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درس هفتم

زنان قهرمان

مادراِن شجاِع فرزنداِن اسالم، خاطره جانبازی و رشادت زنان قهرمان را در طول تاريخ زنده کرده اند.
امام خمينی (ره)

نيمی از جمعيت هر کشوری را زنان تشکيل می دهند که می توانند در سرنوشت آن جامعه نقش اساسی داشته باشند.  معموالً 
زنان در عصر حاضر، عالوه  بر اينکه در خانه به عنوان همسر و مادر نقش اساسی در رشد خانواده و تربيت فرزندان دارند، در جامعه 

نيز همپای مردان مشغول فعاليت اند.
در طول تاريخ کم نبوده اند زنانی که در شرايط سخت، با تدبير خود، باعث تحولی بزرگ در جامعٔه خود شده اند. در آيات نورانی 
قرآن کريم هم، در چندين مورد از زنان تأثيرگذار در تاريخ زندگی انسان ها نام برده شده است. ملکٔه قوم سبا، آسيه همسر فرعون، مادر 
اسالم  گرامی  رسول  بعثت  ابتدای  در  نمونه هايند.  اين  از  الهی  بزرگ  پيامبران  از  يکی  مادر  به عنوان  مريم  حضرت  و  موسی  حضرت 
صلی الله عليه و  آله، حضرت خديجه اولين زنی بود که به پيامبر رحمت، ايمان آورد و سميه اولين زنی بود که در کنار همسرش ياسر 

به عنوان اولين شهدای اسالم نامشان در تاريخ ثبت شد.
برتريِن اين زنان حضرت فاطمٔه زهرا (س)، دختر رسول گرامی اسالم (ص)، همسر امام علی (ع)، مادر امام حسن (ع) و امام 
حسين (ع) و حضرت زينب (س) است که در طول حيات کوتاه خود، خدمات فراوانی در جهت حفظ اسالم و وحدت مسلمانان نمود. 

اين بانوی بزرگوار، با فضيلت و بردبار که سورٔه «کوثر» در شأن ايشان نازل شده است، نمونٔه کامل يک زن مسلمان است.
با توجه به تاريخ صدر اسالم و جنگ هايی که در زمان حيات رسول گرامی اسالم (ص)، رخ داده است، مالحظه می کنيم که زنان 

در اين جنگ ها نقش اساسی داشته و از راه های زير در دفاع از اسالم مشارکت کرده اند.
١ــ رساندن وسايل و ادوات جنگی به رزمندگان؛

٢ــ درمان مجروحان جنگ و انتقال آن ها به پشت جبهه و مراقبت از آنان؛
٣ــ خارج کردن شهدا از منطقٔه نبرد به پشت جبهه؛

٤ــ رساندن آب و مواد غذايی به رزمندگان؛
٥  ــ تهيه و تدارک دارو، لباس و ساير امکانات مورد نياز رزمندگان؛

٦  ــ شرکت در نبرد مستقيم با دشمن (در صورت نياز).
البته همه ما بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که يکی از وظايف مهم و اساسی زنان، تربيت فرزندانی است که زنان و مردان آينده 
جامعه را تشکيل می دهند. در واقع تمام کسانی که در هدايت و راهنمايی ساير انسان ها و رشد و پيشرفت کشورشان نقش داشته اند، 

تربيت شدگان دامان مادران دلسوز و پاک دامن بوده اند.
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در زير به نمونه هايی که در تاريخ اسالم بيان شده است، اشاره می کنيم.
يکی از ياران پيامبر گرامی اسالم (ص) زنی به نام نسيبه است. اين زن با ايمان و شجاع، در جنگ ُاُحد حضور داشت و در دفاع 

از اسالم و پيامبر (ص) دوازده جای بدنش با نيزه و شمشير دشمنان اسالم، زخمی شد.
در مورد نسيبه از رسول گرامی اسالم (ص) چنين نقل شده است:

« در روز ُاُحد به هر طرف که نگاه می کردم، می ديدم نسيبه مشغول نبرد است و از جان من دفاع می کند.»

حضرت زينب (س)

در واقعٔه کربال، امام حسين (ع) و تمام يارانش به شهادت رسيدند. ابن زياد که به فرمان يزيد و برای سرکوب نهضت حسينی 
خود،  فريب کار  اطرافيان  و  دروغ گو  مبلغان  همراهی  با  عاشورا،  واقعه  از  پس  داشت،  قصد  بود،  شده  منصوب  کوفه  حکومت  به 
سيد الشهدا (ع) و ياران شهيدش را به عنوان افرادی که از دين اسالم خارج شده اند معرفی کند. اما زينب قهرمان و با ايمان که درس 
دين را در مکتب پيامبر اعظم (ص)، امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) آموخته و شجاعت را از آن ها به ارث برده بود، با همراهی 
حضرت امام سجاد (ع) (که به خواست خداوند در روز عاشورا بيمار بود) نگذاشت چهرٔه زشت و پليد يزيد و ابن زياد در زير پردٔه 

ادعای دروغين خالفت مسلمين پنهان بماند.
حضرت زينب روشنگری را از ميان مردم شروع کرد و در بين جمعی از زنان کوفه که پس از شهادت امام حسين (ع) و يارانش 
پيش  خود  آخرت  برای  توشه ای  بد  که  باشيد  آگاه  و  «بدانيد  گفت:  و  گشود  سرزنش  به  زبان  بودند،  شده  خود  خطای  متوجه 

فرستاده ايد! چرا که دچار خشم و غضب الهی شده و تا ابد در عذاب خواهيد ماند.»
پس از آن حضرت زينب و ساير اسرا را به کاخ ستم ابن زياد بردند.

حال تصور کنيد زنی را که برادران عزيزش و ١٨ نفر از خويشاوندان و تعداد زيادی از ياران برادرش به شهادت رسيده اند، 

مرقد حضرت زينب (س) در شهر دمشق (سوريه)
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دشمنان آن ها همچون راهزنان به کاروانشان حمله کرده اند، زنان و دختران را به اسارت گرفته و اکنون حاکم کوفه عبيد الله بن زياد آن 
بزرگواران را برای نشان دادن قدرتش به کاخ خود فراخوانده است.

حاکم ستمگر کوفه به تصور خود برای کوچک کردن اهل بيت پيامبر (ص) با تکبّر می گويد:
«شکر خدايی را که شما را رسوا و سخنتان را تکذيب کرد.»

حضرت زينب که از پدر و مادرش آموخته بود چگونه با ظالم برخورد کند، در جواب آن ستمگر فرمود: «اين فاسق است که 
رسوا می شود و اين دروغگو است که تکذيب می شود و حال آن که ما چنين نيستيم.»

