

روسیه
گرجستان
آذر بایجان ارمنستان

پاکستان

ترکیه
سوریه

جمهوری اسالمی ایران

افغانستان

دریای سیاه

لبنان

عراق

فلسطین اشغالی

اردن

فار
س

کویت

مصر

یج

بحرین

خل

قطر

دریای عمان
عمان

اقیانوس هند

دریای مدیترانه

امارات
متحده عربی

عربستان سعودی

یای

در

یمن

سرخ
اریتره

سودان

اتیوپی

صفحه بعد
نقشه ایران و کشورهای جنوب غرب آسیا توجه کنید .برای پاسخ دادن به سؤاالت
ٔ
به ٔ
تحقیق کنید.
5

1ــ کشور ما با چند کشور دیگر مرز مشترک آبی یا خاکی دارد؟ نام ببرید.

2ــ وضعیت امنیت در کشور های زیر را بررسی کنید:
پاکستان ــ افغانستان ــ عراق ــ سوریه

3ــ تحقیق کنید کشور آمریکا در چه کشورهایی (که در این نقشه دیده می شوند) ،پایگاه نظامی دارد؟

4ــ در هر کشور چند پایگاه نظامی دارد؟

5ــ پایگاه ها را روی نقشه با عالمت ستاره قرمز ٭ مشخص کنید.
6ــ به نظر شما چرا آمریکا در این کشورها پایگاه نظامی احداث کرده است؟

 7ــ دین رسمی هر کدام از کشورهای همسایه ایران چیست؟

6

بیشرت بدانید ()1

افراد و گروه های بسیاری در کشور در حال فعالیت و تالش اند تا ما در محیطی امن و به دور از
ترس ،استعدادهای خود را شکوفا سازیم و در مسیر رشد و تکامل الهی حرکت کنیم .برخی از این
افراد جان و سالمتی خود را در راه دفاع از ارزش های حیاتی کشور ایثار کرده اند.
عرصه حفاظت و برقراری امنیت کشور
مأموریت برخی از بخش های فعال در
ٔ
ردیف

یگان /واحد مسئول

موضوع مأموریت

ـ مرزبانی ناجا
ـ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران

1

حفاظت از مرزهای زمینی کشور

2

برقراری امنیت مرزهای آبی کشور (خلیج فارس ،ـ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
ـ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
دریای عمان و دریای خزر)

3

ـ قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء
حفاظت و حراست از مرزهای هوایی کشور
ـ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

ـ وزارت اطالعات
ـ پلیس اطالعات و امنیت عمومی ناجا

4

حفظ امنیت اجتماعی داخلی کشور

5

ـ سازمان پدافند غیرعامل
حفظ امنیت سایبری و حفاظت از ایران مجازی ـ پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
(پلیس فتا)

6

ـ سپاه حفاظت انصارالمهدی
حفظ امنیت پروازها ،هواپیماها و فرودگاه های
ـ سپاه پاسداران انقالب اسالمی
کشور
ـ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
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آرم /نشان

صلح

پیامبر گرامی اسالم از سوی خداوند پیام آور صلح و رحمت است و جمهوری اسالمی ایران با
همه کشورهایی است که
الهام ازآیات قرآن و رفتار و گفتار پیامبر اسالم خواستار دوستی و ارتباط با ٔ
به حقوق دیگران تجاوز نمی کنند ،خوی استعمارگری ندارند و در امور داخلی سایر کشورها دخالت
همه کشورها به این اصول ،امنیت جهانی به وجود می آید و بین کشورها
نمی کنند .در صورت پایبندی ٔ
دوستی و آرامش برقرار خواهد شد.

تهدید

دانش آموزان عزیز! بخشی از سیاست های دفاعی کشور ما در برابر تهدیدات دشمن توسط رهبر
مشاهده فیلم
معظم انقالب در تاریخ  1390/8/19در دانشگاه امام علی بیان شده است .ضمن
ٔ
صفحه بعد را انجام دهید:
مربوط در کالس ،فعالیت
ٔ
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فعالیت ()4

جدول زیر را کامل کنید:
ردیف

موضوع

1

جنگ و تجاوز

2

تهدید

3

پاسخ در برابر
تعرض

پایۀ دهم

فیلم شماره  1درس  1را ببینید.

!

سیاست کلی جمهوری اسالمی ایران توسط رهبر معظم انقالب
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
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حفاظت از اطالعات کشور

امروزه دشمنان از هر راهی برای تحت فشار قرار دادن کشور ما استفاده می کنند؛ بعضی از
این شیوه ها عبارت اند از :فتنه انگیزی ،ایجاد تفرقه بین مردم و مسئوالن ،دست یابی به شبکه های
اطالعاتی ،جذب نخبگان و تحریم های اقتصادی؛ که با رهبری حکیمانه و هوشیاری مردم ،یکی پس
از دیگری نقش بر آب می شوند.
وظیفه اسالمی
در این میان رازداری ،حفاظت از اطالعات و مسائل نظامی و غیرنظامی کشور
ٔ
و انسانی هر ایرانی است .اطالعات نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی ما دارد؛ حفاظت از آن
ضروری و یکی از عوامل مهم در حفظ امنیت کشور است.

