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کلیۀ حقوق مادی و معنوی اين کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
اقتباس،  نمايش،  مجازی،  پايگاه های  در  ارائه  و  الکترونیکی  و  چاپی  به صورت 
تلخیص، تبديل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و 
نوع، بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.



مقدمه

سخنی با دانش آموزان عزیز

با  امام خمینی     پیوست.  مدارس  دروس  به  مقدس  دفاع  دوران   در  دفاعی  آمادگی  درس 

اقدام انقالبی و دوراندیشی، مردم از جمله جوانان و نوجوانان را به آموزش فنون رزم و دفاع 

فراخواند. فرمان تأسیس سازمان بسیج مستضعفین در پنجم آذر ماه سال ١٣٥٨ و تأکید ایشان بر 

تشکیل ارتش بیست میلیونی موجب تحول جّدی در جبهه های نربد ما علیه متجاوزان بعثی گردید. 

معرفی  کرد.  حیرت زده  را  جهانیان  مقدس،  دفاع  در  ناشناخته  و  جوان  استعدادهای  شکوفایی 

فرماندهان شجاع، بصیر و اندیشمند از دستاوردهای ماندگار آن دوران است.

حضور پرشور دانش آموزان و معلامن در جبهه های نربد و تقدیم ٣٦ هزار شهید دانش آموز در 

راه میهن و انقالب اسالمی شاهد و گواه عزم مجاهدانٔه سنگر تعلیم و تربیت در دفاع از اسالم 

و انقالب است.

هدف اصلی این درس کسب دانش و شناخت دفاعی و سپس فراگیری مهارت های رزم و دفاع 

سخت و نرم و نیز فعالیت های امداد و نجات می باشد.

حضور رسمربیان بسیجی در کنار دبیران آمادگی دفاعی نشانگر اهمیت بخش مهارتی و عملی 

این درس است. یکی از ویژگی های این کتاب توجه جدی به دفاع منطقه ای و محلی در جای  جای 

میهن اسالمی است. در بخش های مختلف کتاب سعی شده با تحقیق در زندگی شهدای نوجوان و 

شهدای شاخص محل زندگی، بررسی پدافند غیرعامل در محل سکونت و تحصیل شام و شیوه های 

دفاعی با توجه به موقعیت محلی و اقلیمی محتوای کتاب کاربردی و قابل بهره برداری باشد.

ارزشیابی این درس شامل ١٢ منره نظری و ٨ منره عملی است که در بخش نظری اولویت با 

پژوهش و تحقیق و سؤاالت مفهومی مبتنی بر تفکر و تعقل است و در بخش عملی ٨ منره مربوط 

توسط مربیان سازمان بسیج دانش آموزی به آموزشگاه ارائه خواهد شد.

رشکت  درس  این  عملی  اردوهای  در  منطقه ای  و  استانی  کشوری،  برنامه ریزی های  با  شام 

نور و زیارت  اردوهای راهیان  نیز در صورت متایل می توانید حضور معنوی در  خواهید کرد و 

یادمان  های دفاع مقدس را در مناطق عملیاتی تجربه کنید.

در پایان تأکید می مناید محتوای این درس را با توجه به احتامل بروز حوادث و رخدادهای 

طبیعی و غیرطبیعی جدی و مهم تلقی کنید؛ با مطالعه و انجام فعالیت های عملی بر مهارت های 

دفاعی خویش بیفزایید.

»گروه درسی آمادگی دفاعی«



سخنی با دبیران ارجمند و مربیان گرامی

انقالب اسالمی ایران در ماه های آغازین پیروزی به دنبال طراحی زیرساخت های حکومت 

تازه تأسیس جمهوری اسالمی، التیام دردهای محرومان و مستضعفان، استقرار حکومت عدل 

بود.  مسلح  نیروهای  و  ارتش  بازسازی  و  کشور  اوضاع  به  رس  و   سامان   بخشیدن  رسانجام  و 

امام  خمینی   ، پس از ١٥ سال تبعید به میان امت بازگشت. زندانیان سیاسی و تبعیدی ها 

از بند ظلم و ستم حکومت پهلوی آزاد شدند. 

تدابیر انقالبی و دوراندیشی امام خمینی     ، در تأسیس نهادهایی چون جهاد سازندگی، 

نشانگر عزم جدی  بنیاد مسکن، نهضت سوادآموزی و …  امداد،  کمیتٔه  بسیج مستضعفین، 

بنیان گذار جمهوری اسالمی در آبادی و محرومیت زدایی از کشور بود. امریکا و هم پیامنان 

اروپایی اش که منافع و اهداف شومشان در ایران اسالمی برباد رفته بود، با طراحی و اجرای 

ترور شخصیت های مهم و تأثیرگذار جمهوری اسالمی، کودتا، حملٔه نظامی به طبس، تحریک 

و حامیت ضدانقالب در داخل کشور، تحریم ها و محارصۀ اقتصادی و رسانجام تجاوز گسرتده 

حکومت صدام با حامیت دولت ها و قدرت های منطقه ای و جهان، به مقابله با نظام نوپای 

اسالمی برخاستند. با رهربی شجاعانه و حکیامنٔه امام خمینی   ، پایداری و جان فشانی ملّت 

فراوان،  خرابی های  و  آثار  و  بوم  و  مرز  این  فرزند  هزاران  پاک  جان  تقدیم  با  ما،  قهرمان 

رسافرازی و پیروزی نهایی ایران اسالمی را به همراه داشت. 

با  ایران  ملت  می بریم،  به رس  اسالمی  ایران  دشمنان  با  نرم  جنگ  دوران  در  که  اکنون 

رهنمودهای رهرب فرزانۀ انقالب اسالمی، آمریکا و مستکربان عامل را به زانو در  آورده است و 

به جهاد فرهنگی، بصیرت، اقتصاد مقاومتی و هوشیاری در برابر جنگ نرم استمرار می بخشد. 

درس آمادگی دفاعی با آغاز جنگ تحمیلی به صورت غیررسمی در مدارس ارائه می شد و 

از سال ١٣٦٧ به طور رسمی وارد برنامه های درسی آموزش و پرورش شد. 

برنامٔه درسی آمادگی دفاعی در  صدد تربیت نسلی مؤمن، شجاع، با اراده، غیور، مقاوم و 



با  انگیزه ای که  توامنند در برابر جنگ همه جانبٔه سخت و نرم دشمنان است؛ نسل هوشمند و 

موقعیت و جایگاه  خود را تشخیص دهد و با افزایش آگاهی و مهارت های دفاعی خویش آمادٔه 

دفاع از ارزش ها باشد. 

کالس درس آمادگی دفاعی با محور  قرار دادن کتاب درسی، کانون همبستگی و اقدام برای 

و  متنوع  منعطف،  دفاعی  آمادگی  درسی  برنامۀ  محتوای  است.  ایثارگری  و  پایداری  مقاومت، 

فعالیت محور است تا به رشد توانایی های دفاعی دانش آموزان عزیز بینجامد. 

همچنین با طراحی دو درس آزاد به منظور تولید و تدوین محتوای درسی متناسب با رشایط و 

نیازهای اقلیمی، بومی و فرهنگی دانش آموزان بر کاهش مترکز این برنامه درسی تأکید شده است. 

* نحوه ارزشیابی این درس بر اساس 12 منره کتبی توسط دبیر درس و 8 منره عملی توسط 
مربی سازمان بسیج صورت می گیرد.

از دبیران محرتم انتظار داریم با مربیان عزیز سازمان بسیج دانش آموزی همکاری کنند تا با 

اجرای هرچه بهرت برنامه های عملی درس )اعم از برنامه یک و سه روزۀ اردوی عملی و …( با روش 

تعاملی و مشارکتی، زمینٔه ارتقای این برنامه را فراهم آورند. 

ارائۀ هرگونه جزؤه پرسش و پاسخ و مواجهٔه حافظه محور با محتوای بصیرتی ــ مهارتی و 

توسعه  یافتٔه درس برخالف اهداف و موازین آموزشی و تربیتی آن است.

نوع و کیفیت سؤاالت درس در آزمون های کالسی، منطقه ای و استانی باید به صورت تفکرمحور، 

مفهومی و مبتنی بر تجارب و اندیشه های دانش آموزان باشد که در همین جهت دستورالعمل 

ارزشیابی این درس به طور رسمی به گروه های محرتم آموزشی ابالغ می شود. 

فیلم های  نرم افزارها،  از  بهره گیری  درس  این  مهم  بسیار  اهداف  تحقق  برای  است  بدیهی 

دانش آموزی،  آثار  منایشگاه  و  برگزاری جشنواره  مربیان،  عملی  فعالیت  معلم،  کتاب  آموزشی، 

بازدید از مراکز مختلف مانند باغ موزه های دفاع مقدس، مراکز نظامی و انتظامی، گلزار شهدا و 

نیز منت خوانی از آثار فاخر دفاع مقدس در کالس درس مؤثر و رهگشا خواهد بود. الزم است کلیٔه 

فعالیت های فوق با ارزش گذاری، ارزیابی و درج منرات مستمر همراه باشد. 

الزامی است؛ طرح سؤاالت  منایش به موقع آثار رسانه ای پیش بینی شده در منت هر درس 

امتحانی از آیات، روایات و سخنان بزرگان و نیز بخش »بیشرت بدانید« و »فعالیت ها« مورد نظر 

منی باشد. گروه آمادگی دفاعی دفرت تألیف کتاب های درسی همواره از دریافت نظرهای ارزشمند 



محرتم  همکاران  از  می کند.  استقبال  گرمی  به  دانش آموزان  و  صاحب نظران  محرتم،  دبیران 

خواهشمند است برای آگاهی بیشرت از مباحث روشی و رویکردهای درس، انتظارات عملکردی 

و شیوه های ارزشیابی به کتاب راهنامی معلم مراجعه کنند یا دیدگاه ها و پیشنهادهای خود را 

به نشانی  تهران، صندوق پستی 15855/363 گروه آمادگی دفاعی یا به نشانی پست الکرتونیکی 

talif@talif.sch.ir ارسال کنید.  
                                                          گروه درسی آمادگی دفاعی ــ تابستان 1396
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فصل اول
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22

امروز بزرگ ترین مایهٔ تهدید در دنیا رژیم آمریکاست که بدون هیچ مهاری، بدون هیچ پایبندِی وجدانی و دینی ای، در 
هر کجایی که الزم بداند، دخالت های بی وجه می کند و دخالت های نا   امن کننده از او سر می زند؛ آمریکا دنیا را نا   امن کرده 
است. در این منطقهٔ ما، نا   امن کننده، رژیم صهیونیستی است که سگ زنجیری آمریکا است؛ اینها هستند که دنیا را نا   امن 
کرده اند. جمهوری اسالمی دنیا را نا   امن نمی کند، منطقه را هم نا   امن نمی کند، حّتی محیط همسایگان را هم نا   امن نمی کند؛ 

حّتی در موارد زیادی بدرفتاری های برخی از همسایگان را هم با بزرگواری تحّمل می کند. 
ـ امنّیت را بزرگ ترین نعمت الهی می داند و برای حفظ  ـ هم برای خود، هم برای دیگرانـ  … جمهوری اسالمیـ 
امنّیت خود می ایستد و دفاع می کند؛ این همیشه باید آویزهٔ گوش مسئوالن نیروهای مسلّح باشد: حفظ امنّیت کشور، 
حفظ امنّیت مرزها، حفظ امنّیت عمومِی زندگی مردم، چیزهایی است که به عهدهٔ مسئوالنی است که در این زمینه فّعال اند.

مقام معظم رهبری  ۱۳۹۴/۰۱/۳۰



امنیت
مفهوم  است.  خطرات  با  رویارویی  برای  آمادگی  نیز  و  حمله  یا  تهدید  هرگونه  از  دوری  امنیت، 
امنیت، نسبی و دارای شدت و ضعف است. برای دست یابی به امنیت پایدار همواره باید سطح آن را 

ارتقاء بخشید که این امر با همکاری مسئوالن و مردم محقق می شود.

فعالیت )١(
به صورت گروهی در طول یک هفته اخبار سراسری صدا و سیمای جمهوری اسالمی یا عنوان 
خبرهای روزنامه های رسمی کشور را پیگیری کنید. موارد و نمونه های نا  امنی در کشورهای مختلف 

را طبقه بندی و به صورت جدول زیر به کالس ارائه کنید.

نام کشورردیف
منبع خبر و

تاریخ  انتشار

موارد و موضوع

 نا  امنی

سطح نا  امنی

جهانیمنطقه ایملیمحلیخانوادگیفردی

3

!قبل از آغاز درس، حتماً فیلم آموزشی مربوط به درس  را ببینید.  پایۀ دهم 



همٔه مردم کشور، از جمله ما دانش آموزان در برقراری امنیت، افزایش سطح امنیت و پایداری آن 
سهیم هستیم و تالش می کنیم در همٔه زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، کشوری امن 

داشته باشیم.

فعالیت )2(
مقایسه کنید:

کشور دارای امنیت ناپایدارکشور دارای امنیت پایدارردیف

1
وضعیت اقتصادی مطلوب

)نظام تولید، توزیع و مصرف(

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

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

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

2
خدمات اجتماعی مناسب

)بهداشت و سالمت، آموزشی و رفاه اجتماعی(

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

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

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

3
وضعیت فرهنگی مناسب

)سبک زندگی، هنر، آداب و رسوم و…(

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

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

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

وضعیت خوب نظامی و امنیت اطالعات4
......................................................

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

......................................................
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امنیت مّلی
و خارجی  داخلی  تهدیدات  برابر  در  حیاتی خود  ارزش های  از  برای حفاظت  ملّت  یک  توانایی 
را امنیت ملّی می گویند. ارزش های حیاتی کشور ما شامل: حفظ ارزش های دینی و ملّی و هویت 

فرهنگی حفظ سرزمین و استقالل سیاسی و اقتصادی می باشد.
امروزه جمهوری اسالمی ایران از معدود کشورهایی است که در منطقٔه جنوب غرب آسیا و در سایٔه 

مستحکم نیروهای مسلّح کشور احساس امنیت می کند.

فعالیت )3(
ازبکستان

ترکمنستان

گرجستانقزاقستان روسیه 
ارمنستان

ترکیه آذر بایجان
دریای خزر 

جمهوری اسالمی ایران افغانستان

پاکستان

دریای عمان

عمان

اقیانوس هند

امارات 
متحده عربی

قطر

یمن

خلیج فارس

عربستان سعودی

دریای سرخ

بحرین

اریتره

اتیوپی

سودان

مصر

اردن

فلسطین اشغالی عراق
لبنان

سوریه

دریای سیاه

دریای مدیترانه

کویت

به نقشٔه ایران و کشورهای جنوب غرب آسیا توجه کنید. برای پاسخ دادن به سؤاالت صفحٔه بعد 
تحقیق کنید.
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1ــ کشور ما با چند کشور دیگر مرز مشترک آبی یا خاکی دارد؟ نام ببرید.

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

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

4ــ در هر کشور چند پایگاه نظامی دارد؟ 

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

7 ــ دین رسمی هر کدام از کشورهای همسایه ایران چیست؟
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بیشرت بدانید )1(
افراد و گروه های بسیاری در کشور در حال فعالیت و تالش اند تا ما در محیطی امن و به دور از 
ترس، استعدادهای خود را شکوفا سازیم و در مسیر رشد و تکامل الهی حرکت کنیم. برخی از این 

افراد جان و سالمتی خود را در راه دفاع از ارزش های حیاتی کشور ایثار کرده اند.
مأموریت برخی از بخش های فعال در عرصٔه حفاظت و برقراری امنیت کشور

آرم/ نشانیگان/ واحد مسئولموضوع مأموریتردیف

ـ مرزبانی ناجاحفاظت از مرزهای زمینی کشور1
ـ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران

برقراری امنیت مرزهای آبی کشور )خلیج فارس، 2
دریای عمان و دریای خزر(

ـ نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ـ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

ـ قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء حفاظت و حراست از مرزهای هوایی کشور3
ـ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران

ـ وزارت اطالعاتحفظ امنیت اجتماعی داخلی کشور4
ـ پلیس اطالعات و امنیت عمومی ناجا

حفظ امنیت سایبری و حفاظت از ایران مجازی5
ـ سازمان پدافند غیرعامل

ـ پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
 )پلیس فتا(

حفظ امنیت پروازها، هواپیماها و فرودگاه های 6
کشور

ـ سپاه حفاظت انصارالمهدی 
ـ سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

ـ نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
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صلح
پیامبر گرامی اسالم  از سوی خداوند پیام آور صلح و رحمت است و جمهوری اسالمی ایران با الهام 
ازآیات قرآن و رفتار و گفتار پیامبر اسالم خواستار دوستی و ارتباط با همٔه کشورهایی است که به حقوق دیگران 
تجاوز نمی کنند، خوی استعمارگری ندارند و در امور داخلی سایر کشورها دخالت نمی کنند. در صورت پایبندی 

همٔه کشورها به این اصول، امنیت جهانی به وجود می آید و بین کشورها دوستی و آرامش برقرار خواهد شد.