ابن زياد خطاب به شيرزن کربال گفت: «آنچه خدا با برادر و خاندانت کرد را چگونه ديدی؟»
حضرت زينب در پاسخی عالمانه و لحنی محکم و استوار که نشان دهندٔه اوج تسليم و بندگی او در برابر خداوند بزرگ می باشد، 
فرمود: «جز زيبايی چيزی نديدم. آنان کسانی بودند که خداوند شهادت را برايشان مقدر کرده بود پس به سوی آرامگاهشان 

شتافتند.»
ابن زياد برای تثبيت موقعيت خود به عنوان حاکم کوفه و به جهت نشان دادن سرسپردگی کامل به يزيدبن معاويه، کاروان اسرای 
و  رنج  تحمل  و  طوالنی  مسافت  طی  از  پس  کاروان  اسرای  ساير  و  پيامير (ص)  بيت  اهل  کرد.  شام  عازم  مأمور  تعدادی  با  را  کربال 

سختی های بسيار به شام رسيدند.
يزيدبن معاويه که در جايگاه خالفت مسلمين نشسته بود، قصد داشت تا حکومت و قدرت خود را به رخ اهل بيت پيامبر (ص) 

و ساير مردم بکشد. اما شيرزن کربال حضرت زينب (س) در بارگاه يزيد نيز ايمان و شجاعت خود را نمايان کرد. 
آن بزرگوار در پاسخ يزيد ستمگر که مدعی بود ما انتقام کشته شدگان جنگ بدر را از خاندان محمد (ص) گرفتيم، چنين پاسخ 

داد:
«بدان که به زودی تو نيز به جمع آنان خواهی پيوست. آن وقت است که آرزو می کنی ای کاش دستانت فلج و زبانت 

الل بود تا آنچه گفتی، نمی گفتی و آنچه کردی، نمی کردی.»
حضرت زينب برای اين که قدرت خداوند و ضعيف بودن يزيد و حکومتش را در برابر ارادٔه حق به او بفهماند؛ چنين فرمود: 
«ای يزيد، اکنون تو فريب و نيرنگت را به کار گير و هرچه می توانی انجام ده و سعی و تالشت را بکن؛ که به خدا سوگند 

هرگز نمی توانی ذکر ما را از يادها ببری. تو هرگز نخواهی توانست که اين لکهٴ ننگ و ذلت را از دامن خود پاک کنی.»
حضرت زينب در پايان سخنانش برای آنکه نشان دهد سختی ها و مصيبت های روزگار نمی تواند مانع شکر و سپاس او به درگاه 

خداوند شود، چنين فرمود:
«حمد و سپاس خدايی را که ابتدای زندگی ما را با سعادت و مغفرت آميخت و پايان آن را شهادت و رحمت قرار داد.»

و اين گونه بود که ايمان، شجاعت، صبوری و تحمل سختی ها توسط يک زن به همراه زبان گويا و روشنگر او باعث شد که به 
شهادت رساندن امام حسين و يارانش تا ابد همچون لکٔه ننگی بر دامان بنی اميه باقی بماند و تمام مردان و زنان آزادٔه دنيا بر شهيدان 

کربال و پيام   رسانان آن نهضت ، سالم و درود فرستند و مسببين و قاتالن آن ها را لعن و نفرين نمايند. 
در دوران معاصر نيز، بويژه در زمان رژيم ستمگر شاه، بخشی از کسانی که در راه مبارزه با آن رژيم حضور فعال داشتند، زنان 
مؤمن و شجاعی بودند که عالوه بر تربيت فرزندان صالح و باتقوا، دفاع از اعتقادات دينی و حفظ و گسترش آن را در جامعه وظيفٔه 

خود می دانستند.
يکی از اين زنان با ايمان و مبارز که پس از چند سال تحمل سختی و شکنجه در زندان های رژيم شاه، به خارج از ايران رفت و 
در اردوگاه های نظامی فلسطين به چريکی تمام عيار تبديل شد، خانم مرضيه حديدچی (دباغ) است. خانم دباغ با وجود ٨ فرزند، به 
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جهت احتمال دستگيری مجدد و اعدام توسط رژيم ستمگر شاه، در سال ١٣٥٣ با کمک انقالبيون 
از کشور خارج شد و پس از چهار سال زندگی مبارزاتی سخت در کشورهای مختلف، سرانجام 

پس از پيروزی انقالب اسالمی به وطن بازگشت.
تمام  در  و  رفت  فرانسه  به  نيز  دباغ  خانم  فرانسه،  به  عراق  از  خمينی  امام  هجرت  از  پس 
مدت حضور حضرت امام در نوفل لوشاتو، مسئوليت امور داخلی محل استقرار بنيانگذار انقالب 

اسالمی را بر عهده داشت.
بخش کوتاهی از خاطرات اين زن شجاع را از دوران مبارزه با رژيم ستمگر شاه با هم مرور 
می کنيم. شما برای اطالع بيشتر از مبارزات ايشان در داخل و خارج از کشور، می توانيد به کتاب 

خاطرات خانم دباغ مراجعه کنيد.

«خود داری و امتناع از حرف   زدن نتيجه اش کتک و ضرب و شتم بود. شکنجه ها با سيلی و توهين شروع و به تدريج با شالق 
و باتوم و فحاشی، جان فرسا شد. چند بار دست و پايم را به صندلی بستند و مهار کردند و کالهی آهنی يا مسی بر سرم گذاشتند و بعد 
جريان الکتريسيته با ولتاژهای متفاوت به بدنم وارد کردند که موجب رعشه و تکان های تند پيکرم می شد. شالق و باتوم کار متداول و 
هر روز بود که گاهی به شکل عادی و گاهی حرفه ای صورت می گرفت. در مواقع حرفه ای آن قدر شالق بر کف پاهايم می زدند که از 
هوش می رفتم، بعد با پاشيدن آب هوشيارم کرده، مجبورم می کردند تا راه بروم که پاهايم ورم نکند. دردی که بر وجودم براثر اين کار 

مستولی می شد، طاقت فرسا و جانکاه بود.»١
«در انگلستان ديگر برای اقامت در هتل و تهيه غذا پولی نداشتم، از مدير هتل خواهش کردم که اجازه دهد در ازای غذا و مکان 
برايش روزها کار کنم. او پذيرفت که هفته ای دو پوند به اضافٔه صبحانه مجانی در اختيارم بگذارد. بيشتر اوقات روزه بودم، غالب 

اوقات با دو عدد تخم مرغی که برای صبحانه می گرفتم، شب ها افطار می کردم.»٢
در دوران هشت سال دفاع مقدس، زنان با ايمان و شجاع ايرانی، در اوايل تهاجم ارتش بعثی عراق به کشورمان، در کنار مردان 
و در مقابل دشمن ايستادگی و مقاومت کردند و پس از آن نيز در پشت جبهه کارهايی انجام دادند که اگر ارزش و پاداش آن نزد خداوند 

از دفاع مستقيم بيشتر نباشد، کمتر نخواهد بود.
زنان عالوه بر اين که در پشت جبهه می توانند در دفاع از کشورشان نقش مؤثری داشته باشند، در داخل خانه نيز همسر، 
مقابل  در  استقامت  و  صبر  با  می توانند  زنان  هستند.  آن ها  و …  همسايه  همکار،  خويشاوند،  جامعه  در  و  مردان،  مادر  و  خواهر 
سختی های جنگ و دادن روحيه به مردان و تشويق آن ها به دفاع از کشورشان، انگيزه های مقاومت عمومی را در جامعه تقويت 

کنند. 
در اين بخش از درس، خاطرات يکی از زنان قهرمانی را که در دوران ٨  ساله دفاع مقدس، در دفاع از کشورمان نقش داشته، 

و زندگی نامه يکی از زنان شهيد اين دوران را با هم می خوانيم.

