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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��الهای جنگ و مبارزه ابع��اد کینه و
قس��اوت و عداوت دشمنان خدا و خود را
لمس کردهاند ،بای��د خطر تهاجم جهان
خواران در ش��یوهها و شکلهای مختلف
را جدیتر 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.
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پدافند غیرعامل
مقاومت ملی پایدار

ویژه ی دانش آموزان دوره ی راهنمایی
گرد آوری و تدوین :محمود سلیمانی

کمیته پدافند غیر عامل
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دفاع چيست ؟

دفاع هميش��ه جزء مهمي از زندگي بش��ر بوده است  ،زيرا اقدامات
دفاعي انسان باعث دفع يا كاهش ميزان اثر تجاوز مهاجمان مي شود .
اما چگونگي دفاع به عوامل مختلفي مثل توان انسان درمقابل تهاجم ،
ش��رايط و امكانات دفاعي انس��ان  ،ميزان آگاهي و تدبير انس��ان و
اراده و ش��جاعت او بستگي دارد  .ش��ما دانش آموزان مي دانيد كه
دفاع انسان يا دفاع س��اير موجودات زندان تفاوت اساسي دارد زيرا
دفاع س��اير موجودات فقط براساس غريزه اي صورت مي گيرد كه
خداوند دروجود آنها قرارداده است  ،اما انسان عالوه بر گرايش ذاتي
و فطري به دفاع  ،داراي عقل و آگاهي نيز مي باشد .
عقل و آگاهي به انس��ان كمك مي كند تا بتواند درشرايط مختلف
تصمي��م بگيرد چگونه و از چ��ه راهي براي حفظ حيات خود  ،دفاع
نمايد .
ع�لاوه براين  ،عقل و آگاهي به همراه ايمان به ياري انس��انها مي
ش��تابد تا درش��رايط بس��يار س��خت و بانيرو و امكانات كمتر نيز از
دش��من قوي تر از خود نترسند و با ش��جاعت و استفاده از راههاي
مناسب جان خود و اطرافيانشان را حفظ نمايند .
البته ش��ما دانش آموزان ديده و ش��نيده ايد كه انس��انها با تكيه بر
ايمان به خدا  ،درموارد زيادي جان خود را قدا مي كنند تا چيزهايي
كه مهم تر و ارزش��مند تر از جان آن هاست مانند  :دين  ،استقالل
كشور و عزت و شوكت يك ملت محفوظ بماند .

دفاع آگاهانه و دفاع غريزي
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با توجه به مطالبي كه اشاره شد  ،دفاع موجودات زنده را مي توان به
دو نوع آگاهانه و ناآگاهانه (غريزي) تقس��يم نمود كه دفاع حيوانات
از نوع غريزي و ناآگاهانه و دفاع انس��ان ها از نوع آگاهانه مي باشد .
همان گونه كه اش��اره ش��د وجود عقل و آگاهي درانس��ان باعث
مي ش��ود تا او متناسب با شرايط  ،نوع دفاع خود را انتخاب نمايد .
اكنون مي خواهيم بدانيم كه آيا انس��ان براي دفاع درمقابل هرنوع
تهاجمي بايد با طرف مقابل وارد درگير ي و برخورد مس��لحانه شود

يا نوع ديگري از دفاع هم وجود دارد كه اين امكان را به او بدهد تا
بدون استفاده از سالح ،از خود دفاع كند .
البته درمواردي انس��ان براي دفاع از دين و آيين و سرزمينش  ،جز
آن ك��ه با نيروهاي مهاجم وارد درگي ي ش��ود راه ديگري درپيش
ندارد  ،دراين صورت اگر پيروز ش��ود عالوه بر دفع تجاوز دش��من ،
درنزد خدا نيز آبرومند خواهد بود  ،و اگر كشته شود  ،با سربلندي به
فوز عظيم شهادت رسيده است  ،مانند رزمندگاني كه دردوران جنگ
تحميلي  ،هش��ت سال از كشورش��ان دفاع كردند  ،تا هم چنان نام
مقدس اهلل بر پرچم سه رنگ ايران باقي بماند و با سرود جمهوري
اسالمي ايران بر سرتاسر خاك كشورمان به اهتزاز درآيد .