تهدید
دانش آموزان عزیز! بخشی از سیاست های دفاعی کشور ما در برابر تهدیدات دشمن توسط رهبر 
فیلم  مشاهدٔه  است. ضمن  بیان شده  علی   امام  دانشگاه  در  تاریخ 1390/8/19  در  انقالب  معظم 

مربوط در کالس، فعالیت صفحٔه بعد را انجام دهید:

ما تهدیدهای مکرر و مشمئز کننده 
دشمنان ملت ایران را می شنویم و 
پاسخ ما به هرگونه شرارتی علیه 
ملت ایران پاسخی جدی و سخت 

خواهد بود.
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!فیلم شماره 1 درس 1 را ببینید. پایۀ دهم  فعالیت )4(
جدول زیر را کامل کنید:

سیاست کلی جمهوری اسالمی ایران توسط رهبر معظم انقالبموضوعردیف

جنگ و تجاوز1

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

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

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

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

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

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

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

تهدید2

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

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

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

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

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

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

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

3
پاسخ در برابر 

تعرض

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

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

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

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

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

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

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

9



حفاظت از اطالعات کشور
از  بعضی  می کنند؛  استفاده  ما  کشور  قرار دادن  فشار  تحت  برای  راهی  هر  از  دشمنان  امروزه 
به شبکه های  و مسئوالن، دست یابی  مردم  بین  تفرقه  ایجاد  فتنه انگیزی،  از:  عبارت اند  این شیوه ها 
اطالعاتی، جذب نخبگان و تحریم های اقتصادی؛ که با رهبری حکیمانه و هوشیاری مردم، یکی پس 

از دیگری نقش بر آب می شوند.
در این میان رازداری، حفاظت از اطالعات و مسائل نظامی و غیرنظامی کشور وظیفٔه اسالمی 
و انسانی هر ایرانی است. اطالعات نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی ما دارد؛ حفاظت از آن 

ضروری و یکی از عوامل مهم در حفظ امنیت کشور است.

بیشرت بدانید )2(
برخی از وظایف حفاظتی که بر عهدهٔ شماست یا در آینده به شما سپرده خواهد شد:

شرح مأموریتموضوع مأموریتردیف

حفاظت گفتار1
رازداری، سکوت، کم حرفی، تفکر قبل از سخن گفتن، کلی گویی، ساده  زیستی 

و گمنامی

حفاظت اسناد2
انهدام  و  افشا، جعل  از  به اسناد، جلوگیری  از دسترسی غیرمجاز  جلوگیری 
اسناد، محافظت از اسناد مکتوب، فیلم، نوارهای صوتی، عکس ها، نقشه ها، 

لوح فشرده و حافظه های جانبی و سیار

3
حفاظت سالح، 

تجهیزات و مهمات

با  مقابله  و …،  حرارت  نور،  رطوبت،  مثل  مهمات  طبیعی  تهدیدات  با  مقابله 
انفجار، واگذاری سالح  تهدیدات مصنوعی مثل سرقت سالح، خراب کاری، 

به افراد غیر مجاز

حفاظت فیزیکی4
به  تأسیسات  و  اماکن  به  وسائل  و  اشخاص  و خروج  ورود  کنترل  و  شناسایی 

منظور جلوگیری از تعرض، سرقت و آتش سوزی و …

حفاظت مخابرات5
به  نقطه یابی  تلفنی،  جاسوسی  شنود،  از  جلوگیری  پیام،  انتقال  امنیت  حفظ 

کمک تلفن همراه، اختالل و قطع ارتباط مخابراتی
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11

»در نظام های مادی، اقتدار متکی به پایه های قدرت مادی است؛ به پول، 
در  منافقانه.اما  و  مزورانه  باشد  الزم  هرجا  فریبکارانه،  تبلیغات  به  سالح،  به 
به عامل معنوی و  اقتدار در درجه اول متکی  این  الگوی اسالمی و معنوی 
به  به اعتماد  ایمان، متکی است  به  الهی است. متکی است  ارزش معنوی و 
خدای متعال، متکی است به تالش مخلصانه در راه آرمان های بلند و واال...«
مقام معظم رهبری 8۹/8/۱۹ 

وم
س د

در



!فیلم شماره 1 درس 2 را ببینید. پایۀ دهم 

اقتدار دفاعی

دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است.                       )مقام معظم رهبری( 

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

ارضی کشور ما شده است.
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حفظ روحیه انقالبی گری 
به خصوص درجوان ها

علم پیشرفته و روزافزون

اقتصادقوی و مقاوم

!فیلم شماره 2 درس 2 را ببینید. پایۀ دهم 

!فیلم شماره 3 درس 2 را  ببینید. پایۀ دهم 

فعالیت )١(
 فیلم شماره )٢(  را در گروه کالسی خود تحلیل و بررسی کنید و سپس به سؤال زیر پاسخ

 دهید.
 به نظر شما برای افزایش توان و قدرت ایستادگی مؤثر و موفق در برابر تهاجم دشمن چه 

اقداماتی باید انجام دهیم؟

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

اقتصادی، علمی و فرهنگی است. 

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

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

...............................................................................................
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فعالیت )2( 
خداوند می فرماید:

»شما در مقام مبارزه با آن کافران، خود را مهیا کنید تا آن حد که بتوانید از آذوقه، تسلیحات، 
آالت جنگی و اسبان سواری برای تهدید و ترساندن دشمنان خدا و خودتان کامالً فراهم سازید...« 

)آیه 60 سوره انفال(
 با توجه به این آیه چرا قرآن بر اقتدار نظامی و تدارک امکانات و تجهیزات رزم تأکید 

دارد؟ در کالس گفت وگو کنید.

فعالیت )3(
در بارهٔ هریک از منابع اقتدار چند نمونه ذکر کنید. 

نمونه هانوع اقتدارردیف

نظامی1
ساخت سامانه های موشکی و فضایی 

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

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

سیاسی2
مردم ساالری دینی 

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

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

اقتصادی3
تولید محصوالت کشاورزی

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

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

علمی و 4
فناوری

سلول های بنیادین 
...............................................................................
...............................................................................

فرهنگی5
فرهنگ عاشورایی

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

...............................................................................
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فرماندهی کل قوا
طبق مادٔه 4 اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسالمی 
ایران، فرماندهی کل نیرو های مسلح است. هشت سال حضور پر شور مردم ایران در صحنه های 
دفاع مقدس نشان دهندهٔ این واقعیت است که رهبری جمهوری اسالمی ایران دارای مقبولیت عامٔه 
مردم است و در واقع فرماندهی معظم کل قوا فقط، فرمانده نیروهای مسلح نظامی و انتظامی نیست 

بلکه همه اقشار مردم را در برمی گیرد و این مظهر اقتدار کشور ایران است. 
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فعالیت )4(
با مراجعه به منابع معتبر نمودار زیر را کامل کنید. 

فرماندهی کل قوا

  ستاد کل نیروهای مسلح                 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

فرماندهی کل ارتش جمهوری اسالمی       فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی       فرماندهی کل نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
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فعالیت )5(
٭ تأکیدات فرماندهی کل قوا برای ارتقا و اقتدار دفاعی در نیروهای مسلح کشور را به 

صورت گروهی بررسی کنید و در قالب گزارش به کالس ارائه نمایید. 

   اقتدار فرهنگی

   فرهنگ هرجامعه هویت  و موجودیت آن جامعه را تشکیل می دهد .                امام خمینی 
فرهنگ یک جامعه اساس هویت آن جامعه است.                              مقام معظم رهبری

با ارزش ترین نوع اقتدار، اقتدار در حوزه فرهنگ است؛ زیرا از یک طرف اقتدار فرهنگی زمینه 
اقتدار در سایر بخش ها را فراهم می کند و از طرف دیگر فرهنگی که بر ارزش های الهی استوار باشد؛ در 

مواجهٔه منطقی با سایر فرهنگ ها هیچگاه احساس ناتوانی نمی کند. 
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فعالیت )6(
این سؤال را بررسی و پاسخ آن را به کالس ارائه کنید: 

چرا آمریکا و هم پیمانان اروپایی اش با سرمایه گذاری هنگفت همواره تالش می کنند هویت 
و فرهنگ خود را برتر جلوه دهند و به دیگرکشورها تحمیل نمایند؟

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

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

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

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

تاریخی، یکی از تمدن های فرهنگی  تا ٧ هزار سال قدمت  با بیش از 5  ایران  سرزمین پهناور 
بزرگ در جهان محسوب می شود. با ورود اسالم ناب محمدی   به ایران، هویت ایرانی به صورت 
بخشی از هویت اجتماعی جهان اسالم در آمد. پیروزی انقالب اسالمی موجب ظهور هویت جدیدی 
برای مردم ایران شد؛ هویتی انقالبی که خواستار تشکیل نظامی مستقل بر اساس تعالیم اسالم بود. در 
حال حاضر هویت انقالبی ملت ایران به عنوان یک قطب فرهنگی نوین با تأثیر در فطرت تمامی انسان ها 

موجب بیداری اسالمی در جهان شده است.

فرهنگ: به مجموعه آداب، رسوم، سنت ها، دانش، ادب، معرفت، تعلیم و تربیت و آثار علمی و ادبی یک قوم یا ملت گفته می شود. 
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دستاوردهای دفاعی

هدف اصلی از تولید سالح در جمهوری اسالمی ایران دفاع و مقابله با دشمنان زورگوست.
                                                                                                    مقام معظم رهبری

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

چشمگیر است.

فعالیت )٧(
تولید تجهیزات دفاعی توسط متخصصان ایرانی چه تأثیری در تعامالت سیاسی ما در جهان دارد؟

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

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

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

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

بیشرت بدانید )1(

نمونه هایی از تولیدات داخلی که مظهر اقتدار دفاعی میهن عزیز ما هستند:

ناوشکن جماران
کشــتی جنگــی ســاخت ایــران کــه بــه موشــک هــای ضــد کشــتی، ســطح بــه هــوا، اژدرانــداز، 

تــوپ پدافنــدی، ابــزار ناوبــری الکترونیکــی نویــن و امکانــات جنــگ الکترونیــک مجهــز اســت.
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هواپیمای قاهر
بومی  کامالً  پیشرفتٔه  و  پیچیده  بسیار  فناوری های  از  شکاری  جنگندهٔ  هواپیمای  این 

برخوردار   است.

ماهواره بر سیمرغ
برای قرار دادن یک ماهوارٔه 150ــ100 کیلوگرمی در  سیمرغ، ماهواره بری است که 

می رود. به کار  زمین  کیلومتری  مدار500 
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فعالیت )8(
با استفاده از منابع معتبر )مانند سایت وزارت دفاع و…( یکی از تولیدات داخلی معرفی 
قابلیت های آن تحقیق کنید. شده در این درس یا موارد دیگری را به دلخواه انتخاب و دربارهٔ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................
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انسان  این  پیدایش و وجود  بود. اصالً  انسان عجیبی  امام  »واقعاً 
بود.  الهی  تفّضل  بگویم  اینکه  جز  نیست؛  تحلیل  قابل  هیچ  ابعاد،  آن  با 
خدای متعال برای اینکه چرخشی در تاریخ و در حرکت قافلٔه عظیم بشری 

به وجود بیاید، دستی باید از غیب ظاهر می شد؛ این دست را ظاهر کرد.« 
مقام معظم رهبری ١/6۹/۳

22



انقالب اسالمی
انقالب در لغت به معنای زیر و رو شدن است. فالسفه انقالب را این گونه معرفی می کنند 

که ذات و ماهیت یک شیء لزوماً عوض شده باشد.
از نگاه جامعه شناسان انقالب به معنای دگرگون شدن است و ……

انقالب اسالمی ایران پدیده ای نوظهور در قرن حاضر است که به رهبری امام خمینی 
تحولی شگرف در ایران، منطقه و جهان پدید آورد.

فعالیت )١(

 را در کالس تحلیل و بررسی کنید. ــ سوابق مبارزاتی و شخصیت سیاسی امام خمینی 
ــ مفهوم شعار استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی را در گروه به بحث بگذارید و نتایج 

آن را بنویسید:
...............................................................................................

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

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

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

...............................................................................................
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استقرار نظام جمهوری اسالمی
یاری و امداد الهی در دوران انقالب اسالمی و پس از استقرار نظام جمهوری اسالمی با 

بسیج ملت خداجوی ایران و رهبری قاطعانه و خردمندانه امام خمینی  توأم شد:

اگر خدا را یاری کنید؛ شما را یاری می کنیم و ثابت قدم می گردانیم.
 آیه 7                                                                                             سوره محمد 

همانا که خداوند در سرنوشت یک قوم تحول ایجاد نمی کند مگر آنکه خودشان آغازگر   
      تحول و دگرگونی باشند.                                                              سوره رعد آیه ۱۱

اسالمی  بیداری  مستضعفین،  نجات  مقدس،  دفاع  در  موفقیت  اسالمی،  انقالب  پیروزی 
و  … نعمت هایی معنوی است که مزد و پاداش الهی برای ملت ایران بود. اما باید مراقب باشیم 
تا قدر نعمت های الهی را بدانیم و از سرنوشت قوم بنی اسرائیل که به علت ناشکری دچار عذاب 

طوالنی مدت گردیدند عبرت بگیریم.
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فعالیت )2(
1ــ با رعایت عدالت و منطق نکات مثبت انقالب اسالمی ایران را از آغاز تا کنون بررسی 

کنید.

2ــ نقاط ضعف نظام جمهوری اسالمی درحال حاضر چیست؟ راهکار شما برای برون رفت 
از این مشکالت چیست؟

راهکارهای پیشنهادی نقاط ضعف و مشکالتردیف

1
.....................................................

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

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

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

2
.....................................................

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

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

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

3
.....................................................

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

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

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

4
.....................................................

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

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

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

5
.....................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

سوره احزاب آیه ٢٣    

!فیلم شماره 1 درس 3 را ببینید. پایۀ دهم 

بسیج 
درفرهنگ نامه های فارسی معنا و مفهوم بسیج عبارت است 
سفر  آمادٔه  انتظامی،  نیروی  آمادگی  جنگ،  برگ  و  ساز  از: 

شدن، تهیه تجهیزات و … . 

انتخاب بسیجی نمونه:
پایگاه بسیج محلٔه ما انسانی منحصر  عموحاجی در 
اسالمی  انقالب  پیروزی  دوران  در  مبارزه  بود.  فرد  به 
از این بسیجی جانباز دفاع مقدس، بزرگ مردی سرد و 
گرم چشیده ساخته بود. عموحاجی از مال دنیا یک خانه 
و یک اتومبیل معمولی داشت؛ اما اعتبار و شأن او در 

جامعه، محل و نزد بزرگان بسیار باال بود. 

»بسیج شجرٔه طیبه1 و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت 
که  است  گمنامی  شهیدان  و  شاهدان  مکتب  و  عشق  مدرسٔه  بسیج  می دهد.  عشق  حدیث  و  یقین 
و  پابرهنگان  میقات2  بسیج  سروده اند.  رشادت  و  اذان شهادت  آن،  رفیع  گلدسته های  بر  پیروانش 
معراج3 اندیشٔه پاک اسالمی است که تربیت یافتگان آن نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند.« 

 امام خمینی   

1ــ شجرٔه طیبه: درخت پاکی ها )که هرچیز پاکی را شامل می شود.(
2ــ میقات: محل احرام بستن حاجیان

3ــ معراج: محل عروج و صعود
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دعای  مراسم  از  پس  شب ها  از  بعضی 
کمیل که در منازل شهدا برگزار می شد، او 
از خاطراتش  ما  برای  تا  می کردیم  دوره  را 
بگوید. یکی از این شب ها در راه بازگشت 
موضوع  محله،  مسجد  بسیج  پایگاه  به 
شد،  مطرح  پایگاه ها  نمونه  بسیجی  انتخاب 
عموحاجی  گفتند:  تردید  بدون  بچه ها  همٔه 

یعنی بسیجی نمونه. سعید فرمانده پایگاه گفت: بهتر است به پایگاه که رسیدیم، این بحث را ادامه دهیم. 
در جلسٔه پایگاه، عموحاجی از همٔه بچه ها تشکر کرد و گفت: »من به اندازه کافی شرمندٔه محبت های 
شما هستم. بهتر است جوان ترها را انتخاب و تشویق کنید.« سپس فرمانده پایگاه رو به عموحاجی کرد 
از  ایشان  و منطق دارد.«  دلیل  به جناب عالی  بچه ها هستید و رأی  الگوی  آقا! شما  و گفت: »حاج 

حاضران خواستند هرکدام یکی از خصوصیات اخالقی و رفتاری »عموحاجی« را بیان کنند. 

بیشرت بدانید )١(

اغلب بچه های بسیج محله به نکات جالب و ارزشمندی اشاره کردند که ای 
کاش در شرایط فعلی همٔه ما به آنها توجه کنیم: 

با  روز  در طول  نمی کند.  فراموش  را  هیچ  گاه خدا  احمد: ایمان به خدا؛ او 
وضوست و در اغلب موارد ذکر می گوید. 

بهنام: قرائت قرآن و دعا؛ عموحاجی عالقٔه قلبی به قرآن دارد و از هر فرصتی 
برای قرائت قرآن، دعاهای کوتاه، زیارت عاشورا، دعای فرج و سایر ذکرها  استفاده 

می کند. 

