فعالیت ()8

شهدای نهضت علمی ،انرژی هستهای و مدافعان حرم نیز از قهرمانان دوران معاصر کشور هستند.
درباره شهدایی چون شهید تهرانی مقدم ،احمدی روشن ،حججی و … تحقیق کنید و نتیجه را به کالس
ٔ
ارائهنمایید.
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درسهفتم

َ«و َا ِع ّدوا ل َ ُه ۡم َما ۡاس َتطَ ُعتم ِم ۡن ُق َّـوة»

قرآن مجید /انفال 60

……… تا آنجا که میتوانید نیرو آماده کنید ……
تنها راه مقابله با تهدیدها این است که وضعیت داخلی بهگونهای سازماندهی شود که
دشمن از پیروزی خود مطمنئ نباشد و زمینه را برای ماجراجویی فراهم نبیند.
مقام معظم رهربی
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دلنوشته :پناهگاه
صدام متجاوز برای پیشبرد اهداف خود و اربابانش دست به هر کاری میزد .او که در نبرد رو در رو با
رزمندگان اسالم به اهدافش نرسیده بود ،با بمباران و موشکباران مناطق مسکونی و کشتار زنان و فرزندان
بیگناه میخواست ما را به تسلیم وادار کند.
برخی ازمردم برای درامانماندن از بمباران و حملههای موشکی دشمن ،شهرهای بزرگ را ترک
میکردند و به مناطق اطراف و جاهای امن میرفتند .ولی ما در خانه و شهر خویش ماندیم و حتی در زمانی
نمونه دولتی را به
که به علت موشک باران شدید مدرسهها تعطیل اعالم شده بود ،دانشآموزان
مدرسه ٔ
ٔ
روستایی بردیم و همان جا کالسهایمان راتشکیل دادیم.
حمله نظامی میکرد ،به پناهگاه امن و مخفی میرفتیم .شبها
شبها به محض اینکه رادیو اعالم خطر ٔ
عدهای در خارج از شهر
چراغهای خانه و کوچه را خاموش میکردیم و گاهی برای گمراهی دشمن ّ
چراغهای برق یا آتش روشن میکردند .ماشینها در خیابان چراغهایشان را خاموش میکردند و توقف
مینمودند و … .
فاصله دور ازهم ساخته شده بودند ،جاهای مناسب و راحت را به سالمندان،
در پناهگاههایی که در
ٔ
کودکان و خانمها میدادیم و با دوستان و بچه محلها دورهم جمع میشدیم .اگر زمان حمله طوالنی
جلسه قرآن میگذاشتیم .در غیر این صورت سعی میکردیم بگوییم و بخندیم تا دیگران هم روحیه
میشد،
ٔ
بگیرند .گاهی یک نفر خوشذوق آواز میخواند یا به صورت خودجوش نمایش بازی میکردند ……
حمله هوایی یا موشکی دشمن در
شنیدم در یکی از محلهها جشن عروسی را به علت اعالم خطر ٔ
پناهگاه ادامه داده بودند !! ……
پدیده جنگ همراه بوده و دفاع نیز برای مقابله با حملهها و هجومها ،با
تاریخ زندگی بشر همواره با ٔ
حیات بشری آمیخته بوده است.
انسانهای اولیه برای در امان ماندن از تهاجم حیوانات وحشی و دیگر دشمنان و همچنین برای کاستن
از نگرانیهای خود به غارها ،باالی درختان و دیگر مخفیگاههای طبیعی پناه میبردند .به عالوه ،ایجاد
غافلگیرانه دشمن،
خندق در اطراف شهرها و ایجاد قلعه و دروازههای مستحکم برای پیشگیری از حمالت
ٔ
از شیوههای رایج دفاعی در زمانهای قدیم بوده است.
60

