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امام خمینی )ره(: 
در هر ش��رایطی باید بنیه دفاعی کش��ور 
در بهترین وضعیت باش��د، مردم در طول 
س��ال های جنگ و مبارزه ابع��اد کینه و 
قس��اوت و عداوت دشمنان خدا و خود را 
لمس کرده اند، بای��د خطر تهاجم جهان 
خواران در ش��یوه ها و شکل های مختلف 

را جدی تر بدانند.

مقام معظم رهبری: 
دف��اع جزئ��ی از هویت یک مل��ت زنده 
اس��ت، هر ملتی که نتوان��د از خود دفاع 
بکند زنده نیس��ت، هر ملت��ی هم که به 
فک��ر دفاع از خود نباش��د و خود را آماده 
نکند، در واقع زنده نیس��ت، هر ملتی هم 
ک��ه اهمیت دف��اع را درک نکند به یک 

معنا زنده نیست.
 
 



4



پدافند غیرعامل 
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دفاع چیست ؟
دفاع همیش��ه جزء مهمي از زندگي بش��ر بوده است ، زیرا اقدامات 
دفاعي انسان باعث دفع یا کاهش میزان اثر تجاوز مهاجمان مي شود . 
اما چگونگي دفاع به عوامل مختلفي مثل توان انسان درمقابل تهاجم ، 
ش��رایط و امکانات دفاعي انس��ان ، میزان آگاهي و تدبیر انس��ان و 
اراده و ش��جاعت او بستگي دارد . ش��ما دانش آموزان مي دانید که 
دفاع انسان یا دفاع س��ایر موجودات زندان تفاوت اساسي دارد زیرا 
دفاع س��ایر موجودات فقط براساس غریزه اي صورت مي گیرد که 
خداوند دروجود آنها قرارداده است ، اما انسان عالوه بر گرایش ذاتي 

و فطري به دفاع ، داراي عقل و آگاهي نیز مي باشد .
عقل و آگاهي به انس��ان کمک مي کند تا بتواند درشرایط مختلف 
تصمی��م بگیرد چگونه و از چ��ه راهي براي حفظ حیات خود ، دفاع 

نماید .
ع��الوه براین ، عقل و آگاهي به همراه ایمان به یاري انس��انها مي 
ش��تابد تا درش��رایط بس��یار س��خت و بانیرو و امکانات کمتر نیز از 
دش��من قوي تر از خود نترسند و با ش��جاعت و استفاده از راههاي 

مناسب جان خود و اطرافیانشان را حفظ نمایند .
البته ش��ما دانش آموزان دیده و ش��نیده اید که انس��انها با تکیه بر 
ایمان به خدا ، درموارد زیادي جان خود را قدا مي کنند تا چیزهایي 
که مهم تر و ارزش��مند تر از جان آن هاست مانند : دین ، استقالل 

کشور و عزت و شوکت یک ملت محفوظ بماند .

دفاع آگاهانه و دفاع غریزي 
با توجه به مطالبي که اشاره شد ، دفاع موجودات زنده را مي توان به 
دو نوع آگاهانه و ناآگاهانه )غریزي( تقس��یم نمود که دفاع حیوانات 
از نوع غریزي و ناآگاهانه و دفاع انس��ان ها از نوع آگاهانه مي باشد . 
همان گونه که اش��اره ش��د وجود عقل و آگاهي درانس��ان باعث 
مي ش��ود تا او متناسب با شرایط ، نوع دفاع خود را انتخاب نماید .

اکنون مي خواهیم بدانیم که آیا انس��ان براي دفاع درمقابل هرنوع 
تهاجمي باید با طرف مقابل وارد درگیر ي و برخورد مس��لحانه شود 
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یا نوع دیگري از دفاع هم وجود دارد که این امکان را به او بدهد تا 
بدون استفاده از سالح، از خود دفاع کند .

