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با هىچ کشوری، چه اسالمی و چه غىر اسالمی سر جنگ  ما 
ندارىم و طالب صلح و صفا برای همه هستىم، و تاکنون نىز به »دفاع« که 
برای هر کس فرىضه ای است الهی و حقی است انسانی، برخاسته اىم؛ 

و هرگز قصد تجاوز به کشورهای دىگر را ندارىم.
امام خمىنی )ره(
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سخنی با دبىران ارجمند و دانش آموزان عزىز
وضعىت و شراىط دنىای امروز، جاىگاه مهم کشور ما در جهان و دگرگونی در 
روش های تهدىد و تهاجم، ما را بر آن داشت تا متناسب با مقتضىات زمان و هماهنگ 
اىجاد  تغىىراتی  نىز  دفاعی  آمادگی  درسی  کتاب  محتوای  در  دانش آموزان،  نىازهای  با 
نماىىم. از طرف دىگر فرىب کاری ها و توطئه های گوناگون قدرت های سىاسی و نظامی 
عصر امروز می طلبد که جوانان عزىز مىهن ما با هوشىاری کامل به حوادث و اتفاقات 

جهان پىرامون خود توجه داشته باشند.
بر همىن اساس نقشٔه جدىد برنامٔه درسی آمادگی دفاعی طراحی شد و بر مبنای آن 
کتاب درسی دانش آموزان تألىف شده و هم اکنون در اختىار آىنده سازان مىهن اسالمی 

قرار می گىرد. 
با عناىت به اىن توضىحات، از دبىران ارجمند و دانش آموزان عزىز درخواست 

می شود که به نکات ذىل توجه کنند:
١ــ با توجه به اىن که در دنىای کنونی تهاجم در بىشتر موارد از نظامی به غىرنظامی 
نرم  جنگ  سمت  به  )نظامی(  سخت  جنگ  از  جنگ ها  و   )… و  اقتصادی  )فرهنگی، 
)جنگ روانی، جنگ رسانه ای، جنگ اىنترنتی و …( تغىىر ىافته است، جهت گىری کلی 

محتوای اىن کتاب نىز بر همىن اساس تعىىن شده است.



2ــ عناوىن و موضوعات کتاب در جهت شکل گىری »تفکر دفاعی« در اندىشٔه 
دانش آموزان عزىز انتخاب شده است.

3ــ با عناىت به تأکىد مقام معظم رهبری، بصىرت افزاىی دانش آموزان در جهت 
شناخت دوستان و دشمنان مردم، ىکی از محورهای اساسی محتوای کتاب است.

مطرح  مفاهىم  از  برخی  کتاب،  محتوای  و  به محدودىت های حجم  توجه  با  ٤ــ 
شده نىازمند تشرىح بىشتری است، که انتظار می رود اىن کار با راهنماىی دبىران گرامی و 

مشارکت دانش آموزان، در کالس درس تحقق ىابد.
5  ــ از آنجا که محتوای اىن کتاب براساس روش آموزشی فعال تدوىن شده، از 
دانش آموزان درخواست می شود که با مشارکت در پاسخ دادن به پرسش های متن هر 
درس و انجام فعالىت های انفرادی و جمعی، نقش فعالی در انتقال مفاهىم اساسی درس 

داشته باشند.
6  ــ فعالىت های مطرح شده در کتاب در جهت مشارکت دانش آموزان در آموزش 
درس و تحقق اهداف پىش بىنی شده است که از دبىران گرامی و دانش آموزان عزىز انتظار 

می رود به اىن موضوع توجه الزم را داشته باشند. 
7ــ کتاب های معرفی شده در پاىان کتاب، منابع مناسبی برای مطالعه و تحقىق و 

پژوهش دانش آموزان است.
8  ــ نحؤه ارزشىابی درس براساس دو بخش کتبی و عملی است که مىزان نمرات 

کتبی و عملی طی دستورالعملی به مدارس ابالغ خواهد شد.
و  شهر  هر  در  موجود  موقعىت های  و  امکانات  از  می توانند  محترم  دبىران  9ــ 
استان )اماکن و موزه های دفاع مقدس، پادگان ها و تجهىزات دفاعی، مزار شهدا و …( 

در جهت تحقق اهداف درس استفاده نماىند.
١0ــ دانش آموزان عزىز می توانند در موارد ضروری از تجربىات علمی و عملی 

اولىای بزرگوار خود بهره مند شوند.
نور،  راهىان  اردوی  در  دانش آموزان  حضور  بودن  اختىاری  به  توجه  با  ١١ــ 
دبىران گرامی می توانند با استفاده از نکات مطرح شده در درس های سوم و چهارم و ساىر 



مواردی که مناسب می دانند، انگىزه های الزم را برای شرکت حداکثری دانش آموزان در 
اىن اردو و بهره برداری از فضای معنوی دوران دفاع مقدس اىجاد کنند.

تدبىر و تالش جمعی دبىران ارجمند و دانش آموزان عزىز گام های  با  امىدوارىم 
مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور و آگاهی علمی و رشد معنوی جوانان برومند 

مىهن اسالمی برداشته شود.              
                                                                     گروه درسی آمادگی دفاعی                       
دفتر تألىف کتب درسی دوره ابتداىی و متوسطه نظری 



شور  ه در آن ي  امنيت ملي وضعيتي است 
بتواند منافع و ارزش هاي حياتي خود مانند تماميت 
ارضي، جان مردم، ارزش هاي ديني و ملي و … را 

در برابر تهديدات داخلي و خارجي حفظ نمايد.
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امنيت پايدار
در کتاب آمادگی دفاعی سوم راهنمايی شما با مفهوم امنيت و ابعاد مختلف آن، مفهوم تهديد و 
انواع آن، همچنين جنگ و دفاع آشنا شديد. بدون شک هدف هر کشوری باال بردن وضعيت امنيتی 

خود در مقابل هرگونه تهديد، تهاجم و تجاوزطلبی بيگانگان است.
برای بحث دربارٔه امنيت از سطوح آن شروع می کنيم.

سطوح امنيت
به مثال های زير توجه کنيد:

١ــ هنگامی که يکی از هم کالسی های شما مريض می شود، ايمنی بدنش در مقابل ويروس های 
بيماری زا کاهش يافته است (امنيت جسمی و فردی).

٢ــ در يک مجتمع مسکونی، يکی از ساکنان از دست همسايه اش امنيت و آسايش ندارد و از 
رفتارهای او به ستوه آمده است (امنيت خانوادگی).

٣ــ مردم يک روستا، نگران اند؛ زيرا شب ها، سارقان به روستای آنها می آيند و امنيت آنها را 
برهم می زنند (امنيت محلی).

٤ــ ساکنان يک شهر می گويند، آلودگی هوا، موجب سلب امنيت خاطر و آرامش آنها شده است 
(امنيت شهری).

در  غـزه  ـ   ساکنـان  ٥  ـ
رژيم  که  می کنند  اعالم  فلسطين 
مناطق  بمباران  با  قدس  اشغالگر 
باقی  امنيتی  آنها  برای  مسکونی 

نگذاشته است (امنيت ملّی).

تـانک هـای  ـ  تـهاجم  تصوير ١ــ١ـ
به  فلسطين  سرزمين  اشغالگر  رژيم 

مردم در غزه
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اين  امنيت  فارس،  خليج  در  آمريکايی  ناوهای  حضور  که  می کنند  اعالم  ايران  رسانه های  ٦ ــ 
منطقه را به هم زده است، (امنيت منطقه ای).

٧ــ بنابر اعالم سازمان ملل متحد، گرم شدن کرٔه زمين امنيت ساکنان آن را در مخاطره قرار داده 
است (امنيت جهانی).

همان طور که در اين مثال ها می بينيد، امنيت سطوح مختلفی دارد که کوچک ترين سطح آن امنيت 
فردی يا جسمی و بزرگ ترين سطح  آن امنيت جهانی است؛ اما مهم ترين آنها، امنيت ملی است.

همان طورکه در مثال ها ديديد، در سطح ملی، تنها امنيت يک کشور تهديد می شود ولی در سطح 
منطقه ای، امنيت چند کشور تهديد می شود؛ همچنين در سطح جهانی، امنيت همٔه کشورهای جهان 

تهديد می شود.

امنيت ملی چيست؟
همان طورکه در باال اشاره کرديم، هرکدام از سطوح امنيت، اهميت خاص خود را دارد؛ اما در 

درس آمادگی دفاعی به امنيت ملی اهميت بيشتری داده می شود.
امنيت ملی وضعيتی است که در آن يک کشور بتواند منافع و ارزش های حياتی خود، 
مانند تماميت ارضی، جان مردم، ارزش های دينی و ملی و … را در برابر تهديدات داخلی و 

خارجی حفظ کند.
با توجه به اين تعريف اهداف اصلی امنيت ملی عبارت اند از:

١ــ حفظ سرزمين و استقالل کشور 
٢ــ حفظ ارزش های دينی و ملی

تصوير ٢ــ١ــ جمهوری اسالمی ايران در بين کشورهای منطقه از امنيت مّلی بااليی برخوردار است



٤

٣ــ حفظ ثبات سياسی و اقتصادی کشور
٤ــ تحقق رفاه عمومی مردم

٥  ــ ايجاد آسايش برای مردم در مقابل خطرات بيگانگان

امنيت پايدار
از هر  ريشٔه اصلی گرايش به امنيت را بايد در فطرت انسان جست و جو کرد. انسان ها فطرتاً 
نوع ترس و نا امنی گريزان اند و محيطی را می طلبند تا بتوانند به دور از فشارهای روحی و اجتماعی، 

استعدادهای خود را شکوفا کنند و در مسير رشد و تکامل حرکت نمايند.
امروزه  اما  می شد؛  گفته  کشور  دو  بين  مسلحانه  درگيری  به  تنها  گذشته  در  جنگ  که  می دانيد 
مانند  مفاهيمی  اصلی  شاخصٔه  گذشته  در  اگر  بنابراين  است.  يافته  گسترش  بسيار  مفهوم  اين  دامنٔه 
فرهنگی،  ابعاد  جهان،  امنيتی  مسائل  گسترش  با  بود،  آن  نظامی  جنبٔه  تهاجم  و  تهديد  امنيت،  جنگ، 
اقتصادی، زيست محيطی و … نيز مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال در دنيای امروز تهاجم و 
نظامی نيست، بلکه در شکل های فرهنگی، اقتصادی، سياسی، اجتماعی و … نيز اتّفاق  تهديد صرفاً 
می افتد؛ مانند تهاجم فرهنگی، تهديد و محاصرٔه اقتصادی، جنگ نرم و … . با گسترش مفهوم جنگ 

به ساير بخش های غيرنظامی، مفهوم امنيت نيز در همين جهت گسترش می يابد.
ابعاد  در  تهديدات  همۀ  به  بين المللی  و  داخلی  نظر  از  بتواند  کشوری  هرگاه  بنابراين 
مختلف نظامی، سياسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با تکيه بر رضايت مردم پاسخ دهد، 

به امنيت پايدار رسيده است.
در امنيت پايدار؛ کشورها وضعيت يکسانی ندارند. ممکن است کشوری امنيت داخلی مناسبی 
وضعيت  دارای  نظامی  لحاظ  از  اين که  يا  شود  تهديد  خارجی  قدرت های  سوی  از  ولی  باشد  داشته 

مناسبی باشد، اّما ارزش های فرهنگی و الگوهای رفتار سياسی آن در معرض خطر باشد.

تهديد
منظور از تهديد، وضعيتی است که در آن ارزش های حياتی جامعه از سوی قدرت های 
خارجی به خطر بيفتد؛ بنابراين می توان گفت، ساده ترين تعريف از تهديد عدم وجود امنيت 

است. اين وضعيت با به خطرافتادن ارزش ها و منافع حياتی يک کشور به وجود می آيد.
تهديد حالتی بين نيت و اقدام است، بنابراين واضح است که شرايط تهديد پيچيدگی های زيادی 
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تهديد آميز  به معنای  تبليغات زيادی به راه می اندازد، اما لزوماً  بسياری از مواقع دشمن  دارد؛ زيرا در 
بودن شرايط نيست. متقابالً نيز گاهی شرايط تهديد آميز است؛ بدون آن که از تبليغات خبری باشد.

در مجموع می توان گفت: تهديد عبارت است از شرايطی که در آن عناصر تعيين کنندۀ 
امنيت داخلی و خارجی در معرض خطر، تضعيف و ضربه قرار می گيرند. ممکن است اين 

تهديد واقعی و عينی و يا صرفًا ذهنی و روانی باشد و فقط احساس شود.
انواع تهديد

١ــ تهديد داخلی       ٢ــ تهديد خارجی
١ــ تهديد داخلی: تهديد هايی که دارای منشأ داخلی اند ولی ممکن است در امتداد تهديدهای 
خارجی باشند. اين تهديدها شامل تهديدهای سياسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی است. به عنوان 

مثال تقليد از مظاهر فرهنگی بيگانه می تواند نمونه ای از تهديد داخلی باشد.

چهار نمونٔه ديگر از تهديدهای داخلی را بنويسيد.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

٢ــ تهديد خارجی: تهديدهايی است که عليه ارزش های دينی و ملی، تماميت ارضی، استقالل 
سياسی و … صورت می گيرد و دارای منشأ خارجی است. 

چهار نمونه از تهديدهای خارجی عليه کشورمان را بنويسيد.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
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تفاوت های اساسی تهديد سخت و نرم
١ــ شيوه ها و روش های تهديد سخت، زور و اجبار با تکيه بر قدرت نظامی است؛ در حالی که 

در تهديد نرم از روش جلب نظر و تغيير ديدگاه مردم استفاده می شود.
است؛  کشور  يک  به  وارد کردن  خسارت  و  اشغال  تصرف،  تخريب،  سخت،  تهديد  هدف  ٢ــ 

درحالی که در تهديد نرم، هدف اصلی تغيير باورها، عقايد و ارزش هاست.
اجتماعی،  نرم،  تهديد  محدودٔه  درحالی که  است؛  نظامی  ــ  امنيتی  سخت،  تهديد  محدودٔه  ٣ــ 

سياسی و فرهنگی است.
و  غيرملموس  نرم،  تهديد  که  درحالی  است؛  مشاهده  قابل  و  ملموس  عينی،  سخت،  تهديد  ٤ــ 

دارای ويژگی های بسيار ظريف و پيچيده است.
٥  ــ تهديد سخت به دليل ملموس بودن، عکس العمل های جّدی و آنی مردم يک کشور را به 
دنبال دارد، ولی در تهديد نرم به دليل غيرملموس بودن، حساسيت عمومی برانگيخته نمی شود و فقط 

عکس العمل های بسيار محدود از طرف برخی نخبگان به وجود می آيد.
٦  ــ جبران آثار و پيامدهای تهديد سخت در کوتاه مدت ممکن است؛ اما آثار و پيامدهای تهديد 

نرم نسبتاً پايدار است و به راحتی قابل جبران نيست.

پنج نمونه از تهديدهای نرم دشمنان عليه کشورمان را بنويسيد.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

چنان که در بخش قبل خوانديم، تهديد دشمنان با اهداف مختلف صورت می گيرد. برخی از اين 
اهداف عبارت اند از:

١ــ ايجاد ترس و وحشت در کشور مورد نظر به قصد ايجاد اختالل در کلئه امور
٢ــ ايجاد ترس به منظور گرفتن امتياز

٣ــ انجام تهديد به منظور ارزيابی از طرف مقابل
٤ــ باالبردن فشارهای بين المللی عليه کشور مورد نظر

٥  ــ انجام تهديد به عنوان مقدمٔه تهاجم و حمله
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تهاجم
تهاجم و تجاوز دو روی يک سکه اند. به همين جهت در يک تعريف کلی تهاجم عبارت است 
از: هجوم و حملۀ همه جانبۀ دشمن عليه حاکميت؛ سرزمين، استقالل سياسی يک کشور ديگر 

با ابزار نظامی و غيرنظامی.

صلح
واژٔه صلح به معنای آشتی، دوستی، سازش و … به کار می رود. صلح از قديمی ترين آرمان ها و 
آرزوهای بشر بوده است. به دليل اين که زندگی انسان ها از ناحئه جنگ و درگيری همواره در معرض 
تهديد و خطر بوده است، در طول تاريخ افراد زيادی تالش کرده اند تا از جنگ و خونريزی جلوگيری 

کنند و بين انسان ها صلح و دوستی برقرار نمايند.
تمام انبيای الهی و از جملٔه آنها رسول گرامی اسالم از جانب پروردگار خود مأموريت داشتند 

تا بين انسان ها صلح، دوستی و برادری را حاکم کنند.
بين  در  خدا  دين  گسترش  منظور  به  پيامبر (ص)  حضرت  اسالم،  ظهور  ابتدای  در  نمونه  برای 
مردم و برای جلوگيری از ايجاد جنگ و خونريزی به همراه پيروان خود به مدينه مهاجرت کردند. آن 
رحمت  روز  و «امروز  برادری  دوستی،  شعار  با  دشمن،  شکست  وجود  با  سال،   ١٠ از  پس  حضرت 

است»، پيروزمندانه وارد مکه شدند.