با وجود آثار جراحت و  محمد رضا: ایثار و ازخود گذشتگی؛ عموحاجی 
ترکش های خمپاره در بدنش مانند یک جوان سالم فعالیت و جنب وجوش دارد. او 

می گوید: باید در این دنیا سختی بکشیم تا در آخرت خجالت زده نشویم. 
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مجید: خوش اخالقی؛ او خیلی مهربان است و لبخند از لبانش محو نمی شود. 
به کودکان و بزرگان توجه خاص دارد و اعضای خانواده اش بیش از حد دوستش 

دارند. 
، و رهبر عزیز  داوود: انقالبی و والیی؛ عموحاجی عاشق امام خمینی 
است. او همواره می گوید: اشتباه و کوتاهی برخی از افراد را به پای رهبر و نظام 
نگذاریم. باید قدر جمهوری اسالمی را بدانیم. عمو مردی شجاع و ظلم ستیز است و 

در برابر ظالمان سکوت نمی کند. 

محمد مهدی: عشق به شهدا؛ عالقه اش به شهدا عجیب است. او مشتری  پر و 
پا قرص گلزار شهدا و مراسم بزرگداشت شهیدان است. همیشه از خاطرات آنان برای 

ما می گوید و چشمانش پر از اشک می شود. او هنوز آرزوی شهادت دارد. 

وحید: قناعت و ساده زیستی؛ عموحاجی فردی آراسته، تمیز و در عین حال 
ساده است. وی در زندگی شخصی و اجتماعی اهل تجمل نیست و بخش هایی 
از درآمدش را انفاق می کند. مشکالت را الزمٔه زندگی می داند و همه را به صبر و 

خودسازی دعوت می کند. 

سامان: نیکوکاری؛ بین مردم صلح و آشتی برقرار می کند و به خانواده های 
محروم رسیدگی می کند. هرچند در امور خیرخواهانه پیش قدم است؛ اما از کسی 

توقع جبران ندارد. 
…… بچه های بسیج محل در گفت وگوهای آن شب به موارد دیگری از 

برازندگی ها و خصوصیات شخصیتی عموحاجی پرداختند که برای شما خالی از لطف نیست: 
میان حرف  می خواند،  وقت  اول  معموالً  را  نمازش  می گیرد؛  روزه  هفته  روزهای  از  برخی  در 
دیگران حرف نمی زند؛ به سفرهای زیارتی و اردوی راهیان نور عالقه دارد؛ به خاطر جانبازی اش از 

نظام طلبکار نیست، بیش از مدرک تحصیلی اش سواد و شعور دارد و ……
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بسیج مردمی منحصر به ایران نیست. در کشورهای مختلف جهان »بسیج مردمی« با اسم و 
ویژگی های متفاوت نقش بسزایی در آزادی و آبادانی آن کشورها دارد.

فعالیت )3 ( 
با انتخاب گروه 3 نفری و با هماهنگی دبیر محترم دربارٔه بسیج یکی از کشورها تحقیق و 

بررسی کنید و نتایج را در قالب پرده نگار، مقاله، نماهنگ یا روزنامٔه دیواری ارائه دهید: 
1ــ بسیج ملی در سوئیس

2ــ ارتش آزادی بخش چین
3ــ بسیج در لبنان و فلسطین )ترجیحاً حزب الله لبنان و حماس فلسطین(

4ــ بسیج در عراق )در مبارزه با گروهک های تکفیری(
5  ــ بسیج در سوریه )در مبارزه با گروهک های تکفیری( 

کوبا،  اکوادور،  شیلی،  )نیکاراگوئه،  التین  آمریکای  کشورهای  از  یکی  در  بسیج  6ــ 
مکزیک، ونزوئال، بولیوی( 

7ــ بسیج مردمی در یمن

سازمان بسیج مستضعفین 
پیروزی  به  ماه سال 135٧  بهمن  در 22  اسالمی  انقالب 
فروردین   12 سراسری  همه پُرسی  در  مردم  رأی  با  و  رسید 
شد.  مستقر  ایران  در  اسالمی  جمهوری  حکومت   135٨
مدیریت نیروهای مردمی انقالب با امام خمینی )ره( بود؛ بنابراین 
 135٨ ماه  آذر  پنجم  در  آینده نگر  و  آگاهانه  تدبیری  با  ایشان 
فرمان  اسالمی(  انقالب  پیروزی  از  پس  ماه   10 حدود  )یعنی 
تشکیل بسیج مستضعفین را صادر فرمودند. اوج حماسه های 

بسیج در دوران هشت سال دفاع مقدس بود. 
البته بسیج منحصر به زمان و مکان خاص نیست و در طول 
دوران حکومت جمهوری اسالمی بازوی توانای کشور بوده 

و هست. 
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بیشرت بدانید )2(
و  انقالب اسالمی  از  نگهبانی  آن  نهادی است تحت فرماندهی مقام معظم رهبری که هدف  بسیج 
دستاوردهای آن، جهاد در راه خدا، تقویت کامل بنیٔه دفاعی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح 

و همچنین کمک به مردم هنگام بروز حوادث غیرمترقبه است. 
»از اساسنامۀ بسیج مستضعفین«

الگو و شاخص بسیج در زمان حاضر 
رهبر معظم انقالب اسالمی بهترین الگوی بسیجیان است. او که با تحمل شکنجه های رژیم شاه 
و جانبازی از ناحیٔه دست )در حادثٔه ترور بعد از پیروزی انقالب اسالمی( و حضور مؤثر و مستمرش 
در دوران دفاع مقدس، همواره چفیٔه رزمندگی را بردوش دارد و در خط مقدم علیه آمریکا و استکبار 

جهانی می رزمد و می خروشد. 

فعالیت )4(

با مشورت مسئول بسیج دانش آموزی مدرسه و سایر افراد مطلع مهم ترین وظایف سازمان 
بسیج دانش آموزی را بنویسید.  

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

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

........................................................................................................
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برخی از طرح های سازمان بسیج دانش آموزی:
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را  جوان  داوطلبان  قدر  آن  گاهى  مقدس،  دفاع  دوران  در  »...انسان 
مى دید که چشم انسان از کثرت جمعیت، سیاهى مى رفت و از شور و شوقى که 
اینها داشتند براى اینکه به خطوط مقدم دفاعى بروند و از استقالل کشور در 

مقابل تهاجم نظامى ــ دشمن ــ  دفاع کنند...« 
      مقام معظم رهبری ۱۳86/۰2/۱۹ 



 اگردشمن به شما حمله کند و آمادگی نداشته باشید، چه می کنید؟
در بخشی از فیلم سینمایی آژانس شیشه ای، بازیگر نقش »حاج کاظم«  با اشاره به حمله غول و دفاع جانانٔه 

جوانان به نکاتی جالب اشاره می کند. پس از مشاهده این بخش از فیلم به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
 

فعالیت )١(
1ــ منظور از جشن و شادی چه بود؟ 

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

2ــ غول با چه اهدافی به کشور ما حمله کرد؟ جوانان و نوجوانان چگونه دست و پای او را قطع 
کردند؟ )نمایش فیلم3(

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

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

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

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

!فیلم شماره 1 درس 4 راببینید. پایۀ دهم 

!فیلم شمارۀ 2 درس 4 راببینید. پایۀ دهم 
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دفاع همه جانبه
با حمله غافلگیرانه رژیم بعثی عراق، جوانان و نوجوانان این مرز و بوم از جمله دانش آموزان 
شجاع به همراه بزرگ تر ها با دل کندن از لذت ها و جاذبه های مادی دنیا  وارد کارزار و آزمایشی بزرگ 

شدند و با حضور در جبهه ها غیرت اسالمی و ایرانی خود را به نمایش گذاشتند. 
بی گاه  صدای  و  گاه  و  نبود  امان  در  دشمن  موشکی  و  هوایی  از حمالت  کشورمان  شهرهای 
آژیر خطر در اغلب شهرها به گوش می رسید؛ اما مردم و جوانان داوطلب همگام با نیروهای مسلح و 
جهادسازندگی با روحیه بسیجی، انگیزه الهی، تالش و ایستادگی، توانستند بخش وسیعی از پیشروی 

نیروهای دشمن را مهار کنند.
!فیلم شماره  3، 4 و ٥  درس 4 راببینید. پایۀ دهم 

!فیلم شماره  6 درس 4 راببینید. پایۀ دهم 

فعالیت )2(
با هرعملیات موفق رزمندگان اسالم، طنین آهنگ حماسی پیروزی در صدا و سیما، چهرٔه شهرها را 
دگرگون می کرد و مردم منتظر خبرهای موفقیت رزمندگان اسالم می شدند. )نوای پیروزی و آزادسازی 

خونین شهر را در عملیات بزرگ الی بیت المقدس بشنوید:(  
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فعالیت )2(
مقدس  دفاع  دوران  در  بسیجی  نیروهای  اعزام  و  آموزش  جذب،  چگونگی  دربارٔه  1ــ 

دهید گزارش  کالس  در  را  نتیجه  و  کنید  تحقیق 

2ــ سبک زندگی، تحمل خطرات و سختی های زمان جنگ را توصیف کنید و به بحث 
بگذارید. 

3ــ کشورهای محرک و حامی حکومت صدام را نام ببرید و اهداف آنها را بررسی کنید.

4ــ نقش سازمان های بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل در برخورد با جنگ 
تحمیلی را به صورت گروهی مطالعه کنید. نتیجه را به کالس ارائه دهید.

!فیلم شماره  7 درس 4 راببینید. پایۀ دهم 
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فعالیت )3(
با مراجعه به منابع معتبر جدول زیر را کامل کنید.

شرح مختصر مراحل دفاع مقدس ردیف

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

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

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

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

هجوم سراسری دشمن 1

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

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

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

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

مقاومت و تثبیت متجاوز 2

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

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

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

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

3 بیرون راندن دشمن

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

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

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

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

تعقیب و تنبیه متجاوز 4

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

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

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

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

 پایان جنگ و پذیرش
قطعنامه

5
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بهره گیری از تجربه های دوران دفاع مقدس 
دوران پرافتخار دفاع مقدس با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده که باید عبرت ها و آموزه های 

آن در تداوم انقالب اسالمی برای نسل امروز و فردا به یادگار بماند.
توکل به خدا، خودباوری، اعتماد به نیرو های داخلی، ایستادگی در برابر دشمن با دست خالی و 

تحریم شدید اقتصادی از جمله تجربه های آموزندهٔ دفاع مقدس است.   

 فعالیت )4(
با مراجعه به اسناد، مدارک، سایت ها و وبالگ ها و نیز  مصاحبه با رزمندگان دوران 

دفاع مقدس سایر آموزه ها و عبرت های آن دوران  را فهرست کنید و به بحث بگذارید.

دفاع، همچنان باقی است

»... اسالم خواهی مردم در کل جهان از جنگ هشت سالٔه ماست...«  
                                                                                  امام خمینی  ــ اسفند 1367

»... امروز در کشورهای اسالمی، علیه دیکتاتوری های وابسته قیام شده است. 
این مقدمه ای است برای قیام علیه دیکتاتوری جهانی و دیکتاتوری بین المللی که عبارت 

است از شبکٔه فاسد و خبیث صهیونیستی و قدرت های استکباری... «
مقام معظم رهبری    

برای  نفس  به  اعتماد  و  خودباوری  الگوی  ایجاد  مقدس  دفاع  دوران  دستاوردهای  از  یکی 
کشورهای اسالمی و مردم آزادٔه جهان بود که موجب بیداری و قیام آنان علیه حکومت های فاسد و 

است. شده  نشانده  دست 
مقابله  مردمی  حرکت های  برابر  در  نرم  و  سخت  شیوه های  با  جهانی  استکبار  و  صهیونیسم 
ایجاد گروه های تکفیری از  از اسالم و مذهب و  تعاریف جدیدی  با  از دین  ابزاری  می کند. استفادٔه 

فتنه هاست.  این  جمله 
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شهید حاج حسین همدانی
 مستشار ارشد سپاه پاسداران انقالب اسالمی

شهید مصطفی بدرالدین
 از حزب اهلل لبنان

شهید علیرضا توسلی )ابوحامد(
 از تیپ فاطمیون افغانستان

شهید محمد رضا دهقان 
دانشجو و طلبه بسیجی

شهید مجتبی ذوالفقارنسب
 فرمانده تکاوران ارتش جمهوری اسالمی

شهید محسن حججی
عضو لشکر زرهی 8 نجف اشرف



فعالیت )5(
فعالیت های مدافعان حرم در عراق و سوریه را بررسی کنید و  ارتباط عملکرد آنان 

با دوران دفاع مقدس را در گروه به بحث بگذارید.

 فرهنگ ایثار و شهادت

ِصبَْغَة اللِّه َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللِّه ِصبَْغًة َونَْحُن لَُه َعاِبدوَن
این رنگ خداست و رنگ چه کسی از رنگ خدا بهتر است؟ ما پرستندگان او هستیم.     

                                                                                             سوره بقره آیه ۱۳8

مقام معظم رهبری می فرمایند:
»…کاری کنید که شهدا، رنگ ثابت زندگی مردم بشوند…« 

شامل  ما  روزانٔه  فعالیت های  مجموعٔه  اگر 
دیدن، خوردن، خوابیدن، تصمیم گیری، مشورت، 
نوشتن  فکر،  مطالعه،  رفتن،  راه  گریه،  خندیدن، 
و... باشد و همٔه این فعالیت  ها با رنگ شهدا گره 

اتفاقی می افتد؟ چه  بخورد، 
تعلق نداشتن به لذت های مادی دنیا، غیرت، 
سلحشوری و گام نهادن در مسیر رضای خداوند، 

جلوه هایی زیبا از فرهنگ ایثار و شهادت است.
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شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس با 
قدرت ایمان و یاری خداوند به پیروزی رسیدند 
یاری  دهند،  ادامه  را  راهشان  که  کسانی  به  و 
با  می رسانند. شهید دوست خداست و دوستی 

باخداست. دوستی  او 
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کشور ما به مدت هشت سال درگیر جنگ تحمیلی و ناخواسته ای با حکومت بعثی 
صدام در عراق بوده است. از این جنگ طوالنی مدت، آثار متعددی در قالب 
مناطق جنگی و یادمان ها به جای مانده است که عالوه بر جاذبٔه گردشگری یکی از 
مهم ترین میراث های ملی و معنوی کشور محسوب می شود. این جاذبه ها ساالنه 
گردشگران زیادی را با اهداف و دیدگاه های مختلف به طرف خود جذب می کنند. 
داوطلبانٔه  بازدید  هستند.  آموزان  دانش  جنگی،  مناطق  زائر  گروه های  از  یکی 
دانش  آموزان از مناطق جنگی با هماهنگی سازمان بسیج  مستضعفین و وزارت 

آموزش و پرورش در قالب کاروان های راهیان نور انجام می گیرد.  



 شهید مرحمت باال زاده

شهید حسینعلی عالی

شهید احمد رضا عباسی

داستان آشنایی من با مجید
سالم؛ من از دوستان مجیدم. ما با یکدیگر همسایه، بچه  محل 
و هم مدرسه ای بودیم. مجید را از دوران کودکی می شناختم. 
او در خانواده ای کشاورز دیده به جهان گشود و از کودکی 
عالقٔه زیادی به مسجد و مسائل دینی داشت. در مدرسه 
همواره از دانش آموزان درس خوان، مرتّب و منظم بود. از 
ویژگی های شاخص او راستگویی بود؛ به گونه ای که بچه ها به 
او لقب »درستکار« داده بودند. به مادیات، لباس و خوراک 

اهمیت زیادی نمی داد.
در زمان انقالب، ما 13 ساله بودیم و همراه دیگر 
اعالمیه های  پخش  و  تظاهرات  در  شرکت  با  مبارزان 
  در آگاهی مردم و ایجاد حّس مبارزه طلبی،  امام خمینی 
رشته  در  دبیرستان  سوم  سال  دانش آموز  می کردیم.  اقدام 
ریاضی بودیم که توسط ستاد جنگ های نامنظم دکتر چمران 
برای دفاع از کشور به اهواز اعزام شدیم. مجید در جبهه، 
و  در حد  می کردم  من سعی  و  بود  کامل  انسان  یک  نمونٔه 
اندازهٔ او باشم. او در ماه رمضان و گرمای تابستان با زبان 
روزه به پاسداری می پرداخت و چنان مورد اعتماد اطرافیان 
بود که به عنوان بی سیم چی گردان انتخاب شد. سرانجام در 
شهریور 1360 در آستانٔه عملیات شکستن محاصرهٔ آبادان، 
مورد اصابت مستقیم گلوله بعثیان قرار گرفت و در 16 سالگی 
به مقام رفیع شهادت نائل شد. بعدها من در وصیت نامه اش 

جمله ای را دیدم که شاید برای شما هم جالب باشد: 
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در هرکاری به خدا توکّل کنید و نماز اول وقت را به پا دارید، محیط گرم و صمیمی خانواده را 
به هیچ قیمتی از دست ندهید و با همه با اخالق خوش اسالمی رفتار کنید.