بیشرت بدانید ()2

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

موضوع مأموریت

شرح مأموریت

1

حفاظت گفتار

رازداری ،سکوت ،کم حرفی ،تفکر قبل از سخن گفتن ،کلی گویی ،ساده زیستی
و گمنامی

2

حفاظت اسناد

جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اسناد ،جلوگیری از افشا ،جعل و انهدام
اسناد ،محافظت از اسناد مکتوب ،فیلم ،نوارهای صوتی ،عکس ها ،نقشه ها،
لوح فشرده و حافظه های جانبی و سیار

3

حفاظت سالح،
تجهیزات و مهمات

4

حفاظت فیزیکی

شناسایی و کنترل ورود و خروج اشخاص و وسائل به اماکن و تأسیسات به
منظور جلوگیری از تعرض ،سرقت و آتش سوزی و …

5

حفاظت مخابرات

حفظ امنیت انتقال پیام ،جلوگیری از شنود ،جاسوسی تلفنی ،نقطه یابی به
کمک تلفن همراه ،اختالل و قطع ارتباط مخابراتی

مقابله با تهدیدات طبیعی مهمات مثل رطوبت ،نور ،حرارت و … ،مقابله با

تهدیدات مصنوعی مثل سرقت سالح ،خراب کاری ،انفجار ،واگذاری سالح
به افراد غیر مجاز

10

سدوم
در
«در نظام های مادی ،اقتدار متکی به پایه های قدرت مادی است؛ به پول،
به سالح ،به تبلیغات فریبکارانه ،هرجا الزم باشد مزورانه و منافقانه.اما در
الگوی اسالمی و معنوی این اقتدار در درجه اول متکی به عامل معنوی و
ارزش معنوی و الهی است .متکی است به ایمان ،متکی است به اعتماد به
خدای متعال ،متکی است به تالش مخلصانه در راه آرمان های بلند و واال»...
مقام معظم رهبری 89/8/19
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اقتدار دفاعی

پایۀ دهم

فیلم شماره  1درس  2را ببینید.

دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است   .

!
(مقام معظم رهبری)

درهشت سال دفاع مقدس با توجه به تحریم همهجانبه از امکانات مناسب موشکی
برخوردار نبودیم و هیچ کشوری به ما حتی یک موشک هم نمیفروخت .پس از تالش های
بسیار با رهنمودهای فرماندهی کل قوا و پشتیبانی فرماندهان نیروهای مسلح ،شهید حسن
طهرانی مقدم با کمک تعدادی از رزمندگان جوان با ایمان و خالق در پاسخ به حملههای
هوایی و موشکی دشمن اولین موشک را در اسفند  1363به سرزمین دشمن پرتاب کردند تا
از ایران اسالمی دفاع کنند .تالش فرزندان هوشمند این مرز و بوم در این عرصه چنان ابهتی
ایجاد کرده که موجب ترس دشمنان و بازدارندگی متجاوزان از هر گونه اقدام علیه تمامیت
ارضی کشور ما شده است.
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پایۀ دهم

فیلم شماره  2درس  2را ببینید.

فعالیت ()1

!

فیلم شماره ( )٢را در گروه کالسی خود تحلیل و بررسی کنید و سپس به سؤال زیر پاسخ
دهید.
به نظر شما برای افزایش توان و قدرت ایستادگی مؤثر و موفق در برابر تهاجم دشمن چه
اقداماتی باید انجام دهیم؟
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

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

اقتصادقوی و مقاوم

علم پیشرفته و روزافزون

حفظ روحیه انقالبی گری
به خصوص درجوان ها

پایۀ دهم

فیلم شماره  3درس  2را ببینید.
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فعالیت ()2

خداوند می فرماید:
«شما در مقام مبارزه با آن کافران ،خود را مهیا کنید تا آن حد که بتوانید از آذوقه ،تسلیحات،
آالت جنگی و اسبان سواری برای تهدید و ترساندن دشمنان خدا و خودتان کامال ً فراهم سازید»...
(آیه  60سوره انفال)
با توجه به این آیه چرا قرآن بر اقتدار نظامی و تدارک امکانات و تجهیزات رزم تأکید
دارد؟ در کالس گفت وگو کنید.

فعالیت ()3

باره هریک از منابع اقتدار چند نمونه ذکر کنید.
در ٔ

ردیف نوع اقتدار
1

نظامی

2

سیاسی

3

اقتصادی

4

علمی و
فناوری

5

فرهنگی

نمونه ها

ساخت سامانه های موشکی و فضایی

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

مردم ساالری دینی

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

تولید محصوالت کشاورزی

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

سلول های بنیادین

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

فرهنگ عاشورایی

...............................................................................
...............................................................................
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فرماندهی کل قوا

ماده  4اصل  110قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسالمی
طبق ٔ
ایران ،فرماندهی کل نیرو های مسلح است .هشت سال حضور پر شور مردم ایران در صحنه های
عامه
دفاع مقدس نشان
دهنده این واقعیت است که رهبری جمهوری اسالمی ایران دارای مقبولیت ٔ
ٔ
مردم است و در واقع فرماندهی معظم کل قوا فقط ،فرمانده نیروهای مسلح نظامی و انتظامی نیست
بلکه همه اقشار مردم را در برمی گیرد و این مظهر اقتدار کشور ایران است.
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فعالیت ()4

با مراجعه به منابع معتبر نمودار زیر را کامل کنید.

فرماندهی کل قوا
  ستاد کل نیروهای مسلح                 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

فرماندهی کل ارتش جمهوری اسالمی       فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی       فرماندهی کل نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
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فعالیت ()5
٭ تأکیدات فرماندهی کل قوا برای ارتقا و اقتدار دفاعی در نیروهای مسلح کشور را به
صورت گروهی بررسی کنید و در قالب گزارش به کالس ارائه نمایید.

   اقتدار فرهنگی
فرهنگ هرجامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل میدهد .
فرهنگ یک جامعه اساس هویت آن جامعه است.

