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امام خمينى (ره): 
در هر شرايطى بايد بنيه دفاعى كشور 
ــد، مردم در  ــن وضعيت باش در بهتري
ــال هاى جنگ و مبارزه ابعاد  طول س
كينه و قساوت و عداوت دشمنان خدا 
ــد، بايد خطر  ــود را لمس كرده ان و خ
ــيوه ها و  ــان خواران در ش تهاجم جه

شكل هاى مختلف را جدى تر بدانند.

مقام معظم رهبرى: 
ــت يك ملت زنده  ــاع جزئى از هوي دف
است، هر ملتى كه نتواند از خود دفاع 
بكند زنده نيست، هر ملتى هم كه به 
فكر دفاع از خود نباشد و خود را آماده 
ــت، هر ملتى  نكند، در واقع زنده نيس
ــم كه اهميت دفاع را درك نكند به  ه

يك معنا زنده نيست.
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ــن كارها در بين  ــت ترين و بدتري ــروزي يكي از زش جنگ اف
انسان هاست. فقط انسان هاي پست از مرگ انسان هاي بي گناه 

و ويراني خانه ها و نابودي شهرها خوش حال مي شوند.  
ــان ها را گناهي بزرگ   ــتن انس ــان هاي با ايمان، كش انس
مى دانند. در نزد خدا، كشتن حّتي يك انسان بي گناه، برابر با 

كشتن همه ي انسان هاي روي زمين است. 

كسي كه انساني را، بي گناه بكشد، گويا همه ي انسان ها 
را كشته است و كسي كه انساني را از مرگ نجات دهد، 

گويا همه ي انسان ها را نجات داده است.
قرآن كريم 
(سوره ي مائده، آيه ي 32)

انســان ها در طــول 5 هزار ســال تاريخ خود، 
14 هزار جنــگ به راه انداخته اند كه در اين 
جنگ ها 4 ميليارد انســان كشته شده است. 
يعنــي تقريبــاً در هر 4 ماه، يــك جنگ به راه 
افتــاده و در هــر جنگ به طور متوّســط 286 
هزار نفر كشته شده اند.  حاال حساب كنيد به 
طور متوّسط هر ماه چند هزار نفر بر اثر جنگ 

مي ميرند.

صلح
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دفاع از سرزمين
جنگ افروزي بد و زشت است؛ ولي دفاع از سرزمين و انسان ها، 

عملي زيبا و باارزش است. 
ــه ي قبل آيه اي از قرآن كريم را خوانديد. خداوند در  در صفح
ــي كه انساني را از مرگ نجات دهد،  اين آيه مي فرمايد: «كس
ــان ها را نجات داده است.» مي بينيد كه دفاع  گويا همه ي انس
كردن از انسان ها و نجاِت جاِن آن ها چه ارزش زيادي در نزد 

خدا دارد. 
ــان هاي بي گناه و اِشغاِل  ــتار انس ــلمانان، جنگ و كش ما مس
ــرزمين هاي ديگران را كاري نادرست مي دانيم. ما به هيچ  س
ــرزميني تجاوز نمي كنيم؛ اّما اجازه هم نمي دهيم كه كسي  س
ــلمانان را  ــالمي تجاوز و حق مس ــرزمين هاي اس ديگر به س

پايمال كند.  
خداوند به ما دستور داده است هر قدر كه مي توانيم، نيرويمان 
ــه ي آماده ي دفاع از سرزمينمان باشيم.   را جمع كنيم و هميش

( سوره ي انفال، آيه ي 60 )

مقام شهيد
ما كسي را كه در راه دفاع از وطن و مسلمانان كشته مي شود، 
ــيار بااليي نزد خدا دارند.  ــهيدان مقام بس شهيد مي ناميم. ش
آن ها در نزد خدا زنده هستند و از غذاهاي بهشت مي خورند.   
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پدافنِد غيِر عامل يعني چه؟

پَداَفند چيست؟
ــت كه به  پدافند يعني دفاع. اين واژه،  مخالف كلمه ي آفند اس

معناي حمله است. 
دفاع مي تواند به دو شكل انجام شود:

1. دفاع عاِمل
2. دفاِع غيِر عامل

دفاِع عامل
ــاِع عامل گفته  ــورت مي گيرد، دف ــالح ص به دفاعي كه با ِس
ــود. وقتي ما با تيراندازي جلوي حركت سربازان دشمن  مي ش
ــمِت هواپيماي دشمن  را مي گيريم، يا با توپ ضّدهوايي به س

تيراندازي مي كنيم، دفاع عامل انجام مي دهيم. 