جهانيان،  به  اسالم  دين  پيام  ٣ــ١ــ  تصوير 
صلح و دوستی است
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برقراری صلح است. اما در  بين المللی حفظ و  روابط  مهم ترين هدف در  امروز هم  دنيای  در 
عامل  پنهان  آشکار و  زورگو به صورت  قدرت های  امروز  دنيای  امپراتوری ها و در  گذشته  زمان های 
ايجاد بسياری از جنگ ها بوده اند. آنها علی رغم ادعای خود باعث بروز و ظهور بسياری از جنگ ها 

و از ميان رفتن صلح و امنيت در بخشی از مناطق جهان هستند.

نقش قدرت های سلطه گر را در حمايت و پشتيبانی از صدام در جنگ عليه ايران 
بررسی کنيد.

در حال حاضر با وجود آن که جنگی بين کشورها وجود ندارد ولی ممکن است روابط صلح آميزی 
به معنای بودن صلح نيست؛ زيرا  هم بين آنها وجود نداشته باشد. به عبارت ديگر، نبود جنگ، الزاماً 

مفهوم صلح در روابط بين الملل دچار تغيير و تحول شده است. 
در فرهنگ ها، صلح به معنای وجود آرامش در روابط يک کشور با کشورهای ديگر 
و همچنين عدم وجود جنگ و تهديد آمده است. بنابراين همزيستی مسالمت آميز در روابط ميان 
کشورها و تحقق صلح در دنيا به شرطی حاصل می شود که اصولی مانند حق حاکميت، برابری حقوق 
کشورها، مصونيت تماميت ارضی هر کشور کوچک يا بزرگ و عدم مداخله در امور داخلی کشورها 

از جانب همٔه حکومت ها رعايت شود.
متأسفانه در دنيای کنونی شاهديم که با وجود خواست عموم مردم برای برقراری صلح و دوستی 

بين ملت ها، به داليل زيادی نزاع و دشمنی در بين کشورها در حال افزايش است.
يکی از داليل مهم اين موضوع آن است که قوانين بين المللی و مفاهيم مورد توافق ملت ها مانند صلح، 

دموکراسی، حقوق بشر و … از جانب قدرت های بزرگ جهانی در جهت منافع خودشان تفسير می شود.

به نظر شما حق وتو که قدرت های بزرگ جهانی از آن بهره مندند، می تواند صلح 
و دوستی و برابری حقوق انسان ها را به دنبال داشته باشد؟ چرا؟
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آيا صلح جهانی با شرايط فعلی دنيا تحقق می يابد؟
آنها  جانب  از  ملت ها  حقوق  رعايت  عدم  و  جهانی  بزرگ  قدرت های  زياده خواهی  وجود  با 
همچنين نابرابری اقتصادی در سطح عموم مردم جهان و … صلح جهانی به معنای واقعی آن دور از 

دسترس است.
در  بی گناه  مردم  کشتن  فلسطين،  اشغالی  سرزمين های  در  ظلم  که  کسانی  است  ممکن  چگونه 
افغانستان، عراق و … را به بهانٔه مبارزه با تروريسم و تحقق دموکراسی موجه جلوه می دهند، بتوانند 

صلح واقعی را در دنيا تحقق بخشند؟
ما معتقديم که صلح و امنيت جهانی، تحقق عدالت و حاکميت دوستی و برادری بايد شامل همٔه 
مردم دنيا باشد و برای رسيدن به اين آرمان تمام تالش خود را به کار می بنديم، تا زمينه را برای ظهور 

منجی بشريت و عدالت گستر جهانی حضرت مهدی (عج) آماده کنيم.



تب شاهدان و شهيدان  بسيج مدرسۀ عشق و م
ه پيروانش بر گلدسته هاي رفيع آن،  گمنامي است 

اذان شهادت و رشادت سر داده اند.
امام خميني (ره)



بسيج؛ حافظ انقالب اسالمی

بزرگ ترين  از  يکی  بسيج  و  است  بوم  و  مرز  اين  تاريخ  در  عطفی  نقطٔه  ايران،  اسالمی  انقالب 
دستاوردهای انقالب به شمار می رود.

واژۀ بسيج
بسيج در فرهنگ لغات به معنی جهاد، آمادگی، آمادٔه سفرشدن، قصد و اراده و آماده ساختن 

نيروهای نظامی برای جنگ است.

بسيج در انديشۀ امام خمينی (ره): «بسيج شجرٔه طيبه و درخت 
يقين  طراوت  و  وصل  بهار  بوی  آن  شکوفه های  که  است  پرثمری  و  تناور 
شهيدان  و  شاهدان  مکتب  و  عشق  مدرسٔه  بسيج  می دهد.  عشق  حديث  و 
گمنامی است که پيروانش بر گلدسته های رفيع آن، اذان شهادت و رشادت 
سروده اند. بسيج ميقات پا برهنگان و معراج انديشٔه پاک اسالمی است که 

تربيت يافتگان آن نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند».

تصوير ١ــ٢

١١
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از  است  عبارت  «بسيج  رهبری:  معظم  مقام  انديشۀ  در  بسيج 
تشکيالتی که در آن افراد متفرق و تنها به يک مجموعٔه آگاه و متعهد و بصير 
و بينای به مسائل کشور و نياز مّلت تبديل می شوند. مجموعه ای که دشمن 

را بيمناک و دوستان را اميدوار و خاطرجمع می کند».

در ديدگاه امام خمينی (ره) و مقام معظم رهبری بسيج نهادی اجتماعی با ابعاد متعدد است. در اين 
نگرش زيبا بسيج فقط يک سازمان نظامی نيست که تنها در زمان جنگ و برای دفاع در مقابل دشمن شکل 

گرفته باشد، بلکه نهادی وسيع و پاسخ گو به کلئه نيازهای اساسی و حياتی جامعه است. 
در اسا س نامٔه بسيج مستضعفين آمده است: «بسيج نهادی است تحت فرماندهی مقام معظم رهبری 
که هدف آن نگهبانی از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن، جهاد در راه خدا، تقويت کامل بنئه دفاعی از 

طريق همکاری با ساير نيروهای مسلح و همچنين کمک به مردم هنگام بروز حوادث غيرمترقبه است».

تصوير ٢ــ٢

بسيج مردمی در برخی كشورهای جهان
به  ارضی  تماميت  آزادی،  استقالل،  از  دفاع  کشور  اين  در  سوئيس:  در  ملی  بسيج  ١ــ 
نيروهای مردمی واگذار شده است؛ به طوری که مشارکت مردمی در امور دفاعی از مهم ترين اهداف و 

عاليق ملت سوئيس به شمار می آيد.
٢ــ ارتش آزادی بخش چين: نيروهای مردمی در چين که چند صد ميليون نفرند، از کارگران 

و کشاورزان بين سنين ١٦ تا ٥٠ سال تشکيل شده اند.
البته بايد به اين موضوع توجه داشته باشيم که آنچه بسيج مردمی را در کشور عزيز اسالمی ما 
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پشتوانٔه  حق  به  که  مستضعفان  بسيج  بر  خداوند  برکات  و  رحمت 
انقالب اسالمی است و به کوشش ارزنده خود ادامه داده اند.

امام خمينی (ره)  

با ساير نقاط جهان متفاوت می کند، ايمان به خدا و جهاد اسالمی، وحدت و يکپارچگی و اطاعت از 
واليت و رهبری است.

شكل گيری تفكر بسيجی
تفکر  شکل گيری  به  نهايت  در  که  است  نهضتی  آغاز  حقيقت  در   ١٣٤٢ و   ١٣٤١ سال های 
بسيجی انجاميد. امام خمينی (ره) از آغاز تا پيروزی انقالب اسالمی به مردمی کردن مبارزه و عدم اتکا 

به احزاب و گروه ها تأکيد داشتند.
با پيروزی انقالب اسالمی و ضرورت حضور مردم در صحنه، برای حفظ نظام تازه تأسيس شدٔه 
جمهوری اسالمی، امام خمينی (ره) در تاريخ ٥ آذر ١٣٥٨ در جمع تعدادی از پاسداران فرمان تشکيل 

بسيج مستضعفين را صادر کردند و فرمودند:
«مملکت اسالمی، همه اش بايد نظامی باشد … کشوری که بيست ميليون جوان دارد بايد بيست 

ميليون تفنگدار داشته باشد، و چنين مملکتی آسيب بردار نيست».
پس از پيروزی انقالب نيروهای بسيجی قهرمانانه در لبيک به فرمان امام راحل با گروهک های 

ضد انقالب، تجزيه طلبان، کودتاچيان و … مقابله و مبارزه کردند.
حماسه های ماندگار بسيج با تهاجم ارتش صدام به ميهن عزيز ما در ٣١ شهريور ١٣٥٩ به نقطٔه 

اوج خود رسيد.

با  اما  کرد،  ثابت  را  خود  واقعی  موجوديت  مقدس  دفاع  سال  هشت  طول  در  بسيج  اگرچه 
به پايان رسيدن جنگ تحميلی، اين نهاد ارزشمند تکامل پيدا کرد.

انتظار هم اين بود که تشکيالت بسيج به علت ويژگی های مردمی اش به گونه ای باشد که هم در 
زمان صلح و هم در زمان جنگ بتواند کارايی الزم را داشته باشد.
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تحقق  و  رشد  مسير  در  ايران  اسالمی  انقالب  حرکت  سالمت  و  صحت  مراقب  بسيج  اکنون 
آرمان هايش است.

بسيج  بزرگ  تکليف  آن،  تحقق  جهت  در  حرکت  و  اسالمی  انقالب  ارزش های  ترويج  و  تبيين 
و بسيجيان است. حيثيت امروز نظام تا حد زيادی مديون بسيج و حضور همه جانبٔه مردم در آن بوده 
در  مردم  مشارکت  و  حضور  سرمائه  از  ما  انقالب  که  زمانی  تا  و  مردم اند  بسيج  محّرکٔه  نيروی  است. 

صحنه های مختلف بهره مند است، بيگانگان نمی توانند چشم طمع به کشور ما داشته باشند.

حيثيت امروز نظام تا حد زيادی، مديون بسيج و حضور همه جانبٔه 
مردم در آن بوده است.

مقام معظم رهبری

تفكر بسيجی
اين واژه برای اولين بار توسط حضرت امام خمينی (ره) به کار گرفته شد. تفکر بسيجی يعنی 
اعتقاد کامل به اسالم ناب محمدی (ص) که ملت مسلمان و غيور ما آن را آگاهانه برگزيدند و عمل خود 

را براساس آن شکل می دهند.
ويژگی های تفکر بسيجی

١ــ پيوند و بيعت با واليت؛ از محمد رسول خدا (ص)، علی (ع) و ائمٔه اطهار (ع) تا مهدی (عج) 
و در زمان غيبت آن حضرت با واليت فقيه.

٢ــ ايمان و اخالص؛ ايمان خالص و ناب به خدا.
٣ــ حريت در عبادت؛ بندگی از روی آزادگی و عشق نه از روی طمع و ترس!

٤ــ عدالت خواهی؛ بسيجی تفسير عدالت علی (ع) است که به قيمت تمام جهان حاضر نيست 
به قدر گرفتن يک پوست جو از دهان مورچه ای به کسی ستم کند.

٥  ــ ظلم ستيزی؛ بسيجی ياور مظلومان و دشمن ظالمان است. بسيجی تا نابودی فتنه در عالم 
جهاد می کند.

شهادت  محراب  در  که  است  (ع)  علی  حضرت  بسيجيان  الگوی  عاشقانه؛  شهادت طلبی  ٦  ــ 
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کعبه  خدای  به  قسم  رب الکعبه»  و  فرمود: «فزت 
که رستگار شدم.

٧ــ ايثارگری کريمانه؛ بسيجی برای رضای 
خدا داوطلبانه، فداکارانه و شجاعانه از همه چيز 

خودش می گذرد.
زهد  بسيجی  تفکر  در  قناعت؛  زهد و  ٨  ــ 
زندگی  امور  همٔه  در  سادگی  و  (ع)  علی  امام 

مشهود است.
و  فقيران  با  او  صميميت؛  و  تواضع  ٩ــ 
و  خودبينی  و  است  مهربان  و  صميمی  نيازمندان 

تکبر در باطن او راه ندارد.
بسيجی  تفکر  دالوری؛  و  شجاعت  ١٠ــ 
که  می کند  تربيت  يافته  تحول  و  دالور  انسانی 
قدرت های  صاحبان  خداوند و  دشمنان  محاسبات 

مادی را بر هم می زند.
آفات بسيج و انقالب

در تفکر بسيجی حفظ و نگهداری نظام و انقالب از پيروزی آن مهم تر است و اين مهم با شناخت 
آفات انقالب و اتخاذ راهکارهای الزم به منظور پيشگيری و درمان ميّسر خواهد بود.

برخی از اين آفات عبارت اند از:
١ــ نفوذ انديشه های بيگانه و خود باختگی در برابر قدرت های استعماری

٢ــ نفوذ و رخنٔه فرصت طلبان
٣ــ گرايش به فرهنگ ها و ارزش های غيرالهی

٤ــ اختالف و تفرقه
٥ ــ پشت کردن به معنويات و روی آوردن به ماديات

٦  ــ ناديده گرفتن اوامر رهبری انقالب
٧ــ تحّجر و مقدس نمايی و …

٨  ــ بی توجهی به خواست و نظر مردم 

ه

ی
ز

د
ی

و
و

ی
ه
عمليات ی در  عيوضی  قاسم  ايثارگر  رزمندۀ  ٣ــ٢ــ  تصوير 

در  اورژانس،  به  مجروح  رزمندۀ  انتقال  از  پس   ٥ کربالی 
بازگشت بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسيد. 



بسيج دانش آموزی، ميعادگاه نوجوانان 
و جوانان انقالبی

پيروزی  در  دانش آموز  جوانان  و  نوجوانان 
نقش  مقدس  دفاع  سال  هشت  و  اسالمی  انقالب 
پايان  از  پس  داشته اند.  تعيين کننده ای  و  برجسته 
دانش آموزی»  «بسيج  معنوی  سنگر  تحميلی  جنگ 
دستاوردهای  از  را  دانش آموزان  همه جانبٔه  دفاع 
سياسی  اجتماعی،  فرهنگی،  عرصه های  در  انقالب 

و علمی تداوم می بخشد.
برخی از مأموريت های بسيج دانش آموزی به 

شرح زير است:
١ــ جذب، آموزش و سازماندهی  دانش آموزان 

در قالب گروه های مقاومت
٢ــ حضور مؤثر و سازمان يافته در عرصه های علمی و پژوهشی کشور

٣ــ گسترش تفکر بسيجی و مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمنان
٤ــ حفظ دستاوردهای انقالب اسالمی و حضور مؤثر در عرصه های سازندگی و امدادی.

شکل ٤ــ٢ــ سازمان بسيج دانش آموزی

تصوير ٥  ــ٢ــ حضور دانش آموزان بسيجی در عرصۀ سازندگی کشور

١٦



دين،  ناموس،  حيثيت،  از  سال  هشت  مدت  ما 
رديم و چنين دفاعي مقدس  انقالب و قرآن دفاع 

است.
مقام معظم رهبري
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حماسۀ هشت سال دفاع مقدس
مردم ايران دوران سخت و پرحادثه ای را تا پيروزی انقالب اسالمی پشت سر گذاشته بودند و 
به طور طبيعی به آرامش و بازسازی کشور در يک فضای امن نيازمند بودند. اما ١٩ ماه پس از پيروزی 
بزرگ انقالب اسالمی؛ درست در زمانی که ضد انقالب در بسياری از شهرها و مناطق کشور با حمايت 
سلطه گران بيگانه دست به شورش زده بودند و به سوی مردم بی سالح آتش می گشودند، نيروهای مسلح 
پاسداران  سپاه  و  بودند  خارجی،  مستشاران  حضور  بدون  مجدد،  احيای  و  بازسازی  حال  در  کشور 

نهادی تازه تأسيس بود، در ٣١ شهريور ١٣٥٩ تهاجم دشمن به کشور ما آغاز شد. 
صدام جلوی دوربين های تلويزيونی قرارداد ١٩٧٥ الجزاير را پاره کرد و طی نطقی اروند رود 

را شط العرب ناميد و جزاير ايرانی خليج هميشه فارس را متعلق به اعراب اعالم کرد.

مفاد قرارداد ١٩٧٥ الجزاير را بررسی کنيد.