١ــ خاطرات مرضيه حديدچی (دباغ)، انتشارات سورٔه مهر، صفحه ٧٣ــ٧٢
٢ــ خاطرات مرضيه حديدچی (دباغ)، انتشارات سورٔه مهر، صفحه ١٠٦

مرضيه حديدچی، چريک انقالبی
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سيده زهرا حسينی دختر رزمندۀ ساکن خرمشهر

نهايتاً  باداباد!  هرچه  گفتم:  و  زدم  دريا  به  دل  دفعه  يک 
می گويند دختره ديوانه شده، ُخب بگويند. چادرم را مرتب کردم. 
يک دفعه بلند شدم و لبٔه وانت ايستادم. شروع کردم به صحبت و 
گفتم: مردم اينا جوان های مظلوم خرمشهر هستند که به اين روز 
افتادند. اينا به خاطر دفاع از ناموس و شرفشان، به خاطر دين و 
به  کفن،  نبود آب و  خاطر  به  که  روزه  سه  شدند.  کشته  مملکتشان 

خاطر بمباران هواپيما نتونستيم اينارو به خاک بسپاريم.
زير  زمين  روی  کربال  شهدای  مثل  اينا  بدن  که  روزه  سه 

آفتاب مونده.١

شهيد مريم فرهانيان
شهيد مريم فرهانيان در روز ٢٤ ديماه ١٣٤٢در آبادان و در 
خانواده ای متوسط و مذهبی به دنيا آمد. قبل از پيروزی انقالب 
و  مذهبی  سياسی،  جلسات  در  مهدی  برادرش  با  همراه  اسالمی 

تظاهرات مردمی شرکت می کرد.
سپاه  به   ١٣٥٩ سال  در  اسالمی،  انقالب  پيروزی  از  پس 
دوره های  گذراندن  از  پس  و  پيوست  اسالمی  انقالب  پاسداران 
(امام  نفت  شرکت  بيمارستان  در  امدادگری  و  پرستاری  آموزش 
خمينی (ره) آبادان، مشغول خدمت شد. او در حالی که ١٨ــ١٧ 
سال سن داشت در بيمارستان به امداد گری و مداوای مجروحين 

جنگ تحميلی می پرداخت.
يک بار در حالی که در بيمارستان مشغول خدمت بود، براثر گلولٔه خمپاره دشمن مجروح شد و چند روزی را بر روی تخت 

بيمارستان گذراند.
شهيد فرهانيان برای مدد کاری به خانوادٔه شهدا و رسيدگی به وضعيت آن ها به روستاها و مناطق اطراف آبادان می رفت و ضمن 

١ــ کتاب خاطرات «دا»، انتشارات سورٔه مهر، صفحه ١٨٨
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کمک به آن ها، به کودکان روستايی قرآن آموزش می داد. 
اين دختر شجاع و با ايمان با وجود آنکه برادرش مهدی تنها ٢٣ روز پس از جنگ تحميلی به شهادت رسيده بود، حضور 
فرهانيان  مريم  ترجيح داد. خواهِر  مناطق آسيب ديده از جنگ را  مجروحين و خدمت به هم نوعان خود در  مداوای  آبادان،  شهر  در 
می گويد: «به ظاهِر آراسته خيلی اهميت می داد، اّما سعی می کرد نوع پوشش و رفتارش به گونه ای باشد که باعث جلب توجه ديگران 

نشود.» 
مادر يکی از شهدا از مريم فرهانيان می خواهد که پس از مرگ او در ١٣ مرداد هر سال بر سر مزار فرزندش بروند و برای آن 

شهيد سالگرد بگيرند.
سرانجام در ١٣ مرداد سال ١٣٦٣، در حالی که به همراه دو دوستش قصد انجام خواستٔه مادر شهيد را داشته، در گلستان 

شهدای آبادان مورد اصابت گلوله خمپاره ارتش صدام قرار می گيرد و روح بزرگش به شهدای اسالم می پيوندد.
او در زمان شهادت تنها ٢١ سال داشت.

زندگی نامٔه شهيد مريم فرهانيان در کتابی با عنوان «دختری در کنار شط» چاپ و نشر شده است.
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شما در تصاوير اين صفحه چگونگی حضور زنان و دختران در دوران دفاع مقدس را مشاهده می کنيد.

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧٨
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پرسش: اکنون با دقت در تصاوير صفحٔه قبل «انواع حضور و پشتيبانی زنان» را در جدول زير بنويسيد.

نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموزپرسش
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درس هشتم

پدافند غير عامل
همٔه انسان ها در طول زندگی خود با حوادث طبيعی و غيرطبيعی زيادی روبه رو می شوند. حوادث طبيعی معموالً بدون دخالت 
انسان ايجاد می شوند؛ مثل: سيل، زلزله، طوفان های سهمگين، سقوط بهمن، گردباد، سونامی و … . متأسفانه در طول تاريخ بشر، 

حوادث طبيعی در سراسر دنيا باعث مرگ و آسيب رسانی به ميليون ها نفر شده است.
حوادث غيرطبيعی معموالً براثر دخالت ما انسان ها رخ می دهند؛ مثل: آتش سوزی، تصادف، انفجار، ترور، آلودگی هوا و … . 
جنگ هم يک حادثٔه غيرطبيعی است که توسط انسان ها انجام می شود. يک جنگ می تواند سال ها طول بکشد و باعث خرابی شهرها 

و مرگ بسياری از انسان ها گردد.
تاريخ زندگی بشر همواره با پديدٔه جنگ همراه بوده و دفاع نيز برای مقابله با حمله ها و هجوم ها، با حيات بشری آميخته بوده 

است.
نگرانی های  از  کاستن  برای  همچنين  و  دشمنان  ديگر  و  وحشی  حيوانات  تهاجم  از  امان  ماندن  در  برای  اوليه  انسان های 
ايجاد قلعه و  شهرها و  ايجاد خندق در اطراف  ديگر مخفی گاه های طبيعی پناه می برند. به عالوه،  درختان و  غارها، باالی  خود به 

دروازه های مستحکم برای پيشگيری از حمالت غافلگيرانٔه دشمن يکی از شيوه های رايج دفاعی در زمان های قديم بوده است.

برای  را  يارانش  (ص)  محمد  حضرت  اسالم  پيامبر  است.  خندق  جنگ  اسالم،  معروف  جنگ های  از  يکی 
مشورت دربارٔه چگونه دفاع   کردن از مدينه جمع نموده هرکدام نظری دادند ولی تنها نظری که مورد قبول رسول خدا 
قرار گرفت حفر خندق در دور تا دور شهر مدينه برای جلوگيری از نفوذ و حمله دشمن به شهر بود. پيشنهاد   دهندٔه اين 

نظر کسی نبود جز سلمان فارسی که او هم اين تجربه را از وطنش ايران آموخته بود.
مسلمانان با اين نقشه که بهترين شيؤه دفاعی در آن شرايط بود توانستند در جنگ خندق پيروز شوند.