پدافنِد غيِر عامل 
ــالح استفاده نمي كنيم. كارهايي  در پدافنِد غيِر عامل، ما از س
ــارتي به ما  ــمن نتواند ما را هدف بگيرد و خس مي كنيم تا دش

وارد كند و اگر خسارتي به ما زد، خيلي كم باشد.
كارهايي كه براي حفظ جاِن انسان ها يا حفِظ امكانات انجام 
ــه كار نمي بريم، پدافند  ــم و در آن جنگ افزاري را ب مي دهي

غير عامل است. 
به طور خالصه:

 پدافند غير عامل يعني دفاع بدوِن جنگ افزار
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تفاوت دفاع عامل و غير عامل
ــود؛ اّما  ــط افراد نظامي انجام مي ش ــاع عامل، معموًال توّس دف
ــت، هم افراد  ــالح نيس در پدافند غير عامل، چون نيازي به س
ــي و هم افراد غير نظامي مي توانند كار دفاع را به عهده  نظام

بگيرند. 

هدف از پدافند غير عامل
در پدافند غير عامل، ما بايد كارى كنيم كه حمله هاى دشمن 
بى اثر و خسارت ها كم شود. اين مهم ترين هدف در پدافند 
ــه كارهايى گفته  ــس پدافند غير عامل ب ــت. پ غير عامل اس
مى شود كه جلوى نابودى افراد و امكانات را بگيرد، يا ميزان 

خسارت ها را كم كند. 

كدام تصوير دفاع عامل است و كدام پدافند غير عامل

3

1

2

4
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در مدرسه ي طبيعت

ــه ي بزرگ است. ما از طبيعت درس هاي  طبيعت، يك مدرس
زيادي ياد گرفته ايم. بسياري از اختراعات مهّم بشر با مطالعه ي  

طبيعت و دّقت در آن صورت گرفته است. 
ــه ي زندگي ُخّفاش  ــم رادار با مطالع ــًال همه ي ما مي داني  مث

ساخته شده است.  
يا جليقه ي ضّد گلوله بر اساس تارهاي عنكبوت طّراحي شده است

ــاي نيلوفر برگرفته  ــاختمان برگ ه يا رنگ هاي ضّد آب از س
شده است. 

امام علي عليه السالم:
چـون با دشـمن روبه رو شـديد، قرارگاهتـان را باالى 
تپّه ها يـا دامنه ى كوه ها يا كنار رودخانه ها قرار دهيد تا 

پناهگاهى براى شما و مانعى براى دشمن باشد. 
نهج البالغه ـ نامه ى 11
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تصويري از يك كارخانه در دشت باز

استفاده از موانع 
ــمن را بگيرد، يك  ــر چيزي كه بتواند جلوي پيش روي دش ه

مانع به شمار مي رود. موانع به دو دسته تقسيم مي شود:
1. موانع طبيعي             2. موانع مصنوعي 

موانع طبيعي 
ــت.  ــتفاده از طبيعت اس ــي از ارزان ترين راه هاي دفاع، اس يك
ــا، دّره ها، رودخانه ها، غارها و جنگل ها هر كدام مي تواند  كوه ه
مانعي بر سر راه دشمن باشد. مانع طبيعي در طبيعت وجود دارد 

و به دست انسان ها ساخته نشده است. 