از  بين المللی،  و  انسانی  مقررات  و  قوانين  از  بسياری  خود  گستردٔه  تهاجم  در  بعثی  متجاوزان 
جمله موارد ذيل را زير پا گذاشتند:

١ــ بی اعتبار اعالم کردن قرارداد رسمی ١٩٧٥ الجزاير
٢ــ عدم پايبندی به پيمان منع کاربرد سالح های شيميايی

٣ــ عدم پايبندی به پيمان منع حمله به مناطق مسکونی و بيمارستان ها
٤ــ عدم رعايت مفاد پيمان مربوط به ضرورت رفتار انسانی با اسيران جنگی

حمايت استكبار جهانی از صدام
دست رفتٔه  از  منافع  به  دست يابی  و  اسالمی  انقالب  شکست دادن  هدف  با  جهانی  سلطه گران 
خود در ايران، نه تنها مانع شروع و شعله ور شدن جنگ نشدند، بلکه با حمايت های مالی، تسليحاتی، 

تبليغاتی، سياسی و جاسوسی، صدام متجاوز را تقويت کردند.
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برخی از کشورهای اروپايی در صدر صادر کنندگان اسلحٔه مورد نياز صدام قرار داشتند و حتی 
تأمين کنندٔه عمدٔه جنگ افزارهای شيميايی عراق بودند. همچنين برخی از دولت های حوزٔه خليج فارس 

تأمين کنندٔه عمدٔه نيازهای اقتصادی و … عراق بودند.

سالح ُبرندۀ اميان
ايمان به خدا، رهبری حکيمانٔه امام خمينی (ره) و يکپارچگی و حمايت های مردمی نه تنها موجب 

پيروزی انقالب اسالمی ايران شد، بلکه باالترين سالح و مهمات ما در هشت سال دفاع مقدس بود.

تصوير ١ــ٣ــ رزمندگان در منطقۀ عملياتی دوران دفاع مقدس در حال اقامه نماز
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مبارزه  همين  گرو  در  ما  شرف  و  عزت  و  است  جنگ  «جنگ،  فرمودند:  (ره)  خمينی  امام 
است». فرزندان غيور ملت شريف ايران با اعتقاد به خدای بزرگ و نصرت الهی در صفوف متحد به 
سوی جبهه ها روانه شدند و اين نوای شيرين را سر می دادند: «هرکه دارد هوس کرب و بال بسم ا…». 
غيرت  طعم  مقدس  دفاع  به  ايران  و  اسالم  حقانيت  از  دفاع  برای  قالب «بسيج»  در  مردمی  عظيم  موج 
و شرف دادند. سربازان ما در جبهه های نبرد حق عليه باطل به سرباز بودن خود می باليدند. نيروهای 
مسلح شامل نيروی زمينی، نيروی هوايی، نيروی دريايی، نيروی انتظامی و هوانيروز و سپاه پاسداران 
با  بود،  توانايشان  بازوی  و  مردمی  پشتوانٔه  که  بسيج  شانٔه  به  شانه  الهی،  انگيزه های  با  اسالمی  انقالب 
وجود کمبود سالح و مهمات و مشکالت اوليه، جانانه و قهرمانانه می جنگيدند. عشاير غيور ايران زمين 
در  الهی  اديان  کلئه  پيروان  همچنين  و  قوميت ها  ساير  و  بلوچ  ترک،  عرب،  لر،  کرد،  مختلف  اقوام  و 
ميهن ما متحد و منسجم تحت لوای پرچم مقدس جمهوری اسالمی و با هدايت و رهبری امام خمينی، 

سلحشوری و ايثارگری را معنا بخشيدند.

تصوير ٢ــ٣ــ رزمندگان ميهن در منطقۀ عملياتی والفجر ٨

و  مناطق  اشغال  چگونگی  با  راهنمايی  سوم  دفاعی  آمادگی  کتاب  در  عزيز  دانش آموزان  شما 
به  منجر  که  بيت المقدس  غرورآفرين  عمليات  همچنين  و  خرمشهر  خصوص  به  جنگ زده  شهرهای 

آزادی خرمشهر شد، آشنا شديد.
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اين عمليات و ساير عمليات های رزمندگان اسالم موجب شد که ماشين جنگی رژيم بعثی عراق از 
کار بيفتد و بسياری از مناطق اشغالی از اشغال تجاوزگران آزاد شود. اين شرايط باعث نگرانی حاميان 
کنفرانس  سازمان  ملل،  سازمان  طرف  از  مختلفی  هيئت های  انداخت.  تکاپو  به  را  آنها  و  شد  صدام 
اسالمی، اتحادئه عرب، جنبش عدم تعهد، صليب سرخ بين المللی و … به تهران و بغداد سفر کردند و 
خواهان آتش بس بين دو طرف شدند، اما با توجه به عدم رعايت صداقت و عدالت و بی طرفی نتيجه 

مشخصی به دست نيامد.

علل تداوم جنگ پس از فتح خرمشهر
عده ای از افراد معتقد بودند که با عقب راندن صدام در بسياری از نقاط مرزی کشور، ديگر نياز 
به ادامٔه جنگ نيست، اما مسئوالن سياسی و نظامی کشور و عموم مردم معتقد بودند که در چنين شرايطی 

نمی توان به صداقت دشمن و ارادهٔ سازمان های بين المللی اطمينان کرد و آتش بس را پذيرفت.

برخی از داليل ادامٔه جنگ پس از فتح خرمشهر به شرح زير است:
١ــ ايران بر شناسايی، معرفی و تنبيه متجاوز و پرداخت غرامت تأکيد داشت که اين شرايط مورد 

قبول صدام و سازمان های بين المللی نبود.

تصوير ٣ــ٣ــ خرمشهر را خدا آزاد کرد «امام خمينی»
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٢ــ هيچ پيشنهاد صلح واقعی ای ارائه نشده بود و تنها آتش بس از جانب افراد و سازمان های 
مختلف توصيه می شد.

قصرشيرين  ٣ــ مرزهای ايران امنيت الزم را نداشت و نقاطی از شلمچه، طالئيه، مرز فکه تا 
و شهرهای سومار، نفت شهر و مهران عمالً در اشغال دشمن بود و امکان آزاد سازی اين نقاط از راه 

مذاکره بعيد به نظر می رسيد.
٤ــ تعداد نيروهای بعثی عراق و امکاناتشان نه تنها کم نشده بود، بلکه افزايش يافته بود. هرچند 
آنها روحيه شان را از دست داده بودند اما مردم و دولت ايران نگران بودند که با پذيرش آتش بس، دشمن 

تجديد سازمان کند و تهاجم ديگری را شروع نمايد.
در چنين شرايطی مصلحت کشور و منافع ملی ايران ايجاب می کرد تا زمان تحقق شرايط مناسب 

آتش بس پذيرفته نشود.
در همين باره مقام معظم رهبری که در آن زمان رئيس جمهور کشورمان بودند، طی مصاحبه ای 

در سال ١٣٦٥ فرمودند:
«جنگ ما از اول به صورت دفاع شروع شد … حتی ورود ما به خاک عراق، در ادامٔه دفاع 
مايل است هنگامی که می تواند و احساس قدرت می کند وارد مرزهای  مقدس است. دشمن ما طبعاً 
ما بشود، تا وقتی که می تواند در آنجا بماند، ويرانگری بکند، تخريب بکند، افراد نظامی و غيرنظامی را 
به قتل برساند، زندگی را نا  امن کند و … ما مجازات متجاوز و گوشمالی او را يکی از هدف های ادامه 
جنگ ذکر کرديم … هنوز مناطقی چون نفت شهر و بخشی از مراکز ديگر مرزی در اختيار دشمن است 

و ما ادامٔه جنگمان ولو برای پس گرفتن اين ها هم که باشد، يک عمل دفاعی است … ».

اگر کشور ما درحالی که مناطقی از ميهن هنوز در اشغال تجاوزگران بود، آتش بس را می پذيرفت 
و پس از آن صدام مناطق اشغالی را تخليه نمی کرد، نسل امروز چه قضاوتی دربارٔه مدافعان آن دوران 

می کرد.
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
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قطعنامۀ 598 شورای امنيت سازمان ملل و پايان جنگ
ملت با ايمان ما که شهادت را افتخار می دانستند و جهاد در راه خدا را وظيفه تلقی می کردند، 
منطقٔه  در   ١٣٦٥ سال  در   ٥ کربالی  عمليات  می نمودند.  تنگ تر  متجاوزان  بر  را  عرصه  روز  به  روز 
عمومی شلمچه (نزديکی خرمشهر و شرق بصره) که با تلفاتی سنگين برای عراق بعثی (حدود ٤٠ هزار 
برای  بيشتر  تالش  به  را  استکبار  دنيای  بود،  همراه  اسير)  نفر   ٣٥٠٠ از  بيش  و  زخمی  و  کشته  نفر 
پيدا کردن راه چاره وا داشت. آنان با شتاب قطعنامه های قبلی خود را که هيچ امتيازی به ملت مقاوم 
به  زير  ويژگی های  با  را   ٥٩٨ قطعنامٔه   ١٣٦٦ ماه  تير   ٢٨ تاريخ  در  و  کردند  اصالح  بود،  نداده  ايران 

تصويب شورای امنيت سازمان ملل متحد رساندند:
ــ آتش بس فوری بين دو کشور و بازگشت به مرزهای بين المللی؛

ــ تعيين نيروهای ناظر سازمان ملل برای نظارت بر عقب نشينی نيروهای دو کشور به مرزها و 
اجرای دقيق آتش بس؛

ــ آزادسازی اسرای دو کشور؛
ــ بررسی و تعيين متجاوز و اعالم رسمی؛

ــ شناسايی خسارت های دو کشور و پرداخت آن به کشور مورد تجاوز قرار گرفته.
در ابتدای تصويب قطعنامه، با توجه به بی اعتمادی ای که نسبت به سازمان های بين المللی وجود 
داشت، ايران قطعنامه را نپذيرفت؛ زيرا مسئوالن کشور معرفی متجاوز را شرط اولئه اجرای ساير بندها 
می دانستند؛ ليکن با توجه به داليل زير در تاريخ ٢٧ تيرماه ١٣٦٧ طی نامٔه رسمی وزارت امور خارجٔه 

جمهوری اسالمی ايران، قطعنامٔه مذکور پذيرفته شد:
١ــ تنبيه و گوشمالی صدام به اندازٔه کافی

٢ــ نظرات کارشناسی مسئوالن کشور و صالحديد امام خمينی به عنوان فرمانده کل قوا
٣ــ بهبود مفاد قطعنامه در مقايسه با قطعنامه های پيشنهادی قبلی

سکوت  و  شيميايی  سالح های  از  عراق  وسيع  (استفادٔه  نبرد  محيطی  شرايط  در  تغييرات  ٤ــ 
مجامع بين المللی، تحريم تسليحاتی عليه ايران، ورود مستقيم آمريکا به جنگ و حمله به سکوهای نفتی 

و ساقط کردن هواپيمای مسافربری ايران و …)
٥  ــ وضعيت اقتصادی کشور و فشار فراوان آن به مردم

٦ ــ اهميت بازسازی کشور و حفظ سرمايه های انسانی، اقتصادی و نظامی ميهن
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تهاجم مجدد پس از پذيرش قطعنامه
يکی از دالئل مهم عدم پذيرش قطعنامه های سازمان ملل توسط ايران، بی اعتمادی به صدام و 
عدم تضمين مجامع بين المللی در اين باره بود. اين موضوع پس از پذيرش قطعنامه ٥٩٨ توسط ايران 
صدام  موفقيت  برای  جنگ  دوران  طول  در  که  منافقين)  نيروهايی (سازمان  و  رسيد  اثبات  به  عراق  و 
هر نوع خيانتی را عليه کشور ايران انجام داده بودند، در تاريخ ١٣٦٧/٥/٣ (يک هفته پس از اعالم 
پذيرش قطعنامه توسط ايران) با حمايت کامل صدام تا نزديکی های کرمانشاه پيش آمدند و به تصور باطل 
خودشان فکر می کردند در کمتر از يک هفته به تهران می رسند؛ اما سلحشوران ارتش، سپاه و بسيج در 
منطقٔه چهار زبر (منطقه عملياتی مرصاد) واقع در ٣٥ کيلومتری غرب کرمانشاه آنها را تار و مار کردند 

و به سزای اعمال خيانت بارشان رساندند.
از  دفاع  برای  الزم  توان  و  قدرت  ما  اگر  که  داد  نشان  قطعنامه  پذيرش  از  پس  دشمن  تهاجم 

کشورمان نداشته باشيم، نمی توانيم صرفاً با اميد به قطعنامه های بين المللی به صلح برسيم.

دستاوردهای داخلی و بني املللی دفاع مقدس
در کتاب آمادگی دفاعی پائه سوم راهنمايی دستاوردهای داخلی دفاع مقدس به بحث گذاشته شد 

که به طور خالصه عبارت اند از:
١ــ اعتماد به نفس و خودباوری     

٢ــ تولد تفکر بسيجی     
٣ــ پيشرفت در صنايع دفاعی کشور

٤ــ کسب تجارب نظامی
٥  ــ ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

از  دفاع  در  مساجد  نقش آفرينی  ٦  ــ 
ميهن و …

از 

اسالم  رزمندگان  ٤ــ٣ــ  تصوير 
در منطقۀ عملياتی «عين خوش»
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در اين بخش برای آشنايی شما دانش آموزان عزيز، دستاوردهای بين المللی دوران دفاع مقدس 
تشريح می شود.

دستاوردهای بني املللی هشت سال دفاع و پايداری
١ــ تثبيت اقتدار جمهوری اسالمی ايران: اين جنگ هرچند برای ما نابرابر و ناخواسته 
بود اما پس از هشت سال نه تنها دشمن نتوانست يک وجب از خاک کشور ما را اشغال کند، بلکه در 
اوج عجز و درماندگی عمالً به عظمت، پايداری و اقتدار جمهوری اسالمی ايران اعتراف کرد و صدام 
تابستان ١٣٦٩ طی نامه ای  الجزاير را پاره کرده بود، در  که در آغاز تهاجم به ايران قرار داد ١٩٧٥ 

رسمی به رئيس جمهور وقت ايران معاهدٔه الجزاير را به رسميت شناخت١.
٢ــ تضمين استقالل کشور: صدام با تجاوز وحشيانه اش استقالل و آزادی ما را نشانه گرفته 

بود اما با دفاع قهرمانانٔه ملت ايران در دوران هشت سالٔه جنگ تحميلی استقالل کشور تضمين شد.
٣ــ تولد شيوۀ نوين دفاعی: در دوران دفاع مقدس، دنيا با شکل ديگری از دفاع مواجه 
شد. در اين نوع دفاع، در برابر سالح و تجهيزات مدرن، نيروی انسانی مؤمن و معتقد به خدای يگانه 

نقش اول را داشت.
از  الهام گرفتن  با  بزرگ:  قدرت های  با  مبارزه  الگوی  ايجاد  و  اسالمی  بيداری  ٤ــ 
مقاومت و ايستادگی ملت ما و ترويج فرهنگ پايداری در برابر ظالمان و زورگويان، ملت های محروم 
جهان برای تحقق خواسته های مشروع خود به پا خاستند. و اگر امروز مشاهده می کنيم که ملت های 
مسلمانان يکی پس از ديگری در برابر قدرت های ظالم به پا می خيزند و طالب حق  مظلوم، مخصوصاً 
حاکميت مردم بر سرزمينشان می شوند، ناشی از بيداری ای است که ملت مقاوم ايران الگوی آن به شمار 

می رود.
٥  ــ اثبات مظلوميت ايران در جهان: صدور قطعنامٔه ٥٩٨ و اعالمئه دبير کل وقت سازمان 
ملل و پس از آن تجاوز صدام به کويت، مظلوميت و حقانيت جمهوری اسالمی ايران را برای همگان 

به اثبات رساند.
٦  ــ اثبات کارآمدی دين اسالم: ايران اثبات کرد که با بهره گيری از تعاليم و آموزه های دين 
اسالم توانسته جوانان رابرای دفاع همه جانبه بسيج کند و با عنصر عشق و ايمان به خدا و اوليای الهی 

١ــ خبرگزاری کويت در همان زمان چنين گزارش داد:
«قبول مجدد معاهدٔه الجزاير از سوی عراق، پيروزی بزرگی برای جمهوری اسالمی ايران تلقی می شود».
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جبهه ای مستحکم و نفوذ ناپذير تشکيل دهد. 
٧ــ شکست اهداف زمان بندی شدۀ رژيم اشغالگر سرزمين فلسطين در خاورميانه: 
رژيم اشغالگر قدس که برای منطقٔه خاورميانه خواب و خيال های مختلف ديده بود، با ظهور انقالب 
تمام  و  شد  مواجه  شکست  خطر  با  مقدس،  دفاع  سال  هشت  در  اسالم  رزمندگان  مقاومت  و  اسالمی 

اهداف شيطانی اش بی نتيجه ماند.
و  صدام  تجاوز  آغاز  در  بشر:  حقوق  مدعی  سازمان های  از  بسياری  مردود شدن  ٨  ــ 
کشورمان  بی گناه  مردم  از  نفر  صدها  شهادت  به  که  مسکونی  مناطق  و  مدارس  بيمارستان ها،  بمباران 
منجر شد، نهادها و سازمان های بين المللی مدعی حقوق بشر با سکوت معنا دار خود، دشمن متجاوز را 
به نوعی تشويق کردند. اين مجامع دربارٔه عدم رعايت حقوق اسرای ميهن ما و شکنجه های روحی و 

جسمی آنها توسط حکومت صدام نيز هيچ گونه عکس العمل مناسبی انجام ندادند.



