
شخصيت  و  هويت  تغيير  پي  در  نرم  جنگ 
«جامعۀ هدف» است. در اين جنگ اعتقادات، باورها 
قرار  هجوم  مورد  جامعه  ي  اساسي  ارزش هاي  و 

مي گيرد.
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جنگ نرم 

جنگ نرم يعنی ايجاد ترديد در دل ها و ذهن های مردم
«مقام معظم رهبری»

انسان موجودی است که صاحب عقل، احساس، اراده و اختيار می باشد. اين ويژگی ها باعث 
می شود که انسان دربارٔه موضوعات مختلف بينديشد، تمايل پيدا کند و تصميم گيری نمايد. وقتی اراده و 

اختيار انسان در تصميم گيری هايش مؤثر باشد، برخی از امور را می پذيرد و برخی ديگر را نمی پذيرد.
در دنيای امروز رسانه های جمعی (راديو، تلويزيون، مطبوعات و …) ابزارهايی سرنوشت ساز در 

تأثيرگذاری بر فکر و خواست مردم محسوب می شوند. 
عمومی  افکار  عنوان  با  آن  از  که  انسان ها  جمعی  نظر  و  رأی  حاضر  عصر  در  ديگر  طرف  از 
مختلف  جوامع  مديران  و  گردانندگان  جهت  همين  به  است.  مهم  و  بزرگ  قدرت  يک  می شود،  ياد 
سعی می کنند تا زمينه ای را فراهم کنند که مردم پذيرای آنان باشند و از عملکرد آنها حمايت به عمل 

آورند. 
رأی و نظر مردم فقط مربوط به امور سياسی نيست، بلکه در زمينه های فرهنگی، اقتصادی و … 

نيز خواسته های مردم در برنامه ريزی های يک کشور مورد تأکيد و توجه است. 
برافکار  اثرگذاری  علت  به  و …)  مطبوعات  تلويزيون،  (راديو،  جمعی  رسانه های  ميان  اين  در 

عمومی و تأثير در خواسته های مردم نقش بسيار مهمی در اختيار دارند. 
با توجه به تأثيرگذاری رسانه ها در نظرات و تصميم گيری انسان ها، قدرت های سياسی، اقتصادی 
اين  در  زيادی  بسيار  سرمايه گذاری های  مردم  عمومی  افکار  بر  اثرگذاری  برای  امروز  دنيای  نظامی  و 
زمينه انجام داده اند؛ زيرا آنها به خوبی می دانند که از طريق رسانه ها و با هزينه های کمتری می توانند آنچه 
را که در گذشته با زور و از طريق نظامی به دست می آوردند، از راه های غيرنظامی و با خواست و تمايل 

خود انسان ها به دست آورند. 
از طرف ديگر بيشتر حکومت ها در دنيای امروز با رأی و نظر مردم بر سر کار می آيند. به همين 
جهت آنها سعی می کنند به هر طريق ممکن افکار عمومی جامعٔه خود را به عنوان پشتوانٔه سياسی همراه 

داشته باشند. 
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بنابراين قدرت های سلطه گر برای حفظ منافع خود تالش می کنند با اثرگذاری بر افکار عمومی 
کشورها، خواست خود را از طريق رأی و نظر مردم کشور موردنظر تأمين نمايند. 

در نتيجه اگر در گذشته کشورهای سلطه گر با تهاجم نظامی (جنگ سخت) و کشتار انسان ها به 
اهداف و منافع خود می رسيدند، در دنيای امروز سعی می کنند با روش های جديد و کم هزينه به دنبال 

کسب منافع خود باشند. 
بر اين اساس تهاجم شکل و محتوای ديگری پيدا می کند که در عصر حاضر به عنوان «جنگ 

نرم» از آن ياد می شود. 
برنامه ريزی  به گونه ای  می کنند  سعی  مختلف  طرق  از  مهاجم  کشورهای  يا  کشور  نرم  جنگ  در 

کنند که طرف مقابل آنها با اختيار خود، کاری را انجام دهد که مهاجمان در انتظار آن هستند. 
در جنگ نرم کشور و جامعه ای که مورد تهاجم قرار می گيرد، «جامعۀ هدف» نام دارد، 

و مهم ترين ابزار تأثيرگذاری نيز رسانه های جمعی اند. 

ـ  ٨   ــ رسانه های جمعی يکی از ابزارهای مهم جنگ نرم تصوير ١ـ
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سوم  پائه  دفاعی  آمادگی  کتاب  در  به خصوص  گذشته،  سال های  در  عزيز  دانش آموزان  شما 
راهنمايی با مفهوم جنگ نرم تا حدودی آشنا شديد. به جهت گستردگی اين مفهوم و ابعاد مختلف آن، 

در اين کتاب نيز دربارٔه بخش های ديگری از اين مفهوم خواهيم آموخت. 
جنگ نرم عبارت است از هرگونه اقدام نرم، روانی و تبليغات رسانه ای که جامعۀ هدف 
را نشانه گرفته و قصد دارد بدون استفاده از زور و اجبار اهداف خود را محقق کند. جنگ 
روانی، جنگ سفيد، جنگ رسانه ای، براندازی نرم، انقالب مخملی، انقالب رنگی و … از 
اشکال مختلف جنگ نرم هستند. جنگ نرم به روحيه، به عنوان يکی از عوامل قدرت ملّی خدشه 
وارد می کند، عزم و اراده ملت را از بين می برد و مقاومت و دفاع از آرمان و سياست يک نظام را تضعيف 
و تخريب می کند. در دنيای امروز کشورهای استکباری به اين نتيجه رسيده اند که استعمار به شيوه های 
قديم، نمی تواند منافع آنها را تأمين کند و بايد با شيوه های جديد وارد کشورها شوند. بنابراين آنها سعی 

می کنند با تمرکز به مسائل فکری و فرهنگی و در واقع با گشودن جبهٔه جنگ نرم به اهدافشان برسند. 
مجازی،  اجتماعی  شبکه های  ماهواره ها،  مانند  ارتباطاتی  فناوری های  از  استفاده  با  امروزه 
اين  عمدٔه  شيؤه  می شود.  اعمال  راحت تر  آنها  سوی  از  تأثيرگذاری  اين   … و  وبالگ ها  سايت ها، 
تأثيرگذاری نيز به اين صورت است که ابتدا مواردی از اخبار و اطالعات صحيح را مطرح می کنند تا 
زمينٔه جلب اعتماد مخاطبان فراهم گردد و آنگاه اين اطالعات صحيح را به عنوان پوشش و چتری به 
کار می گيرند تا در دل آن، چند موضوع خالف واقع و نادرست را با تفسيرهای موردنظر خود به عنوان 

کاال و خدمات فکری و فرهنگی به کام مخاطب بريزند. 
بنابراين با جذابيت ظاهری که برای مخاطبان ايجاد می شود، آنها را در پی بردن به انگيزٔه اصلی 
به اشتباه می اندازند، زيرا هنگامی که مخاطب می بيند نکاتی از موارد مطرح شده صحيح است، کل آن 
پديده و تحليل ارائه شده را می پذيرد. بنابراين دشمنان از اين طريق می توانند اهداف موردنظر خودرا 

به مخاطبان تحميل کنند. 