درس  دهم  پایٔه  در  حسین  فرزندم  و  ساله ام   50 کارمندی  من  شدید،  آشنا  مجید  با  که  اکنون 
می خواند. او سعی کرده الگوی زندگی اش مجید و همرزمان او باشند. حسین می گوید: »بابا! ما اگر 
بتوانیم همین دو خط از وصیت آقا مجید را انجام دهیم در دنیا و آخرت خوشبخت می شویم! بابا اگر 
اجازه دهید بازدید کننده های وبالگم را هم با مجید آشنا کنم و مطالبتان را انتشار بدهم.« من هم گفتم: 

بسیار خوب؛ البته حق و حقوق پدید آورنده محفوظ باشد!

فعالیت )١(
شــما نیــز یکــی از دانش آمــوزان شــهید در محلــه، روســتا یــا شــهر خودتــان را معرفــی 

کنیــد تــا دیگــران بــا او آشــنا شــوند.
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فعالیت )2(
در دوران دفاع مقدس، رژیم بعثی حاکم بر عراق که از ادامٔه جنگ با دالوران ایرانی به 
ستوه آمده بود؛ جنگ شهر ها و حملٔه موشکی به منازل مسکونی و غیرنظامیان را آغاز کرد. در 
این میان عالوه بر منازل مردم بی دفاع و بیمارستان ها، به چندین مدرسه در بعضی شهرها  ) از 
جمله بهبهان و دزفول ( موشک اصابت کرده و تعدادی از دانش آموزان در حال درس خواندن 
به شهادت رسیدند. جست وجو کنید و مشخصات این حوادث مانند تعداد شهدا، زمان وقوع 

حملٔه موشکی، نام مدرسه و شهر مورد نظر و... را به کالس ارائه دهید.

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

از خودنمایی، اطاعت از فرماندهی و… در زندگی آنان جاری بود.

بیشرت بدانید )١(
جبهه  فرهنگ  کتاب های  مجموعه 
عنوان   60 در  دائرة المعارف  شکل  به 
منتشر  شده است. منبع اصلی در گردآوری 
اطالعات، عموماً رزمندگان حاضر در دفاع 
عنوان  چهار  به  همچنین  بوده اند.  مقدس 
گزیدهٔ فرهنگ جبهه شامل »گزیدهٔ نوشتاری 
منظومه ها،  دربرگیرندهٔ  جبهه«  فرهنگ 
یادگار  روزانه،  یادداشت های  مکاتبات، 
نوشته ها و تابلو نوشته های رزمندگان و »گزیدٔه 
رفتاری فرهنگ جبهه« دربرگیرندهٔ بازی ها و 
شوخ طبعی ها،  فراغت،  اوقات  سرگرمی ها، 
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خالقیت ها، رؤیاهای صادقه، امدادهای غیبی و آداب و رسوم رزمندگان، »گزیده گفتاری فرهنگ 
جبهه« دربرگیرنده گزیدهٔ عناوین شعارها و رجزها، نیایش ها، نام ها و نشانی ها )اعالم(، اصطالحات، 
مقاالت و مشاهدات رزمندگان و »گزیدهٔ تعلیقات فرهنگ جبهه« در برگیرنده سوانح، جبهٔه فرهنگ 

و فرهنگ جبهه، جبهه ای نو در فرهنگ شناسی ایران می توان اشاره کرد.

فعالیت )3(
مجموعه کتاب های گزیده فرهنگ جبهه را در کتابخانه ها ببینید، یا به صورت الکترونیکی 

از فضای مجازی دریافت کنید. مطلب برگزیده خود را در کالس بخوانید.

 راهیان نور
زیارت مناطق عملیاتی دفاع مقدس، توسط خانوادهٔ معظم ایثارگران به منظور تجدید پیمان با دالوران 
عرصٔه نبرد در دوران دفاع مقدس آغاز شد. در ماه های پس از پایان جنگ، ابتدا گروه هایی از رزمندگان 
در  رهبری  معظم  مقام  از حضور  پس  ادامه  در  بودند.  این سفرها  آغازگر  مردم  اقشار  سایر  و سپس 
اردوهای راهیان نور، با هم افزایی نیروهای بسیجی، جهادگر و نیروهای مسلح، اردوهای راهیان نور 

گسترش یافت.
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اردوهای راهیان نور، عالوه بر آثار و برکات متعدد باعث می شود افراد بیندیشند که چرا و چگونه 
شهدا، جانبازان و رزمندگان برای حفظ اسالم، مملکت و نظام اسالمی دفاع کردند؟ آنان از ما چه توقع 

و انتظاری دارند؟ ما چه وظایفی در قبال ایثار آنان داریم؟

 سرزمین های نور، قدمگاه شیرمردانی است که هشت سال در مقابل تهاجم وحشیانٔه متجاوزان 
ایستادند تا شکوه و عزت یک ملت در برابر جهانیان حفظ شود.
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فعالیت )4(
نتایج تحقیق دربارهٔ اردوهای راهیان نور، نشان می دهد که در بیشتر موارد مربوط به جنبه های 
غیرمادی این سفرها مانند آشنایی کلی با عملیات های دفاع مقدس، نقش رهبری امام خمینی   و 

مفهوم شهادت موفق عمل شده و دانش آموزان این موارد را خوب ارزیابی کرده اند.  
اگر شما تا کنون در قالب اردوهای راهیان نور یا همراه خانواده به مناطق عملیاتی دفاع 

مقدس سفر کرده اید، نظر خود را در موارد زیر بنویسید:

نیاز به تالش بیشترمتوسطخوبموضوعات ارزیابیردیف

مناطق مورد بازدید1

مدت اردو2

مسائل رفاهی3

جلسات توجیهی4

جنبه های تفریحی5

آشنایی کلی با عملیات های دفاع مقدس6

بیان نقش رهبری امام خمینی  7

بیان مفاهیم ایثار و شهادت8

سایر نظرات:9
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

نتایج فعالیت فوق پس از جمع بندی در کالس، برای بهره برداری در اردوهای بعدی به 
مسئوالن مربوط ارائه خواهد شد.
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فعالیت )5(
دربارهٔ یادمان ها و اماکن مهم قابل بازدید راهیان نور تحقیق و جدول زیر را کامل کنید.

معرفی مختصر مهم ترین  یادمان ها و اماكن قابل بازدیدمنطقۀ عمومی راهیان نورردیف

1
منطقٔه جنوب

)استان خوزستان(

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

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

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

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

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

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

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

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

2
منطقٔه غرب

)استان های كرمانشاه و ایالم(

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

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

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

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

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

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

3
 منطقٔه شمال غرب

 )استان های كردستان و
)آذربایجان غربی

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

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

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

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

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

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

4
 منطقٔه خلیج فارس

 )استان های بوشهر و
)هرمزگان

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

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

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

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

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

..................................................................
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آداب سفر راهیان نور
 اجازه از والدین، صدقه دادن و دعای سفر، نماز اول وقت، اخالق نیکو و رعایت بهداشت

 رعایت حقوق همسفران و همکاری با دوستان و مدیران کاروان
 مطالعٔه تاریخچٔه دفاع مقدس و مناطق مورد بازدید؛ همچنین دقت در حماسه ها، آثار و وصیت 

نامه های شهدا
 حضور با وضو در مقبرٔه شهدا و قرائت زیارت نامه ها

 خاطره نگاری، تصویربرداری و ثبت دل نوشته ها
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بیشرت بدانید )2(
برخی از دل نوشته های ناب و زیبای دانش آموزان شرکت کننده در اردوهای راهیان نور:

ف. ایزدی: 
سالم بر ابراهیم!

خیلی خوشحالم که من رو به کانالت دعوت کردی ـ وقتی که َاَزت خواستم، باورم نمی شد 
که من رو بیاری، ولی حاال که آوردی، قول می دم که همیشه به فکرت باشم.

قول بده که دوستانم رو که توی اتوبوس با تو دوست شدن، تنها نذاری، مثل من!
خدا حافظ! امیدوارم که بازم بیام کانال کمیل. حس ات کردم ولی ندیدمت؛ چون خودم 

ناپاکم و به قول معروف :
 چشم ناپاک کجا؟              دیدن آن پاک کجا؟

م. حسن پور:
در این اردو دوست شدن با شهدا را که قبل از آن فکر می کردم دست نیافتنی است، به 

آوردم. دست 
از همٔه مناطق استفاده کردم و واقعاً به نظر من خوب بود. واقعاً نمی توان گفت کدام بهتر 
است ، ولی من معراج شهدا را بیشتر دوست داشتم و فکه نیز برایم بسیار خاطره انگیز بود.

ز. قربانی:
این نکته را که شهدا واقعاً برای ما مهم هستند و اهمیت دارند، خوِب خوب متوجه شدم.

از حسینیٔه تخریب خیلی خوشم اومد. واقعاً تأثیر خوبی بر ما گذاشت.
بسیار سفر خوبی بود و می دانم که بهترین سفر و آخرین سفری بود که این قدر خوب بود.

 مجموعه مستند  تلویزیونی »از الک جیغ تا خدا« که از شبکٔه دو سیما پخش شده است، نیز 
گفته های جالبی از دانش آموزان در اردوهای راهیان نور را به نمایش گذاشته است این برنامه از 

وبگاه شبکه دو سیما قابل دریافت است.
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شم
س ش

در

برخی ازاهداف ارائۀ درس آزاد
 كسب و ارتقای مهارت در تولید محتوای آموزشی 

 تولید محتوای آموزشی متناسب با ویژگی و نیازهای محل زندگی 
 مشارکت فعال دانش آموزان در  تکمیل و غنی سازی منابع یادگیری 

ـ  یادگیری  استفاده از  رسانه های آموزشی در فرایند یاددهیـ 
 تقویت انگیزه و احساس تعلق بیشتر به محتوای آمادگی دفاعی
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 امنیت در محله، روستا یا شهر من

اگر دشمن یا خرابکاران به محله، روستا یا شهر شما هجوم آورند یا در آنجا نفوذ کنند؛
نقاط ضعف دفاعی محله، روستا یا شهر خود را فهرست کنید:

مثال: عدم اطالع مردم
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................

نقاط قوت دفاعی محله، روستا یا شهر خود را فهرست کنید:
مثال: وجود پایگاه بسیج فعال در محل

 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
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 اقدامات خودتان را در این موقعیت بنویسید. شما چه اقدامی می کنید؟
مثال: همكاری و پیوستن به گروه های مقاومت محلی

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

چه  و..(  بسیج  اعضای  بچه ها،  مردم،  محل،  جوانان  خانواده،  )اعضای  دیگران 
اقداماتی می توانند انجام دهند؟

مثال: هماهنگی با فرمانده مقاومت محلی
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
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 معرفی اسوه های بومی از ایثارگران دوران دفاع مقدس
به صورت كار فردی یا گروهی یکی از شهدای محل زندگی خود )ترجیحاً شهید دانش آموز( را 

معرفی کنید. ) در صورت امکان فیلم، پرده نگار یا مصاحبه هایی دربارهٔ شهید تهیه کنید.(

مشخصات فردی شهید )به همراه تصویر(:
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................

خصوصیات اخالقی شهید:
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................

قسمتی از وصیت نامٔه شهید:
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................

نظر شما دربارٔه شهید:
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
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به صورت كار فردی یا گروهی یکی از ایثارگران محل زندگی خود )آزاده، جانباز یا 
رزمنده( را معرفی کنید. در صورت امکان مصاحبه ای با او انجام دهید. برای طراحی 

سؤاالت مصاحبه با دبیر خود مشورت کنید.
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
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گزارشی از اقدامات و عملکرد بسیج مدرسه یا محلٔه خود تهیه کنید. در کدام برنامه 
مشارکت داشته اید؟

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

معرفی بسیج مدرسه یا محله:
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
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مهم ترین اقدامات و برنامه های انجام شده و زمان اجرای برنامه:
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................

مهم ترین برنامه های آیندٔه بسیج مدرسه یا محله:
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
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به صورت كار فردی یا گروهی دربارٔه نقش مردم محل زندگی خود در دوران دفاع 
مقدس گزارش زیر را كامل كنید.

مثال : اعزام نیرو به جبهه و كمک های مردمی 
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
 ............................................................
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فصلدوم
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تم
هف

س 
در

جنگ نرم یعنی »ایجاد تردید در دل ها و ذهن های مردم«؛ یعنی »جنگ 
به وسیلٔه ابزارهای فرهنگی و پیشرفتٔه امروزی«؛ یعنی »جنگ به وسیلٔه 
نفوذ، دروغ و شایعه پراکنی«؛ یعنی »تهاجم به مرزهای ایمانی، عقیدتی 

و فرهنگی«.
مقام معظم رهبری 1388/09/04
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جنگ نرم 

فعالیت )1( 
پس از تماشای فیلم، دربارٔه جنگ نرم در گروه بحث و گفت وگو کنید سپس جدول زیر را 

كامل كنید:

مفهوم جنگ نرم

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

انواع و روش های جنگ نرم

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

اولويت های جنگ نرم

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

!قبل از آغاز درس، حتماً فیلم آموزشی مربوط به درس  را ببینید.  پایۀ دهم 
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با پیروزی انقالب اسالمی، دشمنی ابرقدرت ها با ما آغاز شد و توطئه های مختلفی در قالب جنگ 
سخت و نرم مانند: درگیری قومی، ترور، کودتای نظامی، تهاجم نظامی )جنگ تحمیلی( و  شبیخون 

فرهنگی را طراحی و اجرا کردند. 
ادامه  بیشتری  و گستردگی  با شدت  را  نرم  آنان جنگ  ناكامی دشمنان در جنگ سخت،  از  پس 

می دهند.
جنگ نرم؛ مجموعه اقداماتی است که با استفاده از روش های مختلف و ابزارهای رسانه ای برای 
تغییر در اعتقادات، اندیشه ها، ارزش ها و رفتارهای مردم انجام می شود  تا آنها به ارادٔه خویش، عملی 

را انجام دهند که مطلوب نظام استكباری است.

فعالیت )2(
وضعیت  بررسی  حال  در  همواره  که  دارد  وجود  متعددی  بنیادهای  و  مراکز  آمریکا  در 
کشورها به ویژه کشور ایران هستند. به نظر شما صرف این هزینه های هنگفت با چه اهدافی 

انجام می شود؟ 
١ــ نفوذ فردی و جریانی 

 ............................................................ ٢ــ 
 ............................................................ ٣ــ
 ............................................................ ٤ــ 
 ............................................................ ٥ ــ 
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اهداف جنگ نرم

مقام معظم رهبری: »جنگ نرم فقط مخصوص ایران نیست، اما در موضوع ایران، 
هدف اصلی از این جنگ نرِم فکر شده و حساب شده، استحالٔه١ جمهوری اسالمی ایران 

و تغییر باطن و سیرت با حفظ صورت و ظاهر آن است«. 1394/07/20

مهم ترین اهداف جنگ نرم
١ــ براندازی یا تغییر رفتار جمهوری اسالمی ایران

٢ــ تغییر هویت فرهنگی جامعه
٣ــ منزوی ساختن ایران در ابعاد سیاسی و اقتصادی بین الملل

٤ــ مهار انقالب اسالمی و ایجاد مانع برای صدور آن

فعالیت )3(
با توجه به اهداف فوق و انجام بحث گروهی، سایر اهداف جنگ نرم دشمنان را بنویسید.

 ......................................................... 1ــ 
 ......................................................... 2ــ 
 ......................................................... 3ــ 
 ......................................................... 4ــ 

١ــ تغییر حالت و اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی
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گروه های هدف در جنگ نرم
تا از مسئوالن  تمامی سطوح جامعه  نرم،   در جنگ 
و جوانان  و  می شوند  محسوب  هدف   شهروندان 
ایجاد با  دشمن  هدف اند.  گروه  مهم ترین   نوجوان 
 شک و تردید در بین جوانان سعی دارد آنان را نسبت
دچار انقالبی  و  ملی  دینی،  ارزش های  و  اصول   به 

 تردید و گمراهی كند.

رايج ترين ابزارهای جنگ نرم 
شبکه های ماهواره ای: دشمنان با سرمایه گذاری در راه اندازی صدها شبکٔه ماهواره ای، فرهنگ 
تا ارزش ها و هنجارهای  به درون خانواده های استفاده کننده از این شبكه ها وارد می کنند  غربی را 

ایرانی ــ اسالمی را کم رنگ و به تدریج ارزش های غربی را جایگزین آنها كنند.

شبکه های اجتماعی: با پیشرفت فناوری های ارتباطی که جدیدترین آنها شبکه های اجتماعی مجازی اند، 
در شبانه روز میلیون ها ساعت از وقت افراد را به خود اختصاص می دهد. گردانندگان اصلی این شبكه ها 
و جمع آوری  بی بندوباری  و  فساد  ترویج  جمله جاسوسی،  از  اهداف خاصی  و  كشورند  از  خارج  در 
اطالعات اجتماعی كشور را برای برنامه ریزی های خود دنبال می كنند. البته شبكه های اجتماعی یكی از 

راه های انتشار ارزش های دینی، ملی و انقالبی نیز به شمار می روند.
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فرار مغزها!!
در فرهنگ اسالمی بر سفر به منظور کسب علم و تجربه تأکید شده است.آمریکا و کشورهای غربی با ایجاد 
جاذبه و در اصل با اهداف استثماری، برخی نخبگان کشورهای دیگر را به سوی خود جذب می کنند.اقامت 
در آن کشور ها هرچند در ظاهر مرفه و فریبنده به نظر می آید اما حس غربت، نژادپرستی ، قوانین اجتماعی 

تبعیض گرایانه نسبت به مهاجران و سایر مشکالت در انتظار آنان است.
گرچه چهره های موفق ایرانی در جامعٔه بین المللی منشأ خدمات علمی  و اجتماعی هستند اما یک ایرانی متعهد 

در هر شرایطی باید وظیفه و دین خویش را نسبت به کشور عزیزش ادا کند.