در اردوي راهيان نور، ما به زيارت تربت پاک 
عاشقانۀ  وچ  و  هجرت  با  ه  مي رويم  غيورمرداني 
با  هم  و  ردند  مبارزه  درون  دشمن  با  هم  خويش، 

دشمنان بيروني جنگيدند.
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راهيان نور

نگذاريد پيشكسوتان جهاد و شهادت در پيچ و خم زندگی گم شوند.
امام خمينی (ره)

قرآن کريم سه مفهوم مقدس ايمان، هجرت و جهاد را در بسياری از آيات خود به صورت توأم 
آورده است. از منظر قرآن و معصومان (ع) انسان با ايمان، خود را وابسته به خدا می داند و از هر چيز 
ديگری وارسته است. او برای تحکيم و نجات ايمان خويش هجرت می کند و برای نجات و رستگاری 

و رهايی از چنگال اهريمن بی ايمانی جهاد می نمايد.

هجرت و جهاد
هجرت به دو گونه است: هجرت صغری و هجرت کبری

هجرت صغری (کوچک): انسان از محلی به محل ديگر برای انجام وظيفٔه دينی خويش کوچ 
می کند.

خوبی ها  سمت  به  و  می کند  دوری  گناه  و  پليدی  هرگونه  از  انسان  (بزرگ):  کبری  هجرت 
می رود.

جهاد نيز به دو گونه است: جهاد اصغر و جهاد اکبر
جهاد اصغر (کوچک تر): انسان با دشمن بيرونی (مثل صدام) می جنگد تا پيروز شود.

جهاد اکبر (بزرگ تر): انسان با دشمن درون نبرد می کند تا به تقوی و رستگاری نزديک شود. 
زيارت  زيرا ما به  برساند.  کبری  هجرت  صغری است که می تواند ما را به  هجرتی  نور  راهيان  اردوی 
تربت پاک غيور  مردانی می رويم که با هجرت و کوچ عاشقانٔه خويش، هم با دشمن درون مبارزه کردند 
و هم با دشمنان بيرونی جنگيدند و به مفاهيم مقدسی چون شرف، ايمان، جهاد، غيرت، پايداری و ايثار 

معنا بخشيدند.
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از کدام سو آمده ای؟ از شرق يا غرب؟ از شمال يا جنوب؟ از هرکجا 
آمده ای بدان که افق زمين و آسمان و همٔه وادی های جنون و شيفتگی و 

عشق همين جاست.
جايی که آسمان با همٔه جبروتش، خاک را بوسه می زند؛ چرا که اين 
صحرا در حرير سکوت، نه چندان دور، افتخار تحمل گام های رادمردانی 
بی قرار  روح  بلندای  از  را  عشق  جوشان  چشمه های  که  است  داشته  را 
خويش بر آن جاری و از زالل معرفت جان هايشان کام تشنٔه اين صحرا را 

سيراب ساخته اند.

اردوی راهيان نور چيست؟
در اردوهای راهيان نور؛ هر ساله کاروان هايی برای آشنا  شدن يا تجديد بيعت و ديدار با حماسٔه 

بزرگ دفاع مقدس راهی ديار نور در جنوب و غرب کشور می شوند.

تصوير ١ــ٤ــ اردوی راهيان نور، زمينه ای برای انتقال ارزش های دوران دفاع مقدس به نسل جوان امروز
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تبيين آثار حضور همٔه اقشار مردم در جبهه های حق عليه باطل و مشاهدٔه آثار و فداکاری های 
رزمندگان اسالم بخشی از برنامه های اردوی راهيان نور است.

اکنون اردوهای راهيان نور به يکی از منابع عظيم توليد معنويت، بازشناسی هويت اسالمی ايرانی 
نسل  بين  ارزشی  پيوند  اردوها  اين  است.  شده  تبديل  امروز  نسل  انقالبی  خود سازی  برای  فرصتی  و 

جوان دوران دفاع مقدس، با نسل جوان امروز را تحکيم می بخشد.
سال ها از زمان جنگ تحميلی صدام عليه ايران می گذرد. جنگی که فقط برای رزمندگان و مردم 
ساکن در مناطق جنگی نبود. آن جنگ در زندگی همٔه مردم ايران تأثير گذاشته بود. نبردی گسترده و 

همه جانبه که عزت و شرف ما در گرو آن بود.

جنايات صدام و مزدورانش در شهرها و روستاهای مناطق جنگی را بررسی کنيد.

دستاوردهای اردوی راهيان نور
حضور در اردوهای راهيان نور دستاوردهای زير را برای ما به ارمغان می آورد:

١ــ آشنا شدن با بندگان برگزيدۀ خدا

تصوير ٢ــ٤ــ حضور دانش آموزان در اردوی راهيان نور ــ يادمان شهدای هويزه
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٢ــ آشنا شدن با آرمان ها و ارزش های انقالب اسالمی
٣ــ آشنايی نسل جوان با بخشی از تاريخ انقالب اسالمی

٤ــ آشنايی با رشادت ها و دالوری های رزمندگان اسالم در مقابله با دشمن
٥  ــ دشمن شناسی و شناخت جنايات استکبار جهانی عليه ملت ايران

٦  ــ تقويت روحيۀ جهادی و رشد معنويت

شرکت در اردوی راهيان نور چگونه می تواند در تقويت روحئه جهادی و رشد معنويت ما تأثير 
داشته باشد؟

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

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

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

معرفی برخی از يادمان ها و اماکن مهم راهيان نور
الف) مناطق عملياتی جنوب (خوزستان)

جوانان  گرفت.  قرار  بعثی  ارتش  حملٔه  مورد  که  است  مناطقی  اولين  از  خرمشهر  خرمشهر: 
مقاوم سرزمين ما از جمله محمد  جهان آرا (فرمانده شهيد سپاه پاسداران خرمشهر) ٣٤ روز در مقابل 
ارتش مجهز دشمن ايستادگی کردند. صدام در طول ٥٧٨ روز اشغال اين شهر، آن را به عنوان الگوی 
پيروزی خود در جنگ مطرح می کرد، اما در عمليات بيت المقدس اين شهر آزاد شد و بار ديگر پرچم 
باره  اين  در  خمينی  امام  درآمد.  اهتزاز  به  خرمشهر  جامع  مسجد  گلدسته های  بر  کشورمان  مقدس 

فرمودند: «خرمشهر را خدا آزاد کرد».
مسجد جامع، موزٔه جنگ و گلزار شهدای خرمشهر از اماکن بازديدی راهيان نور در اين شهر 

است.



و  آسمان  در  ديگر  دروازه ای  و  دارد  زمين  در  دروازه ای  خرمشهر 
تو در جست  و جوی دروازٔه آسمانی شهر هستی که به کربال باز شده است و 
جز مردترين مردان را به آن راه نداده اند! جنگ برپا شده بود تا از خرمشهر 

دروازه ای به کربال باز شود … .
سيد شهيدان اهل قلم سيد مرتضی آوينی

تصوير ٣ــ٤ــ شهيد سيد مرتضی آوينی

شلمچه: منطقه ای مرزی در غرب خرمشهر و نزديک ترين نقطٔه مرزی به شهر بصره در عراق 
است.شلمچه يکی از مهم ترين مناطق عملياتی در طول هشت سال دفاع مقدس است که عمليات های 
بيت المقدس، رمضان، کربالی ٤، ٥، ٨ و بيت المقدس ٧ در اين محور صورت گرفته است. عمليات 
کربالی ٥ از سخت ترين عمليات های دفاع مقدس است که طی آن مردان بزرگی چون شهيدان حسين 

خرازی، يداله کلهر، عباس دقايقی و ميثمی و … از اين منطقه آسمانی شدند.
در يادمان زيبای اين محور که توسط آستان قدس رضوی احداث شده ٨ شهيد گلگون کفن 

مدفون هستند.

نقطه ای  جا  اين  می دانم.  مقدس  سرزمين  يک  را  سرزمين  اين  من 
است که مالئکٔه الهی که شاهد فداکاری مخلصانٔه اين شهدای عزيز بودند، 
به اين جا تبرک می جويند. اين جا متعلق به هر کسی است که دلش برای 

اسالم و قرآن می تپد.
ماز سخنرانی مقام معظم رهبری در شلمچه ١٣٧٨/٧/٨
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اروند: يکی از بزرگ ترين رودخانه های جهان است که از به هم پيوستن دجله و فرات در عراق 
و اتصال رود کارون در خرمشهر به آن تشکيل می شود. يکی از بزرگ ترين آرزوهای صدام تسلط کامل 
بر اين آبراه مهم و حياتی بود. در طول دفاع مقدس عالوه بر جنگ هميشگی در اين منطقٔه حساس، 
عمليات والفجر ٨ در اين محور انجام شد که طی آن رزمندگان عزيز ما با عبور از اروند، در يک جنگ 
تمام عيار به منظور تنبيه متجاوزان وارد خاک عراق شدند و شهر فاو عراق را تصرف کردند. نام اروند 
با نام غواص های رزمندٔه ما عجين شده و مظلومانه ترين شهادت ها، شهادت غواص ها در آب های اروند 

بود؛ زيرا دفاع در آب بسيار سخت است.

تصوير ٤ــ٤ــ يادمان اروند در منطقۀ عملياتی والفجر ٨

در  را  غواص  گمنام  شهيد  چهار  فاو،  شهر  روبه روی   ٨ والفجر  عمليات  شهدای  يادبود  بنای 
خود جای داده است. 

طالئيه: اين منطقه در جنوب غربی دشت آزادگان و روبه روی جزاير مجنون قرار دارد. منطقٔه 
٣٣
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طالئیه از روزهای اول جنگ مورد تاخت و تاز متجاوزان بعثی عراق قرار گرفت. سه راه شهادت به 
دلیل فرود بیش از ٨٠٠ هزار گلولٔه توپ، خمپاره، بمب و تانک دشمن بر سر فرزندان ایران توسط 
رزمندگان نام گذاری شد. عملیات خیبر و بدر در این محور عملیاتی متجاوزان را با شکست سختی 
حمید  و  همت  محمد  ابراهیم  شهیدان  چون  بزرگی  مردان  شهادت  شاهد  منطقه  این  کرد.  مواجه 

باکری است.
هویزه: این شهر در شمال غربی خوزستان و جنوب غربی سوسنگرد قرار دارد. در زمان اشغال 
این شهر در اوایل جنگ )مهرماه 1359(، مقاومت دانش آموز شهیده سهام خیام، دختر نوجوان اهل 
برابر دشمن شد. در همان زمان  آنها در  باعث خروش مردم شهر و ایستادگی  بعثی ها  برابر  هویزه در 
عده ای از دانشجویان پیرو خط امام به فرماندهی شهید سید حسین علم الهدی در کنار مردم این شهر 

حماسٔه مقاومت را معنی بخشیدند.

تصویر ٥  ــ٤ــ شهید سید حسین علم الُهدی

اردیبهشت سال 13٦1 طی  بود، در هجدهم  به دست متجاوزان تخریب شده  هویزه که کامالً 
عملیات بیت المقدس آزاد شد.

سال  ماه  بهمن  از  است.  اندیمشک  شهر  غربی  شمال  چهارکیلومتری  در  پادگانی  دوکوهه: 
جـاویـد االثر  با  آن  فرمانـدهی  که  شد  محمد رسول اللّه   )٢٧ لشکر  )سپس  تیپ  اصلی  مقر   13٦٠
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راه اندازی  و  تشکيل  پادگان  همين  در  سيد الشهدا (ع)   ١٠ لشکر  همچنين  بود.  متوسليان  حاج احمد 
شد. از حسينئه معروف دوکوهه هنوز بوی عطر ياران امام حسين (ع) به مشام می رسد. صدای شهيد 
همت و مردانی آسمانی همچون متوسليان، شهبازی، چراغی، کريمی، دستواره، موحد دانش و بسياری 
چهار  حسينيه  طرفين  در  می خواند.  خويش  سوی  به  را  انسان  می زيسته اند،  پادگان  اين  در  که  ديگر 

شهيد گمنام آرميده اند که زيارتگاه زائران سرزمين نور می باشند.

به زحمت جارو را از دستش گرفتم. داشت محوطه را آب و جارو 
می کرد. کار هر روز صبحش بود. ناراحت شد و گفت: بذار خودم جارو 

کنم. اين جوری بدی های درونم هم جارو ميشن!
«يکی از همرزمان سردار شهيد حاج محمد ابراهيم همت»

تصوير ٦  ــ٤ــ شهيد همت فرمانده لشکر ٢٧ محمد رسول الّله (ص)

ب) مناطق عملياتی غرب
مهران: اين شهر از توابع استان ايالم در ١٠٠ کيلومتری جنوب غربی شهر ايالم است که با 
عراق هم مرز می باشد. قبل از آغاز رسمی جنگ، مهران به علت موقعيت خاص و ممتازش، بارها مورد 
طمع و تجاوز بعثی ها قرار گرفته بود. استقرار در ارتفاعات کله قندی در شمال مهران به دليل احاطٔه 
کامل بر منطقه اهميت فراوان داشت، لذا متجاوزان در طول دفاع مقدس، مهران را چهار بار به اشغال 
خود درآوردند که در هر بار با عمليات قهرمانانٔه رزمندگان جان برکف ما از چنگال آنان رهاسازی شد. 
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اين شهر مذهبی و مرزی ميعادگاه زائران امام حسين (ع) است.
گيالن غرب: اين شهرستان از توابع استان کرمانشاه (در جنوب استان) است و در روزهای 
اول جنگ تحميلی مثل بسياری از مناطق عملياتی مورد تاخت و تاز وحشيانٔه بعثی ها قرار گرفت اما 
مردم قهرمان آن به ارتفاعات شهر پناه بردند و با آب و غذای اندک و سالح های قديمی نه تنها مقاومت 
کردند، بلکه بعثی ها را فراری دادند و تا پايان جنگ حسرت اشغال گيالن غرب بر دل صداميان ماند. 
گيالن غرب؛ در طول جنگ ٨٤ بار بمباران هوايی شد که درنتيجٔه آن ١٤٧ شهيد و ٧١٦ مجروح تقديم 
انقالب کرد؛ اما مردم اين شهر علی رغم اين حمالت به زندگی عادی خود ادامه دادند و تسليم نشدند.

بانه: در استان کردستان، واقع در مرز غربی ايران و در فاصلٔه ٢٧٠ کيلومتری سنندج (مرکز 
استان) قرار دارد. اين شهر در دو دوره جنگ را تجربه کرده است: در اوايل پيروزی انقالب اسالمی 
به دست ضد انقالب افتاد و اوضاع نابسامانی داشت. در همان زمان شهيد صياد شيرازی نقش مؤثری 
مقدس  دفاع  طول  در  همچنين  داشت.  بيگانگان  به  وابسته  ضد انقالب  چنگال  از  بانه  آزاد سازی  در 
شهيدان فراوانی تقديم اسالم کرد. در ميان روزهای سخت بانه، ١٥ خرداد سال ١٣٦٣ روز ديگری 
است. در آن روز مردم برای راهپيمايی پانزدهم خرداد به خيابان ها آمده بودند که توسط هواپيماهای 

عراقی بمباران شدند.
تنگۀ چهارزبر مشهور به تنگۀ مرصاد: نام عمليات مرصاد و تنگٔه چهار زبر از سال ١٣٦٧ 
بعد از پذيرش قطعنامه ٥٩٨ و پايان جنگ بر سر زبان ها افتاد. منافقين وطن فروش که در عراق مستقر 
بودند، با حمايت کامل صدام و اربابانشان قصد داشتند تهران را در پنج روز فتح کنند. لذا از مرزهای 
غربی وارد کشور شدند و به علت اين که نيروهای نظامی ما پس از پذيرش قطعنامه منطقه را ترک کرده 
و  نکردند  کوتاهی  جنايتی  هيچ  از  راه  مسير  در  آنان  بيايند.  پيش  غرب  آباد  اسالم  تا  توانستند  بودند، 
عالوه بر کشتار مردم عادی و بی سالح، در بيمارستان اسالم آباد تمام نيروهای رزمندٔه مجروح و بستری 
را به شهادت رساندند. در اين تنگه سپاه اسالم با نقش آفرينی شهيد صياد شيرازی بر منافقين کوردل 
ديگر،  نفر   ١٠٠٠ از  بيش  زخمی کردن  و  آنان  از  نفر   ١٥٠٠ از  بيش  هالکت رساندن  به  با  و  تاختند 

بازمانده های خائن منافق را به سمت خاک عراق فراری دادند.
ناجوانمردانه عقده گشايی کردند و در لباس مأمور  منافقين سال ها بعد (سال ١٣٧٨) با تروری 
بود،  خدا  راه  در  شهادت  که  ديرينه اش  آرزوی  به  را  شيرازی  صياد  علی  سپهبد  امير  شهرداری 

رساندند.
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ديدم.  توجيه  برای  مهيا  و  آماده  را  همه  رفتم.  پايگاه  به   ٥ ساعت 
پس از توجيه خلبانان تأکيد کردم وضعيت خيلی اضطراری است چاره ای 
نداريم هلی کوپترهای کبری بايد آماده باشند. يک تيم آتش آماده شد ابتدا 
سمت  به  هماهنگی  و  دقيق  شناسايی  برای   ٢١٤ هلی کوپتر  يک  با  خودم 
مواضع حرکت کردم و به اين ترتيب اولين عمليات را عليه نيروهای مهاجم 

و منافق آغاز کرديم.
در  شد.  آغاز  يا  علی  رمز  با  مرصاد  عمليات  مرداد  پنجم  روز  صبح 
برای  زمانی  که  شد  برپا  صدام  ياران  برای  جهنمی  چنان  زبر  چهار  تنگٔه 
پشيمانی نمانده بود. جاده به زودی انباشته از ادوات سوخته شد. همزمان 
با عمليات هوانيروز، عالوه بر گروه های مردمی، تعدادی از لشکرهای سپاه 
نيز که از جنوب به غرب آمده بودند، وارد عمليات شدند. راه از هر سو به 
روی بازماندگان کاروان بسته شده بود و آنان به سختی می توانستند به عقب 

برگردند.١

١ــ کتاِب در کمين گل سرخ روايتی از زندگی شهيد صياد شيرازی. ص ٣٥٩

تصوير ٧ــ٤ــ شهيد علی صياد شيرازی



آداب و مراقبت های الزم در اردوی راهيان نور: به منظور بهره برداری مطلوب از اردوی 
راهيان نور، رعايت موارد زير توصيه می شود.

