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 باسمه تعالی

 جزوه آمادگی دفاعی

 هفتماول تا پایان درس ازدرس 

 )نعمتان مجهولتان ، الصّحة و االمان (

 درس اول: امنیت 

امنیت از مهم ترین نیازهای فطری و ضروری انسان است. یکی از مهم ترین دالیلی هم که باعث 

 امنیت بوده است.پیدایش سکونت گاه ها و شهرها شده، نیاز مشترک انسان ها به 

                                                در ساده ترین تعریف، امنیت یعنی دور بودن از خطراتی که علیه منافع مادی 

 ما وجود دارد . (…دین، فرهنگ، اعتقادات و )و ارزش های معنوی (…جان، مال، سرزمین و )

 مفهوم تهدید 

 .وضعیتی است که امنیت  ما را به خطر می اندازددر ساده ترین تعریف، تهدید 

تهدید از جنبه های مختلف قابل مطالعه است. برخی از  تهدیدات طبیعی هستند، مانند زلزله، سیل ،طوفان 

 و برخی منشأ انسانی دارند که خود دو نوع است. تهدید سخت و تهدید نرم .… و

ند، در این حالت می گوییم تهدید از نوع اگر کشوری، کشور دیگر را تهدید به حمله نظامی ک

سخت است. اما اگر ارزش ها، باورها و اعتقادات یک جامعه هدف قرار گیرند ،می گوییم تهدید از 

تهدیدات نرم با این هدف صورت می گیرند که یک ملت از ارزش های خود دست بردارد و به  نوع نرم است.

 ارزش های دیگران تمایل پیدا کند.

 .هدف تهدید از بین بردن امنیت استاکنون متوجه شدید که تهدید در مقابل امنیت قرار دارد، زیرا 

اعتقادات و افکار دیگران به منظور تسلیم کردن آنها در  ،ثیر گذاشتن بر ارادهدر واقع تهدید برای تأ

همٔه تهدیدها از یک نوع و یک جنس نیستند بلکه می توانند ابعاد  برابر خواست تهدیدکنندگان است.

 گوناگونی داشته باشند.

امروزه در دنیا کشورهای استعمارگر و زیاده خواهی هستند که برای انجام دادن یا انجام ندادن برخی فعالیت 

ه برای جلوگیری از فعالیت ها، کشورهای دیگر را تهدید می کنند، نمونٔه بارز آن نظام سلطه گر آمریکاست ک

 تهدید می کند .… های صلح آمیز هسته ای، کشور ما را به حملٔه نظامی، تحریم اقتصادی و 

 درس دوم : تهاجم 

تهاجم به معنای شبیخون، هجوم و حملۀ یک کشور به کشوری دیگر به منظور اشغال و سلطه 

 معموالً قبل از آنکه تهاجمی صورت بگیرد، بر سرزمین است.

کشور تهدید کننده سعی می کند، با ایجاد ترس میزان توان و آمادگی دفاعی آن کشور را آزمایش کند. اگر 

این کشور در آمادگی کامل نبود، آن وقت تهاجم آغاز می شود. البته ممکن است قبل از تهاجم دست به 

. به هرگونه آمادگی در مقابل کارهای دیگری مانند تحریم بزند. گاهی نیز بدون تهدید تهاجم انجام می شود

 .گفته می شود«آمادگی دفاعی »تهاجم 

انجام شود. در تهاجم نظامی، دشمن با ابزارهای مادی  نظامی و فرهنگیتهاجم ممکن است به دو شکل 

مانند هواپیما، تانک و سرباز به قصد اشغال یک کشور اقدام به حمله نظامی می کند، که نمونٔه آن تهاجم 

 است. صدام به کشور ما و جنگ تحمیلی هشت ساله رژیم بعثی
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اما در تهاجم فرهنگی، دشمن با ابزارهای غیرنظامی دست به حمله می زند. ابزار دشمن در این شکل از 

 تهاجم، ابزار و وسایل فرهنگی است .