قلعه فلک االفالک در خرم آباد، يکی از اماکن مستحکم در دوران قديم ايران
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خداوند در قرآن کريم در آيه ٨٠ از سوره مبارکه انبياء می فرمايد: و ما به او (حضرت داود عليه السالم) ساخت 
زره را تعليم نموديم تا شما را از آسيب جنگ در امان بدارد پس آيا شما سپاسگزاريد؟

کشور پهناور ايران در طول تاريخ به دليل ويژگی های جغرافيايی، اقتصادی، فرهنگی و سياسی و واقع   شدن در منطقٔه حساس 
خاورميانه و بهره مندی از ذخاير طبيعی، همواره در معرض حوادث طبيعی و غيرطبيعی زيادی قرار داشته و درنتيجه، خسارات مالی و 
جانی زيادی نيز از اين راه، به کشورمان وارد شده است. از اين روست که دفاع در برابر حوادث غيرطبيعی و تهديدهای انسانی برای 
ما ضروری و بسيار مهم است؛ به طوری که رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آيت الله خامنه ای در اين باره می فرمايند: «دفاع جزئی 

از هويت يک ملت زنده است، هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند زنده نيست.»

تعريف و دسته بندی دفاع (پدافند)
دفاع يک موضوع کلی و يکپارچه است که شامل دو بخش عمده دفاع (پدافند) عامل و غيرعامل می شود.

دفاع يا پدافند به مجموع اقداماتی گفته می شود که انسان برای دفاع از سرزمين، اعتقادات و … خود در برابر 
خطراتی که او را تهديد می کند، انجام می دهد.

١ــ دفاع (پدافند) عامل: مقابله و مبارزٔه مستقيم و استفاده از تجهيزات جنگی به منظور دفع حمالت و اقدامات جنگی دشمن 
پدافند عامل ناميده می شود. دفاع عامل يا مستقيم مخصوص زمان جنگ است که توسط افراد آموزش ديده با کمک وسايلی مثل 

اسلحه، موشک، تانک و هواپيما صورت می گيرد.
دفاع همه جانبه مردم ايران در مقابل حمله ارتش صدام در سال ١٣٥٩ عليه کشور عزيزمان، نمونه بارزی از دفاع عامل می باشد. 
در جنگ مذکور که ٨ سال طول کشيد، جوانان، مردان و زنان شجاع ما به دفاع از کشور برخاستند و دشمن متجاوز را از خاک 

کشورمان بيرون راندند.
٢ــ دفاع (پدافند) غيرعامل: پدافند غيرعامل مجموعه اقداماتی است که بدون استفاده از تجهيزات جنگی می توان 
انجام داد تا از وارد شدن تلفات جانی به افراد و زيان اقتصادی به مراکز و تأسيسات حياتی و مهم کشور جلوگيری نموده، 

يا آن ها را به حداقل کاهش داد.
دفاع يا پدافند غيرعامل در جنگ ها برای مقابله با تهاجمات دشمن و کاهش خسارات ناشی از حمالت زمينی، هوايی و دريايی 
صورت می گيرد. پااليشگاه ها، نيروگاه ها، فرودگاه ها، مراکز سياسی مهم، مراکز اصلی مخابراتی و ارتباطی، پل  های مهم، پايگاه های 

هوايی، مراکز و ايستگاه های راديويی و تلويزيونی، نقاطی هستند که در زمان جنگ، مورد توجه و حملٔه دشمن قرار می گيرند.
سرزمينشان  بنابراين همه افرادی که در اين کشور زندگی می کنند نبايد اجازه دهند دشمن به  کشور ما خانه بزرگ ماست. 

برساند.  آسيب 
در همين رابطه خداوند در آيه ٦٠ سوره انفال به ما دستور داده است هرقدر که می توانيم، نيرويمان را جمع کنيم و هميشه آمادٔه 

دفاع از سرزمين مان باشيم.

پدافند غيرعامل در ساير کشورها
١ــ آلمان: پس از آن که در جنگ جهانی دوم زيان های زيادی به بخش های مختلف کشور آلمان وارد شد، گسترش پدافند 
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غيرعامل در برنامه های رسمی اين کشور قرار گرفت.
در حال حاضر بسياری از تأسيسات و ساختمان های اين کشور به صورت دو منظوره احداث شده است. به گونه ای که عالوه بر 
استفاده های متفاوت در شرايط عادی، در شرايط اضطراری به پناهگاه تبديل می شود. از جمله اين مراکز می توان به خطوط راه آهن 

زيرزمينی، ايستگاه های مترو و پارکينگ های ساختمان ها اشاره کرد.
در اين پناهگاه ها تأمين نيازهای ضروری مردم پيش بينی شده است.

٢ــ سوئيس: کشور سوئيس با وجود آن که در جنگ های جهانی بی طرف بوده و در حال حاضر هم کشوری امن محسوب 
می شود، ولی پدافند غيرعامل در اين کشور به صورت جدی پی گيری می شود.

در کشور سوئيس ساخت پناهگاه های مقاوم در برابر انفجارات اتمی مورد توجه قرار گرفته است.
استفاده  آن  از  می توانند  مردم  همه  و  بوده  اضطراری  زمان  در  مردم  استفاده  برای  ضروری  امکانات  دارای  پناهگاه ها  اين 

نمايند.
٣ــ روسيه: در کشور روسيه (شوروی سابق) توجه جدی به پدافند غيرعامل از سال ١٩٦٠ ميالدی شروع شده است.

در اين کشور ساخت پناهگاه های ضدهسته ای و دومنظوره کردن بسياری از مراکز و تأسيسات مانند خطوط راه آهن زيرزمينی، 
ايستگاه های مترو و پارکينگ های زيرزمينی از حدود ٥٠ سال قبل در دستور کار قرار گرفته است.

در حال حاضر در اين کشور تعدادی از مراکز بازديد عمومی، (مانند موزه ها)، در پناه گاه های زيرزمينی قرار دارد.
چرا کشور ما تهديد می شود

پس از پيروزی انقالب اسالمی، همواره سرزمين، استقالل و امنيت کشور ما، از سوی دشمنان مورد تهديد قرار داشته است. 
داليل اين تهديدها موارد زير می باشد:

١ــ داشتن ايمان و اعتقاد به اسالم ناب محمدی و ايستادگی در مقابل ظالمين؛
٢ــ داشتن شرايط اقتصادی و بهره مندی از منابع عظيم نفت و گاز؛

٣ــ موفقيت در عرصه های فناوری های نوين و دستيابی به انرژی هسته ای؛
٤ــ الگو شدن ايران برای مردم منطقه.

دفاعی  روش  اثربخش ترين  و  صلح  آميزترين  و  عامل  دفاع  تکميل کنندٔه  غيرعامل  دفاع  غيرعامل:  پدافند  اساسی  اهداف 
است. استفاده از روش دفاعی پدافند غيرعامل باعث می شود تا توان دفاعی کشور افزايش يابد، روحئه مقاومت ملی تقويت شود و 

آسيب های حمالت احتمالی دشمن به حداقل برسد.
موارد زير بخشی از اهداف اساسی پدافند غيرعامل است:

١ــ ايمن سازی مراکز حياتی و مهم کشور؛
٢ــ افزايش مقاومت، حفظ روحيه و انسجام مردم در مقابل تهديدات؛

٣ــ فرهنگ سازی و ايجاد باور عمومی در مورد تأثير پدافند غيرعامل در کاهش آسيب پذيری؛
٤ــ قانونی کردن رعايت اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در طرح های ملی؛

اصول پدافند غيرعامل: اين اصول شامل مجموعه اقداماتی است که با استفاده از آن ها می توان به اهداف پدافند غيرعامل 
دست يافت.