١ــ آداب سفر و زيارت: قرائت دعا، خداحافظی و اذن از والدين و عزيزان، دادن صدقه، 
مطالعه دربارٔه مسير راه و شهرها و استان هايی که به آن سفر می کنيم. داشتن اخالق خوش در ايام سفر، 

رعايت بهداشت و نظافت و …
٢ــ نماز اول وقت: پيامبر (ص) فرمودند: اولين چيزی که برای بندٔه خدا محاسبه می شود، 

نماز است. 
٣ــ مرور و دقت در آثار، وصيت نامه ها و خاطرات شهيدان و رزمندگان اسالم

٤ــ حضور با وضو در مزار شهدا و قتلگاه آنان: که حتی برخی از زائران به مصداق آئه 
١٢ سورٔه طه که می فرمايد: «فاخلع نعليک انک بالواد المقدس طُوی١» کفش ها و جوراب  خويش را 

درمی آورند و پابرهنه طی طريق می کنند.
٥  ــ خاطره نگاری: خاطره نويسی و تصوير برداری از اين اماکن مقدس برای فراموش نشدن 

اين سفر مناسب خواهد بود.

١ــ هر دو کفش خود را درآور که اينک در وادی مقدس طوی هستی.

تصوير ٨  ــ٤ــ يک رزمندۀ بسيجی در حال نوشتن نامه

٣٨



(س)  فاطمه  خدا  پيامبر  آخرين  دختر  نام 
ردن  ه در لغت عرب به معناي بريدن، قطع  است 
ه  و جدا شدن آمده است. از پيامبر خدا نقل است 
فرمود: «او فاطمه ناميده شد، چون خود و شيعيان 

او از آتش دوزخ بريده اند».
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اسوه های صبر و مقاومت
و  صبر  و  باطل  برابر  در  آنها  حق طلبی  تاريخ،  طول  در  بزرگ  انسان های  خصلت های  از  يکی 

بردباری در مقابل مشکالت بوده است.
آنها با آگاهی کامل از راهی که انتخاب کرده بودند، دشواری ها و سختی ها را تحمل نمودند، ولی 

حاضر نشدند از اصول و آرمان های خود دست بردارند.
حضرت فاطمه (س) يکی از نمونه های شايستٔه يک انسان کامل است که در اين درس گوشه هايی 
بزرگوار به شما  برداری از چشمٔه زالل معرفت اين بانوی  ممتاز ايشان را برای بهره  از خصلت های 

دانش آموزان عزيز معرفی می کنيم.

پارۀ تن رسول گرامی اسالم

سنين  در  همگی  که  بود،  فرزند  چند  خديجه  حضرت  با  اسالم  گرامی  رسول  ازدواج  حاصل 
کودکی تا نوجوانی و جوانی از دنيا رفتند، و حضرت فاطمه (س) تنها فرزند رسول خدا (ص) بود که 

برای ايشان باقی ماند.

تصوير ١ــ٥  ــ  مسجد النبی (ص) در شهر مدينه
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برخی  در  دليل  همين  به  ندارد.  وجود  نظر  اتفاق  خدا  رسول  گرامی  دختر  تولد  زمان  دربارٔه 
روايات زمان تولد ايشان ٥ سال پيش از بعثت و در برخی روايات ديگر زمان تولد ايشان ٥ سال پس از 

بعثت ذکر شده است.
سال تولد آن حضرت را هرچه که بدانيم، مهم اين است که او دختر پيامبر اسالم، نمونٔه کامل زن 

تربيت شده در دامان اسالم و برخوردار از اخالق عالی و اسالمی است.
آنچه که ما بايد از زندگانی حضرت فاطمه (س) بياموزيم، تقوا و پرهيزگاری، صبر و بردباری، 
فضايل اخالقی، ايمان کامل به خدا و ديگر خصلت های عالی انسانی است که آن حضرت نمونٔه کامل 

همٔه اين موارد است.
زهرا، صديقه، طاهره، مرضيه، مبارکه و … از جمله لقب های ايشان است، که در ميان 

اين لقب ها، «زهرا» از شهرت بيشتری برخوردار است.
«زهرا» به معنای درخشنده و روشن  می باشد که از هر جهت برازندۀ اين بانوی بزرگوار 
است، زيرا او چهرۀ درخشان زن مسلمان، فروغ تابان معرفت و نمونۀ روشن خداپرستی و 

صبر و بردباری در راه خداست.
معنای بريدن، قطع کردن و جداشدن  فاطمه (س) است که در لغت عرب به  نام ايشان 
آمده است. از پيامبر خدا نقل است که فرمود: «او فاطمه ناميده شد، چون خود و شيعيان او 

از آتش دوزخ بريده اند».
حضرت فاطمه (س) از جانب پدر بزرگوارش «ُاّم ابيها» به معنای «مادر پدر» خطاب شد، زيرا 
پس از فوت حضرت خديجه، آن حضرت برای پدرش هم دختر بود و هم نقش مادر را انجام می داد. 
مورد  که  کسی  تنها  اما  بودند  فاطمه (س)  حضرت  با  ازدواج  به  عالقه مند  زيادی  افراد  آن که  وجود  با 
رضايت ايشان و پيامبر گرامی اسالم قرار گرفت، امام علی (ع) بود؛ زيرا بنا به فرمودٔه پيامبر خاتم(ص): 

«کسی جز علی (ع) شايستگی همسری فاطمه را نداشت».
زره حضرت علی (ع) که بنا بر برخی روايات، در آن روزگار حدود ٤٠٠ درهم ارزش داشت، 
به عنوان مهرئه حضرت فاطمه (س) تعيين شد. مراسم پيوند اين دو انسان بزرگ در کمال سادگی برگزار 

شد و پيامبر خدا در حق اين زوج دعا کردند که:
«خدايا اين پيوند را بر اين زن و شوهر مبارک گردان. خدايا فرزندان خوبی نصيب آنان فرما». 
زندگی حضرت زهرا در خانٔه همسر نمونه است، چون خود او نمونه است، چون همسر او، پدر او و 
فرزندان او نمونه اند. نمونٔه مسلمانانی آراسته به فضايل اخالقی، انسان هايی که از ميان مردم برمی خيزند 
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و با مردم زندگی می کنند. انسان هايی که درد مردم را می دانند، و می کوشند تا با رفتار و کردار خود 
ياور و درمان بخش آنها باشند.

حاصل ازدواج حضرت فاطمه (س) با امام علی (ع) چهار فرزند است که در دامان پاک آن دو 
بزرگوار پرورش يافتند: امام حسن (ع)، امام حسين (ع)، حضرت زينب کبری (س) و حضرت زينب 

صغری (ام کلثوم).
هرچند آخرين پيامبر خدا فرزند پسری نداشت، اما خواست پروردگار اين بود که يازده امام شيعيان 
از نسل پاک امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) هدايتگر مردم باشند. نسل پاکی که با ظهور تنها بازماندٔه 

آن يعنی حضرت حجت ابن الحسن (عج)، جهان از عدالت، صلح و دوستی بهره مند خواهد شد. 
زندگی مشترک زن و مرد اگر در مسير بندگی خدا باشد، عبادت محسوب می شود، اما حضرت 
از  اطاعت  در  بود،  نمونه  همسری  (ع)  علی  امام  با  مشترک  زندگی  در  که  آن  عالوه  بر  (س)  فاطمه 

پروردگار نيز يکی از بندگان نمونه و صالح پروردگار بود.
هنگامی که از کارهای خانه فارغ می شد، به نماز و دعا در پيشگاه خداوند می پرداخت. از امام 
حسن (ع) نقل شده است که فرمود: «مادرم شب های جمعه تا بامداد در محراب عبادت می ايستاد و چون 

دست به دعا برمی داشت، مردان و زنان با ايمان را دعا می کرد، اما درباره خود چيزی نمی گفت».
پيامبر خدا در بازگشت از حجة الوداع مردم را جمع کرد و به آنها فرمود: «من دو چيز گران بها 
را نزد شما می گذارم، اگر اين دو را از دست ندهيد، هيچ گاه گمراه نخواهيد شد. اين دو چيز کتاب خدا 

و اهل بيت من است».
با وجود آن که رسول گرامی اسالم بارها تأکيد فرموده بود که راه هدايت در پيروی از قرآن کريم 
و اهل بيت مکرم اوست، اما پس از رحلت پيامبر خاتم آنچه نبايد بشود، اتفاق افتاد، و حق مسلّم امام 

علی (ع) برای امامت و خالفت مسلمين ناديده گرفته شد، و به پارٔه تن پيامبر خدا بی حرمتی شد.
رحلت پدر، مظلوم شدن همسر، بی حرمتی به آن حضرت و باالتر از همه دگرگونی هايی که در 
سّنت مسلمانان پديد آمد، روح و جسم دختر رسول خدا را سخت آزرده ساخت؛ به نحوی که او را در 

بستر بيماری انداخت.
او در دوران حيات پر برکتش نمونۀ کامل يک زن مسلمان در عفاف، پاکدامنی، حفظ 

حجاب و پوشش، رعايت حيا و نجابت و عامل به تمام ارزش های دين اسالم بود.
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سرانجام بنابر روايتی ٧٥ روز١ و بنابر روايت ديگری ٩٥ روز٢ پس از رحلت آخرين پيامبر خدا، 
حضرت فاطمه (س) به شهادت رسيد و دنيای اسالم از وجود با برکت زنی که از جانب پدرش سيدة  

نساء العالمين (سرور زنان دو جهان) لقب گرفته بود، محروم شد.
دختر پيامبر خدا وصيت کرد که او را شبانه غسل دهند و در تاريکی شب به خاک بسپارند. به 
همين دليل محل دفن پيکر پاک ايشان برای ما مشخص نيست، اما به احتمال زياد آن حضرت در يکی 

از دو مکان قبرستان بقيع يا مسجد الّنبی به خاک سپرده شده اند.

در دوران معاصر نيز زنان و دختران فراوانی هستند که شايستگی آن را دارند که به عنوان الگو 
به جوانان ايران زمين معرفی شوند.

زنانی که در دوران رژيم شاه به صف مبارزان پيوستند و زندان و شکنجه و … را تحمل کردند، 
اما حاضر نشدند از مسيری که انتخاب کرده بودند، دست بردارند.

زنان و دخترانی که در دوران دفاع مقدس و پس از آن شهادت و جانبازی فرزند، برادر و همسر 
اين  ميان  در  بماند.  عّزت  با  و  سربلند  همچنان  اسالمی  ايران  تا  نمودند  تحمل  بردباری  و  صبر  با  خود 

١ــ ١٣ جمادی االول سال يازده هجری قمری
٢ــ ٣ جمادی الثانی سال يازده هجری قمری

قبرستان بقيع در کنار مسجدالنبی (ص)
تصوير ٢ــ٥  ــ محل خاک سپاری چهار امام معصوم و تعدادی از بزرگان اسالم
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زنان نمونه به نام هایی همچون مرضیه حدیدچی )دباغ(، سیده زهرا حسینی، شهیده مریم فرهانیان، شهیده 
نسرین افضل، آمنه وهاب زاده، مادران، خواهران، دختران و همسران شهدا و جانبازان می توان اشاره 
کرد. آنها را با اطمینان می توان پیروان حضرت فاطمه )س( معرفی کرد که با نمونه قراردادن آن بانوی 

بزرگوار، راهی را انتخاب کردند که رضایت خداوند را به دنبال داشته باشد.

دربارٔه یکی از زنان نمونٔه صبر و مقاومت تحقیق کنید و آن را در کالس معرفی 
کنید.

در ادامٔه این درس به معرفی دو نفر از مردان اسؤه صبر و مقاومت میهنمان در دوران معاصر 
آینده سازان  برای  آنها الگو و نمونه  این امید که زندگی، خصوصیات اخالقی و رفتار  به  می پردازیم؛ 

سرزمین ما باشد.

مردی که با خدا دوست بود

مصطفی چمران در سال 1311 در خیابان پانزده خرداد تهران )محلٔه سرپولک( دیده به جهان 

ـ  ٥ تصویر ٣ـ
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گشود. او فرزند حسن چمران ساوجی بود که از روستای چمران ساوه به تهران مهاجرت کرده بود. 
دوران  و  تهران)  بازار  منطقٔه  قديمی  محالت  از  پامنار  انتصاريه (نزديک  مدرسٔه  در  را  ابتدايی  دوران 
دبيرستان را در مدارس دارالفنون و البرز که از بهترين مدارس ايران در آن زمان بود، گذراند. او در 
درس  در  سالگی  پانزده  از  مصطفی  شد.  فارغ التحصيل  البرز  دبيرستان  از  ممتاز  رتبٔه  با   ١٣٣٢ سال 

تفسير قرآن مرحوم آيت اللّه طالقانی و درس فلسفه ومنطق شهيد مطهری شرکت می کرد.
چمران در سال ١٣٣٦ با رتبٔه ممتاز از دانشکدٔه فنی دانشگاه تهران در رشتٔه مهندسی الکترونيک 
فارغ التحصيل شد. و در سال ١٣٣٧ با استفاده از بورس تحصيلی دانشجويان ممتاز به آمريکا اعزام 
دانشجويان  اسالمی  انجمن  بار  اولين  برای  دوستانش  از  تعدادی  همکاری  با  آمريکا  در  چمران  شد. 
آمريکا را پايه گذاری کرد، که به دليل اين فعاليت ها بورس تحصيلی شاگرد ممتازی وی از سوی رژيم 
شاه قطع شد. مصطفی چمران تحصيالت خود را در رشتٔه مهندسی برق در دانشگاه تگزاس ادامه داد 

و سپس با درجٔه دکتری در رشتٔه فيزيک پالسما از دانشگاه معتبر برکلی آمريکا فارغ التحصيل شد.
دانشگاه تگزاس آمريکا برای جلب نظر چمران حاضر بود او را به عنوان استاد استخدام کند، اما 

دکتر چمران اين پيشنهاد را قبول نکرد و در مؤسسٔه پژوهشی معتبر آمريکا به نام ِبل مشغول به کار شد.
با وجود آن که در آنجا حقوق بااليی دريافت می کرد و می توانست مرفه ترين زندگی را داشته 

باشد، اما هميشه در فکر خدمت به اسالم و مردم کشورش بود.
در سال ١٣٤٦ چمران به همراه تعدادی از دوستان مؤمن و هم فکرش به مصر رفت و در دوران 
بهترين  به عنوان  و  ديد  آموزش  را  چريکی  جنگ های  دوره های  سال  دو  عبدالناصر  جمال  حکومت 

شاگرد اين دوره شناخته شد.
در  اقامت  سال  يک  از  پس  و  رفت  آمريکا  به  ابتدا  چمران  مصر،  در  عبد الناصر  مرگ  از  پس 

آمريکا به لبنان رفت و به کمک امام موسی صدر رهبر شيعيان لبنان شتافت. 
او در ابتدا سرپرستی فرزندان شيعٔه لبنان را که پدرانشان به دست رژيم اشغالگر قدس شهيد شده 
بودند، بر عهده گرفت، و همراه با امام موسی صدر برای آنها مدرسه ای تأسيس کرد، و خودش مديريت 

آن را بر عهده گرفت.
دکتر مصطفی چمران دربارٔه علت سفرش به لبنان چنين می گويد:

«من در آمريکا زندگی خوشی داشتم و از همه نوع امکانات برخوردار بودم، ولی از همٔه آنها گذشتم 
و به جنوب لبنان رفتم تا در ميان محرومان زندگی کنم. می خواستم که اگر نمی توانم به اين مظلومان کمکی 

بکنم، الاقل در ميانشان باشم، مثل آنها زندگی کنم و درد و غم آنان را در قلب خود بپذيرم».
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چمران نقاش توانايی بود. يکی از نقاشی های چمران شمع کوچکی بود که در زمينه ای کامالً 
چمران  بود.  کرده  ايجاد  کوچکی  روشنايی  سياه،  زمينٔه  آن  در  کوچک  شمع  اين  داشت.  قرار  سياه 
همين  با  ولی  ببرم،  بين  از  را  تاريکی  نتوانم  است  ممکن  «من  بود:  نوشته  نقاشی  اين  زير  در 
روشنايی کوچک فرق ظلمت و نور و حق و باطل را نشان می دهم، و کسی که به دنبال نور 

است، اين نور هرچقدر کوچک باشد در قلب او بزرگ خواهد بود».١
دکتر چمران در لبنان با «غاده» دختر مسلمان شيعٔه لبنانی که زندگی مرفهی داشت، آشنا می شود و 
آن دختر با چمران ازدواج می کند و حاضر می شود در کنار محرومان جنوب لبنان با او زندگی کند. شرح 

داستان شورانگيز اين ازدواج در کتاب «چمران به روايات همسر شهيد» به زيبايی بيان شده است.