دفاع عامل و دفاع غير عامل

دفاع قهرمانانه اي كه جوانان برومند ايراني درخرمش��هر انجام دادند
و باتعدادي اندك درمقابل ارتش مجهز صدام چنان مقاومت كردند ،
كه ديگر كس��ي جرأت تهاجم به كشور ما را نداشته باشد  ،از خاظر
هي��چ ايراني بي��رون نخواهد رفت  .به اين ن��وع دفاع  ،دفاع عامل
گفته مي شود .
.{Â
»Ö
Äf¨³
¶»Z
{§Z
{§,Z
هم پيش مي آيد كه الزم اس��ت انسان بدون استفاده از
مواردي
 Â¿ ¾ËYاما
ديگري  ،از
d//Yمناسب
¹Óروشهاي
استفاده از
» ، Öو
Ìaجنگي
مهمات
]|½Á
½Z//¿Y
|ËMبا ¯Ä
سالح وºÅ
Õ{YÂ//» Z»Y
خود دفاع كند  ،به اين نوع
cZ¼Æ» Á sÔ// Y Ã{Z¨fY
دفاع  ،دفاع غير عامل گفته
]Y Ã{Z¨f//Y .Z//
,Ö//´ÀmميÁشود
گفت
م��ي ت��وان
بنابراي��ن
{,Õ´Ë
»\//ZÀ
ÕZÅÁ
انسان معمو ًال به دو طريف
خ��ود¯,|À
{§Z
¿،Â
¾ËYنمايد
دف��اع]Äم��ي
 {Ây Yاز
پدافند
عام��ل و دفاع
{§ ,Z//دفاع
Äf¨³( ¶»ZÌ£
{§Z//
) غير عامل  .دردفاع عامل ،
».{ÂÖ
انسان با استفاده از سالح و
½Z¿Y d¨³
½YÂe
]Ö» ,¾ËY]ZÀ
دش��من
درگيري با
همراه با
سرزمينش
{Áو آيين
]Ä//دين
» ¼ 0ÓÂاز
ªËو {Ây Y
دفاع مي كند  ،اما دردفاع (

{§Á ¶»Z Z§{ ,|ËZ¼¿Ö» Z//
{§.¶»ZÌ£ (|À§Y|a) Z
{ {§ÕÌ³{ Z] ÃY¼Å Á sÔ Y Ã{Z¨fY Z] ½Z¿Y ,¶»Z Z
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پدافند ) غير عامل  ،انس��ان بدون سالح و مهمات جنگي دفاع مي
نمايد .
اين نكته را هم بايد درنظر داش��ته باشيم كه پدافند غير عامل فقط
براي حفظ جان انس��انها نيس��ت  ،بلكه از پدافن��د غير عامل براي
جلوگيري از صدمه و زيان به تأسيس��ات و تجهيزات نظامي و غير
نظامي نيز استفاده مي وشد  .بنا براين  ،با توجه به اين توضيحات ،
مي توانيم پدافند غير عامل را اين گونه تعريف كنيم :
پدافند غير عامل عبارت است از مجومعه اقداماتي كه بدون استفاده
از س�لاح ،مي توان انجام داد  ،تا از تلفات جاني به افراد و صدمه و
زيان اقتصادي به تجهيزات و تأسيسات نظامي و غير نظامي كشور
جلو گيري نمود يا آنها را به حداقل كاهش داد .

