




عناوین و سرفصل های کالیس دوره صراط نور

بسته
اول

بسته
دوم

بسته
سوم

افق نمایی راهیان نور
الزامات یک حرکت گفتمان ساز •
نسبت راهیان نور با مراحل تمدنی  و گام دوم•
راهیان نور در مرحله دولت اسالمی•

هندسه شناخیت 

رضورت های معرفیت شناخت پدیده راهیان نور•
خاستگاه تاریخی و دیین زیارت شهداء•
تعریف راهیان نور •

اسوه های حیات 
برریس سبک زندگی زنان در دفاع ) 

(مقدس

نقش زنان در دفاع مقدس•
زنان و مرحله دولت اسالمی•
بستهمحتوای متناسب با راهیان نور خواهران•

پنجم

بسته
چهارم

روایت سوم
الزامات یک حرکت گفتمان ساز •
نسبت راهیان نور با مراحل تمدنی  و گام دوم•
راهیان نور در مرحله دولت اسالمی•

نقشه های راهیان نور

روند طراحی نقشه راهیان نور فناورانه•
رمراحل سه گانه برگزاری و سری زیارت راهیان نو•
الزامات اجرایی راهیان نور•



روایت سوم
صراط نور



انقالب
اسالمی

ایجاد تمدن نوین اسالمی به جهت
ایجاد آمادگی برای ظهور

7برکات 
گـانه

ثبات،امنیت و حفظ .1
تمامیت ارضی

موتور پیشران کشور در عرصه.2
علم و فناوری و زیرساخت ها

به اوج رساندن مشارکت .3
مردمی و مسابقه خدمت رسانی

ارتقا شگفت آور بینش .4
سیاسی آحاد مردم

ایستادگی روز افزون.7

افزایش چشمگیر معنویت. 6
و اخالق

سنگین کردن کفه عدالت.5

گام
اول

گام
دوم

عرصه 
های
هفت
گانه

علم و پژوهش.1

معنویت و اخالق. 2

اقتصاد. 3

عدالت و مبارزه با .4
فساد

استقالل و آزادی. 5

عزت ملی، روابط . 6
خارجی و مرزبندی با 

دشمن

سبک زندگی . 7

جوانان

استکبار و
اسالم

آغاز گر عصر 
جدید عالم

خود 
سازی

جامعه 
پردازی

تمدن 
سازی

امید به آیندهمنابع شناخت گذشته



دفاع 
مقدس جریان شناسی 

انقالب اسالمی

شناخت
گذشته

انسان
ساله250

:تاریخ معاصر
مشروطه



ست؟جایگاه دفاع مقدس در نقشه راه و جهت حرکت انقالب اسالمی چی.1

ونه است؟نوع پرداخت به موضوع دفاع مقدس مبتنی بر نقشه راه انقالب اسالمی چگ.2

ت؟فناوری استفاده از دفاع مقدس مبتنی بر نقشه راه انقالب اسالمی چیس.3

نوع پرداخت فناورانه به دفاع مقدس بر اساس نقشه راه انقالب اسالمی چگونه است؟.4

دفاع 
مقدس



انقالب اسالمی

نظام اسالمی

دولت اسالمی

جامعه اسالمی

تمدن نوین اسالمی

قانون اساسی

دفاع مقدس

سواالت جهت ساز

الناستفساریه های ک

حکومت اسالمی

ینظام سازی نمونه ا

رفتالگوی اسالمی ایرانی پیش

سبک زندگی

ظهور شخصیتی

عامل انتقال

موضوع محوری

یجایگاه دفاع مقدس در نقشه راه انقالب اسالم1



دولت 
اسالمی

دفاع
مقدس

نظامات اداره جامعه.1

مسئوالن، مدیران و .2
کارگزاران

جامع ترین الگوی هدایت و .1
(  روش و منش)مدیریت 

عرصه های مختلف

انقالبی ترین الگوی هدایت .2
(  روش و منش)و مدیریت

عرصه های مختلف کشور

عینی ترین الگوی هدایت .3
(  روش و منش)و مدیریت

عرصه های مختلف کشور

سالمینوع پرداخت به دفاع مقدس مبتنی بر نقشه راه انقالب ا2



دستگاه نگرش.1

دستگاه تحلیل.2