در تهاجم نظامی، یکی از اهداف، اشغال سرزمین و خاک موردنظر است. در تهاجم فرهنگی، 

تهاجم  تغییر ارزش ها و باورهای دینی مردم ،هدف اصلی دشمن است.وهن و اعتقاذات اشغال ذ

 از تهاجم نظامی است.  تر فرهنگی از جهات مختلف خطرناک

بنابراین در تعریف  تهاجم نظامی یا تهاجم سخت یک کشور علیه کشور دیگر منجر به جنگ می شود؛

 که بین دو یا چند اجتماع مستقل اتفاق می افتد.جنگ می توان گفت: نبرد خشن و مسلحانه ای است 

جنگ امر خوشایندی نیست و عموم انسان های عاقل آن را دوست ندارند و مخالف وقوع جنگ هستند؛ زیرا 

می دانند افراد زیادی در جنگ کشته می شوند و آسیب های فراوانی به امکانات و ثروت های مادی و 

 معنوی هر دو طرف وارد می شود.

اع از سرزمین و اعتقادات زمینٔه بروز دالوری جوانان را فراهم می سازد و باعث گسترش اخالق جوانمردانه دف

 وری و از خود گذشتگی مردم می شود، تقویت روحیٔه سلحش

 

معموالً در هر جنگی، بهترین و با انگیزه ترین افرد از سرزمین شان تا پای جان دفاع می کنند و تبدیل به 

 ملت خود می شوند.قهرمانان 

هر ملتی براساس فطرت ذاتی خود و با بهره مندی از تفکر و ارادٔه خویش در مقابل تهاجم بیگانگان 

ایستادگی و مقاومت می کند، زیرا حفظ عزت و سربلندی و رسیدن به کمال بدون مقاومت در برابر تجاوزگران 

 به دست نمی آید .

کرد صومعه  یۀ بعضی دیگر دفع نملیرا به وسم از مردبعضی خداوند اگر : مکری دفاع در قرآناهمیت 

 سیار برده می شود، ویران می شد.ها بآن در که نام خدامساجدی ، کنیسه ها و کلیساها،ها

در ساده ترین تعریف، دفاع به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انسان برای حفظ و 

ر خطراتی که او را تهدید می کند، انجام می خود در براب… حراست از حیات، اعتقادات، سرزمین و

 دهد.

شما دانش آموزان که آینده سازان عزیز میهن ما هستید، می دانید که ادامٔه حیات هر ملتی به توانایی و 

ارادٔه آن ملت در دفاع از کشورشان بستگی دارد؛ همان طور که در تهاجم وحشیانٔه صدام به ایران اسالمی، 

خود دفاع کردند و تجاوزگران را با … پاخاستند و قهرمانانه از سرزمین، شرف، ناموس، اعتقادات ومردم ما به 

 ذلت و خواری از کشور بیرون راندند.

 انقالب اسالمی درس سوم :

انقالب اسالمی ایران به معنای قیام و ارادۀ مردم مسلمان و با ایمان ما برای سرنگونی 

 و عدالت براساس مکتب انسان ساز اسالم است.حکومت ستم شاهی و برقراری حق 

انقالب اسالمی ایران در حقیقت ریشه در اعتقاد مردم به اسالم و پیروی آنها از پیامبر اسالم 

 )ص( و ائمه اطهار)ع( دارد. 

مردم با ایماِن میهن ما، سعادت دنیا و آخرت خود را در دوستی پیامبر و اهل بیت آن حضرت می دانند و به 

و تمامی امامان برای آنها الگو و سرمشق زندگی است  )ص(همین جهت رفتار و گفتار رسول گرامی اسالم 
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وخته اند و نمی توانند در مقابل و قیام عاشورا آم )ع(.ملّت ما درس عزت و آزادگی را از مکتب امام حسین 

 ظلم و ستم و بی عدالتی و اهانت به اعتقادات دینی خود ساکت بمانند.