اطراف  محيط  با  انسانی  نيروی  و  تجهيزات  تأسيسات،  هم شکل کردن  و  هم رنگ  معنی  به  استتار  استتار:  ١ــ 
است به گونه ای که شناسايی آن برای دشمن بسيار دشوار و تا حدودی غيرممکن باشد؛ مانند استفاده از بادگير سفيد در 
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محيط برفی. استتار از مؤثرترين روش های دفاع غيرعامل در دنيا است. برای استتار از وسايلی مانند: رنگ، تور، شاخ و برگ 
درختان و … استفاده می شود.

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

استتار انفرادی

اختفای هواپيما در تونل

در جريان هجرت پيامبر (ص) از مکه به مدينه با استفاده از اختفا و فريب که از اصول پدافند غيرعامل است دشمنان رسول 
گرامی اسالم نتوانستند به آن حضرت دسترسی پيدا کنند.

روش های اختفا عبارتند از:
الف) استفادٔه مناسب از عوارض زمين و احداث تأسيسات در محلی که به سهولت قابل تشخيص و مشاهده نباشد.

ب) عادی و غيرمهم جلوه   دادن تأسيسات با کارهايی مانند: جدول بندی، درختکاری و …
کاهش  منظور  به  تأسيسات  و  تجهيزات  نيروها،  تجمع  عدم  و  پخش   نمودن  معنی  به  پراکندگی  پراکندگی:  ٣ــ 

آسيب پذيری آن ها در مقابل عمليات دشمن می باشد. برای مثال:
نبايد تعدادی از دانشمندان هسته ای کشور در يک مجتمع مسکونی زندگی نمايند، و يا اگر می توانيم چند پااليشگاه در کشور 
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بسازيم بهتر است آن ها را در چند شهر با فاصلٔه زياد از هم بسازيم.
٤ــ فريب: فريب يعنی انجام کارهايی که فکر و ديد دشمن را از اهداف اصلی و مهم به سوی اهداف فرعی و 

غيراصلی و کم اهميت منحرف نمايد؛ مانند: نصب ماکت تجهيزات جنگی در نقاط مختلف.

پرسش: رسول گرامی اسالم (ص) در زمان آماده کردن سپاه اسالم برای فتح مکه، به منظور فريب مشرکان، چه اقدامات 
هوشيارانه ای انجام داد؟

نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز

ماکت تجهيزات جنگی

٥  ــ مکان يابی: از اقدامات اساسی و مهم پدافند غيرعامل، انتخاب محل مناسب برای ايجاد تأسيسات حياتی و 
مهم کشور است. ايجاد اين تاسيسات در دشت های هموار، کنار بزرگراه ها و جاده های اصلی و در نزديکی مرزها موجب شناسايی 

و آسيب پذيری آن ها در برابر تهديدات دشمنان می شود.
آن  از  حادثه  زمان  در  تا  داد  انجام  می توان  صلح  زمان  در  که  مفيدی  کارهای  از  يکی  استحکامات:  و  سازی  مقاوم  ٦  ــ 
استفاده شود، ساخت مکان هايی است که در مقابل بمب و موشک مقاوم باشد و اثرات ترکش و موج انفجار را تا حدود زيادی خنثی 
نمايد. بنابر اين احداث پناهگاه در مجتمع های مسکونی و اداری و هم چنين ساخت پناهگاه های عمومی در شهرها، يکی از اقدامات 

مفيدی است که باعث حفظ جان انسان ها در زمان وقوع حادثه می شود.
رعايت اصول پدافند غيرعامل دو مزيت مهم زير را به همراه دارد:

١ــ قدرت دفاعی کشور را افزايش می دهد و باعث حفظ مراکز و تأسيسات مهم جامعه می شود؛
٢ــ هرچه توان و قدرت دفاع عامل و غيرعامل کشور بيشتر باشد، احتمال تهاجم دشمنان کمتر می شود.
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درس نهم

جنگ نرم

من برنامه های استکبار جهانی عليه ملّت ايران را در سه عبارت خالصه می کنم. اول جنگ روانی، دوم جنگ 
اقتصادی و سوم، مقابله با پيشرفت و اقتدار علمی.

«مقام معظم رهبری»

استفاده  نظامی  تهاجم  از  خود  اهداف  به  رسيدن  برای  گذشته  در  استعمارگر  کشورهای  که،  خوانديد  قبلی  درس های  در 
می کردند.

جنگ های نظامی که امروزه به آن جنگ سخت هم گفته می شود، هزينه های زيادی به همراه داشت، و تلفات انسانی آن عالوه بر 
سربازان کشور مدافع، شامل سربازان کشور مهاجم هم می شد.

هزينه های باالی جنگ سخت، پيشرفت فّناوری، مخالفت عموم مردم جهان با کشته   شدن انسان ها در جنگ و …، قدرت های 
نظامی دنيای امروز را بر آن داشت تا از راه های ديگری به دنبال تأمين منافع خود باشند.  

درنتيجه اگر کشورهای استعمارگر در گذشته با تهاجم نظامی (جنگ سخت) به اهداف خود می رسيدند، در دنيای امروز سعی 
می کنند با روش های جديد و کم هزينه به دنبال منافع خود باشند.

بر اين اساس تهاجم شکل و محتوای ديگری پيدا کرد که در عصر حاضر به آن «جنگ نرم» گفته می شود. در جنگ نرم کشور 
يا کشورهای مهاجم از راه های مختلف سعی می کنند به گونه ای برنامه ريزی کنند که طرف مقابل آن ها با اختيار خود کاری را انجام 
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دهد که مهاجمين در انتظار آن هستند.
نرم  جنگ  هستند.  جمعی  رسانه های  نرم،  جنگ  در  تأثيرگذاری  ابزار  مهم ترين 
فرهنگ،  قدم  به  قدم  و  به تدريج  که  می شود  طراحی  گونه ای  به  و  است  درازمدت 
اعتقادات، افکار و حتی نوع پوشش افراد جامعه ای که مورد تهاجم قرار می گيرد، به 

سمتی تمايل پيدا کند که خواست برنامه ريزان تأمين گردد.

جنگ روانی، جنگ رايانه ای، جنگ اينترنتی، شبکه های ماهواره ای و … شکل های مختلف جنگ نرم هستند.
شما دانش آموزان عزيز در اين درس با جنگ روانی و شبکه های ماهواره ای فارسی زبان آشنا می شويد، و در کتاب آمادگی 

دفاعی دورٔه متوسطه نسبت به ساير ابعاد جنگ نرم شناخت بيشتری پيدا می کنيد.

جنگ روانی
در طول تاريخ از جنگ های فراوانی می توان ياد کرد که در آن يک گروه به دالئل مختلف در جنگ شکست خورده اما روحيه 
و اراده خود را برای مبارزه از دست نداده است. همين حفظ روحئه مبارزه در گروه مغلوب باعث شده که پس از مدت کوتاهی با ارادٔه 

محکم تر وارد ميدان نبرد شده و شکست خود را جبران کنند.
قرار  هدف  مورد  را  انسان ها  رفتار  و  احساس  انديشه،  زيرا  است،  جنگ ها  نوع  خطرناک ترين  روانی  جنگ  اما 

می دهد، و با تضعيف روحيه و ُسست کردن اراده افراد، آن ها را به شکست می کشاند.
به همين جهت در دوران کنونی جنگ روانی توسط کشورها به عنوان يکی از مؤثرترين شيوه ها مورد بهره برداری قرار می گيرد. 