بازی های رایانه ای:
 طراحی بازی های هدفمند رایانه ای برای كودكان و نوجوانان یكی از سیاست های مهم در جنگ 
نرم است. جذابیت و هیجان كاذب، باعث وابستگی افراد به این بازی ها می شود و به تدریج نگرش ها 
غفلت،  بی توجهی،  گیرد.  می  قرار  بازی  طراحان  اهداف  و  افكار  تأثیر  تحت  مخاطبان  اعتقادات  و 

65



دفاع نرم
هر جنگ و حمله ای دفاعی دارد! دفاع در برابر جنگ نرم دشمنان، نیازمند هوشمندی و بصیرت 
است. بنابراین هر چه ایمان، والیتمداری، خودباوری و آگاهی ما باالتر باشد، فتنه ها و قدرت نرم دشمن 

بی اثرتر خواهد شد.

بیشرت بدانید

این  شوم  ارمغان  مهم ترین  و…  پرخاشگری  جمله  از  روانی  ناهنجاری های  و  جسمی  بیماری های 
بازی هاست. البته پرداختن محدود و متعادل به بازی های تأیید شدٔه تولید ملی می تواند بخشی از اوقات 

فراغت كودكان و نوجوانان را به خود اختصاص دهد. 

فعالیت )4(
با مشورت اعضای خانواده و دبیران خود آثار منفی شبكه های ماهواره ای، شبكه های اجتماعی 

و بازی های رایانه ای وارداتی را در كالس تحلیل كنید و نتیجٔه آن را در زیر یادداشت  كنید. 
 ...............................................................
 ...............................................................
 ...............................................................
 ...............................................................
 ...............................................................

ارتقاء دانش، بینش و مهارت های 
اجتماعی و سیاسی
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فعالیت )5(
با روش كار گروهی برخی دیگر از راه های پیشگیری و مقابله 

با جنگ نرم دشمن را به فهرست زیر اضافه نمایید.
1ــ برنامه ریزی برای اوقات فراغت از جمله مطالعه، یادگیری 
مهارت های شغلی، پرداختن به ورزش و بازی های بومی و محلی 

جمله  از  بسیج  برنامه های  در  مشاركت  و  فعالیت  2ــ 
اردوهای جهادی، سفرهای زیارتی و ....

3ــ شركت در هیئت های مذهبی، برگزاری مراسم و آداب 
دینی ....

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

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

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

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

...........................................
 ..............................................................
 ..............................................................
 ..............................................................
 ..............................................................
 ..............................................................
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» کشور امروز درگیر جنگ اقتصادی، امنیتی و باالتر از همه جنگ 
فرهنگی است، این را اگر کسی نداند خواب خواهد ماند. منتها حاال 
بعضی ها نمی خواهند این را بفهمند، چون اگرچنانچه باور کنند، تکلیف 
واقعیت  اما  ندارند.  را  آن  هم کشش  بعضی ها  می گذارد.  گردنشان  به 

قضیه این است، کسی که اهل مبارزه است، بیدار است.«
مقام معظم رهبری 94/2/24



پدافند غیرعامل 
اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی*، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های 

ضروری و ارتقای پایداری ملی در برابر تهدیدها می شود.
 

 یک رؤیا
روستاها  و  شهرها  از  بسیاری  به  دشمن  می بینم  خواب  است.  پاییزی  سرد  شب  نیمه   ……
حملٔه هوایی و میکروبی کرده است. عدم آمادگی مردم و غافلگیری مردم بحران هایی ایجاد کرده و 
مشکالت زیادی را به بار آورده است. آب رسانی، روشنایی، وسایل کمک های اولیه و دارو از جملٔه 
این کمبودها و مشکالت است. اعضای خانواده ام به شدت آسیب دیده یا مفقود شده اند. در اوج 
نگرانی و سردرگمی از خواب پریدم و عرق سرد بر پیشانی ام نشسته بود. صدها بار خدای یکتا را 

شکر کردم و خوشحال شدم که خواب دیده ام و ……

نکته: اگر فرد مذکور خواب ندیده بود و در عالم بیداری چنین وقایعی اتفاق می افتاد، چه باید 
می کرد؟ 

برخی از مأموریت های پدافند غیرعامل
1ــ کاهش آسیب پذیری و افزایش ایمنی زیرساخت های ملی و مراکز حیاتی

2ــ ادارهٔ امور مردم و تداوم خدمات در شرایط جنگ و تهدید دشمن
٣ــ حفظ و پایدارسازی زیرساخت های کشور

٤ــ برآورد تهدیدات و آسیب پذیری زیر ساخت های کشور

*بازدارندگی: اقداماتی که برای پیشگیری از نفوذ و تجاوز دشمن صورت می گیرد.
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فعالیت )1(
ــ وظایف و مأموریت های سازمان پدافند غیرعامل رادر کالس به بحث بگذارید.

ــ دربارٔه زیرساخت های کشور با سایر دانش آموزان در کالس گفت وگو کنید.

        بیشرت بدانید )2( 

برخی از اولویت های پدافند غیرعامل
پدافند سایبری:

به  مربوط  که  آنچه  هر  یا  مجازی  دنیای  به 
سایبر  فضای  است،  اینترنت  و  رایانه  شبکه های 

می گویند.
سیستم های  علیه  خصمانه  عمل  هرگونه 
رایانه ای را با هدف کاهش کارایی یا ناتوان سازی 

آنها جنگ سایبری می گویند.
افراد  و  »هک«  را  رایانه ای  شبکه  به  نفوذ 

نفوذکننده را »هکر« می گویند.

مأموریت های  غیرعامل  پدافند  سازمان 
خود را در 8 محور پیگیری می کند كه هر 
مأموریت را به یک واحد سازماني واگذار 
و  می شود  گفته  »قرارگاه«  آنها  به  كه  كرده 
بر  را  مأموریت ها  اجرایی  یا  بخش عملیاتی 

عهده دارند.
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فعالیت )2(
اطالعات و اخبار مربوط به »هک« و »هکرها« را در کالس به بحث بگذارید.

فعاالن میدان نبرد سایبر
به ویژه  عادی  مردم  مستقل:  افراد  1ــ 
که  رایانه  رشته های  متخصصان  و  جوانان 
به صورت فردی یا گروهی اغلب با انگیزه های 
کسب هیجان، قدرت و یا مبارزه طلبی فعالیت 

می کنند.
2ــ شرکت ها و بنگاه های کسب و کار: این گروه بیشتر با نگرش مادی و به منظور کسب منفعت 

اقتصادی در فضای رقابتی موجود، دست به حمالت سایبری می زند.

3ــ گروه های خالفکار: به صورت سازمان یافته به دنبال اختالل در نظم عمومی و ناکارآمد جلوه  دادن 
قابلیت های فناورانه و کسب سود از طریق حمله به حساب های بانکی، رمز عبور و … هستند.

4ــ بخش دولتی و نظامی: ادارات پلیس، گروه های ویژٔه ضدتروریستی، آژانس های اطالعاتی و 
امنیتی از فعال ترین بازیگران جنگ سایبری اند.
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 بیشرت بدانید )٢( 
چند حمله سایبری:

به تأسیسات  به »استاکس نت«  با ویروس مشهور  آمریکایی ها  1ــ در سال 2010 میالدی 
اتمی جمهوری اسالمی ایران حمله کردند.

را هک  امریکا  و  جانبٔه چین  دو  کمیسیون  اطالعات  هند  میالدی   2012 سال  در  2ــ 
کرد.

3ــ در سال 2016 دولت عربستان سعودی به شبکه های چند شرکت ایرانی حمله کرد.

پدافند اقتصادی

پیشرفته و روزافزون و حفظ  اقتصاد قوی و مقاوم، علم  اقتدار ملی:  سه عامل اساسی 
روحیٔه انقالبی گرایی در همه به خصوص جوان ها، اینهاست که می تواند کشور را حفظ کند. 

آن وقت دشمن مأیوس خواهد شد.                                         مقام معظم رهبری )94/6/18(

با آغاز سیاست ها و  پدافند اقتصادی یعنی در وضعیت حمله همه جانبٔه اقتصادی دشمن 
رفتارهای مناسب، تهدید را تبدیل به فرصت کنیم و باعث رشد جهشی اقتصاد کشور شویم.

72



تحریم اقتصادی: دشمنان انقالب اسالمی با ایجاد محدودیت های شدید اقتصادی برای ملت  ما 
درصدد تسلیم کردن نظام در برابر خواسته های نامشروع و زورگویانٔه خود هستند.

»اقتصاد  را  اقتصادی  جنگ  با  مقابله  اساسی  راهکار  انقالب  معظم  مقاومتی:رهبر  اقتصاد 
مقاومتی« می دانند.

نگفتم دور کشور حصار بکشیم؛  برون زاست. من هیچ وقت  اقتصاد مقاومتی درون زا و 
به  نکند،  فوران  و  نجوشد  درون  از  ملی  اقتصاد  نکنیم.اگر  فراموش  را  درون زایی  این  اما 
جایی نخواهد رسید. بله، تعامل با دنیا در زمینه های اقتصادی خیلی خوب است؛ اما تعامل 

هوشمندانه و تعاملی که معنایش درون زایی اقتصاد باشد.
                                                                                                    مقام معظم رهبری 94/11/28

فعالیت )3(
1ــ تحریم اقتصادی و آثار آن را بر زندگی مردم در کالس بررسی و موارد آن را فهرست کنید.

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

2ــ برخی از راهکارهای اساسی مقابله با تحریم اقتصادی کدام اند؟
 .............................................................
 .............................................................
 .............................................................
3ــ با گفت وگوی گروهی معایب اقتصاد متکی به خام فروشی نفت را بررسی کنید.
 .............................................................
 .............................................................
 .............................................................
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پدافند زیستی
هر رویداد و حادثه طبیعی یا غیرطبیعی با استفاده از عوامل زیستی١ و فراورده های آنها٢ که باعث 

آسیب زدن به سرمایه های انسانی و منابع ملی٣ می گردد، تهدید زیستی محسوب می شود.

 بیشرت بدانید )٣( 
رصد و پایش، آشکارسازی، هشداردهی، تشخیص، تصمیم و عملیات، کنترل، حفاظت 
و پیشگیری، امداد و نجات، درمان، بازیابی و بازتوانی منابع، محدودسازی و رفع آلودگی از 

جمله اقدامات پدافند زیستی محسوب می شوند.

فعالیت )4(
1ــ دربارٔه پدیدٔه بیوتروریسم )تروریسم زیستی( مطالعه و تحقیق کنید و نتایج را در کالس 

درس ارائه دهید.
به دبیر محترم  نتایج را  2ــ پدافند پرتوی و شیمیایی چیست؟ به صورت گروهی تحقیق و 

تحویل دهید.

١ــ عوامل زیستی: باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها و میکروب ها
٢ــ فرآورده های زیستی: توکسین ها، ژن ها، پریون ها، هورمون ها و موارد مشابه

٣ــ منابع ملی: دام، نباتات، محیط زیست، منابع طبیعی، آب آشامیدنی، مواد، تجهیزات و ابنیه
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3ــ دربارٔه مجموعٔه تلویزیونی »شیوع« که در اسفند 1394 از شبکه یک سیمای جمهوری 
اسالمی پخش شد، گفت وگو کنید.

در شرایط حساس کنونی که دشمنان استقالل و آزادی میهن اسالمی، چشم طمع برمال، جان و آبروی 
ما دوخته اند، الزم است با عزم و همبستگی ملی، از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن مراقبت کنیم.

فعالیت )5(
 در منطقه و محل زندگی شما مهم ترین اولویت ها در پدافند غیرعامل کدام یک از موارد زیر 

است؟ اولویت اول تا هشتم را مشخص کنید:

ــ حوزٔه صنایع  ــ حوزٔه عمرانی و ساخت و ساز  

ــ حوزٔه مخابرات و تلفن همراه  ــ حوزٔه دارو، آب و غذا  

ـ حوزهٔ دفاع )مرزها، مناطق حساس و …(  ـ ــ حوزٔه انرژی  

ــ حوزٔه حمل و نقل  ــ فضای مجازی  

ــ سایر ……
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 بیشرت بدانید )٤(
»پدافند غیرعامل در آینه تاریخ«

2ــ خداوند به حضرت داوود  ساخت 
زره را تعلیم می فرماید تا از آسیب های جنگ 

در امان باشند
… و ما به او ساخت زره را تعلیم نمودیم 
تا شما را از آسیب جنگ در امان بدارد. پس 

آیا از شکر گزارانید؟ 
سورهٔ انبیاء / 80      

1ــ ساخت اسب تروا توسط اودیسیوس 
در 212 سال قبل از میالد حضرت مسیح 

3ــ ایران با توجه به موقعیت ویژهٔ خود 
در طول تاریخ مورد طمع دشمنان بوده است 
و به منظور در امان ماندن از خطر، مردم به 
ساخت دژ، قلعه، برج و بارو، رباط، ارگ، 
روی  دروازه  خندق،  دربند،  دژ،  کهن 
معماری  مختلف  گونه های  از  که  آورده اند 

سنتی ایرانی است.
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4ــ حادثٔه لیلة المبیت در شب هجرت پیامبر   )خوابیدن حضرت علی  در بستر پیامبر   ( 
و غافلگیر شدن مهاجمان، حفر خندق به پیشنهاد سلمان فارسی در جنگ احزاب، شعله ور ساختن 
مشعل در اطراف مکه برای ایجاد رعب و وحشت در دشمن به هنگام فتح مکه )سال هشتم هجری(، 
ایجاد موانع و دام های آهنین در مسیر حرکت دشمن )محاصرهٔ طائف(، سرگردان و گمراه ساختن 

دشمن از جمله اقدامات پدافند غیرعامل درصدر اسالم است.
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»... این اقتدار فقط با آموزش نظامی به تنهایی حاصل نمی شود؛ آموزش نظامی، 
به عالؤه تقویت عزم و ایمان. دل باید نیرومند باشد، تا جسِم نیرومند و سالِح نیرومند 

را بتواند به کار بگیرد.
 جوان های عزیز! خودتان را قوی کنید و عزم راسخ را در درون خودتان پرورش دهید…«                                              
مقام معظم رهبری  9/30/138٤   



 فنون دفاع و رزم 
دانش آموز عزیز! مهارت های دفاع و رزم برای مقابلٔه هوشمندانه با تهدیدات دشمن، الزمه زندگی 
است. ما زمانی به آمادگی رزمی خود اطمینان حاصل می کنیم که با آموزش های عملی، توانایی رزم 

انفرادی را کسب کرده باشیم. 
رزم انفرادی، مجموعه روش ها و مهارت های محفوظ ماندن از خطر آسیب دشمن است که در 

میدان رزم به کار می رود.
برخی از این مهارت ها عبارت اند از: شناسایی عوارض زمین، حرکات در رزم، اختفا و استتار، 
جهت  یابی، کار با قطب نما و موقعیت یاب، تخمین مسافت، اصول نگهبانی، ایست و بازرسی، آشنایی با 

اسلحه انفرادی و…  .

بیشرت بدانید )1(
متذکر  حنفیه  محمد  فرزندش  به  را  رزمی  فنون  از  برخی  جمل  جنگ  در  علی   امام 

می شود:
آن  بدون  که  پایمردی  و  استقامت  به  )اشاره  مخور!  تکان  تو  شوند،  متزلزل  کوه ها  اگر  ــ 

پیروزی غیرممکن است.(
ــ قدم هایت را در زمین میخکوب کن! )اشاره به اینکه فکر عقب نشینی و فرار از میدان 

نباش و در برابر دشمن ثابت قدم باش!(
ــ َسَرت )جمجمه ات( را به خدا بسپار! ) اشاره به آمادگی برای ایثار، جانبازی و شهادت و 

توکل به خدا که مایه شجاعت و شهامت است(
ــ دندان هایت را به هم بفشار! )اشاره به از بین رفتن لرزش بدن، استواری و استقامت در 

برابر ضربات دشمن(
ــ توکل به خداوند و توجه به اینکه پیروزی از سوی خدا است.

خطبٔه ١١ ــ نهج البالغه
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جهت یابی
 )با گرامیداشت یاد دیده بان های شهید و جانباز دوران دفاع مقدس(

یک رزمنده باید موقعیت خود را نسبت به دشمن، نیروهای خودی و عوارض دیگر زمین بداند تا 
در زمان پیشروی و برگشت )روز و شب( در مسیر 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 کویر، جنگل و بوته زارها و … حائز اهمیت است.

جهت های اصلی و فرعی
)باختر(2،  مغرب  )خاور(،  مشرق  جنوب،  شمال،  چهارگانٔه  جهت های  اصلی1:  جهت های  1ــ 
جهت های اصلی محسوب می شوند که با یافتن یکی از آنها، سایر جهت ها را به راحتی می توان مشخص 
کرد؛ بدین ترتیب که هرگاه به سوی شمال ایستاده باشیم، پشت سر ما، جنوب، سمت راست مشرق و سمت 

چپ ما مغرب خواهد بود. 