حاال شما بگوييد كه ما چه طور مي توانيم از يك رودخانه  براي 
جلوگيري از حركت دشمن استفاده كنيم؟

تصويري از يك كارخانه در كنار كوه ها
مي توانيم كارخانه هاي خود را به جاي دشت، در دّره ها و كنار كوه ها بنا كنيم. در اين صورت دشمن نمي تواند 

به آساني آن ها را از بين ببرد.
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موانع مصنوعي
گاهي مي توانيم مانعي مصنوعي بر سر راه دشمن ايجاد كنيم. به 
اين تصوير نگاه كنيد. در تصوير مانعي مصنوعي ديده مي شود.

تصويري نقاشي شده از ديوار گرگان

بودند.  ساخته  خود  دشمنان  نفوذ  از  جلوگيري  براي  كيلومتري   195 ديوار  يك  گرگان  مردم 
در  داشت.  پهنا  متر  تا 10   6 دنياست،  در  دفاعي  ديوار  بزرگ ترين  چين،  ديوار  از  بعد  كه  ديوار  اين 
است. شده  بنا  چين  ديوار  با  هم زمان  ديوار  اين  است.  شده  ساخته  قلعه   40 دراز  ديوار  اين  طول 

است.  مسلمانان  جنگ هاي  مهم ترين  از  يكي  خندق  جنگ 
مدينه  شهر  اسالم،  دشمنان  از  بزرگي  گروه  جنگ،  اين  در 
كنند.  نابود  هميشه  براي  را  مسلمانان  تا  كردند  محاصره  را 
سلمان فارسي كه يك ايراني بود، به مسلمانان پيشنهاد داد 
خندقي دور مدينه بكنند تا دشمن نتواند به شهر وارد شود. اين 
پيشنهاد عملي شد. تنها چند نفر از پهلوانان دشمن از خندق 
گذشتند كه آن ها هم كشته شدند. بنابراين ايجاد موانع براى  
دفاع در برابر دشمنان هم ، يكى از شيوهاى پدافند غير عامل 

بوده، كه در قديم از آن استفاده مى شده است.

اطراف  قديم  دوران  در  كه  است  بزرگى  گودال  خندق 
شهرها  يا روستاها  ايجاد مى شد، تا دشمنان نتوانند به 

سادگى از آن عبور كنند و به مردم آسيب برسانند.
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همرنگي
ــت.  ــتِتار اس يكي از روش هاي دفاِع غيِر عامل همرنگي يا اس

همرنگي يعني همرنگ شدن با محيط. 

همرنگي در طبيعت 
ــتاِد همرنگي  ــت اس ــت نگاه كنيد. آفتاب پرس به اين آفتاب پرس
ــرعت  ــد، به س ــت. اين جانور، هر جا كه الزم باش در طبيعت اس
ــه رنگ محيط  ــودش را ب ــر مي دهد و خ ــش را تغيي رنگ هاي

درمي آورد



جانوران زيادي هستند كه از اين روش دفاعي استفاده مي كنند. 
آن ها با اين كار خودشان را از چشم دشمن پنهان مي كنند. 

ــد؛ اّما رنگ  ــود را تغيير نمي دهن ــوران رنگ خ ــي از جان برخ
ــان نزديك به رنگ محيطشان است. به اين تصوير ها  پوستش

نگاه كن. 

به اين حشره نگاه كن. ببين چه قدر شبيه به برگ است!

يك اسب دريايي كوچك 

اين شاخه ي درخت نيست؛ يك 
كرم درختي است.

ببينيد تشخيص اين ماهي چه قدر 
سخت است.
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رنگ بدن زّرافه و شــتر با محيط زندگي آن ها 
همرنگي زيــادي دارد. تو مي توانــي جانوران 
ديگري را اسم ببري كه همرنگ محيط خودشان 

هستند.

كن
گ 
 رن
 را
ها

ل 
شك

ن 
اي
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استفاده از همرنگي در دفاع
ــود، تا دشمن نتواند هدف ها را  همرنگي با محيط باعث مي ش
درست تشخيص دهد. براي آن كه دشمن نتواند مراكز مهم را 
ــايي كند، بهتر است آن ها را طوري بسازيم كه با محيط  شناس
ــه در جنگل  ــاختماني ك ــند. س خود همرنگ و هماهنگ باش
ــاخته مي شود، اگر همرنگ جنگل نباشد، زود ديده مي شود.  س
همين طور است ساختمان هايي كه در بيابان ها يا كوهستان ها 
ــاخته مي شود. اين بناها با ساختمان هايي كه در شهر ساخته  س

مي شود بايد فرق داشته باشد. 
يكي از ساده ترين كارها براي همرنگ شدن با محيط جنگلي، 
پوشاندن ساختمان ها، وسايل و انسان ها با برگ درختان است.