و  تکامل  راه  در  مرا  که  داماد  از  تعهد  و  بود  کريم  قرآن  «مهريه ام 
چنين  عروس  که  بود  صور  در  عقد  اولين  کند.  هدايت  اسالم  اهل  بيت 
برای  نداشت.  مهريه اش  در  وجهی  هيچ  واقع  در  يعنی  داشت،  مهريه ای 

فاميلم، برای مردم عجيب بود اينها٢».

اسالمی  اعتقادات  و  اصول  براساس  را  َاَمل  سازمان  صدر  موسی  امام  همراه  به  چمران  دکتر 
پايه گذاری کرد، تا پرچم اسالم در برابر اشغالگران لبنان برافراشته گردد.

تمام  و  بازگشت،  ايران  به  وطن  از  دوری  سال   ٢١ از  پس  چمران  اسالمی،  انقالب  پيروزی  با 
تجربيات علمی و انقالبی خود را در خدمت انقالب اسالمی قرار داد.

او آرام و بی صدا ولی فعاالنه و خستگی ناپذير به سازندگی پرداخت و همٔه تالش خود را صرف 
تربيت اولين گروه های پاسداران انقالب کرد.

در ابتدای پيروزی انقالب و در زمانی که گروه های ضد انقالب با کمک بيگانگان قصد ضربه زدن 
به کشور را داشتند، با فرمان امام خمينی (ره) و در شرايطی که تمامی شهر پاوه به جز مقر نيروهای ارتش 
و سپاه پاسداران از کنترل نيروهای مدافع انقالب خارج شده بود، در وضعيتی بسيار سخت با بالگرد 

ـ  ١٥ ١ــ کتاب «چمران به روايت همسر شهيد» صفحٔه ١٦ـ
٢ــ کتاب «چمران به روايت همسر شهيد» صفحٔه ٢٥
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خود را به پاوه رسانيد و با کمک تعدادی از نيروهای رزمندٔه ارتش و سپاه پاسداران، شهر پاوه را آزاد 
کرد و کردستان عزيز را از خطر حتمی نجات داد.

پس از بازگشت از کردستان، با فرمان امام خمينی (ره) به عنوان وزير دفاع منصوب شد.
با شروع جنگ تحميلی صدام عليه کشورمان، چمران گروهی از جوانان داوطلب را جمع کرد و 
ستاد جنگ های نامنظم را تشکيل داد و با همين رزمندگان برای دفاع از ميهن به جنوب کشور رفت. 
چمران با استفاده از تجربيات علمی و انقالبی خود، به منظور جلوگيری از سقوط شهر اهواز، احداث 
کانالی به طول ٢٠ کيلومتر و عرض ١٠٠ متر را طراحی کرد و با استفاده از پمپ های آب از رود کارون 
کانال را پر آب و سپس آب کانال را به سمت تانک های دشمن روانه کرد؛ به طوری که نيروهای دشمن 

مجبور شدند تا چند کيلومتر عقب نشينی کنند.
طراحی و احداث اين کانال باعث حفظ اين شهر از دست دشمنان متجاوز شد.

ارتش صدام پس از آن که نتوانست اهواز را به تصرف درآورد، به سمت سوسنگرد حرکت کرد 
و پس از سه شبانه روز محاصرٔه شهر، تعدادی از نيروهای ارتش صدام به داخل شهر راه يافتند.

سوسنگرد  سمت  به  رزمندگان  ساير  و  ارتش  داوطلب  نيروهای  از  تعدادی  با  ديگر  بار  چمران 
شتافت و در نبردی حماسی سوسنگرد عزيز را از محاصره و اشغال متجاوزان نجات داد.

در نبرد آزاد سازی شهر سوسنگرد، چمران به محاصرٔه دشمن متجاوز درآمد اما او يک تنه با 
استفاده از ايمان و شجاعت و تجربيات ارزندٔه خود در برابر آنها مقاومت کرد. وی با جابه جايی های 

متعدد از نقاط مختلف به سمت آنها شليک می کرد تا دشمن متوجه تنها بودن او نشود.
يک  به  زخمی  پای  همان  با  و  شد  زخمی  شدت  به  چپ  پای  ناحيه  از  جانانه،  مبارزٔه  اين  در 
که  ديگری  رزمندٔه  کمک  با  چمران  آن  از  پس  گرفت.  غنيمت  به  را  آن  و  کرده  حمله  دشمن  کاميون 
بيمارستان  به  را  خود  و  آمد  بيرون  محاصره  حلقٔه  از  دشمن  کاميون  با  بود،  رسانيده  آنجا  به  را  خود 
تهران  به  مداوا  برای  و  کند  ترک  را  اهواز  نشد  حاضر  شدن  زخمی  وجود  با  چمران  رساند.  اهواز 
بروم  اگر  «من  می گويد:  می پرسد،  را  تهران  به  نيامدنش  دليل  که  همسرش  به  پاسخ  در  او  بيايد. 
و  باشم  اين جا  الاقل  بجنگم،  خط  در  نمی توانم  اگر  می شود.  ضعيف  بچه ها  روحيۀ  تهران 

در سختی هايشان شريک باشم».١
از  تعدادی  کمک  با  و  کرد  طراحی  را  دهالويه  منطقٔه  آزاد سازی  کوتاهی  مدت  از  پس  چمران 

رزمندگان موفق به شکست دشمن در اين منطقه شد.

١ــ کتاب «چمران به روايت همسر شهيد» صفحٔه ٤٢
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در سحرگاه روز ٣١ خرداد سال ١٣٦٠ ايرج رستمی فرماندٔه منطقٔه دهالويه که يکی از دوستان 
و همرزمان چمران بود، به شهادت رسيد.

دکتر چمران با وجود غم و اندوه از دست  دادن آن شهيد صبح همان روز همرزم ديگرش به نام 
مقدم پور را انتخاب کرد و با خود به دهالويه برد تا او را به رزمندگان معرفی کند.

چمران با تک تک رزمندگان ديده بوسی کرد و با ذکر ايمان و شجاعت شهيد رستمی گفت: 
«خدا رستمی را دوست داشت و برد، اگر ما را هم دوست داشته باشد می بَـَرد».

شهيد چمران برای آشنا کردن مقدم پور با منطقه او را به باالی خاکريز می بَـَرد تا وضعيت منطقه 
را برايش تشريح کند.

منفجر  آنها  اطراف  در  دشمن  خمپارٔه  چند  مقدم پور،  برای  چمران  شهيد  توضيحات  حين  در 
می شود و خمپارٔه ديگری در کنار چمران و مقدم پور اصابت می کند و در اثر انفجار آن خمپاره مقدم پور 
بالفاصله شهيد می شود و چمران به سختی مجروح می شود. او را سريع در آمبوالنس می گذارند اما 

در بين راه … .
در  جبل عامل  کوه های  بلند  قله های  و  شده  ويران  بيروت  قلب  از  که  مبارزی  مسلمان  سرانجام 

ـ  ٥ــ شهيد چمران يکی از بندگان برگزيدۀ خدا تصوير ٤ـ
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مرزهای فلسطين اشغال شده از خود قهرمانی های بسيار به يادگار گذاشته بود، و برای دفاع از ميهنش در 
آزادسازی فراموش نشدنی پاوه، در جلوگيری از سقوط اهواز، در شکستن محاصره سوسنگرد و در … 
قدرت ايمان، ارادهٔ آهنين، شجاعت، فداکاری و توانمندی فرماندهی خود را بر همگان ثابت کرده بود، در 

روز ٣١ خرداد سال ١٣٦٠ به شهادت رسيد و روح بزرگش در جوار شهدای کربال آرام گرفت.
امام خمينی (ره) پس از شهادت اين مرد بزرگ در پيامی می فرمايد:

«او در حيات، با نور معرفت و پيوستگی با خدا قدم نهاد و در راه آن به جهاد برخاست و جان 
خود را نثار کرد. او با سرافرازی زيست، و با سرافرازی شهيد شد و به حق رسيد».

مردی كه با يك دست از نردبان آسمان باال رفت

حسين خرازی در سال ١٣٣٦ در اصفهان ديده 
به جهان گشود. او در طی دوران تحصيل از آموختن 
دوران  در  و  نبود،  غافل  مذهبی  ارزش های  و  اصول 
نوجوانی به مطالعٔه کتاب های اسالمی و انقالبی عالقه مند 

شد، و به تدريج با امور سياسی نيز آشنايی پيدا کرد.
طبيعی  ديپلم  گرفتن  به  موفق   ١٣٥٥ سال  در  او 
سال  در  رفت.  سربازی  خدمت  به  سال  همان  در  شد و 
١٣٥٧ با فرمان امام خمينی از خدمت سربازی فرار کرد 

و به مردم انقالبی پيوست.
با پيروزی انقالب اسالمی تمام توان خود را در 
درگيری های  اوج  در  و  گذاشت  انقالب  به  خدمت  راه 
به  اسالمی  انقالب  طرفداران  با  ضد انقالب  نيروهای 
از  که  ضربت  گردان  فرمانده  به عنوان  و  رفت  کردستان 

قوی ترين گردان های آن زمان محسوب می شد، وارد عمل شد و در مبارزه با دشمنان مردم و پاکسازی 
شهرهای ديوان  دره، سقز، بانه، مريوان و سردشت نقش بسيار مؤثری داشت، و با تدبير نظامی و ايمان 

و شجاعت خود، تلفات زيادی به ضد انقالبيون وارد کرد.
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ـ  ٥ــ شهيد خرازی در حال نماز و نيايش ه تصوير ٥  ـ

با پروردگار
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با شروع جنگ تحميلی صدام عليه کشورمان، خرازی به جنوب کشور رفت و به سمت اولين 
فرمانده خط دفاعی که در مقابل ارتش متجاوز صدام در جادٔه اهواز ــ آبادان ايجاد شده بود، منصوب 
شد. شهيد خرازی در عمليات شکستن محاصرٔه آبادان، فرماندهی جبهٔه دارخوين را برعهده داشت و 
دو پلی را که نيروهای دشمن بر روی کارون نصب کرده بودند و از اين طريق آبادان را محاصره نموده 

بودند، به تصرف درآورد. 
حسين خرازی همراه با نيروهای تحت فرمانش، در آزادسازی شهر بُستان بهترين تدبير نظامی 
را دور زدن و محاصره کردن دشمن تشخيص داد، و با انجام اين کار شکست سختی بر آنها تحميل 

کرد.
در عمليات فتح المبين که يکی از بزرگ ترين عمليات های دوران دفاع مقدس است، اگر شجاعت 
و تدبير فرماندهی شهيد خرازی نبود، اين عمليات با مشکل مواجه می شد، اما فرمانده شجاع و با ايمان 
را  آمده  به وجود  مشکل  دشمن،  زدن  دور  با  فرمانش  تحت  رزمندگان  همراه  به  حسين (ع)  امام  لشکر 

برطرف کرد و اين عمليات با موفقيت کامل انجام شد. 
حسين خرازی در عمليات بيت المقدس که منجر به آزادی خرمشهر شد، با عنوان فرمانده لشکر 
بسيار زيادی در  رسيد، و نقش  خرمشهر  امام حسين (ع) جزء اولين نفراتی بود که به جادٔه اهواز ــ 

آزادسازی خرمشهر داشت. 

ـ  ٥ــ شهيد حاج حسين خرازی تصوير ٦  ـ



٥١

در عمليات خيبر که در زمستان سال ١٣٦٢ انجام شد، با وجود بمباران شيميايی منطقه توسط 
به  را  او  و  کرد  اصابت  زمين  به  او  کنار  در  خمپاره ای  اين که  تا  نشد،  عقب نشينی  به  حاضر  دشمن، 
گوشه ای پرتاب کرد. در اثر اين انفجار حسين خرازی به شدت مجروح و دست راست او قطع شد، اما 
پس از درمان اوليه و بهبود نسبی نزد رزمندگان بازگشت و هرگز حاضر نشد صحنٔه مبارزه با دشمن و 

دفاع از کشورش را ترک کند. 
در عمليات والفجر ٨ لشکر امام حسين (ع) که تحت فرماندهی حسين خرازی بود، لشکر گارد 
ارتش صدام را که جزء توانمندترين و مجهزترين نيروهای دشمن بود، شکست داد و پيروزی بزرگی را 

در اين منطقه نصيب سپاه اسالم نمود. 
حسين خرازی با وجود آن که يک دستش را در راه دفاع از اسالم و کشورش از دست داده 
بود، همچنان به هدايت و فرماندهی لشکر امام حسين (ع) ادامه داد و در عمليات کربالی ٥ با عبور از 

موانع بسيار سخت متجاوزان، شکست سنگين ديگری بر دشمن تحميل کرد. 
شهيد حسين خرازی عالوه بر داشتن تدابير نظامی در سطح عالی، شجاعت کم نظيری داشت، و 
با وجود تمام سختی ها و مشکالت در طول سال های جنگ و جهاد، هرگز از خود ضعفی نشان نداد. 

خرازی هميشه با وضو بود و هيچ وقت نماز شب او ترک نمی شد. 
اسفند  هشتم  روز  در  اصفهان  استان  (ع)  حسين  امام  لشکر  فرمانده  خرازی  حسين  سرانجام 
١٣٦٥ در عمليات کربالی پنج در منطقٔه عملياتی شلمچه با يک دست از نردبان آسمان باال رفت و به 

شهدای کربال پيوست. 

امام  غيبت  عصر  «در  خرازی:  شهيد  وصيت نامۀ  از  فرازی 
زمان (عج) از مردم می خواهم که پشتيبان واليت فقيه باشند.» 

هم  دو  هر  و  بودند  خورده  ترکش  دو  هر  راننده اش  و  حاج حسين 
و  می زد  فواره  خون  همين طور  بودند.  شده  مجروح  سينه  و  گلو  راه  از 

سر و سينه شان را سرخ می کرد. 



٥٢

با سرعت به سمت حاجی رفتيم تا به او کمک کنيم، اما حاجی اجازه 
نداد و تندتند با سر و دست اشاره می کرد به راننده اش و می گفت: اول اون! 
لب های  راننده.  سراغ  رفتند  و  شدند  بلند  بچه ها  از  تا  دو  يکی  اون!  اول 
حاجی می جنبيد: اون زن و بچه داره، امانته دست من … بی هوش شد و 

بعد از آن من ديگر نديدمش. حسين پرواز کرد».
«يکی از همرزمان شهيد خرازی»

رهبر معظم انقالب دربارٔه شهيد خرازی می فرمايند: 
«او (شهيد خرازی) سردار رشيد اسالم و پرچم دار جهاد و شهادت بود، که با ذخيره ای از ايمان 
و تقوی و جهاد و تالش شبانه روزی برای خدا و نبرد بی امان با دشمنان اسالم، در آسمان شهادت پرواز 

کرد و بر آستان رحمت الهی فرود آمد و به لقاء اللّه پيوست».



شده.  شناخته  رسميت  به  قدرت  يعني  اقتدار 
با ارزش ترين نوع اقتدار، اقتدار در حوزه فرهنگ 

است.



٥٤٥٥٥٥٥٥٤٤٤٤٤٤

اقتدار دفاعی 
اقتدار چيست؟ 

در فرهنگ نامه های فارسی اقتدار 
توانمندی  توانستن،  شدن،  توانا  معنی  به 
آمده  شده  شناخته  رسميت  به  قدرت  و 

است. 
آکسفورد  انگليسی  فرهنگ  در 
اقتدار (اتوريته) به «حق واداشتن ديگران 
به اطاعت»، «حق فرماندهی يا ارائٔه تصميم 
نهايی» و «حق مورد اعتماد بودن» تعريف 

شده است. 
اقتدار  ساده  تعريف  يک  در 
حکومت  يا  فرد  که  است  آن  معنی  به 
باشد  برخوردار  ويژگی ای  چنان  از 
مسائلی  يا  موضوع  در  او  نظر  که 
و  باشد  آخر  حرف  می آيد،  پيش  که 

ديگران از آن اطاعت کنند. 
مهم ترين ويژگی های مفهومی اقتدار عبارت اند از: 

١ــ مشروعيت: يعنی شرع و قانون به فرد، گروه يا مجموعه ای در نظام حکومتی چنين حقی 
را داده باشد. 