البته درمواردي انس��ان براي دفاع از دین و آیین و سرزمینش ، جز 
آن ک��ه با نیروهاي مهاجم وارد درگي ي ش��ود راه دیگري درپیش 
ندارد ، دراین صورت اگر پیروز ش��ود عالوه بر دفع تجاوز دش��من ، 
درنزد خدا نیز آبرومند خواهد بود ، و اگر کشته شود ، با سربلندي به 
فوز عظیم شهادت رسیده است ، مانند رزمندگاني که دردوران جنگ 
تحمیلي ، هش��ت سال از کشورش��ان دفاع کردند ، تا هم چنان نام 
مقدس اهلل بر پرچم سه رنگ ایران باقي بماند و با سرود جمهوري 

اسالمي ایران بر سرتاسر خاک کشورمان به اهتزاز درآید .

دفاع عامل و دفاع غیر عامل
دفاع قهرمانانه اي که جوانان برومند ایراني درخرمش��هر انجام دادند 
و باتعدادي اندک درمقابل ارتش مجهز صدام چنان مقاومت کردند ، 
که دیگر کس��ي جرأت تهاجم به کشور ما را نداشته باشد ، از خاظر 
هی��چ ایراني بی��رون نخواهد رفت . به این ن��وع دفاع ، دفاع عامل 

گفته مي شود .  
اما مواردي هم پیش مي آید که الزم اس��ت انسان بدون استفاده از 
سالح و مهمات جنگي ، و با استفاده از روشهاي مناسب دیگري ، از 

خود دفاع کند ، به این نوع 
دفاع ، دفاع غیر عامل گفته 

مي شود . 
بنابرای��ن م��ي ت��وان گفت 
انسان معمواًل به دو طریف 
از خ��ود دف��اع م��ي نماید ، 
دفاع عام��ل و دفاع ) پدافند 
( غیر عامل . دردفاع عامل ، 
انسان با استفاده از سالح و 
همراه با درگیري با دش��من 
از دین و آیین و سرزمینش 
دفاع مي کند ، اما دردفاع ) 
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پدافند ( غیر عامل ، انس��ان بدون سالح و مهمات جنگي دفاع مي 
نماید .

این نکته را هم باید درنظر داش��ته باشیم که پدافند غیر عامل فقط 
براي حفظ جان انس��انها نیس��ت ، بلکه از پدافن��د غیر عامل براي 
جلوگیري از صدمه و زیان به تأسیس��ات و تجهیزات نظامي و غیر 
نظامي نیز استفاده مي وشد . بنا براین ، با توجه به این توضیحات ، 

مي توانیم پدافند غیر عامل را این گونه تعریف کنیم : 
پدافند غیر عامل عبارت است از مجومعه اقداماتي که بدون استفاده 
از س��الح، مي توان انجام داد ، تا از تلفات جاني به افراد و صدمه و 
زیان اقتصادي به تجهیزات و تأسیسات نظامي و غیر نظامي کشور 

جلو گیري نمود یا آنها را به حداقل کاهش داد .

چرا باید دفاع كنیم ؟ 
اگر از شما بپرسند چرا غذا مي خورید ؟ یا چرا نفس مي کشید ؟ چه 
جوابي مي دهید ؟ حتمًا پاس��خ مي دهید : » براي این که اگر غذا 

نخوریم یا نفس نکشیم ، نمي توانیم زنده بمانیم « .
اکنون درپاس��خ » چرا باید دفاع ک��رد ؟ « مي گوییم : دفاع عالوه 
براین که خصوصیت فطري و ذاتي انسان و الزمه ي ادامه ي حیات 

انسان است ، باعث عزت و اقتدار هرجامعه اي هم مي شود .
حال ممکن است این سئوال براي شما پیش آید ، که مگر قراراست 
به کشور ما تهاجمي از جانب بیگانگان صورت گیرد ، که الزم باشد 

ما راه هاي دفاع را بیاموزیم . 
درپاس��خ مي گویی��م ، همانطور که م��ا خانه هاي خ��ود را مقاوم 
مي س��ازیم تا اگ��ر زلزله اي رخ داد جان ما محف��وظ بماند ، مردم 
هرکش��وري باید درزمان صلح خود را آماده نمایند ، تا اگر تهاجمي 
به آنها صورت گرفت ، امکانات و آمادگي الزم براي دفاع از خود و 

سرزمینشان را داشته باشند. 
بنا براین ، انس��ان عاقل کسي است که ضمن این که قصد تهاجم 
به دیگران را ندارد ، آمادگل الزم را به دس��ت مي آورد ، تا درزمان 