چرا بايد دفاع كنيم ؟

اگر از شما بپرسند چرا غذا مي خوريد ؟ يا چرا نفس مي كشيد ؟ چه
جوابي مي دهيد ؟ حتم ًا پاس��خ مي دهيد  « :براي اين كه اگر غذا
نخوريم يا نفس نكشيم  ،نمي توانيم زنده بمانيم » .
اكنون درپاس��خ « چرا بايد دفاع ك��رد ؟ » مي گوييم  :دفاع عالوه
براين كه خصوصيت فطري و ذاتي انسان و الزمه ي ادامه ي حيات
انسان است  ،باعث عزت و اقتدار هرجامعه اي هم مي شود .
حال ممكن است اين سئوال براي شما پيش آيد  ،كه مگر قراراست
به كشور ما تهاجمي از جانب بيگانگان صورت گيرد  ،كه الزم باشد
ما راه هاي دفاع را بياموزيم .
درپاس��خ مي گويي��م  ،همانطور كه م��ا خانه هاي خ��ود را مقاوم
مي س��ازيم تا اگ��ر زلزله اي رخ داد جان ما محف��وظ بماند  ،مردم
هركش��وري بايد درزمان صلح خود را آماده نمايند  ،تا اگر تهاجمي
به آنها صورت گرفت  ،امكانات و آمادگي الزم براي دفاع از خود و
سرزمينشان را داشته باشند.
بنا براين  ،انس��ان عاقل كسي است كه ضمن اين كه قصد تهاجم
به ديگران را ندارد  ،آمادگل الزم را به دس��ت مي آورد  ،تا درزمان
تهاجم بيگانگان بتواند از دين و آيين و سرزمينش دفاع نمايد .
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اهداف پدافند غيرعامل چيست ؟

اهداف پدافند غير عامل عبارتند از :
 -1حفظ جان انسانها
حياتي جامعه درزمان بحران
-1-2تأمين
هايZÅ½Z¿Y
¨uنياز½Zm
تجهيزات حياتي
تأسيسات و
تخريب و
گيري از
]½Yv
آسيب Äبه{ »½Z
»Zm ÖeZÌu
¿ÕZÅZÌ
-2-3جلو¾Ì»Pe
حساس كشور
cYÌÆne Á cZÌPe Ä] \ÌM Á \Ëze Y ÕÌ³Â¸m
و -3
 -4حفظ توان دفاعي كشور درزمان تهاجم دشمن
Â¯ Zu Á ÖeZÌu
¾¼{ ºmZÆe ½Z» { Â¯ ÖZ§{ ½YÂe ¨u -4

اهميت پدافند غير عامل

استفاده از شيوه ي دفاعي پدافند غير عامل  ،درشرايطي كه انسان
¶»ZÌ£ |À§Y|a dÌ¼ÅY
تش��خيص مي دهد هزينه و ضرر كم تري دراس��تفاده از اين روش
ÖËY
,¶»ZÌ£
بهترينÕراه{§ÖZ
ÃÂÌ//، Y
Ã{Z¨fY
مزاياي¯Äزير
ك��ه{داراي
|À§Y|aباش��د ،
دفاعي مي
پردازد
م��ي
Y Ã{Z¨fY { Õeº¯  Á ÄÀËÅ
Ìze
{|Åباشد .
جامعه»Öمي
½Z¿Yمردم و
براي
{ÕYY
»-|Z]،Ö
{§ÖZ
]ÃY ¾ËfÆ
ماندن
موجب¯Äزنده
عامل
پدافند غير
,{Y{aدفاعي
Áاز»Öشيوه ي
¾ËY-1استفاده
].|Z
مي»Ö
Ä »Zm
»{Á ¹
»ÕZËYياË
شود .
انساني
]ÕYكم تر
تلفات
انسان و
درحفظ
اقتص��ادي
صرفه جويي
عامل
-1-2پدافن��د
»Ã|¿ \mÂ
,¶»ZÌ£
موج��ب|À§Y|a
ÖZ§{، Õ
غي��رÃÂÌ
Y Ã{Z¨fY
.
شود
مي
نظامي
تجهيزات
تسليحات و
.{ÂÖ» Ö¿Z¿Y eº¯ cZ¨¸e ZË Á ½Z¿Y
»½|¿Z
دارد ،
عامل
دفاع
به
نسبت
تري
كم
ي
هزينه
،
عامل
غير
دفاع
¨u { Õ{Zf«Y ÖËÂmÄ§ \mÂ» ,¶»ZÌ£ |À§Y|a -2-3
و از نظر اخالقي و بشر دوستانه نيز مفهومي صلح دوستانه دارد .
.{ÂÖ» Ö»Z¿ cYÌÆne Á cZvÌ¸e
 -4دفاع غير عامل  ،باعث حفظ و يا وارد ش��دن خسارت هاي كم
¿¶»Z Z§{ Ä] d^//
ÕÄÀËÅ
تر-3به {§Z
Õeشود .
¯ºمي
كشور
,¶//»ZÌ£حساس
مراكز حياتي و
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 -5پدافند غير عامل  ،يك حركت پيش گيري كننده اس��ت و حتم ًا
بايد درزمان صلح به آن توجه شود .