جنگ نرم در گذشته 
پس از فروپاشی شوروی در سال ١٩٩١ ميالدی و پايان جنگ سرد١، کارشناسان بخش جنگ 
دريافتند که می شود با  تجارت دو جنگ جهانی و دوران جنگ سرد  استفاده از  متحده با  در اياالت 
١ــ جنگ سرد ترکيبی از جنگ سخت و جنگ نرم بود که طی آن دو ابرقدرت شرق و غرب، در عين تهديدهای سخت، از رويارويی 

مستقيم با يکديگر پرهيز می کردند.  
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هزينهٔ  کمتر و بدون دخالت مستقيم در ساير کشورها به اهداف سياسی، اقتصادی و … دست يافت که 
در ادبيات سياسی جهان به جنگ نرم شهرت يافت. 

اين نوع جنگ از فروپاشی شوروی شروع شد و تاکنون ادامه داشته و متکی به تهديدات نرم 
فرهنگی و اجتماعی است. آمريکايی ها با استفاده از اين نوع جنگ تاکنون موفق به تغيير چندين رژيم 
سياسی در کشورهای موردنظر شده اند. انقالب های رنگی که در چندين کشور بلوک شرق و شوروی 
سابق رخ داد، در واقع نمونه ای از جنگ نرم است. آنها با استفاده از قدرت نرم موفّق به تغيير رژيم های 
تاجيکستان  و  اوکراين  قرقيزستان،  چک اسلواکی،  گرجستان،  لهستان،  چون  کشورهايی  در  سياسی 
شدند. در تمامی اين دگرگونی های سياسی بدون استفاده از ابزار خشونت و صرفاً با تکيه بر قدرت نرم 
و ابزار رسانه، با تغيير در ارزش ها و الگوهای رفتاری از رژيم های سياسی حاکم مشروعيت زدايی شد 

و از طريق جنبش های مردمی و ايجاد بی ثباتی سياسی، قدرت سياسی جابه جا شد. 

ويژگی های جنگ نرم 
برخوردار  متنوع  زياد و  بسيار  ويژگی های  نرم از  قدرت  اتکا به  پيچيدگی و  دليل  نرم به  جنگ 

است که مهم ترين آنها شامل موارد ذيل است: 

ـ  ٨ تصوير ٢ـ

١ــ جنگ نرم درپی تغيير هويت و شخصيت جامعۀ هدف است: در اين جنگ، اعتقادات، 
جامعه،  اساسی  باورهای  تغيير  با  می گيرد.  قرار  هجوم  مورد  جامعه  يک  اساسی  ارزش های  و  باورها 

قالب های تفکر و انديشه دگرگون می شود و مدل های رفتاری جديدی شکل می گيرد. 
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آرام  به صورت  جنگ  اين  نيست.  شتابان  و  دفعی  نرم  جنگ  است:  تدريجی  و  آرام  ٢ــ 
جنگ  اين  بودن  تدريجی  و  آرام  می کند.  حرکت  جلو  سمت  به  تدريجی  صورت  به  و  می شود  شروع 

به گونه ای است که بسياری آن را تشخيص نمی دهند. جنگ نرم غيرآشکار و نامحسوس است. 
٣ــ جنگ نرم الگوساز است: الگوسازی با بهره گيری از نمونه های تاريخی برای نشان دادن 
تصويری مطلوب از خود، يکی از ويژگی های برجستٔه جنگ نرم است. در اين جنگ تالش می شود 
و  الگوسازی  با  مهاجم  مقابل  در  و  شود  ارائه  حريف  از  مأيوس  و  نااميد  شکست خورده،  تصويری 

تصويرسازی خود را پيروز و موفق نشان می دهد. 
٤ــ پايدار و بادوام است: نتايج جنگ نرم در صورت موفق بودن، پايدار و بادوام خواهد 
بود. هدف اصلی در جنگ نرم تغيير باورها و اعتقادات است. چنانچه اين تغيير حاصل گردد، به راحتی 

تغيير مجدد و بازگشت به حالت اوليه ميسر نمی شود. 
٥ــ جنگ نرم پرتحرک و جاذبه دار است: جنگ نرم که به صورت تدريجی و آرام شروع 
به کار  اهداف  تحقق  برای  را  هدف  جامعٔه  افراد  کاذب،  جاذبه های  ايجاد  دليل  به  نقطه ای  در  می شود، 
می گيرد. در واقع با گذشت زمان، بسياری از بازيگران و حتی بازيگردانان جنگ نرم به صورت خواسته 

يا ناخواسته از درون جامعٔه هدف به استخدام کارگزاران اصلی جنگ نرم درمی آيند. 
٦ــ جنگ نرم هيجان ساز است: بـا الگوسازی و خـلق ارزش هـای جديد، از احساسات 
عواطف  از  می شود  تالش  احساسات،  از  بهره برداری  در  می شود.  بهره برداری  نهايت  هدف  جامعٔه 
جامعٔه هدف به عنوان پلی برای نفوذ در افکار و انديشه ها در جهت ايجاد تغيير و دگرگونی در باورها 

استفاده شود. 
٧ــ جنگ نرم آسيب محور است: ضعف های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی، 
در  هدف  جامعٔه  ضعف  نقاط  شناسايی  با  نرم  جنگ  در  دشمنان  است.  نرم  جنگ  مانور  ميدان 
تحرکات  دامنٔه  بر  جديد  ضعف های  خلق  با  و  داده  سامان  را  خود  فعاليت های  شده،  ذکر  حوزه های 

می افزايند.  خود 
٨ ــ جنگ نرم ترديدآفرين است: در جنگ نرم ايجاد ترديد و بدبينی نسبت به بسياری از 
شروع  ياس  و  نااميدی  ايجاد  و  ترديد  خلق  با  جنگ  اين  در  است.حرکت  قاعده  و  اصل  يک  مسائل 

می شود. 
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ـ  ٨ تصوير ٣ـ

اهداف جنگ نرم 
١ــ تغيير فرهنگ جامعٔه هدف در جهت تأثيرگذاری بر افکار عمومی 

٢ــ ناکارآمد جلوه دادن نظام سياسی کشور مورد هدف و تخريب و سياه نمايی ارکان آن نظام 
٣ــ ايجاد ترس و نگرانی نسبت به مسائل مختلف (نظامی، اقتصادی، سياسی و …)

٤ــ اختالف افکنی در صفوف مردم و برانگيختن اختالف ميان مقام های نظامی و سياسی کشور 
موردنظر 

٥ــ ترويج روحئه ياس و نااميدی و بی توّجه کردن نسل جوان نسبت به مسائل مهم کشور 
٦ــ تبليغات سياه به وسيله شايعه پراکنی، جوسازی و …

٧ــ تقويت نارضايتی های ملّت نسبت به نظام سياسی کشور خود 
نيز  و  نادرست  اخبار  ارائٔه  راه  از  کشور  اوضاع  دادن  نشان  حاد  و  بحرانی  برای  تالش  ٨  ــ 

تحليل های نادرست و اغراق آميز.