تهاجم بیگانگان بتواند از دین و آیین و سرزمینش دفاع نماید . 
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اهداف پدافند غیرعامل چیست ؟ 
اهداف پدافند غیر عامل عبارتند از : 

1- حفظ جان انسانها
2- تأمین نیاز هاي حیاتي جامعه درزمان بحران 

3- جلو گیري از تخریب و آسیب به تأسیسات و تجهیزات  حیاتي 
و حساس کشور 

4- حفظ توان دفاعي کشور درزمان تهاجم دشمن

اهمیت پدافند غیر عامل
استفاده از شیوه ي دفاعي پدافند غیر عامل ، درشرایطي که انسان 
تش��خیص مي دهد هزینه و ضرر کم تري دراس��تفاده از این روش 
م��ي پردازد ، بهترین راه دفاعي مي باش��د ، ک��ه داراي مزایاي زیر 

براي مردم و جامعه مي باشد .
1- استفاده از شیوه ي دفاعي پدافند غیر عامل ، موجب زنده ماندن 

انسان و یا تلفات کم تر انساني مي شود . 
2- پدافن��د غی��ر عامل ، موج��ب صرفه جویي اقتص��ادي درحفظ 

تسلیحات و تجهیزات نظامي مي شود .
3- دفاع غیر عامل ، هزینه ي کم تري نسبت به دفاع عامل دارد ، 
و از نظر اخالقي و بشر دوستانه نیز مفهومي صلح دوستانه دارد . 

4- دفاع غیر عامل ، باعث حفظ و یا وارد ش��دن خسارت هاي کم 
تر به مراکز حیاتي و حساس کشور مي شود .

13
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5- پدافند غیر عامل ، یک حرکت پیش گیري کننده اس��ت و حتمًا 
باید درزمان صلح به آن توجه شود .

اصول پدافند غیر عامل
به مجموعه اقداماتي که با استفاده از آنها مي توان به اهداف پدافند 
غیر عامل رس��ید اصول پدافند غیر عامل گفته مي ش��ود ، که چند 

مورد آن را توضیح مي دهیم .
1- استتار : به معناي هم رنگ و هم شکل کردن و همگون سازي 
تأسیس��ات ، تجهیزات و نیروي انس��اني با محیط اطراف است ؛ به 
نحوي که شناس��ایي آن براي دشمن بسیار دشوار و تا حدودي غیر 

ممکن باشد .
از شما دانش آموزان مي خواهیم به مثال هاي زیر توجه کنید : 

الف- استفاده از بدگیر سفید درمحیط برفي 
ب- پو شیدن لباس  پلنگي درمحیط هاي سرسبز و جنگلي 

پ- رن��گ آمیزي کردن پش��ت بام ، حیاط و بدن��ه برخي از مراکز 
متناسب با محیط اطراف

ت- پوشیدن لباس خاکي رنگ در دشت و بیابان 
این موارد و بسیاري موارد دیگر ، رعایت اصل استتار مي باشد .
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2- اختفا : به معناي مخفي ش��دن فرد و مخفي کردن تجهیزات و 
تأسیس��ات از دید دشمن اس��ت ، به صوري که نیروي مقابل نتواند 

وجود کسي ، یا چیزي را درآن موقعیت تشخیص دهد.
به مثالهاي زیر توجه نمایید : 

الف- مخفي شدن درشیار کوه ها 
ب – مخفي شدن درال به لباي درختان 

پ- مخفي ک��ردن هواپیما و تجهیزات جنگي درتونل هاي بزرگ 
) مانند تصویر فوق ( 

اگر فردي درمواقع ضروري از این روش بهره مند شود ، درواقع اط 
اصل اختفاء استفاده کرده است . 

با این توضیحات متوجه ش��دید که اختفا فقط براي مخفي ش��دن 
انس��ان از دید دشمن نیس��ت بلکه الزم اس��ت درمواقع ضروري ، 

تأسیسات و تجهیزات را هم از دید دشمت حفظ کرد .
3- فری��ب : به هرگونه اق��دام حیله گرانه اي ک��ه باعث گمراهي 
دش��من ش��ود و او را درتش��خیص هدف و هدف گیري با شک  و 

تردید مواجه س��ازد ، فریب گفته مي ش��ود . اکن��ون به مواردي از 
فریب توجه نمایید .