اصول پدافند غير عامل

به مجموعه اقداماتي كه با استفاده از آنها مي توان به اهداف پدافند
غير عامل رس��يد اصول پدافند غير عامل گفته مي ش��ود  ،كه چند
مورد آن را توضيح مي دهيم .
 -1استتار  :به معناي هم رنگ و هم شكل كردن و همگون سازي
تأسيس��ات  ،تجهيزات و نيروي انس��اني با محيط اطراف است ؛ به
نحوي كه شناس��ايي آن براي دشمن بسيار دشوار و تا حدودي غير
ممكن باشد .
از شما دانش آموزان مي خواهيم به مثال هاي زير توجه كنيد :
الف -استفاده از بدگير سفيد درمحيط برفي
ب -پو شيدن لباس پلنگي درمحيط هاي سرسبز و جنگلي
پ -رن��گ آميزي كردن پش��ت بام  ،حياط و بدن��ه برخي از مراكز
متناسب با محيط اطراف
ت -پوشيدن لباس خاكي رنگ در دشت و بيابان
اين موارد و بسياري موارد ديگر  ،رعايت اصل استتار مي باشد .
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 -2اختفا  :به معناي مخفي ش��دن فرد و مخفي كردن تجهيزات و
تأسيس��ات از ديد دشمن اس��ت  ،به صوري كه نيروي مقابل نتواند
وجود كسي  ،يا چيزي را درآن موقعيت تشخيص دهد.
به مثالهاي زير توجه نماييد :
الف -مخفي شدن درشيار كوه ها
ب – مخفي شدن درال به لباي درختان
پ -مخفي ك��ردن هواپيما و تجهيزات جنگي درتونل هاي بزرگ
( مانند تصوير فوق )
اگر فردي درمواقع ضروري از اين روش بهره مند شود  ،درواقع اط
اصل اختفاء استفاده كرده است .
با اين توضيحات متوجه ش��ديد كه اختفا فقط براي مخفي ش��دن
انس��ان از ديد دشمن نيس��ت بلكه الزم اس��ت درمواقع ضروري ،
تأسيسات و تجهيزات را هم از ديد دشمت حفظ كرد .
 -3فري��ب  :به هرگونه اق��دام حيله گرانه اي ك��ه باعث گمراهي
دش��من ش��ود و او را درتش��خيص هدف و هدف گيري با شك و