راه های مقابله با جنگ نرم 
١ــ شناخت دشمنان و روش های تبليغاتی آنها

٢ــ وحدت و انسجام حول محور قانون اساسی و رهبری نظام
٣ــ اعتمادبه نفس و تقويت روحيۀ دفاع از اعتقادات دينی

٤ــ پايبندی به ارزش های اخالقی



چه راه های ديگری برای مقابله با جنگ نرم به نظر شما می رسد؟ 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

دانش آموزان عزيز همٔه ما می دانيم که تمام مشکالت جامعه را نمی شود به دشمنان نسبت داد و 
برخی از آنها حاصل عدم برنامه ريزی مطلوب، عدم استفادٔه مناسب از نيروی انسانی و امکانات جامعه 
و … است، اما از اين نکتٔه مهم نبايد غافل باشيم که در دنيای امروز قدرت های سلطه گر با استفاده از 
ابزارهای مختلف به دنبال تسلط بر جهان هستند، و هر کشوری که در جهت منافع آنها حرکت نکند، با 

مشکالتی مواجه خواهد شد. 
ما  کشور  برومند  جوانان  البته 
آن  از  پس  و  مقدس  دفاع  دوران  در 
کرده اند  ثابت  مختلف  عرصه های  در 
در  و  برطرف  را  مشکالت  می توانند  که 
حرکت  جامعه  ملی  منافع  تحقق  جهت 
خود  سهم  به  نيز  دانش آموزان  ما  کنند. 
می توانيم با فساد و تباهی مبارزه کنيم و با 
عمل خويش مبلغ فرهنگ اصيل جامعه 

خود باشيم. 

ما 
ن 
د 
ر 
ت 
د 
با 
عه 

ـ  ٨ تصوير ٤ـ

اين  با  رابطه  در  خود  هم کالسی های  با  چيست؟  فوق  تصوير  مورد  در  شما  نظر 
تصوير گفتگو نماييد.

٨٢



دفاعي  شيوه هاي  با  را  ما  غيرعامل  پدافند 
ند. بدون استفاده از ابزارهاي نظامي آشنا مي 
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پدافند غيرعامل 
يک  دفاع  آموختيد،  راهنمايی  سوم  دفاعی  آمادگی  کتاب  در  که  همان طور  عزيز  دانش آموزان 

مفهوم يکپارچه است که از دو بخش دفاع عامل و دفاع غيرعامل تشکيل شده است. 
و  عامل  دفاع  پذيرد،  صورت  نظامی  تجهيزات  و  سالح  از  بهره گيری  با  که  دفاعی  هر 
پدافند  يا  دفاع  شود،  انجام  نظامی  تجهيزات  و  سالح  از  استفاده  بدون  که  دفاعی  نوع  هر 
غيرعامل ناميده می شود. جنگ های بشر ابتدا با به کارگيری سالح سرد شروع شد و سپس با استفاده 

از سالح های گرم ادامه يافت. 
و  هوايی  نبردهای  به  جنگ  توسعٔه  و  شدند  ميدان  وارد  جنگی  ماشين های  چندی  از  پس 

زيردريايی ها کشيده شد. 
امروزه در جنگ هايی که نسل چهارم نام گرفته است، توسعه فناوری های اطالعات و 

ارتباطات الکترونيک، جنگ ها را به سطح پيچيده تری از نبرد توسعه داده است. 
وارد  و  نظامی  اهداف  بر  جنگ ها  اين  که  بود  اين  گذشته  جنگ های  مهم  ويژگی های  از  يکی 
بود.  جنگی  تجهيزات  بر  متکی  عمدتاً  داشت و  تمرکز  مقابل  برطرف  انسانی  نيروی  عمدٔه  تلفات  کردن 
جنگ ها  از  اصلی  هدف  و  ندارد  معنا  سرزمين  و  خاک  تصرف  جديد،  جنگ های  در  صورتی که  در 
جابه جايی حکومت هاست. در جنگ های دوران جديد تسلط فيزيکی اهميت زيادی ندارد، بلکه طالبان 

قدرت به دنبال آن هستند تا حکومت ها را به نحوی تغيير دهند که منافع خودشان تأمين شود. 

کشورها  ساير  بر  فيزيکی  تسلط  دنبال  به  کمتر  امروز  دنيای  نظامی  قدرت های  چرا  شما  به نظر 
هستند؟ 

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

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

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

با توجه به تعريفی که از جنگ های نسل چهارم ارائه شد، می توان گفت که در دنيای کنونی پدافند 
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غيرعامل، دفاعی است که پاسخ گوی تهديدات مدرن در عصر حاضر است؛ زيرا پدافند غيرعامل به ما 
می آموزد که حيله ها و تهديدهای دشمنان را بشناسيم و راه و روش مقابله با آن را ياد بگيريم. پدافند 

غيرعامل ما را با شيوه های دفاعی بدون استفاده از ابزارهای نظامی آشنا می کند. 
نيروی  و  تجهيزات  تأسيسات،  حوزه  سه  در  آسيب ها  رساندن  حداقل  به  غيرعامل  پدافند  در 
بخش  در  آسيب ها  رساندن  حداقل  به  دربارٔه  درس  اين  مباحث  اغلب  که  است  هدف  مهم ترين  انسانی 

نيروی انسانی است. 
از  قبل  می کنند  سعی  فطرت  براساس  انسان ها  دارد.  انسان  فطرت  در  ريشه  غيرعامل  پدافند 
اين که خطری آنها را تهديد کند، از يک طرف، آن را پيش بينی کنند و از وقوع حادثه جلوگيری کنند و 

از طرف ديگر با انتخاب راه های دفاعی مناسب، تلفات و آسيب های احتمالی را به حداقل برسانند. 