آغاز شده  1431که از سال )ره(،قیام بزرگ مردم با ایمان و غیور ایران به رهبری امام خمینی 

سال بسیار گسترده شد. شاه و حکومتش که از حمایت قدرت های خارجی برخوردار بودند،  51پس از  بود،

و از … « از کشته ها پشته ساختند»به جای توبه و بازگشت به دامان ملت، به روی مردم آتش گشودند و 

 فرا رسید. 1431بهمن  22 خون جوانان وطن الله دمید و بهار انقالب اسالمی در سرمای

 

  دستاوردهای انقالب اسالمی نتایج و

هر باغی محصوالتی دارد. شهدای انقالب اسالمی که با خون خویش نهال اسالم و انقالب را آبیاری 

با  1431فروردین  12روز مردم قهرمان ایران در .ارمغان آورد کردند، آثار و محصوالت ارزنده ای را به

  به رسمیت شناختند .خود جمهوری اسالمی ایران را درصدی  2/81رأی قاطع 

 حفظ و تداوم انقالب اسالمی

و مقام معظم رهبری؛ بارها سفارش کرده اند که حفظ و دفاع از انقالب اسالمی مهم تر از  )ره(امام راحل 

 پیروزی آن است.

دشمنان قسم خوردٔه این نظام مقدس، پس از توطئه های فراوان مانند کودتا، تحمیل جنگ هشت ساله 

 تهاجم فرهنگی و تحریم های اقتصادی دست از تالش برای نابودی انقالب ما برنداشته اند .به ایران، 

راه حفظ و ادامۀ انقالب ما، همان رمز  در حال حاضر خطرناک ترین روش دشمن تهاجم فرهنگی است.

است که در پرتو بصیرت و « ایمان به خدا، وحدت مردم و پیروی از رهبری»پیروزی آن یعنی: 

 ری حاصل می شود.هوشیا

 داده است: وعده چنینخود  بندگانقرآن کریم به  قصص،از سورٔه  1در آیٔه خداوند

ا پیشوایان مردم گردانیم و وارثان زمین ن رآنا نهاده ومنت  روی زمین تا بر مستضعفان اراده کردیمو ما »

 «نیم.ک

 درس چهارم : بسیج 

والیت، دفاع مقدس، ایثار و شهادت رابطٔه ناگسستنی دارد. کلمٔه بسیج با انقالب اسالمی، امام خمینی، 
 این رابطه باعث شده که بسیج همواره حافظ و نگهبان  ارزشها و دستاوردهای انقالب اسالمی باشد .

 چگونگی تشکیل بسیج 

 های سیاسی یکی از عوامل مهم پیروزی و استمرار انقالب اسالمی، حضور با انگیزٔه مردم در تمام  صحنه

جانبٔه دشمنان علیه جمهوری  های  همه و اجتماعی جامعه است. با پیروزی انقالب اسالمی  توطئه

 اسالمی ایران شروع شد.

در چنین شرایطی تنها عاملی که می توانست مانع موفقیت دشمنان شود، حضور مستمر و سازماندهی 

دیده، همچون سدی محکم فداکار و آموزش  شدٔه مردم بود؛ زیرا حضور  انسانهای مؤمن، انقالبی، با انگیزه،

 گران، مانع تحقق اهداف آنها می شود . وطئهدر برابر ت

 را صادر فرمودند. . میلیونی بسیج دستور تشکیل ارتش  بیست 5511آذر  1در تاریخ امام خمینی 
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 اند از: رت دانش آموزی عبا بسیج رنامه هایبو ازوظایف برخی

 آگاهی سیاسی دانش آموزانــ تقویت اعتقادات دینی و 5

 ــ تربیت دانش آموزانی منطبق با الگوهای دینی2

 …ــ مشارکت دانش آموزان در زمینه های فرهنگی، سیاسی، سازندگی و5

 آموزان و تشکیل انجمن های علمی و ادبی  دانش ــ تقویت توان علمی4  

 بانشاط .شی و برگزاری اردوهای متنوع و های مختلف ورز رشته ــ آموزش 1 

 

 فعالیت های بسیج 

 فعالیت های علمی و پژوهشی  -5

 فعالیت های فرهنگی و هنری  -2

 فعالیت های سیاسی  -5

 فعالیت های سازندگی و امداد رسانی  -4

 فعالیت های ورزشی  -1

 

با سقوط نظام شاهنشاهی، سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران براساس حمایت از 

. برای ابر  قدرتها قابل تحمل نبود مظلومان و مسلمانان و مخالفت با قدرت های ستمگر شکل گرفت

که ایران اسالمی در جهت مخالفت با منافع ناحق آنها عمل کند. این عوامل باعث شد که بالفاصله پس از 

ارها و عناوین فریبنده در پیروزی انقالب اسالمی ، گروهکهای ضدانقالب با حمایت و تحریک بیگانگان و با شع

 جهت خواست و منافع دشمنان فعالیت کنند .