الف- س��اخت ماکت هایي از تجهیزات نظامي مثل هواپیما و تانک 
و قراردادن آن ها درفضاي باز 

ب – دادن اطالع��ات نادرس��ت از طری��ق مختلف ب��ه قصد فریب 
دشمن 
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پ- ج��اب جا ک��ردن تجهیزات جنگي و نف��رات از یک منقطه به 
منطقه اي دیگر به منظور سردرگم کردن دشمن .

رس��ول گرامي اس��الم ) ص( درجریان آماده نمودن س��پاده اسالم 
براي فتح مکه طوري برنامه ریزي کردند که کش��ي متوجه نش��ود 
مس��لمانان قصد فتح مکه را دارند ودرزم��ان حرکت نیز بخضي از 
س��پاه اس��الم را به فرماندهي یکي از یاران خود به سمت دیگري 
فرستادند تا دشکت غافلگیر شود و نتواند براي مقابل با سپاه اسالم 

برنامه ریزي نماید .
این کارها و موارد مشابه آن باعث مي شود تا دشمن نتواند اطالعات 
درس��تي از نیروهاي خودي کسب کند و درنتیجه درتصمیم گیري 

دچار شک و تردید و اشتباه مي شود .
4- مقاوم سازي و استحکامات 

یک��ي از کارهاي مفیدي که درزمان صلح م��ي توان انجام داد ، تا 
درزمان حادثه از آن بهره گیري ش��ود ، ساخت مکانهایي است که 
درمقاب��ل بمب ، موش��ک و راکت مقاوم باش��د ، و اثرات ترکش و 
م��وج انفجار را تا حدودي خنثي نماید .بن��ا براین ، احداث پناهگاه 

درمجتمع هاي مس��کوني و اداري و هم چنین ساخت پناهگاه هاي 
عمومي درشهرها ، یکي از اقدامات مؤثر پدافند غیر عامل مي باشد 

که باعث حفظ جان انسانها درزمان وقوع حادثه مي شود .
بسیاري از کشورهاي پیش��رفته ي جهان از جمله آلمان ، سوئیس 
، فرانس��ه و ... با وجود این که درحال حاضر هیچ کش��وري آنها را 
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تهدی��د نمي کند اما دراین کش��ورها پناهگاه های��ي وجود دارد که 
درمقابل حمالت هسته اي میکروبي و شیمیایي مقاوم بوده و مردم 
این کشورها مي توانند با بهره مندي از تغذیه مناسب و بهداشتي ، 

براي حفظ جان خود تا چند روز درآنجا زندگي کنند .
ب��ا توجه به مطالب گفته ش��ده ، نتیجه مي گیریم که اگر کش��ورو 
ملت��ي اص��ول پدافند غیر عامل را رعایت نماین��د ، دو مزیت عمده 
نصیب آن جامعه خواهد ش��د : اول اینکه رعایت اصول پدافند غیر 
عامل ، قدرت دفاعي یک جامعه را باال مي برد و باعث مي شود تا 
درهنگام حادثه صدمات و ضرر و زیان کم تري را تحمل نمایند ، و 
مزیت دوم و مهم تر این که هرچه قدرت دفاعي عامل و دفاع غیر 
عامل یک کشور بیش تر باشد د، احتمال تهاجم دشمن به آنها کم 
تر خواهد شد زیرا مهاجمان احتمالي به این نتیجه مي رسند که اگر 
به آن کش��ور حمله نمایند زیاني که نصیبش��ان مي شود بیش تر از 

سودي است که امیدوارند از این تهاجم به دست آورند .