امام خمینی
مقام معظم رهبری

با ارزش ترین نوع اقتدار ،اقتدار در حوزه فرهنگ است؛ زیرا از یک طرف اقتدار فرهنگی زمینه
اقتدار در سایر بخش ها را فراهم می کند و از طرف دیگر فرهنگی که بر ارزش های الهی استوار باشد؛ در
مواجهه منطقی با سایر فرهنگ ها هیچگاه احساس ناتوانی نمی کند.
ٔ
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فعالیت ()6

این سؤال را بررسی و پاسخ آن را به کالس ارائه کنید:
چرا آمریکا و هم پیمانان اروپایی اش با سرمایه گذاری هنگفت همواره تالش می کنند هویت
و فرهنگ خود را برتر جلوه دهند و به دیگرکشورها تحمیل نمایند؟
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

سرزمین پهناور ایران با بیش از  5تا  ٧هزار سال قدمت تاریخی ،یکی از تمدن های فرهنگی
بزرگ در جهان محسوب می شود .با ورود اسالم ناب محمدی   به ایران ،هویت ایرانی به صورت
بخشی از هویت اجتماعی جهان اسالم در آمد .پیروزی انقالب اسالمی موجب ظهور هویت جدیدی
برای مردم ایران شد؛ هویتی انقالبی که خواستار تشکیل نظامی مستقل بر اساس تعالیم اسالم بود .در
حال حاضر هویت انقالبی ملت ایران به عنوان یک قطب فرهنگی نوین با تأثیر در فطرت تمامی انسان ها
موجب بیداری اسالمی در جهان شده است.
فرهنگ :به مجموعه آداب ،رسوم ،سنت ها ،دانش ،ادب ،معرفت ،تعلیم و تربیت و آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت گفته می شود.
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دستاوردهای دفاعی
هدف اصلی از تولید سالح در جمهوری اسالمی ایران دفاع و مقابله با دشمنان زورگوست.

مقام معظم رهبری

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

فعالیت ()٧

تولید تجهیزات دفاعی توسط متخصصان ایرانی چه تأثیری در تعامالت سیاسی ما در جهان دارد؟
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

بیشرت بدانید ()1
نمونه هایی از تولیدات داخلی که مظهر اقتدار دفاعی میهن عزیز ما هستند:

ناوشکن جماران
کشــتی جنگــی ســاخت ایــران کــه بــه موشــک هــای ضــد کشــتی ،ســطح بــه هــوا ،اژدرانــداز،
تــوپ پدافنــدی ،ابــزار ناوبــری الکترونیکــی نویــن و امکانــات جنــگ الکترونیــک مجهــز اســت.
19

هواپیمای قاهر
پیشرفته کامال ً بومی
جنگنده شکاری از فناوریهای بسیار پیچیده و
این هواپیمای
ٔ
ٔ
برخوردار است.

ماهواره بر سیمرغ
ماهواره 150ــ 100کیلوگرمی در
سیمرغ ،ماهواره بری است که برای قرار دادن یک
ٔ
مدار 500کیلومتری زمین به کار می رود.
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فعالیت ()8

با استفاده از منابع معتبر (مانند سایت وزارت دفاع و…) یکی از تولیدات داخلی معرفی
درباره قابلیت های آن تحقیق کنید.
شده در این درس یا موارد دیگری را به دلخواه انتخاب و
ٔ

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
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سسوم
در
«واقعاً امام انسان عجیبی بود .اصال ً پیدایش و وجود این انسان
تفضل الهی بود.
با آن ابعاد ،هیچ قابل تحلیل نیست؛ جز اینکه بگویم ّ
قافله عظیم بشری
خدای متعال برای اینکه چرخشی در تاریخ و در حرکت ٔ
به وجود بیاید ،دستی باید از غیب ظاهر می شد؛ این دست را ظاهر کرد».

مقام معظم رهبری 69/3/١

22
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انقالب اسالمی

انقالب در لغت به معنای زیر و رو شدن است .فالسفه انقالب را این گونه معرفی می کنند
که ذات و ماهیت یک شیء لزوماً عوض شده باشد.
از نگاه جامعه شناسان انقالب به معنای دگرگون شدن است و ……
انقالب اسالمی ایران پدیده ای نوظهور در قرن حاضر است که به رهبری امام خمینی
تحولی شگرف در ایران ،منطقه و جهان پدید آورد.

فعالیت ()1
ــ سوابق مبارزاتی و شخصیت سیاسی امام خمینی را در کالس تحلیل و بررسی کنید.
ــ مفهوم شعار استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی را در گروه به بحث بگذارید و نتایج
آن را بنویسید:
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
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استقرار نظام جمهوری اسالمی

یاری و امداد الهی در دوران انقالب اسالمی و پس از استقرار نظام جمهوری اسالمی با
بسیج ملت خداجوی ایران و رهبری قاطعانه و خردمندانه امام خمینی توأم شد:
اگر خدا را یاری کنید؛ شما را یاری می کنیم و ثابت قدم می گردانیم.

سوره محمد

آیه 7

همانا که خداوند در سرنوشت یک قوم تحول ایجاد نمی کند مگر آنکه خودشان آغازگر
سوره رعد آیه 11
تحول و دگرگونی باشند.
پیروزی انقالب اسالمی ،موفقیت در دفاع مقدس ،نجات مستضعفین ،بیداری اسالمی
و  … نعمت هایی معنوی است که مزد و پاداش الهی برای ملت ایران بود .اما باید مراقب باشیم
تا قدر نعمت های الهی را بدانیم و از سرنوشت قوم بنی اسرائیل که به علت ناشکری دچار عذاب
طوالنی مدت گردیدند عبرت بگیریم.
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فعالیت ()2

١ــ با رعایت عدالت و منطق نکات مثبت انقالب اسالمی ایران را از آغاز تا کنون بررسی
کنید.
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

٢ــ نقاط ضعف نظام جمهوری اسالمی درحال حاضر چیست؟ راهکار شما برای برون رفت
از این مشکالت چیست؟
ردیف
1

2

3

4

5

راهکارهای پیشنهادی

نقاط ضعف و مشکالت

..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
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پایۀ دهم

فیلم شماره  1درس  3را ببینید.

بسیج

!

درفرهنگ نامه های فارسی معنا و مفهوم بسیج عبارت است
آماده سفر
از :ساز و برگ جنگ ،آمادگی نیروی انتظامی،
ٔ
شدن ،تهیه تجهیزات و … .