به  جهانی  استکبار  ماهواره ای  و  رسانه ای  اقدامات  امروزه  مثال،  به عنوان 
سرکردگی آمريکا بخش مهمی از جنگ روانی عليه اسالم و انقالب اسالمی 
است که در آن دشمن با تمام امکانات خود تالش می کند تا در مردم نسبت به 
اعتقادات دينی، دستاوردهای انقالب اسالمی و رهبری نظام شک و ترديد 

ايجاد نمايد.
گام اول سعی می کنند تا فکر و  موفقيت در  دشمنان ما در صورت 
انديشٔه مردم را با تبليغ فرهنگ بی بندو باری، بی تفاوتی نسبت به ارزش ها 
و… پر نموده و از اين راه افراد جامعه را در مسيری قرار دهند که تأمين کنندٔه 

خواست و منافع آن ها باشند.
بنابراين جنگ روانی شامل هر نوع اقدامی است که به منظور 
نفوذ در فکر و رفتار طرف مقابل و تضعيف و تخريب روحيهٴ آن ها 

صورت می گيرد.
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اهداف جنگ روانی عليه اسالم و انقالب اسالمی ايران
١ــ تضعيف فرهنگ و تمدن اسالمی و ايرانی؛

٢ــ ايجاد شک و ترديد در بين مردم نسبت به رهبری جامعه و ناکارآمد نشان دادن نظام اسالمی؛
٣ــ ايجاد شکاف و چند دستگی در بين مردم و اقوام و مذاهب مختلف؛

٤ــ کاهش اعتماد به نفس و از بين بردن روحيه مقاومت مردم. 
است.  داشته  وجود  تاريخ  طول  در  همواره  بلکه  نيست،  معاصر  دوران  به  منحصر  روانی  جنگ  گذشته:  در  روانی  جنگ 
استفاده از نوع آرايش نظامی، ايجاد تغييرات در چهرٔه سربازان در هنگام جنگ، استفاده از موسيقی، سرودهای رزمی، رجز خوانی، 
عالئم و نشانه های خاص و … همه به منظور باالبردن روحئه رزم و مقاومت نيروهای خودی و ايجاد ترس و رعب و وحشت در افراد 

طرف مقابل صورت می گرفته است.
به نمونه های زير که در طول تاريخ اتفاق افتاده است، توجه نماييد.

١ــ روميان در هنگام جنگ کاله خودها و زره های بزرگی را که چند برابر انسان معمولی بود می ساختند و از مناطقی که عبور 
می کردند، آن ها را به عمد در مسير به جا می گذاشتند، تا لشکريان طرف مقابل تصور کنند که سربازان آن ها غول پيکرند و قبل از جنگ 

روحئه مبارزه و مقاومت خود را از دست بدهند.
٢ــ در زمان حرکت سپاهيان اسالم برای فتح مکه، وقتی مسلمانان به نزديک مکه رسيدند، رسول گرامی اسالم (ص) به يارانش 
دستور داد هنگام شب بر باالی بلندی های اطراف مکه به صورت پراکنده آتش های زيادی روشن کنند تا هرکس از دور نگاه کند، تصور 
نمايد که يک سپاه چند هزارنفره مکه را محاصره نموده است. در همين حال، پيامبر عباس بن عبدالمطلب را به داخل شهر مکه فرستاد 
تا با دعوت از ابوسفيان وی را به محلی ببرد که بتواند آن آتش ها را تماشا کند. همين که ابوسفيان مشعل های فروزان بسيار زياد را 

مشاهده کرد، چاره ای جز تسليم در برابر سپاه اسالم نديد، در نتيجه مکه بدون جنگ و خونريزی فتح شد. 
٣ــ در جنگ صفين، وقتی سپاهيان امام علی (ع) به فرماندهی مالک اشتر در آستانه شکست دادن لشکريان معاويه قرار گرفتند، 
لشکريان معاويه به منظور ايجاد شک و ترديد در سپاهيان امام علی (ع) و برای فرار از شکست، با حيله گری عمر وعاص قرآن ها را 
بر سر نيزه قرار داده و اعالم کردند که ما همه مسلمانيم و بايد بين ما و شما اين قرآن حکم نمايد. امام علی (ع) در واکنش به اين اقدام 
معاويه به سپاهيان خود دستور ادامه جنگ داد و فرمود دشمنان شما اعتقادی به قرآن ندارند و اين عمل آن ها حيله و نيرنگی برای فرار 

از شکست است، اما بخشی از سپاهيان امام علی (ع) به فرمان آن حضرت توجه نکرده و در مقابل امام ايستادند.
سرپيچی اين عده در مقابل فرمان امام باعث شد که معاويه و لشکريانش از شکست حتمی نجات پيدا کنند.

مناطق  از  برخی  و  رزمندگان  شيميايی  بمباران  عالوه بر  صدام  ارتش  ايران،  عليه  صدام  تحميلی  جنگ  ساله   ٨ دوران  در  ٤  ــ 
مرزی، بارها شهرهای بزرگ کشور ما از جمله تهران را به منظور ايجاد ترس و وحشت در بين مردم و تضعيف روحئه آن ها، تهديد به 

بمباران شيميايی می کرد.
خود  دشمنان  قراردادن  تأثير  تحت  برای  انسان ها  گذشته،  دوره های  تمام  در  که  است  آن  نشان دهندهٔ   فوق  تاريخی  نمونه های 
از شيوه های مختلفی استفاده می کردند. ولی آن چه که در دنيای کنونی باعث تغيير در روش های جنگ روانی شده، بهره برداری از 
علوم گوناگون، بويژه استفاده از فناوری های جديد است. با توجه به آن چه که تاکنون دربارٔه جنگ روانی گفته شده متوجه می شويد 
انديشه،  فکر،  روان،  روح،  بلکه  نيست،  انسان  جسم  متوجه  روانی  جنگ  هدف  سخت)،  (جنگ  نظامی  جنگ  برخالف  که 

احساسات و در نهايت تغيير رفتار و خواسته های انسان مورد نظر می باشد. 
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ميزان اثرگذاری جنگ روانی از يک طرف به ويژگی های شخصيتی افراد مانند اعتقادات دينی، شجاعت، اعتماد به نفس، پايبندی به 
ارزش های اخالقی و … و از طرف ديگر به ميزان علم و آگاهی انسان ها و نيز شناخت دوستان و دشمنان واقعی بستگی دارد.

برای آن که شما دانش آموزان عزيز به جهان پيرامون خود و اتفاقاتی که در آن رخ می دهد با دقت بيشتری توجه نموده و هر چيزی 
را به  آسانی رد يا قبول نکنيد، در اين بخش از درس با روش های جنگ روانی آشنا می شويد.