ــاختمان ها يا وسايل  ــان ها، س گاهي براي همرنگ كردن انس
مي  توان از رنگ يا پارچه هاي رنگي استفاده كرد.

يك انسان به شكل درخت

يك تانك زير شاخ و برگ درختان

يك سرباز پوشيده با برگ درخت

متوجه  آمده  بيرون  پارچه  الي  از  كه  دستي  ديدن  با  حتماً 
شديد كه يك انسان خود را به شكل بوته درآورده است.
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به اين دو سرباز نگاه كنيد، رنگ لباس هايشان باعث همرنگي آن ها با محيط شده است.

به اين تصوير نگاه كنيد. يك ساختمان، شبيه به محيط رنگ آميزي شده است.

ــته اند با رنگ كردن،  ــيله ي نظامي كه خواس اين هم يك وس
آسان تشخيص داده نشود. شما مي توانيد بگوييد چيست.

نمونه هايي ديگر از همرنگي يا استتار
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يك رادار به شكل درخت

يك جت رنگ آميزي شده يك خودروي نظامي در مناطق برفي

1. به اين لباس هاي رنگي نگاه كنيد و لباس مناسب 
هر منطقه را با يك خط به آن وصل كنيد.

شهر   

بيابان   

جنگل   

منطقه ي برفي   
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2. كدام يك از اين كاميون ها براي عمليات در صحرا و 
كدام يك براي عمليات در جنگل مناسب است؟ 

بالف

تفنگ،  اين  آميزي  رنگ  به   .3
نگاه كنيد. آيا شما هم مي توانيد 
اين سرباز و ماشين را با محيط آن 
همرنگ كنيد. طوري كه سخت 

ديده شوند؟
ــّدام،  ــي ص ــگ تحميل ــان جن 4. در زم
ــمن به  ــب هايي كه هواپيماهاي دش ش
ــهرهاي ما حمله مي كردند، مردم فوراً  ش
چراغ هاي خانه را خاموش مي كردند. به 
نظر شما اين كار چه فايده اي داشت؟

5. اين پسر بّچه، لباسي نظامي به تن كرده 
است. آن را به هر رنگي كه دوست داري 

درآور.     
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پنهان سازي
پنهان سازي يكي ديگر از روش هاي مهّم دفاع غير عامل 
است. در پنهان سازي ممكن است ما خودمان را از دشمن 
مخفي كنيم يا تجهيزاتمان را. دشمن معموًال به چيزي 
حمله مي كند كه مي بيند. اگر چيزي را نبيند، نمي تواند به 

آن حمله كند. 
غارها، كوه ها و جنگل ها جاهاي مناسبي براي پنهان شدن 
زمين  زير  شدن  پنهان  براي  محل  بهترين  اّما  هستند. 
است. در اين صورت هواپيماها و ماهواره هاي دشمن نيز 

نمي توانند به آساني شما را شناسايي كنند. 
تونلي در دل كوه  و پنهان كردن هواپيما ها در آن. چنين 
مخفي گاه هايي بسيار محكم و براي پنهان شدن مناسب 

هستند
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فريب
فريب يكي از مهم ترين شيوه هاي دفاع غير عامل است. پيامبر 
كاري  هر  فريب.»  يعني  مي فرمودند: «جنگ  فريب  درباره ي  
كه بتواند ذهن دشمن را از اهداف مهم تر دور كند و به طرف 

هدف هاي كم اهميت تر ببرد، فريب است. 
به تصاوير زير نگاه كنيد. در نگاه اّول واقعي به نظر مي رسند، 
ارزش  پر  سالح هاي  از  ارزان قيمت  ماكت هايي  تنها  ولي 
هستند. خلباِن دشمن تمام بمب هايش را روي اين ماكت ها 
فرو مي ريزد، به خيال آن كه وسايل نظامي را نابود مي كند و 
در همين لحظه هواپيماهاي واقعي آماده ي حمله  به دشمن 

مي شوند. 
در يك جنگ حّتي حفظ يك گلوله مهم است. چون ممكن 

است با همين يك گلوله سرنوشت نبرد عوض شود. 