Cardinal Points ــ1
)شمال N( North )جنوب S( South )مغرب W( West )مشرق East )E   ــ2
Subcardinal Points ــ3

گفته می شود  به جهت هایی  ٢ــ جهت های فرعی3: 
تصویر  در  شده اند.  واقع  اصلی  جهت  چهار  بین  در  که 

روبه رو جهات اصلی و فرعی نمایش داده شده اند.
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اجزای سامانة تعیین موقعیت جغرافیایی

اصوالً جهت یابی به وسیلٔه قطب نما1 یا به وسیلٔه گیرنده های دستی موقعیت یابGPS( 2( به راحتی و 
بادقت بسیار زیاد، انجام می شود. یادگیری سایر روش های جهت یابی در نبود این ابزارها برای رزم آور 

بسیار اهمیت دارد.

GPS انواع دستگاه های سامانةتعیین موقعیت جغرافیایی

Compass ــ1
2ــ  امروزه برخی گوشی های تلفن همراه مجهز به سامانٔه تعیین موقعیت جغرافیایی )جی پی اس(  می باشند که عالوه بر ارتفاع نقاط، مختصات 

جغرافیایی و جهت های جغرافیایی را نیز نمایش می دهند.

بیشرت بدانید )2(
 GPS چیست و چگونه کار می کند؟ 

 Geographic کلمٔه  سه  مخفف    GPS
سامانه  معنای  به   Positioning Systems
تعیین موقعیت جغرافیایی است. این سامانه از 
مجموعه ماهواره های موقعیت یاب جغرافیایی 
تشکیل شده که موقعیت پدیده های مختلف را 
بر روی کره زمین شناسایی و به کاربران مخابره 
می کند. کاربران با در اختیار داشتن گیرنده های 
به  موسوم  دستی  گیرنده های  یا  آنتن دار  قوی 
در  حتی  زمین،  کرهٔ  از  نقطه ای  هر  در   GPS
حال حرکت می توانند موقعیت دقیق خود را 
دریافت کنند. گیرنده ها پس از برقراری ارتباط 
که  می کنند  مشخص  فضا،  در  ماهواره ها  با 
اکنون گیرنده در چه طول و عرض جغرافیایی 
یا  دارد  قرار  دریا  از سطح  ارتفاعی  و در چه 
در چه سمتی و با چه سرعتی در حال حرکت 
راهبری  یا  ردیابی  برای  سامانه  این  است. 
کمک  و…  خودروها  هواپیماها،  کشتی ها، 

مؤثری می کند. 
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جهت یابی در روز
1ــ جهت یابی به کمک خورشید: 

خورشید هر روز صبح تقریباً از سمت مشرق 
مغرب غروب می کند  از سمت  آخر روز  و  طلوع 
شده  واقع  زمین  شمالی  نیمکرٔه  در  ایران  و چون 
است، اغلب هنگام ظهر، خورشید در نیمٔه جنوبی 
می دهد.  نشان  را  جنوب  سمت  و  است  آسمان 
در روزهای اول فروردین و اول مهرماه هر سال، 
از جهت شرق طلوع و از جهت  خورشید دقیقاً 
غرب هم غروب می کند و در ایام دیگر سال به ویژه 
دقیق  خیلی  روش  این  زمستان  و  تابستان  اول 

نیست.1
شاخص:  سایۀ  کمک  به  جهت یابی  ٢ــ 
و  صاف  نسبتاً  شیء  هر  یا  میله  چوب،  شاخص، 
به طول تقریبی یک متر است که به صورت عمودی 
این روش،  در  در زمینی مسطح نصب می شود. 
را روی  آن  انتهای سایه  از نصب شاخص،  پس 
با یک سنگ عالمت گذاری می کنیم. پس  زمین 
سایٔه  دقیقه محل جدید  بیست  تا  پانزده  از حدود 
حال  می کنیم.  عالمت گذاری  دوباره  را  شاخص 
اگر این دو نقطه را به یکدیگر وصل کنیم و طوری 
بایستیم که پای چپ روی نقطٔه اول و پای راست 
روی نقطه دوم باشد، رو به روی ما شمال و پشت 

سرمان نیز جنوب خواهد بود.

الف( انتهای سایة شاخص را عالمت گذاری کنید.

ب( بعد از مدتی محل سایة جدید را عالمت گذاری 
و دو نقطه را به یکدیگر وصل کنید. 

ج( طوری بایستید که نقطة اول زیر پای چپ و نقطة 
دوم زیر پای راست شما باشد. حال روبه روی شما 

شمال است.

روش جهت یابی به کمک سایة شاخص

1ــ  جهت کسب اطالعات بیشتر از دبیر جغرافیای خود کمک بگیرید.
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فعالیت )1(
با همراهی و نظارت مربی آموزش عملی درس در حیاط آموزشگاه )فضایی که آفتاب گیر  باشد( 
مراحل جهت یابی به کمک شاخص را به صورت عملی انجام دهید.هم چنین جهت های اصلی 

و فرعی را مشخص کنید.
نکته: از کاربرد رنگ برای عالمت گذاری کف حیاط آموزشگاه خودداری کنید!

جهت یابی در شب  
1ــ جهت یابی به کمک ستارۀ قطبی: در نیم کرهٔ شمالی ستاره قطبی با دقت بسیار زیادی جهت 
شمال جغرافیایی را نشان می دهد. برای مشاهدهٔ این ستاره که سایر ستارگان و صورت های فلکی به محوریت 
آن می چرخند، ابتدا باید صورت فلکی ُدِبّ اکبر یا صورت فلکی ذات الکرسی را پیدا کرد. ُدِبّ اکبر یا خرس 
بزرگ به مجموعه ای از هفت ستاره گفته می شود که در آسمان به شکل مالقه دیده می شوند. اگر فاصلٔه 
دو ستارهٔ لبٔه آبریز مالقه را یک واحد در نظر بگیریم و آن را پنج برابر در همان مسیر ادامه دهیم، به تک 

ستاره ای پرنور می رسیم که ستارهٔ قطبی است و اگر به سمت آن بایستیم، روبه جهت شمال ایستاده ایم.

موقعیت صورت فلکی دّب اکبر و ذات الکرسی نسبت به ستارۀ قطبی

  M صورت فلکی ذات الکرسی نیز پنج ستاره است که به دلیل چرخش در آسمان به شکل حروف التین
یا W دیده می شود. اگر ستارهٔ وسط حرف را در مسیر مستقیم، پنج برابر فاصلٔه دو ستاره، ادامه دهیم، به 

ستارهٔ قطبی می رسیم.
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2ــ جهت یابی به کمک ماه: در این روش ابتدا باید بدانیم در نیمٔه اول یا دوم ماه قمری هستیم. 
برای تشخیص این موضوع دو سر هالل ماه را با خط فرضی به یکدیگر وصل می کنیم و امتداد می دهیم. 
اگر شکلی شبیه حرف التین p تشکیل شد، در نیمٔه اول ماه هستیم. در این حالت سمت برجسته و محدب 
ماه، جهت مغرب را نشان می دهد. اگر با اتصال دو سر هالل، حرف التین q  تشکیل شود، در نیمه دوم 

ماه قرار داریم. در این حالت قسمت برجسته و محدب ماه جهت مشرق را نشان می دهد.

روش جهت یابی به کمک ماه

مشرق مغرب

نیمه اول 
ماه قمری

نیمه دوم 
ماه قمری

 

فعالیت)2(
روی یک برگ کاغذ شطرنجی، جهت یابی به کمک ستاره قطبی و ماه را نشان دهید.

تخمین مسافت
 اندازه گیری تقریبی مسافت یا فاصله ها بین دو نقطه را تخمین مسافت می گویند. برای اینکه یک 
رزم  آور بتواند در میدان نبرد، سالح خود را تنظیم کند و به صورت دقیق هدف گیری کند، فن تخمین 
مسافت را می آموزد. همچنین یک رزمنده دیده بان برای اینکه بتواند محل صحیح اهداف و عوارض را 

به طور دقیق به فرماندهان گزارش دهد، به آموزش فن تخمین مسافت در رزم انفرادی نیاز دارد.
اندازه گیری مسافت با نقشه: در این روش به کمک نقشه توپوگرافی محل و یک خط کش، در 
ابتدا دو نقطٔه مورد نظر را روی نقشه مشخص می کنیم و به وسیلٔه خط کش فاصلٔه مستقیم آن دو نقطه 
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را اندازه گیری می کنیم. سپس عدد به دست آمده را که به سانتی متر است، در مخرج مقیاس نقشه ضرب 
می کنیم تا فاصلٔه حقیقی دو نقطه روی زمین به سانتی متر به دست آید. پس از آن، عدد موردنظر را بر 

١٠٠ تقسیم می کنیم تا فاصله به متر محاسبه گردد.
فاصلٔه دو نقطه روی نقشه به سانتی متر × مخرج مقیاس = فاصلٔه افقی همان دو نقطه بر روی زمین

1 برابر با 8 سانتی متر 
ـــــــــــــــــــ

50,000
مثال: اگر فاصلٔه دو نقطٔه الف و ب روی نقشه توپوگرافی با مقیاس 

باشد، فاصلٔه حقیقی دو نقطه روی زمین این گونه به دست می آید:
سانتی متر400000=50000*8                متر4000=100÷400000

تخمین مسافت به وسیلۀ یگان صدمتری
ابتدا یک  که  ترتیب  بدین  استفاده می شود.  متر  تا ٥٠٠  تخمین مسافت  برای  این روش  از   ١ــ 
فاصلٔه صدمتری را روی زمین مجسم می کنیم؛ سپس تعیین می کنیم که از موضع تا هدف چند تا از این 

اندازه ها وجود دارد.

آشنایی با اسلحۀ انفرادی
اسلحه  هم  هنوز  دوربُرد،  سالح های  پیشرفت  و  نظامی  تسلیحات  شدن  متنوع  علی رغم  امروزه 

انفرادی در جبهه های نبرد و مقابله با دشمنان دارای اهمیت است.
با توجه به اینکه رزمندگان دوران دفاع مقدس اغلب از اسلحٔه کالشینکف برای دفاع در مقابل 
متجاوزان  استفاده می کردند و در حال حاضر نیز از آن به عنوان اسلحٔه سازمانی نیروهای بسیج استفاده 

می شود، در این بخش با ویژگی ها و چگونگی کاربرد این اسلحه آشنا می شوید.

نمای ظاهری  تفنگ کالشینکف
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مشخصات اسلحۀ کالشینکف

شرحعنوانردیف

7/6٢ میلی مترکالیبر١

٤ خان گردش از چپ به راستتعداد خان٢

١٠٢ سانتی مترطول اسلحه با سر نیزه٣

٤٠ گلوله دردقیقهشلیک در حالت تک تیر٤

9٥ گلوله در دقیقهشلیک در حالت رگبار٥

٤٠٠ متربرد مفید6

٢٠٠٠ متربرد نهایی7

بیشرت بدانید )3(

است.  اسلحه  لوله  داخل  قطر  معنای  به  گرم  اسلحه های  در   :)Caliber( کالیبر  1ــ 
مثال: قطر داخلی لولٔه اسلحه کالشینکف 7/62 میلی متر است.

٢ــ خان  )Tube(: به شیارهای مارپیچ مانند که داخل لولٔه تفنگ ایجاد می کنند خان 
گفته می شود. این شیارها به گلوله دوران می دهد و در نتیجه برد گلوله و قدرت تخریب آن را 

زیادتر می کند.

3ــ ُبرد مفید: مسافتی است که از جنگ افزار انتظار می رود به دقت تیراندازی کند و 
موجب تلفات و خسارت گردد.

به دقت  می رود  انتظار  افزار  جنگ  یک  از  که  است  مسافتی  حداکثر  نهایی:  ُبرد  ٤ــ 
تیراندازی کند. گلولٔه جنگ افزار در چنین مسافتی تلفات و خسارتی به بار نمی آورد.

86



1ـ روپوش محفظه   2ـ آالت متحرک     3ـ قطعة گلنگدن   ٤ـ میله و فنر ارتجاع  ٥ـ بدنه   6ـ سیلندر گاز      
7ـ ُسمبه     8 ـ شعله پوش     9ـ روپوش لوله   10ـ غالف سرنیزه      11ـ سرنیزه    12ـ خشاب        

قطعات بازشدۀ اسلحه کالشینکف

1

2
3

٤

٥

6

7

8

9
10

1112

1ــ البته روش صحیح باز و بسته کردن اسلحه، قطعه شناسی و مراحل رفع گیر در اردوی عملی درس آمادگی دفاعی توسط مربیان سازمان 
بسیج دانش آموزی به شما آموزش داده می شود.

باز و بسته کردن اسلحه
می کند.  استفاده  آن  از  که  است  کسی  برعهده  انفرادی  اسلحٔه  عیب یابی  و  نگهداری  مسئولیت 
اسلحٔه انفرادی کالشینکف باید همیشه روغن کاری شده و بدون عیب باشد. بنابراین یک رزم آور باید 

به راحتی و با مهارت بتواند اسلحٔه خود را باز و بسته کند.1 

بیشرت بدانید  )4(
 اصول ایمنی هنگام استفاده از اسلحه:

١ــ اسلحه باید قبل از تیراندازی بازدید شود.
٢ــ هنگام تحویل گرفتن یا تحویل دادن اسلحه، باید از خالی بودن آن اطمینان حاصل کنید.

٣ــ هنگام باز و بسته کردن و یا تحویل گرفتن اسلحه برای اطمینان از خالی بودن آن، روبه   
          فضای مطمئن )به سوی آسمان( ماشه را بچکانید.

٤ــ از هرگونه شوخی کردن با اسلحه و نشانه روی به سوی دیگران خودداری کنید.
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5ــ با ماشٔه اسلحه نباید بازی کرد؛ زیرا ماشٔه آن حساس است.
٦ــ زمانی که ضرورتی برای تیراندازی نیست، اسلحه در حالت ضامن باشد.

٧ــ مهمات و فشنگ ها را در معرض حرارت شدید قرار ندهید و هیچ گاه به ته چاشنی  
            فشنگ ضربه نزنید.

٨  ــ هنگام تیراندازی، دست را مقابل مسیر رفت و برگشت دستگیرٔه آتش قرار ندهید.

 اصول تیراندازی صحیح
 تیراندازی دقیق یک مهارت فردی است که با آموزش، تمرین و پشتکار به دست می آید.

قلق گیری: 
 عملی است که قبل از تیراندازی برای به دست آوردن دقت اسلحه انجام می شود. 

حالت های صحیح تیراندازی:
 ١ــ حالت ایستاده
٢ــ حالت به زانو 

 ٣ــ حالت نشسته 
٤ــ حالت درازکش

حالت ایستاده
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حالت نشسته  

حالت درازکش

حالت به زانو  
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بیشرت بدانید )5(
تک تیرانداز 12 ساله

شاید قدش به اندازهٔ سالحی بود که در دست می گرفت؛ اما مهارتش در 
تیراندازی، از او یک تک تیرانداز شجاع و قابل ساخته بود. »محمدحسین 
ذوالفقاری« 10 فروردین 1348 در روستای شهیدیٔه میبد به دنیا آمد. با آغاز 
جنگ تحمیلی و کسب رضایت والدین برای گذراندن دورهٔ آموزش نظامی 
به پادگان رفت. محمدحسین با اصرار زیاد در 23 مهرماه 1360 به جبهه 
اعزام شد و 18 آذرماه خبر شهادت برادرش در منطقٔه الله زار بستان را شنید. 
محمدحسین، تک تیرانداز گردان عاشورا بود که 28 دی ماه سال 1360، 

وقتی فقط 12 سالش بود، به دلیل اصابت ترکش، به شهادت رسید.

دفاع شهری )با گرامیداشت یاد و خاطرٔه شهدای مدافع حرم(
سکونتگاه های انسانی مانند شهرها و کالن شهرها همواره در معرض خطرات طبیعی و انسانی قرار 
دارند. جنگ و خرابکاری، سیل و زمین لرزه، خشک سالی، گرد و خاک غلیظ، بیماری های واگیردار، 
آلودگی عمدی آب شرب، قطع طوالنی برق و … از جملٔه این خطرات محسوب می شوند. شهرهایی در 
برابر حوادث، دارای مقاومت بیشتری خواهند بود که از افراد آموزش دیده و آماده، زیر ساخت های 

مناسب و سامانه های هشداردهنده برخوردار باشند.
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فعالیت)3(
جدول زیر را کامل کنید. برای این کار از دیگران مشورت بگیرید و در گروه دربارهٔ آن بحث کنید.

اقدامات دفاعیاثرات خطر در زندگی شماخطر تهدید کننده محل زندگی شماردیف

خرابکاری در محل زندگی١

شایعات و جنگ روانی2

هجوم نیروهای مسلح دشمن٣

تصرف مكان های حساس٤

5

6
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جنگ و دفاع شهری مردم عراق                                                        جنگ و دفاع شهری مردم سوریه  

دفاع شهری شامل اقدامات مردمی در برابر حوادث، جنگ و تهدیدات دیگر است که تأکید آن بر 
آموزش های عمومی و پیشگیری است.