از مؤمنان مردانی هستند که به پیمان خویش با خدا وفا کردند ،بعضی برسر پیمان خود جان
باختند و برخی دیگر چشم به راه اند و عهد و پیمانشان را دگرگون نکرده اند.

سوره احزاب آیه ٢٣

«بسیج
شجره طیبه 1و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت
ٔ
مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که
یقین و حدیث عشق می دهد .بسیج
ٔ
2
پیروانش بر گلدسته های رفیع آن ،اذان شهادت و رشادت سروده اند .بسیج میقات پابرهنگان و
3
معراج
اندیشه پاک اسالمی است که تربیت یافتگان آن نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند».
ٔ
امام خمینی

انتخاب بسیجی نمونه:
محله ما انسانی منحصر
عموحاجی در پایگاه بسیج ٔ
به فرد بود .مبارزه در دوران پیروزی انقالب اسالمی
از این بسیجی جانباز دفاع مقدس ،بزرگ مردی سرد و
گرم چشیده ساخته بود .عموحاجی از مال دنیا یک خانه
و یک اتومبیل معمولی داشت؛ اما اعتبار و شأن او در
جامعه ،محل و نزد بزرگان بسیار باال بود.
شجره طیبه :درخت پاکی ها (که هرچیز پاکی را شامل می شود).
1ــ
ٔ
2ــ میقات :محل احرام بستن حاجیان
3ــ معراج :محل عروج و صعود
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بعضی از شب ها پس از مراسم دعای
کمیل که در منازل شهدا برگزار می شد ،او
را دوره می کردیم تا برای ما از خاطراتش
بگوید .یکی از این شب ها در راه بازگشت
به پایگاه بسیج مسجد محله ،موضوع
انتخاب بسیجی نمونه پایگاه ها مطرح شد،
همه بچه ها بدون تردید گفتند :عموحاجی
ٔ

یعنی بسیجی نمونه .سعید فرمانده پایگاه گفت :بهتر است به پایگاه که رسیدیم ،این بحث را ادامه دهیم.
شرمنده محبت های
همه بچه ها تشکر کرد و گفت« :من به اندازه کافی
در
جلسه پایگاه ،عموحاجی از ٔ
ٔ
ٔ
شما هستم .بهتر است جوان ترها را انتخاب و تشویق کنید ».سپس فرمانده پایگاه رو به عموحاجی کرد
و گفت« :حاج آقا! شما الگوی بچه ها هستید و رأی به جناب عالی دلیل و منطق دارد ».ایشان از
حاضران خواستند هرکدام یکی از خصوصیات اخالقی و رفتاری «عموحاجی» را بیان کنند.

بیشرت بدانید ()١

اغلب بچه های بسیج محله به نکات جالب و ارزشمندی اشاره کردند که ای
همه ما به آنها توجه کنیم:
کاش در شرایط فعلی ٔ
احمد :ایمان به خدا؛ او هیچ  گاه خدا را فراموش نمیکند .در طول روز با
وضوست و در اغلب موارد ذکر میگوید.
عالقه قلبی به قرآن دارد و از هر فرصتی
بهنام :قرائت قرآن و دعا؛ عموحاجی ٔ
برای قرائت قرآن ،دعاهای کوتاه ،زیارت عاشورا ،دعای فرج و سایر ذکرها استفاده
میکند.
محمدرضا :ایثار و ازخود گذشتگی؛ عموحاجی با وجود آثار جراحت و
ترکشهای خمپاره در بدنش مانند یک جوان سالم فعالیت و جنبوجوش دارد .او
میگوید :باید در این دنیا سختی بکشیم تا در آخرت خجالتزده نشویم.
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مجید :خوش اخالقی؛ او خیلی مهربان است و لبخند از لبانش محو نمیشود.
به کودکان و بزرگان توجه خاص دارد و اعضای خانوادهاش بیش از حد دوستش
دارند.
داوود :انقالبی و والیی؛ عموحاجی عاشق امام خمینی  ،و رهبر عزیز
است .او همواره میگوید :اشتباه و کوتاهی برخی از افراد را به پای رهبر و نظام
نگذاریم .باید قدر جمهوری اسالمی را بدانیم .عمو مردی شجاع و ظلمستیز است و
در برابر ظالمان سکوت نمیکند.
محمدمهدی :عشق به شهدا؛ عالقهاش به شهدا عجیب است .او مشتری پر و
پا قرص گلزار شهدا و مراسم بزرگداشت شهیدان است .همیشه از خاطرات آنان برای
ما میگوید و چشمانش پر از اشک میشود .او هنوز آرزوی شهادت دارد.
وحید :قناعت و سادهزیستی؛ عموحاجی فردی آراسته ،تمیز و در عین حال
ساده است .وی در زندگی شخصی و اجتماعی اهل تجمل نیست و بخشهایی
الزمه زندگی میداند و همه را به صبر و
از درآمدش را انفاق میکند .مشکالت را ٔ
خودسازی دعوت میکند.
سامان :نیکوکاری؛ بین مردم صلح و آشتی برقرار میکند و به خانوادههای
محروم رسیدگی میکند .هرچند در امور خیرخواهانه پیش قدم است؛ اما از کسی
توقع جبران ندارد.
…… بچه های بسیج محل در گفت وگوهای آن شب به موارد دیگری از
برازندگی ها و خصوصیات شخصیتی عموحاجی پرداختند که برای شما خالی از لطف نیست:
در برخی از روزهای هفته روزه می گیرد؛ نمازش را معموال ً اول وقت می خواند ،میان حرف
دیگران حرف نمی زند؛ به سفرهای زیارتی و اردوی راهیان نور عالقه دارد؛ به خاطر جانبازی اش از
نظام طلبکار نیست ،بیش از مدرک تحصیلی اش سواد و شعور دارد و ……
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بسیج مردمی منحصر به ایران نیست .در کشورهای مختلف جهان «بسیج مردمی» با اسم و
ویژگی های متفاوت نقش بسزایی در آزادی و آبادانی آن کشورها دارد.