محور تحلیل. 3

دفاع مقدس

خرمشهر

سالمینوع پرداخت به دفاع مقدس مبتنی بر نقشه راه انقالب ا2



دستگاه نگرشی

نگاه پیوستاری (نقطه ای)نگاه گسستاری  ----

+ + نگاه جغرافیایی

+ + نگاه یادمانی

+ - نگاه گفتمانی

بازگشـت



دستگاه تحلیل

یدیدستگاه محاسباتی غیر توح دستگاه محاسبات توحیدی ----

+ - یاختالل در دستگاه محاسبات

+ - اشتباه محاسباتی

+ - تصمیم سازی غلط

+ - تصمیم گیری غلط

نفوذ و شکست  معیت و نصرت الهی نتیجه عینی

بازگشـت



نگاه پیوستاری به دفاع مقدس

الیه هفتم 
از 

66/01/01
الی 

67/05/31

الیه ششم 
از

64/06/01
الی 

65/12/29

الیه پنجم 
از

62/12/02
الی 

64/06/01

الیه چهارم
از

61/03/04
الی

62/12/01

الیه سوم
از

60/03/26
الی

61/03/03

الیه دوم
از

59/06/31
الی

60/03/25

الیه اول
از

57/11/22
الی

59/06/30

الیه های 
یپیوستار زمان

بعد از عملیات
تا 5کربالی 

عملیات مرصاد
جنگ عقیده )

ها ، مرز و 
جفرافیا نمی 

(شناسد

از عملیات 
تا 8والفجر 

ی عملیات کربال
5

در راه )
ف پیشرفت توق

(ممنوع است  

از عملیات 
تا 4والفجر 

عملیات قادر
بن بستی )

(وجود ندارد 

پس از آزاد 
سازی خرمشهر،

تا عملیات 
والفجر 
مقدماتی

ت به گشباز)
(خویشتن

از عملیات 
ا فرمانده کل قو
خمینی روح 

، تا «خدا
عملیات الی 

بیت المقدس 
همپای )

(پیشرفت

دوران بنی 
ت صدر تا عملیا

(هویزه)نصر
(در بند توسعه)

ب پیروزی انقال
ز اسالمی تا آغا
دفاع مقدس

بقا و استمرار )
(انقالب اسالمی

موضوعات 
محوری

سالمینوع پرداخت به دفاع مقدس مبتنی بر نقشه راه انقالب ا2



:امام خامنه ای
.راهیان نور در واقع فناوریِ استفاده از ثروت عظیم و معدن طالی دوران دفاع مقدس است

(95/12/16)

فناوری

دستگاه
شناختی

معادن و 
بسترها

تولید الگوهاستخراج معادل

المیفناوری استفاده از دفاع مقدس مبتنی بر نقشه راه انقالب اس3



پرداخت هر الیه و مقایسه تطبیقی آن

بازه زمانی

نظام چالش ها

نظام راه حل هاخرمشهر دیروز

نظام نخبگان

----- --- تطابق یادمانی

نظام چالش ها
نظام راه حل هاخرمشهر امروز

نظام نخبگان
----- --- تطابق یادمانی

پرداخت فناورانه به دفاع مقدس مبتنی بر نقشه راه انقالب اسالمی4



الیه اول و مقایسه تطبیقی آن 

پیروزی انقالب اسالمی، تا آغاز دفاع مقدس
1359/06/30الی 1357/ 11/22

بقا و استمرار انقالب اسالمی 

خرمشهر دیروز

نظام چالش

(ره)غلفت از پیام و هدایت امام 
توسط مدیران ناالیق

گانه11تحریم های : هجمه های بیرونی 

کودتا، حرکت های خلق کرد، عرب، : هجمه های درونی 
ترکمن، منافقین، النه جاسوسی امریکا

نظام راه حل ها
تدوین قانون اساسی مبتنی بر اسالم ناب

مبتنی بر ( ره)گانه امام 8نظام سازی های نمونه ای 
قانون اساسی

نظام نخبگان
و یاران خاصشان( ره)امام خمینی 

...(بهشتی، مطهری و)

شهرهای پاوه، مریوان، النه جاسوسی سابق آمریکا در تهران، موزه های عبرت هیادمان ها و مناطق عملیاتی نمون