قلعه فلک االفالک در خرم آباد یکی از اماکن مستحکم در دوران قدیم ایران

بیشتربدانید
یکی از جنگهای معروف اسالم ،جنگ خندق است .پیامبر اسالم حضرت محمد (ص) یارانش را
درباره چگونه دفاع   کردن از مدینه جمع کرد و هرکدام نظری دادند ،ولی تنها پیشنهاد سلمان
برای مشورت
ٔ
فارسی مورد قبول رسول خدا قرار گرفت ،که حفر خندق دور تا دور شهر مدینه برای جلوگیری از نفوذ
حمله دشمن به شهر بود.
و ٔ
شیوه دفاعی در آن شرایط بود ،توانستند در جنگ خندق پیروز شوند.
مسلمانان با این نقشه که بهترین ٔ
مبارکه انبیاء میفرماید :و ما به او (حضرت داود علیهالسالم)
سوره
ٔ
خداوند در قرآن کریم در ٔ
آیه  80از ٔ
ساخت زره را تعلیم نمودیم تا شما را از آسیب جنگ در امان بدارد؛ پس آیا شما سپاسگزارید؟
کشور پهناور ایران در طول تاریخ به دلیل ویژگیهای جغرافیایی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی و
منطقه حساس خاورمیانه و بهرهمندی از ذخایر طبیعی ،همواره در معرض حوادث طبیعی
قرار گرفتن در
ٔ
و غیرطبیعی زیادی قرار داشته و درنتیجه ،خسارات مالی و جانی زیادی نیز از این راه ،به کشورمان وارد
شده است .از این روست که دفاع در برابر حوادث غیرطبیعی و تهدیدهای انسانی برای ما ضروری و
بسیار مهم است؛ بهطوری که رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیتالله خامنهای در این باره میفرمایند:
«دفاع جزئی از هویت یک ملت زنده است ،هر ملتی که نتواند از خود دفاع کند زنده نیست».
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تعریف و دستهبندی دفاع (پدافند)

مبارزه مستقیم و استفاده از تجهیزات جنگی به منظور دفع حمالت
١ــ دفاع (پدافند) عامل :مقابله و
ٔ
و اقدامات جنگی دشمن پدافند عامل نامیده میشود .دفاع عامل یا مستقیم مخصوص زمان جنگ است
که توسط افراد آموزش دیده با کمک وسایلی مثل اسلحه ،موشک ،تانک و هواپیما صورت میگیرد.
٢ــ دفاع (پدافند) غیرعامل :پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که بدون استفاده از تجهیزات
جنگی میتوان انجام داد تا از واردشدن تلفات جانی به افراد و زیان اقتصادی به مراکز و تأسیسات حیاتی
و مهم کشور جلوگیری کرد ،یا آنها را به حداقل کاهش داد.

فعالیت ()1

حمله دشمن؛ از خود ،خانواده و
شما بهعنوان یک نوجوان تا چه ّ
حدی آمادگی دارید که در زمان ٔ
دیگران دفاع کنید؟ بهنظرتان چه کاری باید انجام داد؟
دفاع یا پدافند غیرعامل در جنگها برای مقابله با تهاجمات دشمن و کاهش خسارات ناشی از حمالت
زمینی ،هوایی و دریایی صورت میگیرد .پاالیشگاهها ،نیروگاهها ،فرودگاهها ،مراکز سیاسی مهم ،مراکز
اصلی مخابراتی و ارتباطی ،پل  های مهم ،پایگاههای هوایی ،مراکز و ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی،
حمله دشمن قرار میگیرند.
نقاطی هستند که در زمان جنگ ،مورد توجه و ٔ
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همه افرادی که در این کشور زندگی میکنند ،نباید اجازه دهند
خانه بزرگ ماست .بنابراین ٔ
کشور ما ٔ
دشمن به سرزمینشان آسیب برساند.
سوره انفال به ما دستور داده است هرقدر که میتوانیم ،نیرویمان را
آیه ٦٠
در همین باره خداوند در ٔ
ٔ
آماده دفاع از سرزمینمان باشیم.
جمع کنیم و همیشه ٔ

فعالیت ()2

پدافند غیرعامل را در سایر کشورها بررسی کنید.
اصول پدافند غیرعامل:
خاطره ابتدای درس با برخی از اصول پدافند غیرعامل آشنا شدید .این اصول شامل مجموعه
در
ٔ
اقداماتی است که با استفاده از آنها میتوان به اهداف پدافند غیرعامل دست یافت.
١ــ استتار :استتار به معنای همرنگ و همشکلکردن تأسیسات ،تجهیزات و نیروی انسانی با محیط
اطراف است؛ به گونهای که شناسایی آن برای دشمن بسیار دشوار و تا حدودی غیرممکن باشد؛ مانند
استفاده از بادگیر سفید در محیط برفی .استتار از مؤثرترین روشهای دفاع غیرعامل در دنیاست .برای
استتار از وسایلی مانند :رنگ ،تور ،شاخ و برگ درختان و … استفاده میشود.
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٢ــ اختفا :اختفا یا پنهانکاری به اقداماتی گفته میشود که از قرارگرفتن تأسیسات ،تجهیزات و
نفرات در دید مستقیم دشمن جلوگیری به عمل میآورد؛ مانند پنهانکردن هواپیماهای جنگی در تونل.