فعالیت () ٣

درباره بسیج یکی از کشورها تحقیق و
با انتخاب گروه  ٣نفری و با هماهنگی دبیر محترم
ٔ
روزنامه دیواری ارائه دهید:
بررسی کنید و نتایج را در قالب پرده نگار ،مقاله ،نماهنگ یا
ٔ
١ــ بسیج ملی در سوئیس
٢ــ ارتش آزادی بخش چین
٣ــ بسیج در لبنان و فلسطین (ترجیحاً حزب الله لبنان و حماس فلسطین)
٤ــ بسیج در عراق (در مبارزه با گروهک های تکفیری)
  ٥ــ بسیج در سوریه (در مبارزه با گروهک های تکفیری)
٦ــ بسیج در یکی از کشورهای آمریکای التین (نیکاراگوئه ،شیلی ،اکوادور ،کوبا،
مکزیک ،ونزوئال ،بولیوی)
7ــ بسیج مردمی در یمن

سازمان بسیج مستضعفین

انقالب اسالمی در  ٢٢بهمن ماه سال  ١٣٥٧به پیروزی
رسید و با رأی مردم در همه پُرسی سراسری  ١٢فروردین
 ١٣٥٨حکومت جمهوری اسالمی در ایران مستقر شد.
مدیریت نیروهای مردمی انقالب با امام خمینی (ره) بود؛ بنابراین
ایشان با تدبیری آگاهانه و آینده نگر در پنجم آذر ماه ١٣٥٨
(یعنی حدود  ١٠ماه پس از پیروزی انقالب اسالمی) فرمان
تشکیل بسیج مستضعفین را صادر فرمودند .اوج حماسه های
بسیج در دوران هشت سال دفاع مقدس بود.
البته بسیج منحصر به زمان و مکان خاص نیست و در طول
دوران حکومت جمهوری اسالمی بازوی توانای کشور بوده
و هست.
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بیشرت بدانید ()2

بسیج نهادی است تحت فرماندهی مقام معظم رهبری که هدف آن نگهبانی از انقالب اسالمی و
بنیه دفاعی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح
دستاوردهای آن ،جهاد در راه خدا ،تقویت کامل ٔ
و همچنین کمک به مردم هنگام بروز حوادث غیرمترقبه است.

«از اساسنامۀ بسیج مستضعفین»

الگو و شاخص بسیج در زمان حاضر

رهبر معظم انقالب اسالمی بهترین الگوی بسیجیان است .او که با تحمل شکنجه های رژیم شاه
حادثه ترور بعد از پیروزی انقالب اسالمی) و حضور مؤثر و مستمرش
ناحیه دست (در
ٔ
و جانبازی از ٔ
چفیه رزمندگی را بردوش دارد و در خط مقدم علیه آمریکا و استکبار
در دوران دفاع مقدس ،همواره ٔ
جهانی می رزمد و می خروشد.

فعالیت ()٤
با مشورت مسئول بسیج دانش آموزی مدرسه و سایر افراد مطلع مهم ترین وظایف سازمان
بسیج دانش آموزی را بنویسید.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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برخی از طرح های سازمان بسیج دانش آموزی:

31

چهارم
درس
«...انسان در دوران دفاع مقدس ،گاهى آن قدر داوطلبان جوان را
مى دید که چشم انسان از کثرت جمعیت ،سیاهى مى رفت و از شور و شوقى که
اینها داشتند براى اینکه به خطوط مقدم دفاعى بروند و از استقالل کشور در
مقابل تهاجم نظامى ــ دشمن ــ دفاع کنند»...
      مقام معظم رهبری 1386/02/19
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پایۀ دهم

فیلم شماره  1درس  4راببینید.

!

اگردشمن به شما حمله کند و آمادگی نداشته باشید ،چه میکنید؟

جانانه
در بخشی از فیلم سینمایی آژانس شیشه ای ،بازیگر نقش «حاج کاظم» با اشاره به حمله غول و دفاع ٔ
جوانان به نکاتی جالب اشاره میکند .پس از مشاهده این بخش از فیلم به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
پایۀ دهم

فیلم شمارۀ  2درس  4راببینید.

!

فعالیت ()١

1ــ منظور از جشن و شادی چه بود؟
...............................................................................

2ــ غول با چه اهدافی به کشور ما حمله کرد؟ جوانان و نوجوانان چگونه دست و پای او را قطع
کردند؟ (نمایش فیلم)3
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

3ــ پیر مراد چه کسی بود و توصیه های او در مورد دانش آموزان رزمنده آن زمان چه بوده است؟
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

4ــ با چند جوان و نوجوان آن زمان مصاحبه کرده و نتیجه را در کالس ارائه کنید.
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دفاع همه جانبه

با حمله غافلگیرانه رژیم بعثی عراق ،جوانان و نوجوانان این مرز و بوم از جمله دانش آموزان
شجاع به همراه بزرگ تر ها با دل کندن از لذت ها و جاذبه های مادی دنیا وارد کارزار و آزمایشی بزرگ
شدند و با حضور در جبهه ها غیرت اسالمی و ایرانی خود را به نمایش گذاشتند.
شهرهای کشورمان از حمالت هوایی و موشکی دشمن در امان نبود و گاه و بی گاه صدای
آژیر خطر در اغلب شهرها به گوش می رسید؛ اما مردم و جوانان داوطلب همگام با نیروهای مسلح و
جهادسازندگی با روحیه بسیجی ،انگیزه الهی ،تالش و ایستادگی ،توانستند بخش وسیعی از پیشروی
نیروهای دشمن را مهار کنند.
پایۀ دهم

فیلم شماره  ٤ ،٣و  ٥درس  4راببینید.

!