ماكت موشك هاي اِسكاد (سمت راست) و سام 60 (سمت چپ)
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از  بزرگ تــر  معمــوالً  اداري  ســاختمان هاي 
ساختمان هاي مســكوني هستند. در بعضي از 

كشورها، براي گمراه كردن خلبان ها، 
ساختمان ها را طوري رنگ مي كردند كه كوچك 
بــه نظر بيايند. اين ســاختمان بزرگ را طوري 
رنگ آميزي كن كه خلبان دشمن اشتباه كند.

پراكندگي
در دفاع غير عامل پخش كردن نيروها و امكانات خيلي مهم 
است. اين كار باعث مي شود دشمن نتواند به آساني همه ي 
امكانات را نابود كند. مثًال فرض كنيد، اگر يك نيروگاه بزرگ 
برق داشته باشيم، دشمن ممكن است با يك بار حمله آن را 
نابود كند. آن وقت كّل كشور در تاريكي فرو مي رود. ولي اگر به 
جاي يك كارخانه، 10 كارخانه ي كوچك داشته باشيم، دشمن 

براي نابودي آن بايد 10 بار حمله كند كه سخت تر است .
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1. به نظر شما اگر همه ي تخم مرغ ها را در يك 
سبد بگذاريم، چه اتفاقي مي افتد؟ 

2. يك كارخانه يا مؤسّسه ي بزرگ و مهم را در 
شهر يا استان خودتان نام ببريد كه بتوان آن را 

به چند قسمت تقسيم كرد.  

يك مثل معروف مي گويد:
همه ي تخم مرغ هايتان را در يك سبد نگذاريد.

مكان هاي امن
عامل  غيِر  دفاِع  در  كارها  مهم ترين  از  يكي  پناهگاه  ساختن 

و  محكم  جاي  پناهگاه  است. 
حمله ي  هنگام  كه  است  مقاومي 
اين   مي گيريم.  پناه  آن  در  دشمن 
و  بزرگ  است  ممكن  پناهگاه ها 
اختصاصي  و  كوچك  يا  همگاني 
عمومي  پناهگاه هاي  ساختن  باشد. 
ساخت  اّما  است.  دولت  وظيفه ي 

پناهگاه هاي كوچك در اختيار مردم است. مثًال همسايه هايي 
كه در يك مجتمع مسكوني زندگي مي كنند، مي توانند در  زير 

زمين يا گوشه اي از ساختمان خود پناهگاه بسازند. 

پناهگاه هاي خانگي
كوچك ترين پناهگاه ها، پناهگاه هايي است كه در خانه ها بنا مي شود. 

هر كسي مي تواند اين پناه گاه ها را در خانه ي خود ايجاد كند. 
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در برخى از كشورها از مترو به عنوان  پناهگاه استفاده مى شود

پناهگاه هاي موّقت
ــمن، به پناهگاه هاي محكم دسترسي  اگر هنگام حمله ي دش
ــعي كنيم از امكاناتي كه داريم استفاده كنيم  نداشتيم، بايد س
و پناهگاه هايي موّقتي بسازيم. يكي از اين راه ها مقاوم كردن 

بناهاي معمولي است. 
ــه هايي را از شن  در زمان حمله ي صّدام به ايران، مردم كيس
پر مي كردند و جلوي ساختمان ها قرار مي دادند. اين كار باعث 
ــد مقاومت ساختمان در برابر انفجار باالتر برود و سّدي  مي ش

در برابر تركش هاي انفجار باشد. 
ــه صورت ضرب دري روي  ــب ب يكي ديگر از كارها زدن چس
شيشه ها بود. اين كار ساده باعث مي شد، شيشه هايي كه بر اثر 
ــتند، به داخل اتاق نپاشند و باعث زخمي  موج انفجار مي شكس

شدن مردم نشوند.
اگر در مدرســه ي شما پناهگاه  وجود دارد، فكر 
كنيد و پيشــنهادهايي به مدير مدرسه بدهيد 
كــه بتوان از ايــن پناه گاه ها در زمــان صلح نيز 

به خوبي استفاده كرد.
         