روش های جنگ روانی
پيام،  رساندن  و  منتقل کردن  معنای  به  تبليغات  يا  تبليغ  تبليغات:  ١ــ 
افکار و عقايد به ديگران است. در تبليغات سعی می شود با بهره گيری از کلمات، 
تصاوير، موسيقی و … پيام به گونه ای آراسته شود که فکر و سليقٔه گيرنده پيام براساس 

خواست و تمايل فرستنده آن شکل بگيرد.
به  ربطی  وسيله  اين  از  بهره برداری  و  کنند  استفاده  می توانند  همه  تبليغات  از 
با  است  ممکن  همان طورکه  مثال  برای  ندارد.  آن  طراحان  ناحق بودن  يا  برحق بودن 
خنثی  را  آن  می توان  هم  تبليغات  وسيله  به  نمود،  پخش  را  نادرستی  شايعٔه  تبليغات 

نمود.
با اين توضيحات متوجه می شويد که تبليغات صحيح يکی از روش های 
مناسبی است که نقش بسيار مؤثری در تبليغ اسالم، بيان احکام الهی، نشر 
اتهامات  و  شايعات  از  جلوگيری  درست،  اخبار  انعکاس  اخالقی،  اصول 

خبرگزاری های جهانی و … می تواند داشته باشد.
با  می توانند  هستند،  بهره مند  گسترده  ماهواره ای  شبکه های  و  روز  فناوری  فراوان،  سرمائه  از  که  کشورهايی  امروز  دنيای  در 

استفاده از امکانات خود بر فکر و احساس مردم جهان تأثير بگذارند.
برای مثال، قدرت های تبليغاتی دنيا با سوء استفاده از اعمال نادرست چند گروه کوچک در افغانستان، عراق، پاکستان و … 
در  که  اشغالگرانی  و  فلسطين  سرزمين  اشغالگر  رژيم  ولی  می دهند،  نشان  تروريست  حامی  يا  تروريست  به عنوان  را  مسلمانان  غالب 
کشورهای عراق، افغانستان و … حضور دارند، با وجود جناياتی که در حق مردم انجام داده اند، به عنوان طرفداران حقوق بشر معرفی 

می شوند.
٢ــ شايعه: شايعه به معنای انتشار مطالب و اخباری است که درستی و نادرستی آن معلوم نيست و عمومًا منبع 
شهادت رسول گرامی اسالم (ص) در  شايعٔه  مانند  دارد؛  زيادی  با اصل خبر تفاوت  شايعه معموالً  مشخصی هم ندارد.  مطمئن و 
جنگ ُاُحد که توسط مشرکان و به منظور تضعيف روحئه مسلمانان پخش شد، درصورتی که آن حضرت فقط به صورت جزئی مجروح 

شده بود.
از نظر اخالقی و دينی معموالً شايعه مجموعه ای از غيبت، تهمت، نشر مطالب غيرمطمئن و … است که براساس احکام صريح 
اسالمی تأييد يا سکوت در برابر آن و عدم مقابله با آن گناه محسوب می شود. در آيات قرآن کريم و احکام دينی به مسلمانان تأکيد 
شده است که در مورد اموری که اطالع و علم کافی دربارهٴ آن ندارند، بررسی کنند؛ زيرا چشم و گوش و زبان و قلب 

انسان در پيشگاه خداوند مسئول هستند.
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پرسش: راه های مقابله و جلوگيری از شايعه پراکنی کدامند؟
نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز

انحراف  منظور  به  که  خود  اصلی  موضوع  و  مسير  از  خبری  منحرف کردن  يعنی  تحريف  واقعيات:  تحريف  ٣ــ 
به صورت  واقعيات  بلکه  نمی شود  گفته  دروغ  معموالً  واقعيات  تحريف  در  می گيرد.  صورت  باطل  سوی  به  حق  از  مردم  اذهان 
ديگری بيان می گردد که با اصل موضوع تفاوت زيادی دارد. در تحريف واقعيت، گاهی کلماتی به متن اصلی اضافه و يا از آن کم 
می شود و گاهی جمالت به صورتی که بوده بيان می گردد ولی به گونه ای تفسير می شود که مخالف منظور گوينده يا نويسندٔه مطلب 
است و با اصل آن تفاوت دارد. برای مثال، با وجود آن که مقامات کشور ما بارها اعالم کرده اند که هدفشان از پيشرفت در تکنولوژی 
هسته ای، استفادٔه صلح آميز از آن برای توليد انرژی هسته ای است ولی غربی ها با اين تفسير که «ايران تاکنون نتوانسته ثابت کند که 
قصد استفادٔه صلح آميز از فن آوری هسته ای دارد»، اذهان عمومی مردم جهان را از اين واقعيت که «ايران قصد استفادٔه صلح آميز 
استفادٔه  هسته ای،  تکنولوژی  در  پيشرفت  از  ايران  «قصد  شود  تصور  که  می دهند  سوق  سمتی  به  دارد»  هسته ای  تکنولوژی  از 

غيرصلح آميز از آن است».
٤ــ تفرقه افکنی: يکی ديگر از روش های جنگ روانی، دامن زدن به اختالفات موجود در يک يا چند کشور است که 
به منظور ايجاد بدبينی و به وجود آوردن درگيری و در نهايت برای از بين بردن وحدت و يکپارچگی يک جامعه صورت می گيرد. 
مطرح نمودن  هم چنين  و  الهی  اديان  ساير  و  مسلمانان  بين  بدبينی  ايجاد  يا  سنی  و  شيعه  ميان  اختالفات  به  دامن زدن  نمونه،  برای 
اختالفات قومی در بين قوميت های مختلف، مواردی است که تمامی آن ها به منظور تضعيف اتحاد و يکپارچگی ملت ايران صورت 

می پذيرد.
تحت  جهت  کشور  يک  يا  گروه  يک  مورد  در  وحشت  و  ترس  ايجاد  برای  تالش  و  تهديد  ترور،  ترور:  ٥  ــ 

فشار   قرار  دادن آن ها به منظور تسليم در برابر خواسته های طراحان آن می باشد.
ترور بر دو نوع است: ترور شخص و ترور شخصيت.

ترور شخص: در ترور شخص، افراد موجه، توانمند و ارزشمند يک کشور که نقش مؤثری در آگاهی مردم و پيشرفت جامعه 
دارند، مورد تهاجم جسمی و فيزيکی قرار می گيرند. برای نمونه، در کشور ما، ترور شخصيت های انديشمند و برجسته ای همچون 
مطهری، بهشتی، رجايی، باهنر، صياد شيرازی و … که همگی در  اثر اين عمل ناجوانمردانه به شهادت رسيدند، نمونه هايی از ترور 

شخص محسوب می شوند.
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ترور مقام معظم رهبری در يکی از مساجد تهران در سال ١٣٦٠ که طی آن يک دست ايشان به شدت آسيب ديد، يکی ديگر از 
ترورهايی است که در اولين سال های پيروزی انقالب اسالمی رخ داد.