پدافند غيرعامل در سنّت رسول گرامی اسالم 
در موضوع هجرت پيامبر و مسلمانان از مکه به مدينه، نکات مهمی وجود دارد که از آن به عنوان 

مصاديق پدافند غيرعامل می توان استفاده کرد. 

اقدامات پيامبر در هجرت از مكه به مدينه 
١ــ فرستادن مسلمانان به مدينه قبل از رفتن شخص پيامبر؛ اگر پيامبر قبل از مسلمانان به مدينه 

هجرت کرده بودند، اکثر مسلمانان توسط کفار و مشرکين کشته می شدند. 
٢ــ خوابيدن حضرت امام علی (ع) به جای پيامبر برای فريب دادن دشمنان 

٣ــ پيامبر در زمان هجرت برخالف جهت مدينه که در شمال مکه قرار دارد، به سمت جنوب 
شهر مکه حرکت کردند و در غار ثور مخفی شدند. 

٤ــ پس از مخفی شدن رسول گرامی اسالم در غار ثور و عدم تشخيص دشمن، پيامبر اسالم از 
غار بيرون آمدند و از بيراهه و راه های صعب العبور خود را به مدينه رساندند. 

و  مسلمين  بين  جنگ  از  جلوگيری  برای  اسالم  گرامی  پيامبر  می کنيد،  مالحظه  که  همان طور 
کفار و ادامٔه رسالت خود در هدايت مردم، از روش هايی استفاده کردند که امروزه جزء اصول پدافند 

غيرعامل محسوب می شود. 
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پدافند غيرعامل در قرآن كرمي 

خداوند بزرگ در آئه ٦٠ از سورٔه انفال می فرمايند: «هرچه در توان داريد آماده کنيد، تا با آن 
دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانيد».

مفسران قرآن در تفسير اين آيه به موارد زير اشاره کرده اند: 
١ــ در «واعدوا لهم ما استطعتم من قوه» هر نوع امکانات نظامی و غيرنظامی را شامل می شود. 

٢ــ افزايش توان روحی و معنوی نيروی انسانی يکی از مصاديق مهم «قوه» است. 
ا …» به اين موضوع اشاره می کند که از اين امکانات و توانمندی ها در  ٣ــ در «تُرِهبُوَن ِبِه َعُدوَّ

جهت ترساندن دشمنان استفاده کنيد (نه برای کشتن آنها). 

بازدارندگی
امروز  دنيای  در  کند،  حمله  ما  به  که  ندهد  اجازه  خود  به  و  بترسد  دشمن  که  موضوع  اين 

«بازدارندگی» نام دارد. 
کردن  مأيوس  و  جلوگيری  برای  کشور  يک  سوی  از  که  گوناگونی  تدابير  بنابراين 
می گيرد،  صورت  آنها  تهديدآميز  سياست  های  کردن  عملی  جهت  در  ديگر  کشورهای 

«بازدارندگی» ناميده می شود.

ـ  ٩ تصوير ١ـ
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يکی از مهم ترين عوامل بازدارندگی دشمن، توان ايستادگی و مقاومت مردم يک کشور است. 
مقاومت و ايستادگی ما در برابر دشمنان از طريق راهکارهای زير افزايش می يابد: 

١ــ تقويت ايمان، صبر و بردباری
٢ــ آشنايی با موازين اخالقی و عمل به آنها

٣ــ اتحاد و انسجام مردم حول محور رهبری نظام 
٤ــ آمادگی برای جهاد مال و جان در راه خدا

٥ــ شناخت دوستان و دشمنان 

به نظر شما اگر در تشخيص دوست و دشمن دچار اشتباه شويم و دوست را دشمن و دشمن را 
دوست فرض کنيم، چه اتفاقی رخ می دهد؟ 

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

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

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

چگونگی مواجهه با تهديدها 
انسان ها در مواجهه با تهديدها معموالً به سه دسته تقسيم می شوند: 

١ــ گروهی از انسان ها دشمن را بسيار بزرگ و خود را کوچک می پندارند، به نحوی که فکر 
می کنند هيچ کاری در برابر دشمن نمی توانند انجام دهند. اين افراد قبل از آن که اقدامی از جانب دشمن 

صورت پذيرد، شکست را پذيرفته اند. 
٢ــ عده ای از انسان ها دشمن را کوچک و خود را بسيار بزرگ تصور می کنند. اين گروه هم 

در برابر توانمندی های دشمن غافلگير می شوند و شکست می خورند. 
٣ــ گروه ديگری از انسان ها حد و اندازٔه دشمن و توانمندی و قدرت خود را به صورت واقعی 
می بينند. اين دسته از انسان ها معتقدند که می توان با توکل بر خدا و سعی و تالش، در مقابل دشمنان 

بزرگ هم مقاومت کرد و حتی آنها را شکست داد. 
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شما فکر می کنيد جزء کدام يک از سه گروه فوق هستيد؟ چرا؟ 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

جنگ الكترونيك 

تصوير ٢ــ٩ــ يک نمونه از تجهيزات فرماندهی جنگ الکترونيک

گسترش روزافزون سيستم های الکترونيکی در حوزه های نظامی، غيرنظامی، تجاری و … موجب 
شده تا بسياری از فعاليت های عملياتی اين مراکز وابستگی کامل و يا بسيار زياد به مدارهای الکترونيکی 

داشته باشند. 
جمعی،  رسانه های  تجاری،  مؤسسات  بانک ها،  فعاليت  از  توجهی  قابل  بخش  حاضر  حال  در 
به  زيادی  بسيار  وابستگی   … و  موشکی  سيستم های  مخابراتی،  سيستم های  اينترنتی،  شبکه های 
سيستم های الکترونيکی دارند؛ به نحوی که برخی از اين مراکز به طور کامل و برخی ديگر درصد قابل 
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توجهی از کارايی خود را ممکن است در يک نبرد الکترونيکی از دست بدهند. با توجه به اين مطالب، 
می توانيم جنگ الکترونيک را اين گونه تعريف کنيم: 

در  اختالل  و  بهره برداری  تشخيص،  هدف  با  الکترومغناطيسی  انرژی  از  استفاده 
طيف الکترومغناطيسی دشمن و جلوگيری از اقدامات مشابه آنها، جنگ الکترونيک ناميده 

می شود. 
سيستم های  مخابراتی،  مراکز  نظامی،  اهداف  بر  عالوه  الکترونيک،  جنگ  يک  در  بنابراين 
اطالع رسانی، شبکه های راديويی و تلويزيونی، شبکه های برق رسانی و … می توانند مورد تهاجم دشمن 
قرارگيرند. برای مثال ارسال ويروس «استاکس نت١» در سيستم انرژی هسته ای کشور که به موجب آن 

مدت کوتاهی در فعاليت اين مرکز اختالل ايجاد شد، يکی از نمونه های جنگ الکترونيک است. 
با توجه به اين نکات می توان اهداف عمدٔه جنگ الکترونيک را به شرح زير خالصه کرد: 

١ــ حفاظت از طيف الکترومغناطيسی خودی در برابر جنگ الکترونيک دشمن، به 
نحوی که برتری توان نيروی خودی در اين زمينه حفظ شود. 