خرمشهر امروز
نظام چالش

فظ ح)غفلت و عدم تبعیت از پیام و کالم امام خامنه ای 
...(ا

گفتمان سازینظام راه حل ها
...(حفظ ا)امام خامنه ای نظام نخبگان

(ره)حسینیه امام خمینی هیادمان ها و مناطق عملیاتی نمون



الیه دوم و مقایسه تطبیقی آن 

(شهدای هویزه)دوران بنی صدر، تا عملیات نصر
1360/03/25الی1359/ 31/06

(در بند توسعه)

خرمشهر دیروز

نظام چالش
دلدادگی به روش های رایج و غلط غربی

عدم توجه به الگوهای انقالبی

نظام راه حل ها
ایجاد حرکت ها و تشکل های خود جوش مردمی

ایجاد ستاد جنگ های نامنظم

هدیسید حسین علم ال–شهیدان مصطفی چمران نظام نخبگان

شهدای هویزه –دهالویه : شهید چمران یادمان ها و مناطق عملیاتی نمونه

خرمشهر امروز

نظام چالش
ی غلطتبعیت از الگوهای توسعه غربی و جهت گیر

غفلت از داشته های خود

نظام راه حل ها

؛ «الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت»طرح موضوع 
راهکاری بلند مدت

گران ایجاد و بسط نظام سازی های مبتنی بر کنش
مردمی در ادامه نظام سازی های نمونه ای امام 

؛ راهکاری کوتاه و میان مدت(ره)

جریان ها و هسته های خودجوش مردمینظام نخبگان

مساجد، هئیات، پایگاه های بسیج و موسسات مردم نهادیادمان ها و مناطق عملیاتی نمونه



الیه سوم و مقایسه تطبیقی آن 
(آزاد سازی خرمشهر)، تا عملیات الی بیت المقدس «فرمانده کل قوا خمینی روح خدا

61/03/03الی 60/ 26/03
همپای پیشرفت

خرمشهر دیروز

هانظام چالش
عدم وجود برنامه مشخص برای جنگ

عدم اولویت بندی در جبهه های جنوب و غرب
عدم وجود سازماندهی، نیروی آموزش دیده و آماده

نظام راه حل ها

مبتنی بر»طراحی و برنامه ریزی برای اداره جنگ 
با توجه ( گتغییر استراتژی جن)« عقالنیت بر پایه ایمان

ربه دستگاه محاسبات توحیدی و قواعد جهادکبی
ی جبهه اولویت بندی و تعیین نقطه تمرکز جنگ بر رو

های جنوب
سازماندهی،آموزش و توجیه نیروهای رزمنده

نظام نخبگان
ود حسن باقری، احمد متوسلیان، محسن وزوایی، محم

...شهبازی و
...پادگان دوکوهه، منطقه عملیاتی فتح المبین، یادمان شهید حسن باقری و یادمان ها و مناطق عملیاتی نمونه

خرمشهر امروز

هانظام چالش
عدم وجود برنامه مشخص و منظم مبتنی بر مبانی

انقالب اسالمی

نظام راه حل ها
یت تحول در حوزه و دانشگاه برای تدوین مدل ها و ترب

انسان ها
دانشجویان و حوزویاننظام نخبگان

دانشگاه، حوزه، مدرسه، خانواده و سازمان برنامه و بودجهیادمان ها و مناطق عملیاتی نمونه



الیه چهارم و مقایسه تطبیقی آن 

پس از آزاد سازی خرمشهر، تا عملیات والفجر مقدماتی 
62/12/01الی 61/ 04/03

بازگشت به خویشتن

خرمشهر دیروز

نظام چالش ها

نفوذ اجتماعی دشمن و ایجاد غرور
اباتیایجاد اشتباه محس–اختالل در دستگاه محساباتی 

ر بین ایجاد روحیه عدم مسئولیت پذیری و بی تفاوتی د
رزمندگان

ین و تزلزل ب( لبنان-سوریه)درگیری در محور مقاومت 
نیروهای خودی

نظام راه حل ها

بازگشت از سوریه و تمرکز مجدد بر روی جبهه های 
داخلی

توبه اجتماعی و عبرت آموزی از عملیات رمضان
تاه کو)تمرکز زدایی از دشمن نسبت به منطقه بصره 