پدافند غیر عامل و زمینه هاي فرهنگي 
با توجه به این که اصل مهم پدافند غیر عامل ، مقاوم سازي دربرابر 
هر نوع تهاجم برنامه ریزي ش��ده و هدف دار دشمن است بنابر این 
مي توانیم نتیجه بگیریم که از پدافند غیر عامل درزمینه ي تهاجم 
فرهنگ��ي نیز میتوان اس��تفاده نمود و از این طری��ق ، توان دفاعي 

جامعه را مستحکم نمود . 
یک��ي از مهم ترین مباح��ث درزمینه پدافند غی��ر عامل فرهنگي ، 
مس��ئله جنگ رواني است که ما سعي مي کنیم دراین بخش ضمن 
ش��ناخت راه هاي جنگ رواني دش��منان چگونگ��ي برخورد با این 

مسئله را نیز بررس نماییم .
جنگ رواني چیست ؟

انس��ان موجود اندیش��مند اس��ت که هم مي تواند بردیگران تأثیر 
بگذارد وهم مي تواند از دیگران تأثیر بپذیرد . میزان تأثیر گذاري و 
تأثیر پذیري انس��ان به عوامل مختلفي بستگي دارد که هوشیاري و 
آگاهي و جهل و ناآگاهي  انس��ان ، میزان شجاعت و ترس انسان ، 
ایمان او به قدرت خداوند و هم چنین ویژگیهاي ش��خصیتي انسان 
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از جمله این عوامل اند . مطالعه و بررس��ي تاریخ گذش��تگان نشان 
مي دهد که سرنوش��ت بس��یاري از جنگ ها ن��ه درمیدان نبر بلکه 
درمیدان تأثیر گذاري و تأثیر پذیري افکار و اندیش��ه هاي انس��ان 

درمقابل یکدیگر تعیین شده است .
بن��ا براین به هرنوع اقدامي ک��ه به منظور نفوذ درعقاید رفتار طرف 
مقاب��ل و تضعیف و تخریب روحیه ي آنها صورت مي گیرد ، جنگ 

رواني گفته مي شود .

اهداف جنگ رواني 
به طوري کلي اهداف جنگ رواني را مي توان به س��ه دسته تقسیم 

کرد :
1- از بین بردن امید مخاطبان طرف مقابل

2- ایجاد بي اعتمادي نسبت به رهبران طرف مقابل
3- ایجاد شکاف و چند دستگي دربین جامعه ي طرف مقابل 

اکنون مي خواهیم شما را با چند نمونه از جنگ رواني که در گذشته 
هاي دور و نزدیک اتفاق افتاده است ، آشنا نماییم .

1- دردوران جنگ تحمیلي عراق علیه ایران ، رژیم صدام به منظور 
ایجاد ترس و وحشت درمیان مردم بارها شهرهاي بزرگ کشورمارا 

تهدید به بمباران شیمیایي کرد .
2- درجنگ اُُحد مش��رکان قریش ش��ایعه کردند که پیامبر گرامي 
اس��الم )ص( درجنگ به شهادت رسیده است که این مسئله باعث 

تضعیف روحیه ي مسلمانان و یکي از عوامل شکست آنها بود .
3- آمریکای��ي ها درزمان جنگ با کش��ور ویتن��ام ، فقط دریکي از 
ماههاي س��ال 1968 ، س��یصد میلیون اعالمیه روي سر مردم آن 
کش��ور ریختند که هدف آن ها تضعیی��ف روحیه ي مقاومت مردم 

ویتنام بود .
ای��ن موارد و بس��یاري از موارد دیگر ، نمون��ه هایي از جنگ رواني 
است که هرطرف سعي مي کند تا با استفاده از آن روحیه ي طرف 

مقابل را تضعیف کند و به اهداف خود برسد .
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ویژگي هاي جنگ رواني 
و تفاوت آن با سایر جنگ ها 

1- جنگ افزارها بُرد محدودي دارند اما جنگ رواني با اس��تفاده از 
تکنولوژي امروزي مي تواند بخش وسیعي از دنیا را پوشش دهد .

2- اس��تفاده از جنگ افزار هزینه ي باالی��ي دارد ، اما هزینه هاي 
جنک رواني نسبت به سایر جنگ ها بسیار اندک است .

3- ش��عاع تخریب جنگ افزارها محدود است ، اما شعاع اثر گذاري 
جنگ رواني بسیار وسیع مي باشد .

4- جنگ افزارها باعث نابودي انس��ان ها و خرابي س��اختمان ها 
مي ش��وند اما جنگ روان��ي مي تواند فکر و مغز انس��انها را از کار 

بیندازد 
5- جنگ و کش��ته ش��دن انس��ان ها درافکار عمومي دنیاي امروز 
عملي ناجوانمردانه و ضد حقوق بش��ر به حساب  مي آید اما جنگ 
رواني ) به جز ترور شخصي ( دردنیا ي کنوني رفتاري مرسوم است 

و درفرهنگ رایج دنیا ، کسي آن را زشت و ناپسند نمي داند .