انباري،   عنوان  به  پناهگاه ها  از  صلح،  زمان  در  مي توانيم  ما 
سالن ورزش و كارهاى ديگر استفاده كنيم .  
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حفظ اّطالعات
دشمن معموًال از داخل سرزمين ما اّطالع كمي دارد. بنابراين 
دست  به  جاسوسي  راه  از  را  الزم  اّطالعات  مي كند  تالش 
آورد. اگر در گرفتن اّطالعات موّفق نشود، در جنگ شكست 

مي خورد. 
دهيم،  انجام  مي توانيم  ما  كه  كارهايي  مهم ترين  از  يكي 
دشمن  به  اّطالعات  رسيدن  از  بايد  ما  است.  اّطالعات  حفِظ 
را  ما  و  ببرد  پي  ما  ضعف  نقاِط  به  نتواند  تا  كنيم  جلوگيري 

شكست دهد. 
اختيار  در  پيش رفته اي  جاسوسي  وسايل  امروزه  ما،  دشمنان 
از  گفت وگو  هنگام  غريبه،  افراد  با  گفت وگو  هنگام  ما  دارند. 
مراقب  بايد  و...  اينترنت  طريق  از  ارتباط  در  يا  تلفن  طريق 

باشيم اّطالعاتي به دشمن ندهيم.

حفظ روحّيه و وحدت
هنگام  به خصوص  ضروري،  و  الزم  كارهاي  از  ديگر  يكي 

تهديد و حمله ي دشمن، حفظ وحدت و اميد است. 
برابر  در  نبايد  ما  است.  ملّتي  هر  دشمن  بزرگ ترين  نااميدي 

دشمن روحّيه ي خودمان را از دست بدهيم.
پيامبر اسالم (ص) در جنگ بدر، تنها 313 نفر نيرو داشت؛ اّما 
تعداد سربازان دشمن، هزار نفر يعني سه برابر آن ها بود. با اين 
وجود مسلمانان با توّكل به خدا و حفظ روحّيه، آن لشكر هزار 
نفري را شكست دادند و با پيروزي به شهر مدينه بازگشتند. 

خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: 
«چه بسا گروه كوچكي به خواست خدا، بر گروه بزرگي 

پيروز شده است.»  ( سوره ي بقره، آيه ي 249 )
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دشمن تالش مي كند تا روحّيه ي مردم را ضعيف كند. اگر ملّتي 
روحّيه ي خود را از دست بدهد، خيلي زود در برابر دشمن از پا 
درمي آيد و تسليم مي شود. مي گويند ترس برادر مرگ است. 

يعني اگر كسي بترسد انگار مرده است. 
دشمن همچنين مي كوشد بين ما تفرقه و اختالف ايجاد كند. 
وقتي ما اختالف داشته باشيم، نيروي خود را به جاي مقابله با 
دشمن، بر ضّد هم ديگر به كار مي بريم. ولي اگر مّتحد باشيم 

دشمن از ما مي ترسد. 
را  مشكالت  هميشه  ما  روحّيه ي  بردن  بين  از  براي  دشمن 
بزرگ نشان مي دهد و سعي مي كند موّفقّيت هاي ما را كوچك 
و ناچيز جلوه دهد. هنگام حمله هم مي كوشد تلفات ما را فراوان 

نشان دهد و شايعه هاي زيادي را بين مردم پخش كند. 
كنيم،  حفظ  را  خود  روحّيه ي  بايد  دشمن،  با  مقابله  براي  ما 
مسئوالن  به  نكنيم،  توّجه  شايعه ها  به  بدهيم،  اميد  هم  به 
كشورمان اعتماد داشته باشيم و خبرها را از منابع مطمئن و 

درستي به دست آوريم.  
                      