و تمرکز بر روی شناسایی و طراحی در هور و ( مدت
(بلند مدت)طالییه 

حسن باقری، مصطفی ردانی پور، ابراهیم هادینظام نخبگان
پاسگاه زید، شرهانی، فکه و کانال کمیلیادمان ها و مناطق عملیاتی نمونه

خرمشهر امروز

نظام چالش ها
نفوذ و اسناد بین الملی توسعه

غفلت از الگوهای موفق

نظام راه حل ها
باز بینی، طراحی مجدد و اصالح شاخص های ارزیابی

پیشرفت کشور
افسران جوان جنگ نرمنظام نخبگان

برنامه های توسعه پنج ساله و گلوگاه های طراحی و برنامه ریزی کشوریادمان ها و مناطق عملیاتی نمونه



الیه پنجم و مقایسه تطبیقی آن 
تا عملیات قادر 4از والفجر 

64/06/01الی 62/12/02
وجود نداردبن بست

خرمشهر دیروز

نظام چالش ها

و جدید بودن آن« هور»نا آشنایی با منطقه 

ملیاتابهام در چگونگی انتقال نیرو، تجهیزات و هدایت ع

اری اوتمرکز دشمن بر منطقه بصره و سطح باالی هوشی

نظام راه حل ها

فوق »استفاده از توان نیروهای بومی و تشکیل قرارگاه
«سری نصرت

ز و ، استفاده از توان هوانیرو«پل خیبر»طراحی و احداث 
پشتیبانی نیروی هوایی

لت انجام عملیات هایی در غرب و تمرکز بر روی نقاط غف
دشمن

نظام نخبگان
علی هاشمی، محمد ابراهیم همت، مهدی باکری، بهروز

پورشریفی، محمد حسین جاللی
هور، شط علی و طالئیهیادمان ها و مناطق عملیاتی نمونه

خرمشهر امروز

نظام چالش ها
در عرصه های کشاورزی، سالمت، « بن بست» وجود 

...پولی بانکی، فقر زدایی و 

نظام راه حل ها
ی، دانش، بن بست شکنی مبتنی بر شجاعت، ریسک پذیر

نوآوری و فناوری

نظام نخبگان
ه یتجوانان مومن متعهد انقالبی که محور نظام پیشرف

اسالمی هستند
گانه گام دوم7عرصه های مختلف نقش آفرینی بخصوص عرصه های یادمان ها و مناطق عملیاتی نمونه



پرداخت الیه ششم و مقایسه تطبیقی آن 

تا عملیات کربالی8از والفجر 
(در راه پیشرفت توقف ممنوع است-تأدیب متجاوز و تغییر سرنوشت جنگ )65/12/29الی 64/ 01/06

خرمشهر دیروز

نظام چالش ها

مشخص نبودن نقطه عملیات و سردرگمی فرماندهان
شمنچگونگی الگوی جنگیدن براساس شرایط خودی و د
فجر نحوه برخورد با پیروزی به دست آمده از عملیات وال

و طراحی ادامه جنگ8

نظام راه حل ها

ر عملیات د–جمع بندی و مشخص کردن نقطه عملیات 
اروند به قصد فتح فاو

و « خاکی–آبی »استفاده از تجربیات عملیات های 
:طراحی الگوی چندوجهی عملیات

برای ادامه جنگ بعد 5و 4طراحی عملیات های کربالی 
:8از والفجر 

4ماجرای مک فارلین، مذاکره با آمریکاهایی و اثرات آن بر کربالی .1
، شب های قدر انقالب اسالمی5طراحی و اجرای عملیات کربالی .2

نظام نخبگان
ازی، علی حسین خرقاسم سلیمانی، میر قاسم میرحسینی،

...فضلی و
، علقمه و شلمچه(اروندکنار)8شهدای والفجر یادمان ها و مناطق عملیاتی نمونه

خرمشهر امروز

نظام چالش ها
ستگاه ساختاری که منجر به اختالل د–نفوذ تشکیالتی 

ل محساباتی و میل به مذاکره با دشمن برای حل مسائ
...(رفع تحریم ها، برجام و )کشور 

نظام راه حل ها
به اتخاذ نگاه درون گرایی، خنثی سازی تحریم ها و غل

نرم افزاری بر همینه پوچ استکبار
نسل جدید جوانان مومن انقالبینظام نخبگان

مراکز و اتاق های فکر، طراحی و برنامه ریزی سازمان ها و دستگاه های مختلف کشوریادمان ها و مناطق عملیاتی نمونه