ترور  شخصیتهای برجسته و انقالبی، تحریک  قومیتها برای خودمختاری، فعالیت مسلحانٔه  

بخشی از حوادثی بود که به … گروههای ضدانقالب در برخی از شهرها و مناطق مرزی کشور و

ولی تمامی آنها با رهبری هوشمندانٔه امام خمینی و  صورت گرفت؛ منظور از بین بردن انقالب اسالمی

 مقاومت و پایداری مردم ایران با شکست مواجه شد .

برخی از شهدای ترور : شهید بهشتی ،شهید رجایی ،شهید صیاد شیرازی ،شهید علی 

 محمدی ، شهید احمدی روشن و ...

 

 درس پنجم : دوران دفاع مقدس 

 

دام که وقوع انقالب اسالمی در ایران را به ضرر حکومت دیکتاتوری خود می دانست، در چنین شرایطی ص

و تجاوز سراسری خود را در طول بیش از تهاجم با تحریک و حمایت قدرت های سلطه گر، 

 کیلومتر از مرزهای جنوب و غرب سرزمین ما آغاز کرد.1211

داشت، گمان می کرد که در مدت یک هفته با صدام با ارتش مجهزی که فرماندهی آن را خودش بر عهده 

 اِشغال میهن ما بخشی از این سرزمین را به کشور عراق ملحق خواهد کرد.

بخش وسیعی از مناطق جنوب و  38شهریور  41ارتش صدام در تهاجم نظامی به کشور ما در 

ان ، ازجمله شهرهای : قصرشیرین ، نفت شهر ،مهررب ایران را به اشغال خود درآورد. غ

 سومار،موسیان ،دهلران ،بستان ، هویزه ،خرمشهر و آبادان 

 



5 
 

در چنین وضعیتی امام خمینی به عنوان فرماندٔه کل قوا به نیروهای مسلح ایران دستور شکسته شدن 

در مهر محاصرٔه آبادان را صادر کردند. با این پیام نیروهای رزمندٔه ارتش و سپاه به همراه رزمندگان بسیجی 

 .برخی از مناطق اشغال شده را آزاد کردند  «االئمه ثامن »در عملیاتی به نام  1431ماه 

این عملیات خودباوری و اعتماد به نفس فرماندهان و رزمندگان را افزایش داد و باعث شد تا نیروهای 

کشورمان را رزمنده با ایمان و توکل بر خدا در چند عملیات متوالی،  بخشهای دیگری از مناطق اشغال شدٔه 

 از متجاوزان پس بگیرند .

 آزادسازی خرمشهر

پس از آزاد شدن مناطقی از خوزستان توسط رزمندگان ارتش ،سپاه و نیروهـای بسیجی کـه بـا هدایت و  

نفر از 51111رهبری امام خمینی انجام شد؛ ارتش صدام با دادن تلفات زیاد و به اسارت درآمدن بیش از 

خـرمشهر قـهـرمـان آزاد  1431سوم خـرداد ماه سال نیروهایش درهم شکست. سرانجام در تاریخ 

و پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران بار دیگر بر فراز گلدسته های مسجد جامع این شهر بــه اهتزاز  شد

ع میهن در طـی  درآمد. پس از شکسته شدن محاصرٔه آبـادان و آزادسازی خرمشهر، رزمندگــان شجا

عملیاتهـای متعددی بخش هــای دیگـری از مناطق اشغال شدٔه کشورمـان را از متجاوزین پس گرفتند و به 

 تعقیب آنان نیز پرداختند.