٢ــ رهگيری و بهره برداری از امواج الکترومغناطيسی دشمن که به صورت عمدی يا 
سهوی پخش می شود. 

را  آن  توانايی  که  به طوری  دشمن،  الکترومغناطيسی  طيف  در  اختالل  ايجاد  ٣ــ 
تضعيف کند. 

جنگ سايبری2 چيست؟ 
در اين بخش از درس با فضای سايبر و جنگ سايبری آشنا می شويم. 

نظر  در  بدون  و  مخابراتی  وسايل  و  رايانه  طريق  از  که  ارتباطات  از  به مجموعه ای 
گرفتن مکان جغرافيايی برقرار می شوند، فضای سايبر گفته می شود. 

يک سامانٔه متصل يا آنالين نمونه ای از يک فضای سايبر است که کاربران آن می توانند با استفاده 
از رايانه و از راه های مختلف با يکديگر ارتباط برقرار کنند. وجود چنين فناوری ارتباطی باعث شده 
تا افراد و به تبع آن کشورها برای رسيدن به منافع خود و ضربه زدن به منافع ديگران به دنبال استفاده و 

بهره برداری از فضای سايبر باشند. 
Stuxnet ــ١
Cyber war ــ٢
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بر اين اساس جنگ سايبری به معنای تهاجم عمومی به سيستم های فناوری اطالعات 
يک کشور از طريق استفاده از روش های نفوذ به رايانه ها و همچنين محافظت از سيستم های 

فناوری خودی در برابر نفوذ بيگانگان است. 

تصوير ٣ــ٩ــ فضای سايبر به بازيگران کوچک قدرت غير واقعی می دهد.

ويژگی های فضای سايبر 
برخی از ويژگی های فضای سايبر به شرح زير است: 

١ــ فضای سايبری به بازيگران اين امکان را می دهد که بدون استفاده از ابزار جنگی، به اهداف 
سياسی، فرهنگی و … خود دست يابند. 

٢ــ فضای مجازی قدرت غيرواقعی به بازيگران کوچک و کم اهميت می دهد. 
٣ــ در فضای مجازی، سرزمين، مکان و موقعيت جغرافيايی طرف مقابل چندان روشن نيست. 

و  جسمی  آسيب های  کردن  وارد  بدون  که  می دهد  را  امکان  اين  بازيگران  به  سايبر  فضای  ٤ــ 
فيزيکی به طرف مقابل، منافع خود را تأمين کنند. 

با توجه به نکاتی که دربارٔه فضای سايبر گفته شد، به اين نتيجه می رسيم که همٔه ما در معرض 
باشيم و  بزرگ  کوچک و  بازيگران  مراقب  بايد  بنابراين  هستيم،  ميدان  اين  پنهان  آشکار و  آسيب های 
بدانيم که کشورهای قدرتمند به دنبال منافعی هستند که در ميدان های ديگر به دست نياورده اند و برای 

رسيدن به آن از هر وسيله و امکانی استفاده می کنند. 
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چگونه می توانيم در فضای سايبر نقش مفيد و مؤثری داشته باشيم؟ 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

وظيفۀ ما
حقيقت آن است که در وضعيت کنونی دنيا، از جهت امکانات، تجهيزات نظامی و فناوری، ما 
در برابر کشورهای سلطه گر در يک جنگ نامتقارن و نابرابر قرار گرفته ايم، يعنی آنها امکاناتی بيش از 
ما دارند و فناوری پيشرفته تری در اختيار دارند، اما از جهت نيروی انسانی متعهد و کارآمد کشور ما 

از توانمندی بسيار بااليی برخوردار است. 
بنابراين اگر ما به خداوند بزرگ ايمان داشته باشيم و به او توکل کنيم و برای تثبيت دين او تالش 

کنيم، قطعاً خداوند کريم هم ما را ياری خواهد کرد١.
پس وظيفٔه ما آن است که با استعانت از خداوند بزرگ و با استقامت و پايداری تالش کنيم تا 
نمونٔه عينی اين آئه قرآن کريم باشيم که می فرمايد: «چه بسا گروهی اندک که بر گروهی بسيار به اذن خدا 

پيروز شدند»٢.

١ــ ان تنصروالّله ينصرکم و يثّبت اقدامکم ــ آيه ٧، سوره محّمد (ص) 
٢ــ کم من فئٍة قليله غلبت فئة کثيره ــ آيه ٢٤٩، سوره بقره 



زخم صورت و زير چشمپيشانی و شقيقه

شانه و بازوزخم گردن

ساعد وآرنجزخم دست

زخم رانزخم ران و باالی پا (زانو)

زخم پايين پا (زانو)زخم پا



آشنايی با حوادث و کمک های اوليه 
آيا می دانيد هر ساله ميليون ها نفر در جهان، در اثر حوادث مختلف، خانه و کاشانه و زندگی خود 
را از دست می دهند؟ آيا می دانيد کشور ما در معرض حوادث طبيعی و غيرطبيعی زيادی قرار دارد؟ آيا 

می دانيد افراد زيادی در ميهن ما به دليل اين حوادث، آسيب می بينند و يا از بين می روند؟ 

حوادث طبيعی و غيرطبيعی
به مواردی مانند سيل، زلزله، طوفان، بهمن، سونامی و … حوادث طبيعی گفته می شود 
ناميده  غيرطبيعی  حوادث  و …  خانگی  آتش سوزی های  جاده ای،  تصادفات  مانند  اتفاقاتی  و 

می شوند. 
عالج واقعه، قبل از وقوع بايد کرد!

فرض کنيد شما به عنوان نمايندٔه دانش آموزان در جلسه ای شرکت کرده ايد. در اين جلسه، برای 
ايمنی مدرسه در برابر حوادث، پيشنهادهای زير مطرح می شود: 

موجب  تا  آنها  ضعف  نقاط  رفع  برای  تالش  و  مدرسه  و  کالس ها  ايمنی  وضعيت  بررسی  ١ــ 
افزايش آگاهی و بروز رفتار مناسب در هنگام حادثه شود. 