یکی از روش های آماده سازی رزم آوران شهری، اجرای تمرین های نظامی یا رزمایش  است که با 
مشارکت نیروهای انتظامی و بسیجیان هر محله، روستا و شهر برگزار می شود.

رزمایش شهری

روبه رو  شهری  دفاع  و  جنگ  با  سوریه  و  عراق  افغانستان،  مسلمان  کشورهای  اخیر  درسال های 
بوده اند. حفر تونل های شهری، ایجاد انفجار و تخریب مناطق مسکونی و بی دفاع به منظور تشدید رعب و 
وحشت در مردم، استفاده از کمربندهای انفجاری، کاربرد گاز های شیمیایی و سمی، پرتاب انواع نارنجک 

و … از اقدامات خرابکارانٔه گروهک های تروریستی مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

92



کمین و ضد کمین
آن  از  و سکونتگاهی  مواضع شهری  در  به ویژه  آوران  رزم  توسط  که  رزمی  فنون  از  دیگر  یکی   

استفاده می شود، کمین و ضدکمین است.
ثابت پیاده یا  کمین یک حملٔه غافل گیرانه از محلی پنهانی علیه نیروهای در حال حرکت یا موقتاً 

موتوری است. 

بیشرت بدانید )6(
اهمیت کمین در این است که:

ــ توان رزمی دشمن را کاهش می دهد.
ــ روحیٔه جنگجویی آنان را تضعیف می کند.

ــ از جابه جایی وسیع نیروها و تجهیزات جلوگیری می کند.
ــ با تجهیزات کم و ساده می توان دشمن را به ستوه آورد.

باید سالح و تجهیزات مناسب پیش بینی شود و ویژگی ها و شرایط  در اجرای عملیات کمین 
یا شهری  منطقٔه جغرافیایی  بهترین  مناسب طراحی شود.  پوشش  و  اختفا  استتار،  کمین،  منطقه 

بررسی و انتخاب شوند و سپس نیرو های کمین کننده سازماندهی شوند.
ضد کمین در واقع عکس العمل سریع نیروهای خودی، علیه مواضع نیروهای کمین کننده و دشمن 

به منظور پاسخ به آتش، کسب برتری، نجات افراد و کاهش تلفات است.
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در
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ما باید از مصیبت درس بگیریم و با پندگیری و عبرت گیری از بالهای گذشته، آینده 
خود را آن چنان بسازیم که هم از حوادث آینده جلوگیری کنیم؛ هم مشکالتی که 
بر اثر حادثه پیش آمده، تا آنجایی که ممکن است، جبران کنیم؛ و هم دستاوردهای 

جدیدی به دست آوریم. این، نگاه مثبت و اسالمی است.                      
 مقام معظم رهبری 13/138٤/٢
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حادثه خبر نمی کند
شما تاکنون شاهد برخی حوادث طبیعی و غیرطبیعی بوده اید. خسارت های جانی و مالی این حوادث 
نگران کننده است. علم و دین ما را به آینده نگری و چاره جویی فرا می خواند. بهتر است در مواجهه با 

حوادث گوناگون به فکر ایمنی و پیشگیری باشیم.
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فعالیت)1(
1ــ حوادث فیلم یا تصاویر صفحٔه قبل را از جوانب مختلف در گروه خود بررسی و تشریح کنید.

2ــ برای جلوگیری از خسارت های جانی و مالی، اقدامات ایمنی و پیشگیرانه را پیشنهاد کنید.
 .....................................................................
 .....................................................................
 .....................................................................
 .....................................................................
 .....................................................................
 .....................................................................
 .....................................................................

یک خاطره
پدرم تعریف می کردکه در روستای ما رودخانه ای جاری بود که آب کم و زاللی داشت و 
فضای اطراف آن را درختان سرسبز و درختچه های پرگل پوشانده بود. در یکی از روزهای 
جوانی  با دوستم به بهانٔه درس خواندن به رودخانه رفتیم. من روی سنگی که در وسط رودخانه 
بود نشستم و شروع به خواندن کتاب کردم. در مسافتی دورتر خانواده ای در کنار رودخانه 
خورشید  و  ابری  هوا  کردم  احساس  که  گذشت  مدتی  بودند.  نشسته  و  انداخته  زیراندازی 
کم  رنگ شده و باالی تپه ابر سیاهی آسمان را پوشانده است. من از روی تخته سنگ برخاستم 
وخود را به نقطٔه بلندی در کنار رودخانه رساندم. دوستم درکنار رودخانه به درختی تکیه داده 
و سرگرم مطالعه بود. او را صدا زدم و از تغییر آب رودخانه، ابر سیاه و احتمال بارندگی باخبر 
کردم. او سریع به جایی که من بودم آمد … ناگهان با وزش باد و رگبار شدید هوا طوفانی شد. 
بعد از مدت کوتاهی سیالب زدگی رودخانه را گل آلودکرد و تخته سنگی را که من روی آن 
نشسته بودم در بر گرفت. آن خانواده نیز سریع به طرف بلندی رفتند ولی سبد و بخشی از اثاثیٔه 

آنان را سیالب با خود برد …
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فعالیت)2(

اگر شما در چنین موقعیتی قرار می گرفتید، چه واکنشی از خود نشان می دادید؟
 .....................................................................
 .....................................................................

بعد از بحث و گفت وگو با همکالسی  هایتان اقدامات ایمنی و پیشگیرانه را به ترتیب اهمیت 
برای این حادثه بنویسید.

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

حادثه 
از  خارج  و  نشده  پیش بینی  اتفاق  یک  حادثه 

انتظار است که سبب صدمه و آسیب می شود.

انواع حادثه:
الف( حوادث طبیعی: در ارتباط با طبیعت است 
و انسان به طور مستقیم نقشی در وقوع آن ندارد. این 
حوادث شامل زمین لرزه، سیل، طوفان، گردباد و… 

می شود.
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 با توجه به تنوع اقلیمی و موقعیت جغرافیایی، 
طبیعی  از حوادث  بسیاری  معرض  در  ما  کشور 

قرار دارد.
ب( حوادث غیر طبیعی: در اثر عملکرد نادرست 
انسان در طبیعت رخ می دهد. مانند آتش سوزی، 
انفجارها، حوادث حمل و نقل، حوادث صنعتی، 

هسته ای، شیمیایی و …

بیشرت بدانید )1(
معموالً نسبت به وقوع حوادث چند دیدگاه وجود دارد:

الف( از پیش سرنوشت گرایی: باور دارند اتفاقات در سرنوشت انسان از پیش تعیین شده 
است. این نگرش اغلب منجر به پذیرش وقایع می شود و اتفاقات را ناشی از بخت بد و غیرقابل 

تغییر می داند.
ب( پیشگیرانه: حوادث را قابل مطالعه و پیش بینی می دانند و بر این باورند که از دانش و 

تجربیات به دست آمده به ویژه در حوزهٔ ایمنی می توان در پیشگیری آسیب ها استفاده کرد.
ج( دیدگاه اسالم: عالوه بر تسلیم در برابر قضا و قدر الهی و استفاده از دانش بشری بر 
تأثیر عواملی چون رعایت احتیاط، صدقه، دعا، انجام واجبات و ترک محرمات، رزق حالل، 

زکات و… در دفع بال و حوادث زندگی انسان ها تأکید شده است.

هرکس جان یک انسان را نجات دهد، جان همٔه مردم را نجات داده است.
               سوره مائده،آیه 32
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فعالیت)3(
برگه ای  یا روستا( روی  از محیط زندگی خود )خانه، مدرسه، محله و شهر  یک کروکی 
جداگانه رسم کنید و بعد از مشخص کردن نقاط حادثه خیز )طبیعی و غیرطبیعی( جدول زیر را 

تکمیل نمایید.

مهم  ترین آثار حادثهمحیطردیف
حادثه

سازمان امدادی، مسئول اقداماقدام ایمنی و پیشگیری
امنیتی مربوطه

خانه1

مدرسه2

محله3

4
شهر
یا 

روستا
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اهمیت ایمنی و پیشگیری
هر روز در رسانه ها از وقوع حادثه ای در اطرافمان با  خبر می شویم. در اکثر موارد علل واقعی این 
اتفاقات بی احتیاطی و بی اطالعی است. به همین دلیل برای پیشگیری از وقوع حوادث در جهان و 
به ویژه در کشورمان قوانین ایمنی را مصوب کرده اند و به اجرا گذاشته اند. در وقوع سوانح، مدیریت 
به  نیاز  ایمنی،  افزایش  منظور  به  لذا  نیست.  اضطراری  واکنش  پاسخگوی  تنهایی  به  دولتی  متمرکز 

مشارکت مردم و آموزش های علمی و مهارتی در زندگی امری ضروری است. 
به مجموعه فعالیت هایی که کاربرد به موقع و مؤثر آنها می تواند از وقوع حوادث و 

آسیب ها در زندگی جلوگیری کند، ایمنی و پیشگیری گفته می شود.

سالمت
          دو نعمت است که قدرشان شناخته نمی شود، امنیت و سالمت.              پیامبر اسالم 

 تأمین، حفظ و ارتقای سالمت جامعه، وظیفٔه همٔه حکومت ها و شرط اولیٔه آن، مشارکت افراد جامعه 
است. شناخت عواملی که سالمت فرد و جامعه را تهدید می کند، اولین گام محسوب می شود. سالمت 

دارای ابعاد روحی و جسمی است.
بهداشت روانی، حالتی از آرامش و امنیت درونی است که در آن فرد با توکل به خدا ضمن شناخت 
توانایی هایش بر محدودیت ها و مشکالت زندگی غلبه کند و به عنوان عضوی مفید از جامعه با دیگران 

همکاری کند.

عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد
اقدامات ایمنی و پیشگیرانه برای همگان و در همه جا الزم و ضروری است. عدم وقوع حادثه در 

بازٔه زمانی نسبتاً طوالنی نباید موجب غفلت و احساس امنیت برای ما شود. 

100



فعالیت )4( 
برای پاسخگویی به دو سؤال اساسی »قبل از وقوع حادثه چه چیزی باید بدانیم؟« و »چه 
کارهایی باید انجام دهیم؟« توصیه هایی در ادامه آمده است، فکر کنید و نکاتی را در جاهای 

خالی بنویسید.

تصادفات جاده ای
کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان خودرو 

ضروری است.
 رعایت سرعت و سبقت مجاز

…………… 
…………… 

غرق شدگی
نزدیکی  در  هشداردهنده  تابلوهای  به  توجه   

دریا، دریاچه و رودخانه ها
که غریق  و در محیط هایی  تنها  به هیچ وجه   

نجات حضور ندارد، شنا نکنید.
…………… 
…………… 

سیالب
و  سیل خیز  بسترهای  در  خانه  ساختن  از   

حریم رودخانه بپرهیزید؛ 
از  باالتر  الکترونیکی را در سطحی   وسایل 

زمین قرار دهید.
…………… 
…………… 
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آلودگی هوا و گردوغبار
 استفاده از وسایل نقلیٔه عمومی.

 استفاده از دوچرخه و پیاده روی به ویژه 
برای مسافت های کوتاه.

…………… 
…………… 

آتش سوزی
و  تهیه  آتش زا،  مواد  نگهداری  از   

ساخت وسایل آتش بازی خودداری کنید.
به  حتی  را  انفجاری  و  آتش زا  مواد   
مقدار بسیار کم در جیب لباس و کیف خود 

حمل نکنید.
…………… 
…………… 

نشت گاز )مرگ خاموش(
از  گازسوز  وسایل  نصب  برای   

متخصص مربوطه کمک بگیرید.
 وسایل گازسوز باید دارای لوله های 
به  مجهز  و  مستقل  دودکش  و  استاندارد 

کالهک باشند.
…………… 
…………… 
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صدقه، بال را رفع می کند… .
پیامبر اکرم  ـ بحاراالنوار.ج96.ص137

چند توصیۀ ایمنی
1ــ همیشه برای مقابله با حادثه آماده باشید.

2ــ کیف کمک های اولیه را در منزل، مدرسه و… داشته باشید.
3ــ در دوره  های آموزشی مانور های ایمنی و پیشگیری شركت كنید.

4ــ مسیرهای خروج اضطراری و نقاط امن را مشخص كنید.
5  ــ فرهنگ ایمنی را در جامعه گسترش دهید.

6ــ از مزایا و خدمات بیمه استفاده کنید.

فعالیت )5(
و  شهر  محله،  مدرسه،  )خانه،  خود  زندگی  محیط  شرایط  با  متناسب  عزیز  دانش آموزان 
یا  فیلم، عكس  قالب  در  و  کنید  انتخاب  را  زیر  از موضوعات  یكی  معلم  راهنمایی  با  روستا( 

پرده نگار مستند ارائه دهید.

موضوعات:
 موارد رعایت و یا عدم رعایت نكات ایمنی و پیشگیری از حوادث

 مصاحبه با افرادی كه تجربٔه این نوع حوادث را داشته اند.
 مصاحبه با اعضای فعال حوزٔه امداد و نجات

 آثار سوء ناشی از حوادث
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در

هم
زد

 یا
   

جوانان عزیزم که چشم امید من به شماست، با یک دست قرآن 
و با دست دیگر، سالح را برگیرید و چنان از حیثیت و شرافت خود 
آنان )دشمنان(  از  دفاع کنید که قدرت تفکر توطئه علیه خود را 
هرچه  ایثار  از  که  باشید  رحیم  دوستانتان  با  چنان  نمایید.  سلب 

دارید، نسبت به آنان کوتاهی ننمایید.
امام خمینی 
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خدمت مقدس سربازی

دانش آموزان پسر با دو نفر از افراد فامیل یا ا  هالی دربارهٔ خدمت مقدس سربازی مصاحبه کنند
١ــ اهمیت و ضرورت سربازی:

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

٢ــ خاطرات سربازی:
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
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 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................

٣ــ پیشن هادها و نظرات شما و اعضای خانواده دربارٔه پربار تر شدن خدمت مقدس سربازی:
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................

دفاع منطقه ای و ملی
شما به عنوان یک دختر، چه نقشی در دفاع )سخت و نرم( از میهن اسالمی  می  توانید 

داشته باشید؟ وظایف و تکالیف کامل خود را با بیان مثال بنویسید.
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
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فنون و م هارت   های رزم متناسب با جغرافیای منطقه
جدول زیر را با توجه به ویژگی   های بومی  و محلی خود تکمیل کنید.

ضرورت و اهمیت آن در محل زندگی مافنون رزمردیف

....................................................... رزم در دشت و کویر١
 .......................................................
 .......................................................

....................................................... رزم در کوهستان٢
 .......................................................
 .......................................................

....................................................... رزم در جنگل٣
 .......................................................
 .......................................................

....................................................... رزم در ساحل و دریا٤
 .......................................................
 .......................................................

خنثی سازی مین و تله   های ٥
انفجاری

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

....................................................... استحکامات و موانع6
 .......................................................
 .......................................................

ورزش   های رزمی  و دفاع 7
شخصی

 .......................................................
 .......................................................
 .......................................................
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پدافند غیر عامل منطقه ای و کشوری
دربارٔه اهمیت و ضرورت پدافند سایبری در مقابله با جنگ سایبری دشمنان تحقیق کنید. مهم ترین 

وظایف خود و دیگران را در این باره توضیح دهید.

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

108



پدافند محلی و بومی 
فرض کنید بیماری خاصی مانند تب عفونی، ناراحتی پوستی یا فلج اطفال در منطقٔه شما شایع شده 

است. نقش شما، خانواده و هم کالسی   هایتان در مواجهه و مقابله با این بیماری چیست؟

 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
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دوا
   

 

زلزلهٔ بم: ساعت 5/26 بامداد - 5 دی ماه 1382
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یک تجربه
صدای زوزٔه باد در خانه می پیچید و بدجوری بی خوابی به سرم زده بود. در کورسوی چراغ   خواب 
اتاقم، یک لحظه چشمم به لوستر کوچک سقفی افتاد که تکان می خورد. دلم لرزید، آب دهانم خشک 
شد و ترس از »زمین لرزه« مثل خوره به جانم افتاد. در یک لحظه لرزش شدید زمین شروع شد. از 
اتاقم به بیرون پریدم و فریاد زدم: فرار کنید؛ زلزله!... . از محله و خانه ها فریاد و سر و صدای عجیبی 
به گوش می رسید. خواهر و مادرم که با فریاد من از خواب پریده بودند، هراسان به حیاط خانه آمدند و 
پدرم دیر کرد! او را صدا زدیم و در همین حین صدای خراب شدن دیوارها و ریختن سقف خانه، ما 
را به عقب راند. لرزش ها که تمام شد، به سراغ پدر رفتیم او برادر کوچک ترم را بغل کرده و پناه گرفته 
بود. اما چون بدنش را محافظ برادرم ساخته بود، تکه های دیوار روی کمر و پاهایش افتاده و حسابی 
زخمی شده بود. پدر با لبخند مظلومانه ای بچه را تحویل مادرم داد و او را از زیر آوار بیرون آوردیم.