سرانجام به پیشنهاد سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس، جمهوری اسالمی ایران آمادگی خود را 

 381قطعنامه شمارٔه  با پذیرش 1431رنهایت در مرداد ماه سال و دبرای پذیرش قطعنامه اعالم کرد 

 ، جنگ هشت ساله به پایان رسید .توسط ایران و عراق

 

 در جنگ تحمیلی، ما خود را پیروز این میدان می دانیم؛ زیرا دشمن به اهداف زیر نرسید: 

 ــ ساقط کردن نظام جمهوری اسالمی ایران.5

 ــ جداکردن خوزستان از کشور.2

 ــ حاکمیت بر اروندرود.5

 .ــ گرفتن حتی یک وجب از خاک میهن مان4

 

می دانیم، زیرا مردم به خاطر اهداف « دفاع مقدس»ما دوران هشت سالۀ جنگ تحمیلی را 

 زیر از کشور دفاع کردند:

 ــ دفاع برای حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور 5

 فرمان خداوندــ استقامت در برابر ظالمین برای اطاعت از 2

 ــ مقاومت به منظور حفظ دین ، قرآن و انقالب اسالمی  5

 ــ ایستادگی برای دفع تجاوز دشمن و رسیدن به صلح و امنیت4
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 دستاوردهای داخلی هشت سال دفاع مقدس
 

  خودباوریــ اعتماد به نفس و 

 ــ تولد تفکر بسیجی

 پیشرفت در صنایع دفاعی کشور -

 یتجـارب نظامـ ــ کسب

 

 ـ ترویج فرهنگ ایثار و شهادتـ
 

 قش آفرینی مساجد در دفاع از میهنــ ن
 
 

 و زنان قهرمان  مردان مبارزدرس ششم : 

اند که تعدادی از آنها به دلیل شرایط حاکم بر جامعٔه  در طول تاریخ بشر،  انسانهای موحد بسیاری  بوده

 کردند و تعدادی نیز، که معموالً در اقلیت بودند، سعی  می میخود ،یکتاپرستی خویش را به کلی پنهان  

کردند تا پرستش خدای یگانه را در میان خویشان و اطرافیان خود تبلیغ کنند. آنها برای تبلیغ اعتقاداتشان 

 گاهی جان خود را نیز ایثار  میکردند، اما حاضر نبودند از اعتقادات خود دست بردارند .

 بتدیگری از مبارزه با ظلم و جهل وپیامبر اسالم و آخرین فرستادٔه الهی، دوران  )ص(با ظهور حضرت محمد

پرستی و تبلیغ پرستش خداوند یکتا آغاز شد. اصحاب و پیروان آن حضرت نیز به تناسب شرایط و موقعیتشان 

ین مردان ازجمله ا.کردند تا با حرکت در این مسیر الگوهای مناسبی برای سایر مردم باشند  سعی  می

 مبارزدر صدر اسالم عمار یاسر ،سلمان فارسی و مالک اشتر را می توان نام برد . 

مردان تالشگر، مبارز و میهن دوست در طول تاریخ کهن سرزمین ما کم نبوده اند؛ اما پس از استقبال از دین 

فرهنگ اسالمی و اسالم و پذیرش آن توسط مردم ایران، وجود مردانی که برای پیشرفت کشور، ترویج 

 کردند، شدت و قوت بیشتری یافت. این مردان از میان تمام اقشار مردم  بوده سربلندی مردم تالش  می

  هدفشان سعادتمندی ملت ایران بوده است .اند

در دوران معاصر روحانیان ، عالمان و دانشمندان، شاعران و نویسندگان، مجاهدان و آزادی خواهان ،سربـازان 

الدین  در این مجموعه حضور داشتـه اند.  بـزرگ  مردانـی همچون میرزای شیرازی ، سیدجمال …میهن و 

…   ،رئیس علی دلواری ،میرزا کوچک خان جنگلی و آیت اله مدرستارخان ،باقرخان ،امیرکبیراسدآبادی ، س

شور از نامهایی هستند که همگـی برای آبادانی و سرافرازی میهن، گسترش دین و عدالت،رهایی ک

 مستبدان داخلی و استقالل ایران در مقابل نفوذ و دخالت بیگانگان تالش فراوان نموده اند .