٢ــ برنامه ريزی برای آموزش کمک های اوليه و امداد و نجات به دانش آموزان 
٣ــ مشخص کردن مکان های امن در حياط مدرسه، کالس، راهروها، آزمايشگاه ها و آموزش 

نحؤه پناه گيری مناسب در هنگام زلزله
٤ــ مشخص و معرفی کردن مسيرهای خروج اضطراری در کالس، آزمايشگاه، حياط مدرسه و 

آموزش نحؤه خروج (حفظ خونسردی و هجوم نياوردن به درهای خروجی) 
٥ــ پاک سازی کالس و مدرسه از هرگونه عوامل آتش زا و خطرآفرين 

٦ــ تجهيز آزمايشگاه و سالن مدرسه به جعبٔه کمک های اوليه و کپسول آتش نشانی 
٧ــ انتقال لوازم سنگين  و مواد شيميايی خطرناک، در آزمايشگاه و کارگاه، به طبقات پايين قفسه ها 

٨ ــ اتصال قفسه های کتابخانه، کارگاه و آزمايشگاه به ديوار توسط بست های محکم 
تصور کنيد از جلسه ای که در آن شرکت کرده ايد، به جمع دوستان خود در کالس برگشته ايد و 
دربارٔه مطالبی که در جلسه، مطرح شده، برای هم کالس هايتان صحبت می کنيد. يکی از آنان می پرسد: 
زلزله) چه چيزهايی را بايد بدانيم و چه کارهايی را  «حاال، ما دانش آموزان، قبل از وقوع حادثه (مثالً 
٩٣



٩٤

بايد انجام دهيم؟»
در پاسخ می گوييد که همٔه دانش آموزان بايد: 

١ــ نقشٔه مدرسه را بدانند و در آن، مکان های امن و راه های خروجی و محل قرارگيری شيرهای 
اصلی آب و گاز و کنتور برق را مشخص کنند. 

آگاهی  خطر  زنگ های  و  آتش نشانی  کپسول  و  اوليه  کمک های  جعبٔه  قرارگيری  محل  از  ٢ــ 
داشته باشند تا در صورت لزوم از آنها استفاده کنند. 

را  اوليه  کمک های  و  امدادرسانی  عمليات  انجام  و  آتش نشانی  کپسول  از  استفاده  طرز  ٣ــ 
تاحدامکان بدانند. 

٤ــ امکان وقوع حوادث ناشی از زلزله را در کالس درس از بين ببرند. برای مثال، فاصلٔه محل 
نشستن (ميز و نيمکت) خود را با پنجره ها و درهای شيشه ای حفظ کنند. 

٥ ــ بياموزند که چگونه جريان برق را قطع کنند و شيرهای آب و گاز و نظاير آن را از محل اصلی 
ببندند. 

ـ  ١٠ تصوير ١ـ

می آورد.  به وجود  را  تلفاتی  گاهی  و  زيادی  خسارات  هرساله  ما  کشور  در  سيل 
تحقيق کنيد قبل، حين و پس از وقوع سيل چه چيزهايی را بايد بدانيم و چه کارهايی را 

در خانه و مدرسه می توانيم انجام دهيم. 



٩٥

حوادث غيرطبيعی 
صنعتی،  حوادث  می افتند.  اتفاق  انسان ها  توسط  شده  انجام  اعمال  اثر  در  حوادث،  از  بعضی 

آتش سوزی های خانگی، تصادفات جاده ای و … جزء اين حوادث اند. 
تصادفات جاده ای: هرساله در تصادفات جاده ای تعداد زيادی از هم وطنان ما کشته و زخمی 

می شوند، و مردم زيان های مادی و معنوی فراوانی را تحمل می کنند. 
معموالً سه عامل مهم زير باعث بروز اين اتفاق ناگوار می شود. 

الف) عامل انسانی 
ب) مسائل فنی خودرو

ج) مشکالت و ناامنی جاده ها

تصوير ٢ــ١٠

به نظر شما کدام يک از عوامل فوق تأثير بيشتری در حوادث جاده ای کشور ما دارند؟ چرا؟ 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................



٩٦

آتش سوزی: فرض کنيد از يک کارشناس دعوت شده تا دربارهٔ ايمنی مدرسه در برابر آتش سوزی 
مطالبی بيان کند. او نکات مهمی را دربارهٔ بنا و تأسيسات مدرسه و تجهيزات آتش نشانی آن به مسئوالن 

مدرسه يادآوری می کند. سپس خطاب به دانش آموزان مطالب زير را يادآوری می کند. 
١ــ از نگهداری مواد آتش زا و تهيه و ساخت وسايل آتش بازی خودداری کنيد. 

٢ــ مواد آتش گير و انفجاری را حتی به مقدار بسيار کم، در جيب لباس و کيف خود حمل نکنيد. 
٣ــ هيچگاه از الکل، بنزين و ساير مواد با درجٔه اشتعال زايی باال، برای آتش گيری استفاده نکنيد. 
٤ــ از پرتاب مواد آتش زا مانند فشفشه و … بر روی درخت ها، بام ها و ايوان های منازل که از 

عوامل عمدٔه بروز آتش سوزی است، خودداری کنيد. 
٥ ــ از برپايی آتش در معابر باريک و در نزديکی پست های برق يا ايستگاه های کاهش فشار گاز 

و پارکينگ های عمومی پرهيز کنيد. 

تصوير ٣ــ١٠  

و  کنيد  استخراج  اينترنت  از  را  گذشته  سال  جاده ای  حوادث  کشته های  تعداد 
راه های کاهش تلفات را بررسی کنيد. 



٩٧

دربارٔه نکات ايمنی که در خانه بايد رعايت شود، تحقيق کنيد و از اعضای خانواده 
بخواهيد که کارهای الزم را برای پيشگيری از آتش سوزی انجام دهند. 

در صورت آتش سوزی:
١ــ آتش، خيلی سريع انتشار می يابد، بنابراين بالفاصله آتش نشانی و اورژانس را خبر کنيد. 

٢ــ در فرونشاندن آتش سوزی سوخت های نفتی، از آب استفاده نکنيد. 
٣ــ ظرف مشتعل را حرکت ندهيد. شعله را با شن، نمک، پتوی نمناک يا با پوشش های ديگر 

خفه کنيد. 
٤ــ سعی کنيد که افراد را از ساختمان بيرون ببريد. 

باشيد و  تنفسی  ماسک  مجهز به  مگر آن که  نشويد؛  آتش گرفته  ساختمان  وارد  ٥ــ به هيچ وجه 
کاربرد آن را بدانيد. 