ترديد مواجه س��ازد  ،فريب گفته مي ش��ود  .اكن��ون به مواردي از
فريب توجه نماييد .
الف -س��اخت ماكت هايي از تجهيزات نظامي مثل هواپيما و تانك
و قراردادن آن ها درفضاي باز
ب – دادن اطالع��ات نادرس��ت از طري��ق مختلف ب��ه قصد فريب
دشمن
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پ -ج��اب جا ك��ردن تجهيزات جنگي و نف��رات از يك منقطه به
منطقه اي ديگر به منظور سردرگم كردن دشمن .
رس��ول گرامي اس�لام ( ص) درجريان آماده نمودن س��پاده اسالم
براي فتح مكه طوري برنامه ريزي كردند كه كش��ي متوجه نش��ود
مس��لمانان قصد فتح مكه را دارند ودرزم��ان حركت نيز بخضي از
س��پاه»¬¹ÁZ
-4
 cZ»Z°vfYاز ياران خود به سمت ديگري
ÕZبهÁفرماندهي يكي
اس�لام را
مقابل
»½Zبراي
شود و{نتواند
¯ ÕZÅZغافلگير
 Yتا دشكت
فرستادند
اسالم{,{Y
سپاه¹Zn¿Y
» Öبا½YÂe
¸t
»¨Ä¯ Õ|Ì
Ö°Ë
برنامه ريزي نمايد .
ÖËZÅ½Z°» dyZ ,{Â ÕÌ³ÃÆ] ½M Y Äi{Zu ½Z» { Ze
اين كارها و موارد مشابه آن باعث مي شود تا دشمن نتواند اطالعات
]Á ,|Z
d¯Y
»Á ®//Â
]¼\,
»¬¶]Z
درس��تي از¯{ Ä
d//Y
»¬¹ÁZگيري
درتصميم
درنتيجه
كسب كند و
خودي
نيروهاي
»kÂ//مي شود
 ¯eو Áاشتباه
شك و ترديد
دچار
.|ËZ¼¿ ÖjÀy Õ{Á|//u Ze Y .Zn¨¿Y
cY//iY
],¾ËY]ZÀسازي و
 -4مقاوم
استحكامات{ »ÕY{Y Á Ö¿Â°//» ÕZÅ¼fn
ÃZ´ÅZÀa gY|uY
يك��ي از كارهاي مفيدي كه درزمان صلح م��ي توان انجام داد  ،تا
Y Ö°Ë
,ZÅÆ { Ö»Â¼ ÕZÅÃZ´ÅZÀa dyZ// ¾ÌÀqºÅ Á
درزمان حادثه از آن بهره گيري ش��ود  ،ساخت مكانهايي است كه
 ¨uو½Zm
مقاوم]|Z
Ö» ¶»ZÌ£
»|À§Y|a iR
] hZتركش
¯Äو اثرات
باش��د ،
موش��ك و راكت
cZ»Y|«Yبمب ،
درمقاب��ل
.{Âبراين  ،احداث پناهگاه
».Öبن��ا
Äi{Zuنمايد
Â«Áخنثي
»½Zحدودي
{ را تا
انفجار
م��وج
ZÅ½Z¿Y

Ä] ½M Y ½YÂeÖ» ÕÁ «YÂ» { Ä¯ Â°» Æ ÕÁf» ËÁZe
چنين¿¼.{Â
Ã{Z¨fY
 ½YÂÀوÃZ´ÅZÀa
ساخت پناهگاه هاي
اداري وºÅهم
درمجتمع هاي مس��كوني

عمومي درشهرها  ،يكي از اقدامات مؤثر پدافند غير عامل مي باشد
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تهدي��د نمي كند اما دراين كش��ورها پناهگاه هاي��ي وجود دارد كه
درمقابل حمالت هسته اي ميكروبي و شيميايي مقاوم بوده و مردم
اين كشورها مي توانند با بهره مندي از تغذيه مناسب و بهداشتي ،
براي حفظ جان خود تا چند روز درآنجا زندگي كنند .
ب��ا توجه به مطالب گفته ش��ده  ،نتيجه مي گيريم كه اگر كش��ورو
ملت��ي اص��ول پدافند غير عامل را رعايت نماين��د  ،دو مزيت عمده
نصيب آن جامعه خواهد ش��د  :اول اينكه رعايت اصول پدافند غير
عامل  ،قدرت دفاعي يك جامعه را باال مي برد و باعث مي شود تا
درهنگام حادثه صدمات و ضرر و زيان كم تري را تحمل نمايند  ،و
مزيت دوم و مهم تر اين كه هرچه قدرت دفاعي عامل و دفاع غير
عامل يك كشور بيش تر باشد د ،احتمال تهاجم دشمن به آنها كم
تر خواهد شد زيرا مهاجمان احتمالي به اين نتيجه مي رسند كه اگر
به آن كش��ور حمله نمايند زياني كه نصيبش��ان مي شود بيش تر از
سودي است كه اميدوارند از اين تهاجم به دست آورند .