فعالیت ()2

چهره شهرها را
با هرعملیات موفق رزمندگان اسالم ،طنین آهنگ حماسی پیروزی در صدا و سیما،
ٔ
دگرگون می کرد و مردم منتظر خبرهای موفقیت رزمندگان اسالم می شدند( .نوای پیروزی و آزادسازی
خونین شهر را در عملیات بزرگ الی بیت المقدس بشنوید):

پایۀ دهم

فیلم شماره  6درس  4راببینید.

34

!

فعالیت ()2

درباره چگونگی جذب ،آموزش و اعزام نیروهای بسیجی در دوران دفاع مقدس
1ــ
ٔ
تحقیق کنید و نتیجه را در کالس گزارش دهید
2ــ سبک زندگی ،تحمل خطرات و سختی های زمان جنگ را توصیف کنید و به بحث
بگذارید.
پایۀ دهم

فیلم شماره  7درس  4راببینید.

!

3ــ کشورهای محرک و حامی حکومت صدام را نام ببرید و اهداف آنها را بررسی کنید.
4ــ نقش سازمان های بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل در برخورد با جنگ
تحمیلی را به صورت گروهی مطالعه کنید .نتیجه را به کالس ارائه دهید.
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فعالیت ()3

با مراجعه به منابع معتبر جدول زیر را کامل کنید.
رديف

مراحل دفاع مقدس

1

هجوم سراسری دشمن

2

مقاومت و تثبيت متجاوز

3

بيرون راندن دشمن

4

تعقيب و تنبيه متجاوز

شرح مختصر
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

5

پايان جنگ و پذيرش
قطعنامه

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
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بهره گیری از تجربه های دوران دفاع مقدس

دوران پرافتخار دفاع مقدس با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده که باید عبرت ها و آموزه های
آن در تداوم انقالب اسالمی برای نسل امروز و فردا به یادگار بماند.
توکل به خدا ،خودباوری ،اعتماد به نیرو های داخلی ،ایستادگی در برابر دشمن با دست خالی و
آموزنده دفاع مقدس است.
تحریم شدید اقتصادی از جمله تجربه های
ٔ

فعالیت ()4

با مراجعه به اسناد ،مدارک ،سایت ها و وبالگ ها و نیز مصاحبه با رزمندگان دوران
دفاع مقدس سایر آموزه ها و عبرت های آن دوران را فهرست کنید و به بحث بگذارید.

دفاع ،همچنان باقی است
ساله ماست»...
« ...اسالم خواهی مردم در کل جهان از جنگ هشت ٔ
امام خمینی

ــ اسفند 1367

« ...امروز در کشورهای اسالمی ،علیه دیکتاتوری های وابسته قیام شده است.
این مقدمه ای است برای قیام علیه دیکتاتوری جهانی و دیکتاتوری بین المللی که عبارت
شبکه فاسد و خبیث صهیونیستی و قدرت های استکباری» ...
است از ٔ

مقام معظم رهبری

یکی از دستاوردهای دوران دفاع مقدس ایجاد الگوی خودباوری و اعتماد به نفس برای
آزاده جهان بود که موجب بیداری و قیام آنان علیه حکومت های فاسد و
کشورهای اسالمی و مردم ٔ
دست نشانده شده است.
صهیونیسم و استکبار جهانی با شیوه های سخت و نرم در برابر حرکت های مردمی مقابله
استفاده ابزاری از دین با تعاریف جدیدی از اسالم و مذهب و ایجاد گروه های تکفیری از
می کند.
ٔ
جمله این فتنه هاست.
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شهید حاج حسین همدانی
مستشار ارشد سپاه پاسداران انقالب اسالمی

شهیدمجتبیذوالفقارنسب
فرمانده تکاوران ارتش جمهوری اسالمی

شهید محمدرضا دهقان
دانشجو و طلبه بسیجی

شهید مصطفی بدرالدین
از حزباهلل لبنان

شهید علیرضا توسلی (ابوحامد)
ازتیپ فاطمیون افغانستان
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فعالیت ()5

فعالیت های مدافعان حرم در عراق و سوریه را بررسی کنید و ارتباط عملکرد آنان
با دوران دفاع مقدس را در گروه به بحث بگذارید.

فرهنگ ایثار و شهادت
ِ
ِ ِ ِ
ِ
دون
صبْ َغ َة اللّه َو َم ْن َأ ْح َس ُن م َن اللّه صبْ َغ ًة َون َ ْح ُن ل َ ُه َع ِاب َ
این رنگ خداست و رنگ چه کسی از رنگ خدا بهتر است؟ ما پرستندگان او هستیم.
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مقام معظم رهبری میفرمایند:
«…کاری کنید که شهدا ،رنگ ثابت زندگی مردم بشوند…»

روزانه ما شامل
مجموعه فعالیتهای
اگر
ٔ
ٔ
دیدن ،خوردن ،خوابیدن ،تصمیمگیری ،مشورت،
خندیدن ،گریه ،راه رفتن ،مطالعه ،فکر ،نوشتن
همه این فعالیتها با رنگ شهدا گره
و ...باشد و ٔ
بخورد ،چه اتفاقیمیافتد؟
تعلق نداشتن به لذت های مادی دنیا ،غیرت،
سلحشوری و گام نهادن در مسیر رضای خداوند،
جلوه هایی زیبا از فرهنگ ایثار و شهادت است.
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شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس با
قدرت ایمان و یاری خداوند به پیروزی رسیدند
و به کسانی که راهشان را ادامه دهند ،یاری
می رسانند .شهید دوست خداست و دوستی با
او دوستی باخداست.
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پنجم
درس
کشور ما به مدت هشت سال درگیر جنگ تحمیلی و ناخواسته ای با حکومت بعثی
صدام در عراق بوده است .از این جنگ طوالنی مدت ،آثار متعددی در قالب
جاذبه گردشگری یکی از
مناطق جنگی و یادمانها به جای مانده است که عالوهبر
ٔ
مهمترین میراثهای ملی و معنوی کشور محسوب می شود .این جاذبهها ساالنه
گردشگران زیادی را با اهداف و دیدگاههای مختلف به طرف خود جذب میکنند.
داوطلبانه
ش آموزان هستند .بازدید
یکی از گروههای زائر مناطق جنگی ،دان 
ٔ
دانش آموزان از مناطق جنگی با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و وزارت
آموزش و پرورش در قالب کاروانهای راهیان نور انجام میگیرد.