٦ــ اگر در ساختمان آتش گرفته گرفتار شده ايد، فورًا به اتاقی که دارای پنجره است، برويد و 
در را ببنديد. سپس پتو يا فرش را طوری زير در قرار دهيد که دود وارد اتاق نشود، و سپس از طريق 

پنجره تقاضای کمک کنيد. 
٧ــ دستمالی را خيس کنيد و آن را جلوی بينی و دهان خود بگيريد. 

٨ ــ اگر لباس شما آتش گرفت، توقف کنيد و روی زمين غلت بخوريد تا آتش خاموش شود. 
٩ــ با حفظ خونسردی، تمام تهويه های ساختمان را خاموش کنيد تا به اين ترتيب از ورود دود 

جلوگيری شود. 
١٠ــ در زير دود سينه خيز برويد تا از محيط دودها و گازهای سمی خارج شويد. 

با يک سازمان امدادرسان آشنا شويم: 
يکی از سازمان های مهم امدادرسان که در حوادث مختلف، به خصوص حوادث طبيعی، به مردم 
آسيب ديده کمک می کند، جمعيت هالل احمر است. بعضی از وظايف اين سازمان بين المللی که در 

اساسنامٔه آن آمده عبارت است از: 
ــ ارائٔه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبيعی مثل زلزله، سيل و …

ــ ارائٔه کمک های اوليه در حوادث غيرمترقبه به وسيلٔه امدادگران 
و …



٩٨

را  اوليه  کمک های  مردم،  به  کشور،  سراسر  در  احمر  هالل  جمعيت  شعبه های 
به صورت رايگان آموزش می دهند؟ 

آشنايی با چند موضوع در كمك های اوليه 
ديديم که برای آمادگی در برابر حوادث، بايد کمک های اوليه را در حد ضرورت بياموزيم. 
آسيب ديده،  شخص  به  کمک  برای  که  است  اقداماتی  کليۀ  اوليه،  کمک های  از  منظور 
فرد  يک  توسط  درمانی،  مرکز  به  او  رساندن  از  قبل  و  حادثه  بروز  از  پس  بالفاصله 

آموزش ديده، انجام می شود. 
در اين جا به طور خالصه با چند موضوع دراين باره آشنا می شويد. برای فراگرفتن کمک های 

اوليه، بايد شما هم به جمعيت هالل احمر مراجعه کنيد. 
خونريزی خارجی چيست و چگونه می توان آن را کنترل کرد؟ 

خونريزی خارجی  خونريزی، خون از بدن خارج شود و به بيرون بريزد، به آن  اگر در 
می گوييم. برای کنترل خونريزی خارجی، چند روش وجود دارد که مؤثرترين آنها فشار مستقيم و باال 

نگه داشتن عضو (در صورت امکان) است. برای اين کار به روش زير عمل کنيد: 
١ــ چند گاز استريل (يا چند تکه از يک پارچٔه تميز) را روی محل خونريزی بگذاريد و با دست 

روی آن فشار آوريد. 

ـ  ١٠ تصوير ٤ـ



٩٩
تصوير ٥  ــ١٠ــ نقاط فشار شريان ها در کنترل خونريزی

زخم صورت و زير چشمپيشانی و شقيقه

شانه و بازوزخم گردن

ساعد وآرنجزخم دست

زخم رانزخم ران و باالی پا (زانو)

زخم پايين پا (زانو)زخم پا

٢ــ اگر خونريزی در قسمتی از بدن است که امکان قرار دادن آن در سطحی باالتر از سطح بدن 
وجود دارد (مثالً خونريزی در ساعد دست)، همزمان با فشار دادن محل خونريزی، عضو خونريزی کننده 

را بلند کنيد و باال نگه داريد. 
٣ــ در حالی که خونريزی را با وارد کردن فشار (به روش گفته شده) کنترل می کنيد، با يک باند 

دور محل خونريزی را محکم ببنديد (البته نه آن قدر محکم که باعث قطع گردش خون شود).
يادتان باشد: 

باند  يک  با  ببريد و  بيشتری به کار  تميز  پارچٔه  تکه  يا  استريل  گاز  کرد،  پيدا  ادامه  خونريزی  اگر 
ديگر، زخم را محکم تر ببنديد و هرگز پانسمان اوليه را که روی زخم گذاشته ايد، برنداريد. 



١٠٠

چه نکات مهمی را در پانسمان و بانداژ يک زخم باز بايد رعايت کرد؟ 
نکات مهمی که در پانسمان و بانداژ يک زخم بايد رعايت کنيد، به طور خالصه عبارت اند از: 

١ــ از پانسمان استريل يا بسيار تميز استفاده کنيد. 
٢ــ سطح زخم را به وسيلٔه پانسمان، به طور کامل بپوشانيد. 

٣ــ پانسمان را از محل اوليه جابه جا نکنيد (چون جابه جا کردن آن ممکن است دوباره باعث 
خونريزی شود).

٤ــ بانداژ را وقتی انجام دهيد که خونريزی به وسيلٔه پانسمان، قبالً کنترل شده باشد. 
٥ ــ باند را بيش از حد سفت يا شل نبنديد. 

٦ــ نوک انگشتان دست ها و پاها را آزاد بگذاريد. 
در سوختگی های سطحی، چه کمک های اوليه ای را بايد انجام داد؟ 

١ــ مصدوم را از نظر آسيب ديدگی های ديگر بررسی کنيد و در صورت آسيب ديدگی وخيم تر، 
ابتدا به آن رسيدگی کنيد. 

٢ــ بالفاصله پس از حادثه، محل سوختگی را به مدت ده دقيقه داخل ظرف آب سرد فروببريد 
و يا آن را زير جريان ماليم آب سرد قرار دهيد. 

٣ــ به آرامی، ساعت، النگو، انگشتر، کفش و ساير چيزها را قبل از آن که ناحيه آسيب ديده 
متورم شود، خارج کنيد. 

٤ــ اگر پوست تاول زده است، به آنها دست نزنيد و آنها را نترکانيد؛ زيرا ترکاندن تاول ها، خطر 
عفونت را بيشتر می کند. 

موقت  پانسمان  برای  بپوشانيد.  استريل  و  خشک  پانسمان  يک  با  را  شده  سوخته  ناحئه  ٥ ــ 
می توان از پوشش پالستيکی تميز استفاده کرد. 

٦ــ در صورت هرگونه سوختگی در راه تنفس، چشم، صورت و نقاط حساس بدن از پزشک 
کمک بگيريد. 

در آسيب های اسکلتی چه کمک های اوليه ای را بايد انجام داد؟ 
يکسان  پيچ خوردگی)  و  دررفتگی  (شکستگی،  اسکلتی  آسيب های  تمام  برای  اوليه  کمک های 

است: 
١ــ با حفظ خونسردی، صحنٔه حادثه را ارزيابی و درخواست کمک کنيد. 