پدافند غير عامل و زمينه هاي فرهنگي

با توجه به اين كه اصل مهم پدافند غير عامل  ،مقاوم سازي دربرابر
هر نوع تهاجم برنامه ريزي ش��ده و هدف دار دشمن است بنابر اين
مي توانيم نتيجه بگيريم كه از پدافند غير عامل درزمينه ي تهاجم
فرهنگ��ي نيز ميتوان اس��تفاده نمود و از اين طري��ق  ،توان دفاعي
جامعه را مستحكم نمود .
يك��ي از مهم ترين مباح��ث درزمينه پدافند غي��ر عامل فرهنگي ،
مس��ئله جنگ رواني است كه ما سعي مي كنيم دراين بخش ضمن
ش��ناخت راه هاي جنگ رواني دش��منان چگونگ��ي برخورد با اين
مسئله را نيز بررس نماييم .

جنگ رواني چيست ؟

انس��ان موجود انديش��مند اس��ت كه هم مي تواند برديگران تأثير
بگذارد وهم مي تواند از ديگران تأثير بپذيرد  .ميزان تأثير گذاري و
تأثير پذيري انس��ان به عوامل مختلفي بستگي دارد كه هوشياري و
آگاهي و جهل و ناآگاهي انس��ان  ،ميزان شجاعت و ترس انسان ،
ايمان او به قدرت خداوند و هم چنين ويژگيهاي ش��خصيتي انسان
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از جمله اين عوامل اند  .مطالعه و بررس��ي تاريخ گذش��تگان نشان
مي دهد كه سرنوش��ت بس��ياري از جنگ ها ن��ه درميدان نبر بلكه
درميدان تأثير گذاري و تأثير پذيري افكار و انديش��ه هاي انس��ان
درمقابل يكديگر تعيين شده است .
بن��ا براين به هرنوع اقدامي ك��ه به منظور نفوذ درعقايد رفتار طرف
مقاب��ل و تضعيف و تخريب روحيه ي آنها صورت مي گيرد  ،جنگ
رواني گفته مي شود .

اهداف جنگ رواني

به طوري كلي اهداف جنگ رواني را مي توان به س��ه دسته تقسيم
كرد :
 -1از بين بردن اميد مخاطبان طرف مقابل
 -2ايجاد بي اعتمادي نسبت به رهبران طرف مقابل
 -3ايجاد شكاف و چند دستگي دربين جامعه ي طرف مقابل
اكنون مي خواهيم شما را با چند نمونه از جنگ رواني كه در گذشته
هاي دور و نزديك اتفاق افتاده است  ،آشنا نماييم .
 -1دردوران جنگ تحميلي عراق عليه ايران  ،رژيم صدام به منظور
ايجاد ترس و وحشت درميان مردم بارها شهرهاي بزرگ كشورمارا
تهديد به بمباران شيميايي كرد .
 -2درجنگ اُ ُحد مش��ركان قريش ش��ايعه كردند كه پيامبر گرامي
اس�لام (ص) درجنگ به شهادت رسيده است كه اين مسئله باعث
تضعيف روحيه ي مسلمانان و يكي از عوامل شكست آنها بود .
 -3آمريكاي��ي ها درزمان جنگ با كش��ور ويتن��ام  ،فقط دريكي از
ماههاي س��ال  ، 1968س��يصد ميليون اعالميه روي سر مردم آن
كش��ور ريختند كه هدف آن ها تضعيي��ف روحيه ي مقاومت مردم
ويتنام بود .
اي��ن موارد و بس��ياري از موارد ديگر  ،نمون��ه هايي از جنگ رواني
است كه هرطرف سعي مي كند تا با استفاده از آن روحيه ي طرف
مقابل را تضعيف كند و به اهداف خود برسد .
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ويژگي هاي جنگ رواني
و تفاوت آن با ساير جنگ ها