41

پایۀ دهم

قبل از آغاز درس ،حتماً لوح فشرده آموزشی مربوط به درس را ببینید.

داستان آشنایی من با مجید

سالم؛ من از دوستان مجیدم .ما با یکدیگر همسایه ،بچه محل
و هم مدرسهای بودیم .مجید را از دوران کودکی میشناختم.
او در خانوادهای کشاورز دیده به جهان گشود و از کودکی
عالقه زیادی به مسجد و مسائل دینی داشت .در مدرسه
ٔ
همواره از دانشآموزان درسخوان ،مرتّب و منظم بود .از
ویژگیهای شاخص او راستگویی بود؛ بهگونهای که بچهها به
او لقب «درستکار» داده بودند .به مادیات ،لباس و خوراک
اهمیت زیادی نمیداد.
در زمان انقالب ،ما  13ساله بودیم و همراه دیگر
مبارزان با شرکت در تظاهرات و پخش اعالمیههای
حس مبارزهطلبی،
امامخمینی در آگاهی مردم و ایجاد ّ
اقدام میکردیم .دانشآموز سال سوم دبیرستان در رشته
ریاضی بودیم که توسط ستاد جنگهای نامنظم دکتر چمران
برای دفاع از کشور به اهواز اعزام شدیم .مجید در جبهه،
نمونه یک انسان کامل بود و من سعی میکردم در حد و
ٔ
اندازه او باشم .او در ماه رمضان و گرمای تابستان با زبان
ٔ
روزه به پاسداری میپرداخت و چنان مورد اعتماد اطرافیان
بود که به عنوان بیسیمچی گردان انتخاب شد .سرانجام
محاصره
آستانه عملیات شکستن
در شهریور 1360در
ٔ
ٔ
آبادان ،مورد اصابت مستقیم گلوله بعثیان قرار گرفت و
در  16سالگی به مقام رفیع شهادت نائل شد .بعدها من در
وصیتنامهاش جملهای را دیدم که شاید برای شما هم جالب
باشد:
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شهید مرحمت باال زاده

شهید حسینعلی عالی

شهید احمد رضا عباسی

!

در هرکاری به خدا توکّل کنید و نماز اول وقت را به پا دارید ،محیط گرم و صمیمی خانواده را
به هیچ قیمتی از دست ندهید و با همه با اخالق خوش اسالمی رفتار کنید.
پایه دهم درس
اکنون که با مجید آشنا شدید ،من کارمندی  50ساله ام و فرزندم حسین در ٔ
می خواند .او سعی کرده الگوی زندگی اش مجید و همرزمان او باشند .حسین می گوید« :بابا! ما اگر
بتوانیم همین دو خط از وصیت آقا مجید را انجام دهیم در دنیا و آخرت خوشبخت می شویم! بابا اگر
اجازه دهید بازدید کننده های وبالگم را هم با مجید آشنا کنم و مطالبتان را انتشار بدهم ».من هم گفتم:
بسیار خوب؛ البته حق و حقوق پدید آورنده محفوظ باشد!

فعالیت ()1

شــما نیــز یکــی از دانشآمــوزان شــهید در محلــه ،روســتا یــا شــهر خودتــان را معرفــی
کنیــد تــا دیگــران بــا او آشــنا شــوند.
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فعالیت ()2

ادامه جنگ با دالوران ایرانی به
در دوران دفاع مقدس ،رژیم بعثی حاکم بر عراق که از ٔ
حمله موشکی به منازل مسکونی و غیرنظامیان را آغاز کرد .در
ستوه آمده بود؛ جنگ شهر ها و ٔ
این میان عالوه بر منازل مردم بی دفاع و بیمارستان ها ،به چندین مدرسه در بعضی شهرها ( از
جمله بهبهان و دزفول ) موشک اصابت کرده و تعدادی از دانشآموزان در حال درس خواندن
به شهادت رسیدند .جست وجو کنید و مشخصات این حوادث مانند تعداد شهدا ،زمان وقوع
حمله موشکی ،نام مدرسه و شهر مورد نظر و ...را به کالس ارائه دهید.
ٔ

سبک زندگی در دفاع مقدس

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

بیشرت بدانید ()1

مجموعه کتاب های فرهنگ جبهه
به شکل دائرة المعارف در  60عنوان
منتشر شده است .منبع اصلی در گردآوری
اطالعات ،عموماً رزمندگان حاضر در دفاع
مقدس بودهاند .همچنین به چهار عنوان
«گزیده نوشتاری
گزیده فرهنگ جبهه شامل
ٔ
ٔ
دربرگیرنده منظومهها،
جبهه»
فرهنگ
ٔ
مکاتبات ،یادداشتهای روزانه ،یادگار
«گزیده
نوشتهها و تابلو نوشتههای رزمندگان و
ٔ
دربرگیرنده بازیها و
رفتاری فرهنگ جبهه»
ٔ
سرگرمیها ،اوقات فراغت ،شوخطبعیها،
44

خالقیتها ،رؤیاهای صادقه ،امدادهای غیبی و آداب و رسوم رزمندگان« ،گزیده گفتاری فرهنگ
گزیده عناوین شعارها و رجزها ،نیایشها ،نامها و نشانیها (اعالم) ،اصطالحات،
جبهه» دربرگیرنده ٔ
جبهه فرهنگ
مقاالت و مشاهدات رزمندگان و
«گزیده تعلیقات فرهنگ جبهه» در برگیرنده سوانحٔ ،
ٔ
و فرهنگ جبهه ،جبههای نو در فرهنگ شناسی ایران میتوان اشاره کرد.