در دوران ستم شاهی نیز انسان های  آزادهای که در مقابل دین ستیزی و ظلم و ستم حاکمان پهلوی 

در راه خدا را انتخاب ایستادند، بسیار بوده اند.آنها رنج و سختی دوران مبارزه، زندان، شکنجه و شهادت 

کردند تا ثابت کنند که دین خواهی مردم و حفظ استقالل ایران اسالمی چراغ روشنی است که هرگز 

از این دسته … . شهید نواب صفوی، شهید سیدعلی اندرزگو، شهید رجایی و خاموش نخواهد شد

 مردان مؤمن و مبارز میهن ما هستند .

دورانی که کشور ما مورد تهاجم وحشیانه دشمن قرار گرفت ،همٔه پس از پیروزی انقالب اسالمی و در 

 مردم در مقابل این هجوم صدام ایستادند تا دین و استقالل کشور ما پابرجا بماند .



7 
 

 

 زنان قهرمان

یکی از وظایف مهم و اساسی زنان، تربیت فرزندانی است که زنان و مردان آیندٔه جامعه را تشکیل می دهند. 

و رشد و پیشرفت کشورشان نقش داشته م کسانی که در هدایت و راهنمایی سایر انسان ها و در واقع تما

 ایثارگری کرده اند، تربیت شدگان دامان مادران دلسوز و پاک دامن بوده اند.

در عصر حاضر، برخی از زنان عالوه بر اینکه در خانه به عنوان همسر و مادر نقش اساسی در رشد خانواده 

 پای مردان مشغول فعالیت اند. زندان دارند، در جامعه نیز همو تربیت فر

حولی بزرگ در جامعٔه خود شده در طول تاریخ کم نبوده اند زنانی که در شرایط سخت، با تدبیر خود، باعث ت

زنان در دفاع مقدس نقش اساسی داشته واز راه های مختلف در دفاع از اسالم و انقالب اسالمی .اند

 اند:مشارکت کرده 

 رساندن وسایل و ادوات جنگی به رزمندگانــ 

از جبهه و مراقبت  جروحان جنگ و انتقال آنها به پشتــ درمان م

 آنان

 ــ خارج کردن شهدا از منطقٔه نبرد به پشت جبهه

 ــ رساندن آب و مواد غذایی به رزمندگان

 ــ تهیه و تدارک دارو، لباس و سایر امکانات مورد نیاز رزمندگان

 ردمستقیم با دشمن در صورت نیازشرکت در نب ــ

حضرت خدیجه )س( ، حضرت فاطمه سه تن از زنان تاثیر گذار در تاریخ زندگی انسان ها عبارتند از : 

 )س( و حضرت زینب )س(

که پس از چند سال تحمل سختی و شکنجه در زندان های رژیم شاه به خارج از زنان مبارز در دوران معاصر

مجموعه خاطرات خانم حدیدچی  زنی از تبار الوندکتاب می باشد . مرضیه حدیدچی) دباغ(خانم  رفت،

 می باشد .

 باشد. خاطرات سیده زهرا حسینی دختر رزمنده ساکن خرمشهر می داکتاب 

را نام برد . زندگی نامه این شهید در  شهید مریم فرهانیاناززنان شهید دوران دفاع مقدس می توان 

 نوشته شده است .< دختری کنارشط>کتابی به نام 

 

 درس هفتم : پدافند غیر عامل 

 محل پناه گرفتن انسان های اولیه در برابر هجوم حیوانات وحشی و دشمنان: 

 باالی درختان و دیگر پناهگاهها  -2پناه بردن به غارها     -5

ایجاد خندق در اطراف شهرها و ایجاد قلعه و دروازهای مستحکم برای پیشگیری از حمالت 

 غافلگیرانه دشمن از شیوه های رایج دفاع در زمان قدیم بود . 

 قلعه فلک االفالک در خرم آباد از اماکن مستحکم در دوران قدیم بود . 
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 حفر خندق در جنگ احزاب )خندق ( در زمان پیامبر )ص( نمونه ی دیگر آن می باشد . 

ایران در طول تاریخ به دلیل ویژگی های جغرافیایی،اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و قرار گرفتن در منطقه 

رار خاور میانه و بهره مندی از ذخایر گاز طبیعی همواره در معرض حوادث طبیعی و غیر طبیعی زیادی ق

 داشته ،در نتیجه خسارات مالی و جانی زیادی در این راه به کشور وارد شد . 