 -1جنگ افزارها بُرد محدودي دارند اما جنگ رواني با اس��تفاده از
تكنولوژي امروزي مي تواند بخش وسيعي از دنيا را پوشش دهد .
 -2اس��تفاده از جنگ افزار هزينه ي باالي��ي دارد  ،اما هزينه هاي
ساير{.|¿Y
¿|ÀaZبه¿¼Ö
Á d
جنگ ها بسيار اندك است .
رواني نسبت
Y ½Mجنك
ÕZÅ-3
ÃÂÌ
 Ö¿YÁمحدود است  ،اما شعاع اثر گذاري
²Àmجنگ افزارها
ش��عاع تخريب
جنگ رواني بسيار وسيع مي باشد .
 { Y Ö¿YÁ ²Àm ÕZÅ
{ ÃÂÌ ºÌÅYÂyÖ» z] ¾ËY
 -4جنگ افزارها باعث نابودي انس��ان ها و خرابي س��اختمان ها
²Àm
,ZÅÃÂÌ
تواند ¾ËY
dyZÀ
¿¼Z] Ze ,ºÌËZ
ÌiPeرا از كار
انس��انها
فكر و مغز
روان��ي مي
]Öاما جنگ
Zuمي ش��وند
{¼.ºÌ¿Z] ¶«Y|u Ä] Y ½M ZË Á Ã{Â¼¿ ÖjÀy Y ½ZÀ
Ö¿YÁبيندازد
دنياي امروز
عمومي
درافكار
»ºÆانس��ان
ش��دن
 :cZ//¤Ì¸^eكش��ته
 -5 -1جنگ و
,Ö¿YÁ
²Àm
ÕZ//Å
 ¾ËeهاÁ
Y Ö//°Ë
عملي ناجوانمردانه و ضد حقوق بش��ر به حساب مي آيد اما جنگ
ÕZÅÁ Y Ã{Z¨fY Z] cZ¤Ì¸^e { .dY cZ¤Ì¸^e Y Ã{Z¨fY
رواني ( به جز ترور شخصي ) دردنيا ي كنوني رفتاري مرسوم است
Á ÄfYM
Ö»، Ö
Ö¤Ì¸^e
½Â³Z¿Â³
 ÕYداند .
Ä¿Â³نمي
¹ZÌaو]Äناپسند
{Â//راZeزشت
كسي آن
رايج دنيا
درفرهنگ
و
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»½M ª]Z
رواني
شيوهÄqهاي
]´.{Ìش��يوه هاي جنگ رواني را درعصر حاضر
 ¶°خواهيم
بخش مي
» Öدراين
,|ÀÅYÂy
بررسي نماييم تا با شناخت اين شيوه ها تأثير جنگ رواني دشمنان
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را خنثي نموده و با آن را به حداقل برسانيم .
 -1تبليغات  :يكي از مهم ترين روش هاي جنگ رواني استفاده از
تبليغات اس��ت  .درتبليغات با استفاده از روش هاي گوناگون تبليغي
س��عي مي ش��ود تا پيام به گونه اي آراسته و ارسال شود كه فكر و
سليقه ي گيرنده ي پيام ( ما و شما ) مطابق آن چه فرستنده ي پيام
( قدرت هاي تبليغاتي دنيا ) مي خواهند شكل بگيرد .
براي مثال  ،قدرت هاي تبليغاتي دنيا عموم مس��لمانان را به عنوان
تروريس��ت معرف��ي ميكنند ول��ي آمريكا كه از جناب��ت هاي رژيم
اش��غالگر قدس حمايت مي كن��د و خود نيز درعراق و افغانس��تان
مرتكب جنابت هاي زيادي 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 معمو ًال 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�لام (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.
-3تحری��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  33روزه ی رژیم اش��غالگر قدس علیه کشور لبنان ،که در
تابستان سال  85رخ 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.
 -4تفرقه 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
خصوص ًا 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.
 -5تهدید :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 معمو ًال 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.
20

در این شرایط هر انسان عاقلی درک می کند که رژیم اشغالگر قدس
که دارای س�لاح هسته ای اس��ت ،برای منطقه و جهان خطرناک
اس��ت ،نه کش��ور جمهوری اس�لامی ایران که در پی دستیابی به
فناوری هسته ای صلح آمیز است  ،تا از آن برای پیشرفت اقتصادی
خود استفاده نماید.
 -6ت��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 ،معمو ًال ازبین بردن یا جلوگیری از رش��د و گس��ترش
افکار و عقاید شخص و ایجاد ترس و احساس ناامنی در میان مردم
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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.
 -1بزرگترین 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.
 -2اعتق��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�لاب و متجاوزین به میهن ایس��تادند و از اس��تقالل و تمامیت
ارضی کشورشان دفاع کردند.
 -3خود 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.
 -4آخرین 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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