فعالیت ()3

مجموعه کتاب های گزیده فرهنگ جبهه را در کتابخانه ها ببینید ،یا به صورت الکترونیکی
از فضای مجازی دریافت کنید .مطلب برگزیده خود را در کالس بخوانید.

راهیان نور

خانواده معظم ایثارگران به منظور تجدید پیمان با دالوران
زیارت مناطق عملیاتی دفاع مقدس ،توسط
ٔ
عرصه نبرد در دوران دفاع مقدس آغاز شد .در ماههای پس از پایان جنگ ،ابتدا گروه هایی از رزمندگان
ٔ
و سپس سایر اقشار مردم آغازگر این سفرها بودند .در ادامه پس از حضور مقام معظم رهبری در
اردوهای راهیان نور ،با هم افزایی نیروهای بسیجی ،جهادگر و نیروهای مسلح ،اردوهای راهیان نور
گسترش یافت.
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اردوهای راهیان نور ،عالوه بر آثار و برکات متعدد باعث می شود افراد بیندیشند که چرا و چگونه
شهدا ،جانبازان و رزمندگان برای حفظ اسالم ،مملکت و نظام اسالمی دفاع کردند؟ آنان از ما چه توقع
و انتظاری دارند؟ ما چه وظایفی در قبال ایثار آنان داریم؟
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فعالیت ()4

درباره اردوهای راهیان نور ،نشان میدهد که در بیشتر موارد مربوط به جنبههای
نتایج تحقیق
ٔ
غیرمادی این سفرها مانند آشنایی کلی با عملیاتهای دفاع مقدس ،نقش رهبری امام خمینی   و
مفهوم شهادت موفق عمل شده و دانشآموزان این موارد را خوب ارزیابی کردهاند.
اگر شما تا کنون در قالب اردوهای راهیان نور یا همراه خانواده به مناطق عملیاتی دفاع
مقدس سفر کرده اید ،نظر خود را در موارد زیر بنویسید:
ردیف

خوب

موضوعات ارزیابی

1

مناطق مورد بازدید

2

مدت اردو

3

مسائل رفاهی

4

جلسات توجیهی

5

جنبه های تفریحی

6

آشنایی کلی با عملیات های دفاع مقدس

7

بیان نقش رهبری امام خمینی  

8

بیان مفاهیم ایثار و شهادت

9

سایر نظرات:

متوسط نیاز به تالش بیشتر

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

نتایج فعالیت فوق پس از جمع بندی در کالس ،برای بهره برداری در اردوهای بعدی به
مسئوالن مربوط ارائه خواهد شد.
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فعالیت ()5

درباره یادمانها و اماکن مهم قابل بازدید راهیان نور تحقیق و جدول زیر را کامل کنید.
ٔ

رديف

منطقۀ عمومی راهيان نور

1

منطقه جنوب
ٔ
)استان خوزستان(

معرفی مختصر مهم ترين يادمان ها و اماكن قابل بازديد

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

2

..................................................................
منطقه غرب
ٔ
(استان های كرمانشاه و ايالم) ..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

3

منطقه شمال غرب
ٔ

..................................................................
(استان های كردستان و
..................................................................

)آذربايجان غربی

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

4

منطقه خلیج فارس
ٔ
(استان های بوشهر و
)هرمزگان

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
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آداب سفر راهیان نور

اجازه از والدین ،صدقه دادن و دعای سفر ،نماز اول وقت ،اخالق نیکو و رعایت بهداشت
رعایت حقوق همسفران و همکاری با دوستان و مدیران کاروان
تاریخچه دفاع مقدس و مناطق مورد بازدید؛ همچنین دقت در حماسهها ،آثار و وصیت
مطالعه
ٔ
ٔ
نامههای شهدا
مقبره شهدا و قرائت زیارت نامه ها
حضور با وضو در ٔ
خاطره نگاری ،تصویربرداری و ثبت دل نوشته ها
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بیشرت بدانید ()2

برخی از دل نوشتههای ناب و زیبای دانشآموزان شرکت کننده در اردوهای راهیان نور:

ف .ایزدی:

سالم بر ابراهیم!
خیلی خوشحالم که من رو به کانالت دعوت کردی ـ وقتی که َا َزت خواستم ،باورم نمی شد
که من رو بیاری ،ولی حاال که آوردی ،قول می دم که همیشه به فکرت باشم.
قول بده که دوستانم رو که توی اتوبوس با تو دوست شدن ،تنها نذاری ،مثل من!
خدا حافظ! امیدوارم که بازم بیام کانال کمیل .حس ات کردم ولی ندیدمت؛ چون خودم
ناپاکم و به قول معروف :
چشم ناپاک کجا؟              دیدن آن پاک کجا؟

م .حسن پور:

در این اردو دوست شدن با شهدا را که قبل از آن فکر می کردم دست نیافتنی است ،به
دست آوردم.
همه مناطق استفاده کردم و واقعاً به نظر من خوب بود .واقعاً نمی توان گفت کدام بهتر
از ٔ
است  ،ولی من معراج شهدا را بیشتر دوست داشتم و فکه نیز برایم بسیار خاطره انگیز بود.

ز .قربانی:

این نکته را که شهدا واقعاً برای ما مهم هستند و اهمیت دارندِ ،
خوب خوب متوجه شدم.
حسینیه تخریب خیلی خوشم اومد .واقعاً تأثیر خوبی بر ما گذاشت.
از
ٔ
بسیار سفر خوبی بود و می دانم که بهترین سفر و آخرین سفری بود که این قدر خوب بود.
شبکه دو سیما پخش شده است ،نیز
مجموعه مستند تلویزیونی «از الک جیغ تا خدا» که از ٔ
گفتههای جالبی از دانشآموزان در اردوهای راهیان نور را به نمایش گذاشته است این برنامه از
وبگاه شبکه دو سیما قابل دریافت است.
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