شیوه هاي جنگ رواني
دراین بخش مي خواهیم ش��یوه هاي جنگ رواني را درعصر حاضر 
بررسي نماییم تا با شناخت این شیوه ها تأثیر جنگ رواني دشمنان 
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را خنثي نموده و با آن را به حداقل برسانیم .
1- تبلیغات : یکي از مهم ترین روش هاي جنگ رواني استفاده از 
تبلیغات اس��ت . درتبلیغات با استفاده از روش هاي گوناگون تبلیغي 
س��عي مي ش��ود تا پیام به گونه اي آراسته و ارسال شود که فکر و 
سلیقه ي گیرنده ي پیام ) ما و شما ( مطابق آن چه فرستنده ي پیام 

) قدرت هاي تبلیغاتي دنیا ( مي خواهند شکل بگیرد .
براي مثال ، قدرت هاي تبلیغاتي دنیا عموم مس��لمانان را به عنوان 
تروریس��ت معرف��ي میکنند ول��ي آمریکا که از جناب��ت هاي رژیم 
اش��غالگر قدس حمایت مي کن��د و خود نیز درعراق و افغانس��تان 
مرتکب جنابت هاي زیادي شده است .به عنوان طرفدار حقوق بشر 

معرفي مي شود .
ه��م چنین رژیم اش��غالگر قدس ک��ه هر روز جنای��ت جدیدی در 
س��رزمین های فلسطین و لبنان انجام می دهد، صلح طلب معرفی 
می ش��ود، اما مس��لمانان فلس��طین که برای به دست آوردن حق 
خود، مبارزه می کنند و حزب اهلل لبنان که در مقابل تجاوز دش��من 
مقاومت می کند، جنگ طلب معرفی می ش��وند.  البته تبلیغات اگر 
در جهت روشنگری مردم و نشان دادن واقعیت های دنیا به آن ها 

گام بردارد، می تواند مردم را در انتخاب راه درست کمک نماید.
برای خنثی کردن تبلیغات مس��موم و نادرست، ما باید سعی کنیم با 
افزایش اطالعات و آگاهی های خود و بهره مندی از رس��انه های 
پاک و مس��تقل و فکر کردن در مورد مس��ائلی که با آن ها برخورد 

می کنیم، تأثیرات تبلیغات مسموم را کاهش داده و از بین ببریم.
ش��ایعه:  یکی دیگر از راه های جنگ روانی، ش��ایعه اس��ت که به 
معنای انتقال زبانی به یک دیگر و پخش مطالب و اخباری است که 
درستی یا نادرستی آن معلوم نیست.  شایعه معمواًل با اصل موضوع 
تفاوت زیادی دارد، مثل ش��ایعه ی ش��هادت رس��ول گرامی اسالم 
)ص( در جنگ احد که توس��ط مشرکان پخش شد، در صورتی که 
رسول گرامی اس��الم )ص( فقط جراحت جزئی دیده بودند.  شایعه 
گاهی در رابطه با مس��ائل کوچک است که اهمیت زیادی ندارد، اما 
گاهی اوقات در رابطه با مس��ائل مهم یک جامعه است که اگر قبل 
از تحقیق و بررس��ی در جهت روشن شدن درستی یا نادرستی خبر، 
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آن را باور کنیم و بپذیریم، ممکن اس��ت ضرر و زیان زیادی نصیب 
ما یا جامعه ما شود.