٢ــ وضعيت تنفسی و هوشياری مصدوم را کنترل کنيد. 



١٠١

دربارهٔ روش های آتل بندی، تحقيق و آنها را با يکی از دوستان خود تمرين کنيد. 

حمل مصدوم چيست؟ 
حمل مصدوم عبارت است از انتقال مصدوم به روش صحيح از محل حادثه به محلی 

امن (برای انجام کمک های اوليه) و يا به مراکز درمانی. 
بسيار مهم است که به ياد داشته باشيد نبايد مصدومی را که آسيب شديدی ديده و بدحال است، 
حرکت دهيد مگر آن که خطری فوری (مانند آتش سوزی، فروريختن آوار، گاز سمی و …) جان او را 
تهديد کند. روش های متعددی برای حمل مصدوم وجود دارد که با توجه به شرايط مصدوم و امدادگر 

بايد از روش مناسب استفاده کرد. در اين جا فقط يک نوع از آنها را برای آشنايی شما ذکر می کنيم. 
دارد،  سبک، کوچک و به هوش است و می تواند خود را نگه  مصدوم،  حمل به پشت: اگر 
می توانيد او را به پشت خود بگذاريد (او را کول کنيد) و حمل نماييد. در صورتی که مصدوم بی هوش 
آسيب  مصدوم،  که  کنيد  استفاده  وقتی  حمل  نوع  اين  از  ببنديد.  را  دست های او  مچ  می توانيد  باشد، 

اسکلتی نداشته باشد و مسافتی که بايد او را حمل کنيد، طوالنی باشد. 

و  الزم  کمک های اوليه  جعبه  وجود  ادارات  و  عمومی  مراکز  منزل،  مدرسه،  در 
ضروری می باشد. 

٣ــ تمامی زخم های باز را با گاز استريل بپوشانيد و خونريزی را کنترل کنيد. 
٤ــ اگر آسيب يا عالمت واضحی وجود ندارد، ولی مصدوم از درد شکايت دارد، هميشه بنا را 

بر وجود شديدترين آسيب اسکلتی يعنی شکستگی بگذاريد و اقدامات الزم را انجام دهيد. 
٥  ــ از اقدام برای جاانداختن موارد شکستگی يا دررفتگی به شدت پرهيز کنيد. به عالوه اگر 
سر استخوان شکسته از زخم بيرون زده است، سعی در فروبردن آن به درون زخم نداشته باشيد، بلکه 
آن را با روش مناسب پانسمان و بانداژ کنيد و سپس عضو صدمه ديده را با روش صحيح آتل بندی و 

بی حرکت کنيد. 



١٠٢

انتشارات نام نويسنده نام کتابرديف
دفتر نشر فرهنگ اسالمیدکتر سيدجعفر شهيدیزندگی حضرت فاطمه زهرا (س)١
مؤسسه تنظيم و نشر آثار ــجايگاه زن در انديشٔه امام خمينی (ره)٢

امام خمينی (ره)
مؤسسه تنظيم و نشر آثار ــ بسيج در انديشٔه امام خمينی (ره)٣

امام خمينی (ره)
حماسه سازان پايداری (بسيج در آيينٔه ٤

رهنمودهای مقام معظم رهبری)
دفتر نشر فرهنگ اسالمیــ 

صدراشهيد مطهریجهاد ٥
دکتر اسماعيل آشنايی با دفاع مقدس٦

منصوری الريجانی
خادم الرضا

مرکز اسناد و تحقيقات دکتر فرهاد درويشیجنگ ايران و عراق (پرسش ها و پاسخ ها) ٧
دفاع مقدس

روابط عمومی و حسين متفکرجنگ روانی٨
انتشارات سپاه پاسداران 

آشنايی با پدافند غيرعامل ـ مجموعه ١٥ ٩
جلدی

عابدــ

در کمين گل سرخ ـ روايتی از زندگی شهيد ١٠
صياد شيرازی

سورٔه مهرمحسن مؤمن

سورٔه مهرمصطفی رحيمی بابانظر ـ خاطرات شهيد نظرنژاد١١
خاک های نرم کوشک ـ زندگی نامه شهيد ١٢

برونسی
سورٔه مهرسعيد عاکف

سورٔه مهرسيده اعظم حسينیخاطرات «دا» ١٣
سورٔه مهرمحسن کاظمیخاطرات مرضيه حديدچی (دباغ)١٤
وزارت فرهنگ و ارشاد شهيد چمرانخدابود و ديگر هيچ نبود١٥

اسالمی



١٠٣

روايت فتحــ چمران به روايت همسر شهيد١٦
روايت فتحــمرگ از من فرار می کندـ  کتاب مصطفی چمران١٧
روايت فتحــبه مجنون گفتم زنده بمان ـ کتاب مهدی باکری١٨
روايت فتحــرّد خون روی برف ـ کتاب محمود کاوه١٩
روايت فتحــتوکه آن باال نشستی ـ کتاب زين الدين٢٠
روايت فتحــبه مجنون گفتم زنده بمان ـ کتاب همت٢١
روايت فتحــخدا می خواست زنده بمانیـ  کتاب صياد شيرازی٢٢
نشر آجاــپرواز تا بی نهايت ـ يادنامه شهيد عباس بابايی٢٣
روايت فتح ــبه مجنون گفتم زنده بمان ـ کتاب حميد باکری٢٤
جنايت های ما در خرمشهر ـ خاطرات افسران ٢٥

عراقی
ترجمه محمدنبی 

ابراهيمی
سورٔه مهر

سورٔه مهرــجهنم تکريت ـ خاطرات آزاده مجتبی جعفری٢٦
مرکز مطالعات و تحقيقات محمد دروديانخونين شهر تا خرمشهر٢٧

جنگ سپاه پاسداران 
سورٔه مهراحمد دهقان سفر به گرای ٢٧٠ درجه (ُرمان)٢٨
مدرسهمنيرالدين بيروتیسلمان فارسی٢٩
سورٔه مهرــيکشنبه آخر ـ خاطرات معصومه رامهرمزی٣٠
سورٔه مهرحبيب احمدزاده داستان های شهر جنگی٣١
سورٔه مهررقيه ميرابوالقاسمیپاييز ٥٩ ـ خاطرات زهره ستوده٣٢
سورٔه مهراحمد دهقانروزهای آخر ٣٣
دروغ های ساختگی ـ تحريف جنگ عراق در ٣٤

رسانه ها
روايت فتحترجمه رسول روناسی

شب های بی مهتاب ـ خاطرات سرهنگ ٣٥
شهبازی از دوران اسارت

سورٔه مهرمحسن کاظمی



talif@talif.sch.ir

Email