متأسفانه از لوازم کمک های اولیه چیزی در خانه نداشتیم و زخم بندی و بستن آتل را بلد نبودیم. 
با دردسر فراوان و کمک دیگران او را به بیمارستان رساندیم. در بیمارستان غوغایی برپا بود. 
پرستاری که به سراغ بابا آمد، از کارهای سرهم بندی ما ابراز رضایت کرد و از ما خواست در کار 

امداد و پرستاری به آنان کمک کنیم.
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کمک های اولیه
بروز  از  پس  که  است  فعالیت هایی  مجموعه 
افراد  جان  نجات  و  شرایط  کنترل  برای  حادثه 

می گیرد. انجام 

فعالیت )1(
کمک های اولیه شامل چه اقداماتی می شود؟ آیا شما تا به حال با فرد یا افراد مصدوم مواجه 

شده اید؟ چه اقدامی کرده اید؟
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................

از میان اقدام های اولیه امدادی کدام یک مهم تر است؟
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................

ادامه یک تجربه
در سالن آموزشی بیمارستان، نیروهای داوطلب با روپوش سفید برای آموزش فوری و اضطراری 
تأکید  آنها  عمل  و سرعت  دقت  بر  و  گفت  همه خوشامد  به  بیمارستان  رئیس  ابتدا  بودند.  جمع شده 
کرد. سپس میزان سواد، توانمندی ها و تسلط داوطلبان به امداد و کمک های اولیه ارزیابی شد. یکی 
از پزشکان به عنوان مدرس کمک های اولیه با استفاده از نمایش تصویری و ارائٔه کتابچه ای کوچک 

آموزش را آغاز کرد.
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مهم ترین اقدامات کمک های اولیه

عالئم حیاتی 
کنترل عالئم حیاتی و عوامل تهدید کنندٔه حیات شامل: 

تنفس، نبض، فشار خون و درجٔه حرارت می شود.
بنابراین ارزیابی اولیٔه مصدوم عبارت است از: 

1ــ ایجاد راه هوایی باز ) در دهان و بینی(
2ــ برقراری تنفس

3ــ جریان خون مناسب
4ــ درمان خون ریزی

فعالیت )2(
با کمک مربی و دانش آموزان دوره دیدٔه امداد و هالل احمر کنترل عالئم حیاتی را در 

کالس تمرین کنید.

درمان خون ریزی خارجی
استاد  پرسش  این  با  ما  آموزشی  کالس  بعدی  بخش 

شد: آغاز 
»آیا مصدوم خون ریزی شدید دارد؟« او ادامه داد:

در صورتی که پاسخ مثبت باشد، باید با فشار مستقیم 
)در  عضو  نگه داشتن  باال  یا  خون ریزی  محل  روی  بر 

کنیم: جلوگیری  خون ریزی  از  امکان(  صورت 
١ــ چند گاز استریل )یا چند تکه از یک پارچه تمیز( را 
روی محل خون ریزی بگذارید و با دست روی آن فشار دهید.
٢ــ اگر خون ریزی در قسمتی از بدن است که امکان 
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قرار دادن آن درسطحی باالتر از سطح بدن وجود دارد )مثالً خون ریزی در ساعد دست( هم زمان با 
فشار دادن محل خون ریزی، عضو خون ریزی کننده را بلند کنید و باال نگه دارید.

٣ــ در حالی که خون ریزی را با وارد کردن فشار کنترل می کنید، با یک باند دور محل خون ریزی 
را ببندید )البته نه آن قدر محکم که باعث قطع گردش خون شود.( 

نقاط فشار شریان ها در کنترل خون ریزی

A

GB

H

D

C

I

E J

F
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ادامۀ یک تجربه
آقای دکتر   با حوصله و دقت چند نفر دیگر را به جایگاه فراخواند و مراحل سه گانٔه فوق را به صورت 

عملی آموزش داد، سپس در گروه های دو نفری زخم بندی را تمرین کردیم. 
مادر در اواسط کالس سری به ما زد و خبر آرامش و راحتی پدر را داد. خیالم راحت شد و از 

خدای مهربان سپاسگزاری کردم.

بیشرت بدانید )1(

در صورت مواجهه با شخص زخمی:
1ــ سطح زخم را با سرِم شست وشو و گاز استریل تمیز کنید.

2ــ برش پوستی آویزان را در محل خودش قرار دهید.
3ــ سطح زخم را به وسیلٔه پانسمان به طور کامل بپوشانید.

پانسمان را از محل اولیه جابه جا نکنید )چون جابه جا کردن آن ممکن است دوباره  4ــ 
شود.( خون ریزی  باعث 

5ــ باندپیچی را وقتی انجام دهید که خون ریزی به وسیلٔه پانسمان، قبالً کنترل شده باشد.
6ــ باند را بیش از حد سفت یا شل نبندید.

7ــ نوک انگشتان دست ها و پاها را آزاد بگذارید.

1

6

2

5

3

4
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خون ریزی داخلی
این خون ریزی در داخل بدن اتفاق افتاده و قابل رؤیت نیست.

فعالیت )3( 
جدول زیر را با مراجعه به منابع معتبر و با مشورت مربی امداد تکمیل کنید.

عالئم و نشانه های عمومی خون ریزی داخلی

٢ــ درد و حساسیت در اثر فشار١ــ تهوع و استفراغ

٤ــ ٣ــ 

6ــ٥ــ

ـ7ــ ٨ـ 

در این مبحث استاد دو نکتٔه مهم را به ما تذکر داد:
1( احتمال مرگ ومیر در خون ریزی داخلی سه برابر خون ریزی خارجی است.

2( عالئم و نشانه های عمومی خون ریزی داخلی به صورت مجموعه ای است و هر یک به تنهایی 
نیست. نشانگر خون ریزی داخلی 
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ادامۀ یک تجربه
بدون  و  به صورت سرخود  تأکید کرد که هیچ گاه  استاد  و  انجام شد  پذیرایی مختصری در کالس 
مشورت دست به اقدام نزنیم و همواره با کادر بیمارستان و امدادگران هالل احمر ارتباط و همفکری 

داشته باشیم؛ زیرا جان انسان ها در میان است. 

شوک
به سلول ها شوک می گویند. خون ریزی  کافی  برای خون رسانی  به اختالل دستگاه گردش خون 

می شود. محسوب  شوک  علت  شایع ترین 

فعالیت )4(
جدول زیر را با مشورت با افراد آگاه و مراجعه به منابع معتبر تکمیل کنید: 

عالئم و نشانه های شوک:

ــــ بی قراری 

ــ ــ پلک های بسته و مردمک باز

ــــ

ــــ
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عالئم شوک در نوزاد بیهوشی

اضطراب

عدم رویتکم تحرکی
فشار خون پایین وریدهای گردنی

عرق سردنبض تند و نخی شکل

رنگ پریدگی



فعالیت )5(
1ــ از مربی امداد بخواهید دربارٔه عالئم و کمک های اولیه مربوط به صرع و غش و تفاوت 

آنها با عالئم شوک شما را راهنمایی کند.
2ــ کمک های اولیه مربوط به شوک را با نظارت مربی تمرین کنید.

درمان سوختگی های سطحی
1ــ کنترل عالئم حیاتی مصدوم.

2ــ محل سوختگی را به مدت 10 تا 20 دقیقه زیر آب سرد بگیرید.
3ــ از ترکاندن تاول ها خودداری کنید.

4ــ محل سوختگی را با گاز استریل پانسمان کنید.
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آسیب های اسکلتی )شکستگی، دررفتگی و پیچ خوردگی(:

1ــ اگر آسیب یا عالمت واضحی وجود ندارد، ولی مصدوم از درد شکایت دارد، همیشه بنا را 
بر  وجود شدیدترین آسیب اسکلتی یعنی شکستگی بگذارید و اقدامات الزم را انجام دهید.

2ــ هنگام شکستگی در صورتی که عضو آسیب دیده خون ریزی نداشت، فقط آتل ببندید.
3ــ از اقدام برای جا انداختن موارد شکستگی یا دررفتگی به شدت پرهیز کنید.

فعالیت )6(
آتل بندی را با نظارت مربی در کالس انجام دهید.

ادامه یک تجربه
بودم که محل حضور  پزشک شده ام! در همین حال وهوا  به یک  تبدیل  کم کم احساس می کردم 
داد که  به خود اختصاص  را  تعداد داوطلبان  بیشترین  بیمارستان  اورژانس  ما اعالم شد.  از  هر  یک 
من هم یکی از آنها بودم. تعدادی از افراد با آمبوالنس ها همراه شدند و دیگران در بخش های دیگر 

کردند. فعالیت  به  شروع  بیمارستان 
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تلفن امداد هالل احمر  112 
تلفن اورژانس  115

تلفن آتش نشانی  125  

چند بار با اجازٔه مدیر به پدرم سر زدم که خوشبختانه وضعیت مناسبی داشت و پس از یک عمل 
جراحی موفق در بخش ارتوپدی بستری شده بود.

اورژانس بسیار شلوغ و تخت ها پُر از مصدوم بود. چندین بیمار نیز در اتاق های اداری و راهروها 
تحت نظر بودند و بخش های بیمارستان جا نداشت.

ما در طول سه روز با امدادگران هالل احمر و بیمارستان همکاری کردیم. خواهش می کنم قبل از 
بروز این گونه حوادث، کالس های آموزشی هالل احمر را بگذرانید.ف
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فعالیت )7(
با توجه به حوادث و سوانح محل زندگی شما، یکی از موارد زیر را انتخاب کنید. کمک های 

اولیه و  راه های امداد مربوط به آن را بنویسید:
مسمومیت ها، گزش ها و گازگرفتگی، خفگی و غرق شدگی، سرمازدگی و گرمازدگی،  سیل، 

زمین لرزه و تصادفات .....................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................

اطفای حریق
برای ایجاد آتش سه عامل اکسیژن، مادٔه سوختنی و حرارت الزم است. بنابراین برای جلوگیری 

از گسترش آتش سوزی باید یکی از این عوامل را حذف کنید.

یژن
اکس ت

حرار

مواد سوختنی
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اقدام در صورت آتش سوزی
در  و  تلفن 125(  )شماره  آتش نشانی:  بالفاصله  بنابراین  می شود؛  گسترده  سریع  خیلی  آتش  1ــ 

کنید. خبر  را   )115 تلفن  )شماره  اورژانس:  مصدوم  وجود  صورت 
2ــ ظرف مشتعل را حرکت ندهید. شعله را با شن، نمک، پتوی نمناک یا با پوشش های دیگر خفه کنید.
3ــ سعی کنید افراد را از ساختمان بیرون ببرید و به هیچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشوید.

4ــ دستمالی را خیس کنید و آن را جلوی بینی و دهان خود بگیرید.
5  ــ اگر لباس شما آتش گرفت، توقف کنید و روی زمین غلت بخورید تا آتش خاموش شود. 

جدول انواع آتش سوزیبیشرت بدانید )2(

محتوی خاموش کنندهجنس ماده سوختنینام سری

Aآب، کف و پودرجامدات
Bکف و پودرمایعات
Cپودرگاز
Dپودرفلزات
Eو پودرالکتریسیته COگاز ٢

فعالیت )8(
مبحث اطفای حریق را با حضور مربی درس یا مأمور خبرٔه آتش نشانی در محل مناسب تمرین کنید.

انبرک فشار و تخلیه

ضامن
نشان دهندۀ خالی و ُپر 
بودن دستگاه

محتوی پودر 
خشک شیمیایی

شیلنگ تخلیه

خاموش کننده با پودر و گاز 
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منابع برای مطالعۀ بیشتر 
١ـ مرادپیری هادی و دیگران، آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس، بنیاد حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس، تهران، ١٣9٢.
٢ـ شیرعلی نیا جعفر، دایرة المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق، نشر سایان، تهران، 
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فرهنگ اسالمی، تهران ١٣٨٥.
7ـ دفاع هوشمند در اندیشه های دفاعی امام خامنه ای )مدظله(، سازمان عقیدتی سیاسی 

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ١٣9٣.
معاونت  سپاه،  ستاد  و  فرماندهی  دانشکدٔه  نظامی،  اطالعات  )مترجم(،  پیروز  ایزدی   ٨ ـ 

تحقیق و پژوهش، تهران، ١٣79.
9ـ درودیان محمد، تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق، انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات 

دفاع مقدس، تهران، ١٣9٥.
١٠ـ درویشی فرهاد، جنگ ایران و عراق؛ پرسش ها و پاسخ ها، مرکز اسناد دفاع مقدس، 

تهران، ١٣٨9.
١١ـ محمد نائینی علی، اصول و مبانی جنگ نرم، نشر ساقی، تهران، ١٣9١.

١٢ـ احمدی مجتبی و دیگران، از تهاجم فرهنگی تا جنگ نرم، معاونت فرهنگی اجتماعی 
سازمان بسیج مستضعفین، تهران، ١٣٨٨.

١٣ـ نوروزی محمدتقی، فرهنگ دفاعی ـ امنیتی، مرکز مطالعات و پژوهش های مدیریت، 
انتشارات سنا، ١٣٨٥.
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١٤ـ قهرمانی شهاب، فرهنگ نامٔه مصور علوم دفاعی، انتشارات مدرسه، تهران، ١٣9٤.
١٥ـ فصل نامٔه فرهنگ پایداری، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، تهران، 

.١٣٨٨
تهران،  مقدس،  دفاع  معارف  و  علوم  پژوهشگاه  مقدس،  دفاع  مطالعات  فصل نامٔه  ١6ـ 
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١7ـ فصل نامٔه مطالعات دفاعی و امنیتی، دانشکدهٔ فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی، ١٣٨٣.
١٨ـ  کفاش حمیدرضا و  حمیدزاده غالمرضا، آشنایی با پدافند غیرعامل، انتشارات مدرسه، 

تهران، ١٣9٠.
١9ـ فردرو محسن، دیدگاه های نظری دفاع غیرعامل، انتشارات عباسی، تهران، ١٣٨٨.

وزارت  غیرعامل  پدافند  کمیتٔه  غیرعامل،  پدافند  شیوه های  و  اصول  مبانی،  ٢٠ـ 
.١٣٨٨ تهران،  مدرسه،  انتشارات  آموزش و پرورش، 

٢١ـ اساسنامه و سند راهبردی سازمان پدافند غیرعامل، سازمان پدافند غیرعامل کشور، 
.١٣9٥

ایران،  اسالمی  جمهوری  احمر  هالل  جمعیت  امداد(،  )آموزش  اولیه  کمک های  ٢٢ـ 
.١٣9٠

انفرادی، معاونت آموزش و مقاومت مردمی سازمان بسیج  ٢٣ـ  سلطانیان مجتبی، رزم 
مستضعفین، تهران، ١٣9٤.

سازمان  مردمی  مقاومت  و  آموزش  معاونت  جنگ افزارشناسی،  مجتبی،  سلطانیان  ٢٤ـ 
بسیج مستضعفین، تهران، ١٣9٤.

٢٥ـ  زبیداقی کاظم و دیگران، عملیات دفاع از کوی و برزن، معاونت آموزش و مقاومت 
مردمی سازمان بسیج مستضعفین، تهران، ١٣9٤.

انفجارات، معاونت آموزش و مقاومت مردمی سازمان  ٢6ـ سلطانیان مجتبی، تخریب و 
بسیج مستضعفین، تهران، ١٣9٤.

شهرستان  انتشارات  داشت،  دوست  مادرم  که  ریحان هایی  اکبر،  سید  جعفری  میر  27ـ 
ادب، 1394
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/http: rcs.irجمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 

/http://dsrc.ir پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 

/http://www.bonyaddefa.com بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس

http:// www.beest.irپورتال جامع سازمان بسیج دانش آموزی

/http:// paydarymelli.ir سازمان پدافند غیرعامل کشور

http: //farsi.khamenei.ir/           )دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اللّه العظمی سیدعلی خامنه ای )مدظله العالی

http://defence=dept.talif. sch.irگروه درسی آمادگی دفاعیـ  دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

http://defaee>gam2medu.ir دبیرخانه راهبری کشوری آمادگی دفاعی

/http: // rahianenoor.com ستاد مرکزی راهیان نور کشور

/www. tebyan.net مؤسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان



علی صیاد شیرازی در سال 1323 در شهرستان »درگز« استان خراسان رضوی به دنیا آمد.
وی دارای تحصیالت دانشگاهی، برخوردار از دانش نظامی برجسته و مهارت های رزمی و 

از فرماندهان ارشد ارتش جمهوری اسالمی ایران بود.
صیادشیرازی در دوران هشت سالۀ دفاع مقدس از خود رشادت های فراوانی به یادگار گذاشت 

و در عملیات های مهمی همچون بیت المقدس )آزادسازی خرمشهر( نقش بسیار مؤثری ایفا کرد.
پذیرش قطعنامۀ 598 شورای  از  به خاک کشورمان که پس  تهاجم منافقین  او در سرکوبی 

امنیت سازمان ملل رخ داد، نقش تعیین کننده ای داشت.
سرانجام در 21 فروردین سال 1378 هنگام خروج از منزل، توسط عناصر تروریست منافقین 

موسوم به سازمان مجاهدین خلق به شهادت رسید و روح بزرگش به ملکوت اعلٰی پیوست.

سپهبد شهید علی صیاد شیرازی 



talif@talif.sch.ir

Email
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