 

 دفاع )پدافند( عامل 

مقابله و مبارزه مستقیم و استفاده از تجهیزلت جنگی به منظور دفع حمالت و اقدامات جنگی دشمن 

 پدافند عامل نامیده می شود . دفاع عامل یا مستقیم مخصوص دوران جنگ است . 

 فاع ) پدافند ( غیر عامل د

شامل: مجموعه اقداماتی است که بدون استفاده از تجهیزات جنگی می توان انجام داد  دفاع غیر عامل

تا از وارد شدن تلفات جانی به افراد و زیان اقتصادی به مراکز و تاسیسات حیاتی و مهم کشور جلوگیری 

 کرد یا به حداقل رساند . 

 اصول پدافند غیر عامل 

 استتار  -1

 اختفاء -2

 پراکندگی  -4

 فریب  -3

 مکان یابی  -3

 مانند: احداث پناهگاه مقاوم سازی و استحکامات  -3

استتار یعنی هم رنگ کردن و هم شکل کردن تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی که با محیط اطراف -5

 است، به گونه ای که شناسایی آن برای دشمن بسیار دشوار و تا حدی غیر ممکن باشد . 

 مانند استفاده از بادگیر سفید در محیط برفی 

 برای استتار از وسایلی مانند : رنگ ، تور ، شاخ و برگ درختان و ... استفاده می شود . 

به اقداماتی گفته می شود که از قرار گرفتن تاسیسات ، تجهیزات و نفرات در اختفاء یا پنهان کاری  -2

 . دید مستقیم دشمن جلوگیری به عمل می آورد 

مانند : پنهان کردن هواپیماهای جنگی در تونل ، پنهان شدن پیامبر بزگوار اسالم در غار در هنگام هجرت 

 از مکه به مدینه 

 روش های اختفاء عبارت است از : 

 الف( استفاده از عوارض زمین 

 ب( عادی و غیر مهم جلوه دادن تاسیسات مهم 

 مسکونی برای دانشمندان هسته ای .پراکندگی  مانند عدم ساخت مجتمع های  -5

فریب یعنی انجام کارهایی که فکر و دید دشمن را از اهداف اصلی و مهم به سوی اهداف فرعی و  -4

 غیر اصلی و کم اهمیت منحرف نماید . مانند: نصب نمونک ) ماکت( جنگی در جاهای مختلف  



9 
 

 اصول پدافند غیر عامل رعایت فایده های 

، حفظ مراکز و تاسسیات مهم کشور و کاهش احتمال تهاجم افزایش قدرت دفاعی کشور 

 دشمن به کشور 

 سخنان مقام معظم رهبری

امنیت برای یک ملت جزو اساسی ترین نیازهاست . اگر امنیت بود ،پیشرفت به وجود می آید -1

 ،علم رشد می کند و ....

 فداکاری باید کرد .عاشورا درس می دهد که برای حفظ دین -2

 .دفاع جزیی از هویت یک ملت زنده است-4

 

 سخنان امام خمینی )ره(

هر انسان مخلص و متعهدی که آمادگی دفاعی را الزمه حیات جامعه اسالمی بداند در نزد خدا 

 آبرو دارد .

 

 امروز ما در حال دفاع هستیم و دفاع از کشور یکی از عبادات بزرگ است .

 

خون خود اسالم را زنده کرد . شما هم با تبعیت از او انقالب و اسالم را ضمانت امام حسین با 

 نمایید .

 

بسیج مدرسه عشق ،مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های 

 رفیع آن اذان شهادت و رشادت سرداده اند .

 

های فرهنگی و اقتصادی و  ما مفتخرم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کالن در صحنه

نظامی حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسالم و مقاصد قرآن کریم فعالیت 

 دارند .

مادران شجاع فرزندان اسالم ،خاطره جانبازی و رشادت زنان قهرمان را در طول تاریخ زنده کرده 

 اند .

 

 حق بر باطل نهایی به امید پیروزی 

 