برای مثال، در جنگ احد وقتی شایعه شهادت رسول گرامی اسالم 

)ص( پخش ش��د، تعدادی از مسلمانان آن را باور نموده و به همین 
جهت صحنه جنگ را ترک نمودند، اما وقتی متوجه نادرس��تی خبر 
شدند، پشیمان شدند، که دیگر سودی برای آن ها و سایر مسلمانان 

نداشت.
بنابراین، در زمان ش��نیدن ش��ایعه، قبل از این که آن را باور کنیم 
و تصمیمی در رابطه با آن بگیریم، باید از منابع مطمئن نس��بت به 

درستی و نادرستی خبر آگاه شویم.
3-تحری��ف واقعیت:  یک مورد دیگ��ر از روش های جنگ روانی، 
تحریف واقعیت اس��ت که به معنای تغیی��ر دادن چیزی و منحرف 

کردن آن از مسیر اصلی می باشد.
با توجه به این تعریف، اگر گفته ها و نوشته های یک نفر به گونه ای پس 
و پیش ش��ود که منظور اصلی گوینده ی کالم را نرساند، در این حالت، 
تحریف صورت گرفته است،  یا حادثه ای که رخ داده، طوری تفسیر 
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شود که با واقعیت اصلی آن، تفاوت زیادی داشته باشد؛  برای مثال، 
در جنگ 33 روزه ی رژیم اش��غالگر قدس علیه کشور لبنان، که در 
تابستان سال 85 رخ داد و با مقاومت قهرمانانه ی حزب اهلل لبنان رو 
به رو ش��د، در حالی که تمام شواهد از شکست رژیم اشغالگر قدس 
حکایت می کرد، و حتی برخی از مفس��ران اروپایی و آمریکایی هم 
پیروزی حزب اهلل لبنان را تأیید می کردند، اما صهیونیس��ت ها در 

تبلیغاتشان، خود را پیروز میدان جنگ معرفی می کردند.
ب��رای مقابله با این روش نیز، اگر ما س��عی کنیم اخبار و اطالعات 
خود را از منابع قابل اطمینان کسب نماییم، تحریف واقعیت توسط 

دیگران، نمی تواند بر ما اثر بگذارد.
4- تفرقه افکنی:  یکی دیگر از روش های جنگ روانی، دامن زدن 
به اختالفات و تشدید آن است که به منظور ایجاد بدبینی و درگیری 

و برهم زدن وحدت و یکپارچگی جامعه صورت می گیرد.
دامن زدن به اختالفات میان مس��لمان ش��یعه و س��نی در جهان و 

خصوصًا میان مسلمانان کشور عراق یکی از این موارد است.
هم چنین ایجاد تفرقه بین مس��لمانان و سایر مذاهب رسمی ایران 
و نی��ز طرح اختالفات قومی در کش��ور عزیز ما یک��ی دیگر از این 

موارد است.
5- تهدید:  یکی دیگر از روش های ایجاد جنگ روانی، ترس��اندن 
یک گروه یا ملت از راه های مختلف اس��ت که تهدید کنندگان به 

منظور تحمیل نظرات خود به طرف مقابل آن را انجام می دهند.
تهدید معمواًل به س��ه طریق انجام می شود:  تهدید نظامی، تهدید 

اقتصادی و تهدید سیاسی.
قدرت های اس��تکباری از راه های مختلف س��عی می کنند تا مانع 
رشد و پیشرفت کشور ما در زمینه هایی شوند که آن ها به صورت 
انحصاری دراختیار خود و چند کش��ور دیگر قرار داده اند، به همین 
خاطر و به منظور جلوگیری از دس��ت یابی ایران به فناوری هس��ته 
ای صل��ح آمیز، از طریق مختلف کش��ور ما را تهدید می نمایند، در 
حالی که رژیم اش��غالگر قدس با حمایت همین قدرت ها به سالح 
هسته ای هم دس��ت یافته است، که این مسئله خطر بزرگی برای 

کل منطقه و جهان می باشد.
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در این شرایط هر انسان عاقلی درک می کند که رژیم اشغالگر قدس 
که دارای س��الح هسته ای اس��ت، برای منطقه و جهان خطرناک 
اس��ت، نه کش��ور جمهوری اس��المی ایران که در پی دستیابی به 
فناوری هسته ای صلح آمیز است ، تا از آن برای پیشرفت اقتصادی 

خود استفاده نماید.
6- ت��رور:  روش دیگر برای ایجاد جنگ روانی ترور می باش��د که 
به معنای تالش و کوش��ش در جهت ایجاد ترس و وحشت است و 
به منظور تحت فش��ار قرار دادن برای تسلیم در برابر خواسته های 

طراحان ترور صورت می گیرد.
ترور به دو طریق انجام می شود:  ترور شخص و ترور شخصیت.