٢ــ التزام طرفين: الزم است مردم و حکومت يکديگر را بپذيرند و محترم بپندارند، چرا که 
اقتدار در فضايی با مقبوليت طرفين می رويد. 

تصميم گيری های  در  مردم  فعال  مشارکت  مهم  اصل  با  زمينه  اين  در  فرهنگی:  تناسب  ٣ــ 
دولتی مواجه هستيم؛ لذا اقتدار بايد متناسب با فرهنگ عمومی باشد. 

٤ــ حقانيت: در اقتدار پايبندی به حق و مبارزه و مخالفت با باطل بسيار با اهميت است. 
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ـ  ٦ تصوير ١ـ



٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥

منابع اقتدار 
معموالً قدرت و اقتدار ناشی از آن از چهار منبع به وجود می آيد: 

١ــ سياسی   ٢ــ نظامی       ٣ــ اقتصادی               ٤ــ فرهنگی 
با ارزش ترين نوع اقتدار، اقتدار در حوزۀ فرهنگ١ است؛ زيرا از يک طرف اقتدار 
فرهنگی، زمينۀ اقتدار در ساير بخش ها را فراهم می کند و از طرف ديگر فرهنگی که مبتنی 
بر ارزش های الهی، متکی بر تفکر و تعقل و همراه با اخالق و عمل صالح باشد، در مواجهۀ 

منطقی با ساير فرهنگ ها هيچگاه احساس ضعف و ناتوانی نمی کند. 

اقتدار دفاعی
در دوران قبل از پيروزی انقالب اسالمی، امور نظامی و دفاعی کشور عزيز ما در جهت اهداف، 

منافع و سياست های استعماری، بيگانگان بود. 
با پيروزی انقالب اسالمی و قطع دست متجاوز آمريکا و ساير قدرت ها از ايران اسالمی، صنايع 
گفته  ملت  يا  قوم  يک  ادبی  و  علمی  آثار  و  تربيت  و  تعليم  معرفت،  ادب،  دانش،  سنت ها،  رسوم،  آداب،  مجموعٔه  به  فرهنگ  ١ــ 

می شود. 

ـ  ٦ تصوير ٢ـ
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در  را  نجات  راه  )ره(  امام خمینی  گرفت.  قرار  تحریم  شرایط  در  ما  وابستٔه  دفاعی  و سیستم  نظامی 
در  بخش  این  توسعٔه  همین جهت  به  و  دانستند  دفاعی  و  نظامی  عرصٔه  در  و خودکفایی  خوداتکایی 
اولویت اقدامات کشور قرار گرفت؛ اما به محض این تصمیم و اقدام، ضد انقالب وابسته به قدرت های 
خارجی در استان های مختلف کشور و نقاط حساس مرزی با حمایت بیگانگان و مزدورانی چون صدام 
)رئیس جمهور معدوم عراق( علیه این حکومت نوپا شورش کردند تا بلکه مانع به ثمر رسیدن انقالب 
اسالمی شوند. ترور، کودتا، ادعاهای خودمختاری، بمب گذاری و سرانجام تهاجم گستردهٔ صدام در خط 
مرزی بیش از ١٢٠٠ کیلومتر، ارتش تازه استقالل یافته و سپاه پاسداران تازه تأسیس ما را با آزمونی 
بسیار بزرگ مواجه کرد. دشمنان ایران و اسالم از این نکته غافل بودند که ارتش و سپاه پشتوانه ای 
از  انقالب اسالمی را  بزرگ و مردمی دارند که مصداق عینی آن بسیج مستضعفین بود. مردم چون 
نیروهای  یاری  با  و  آٰمدند  میدان  به  )ره(  امام خمینی  فرماندهی  و  خودشان می دانستند، تحت رهبری 

مسلح درس هایی بزرگ به تاریخ و جنایتکاران و متجاوزان دادند. 

ـ  ٦  ــ رزمایش هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران مظهر اقتدار دفاعی ایران تصویر 3ـ

ما می توانیم: 
جنگ تحمیلی کانون بروز و ظهور استعدادهای ناب ایران اسالمی بود. نیروهای مسلح ما شامل 
ارتش، سپاه پاسداران و بسیج با پایمردی و دفاع جانانه در برابر دشمن بعثی حماسه هایی را در طول 

هشت سال دفاع مقدس آفریدند که حیرت جهانیان را برانگیخت. 



٥٧٥٥٥٥٥٥٧٧٧٧٧٧

کشورمان  طوالنی  تاريخ  طول  در  که  بود  چنان  اسالمی  ايران  سرزمين  مدافعان  دفاعی  اقتدار 
بی نظير بود. رزمندگان سلحشور، با حداقل امکانات، دشمن متجاوز را وادار به تسليم کردند و به تعبير 
امام خمينی (ره) آن چنان سيلی محکمی به دشمن زدند که درس عبرتی برای ديگر کشورها باشد تا فکر 

تجاوز و حمله به ايران را از سرشان به در کنند. 

نقش هشت سال دفاع مقدس را در اقتدار دفاعی کشورمان بررسی کنيد. 

که  مفيدی  تجارب  با  ما  مسلح  نيروهای  و  رسيد  پايان  به   ١٣٦٧ سال  در  مقدس  دفاع  دوران 
در جنگ تحميلی هشت ساله اندوخته بودند به سازندگی ميهن و افزايش توان دفاعی و نظامی ميهن 

عزيزمان پرداختند. 
توليد تجهيزات دفاعی و تالش فرزندان با ايمان و هوشمند اين مرز و بوم چنان عظمت و ُابهتی 
ايجاد کرده که موجب ترس دشمنان و بازدارندگی متجاوزان و توطئه گران از هرگونه اقدام عليه تماميت 

ارضی کشور ما گرديده است. 

ـ  ٦ــ هواپيمای جنگنده جمهوری اسالمی ايران تصوير ٤ـ



٥٨٥٥٥٥٥٥٨٨٨٨٨٨

و  دفاع  ايران،  اسالمی  جمهوری  در  سالح  توليد  از  اصلی  هدف 
مقابله با دشمنان زورگوست، در حالی که در غرب هدف اصلی توليد سالح، 
تسليحاتی  کمپانی های  و  کارخانجات  سردمداران  ثروت  افزايش  و  تجارت 

است. 
 مقام معظم رهبری

استقالل، توليد داخلی،  خوداتکايی،  محورهايی همچون  سياست های دفاعی ايران اسالمی بر 
قصد  که: «ما  است  اين  دفاعی،  شعار  بنابراين  است،  استوار  و …  منطقه  امنيت  تأمين  بازدارندگی، 

کشورگشايی و تجاوز به حريم ساير کشورها را نداريم اما به هر تجاوزی قاطعانه پاسخ می دهيم».
خودروهای  مهمات،  و  سالح  موشک،  ساخت  حوزه های  در  ما  دفاعی  پيشرفته  فناوری های 

زرهی، صنايع هوايی، مخابرات و … چشمگير است. 
نيروهای مسلح ما (ارتش، سپاه، بسيج و نيروی انتظامی) با همکاری متخصصان وزارت دفاع و 
پشتيبانی نيروهای مسلح در زير سائه واليت رهبر فرزانٔه انقالب اسالمی عالوه بر پاسداری از مرز   و   بوم 
ميهن عزيز و رصد کردن توطئه ها و حرکت های مختلف دشمنان در منطقه و جهان، توسعٔه فناوری های 
افتخارآفرين خويش را تداوم می بخشند و در اين راه با ساير ارگان ها و دستگاه های اداری، صنعتی و 

علمی کشور همکاری نزديک دارند. 
نمونه هايی از توليدات داخلی که مظهر اقتدار دفاعی ميهن عزيز ما هستند، عبارت اند از: 

١ــ توليد انواع موشک شهاب، سجيل، ثاقب، صياد، فاتح و …
٢ــ پرتاب ماهواره های اميد، طلوع، فجر و در آيندٔه نزديک ظفر و …

٣ــ توليد انواع زيردريايی و تجهيزات دريايی
٤ــ ساخت ناوشکن ايرانی موسوم به «جماران»

٥ــ توليد انواع سالح، تانک، زره پوش، انواع خودروهای نظامی و ساير ادوات زرهی 
٦ــ ساخت هواپيماهای جنگندٔه صاعقه و هواپيماهای بدون خلبان

٧ــ توليدات بخش الکترونيک: شامل انواع رادار، انواع بی سيم و …



٥٩٥٥٥٥٥٥٩٩٩٩٩٩

 ١٣٩٠ سال  در   (RQ  ١٧٠) آمريکا  جاسوسی  پيشرفتٔه  فوق  هواپيمای  شکار 
به  را  ايران  اسالمی  جمهوری  ارتش  همکاری  با  پاسداران  سپاه  سايبری  يگان  توسط 

عنوان يکی از نمونه های اقتدار دفاعی کشور بررسی کنيد. 

ـ  ٦  ــ ناوشکن جماران مظهر اقتدار دريايی ايران تصوير ٥  ـ

ـ  ٦  ــ هواپيمای بدون سرنشين فوق پيشرفته جاسوسی آمريکا تصوير ٦ ـ



خدمات  ساير  و  اسکله  سد،  راه آهن،  جاده،  فرودگاه،  شامل  عمرانی  پروژه های  ساخت  ــ   ٨
(ص)  خاتم االنبيا  سازندگی  قرارگاه  عرصه  اين  در  که  است  جهت  همين  در  نيز  مخابراتی  و  مهندسی 

وابسته به سپاه پاسداران انقالب اسالمی با همان انگيزه های دفاع مقدس در خط مقدم قرار دارد. 

به نظر شما نقش مردم در تقويت اقتدار دفاعی کشورمان چيست؟ 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

غارتگران  و  مستکبران  چنگال  از  وابستگی  قطع  با  که  است  مفتخر  ما  ايمان  با  و  غيور  ملت 
بين المللی، به موقعيتی ممتاز در منطقه و جهان دست يافته و با خنثی سازی انواع توطئه ها و فتنه های 
داخلی و خارجی مسير پيشرفت و رشد معنوی را می پيمايد و با اقتدار کامل چشم فتنه و تجاوز را کور 

خواهد کرد.
پايان بخش اين درس نظر فرماندهی کل قوا نسبت به ارتش جمهوری اسالمی ايران است که در 

اقتدار دفاعی کشور نقش بسيار مؤثری داشته است.

امروز ارتش يکی از مردمی ترين نهادهای کشور ماست. بين نهادهای 
گوناگونی که ساختار کشور و نظام را تشکيل داده اند، وقتی ارتش را نگاه 
به  مردم،  تمايالت  به  مردم،  آحاد  به  نزديک ترين  از  يکی  می بينيم  می کنيم، 
مردم  عمومی  حرکت  به  کمک  به  نزديک ترين  از  يکی  و  مردم،  احساسات 

است؛ اين خيلی چيز قيمت دار و با ارزشی است.
«از بيانات مقام معظم رهبری در جمع فرماندهان ارتش» 

٦٠٦٦٦٦٦٦٠٠



توانمندي هاي رزم انفرادي، مجموعه روش ها 
دشمن  آسيب  خطر  از  ماندن  مصون  مهارت هاي  و 
هنگام  در  چه  و  دفاع  زمان  در  چه  شخص  ه  است 

ار مي برد. حمله، آنها را به 
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مهارت های فردی در دفاع و رزم 
يکی از عوامل مؤثر در موفقيت يک رزمنده آشنايی با محيط اطراف و داشتن توانمندی هايی 

است که در موفقيت او بسيار مؤثر است. 
خطر  از  ماندن  مصون  مهارت های  و  روش ها  مجموعه  انفرادی،  رزم  توانمندی های 

آسيب دشمن است که شخص چه در زمان دفاع و چه در هنگام حمله آنها را به کار می برد. 
بنابراين می توان گفت به هر ميزان که يک رزمنده مهارت بيشتری در رزم انفرادی داشته باشد، 
به همان ميزان از خطر و آسيب دشمن در امان خواهد بود و به حفظ جان خود و ساير همرزمان نيز 

کمک خواهد کرد. 
شما دانش آموزان عزيز در اين درس با عوامل محيطی و مهارت هايی که به يک رزمنده کمک 
اين  از  برخی  که  اين  ضمن  می شويد.  آشنا  دهد،  انجام  مطلوب  نحو  به  را  خود  مأموريت  تا  می کند 

توانمندی ها در زندگی روزمرٔه شما نيز قابل استفاده است. 
اين مهارت ها شامل: شناسايی عوارض زمين، حفاظت انفرادی در مقابل خطر، استتار، 
اختفا، اصول نگهبانی، ايست و بازرسی، جهت يابی، کار با قطب نما، تخمين مسافت و … است که در 

اين درس شما دانش آموزان عزيز با برخی از اين مهارت ها آشنا می شويد. 

شناخت عوارض زمني 
يک  پناه گيری  و  جان  حفظ  در  که  است  زمين  عوارض  شناخت  انفرادی  رزم  فنون  از  يکی 
رزمنده بسيار مؤثر است. به کليۀ پستی و بلندی های سطح زمين عوارض زمين گفته می شود. 

ميزان پستی و بلندی های زمين يا ارتفاع تمام نقاط، نسبت به سطح مبنا اندازه گيری می شود. 
سطح مبنا، سطح آب های آزاد بين المللی است، که صفر درنظر گرفته می شود؛ مثالً وقتی می گوييم 

ارتفاع شهر شيراز ١٥٤٠ متر است، منظور ارتفاع اين شهر از سطح آب های آزاد١ است. 
عوارض سطح زمين به دو دسته عوارض طبيعی و مصنوعی تقسيم می شوند. 

الف) عوارض طبيعی: عوارض طبيعی عوارضی است که انسان در ايجاد آن دخالتی نداشته 
است. اين عوارض عبارت اند از: 

١ــ بلندی ها مانند کوه و تپه
١ــ سطح آب های آزاد بين المللی در ايران دهانٔه اروندرود در خليج فارس درنظر گرفته شده است. 
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٢ــ گودی ها مانند دره، شيار و گودال
٣ــ همواری ها مانند دشت و جلگه

٤ــ آب ها مانند اقيانوس، دريا، درياچه و رود
باشد.  داشته  دخالت  آن  ايجاد  در  انسان  که  است  عوارضی  مصنوعی:  عوارض  ب) 

مانند آبادی ها، راه ها، پل ها، جاده ها و … .
تعريف برخی از عوارض به شرح زير می باشد: 

گفته  کوه  باشد،  بلندتر  ٦٠٠متر  حداقل  خود  اطراف  محيط  از  که  برآمدگی هايی  به  کوه:  ١ــ 
می شود. اگر چند کوه به هم پيوسته باشند، به آن رشته کوه گفته می شود، مثل رشته کوه های زاگرس

کوه  از  کمتر  آن  بلندی  که  برجسته ای  خاکی  يا  شنی  زمين های  از  است  عبارت  تپه  تپه:  ٢ــ 
است؛ ارتفاع تپه ها بين ١٥٠ تا ٦٠٠ متر است. 

٣ــ خاکريز: در مناطق باز و دشت ها، جهت درامان ماندن نفرات از ديد و تير دشمن، به وسيلٔه 
ماشين آالت راه سازی، خاک را به ارتفاع حداقل ٢متر در جلوی نيروهای خودی جمع می کنند که به 

آن خاکريز می گويند. 

تصوير ١ــ٧ــ دفاع رزمندگان در پشت يک خاکريز
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یا ماندآب می گویند. علت ماندن آب در این محیط  ٤ــ هور: ماندن آب روی زمین را هور 
نفوذناپذیری الیه های زیرین خاک است. معموالً در هور علف و نی می روید و اطراف آن زیستگاه برخی 

جانوران و پرندگان می باشد؛ مانند هورالعظیم در خوزستان. 

جهتیابی
به  یافتن جهت های جغرافیایی را جهت یابی می گویند. جهت یابی کاربردهای زیادی دارد؛ 

خصوص در امور دفاعی و نظامی که یک رزمنده باید موقعیت خود را نسبت به دشمن، نیروهای خودی و 
سایر عوارض زمین بداند تا در مواقع پیشروی و برگشت در جهت صحیح حرکت کند. همچنین جهت یابی در 
زندگی روزمرٔه ما به منظور یافتن قبله، یافتن مسیر حرکت در پیاده روی و کوهنوردی، پیدا کردن مسیر 

درست در جنگل و بوته زارها و … حائز اهمیت است. 
جهت های اصلی و فرعی

مغرب  )خاور(،  مشرق  جنوب،  شمال،  چهارگانه  جهت های  شامل  اصلی1:  جهت های  1ــ 
)باختر(٢ است که با یافتن یکی از آنها، سایر جهت ها را به راحتی می توان مشخص کرد، بدین ترتیب 

Cardinal Points ــ١
 )مشرق E( East )مغرب W( West )جنوب S( South )شمال North )N ــ٢

تصویر 2ــ٧ــ رزمندگان در یکی از هورهای منطقۀ عملیاتی دوران دفاع مقدس
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که هرگاه به سوی شمال ايستاده باشيم، پشت سر ما، جنوب، سمت راست مشرق و سمت چپ ما مغرب 
خواهد بود. 