در جریان هجرت پیامبر (ص) از مکه به مدینه با استفاده از اختفا و فریب که از اصول پدافند غیرعامل
است ،دشمنان رسول گرامی اسالم نتوانستند به آن حضرت دسترسی پیدا کنند.
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روشهای اختفا عبارتاند از:
استفاده مناسب از عوارض زمین و احداث تأسیسات در محلی که به سهولت قابل تشخیص و
الف)
ٔ
مشاهده نباشد.
ب) عادی و غیرمهمجلوه   دادن تأسیسات با کارهایی مانند :جدولبندی ،درختکاری و …
٣ــ پراکندگی :پراکندگی به معنای پخش   کردن و عدم تجمع نیروها ،تجهیزات و تأسیسات به منظور
کاهش آسیبپذیری آنها در مقابل عملیات دشمن است .برای مثال:
دانشمندان هستهای کشور نباید در یک مجتمع مسکونی زندگی کنند یا اگر میتوانیم چند پاالیشگاه
فاصله زیاد از هم بسازیم.
در کشور بسازیم بهتر است آنها را در چند شهر با
ٔ
٤ــ فریب :فریب یعنی انجام کارهایی که فکر و دید دشمن را از اهداف اصلی و مهم به سوی اهداف
فرعی و غیراصلی و کماهمیت منحرف نماید؛ مانند :نصب نمونک (ماکت) تجهیزات جنگی در نقاط
مختلف.
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  5ــ مکانیابی :از اقدامات اساسی و مهم پدافند غیرعامل ،انتخاب محل مناسب برای ایجاد
تأسیسات حیاتی و مهم کشور است .ایجاد این تأسیسات در دشتهای هموار ،کنار بزرگراهها و جادههای
اصلی و در نزدیکی مرزها موجب شناسایی و آسیبپذیری آنها در برابر تهدیدات دشمنان میشود.
  ٦ــ مقاوم سازی و استحکامات :یکی از کارهای مفیدی که در زمان صلح میتوان انجام داد
تا در زمان حادثه از آن استفاده شود ،ساخت مکانهایی است که در مقابل بمب و موشک مقاوم باشد و
آثار ترکش و موج انفجار را تا حدود زیادی خنثی کند .بنابراین احداث پناهگاه در مجتمعهای مسکونی
و اداری و همچنین ساخت پناهگاههای عمومی در شهرها ،یکی از اقدامات مفیدی است که باعث حفظ
جان انسانها در زمان وقوع حادثه میشود.

نمونه ای از پناهگاه های عمومی

رعایت اصول پدافند غیرعامل دو فایده مهم زیر را به همراه دارد:
١ــ قدرت دفاعی کشور را افزایش میدهد و باعث حفظ مراکز و تأسیسات مهم جامعه میشود؛
٢ــ هرچه توان و قدرت دفاع عامل و غیرعامل کشور بیشتر باشد ،احتمال تهاجم دشمنان کمتر میشود.

فعالیت ()3

شما اگر ایمنسازی محل زندگیتان (شهر ،شهرک ،محله یا روستا) را برعهده بگیرید ،چه اقداماتی
انجام میدهید؟ (بهصورت جزئی با توجه به ویژگیهای نمای محل زندگی بررسی کنید).
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درسهشتم

جنگ نرم یعنی ایجاد تردید در دلها و ذهنهای مردم.
»مقام معظم رهربی«
67

در درسهای قبلی خواندید ،کشورهای استعمارگر در
گذشته برای رسیدن به اهداف خود از تهاجم نظامی استفاده
میکردند.
جنگهای نظامی هزینههای زیادی بـه همراه داشت و
تلفات انسانی آن عالوه بر سربازان کشور مدافع ،شامل سربازان
کشور مهاجم هم میشد.
هزینههای باالی جنگ سخت ،پیشرفت ف ّناوری ،مخالفت
عموم مردم جهان با کشته   شدن انسانها در جنگ و … ،قدرتهای نظامی دنیای امروز را بر آن داشت تا از
راههای دیگری به دنبال تأمین منافع خود باشند.
درنتیجه اگر کشورهای استعمارگر در گذشته با تهاجم نظامی (جنگ سخت) به اهداف خود میرسیدند،
در دنیای امروز سعی میکنند با روشهای جدید و کمهزینه به دنبال منافع خود باشند.