در ترورهایی که به منظور ازبین بردن شخص صورت می گیرد، اگر 
چه در ظاهر جس��م اشخاص نشانه گرفته می شود، اما هدف اصلی 
طراحان ترور، معمواًل ازبین بردن یا جلوگیری از رش��د و گس��ترش 
افکار و عقاید شخص و ایجاد ترس و احساس ناامنی در میان مردم 

می باشد.

ترور مردان بزرگی هم چون ش��هید مطهری، شهید بهشتی، شهید 
رجایی ، ش��هید باهنر، شهدای محراب، ش��هید صیاد شیرازی و ... 
توس��ط دشمنان ملت ایران نمونه ای از ترورهایی است که تاکنون 

در کشور ما صورت گرفته است.
در ترور ش��خصیت با استفاده از ترفندهای مختلف، حیثیت، اعتبار، 
تفکر و بینش افراد نشانه گرفته شده و سعی می شود با تخریب آن، 

میزان مقبولیت و اثرگذاری آن ها در جامعه کم شود.
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نمونه ای از ترور شخصیت، تحرکات برنامه ریزی شده برخی رسانه 
های غربی است که در چند سال اخیر و به منظور مخدوش کردن 
چهره تابناک رسول گرامی اسالم )ص( صورت گرفته است.  مانند 
کاریکاتورهایی که در برخی از نشریات اروپایی چاپ و منتشر شد.

اکن��ون می خواهیم بدانی��م ما چگونه و با رعای��ت چه مواردی در 
رش��د فرهنگی جامعه س��هیم ش��ده و در نتیجه به باال رفتن توان 
دفاعی پدافند غیرعامل کشور در زمینه های فرهنگی کشور کمک 

نماییم.
1- بزرگترین و محکم ترین سد در برابر تهاجم فرهنگی بیگانگان 
باورها و اعتقادات دینی ماس��ت ک��ه اگر به آن ها عمل کنیم، هیچ 

گاه در برابر ابتذال فرهنگی غرب، تسلیم نخواهیم شد.
2- اعتق��ادات دینی م��ا و حفظ اتحاد و انس��جام میه��ن عزیز ما 
ایجاب می کند که در تمام ش��رایط مطی��ع والیت و رهبری نظام 
باش��یم، همان طور که مردم عزیز کش��ور م��ا در دوران انقالب و 
جن��گ تحمیلی، با پیروی از امام خمینی )ره( ، در مقابل دش��منان 
انق��الب و متجاوزین به میهن ایس��تادند و از اس��تقالل و تمامیت 

ارضی کشورشان دفاع کردند.
3- خود را کوچک شمردن و دیگران را بزرگ دیدن، ضعف بزرگ 
انس��ان هایی اس��ت که از توانمندی های خود غافل اند، ما باید با 
تکیه بر اصول دینی و اخالقی خود و بدون احس��اس خود کم بینی 
در مقابل فرهنگ غرب، همواره بر تالش های علمی خود بیفزاییم، 

تا زمینه های رشد خود و پیشرفت کشورمان را فراهم سازیم.
4- آخرین نکته، این است که باید بدانیم داشتن روحیه ی مقاومت 
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ملی و تقوی��ت آن از راه های مختلف، احتمال تعرض بیگانگان به 
ما را بسیار کاهش می دهد.

اگ��ر مردم ما آمادگ��ی دفاع در همه ی زمینه ه��ا از دین و آیین و 
سرزمینش��ان داشته باشند، دیگران به خود اجازه ی تعرض به ما را 
نخواهن��د داد؛ زیرا آن ها درک خواهند ک��رد که هر نوع تعرض با 
پاس��خ قاطع یک ملت مواجه خواهد ش��د و سودی که از این راه به 
دس��ت خواهند آورد بس��یار کم تر از زیانی اس��ت که نصیب آن ها 
خواهد ش��د.  بنابراین، بهترین راه دفاع از کش��ور، دارا بودن روحیه 
ی دفاع اس��ت که ان ش��اءاهلل همه ی ما به داشتن آن افتخار می 

کنیم.
پایان
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خرمشهر بود و رهایی آن مظهر آرزوهای یک ملت.«
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