٢ــ جهت های فرعی١: به جهت هايی گفته می شود که در بين چهار جهت اصلی واقع شده اند. 
در تصوير زير جهات اصلی و فرعی نمايش داده شده اند. 

جهت يابی به وسيلٔه قطب نما٢ و يا به وسيلٔه گيرنده های دستی جی پی اس٣ به راحتی و با  اصوالً 
دقت بسيار زياد، انجام می شود. 

يادگيری ساير روش های جهت يابی در نبود اين ابزارها برای يک رزمنده بسيار اهميت دارد. 

Subcardinal Points ــ١
Compass ــ٢

٣ــ امروزه برخی گوشی های تلفن همراه مجهز به سامانٔه تعيين موقعيت جغرافيايی GPS می باشند که عالوه بر ارتفاع نقاط، مختصات 
جغرافيايی و جهت های جغرافيايی را نيز نمايش می دهند. 

تصوير ٣ــ٧ــ جهت های اصلی و فرعی
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GPS چيست و چگونه کار می کند؟ 

GPS تصوير ٤ــ٧ــ انواع دستگاه های سامانۀ تعيين موقعيت جغرافيايی

GPS مخفف سه کلمه Geographic Positioning Systems به معنی سامانٔه 
موقعيت ياب  ماهواره های  مجموعه  از  سامانه  اين  است.  جغرافيايی  موقعيت  تعيين 
شناسايی  زمين  کرٔه  روی  بر  را  مختلف  پديده های  موقعيت  که  شده  تشکيل  جغرافيايی 
يا  آنتن دار  قوی  گيرنده های  داشتن  اختيار  در  با  کاربران  می کند.  مخابره  کاربران  به  و 
حرکت  حال  در  زمين، حتی  کرٔه  نقطه ای از  در هر   GPS موسوم به دستی  گيرنده های 
با  ارتباط  برقراری  از  پس  گيرنده ها  کنند.  دريافت  را  خود  دقيق  موقعيت  می توانند 
ماهواره ها در فضا، مشخص می کنند که اکنون گيرنده در چه طول و عرض جغرافيايی 
و در چه ارتفاعی از سطح دريا قرار دارد و يا در چه سمتی و با چه سرعتی در حال 
حرکت است. اين سامانه برای رديابی يا راهبری کشتی ها، هواپيماها، خودروها کمک 

مؤثری می کند. 
جهت يابی در روز 

طلوع  مشرق  سمت  از  تقريباً  صبح  روز  هر  خورشيد  خورشيد:  کمک  به  جهت يابی  ١ــ 
و در آخر روز از سمت مغرب غروب می کند و چون ايران در نيم کرٔه شمالی زمين واقع شده است، 
در  می دهد.  نشان  را  جنوب  سمت  و  است  آسمان  جنوبی  نيمٔه  در  خورشيد  ظهر،  هنگام  در  اغلب 
روزهای اول فروردين و اول مهرماه هر سال، خورشيد دقيقاً از جهت شرق طلوع و از جهت غرب 
دقيق  خيلی  روش  اين  زمستان  و  تابستان  اول  به خصوص  سال  ايام  ساير  در  و  می کند  غروب  هم 

نيست.١
١ــ جهت کسب اطالعات بيشتر از دبير جغرافيای خود کمک بگيريد. 
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به  و  صاف  نسبتاً  شیء  هر  يا  ميله  چوب،  شاخص،  شاخص:  سايۀ  کمک  به  جهت يابی  ٢ــ 
طول تقريبی يک متر است که به صورت عمودی در زمينی مسطح نصب می شود. در اين روش، پس از 
نصب شاخص، انتهای سائه آن را روی زمين با يک سنگ عالمت گذاری می کنيم. پس از حدود پانزده 
تا بيست دقيقه محل جديد سائه شاخص را دوباره عالمت گذاری می کنيم. حال اگر اين دو نقطه را به 
يکديگر وصل کنيم و طوری بايستيم که پای چپ روی نقطٔه اول و پای راست روی نقطٔه دوم باشد، 

روبه روی ما شمال و پشت سرمان نيز جنوب خواهد بود. 

چپ  پای  زير  اول  نقطۀ  که  بايستيد  طوری  ج) 
حال  باشد.  شما  راست  پای  زير  دوم  نقطۀ   و 

روبه روی شما جهت شمال است.

تصوير ٥  ــ٧ــ روش جهت يابی به کمک سايۀ شاخص

الف) انتهای سايه شاخص را عالمت گذاری کنيد.

ب) بعد از مدتی محل سايه جديد را 
عالمت گذاری کرده و دو نقطه را به 

يکديگر وصل کنيد.

جهت يابی در شب
١ــ جهت يابی به کمک ستارۀ قطبی: در نيم کرٔه شمالی، ستارٔه قطبی با دقت بسيار زيادی 
جهت شمال جغرافيايی را نشان می دهد. برای مشاهدٔه اين ستاره که ساير ستارگان و صورت های فلکی 
به محوريت آن می چرخند، ابتدا بايد صورت فلکی دّب اکبر يا صورت فلکی ذات الکرسی را پيدا کرد. 
دّب اکبر يا خرس بزرگ به مجموعه ای از هفت ستاره گفته می شود که در آسمان به شکل مالقه ديده 
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بگيريم و آن را پنج برابر در همان  می شوند. اگر فاصلٔه دو ستاره لبٔه آبريز مالقه را يک واحد درنظر 
مسير ادامه دهيم، به تک ستاره ای پرنور می رسيم که ستارٔه قطبی است و اگر به سمت آن بايستيم، روبه 

جهت شمال ايستاده ايم. 
صورت فلکی ذات الکرسی نيز پنج ستاره است که به دليل چرخش در آسمان به شکل حروف 
التين M يا W ديده می شود. اگر ستارٔه وسط حرف را در مسير مستقيم، پنج برابر فاصلٔه دو ستاره، 

ادامه دهيم، به ستارٔه قطبی می رسيم. 

تصوير ٦ــ٧ــ موقعيت صورت فلکی دّب اکبر و ذات الکرسی نسبت به ستارۀ قطبی

٢ــ جهت يابی به کمک ماه: در اين روش ابتدا بايد بدانيم در نيمٔه اول يا در نيمٔه دوم ماه 
قمری هستيم. برای تشخيص اين موضوع دو سر هالل ماه را با خط فرضی به يکديگر وصل می کنيم 
و امتداد می دهيم. اگر شکلی شبيه حرف التين p تشکيل شد، در نيمٔه اول ماه هستيم. در اين حالت 
سمت برجسته يا محّدب ماه، جهت مغرب را نشان می دهد. اگر با اتصال دو سر هالل، حرف التين 
را  مشرق  جهت  ماه  برجستگی  قسمت  حالت  اين  در  داريم.  قرار  ماه  دوم  نيمٔه  در  شود،  تشکيل   q

نشان می دهد. 

قط ۀ تا ه ت ن ذاتالک اک ّ د فلک ت ت ق ٧ ٦ ت
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تخمني مسافت 
اندازه گيری تقريبی مسافت يا فاصلۀ بين دو نقطه را تخمين مسافت می گويند. برای اين 
که يک رزمنده بتواند در ميدان نبرد، سالح خود را تنظيم کند و هدف گيری دقيق تری داشته باشد، فن 
تخمين مسافت را می آموزد. همچنين يک رزمندٔه ديده بان برای اين که بتواند گزارشی دقيق از محل 
صحيح اهداف و عوارض را به فرماندهان گزارش دهد، به آموزش فن تخمين مسافت در رزم انفرادی 

نياز دارد. 
روش تخمين مسافت با وسيله 

ما در اين روش به کمک نقشٔه توپوگرافی محل و يک خط کش، در ابتدا دو نقطٔه موردنظر را 
می کنيم.  اندازه گيری  را  نقطه  دو  آن  مستقيم  فاصلٔه  خط کش  به وسيلٔه  و  می کنيم  مشخص  نقشه  روی 
سپس عدد به دست آمده را که به سانتی متر است در مخرج مقياس نقشه ضرب می کنيم تا فاصلٔه حقيقی 
دو نقطه روی زمين به سانتی متر به دست آيد. پس از آن عدد موردنظر را بر ١٠٠ تقسيم می کنيم تا فاصله 

به متر محاسبه گردد. 
فاصلٔه دو نقطه روی نقشه به سانتی متر × مخرج مقياس = فاصله افقی همان دو نقطه برروی زمين

با  برابر   ١       _______
 ٥٠٠٠٠ 

مقياس  با  توپوگرافی  نقشٔه  روی  ب  و  الف  نقطٔه  دو  فاصلٔه  اگر  مثال: 
٨  سانتی متر باشد، فاصلٔه حقيقی دو نفطه روی زمين اين گونه به دست می آيد: 

سانتی متر ٤٠٠٠٠٠ = ٥٠٠٠٠ × ٨  
متر ٤٠٠٠ = ١٠٠ ÷ ٤٠٠٠٠٠  

اندازه گيری مسافت به وسيلۀ يگان صدمتری 
١ــ اين روش برای تخمين مسافت تا ٥٠٠ متر مورد استفاده قرار می گيرد. بدين ترتيب که ابتدا 

تصوير ٧ــ٧ــ روش جهت يابی به کمک ماه

نيمۀ اول 
ماه قمری

نيمۀ دوم 
ماه قمری

مشرق مغرب
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يک فاصلٔه صدمتری را روی زمين مجسم می کنيم و سپس تعيين می نماييم که از موضع تا هدف چند تا 
از اين اندازه ها وجود دارد. 

٢ــ برای مسافت های ٥٠٠ الی ١٠٠٠ متری ابتدا نقطه ای را در نيمه راه هدف انتخاب می کنيم و 
سپس با استفاده از روش باال مسافت موضع تا اين نقطه را تعيين و با دو برابر کردن اين تخمين، مسافت 

بين هدف تا موضع به دست می آيد. 

آشنايی با سالح انفرادی
امروزه علی رغم متنوع شدن تسليحات نظامی و پيشرفت سالح های دوربُرد که اهداف خود را 
از فواصل دور مورد اصابت قرار می دهند، هنوز هم سالح های انفرادی در جبهه های نبرد و مقابله با 

دشمنان دارای اهميت است. 
اين که  به  توجه  با 
رزمندگان دوران دفاع مقدس 
برای  کالشينکف  اسلحٔه  از 
متجاوزان  مقابل  در  دفاع 
در  و  می کردند،  استفاده 
اسلحه  اين  نيز  حاضر  حال 
سازمانی  سالح  به عنوان 
نيروهای بسيج است، در اين 

بخش از درس با ويژگی ها و چگونگی استفاده از اين اسلحٔه انفرادی بيشتر آشنا می شويد. 

جدول ١ــ٧ــ مشخّصات اسلحۀ کالشينکف 
شرحعنوان رديف
٧/٦٢ ميلی مترکاليبر١
٤ خان گردش از چپ به راستتعداد خان٢
١٠٢ سانتی متر طول اسلحه با سر نيزه٣
٤٠ گلوله در دقيقهشليک در حالت تک تير٤
٩٥ گلوله در دقيقهشليک در حالت رگبار٥
٤٠٠ متر برد مفيد٦
٢٠٠٠ متر برد نهايی٧

تصوير ٨  ــ٧ــ نمای ظاهری تفنگ کالشينکف
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١ــ کاليبر: قطر دهانٔه لوله هر جنگ افزاری را کاليبر می گويند. مثالً قطر دهانٔه 
لوله اسلحٔه کالشينکف ٧/٦٢ ميلی متر است. 

اين  می کنند،  ايجاد  تفنگ  لوله  داخل  که  است  شيارهايی   :(Tube) خان ٢ــ 
شيارها به گلوله دوران داده و در نتيجه برد گلوله و قدرت تخريب را زيادتر می کند. 

٣ــ برد مفيد: مسافتی است که از جنگ افزار انتظار می رود به دقت تيراندازی 
کند و موجب تلفات و خسارت گردد. 

٤ــ برد نهايی: حداکثر مسافتی است که از يک جنگ افزار انتظار می رود به 
دقت تيراندازی کند و در نتيجه در چنين مسافتی تلفات و خسارتی نيز وجود ندارد. 

باز و بسته كردن سالح 
نگهداری و عيب يابی سالح انفرادی برعهدٔه کسی است که از آن استفاده می کند. اسلحٔه انفرادی 
کالشينکف بايد هميشه روغن کاری شده و بدون عيب باشد. لذا الزم است يک رزمنده به راحتی و با 
مهارت بتواند سالح خود را باز و بسته کند؛ چرا که باز و بسته کردن به موقع و درست اسلحه، به سالم 

ماندن آن کمک مؤثری می کند. 

تصوير ٩ــ٧ــ قطعات بازشدۀ اسلحۀ  کالشينکف

١ــ روپوش محفظه                   ٢ــ آالت متحرک                       ٣ــ قطعۀ  گلنگدن                        ٤ــ ميله و فنر ارتجاع
٥  ــ بدنه                                     ٦  ــ سيلندر گاز                            ٧ــ سمبه                                       ٨  ــ شعله پوش
٩ــ روپوش لوله                       ١٠ــ غالف سرنيزه                     ١١ــ سرنيزه                                   ١٢ــ خشاب
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سازمان باز و بسته کردن سالح، قطعه شناسی و مراحل رفع گير در اردوی  البته روش صحيح 
عملی درس آمادگی دفاعی توسط مربيان بسيج به شما آموزش داده می شود. 

اصول امينی هنگام استفاده از سالح
يک کاربر اسلحه برای حفظ جان خود و ساير همراهان، بايد به نکات زير توجه کند: 

١ــ سالح بايد قبل از تيراندازی بازديد شود. 
٢ــ هنگام تحويل گرفتن يا تحويل دادن سالح، بايد از خالی بودن آن اطمينان حاصل کنيد. 

٣ــ هنگام باز و بسته کردن و يا تحويل گرفتن سالح برای اطمينان از خالی بودن آن، روبه فضای 
مطمئن (به سوی آسمان) ماشه را بچکانيد. 

٤ــ از هرگونه شوخی کردن با سالح و نشانه  روی به سوی ديگران خودداری کنيد. 
٥ــ با ماشٔه سالح نبايد بازی کرد؛ زيرا ماشٔه اين سالح حساس است. 

٦ــ زمانی که ضرورتی برای تيراندازی نيست، سالح در حالت ضامن باشد. 
٧ــ مهمات و فشنگ ها را در معرض حرارت شديد قرار ندهيد و هيچ گاه به ته چاشنی فشنگ 

ضربه نزنيد. 
٨ــ هنگام تيراندازی دست را در مقابل مسير رفت و برگشت دستگيرٔه آتش قرار ندهيد. 

اصول تيراندازی صحيح 
تيراندازی دقيق يک مهارت فردی است که با آموزش، تمرين و پشتکار به دست می آيد. 

اصول يک تيراندازی صحيح و مؤثر به شرح زير است: 
١ــ قلق گيری و نشانه روی دقيق
٢ــ وضعيت صحيح تيراندازی

٣ــ انجام صحيح عمل انگشت روی ماشه 
٤ــ تخمين مسافت و تنظيم درجٔه صحيح اسلحه

٥ــ تيراندازی با آهنگ منظم و مداوم 
روش قلق گيری 

انجام  سالح  دقت  آوردن  به دست  برای  تيراندازی  از  قبل  که  است  عملی  قلق گيری 
می شود. يکی از روش های قلق گيری به اين شرح است: 
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١ــ تعداد سه تير قلق را به دقت به طرف خال سياه وسط سيبل١ نشانه روی و شليک می کنيم. 
٢ــ محل برخورد سه گلوله را به يکديگر وصل می کنيم تا مثلثی تشکيل شود. 

٣ــ مرکز مثلث را به وسط خال سياه وصل می کنيم و قرينٔه مثلث را به دست می آوريم. 
٤ــ حال قرينٔه به دست آمده را به جای خال سياه وسط سيبل نشانه گيری و شليک می کنيم. 

حالت های صحيح تيراندازی: 
١ــ حالت ايستاده 

١ــ سيبل: تابلوی ايستاده در مقابل ميادين تيراندازی در مراکز آموزش های نظامی که بر روی آن دواير متحدالمرکزی ترسيم شده و 
وسط آن خال سياه قرار دارد. 

+
+

+

+

تصوير ١٠ــ٧ــ روش صحيح قلق گيری

ی: 

تصوير ١١ــ٧ــ حالت ايستاده

سيبل

مرکز مثلث

خال سياه

قرينۀ مرکز مثلث
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٢ــ حالت به زانو 

تصوير ١٣ــ٧ــ حالت نشسته

٣ــ حالت نشسته 

ته نش الت ٧ ١٣ تص

تصوير ١٢ــ٧ــ حالت به زانو



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. 



٧٧

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



٨٧

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 



٨٩

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 
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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
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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. 
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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؟ 
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
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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. 
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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 …
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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
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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. 
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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. 
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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. 
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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
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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
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