فعالیت ()1

درباره آن به بحث بپردازید.
درباره جنگ نرم جست وجو کنید و
سخنان مقام معظم رهبری را
ٔ
ٔ

قدرت نرم

برای شناخت جنگ نرم باید بدانیم ،هدف از آن دستیابی و یا گسترش قدرت نرم است .قدرت نرم عبارت
است از توانایی رسیدن به هدف با استفاده از جذابیت و جلب نظر دیگران .برای هر کشوری این جذابیت خود
را در فرهنگ و یا همان سبک زندگی مردم آن کشور نشان میدهد .بنابراین جنگ نرم ،جنگ فرهنگهاست.
هر کشوری دارای فرهنگ عمیق ،ریشهدار و ارزشمندتری باشد در جنگ نرم پیروز خواهد شد.
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در جنگ نرم بهجای استفاده از تفنگ ،توپ ،تانک ،هواپیما و موشک ،از رسانه (روزنامه ،مجله ،عکس،
فیلم ،کتاب ،جزوه و…) ،شبکههای اجتماعی ،تلفن همراه ،ماهواره ،اینترنت ،تلویزیون و رادیو و… بهره
میگیرند .در جنگ نرم نوع تفکر و اندیشه را تغییر میدهند؛ یعنی دشمن ذهن و فکر مردم ِ
کشور هدف را
مطابق خواستههای خود تغییر میدهند.

فعالیت ()2

جذابیتهای سبک زندگی اسالمی ــ ایرانی را در گروه خود بحث کرده و در جدول زیر یادداشت نمایید.
ردیف

جذابیتهای سبک زندگی اسالمی ــ ایرانی

1
2
3
4

مقام معظم رهبری

غلبه فرهنگی است که می تواند غلبه اقتصادی
و سیاسی و امنیتی و نظامی و همه چیز را هم
با خود به دنبال بیاورد.

اگر باورها و ارزشهای مردم کشوری تغییر
کند ،سبک زندگی آنها تغییر خواهد کرد .بنابراین در
جنگ نرم باورها و ارزشهای کشور مورد هدف،
تغییرمیکند.
از آنجایی که ارائه جذابیتهای سبک زندگی
نیاز به استفاده از رسانه میباشد ،سالح جنگ نرم
رسانه است.
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در تعریف قدرت نرم ،هدفهای مختلف ما از زندگی میتواند انواع و زمینههای مختلف جنگ نرم را
تعیینکند.
سیاسی
علمی

اجتماعی

انواع
جنگ نرم
زیست
محیطی

فرهنگی
اقتصادی

جنگ نرم اقتصادی :در این مبارزه ،دشمن با تبلیغات گسترده و ترویج کاالهای خارجی و اخالل در
بازارهای ارزی و بازرگانی ،بنیانهای اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.

جنگ نرم اجتماعی :در این مبارزه دشمن ،پیوندهای اجتماعی ،روحیه زندگی جمعی و همدلی را نشانه
میرود .محوریت خانواده ،نقش و استحکام آن توسط رسانهها خدشه دارتر میشود.
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جنگ نرم فرهنگی :دشمن با استفاده از جذابیتهای رسانهای سبک زندگی خود را به عنوان الگو
مطرح میکند .باورها و ارزشهای فرهنگی کشورمان را تضعیف و تغییر میدهد.
جنگ نرم زیستمحیطی :در این حالت با ترویج باورهای غلط در ارتباط با رفتار محیط زیست
از طریق مصرف بی رویه و اسراف و بی توجهی به نعمات طبیعی ،زمینه تخریب منابع در دسترس فراهم
میشود.
جنگ نرم سیاسی :در این حالت مسئولین و مردم هر کدام روشها و گزینههایی را که کشورهای
بیگانه میپسندند ،بهکار میگیرند و تصمیمهایشان را براساس رهنمودهای دیگر کشورها تنظیم میکنند.
جنگ نرم علمی :در این زمینه با گرایش نخبگان و روشنفکران به الگویهای پیشرفت غیربومی و
تمایل به رفاه بدون تالش عملی و ناتوانی در ارائه راهحلهای علمی در حل مشکالت ،وابستگی و پسرفت
علمی حاصل میشود.
بیشتربدانید
در این سال ها ،برای جلوگیری از رشد و قدرت یافتن نظام اسالمی ،هر کاری که توانستند کردند،
اگر شما تصور کنید ضربه ای می توانستند بزنند و نزدند ،خطاست؛ هر کاری توانستند کردند ،هر کار
نکردند ،چون نمی توانستند .جمهوری اسالمی در مقابل جنگ تحمیلی شان ،تهاجم دزدانه شان ،تحریم
اقتصادی شان ،جنگ روانی شان ،تبلیغات و هیاهو و جنجال هایشان به پشتیبانی این ملّت بزرگ و رشید
محکم ایستاد و روز به روز بر قدرت خود افزود.
حضرت آیت اللّه خامنه ای ،رهبر معظم انقالب اسالمی
در حرم مطهر رضوی (ع) ــ نوروز ١٣٨٧