الیه هفتم و مقایسه تطبیقی آن 
31/67/05الی66/ 01/01-(جنگ عقیده ها مرز و جغرافیا نمی شناسد)حوه ادامه جنگن-تا عملیات مرصاد5بعد از عملیات کربالی 

خرمشهر دیروز

نظام چالش ها

:اقدامات و فشار جوامع بین المللی
حمایت از نفت کش های کویتی؛سحضور آمریکا در خلیج فار.1

حمله به حجاج ایرانی و کشتار خونین حجاج.2
امضای الیحه تحریم اقتصادی ایران توسط ریگان. 3

حمله به هواپیمای مسافربری توسط ناو هواپیمابر وینسنز. 4

:اقدامات وحشیانه عراق و استفاده از ظرفیت منافقین
استفاده از بمب های شیمیایی به صورت گسترده علیه مردم.1

افزایش و توسعه موشک باران شهرهای دور از جنگ. 2
استفاده از ظرفیت منافقین و همکاری آن ها. 3

تمرکز بر جبهه های غرب و شمال غرب، از دست دادن فتوحات جنوب

:اختالفات داخلی در حکومت مرکزی ایران و تشدید روز افزون
فعالیت های کابینه دولت وقت به محوریت آقای نخست وزیر.1

(مهندس میرحسین موسوی)
آن فعالیت های آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان ریاست مجلس. 2

دوران و رئیس وقت ستاد جنگ

نظام راه حل ها

دالیل سه گانه–( ره)پذیرش قطعنامه پایان جنگ توسط امام 

هشیاری مردم؛ حفظ آمادگی و توجه به بیان امام
عملیات های مرصاد و غدیر

دستور برخورد با متخلفان جنگ
مردم، شهیدان علی صیاد شیرازی، سید مرتضی آوینینظام نخبگان

شهدای عملیات مرصاد و معراج شهدایادمان ها و مناطق عملیاتی نمونه

خرمشهر امروز

نظام چالش ها
ماعی القای خستگی و ناامیدی برای از بین بردن توکل و تقوای اجت

مردم

نظام راه حل ها
توجه به بیان و کالم امام برای امید آفرینی، استمرار و مقاومت

توجه به عرصه رسانه، تبیین و تبلیغ
عموم مردم ، صاحبان عرصه رسانه و تبلیغ نظام نخبگان

نقاطی که زندگی و معیشت مردم به آن گره خورده استیادمان ها و مناطق عملیاتی نمونه



عناوین و سرفصل های کالیس دوره صراط نور

بسته
اول

بسته
دوم

بسته
سوم

افق نمایی راهیان نور
الزامات یک حرکت گفتمان ساز •
نسبت راهیان نور با مراحل تمدنی  و گام دوم•
راهیان نور در مرحله دولت اسالمی•

هندسه شناخیت 

رضورت های معرفیت شناخت پدیده راهیان نور•
خاستگاه تاریخی و دیین زیارت شهداء•
تعریف راهیان نور •

اسوه های حیات 
برریس سبک زندگی زنان در دفاع ) 

(مقدس

نقش زنان در دفاع مقدس•
زنان و مرحله دولت اسالمی•
بستهمحتوای متناسب با راهیان نور خواهران•

پنجم

بسته
چهارم

روایت سوم
الزامات یک حرکت گفتمان ساز •
نسبت راهیان نور با مراحل تمدنی  و گام دوم•
راهیان نور در مرحله دولت اسالمی•

نقشه های راهیان نور

روند طراحی نقشه راهیان نور فناورانه•
رمراحل سه گانه برگزاری و سری زیارت راهیان نو•
الزامات اجرایی راهیان نور•



: در روز نوشت هایش  61و او نوشت در سال 
... خرمشهر حیات صدام است 

ت خرمشهر ها در پیش است و قاعده آزاد سازی اش جهاد کبیر اس: فرمود 

...  است حیات دشمن آنجایی است که خرمشهر های پیش رو پس 