هم چنين در سال های اخير ترور افراد دانشمند و برجستٔه کشور همچون شهيد علی محمدی و شهيد شهرياری که در پيشرفت 
در  ايران  عقب نشينی  منظور  به  و  بيگانگان  با  مرتبط  عناصر  طرف  از  آن ها  همٔه  و  داشتند  مؤثری  نقش  ما  ميهن  هسته ای  تکنولوژی 

تکنولوژی هسته ای صورت گرفت، نمونه های ديگری از ترور شخص محسوب می گردد.
ترور شخصيت: يکی از شيوه های مؤثر جنگ روانی، ترور شخصيت است که هميشه مورد توجه گروه ها و کشورها بوده 

                                                         شهيد بهشتی                                                                                                                 شهيد صياد شيرازی

                                                   شهيد رجايی                                                                                                                       شهيد باهنر
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و در طول تاريخ از آن استفاده شده است. برای نمونه، دشمنان حضرت پيامبر (ص) در صدر اسالم با استفاده از اين شيوه سعی در 
آسيب  رساندن به شخصيت معنوی و تأثيرگذار رسول گرامی اسالم داشتند.

آنها وقتی از راه بحث و گفت و گو، وعده های دنيوی و پس از آن با تهديد، نتوانستند مانع دعوت پيامبر به يکتاپرستی شوند، 
شخصيت پيامبر را هدف قرار دادند و همان طورکه در آيات قرآن نيز به آن اشاره شده، ايشان را کّذاب، شاعر، مجنون و ساحر معرفی 

کردند تا مانع از آن شوند که مردم از آن حضرت تأثير بپذيرند.
در زمان ما نيز، بويژه از زمان پيروزی انقالب اسالمی تاکنون، چهره های برجستٔه نظام اسالمی ايران مانند امام خمينی و مقام 
معظم رهبری از سوی دشمنان مورد هدف قرار گرفتند و با استفاده از شايعه، تحريف واقعيت و نسبت دادن صفات ناروا، سعی کرده اند 

تا شخصيت تأثيرگذار آن ها را تخريب نمايند. 
بعضی  در  مثال  برای  می دهد.  قرار  هدف  را  مسلمانان  شخصيت  يا  اسالم»  کلی «دين  صورت  به  مواردی  در  شخصيت  ترور 
شده  ترسيم  آن ها  از  منفوری  خشن و  چهرٔه  که  هستند  مسلمانانی  از  نفر  چند  يا  يک  فيلم  منفی  شخصيت های  سينمايی،  فيلم های  از 
است. همچنين در برخی از بازی های رايانه ای کسی که مشغول بازی می شود، برای پيروز  شدن بايد به سمت فرد يا افرادی که دارای 
ويژگی های اسالمی و مذهبی هستند، تيراندازی کند و برای به دست آوردن امتياز به سوی کسی که «الله اکبر» می گويد، شليک نمايد که 

در تمامی اين بازی ها، قصد و هدف طراحان بازی، تخريب شخصيت مسلمانان است.

پرسش: در يکی از بازی های رايانه ای، قهرمان بازی فردی آمريکايی است که بايد افرادی را که «يا مهدی» و «الله اکبر» 
می گويند از پای درآورد تا به مراحل بعدی برسد. به نظر شما طراحان اين بازی به دنبال چه اهدافی هستند؟

نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز

شبکه های ماهواره ای فارسی زبان
به نظر شما چرا با وجود شبکه های فراوان فارسی زبان، تعداد آنها در حال افزايش است؟

آيا می دانيد هزينٔه اجارٔه يک ماهواره در فضا، تهيه و توليد برنامه های آن، ارسال برنامه بر روی شبکه و… چقدر است؟ آيا تأمين 
اين هزينه ها بدون حمايت قدرت های اقتصادی و سياسی دنيا امکان پذير است؟

نمودن  سرگرم  و  اطالع رسانی  شبکه ها  اين  هدف  که  کنيم  گمان  شايد  کنيم،  نگاه  موضوع  به  ساده  و  سطحی  صورت  به  اگر 
فارسی زبانان است، اما اگر کمی دربارٔه اين موضوع فکر کنيم، متوجه می شويم که قدرت های پشت پردٔه اين شبکه ها اهداف ديگری 

درسر دارند.
حمايت گسترده از راه اندازی اين شبکه ها به دليل تأثيری که ماهواره و تلويزيون در برانگيختن افکار عمومی دارد، مورد توجه 
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دشمنان انقالب اسالمی است تا از اين طريق بتوانند جنگ روانی و جنگ رسانه ای خود را بر ضد جمهوری اسالمی ايران گسترش 
دهند.

حتی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  گفت وگوهای  تلويزيونی،  سريال های  سينمايی،  فيلم های  هنری،  و  فرهنگی  سياسی،  برنامه های 
برنامه های به ظاهر خانوادگی آنها عمدتاً با هدف هايی همچون:

١ــ بدبين کردن مردم به اسالم و نظام جمهوری اسالمی؛
٢ــ قطع رابطٔه ملت با رهبری نظام؛

٣ــ ترويج بی بندوباری اخالقی؛
٤ــ از بين بردن استحکام خانواده؛

٥ ــ جدايی دين از سياست؛
٦ ــ دور کردن مردم از ارزش های دينی و…

صورت می گيرد که همه در راستای اهداف جنگ روانی و جنگ رسانه ای دشمنان نظام جمهوری اسالمی ايران است. البته در برخی 
توجه  آن  به  بايد  که  آنچه  اما  دارد،  وجود  هم  و…  ورزشی  مسابقات  معمولی،  سرگرمی های  اطالع رسانی،  شبکه ها  اين  برنامه های  از 

داشت، اهداف کلی اين شبکه ها است که به آنها اشاره گرديد.

راه های مقابله با جنگ روانی
راه های مقابله با عمليات روانی دشمنان زياد است. ما در اين بخش از درس به چند نمونه از اين راه ها اشاره می کنيم ولی شما 

دانش آموزان عزيز با کمک بزرگ ترها و دبيران خود می توانيد موارد ديگری به آنها اضافه نماييد.
١ــ شناخت دشمن و روش های تبليغاتی آنها؛

٢ــ وحدت و همدلی بيشتر در جامعه و اتحاد حول محور قانون اساسی و رهبری نظام؛
٣ــ داشتن اعتماد به نفس و روحئه دفاع از اعتقادات دينی؛

٤ــ کسب اطالعات و اخبار از مراکز خبررسانی مطمئن و خودی؛
٥ ــ حضور در برنامه هايی که پيام ملت ايران را به جهانيان می رساند، مانند شرکت در راه پيمايی های روز ٢٢ بهمن، روز قدس 

و…
٦ ــ دقت و مراقبت در ارتباطات اينترنتی؛

٧ــ برنامه ريزی برای اوقات فراغت و استفادٔه مناسب از آن؛
٨ ــ عدم همکاری با افراد گروه های مشکوک و نامطمئن؛

پايان بخش اين درس، ذکر بيانات مقام معظم رهبری در رابطه با جنگ روانی است که توجه به آن برای شما دانش آموزان عزيز 
مفيد و مؤثر می باشد.

« در جنگ نظامی، دشمن به سراغ سنگرهای مرزی ما می آيد، مراکز مرزی ما را سعی می کند منهدم 
کند تا بتواند در مرز نفوذ کند. در جنگ روانی و آنچه که امروز به آن جنگ نرم گفته می شود در دنيا، 

دشمن به سراغ سنگرهای معنوی می آيد که آنها را منهدم کند.»
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پرسش: به نظر شما سنگرهای معنوی که دشمنان به دنبال انهدام آنها هستند، کدامند؟ 

نتيجۀ بحث کالسپاسخ دانش آموز