فعالیت ()2

نمونه هایی از جنگ نرم علیه جمهوری اسالمی ایران را در کالس درس بررسی کنید.
میزان اثرگذاری جنگ نرم از یک طرف به ویژگیهای شخصیتی افراد مانند اعتقادات دینی ،شجاعت،
اعتمادبه نفس ،پایبندی به ارزشهای اخالقی و… و از طرف دیگر به میزان علم و آگاهی انسانها و نیز
شناخت دوستان و دشمنان واقعی بستگی دارد.
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برای آنکه شما دانشآموزان عزیز به جهان پیرامون خود و اتفاقاتی که در آن رخ میدهد ،با دقت بیشتری
توجه کنید و هر چیزی را به  آسانی رد یا قبول نکنید ،در این بخش از درس با روشهای جنگ نرم آشنا
میشوید.

روش های جنگ رسانه ای (جنگ نرم)

١ــ تبلیغات :تبلیغ یا تبلیغات به معنای منتقلکردن و رساندن پیام ،افکار و عقاید به دیگران است .در
تبلیغات سعی میشود با بهرهگیری از کلمات ،تصاویر ،موسیقی و … پیام به گونهای آراسته شود که فکر و
فرستنده آن شکل بگیرد.
گیرنده پیام ،براساس خواست و تمایل
سلیقه
ٔ
ٔ
ٔ
در دنیای امروز کشورهایی که از رسانههای بینالمللی و شبکههای ماهوارهای گسترده بهرهمندند،
میتوانند با استفاده از امکانات خود بر فکر و احساس مردم جهان تأثیر بگذارند.
امروزه امریکا ،قدرت های سلطه گر و رژیم صهیونیستی اشغالگر فلسطین و سایر کشورهای
استکباری با تولید فیلم های سینمایی ،بازی های رایانه ای و ...سعی می کنند تا به معرفی چهره ای
خشن و ضدانسانی از اسالم بپردازند و در عین حال بر جنایات خود در فلسطین ،سوریه ،یمن ،عراق،
افغانستان و ...پرده بپوشانند؛ در حالی که همین قدرت های زورگوی جهانی در کشورهای مختلف از
نیروهای تکفیری و شورشی و خشن حمایت می کنندّ ،اما در تبلیغات رسانه ای ،خود را مدافع حقوق
بشر معرفی می کنند.
٢ــ شایعه :شایعه به معنای انتشار مطالب و اخباری است که درستی و نادرستی آن معلوم نیست
و عموماً منبع مطمئن و مشخصی هم ندارد .شایعه معموال ً با اصل خبر تفاوت زیادی دارد؛ مانند
روحیه
شایعه شهادت رسول گرامی اسالم (ص) در جنگ ا ُُحد که توسط مشرکان و به منظور تضعیف
ٔ
ٔ
مسلمانان پخش شد؛ درصورتی که آن حضرت فقط به صورت جزئی مجروح شده بود.
از نظر اخالقی و دینی معموال ً شایعه ،مجموعه ای از غیبت ،تهمت ،نشر مطالب غیرمطمئن و …
است که براساس احکام صریح اسالمی تأیید یا سکوت در برابر آن و عدم مقابله با آن گناه محسوب
می شود .در آیات قرآن کریم و احکام دینی به مسلمانان تأکید شده است که در مورد اموری که اطالع
درباره آن ندارند ،بررسی کنند؛ زیرا چشم و گوش و زبان و قلب انسان در پیشگاه خداوند
و علم کافی
ٔ
مسئول هستند.
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فعالیت ()3

راه های مقابله و جلوگیری از شایعه پراکنی کدامند؟
پاسخ دانش آموز

نتیجۀ بحث کالس

٣ــ تحریف واقعیات :تحریف یعنی منحرفکردن خبری از مسیر و موضوع اصلی خود که به
منظور انحراف اذهان مردم از حق به سوی باطل صورت میگیرد .در تحریف واقعیات معموال ً دروغ
گفته نمیشود؛ بلکه واقعیات بهصورت دیگری بیان میگردد که با اصل موضوع تفاوت زیادی دارد .در
تحریف واقعیت ،گاهی کلماتی به متن اصلی اضافه یا از آن کم میشود و گاهی جمالت بهصورتی که بوده
نویسنده مطلب است و با اصل
بیان میگردد؛ ولی به گونهای تفسیر میشود که مخالف منظور گوینده یا
ٔ
آن تفاوت دارد .برای مثال ،با وجود آنکه مقامات کشور ما بارها اعالم کردهاند که هدفشان از پیشرفت
استفاده صلحآمیز از آن برای تولید انرژی هستهای است؛ ولی غربیها با این تفسیر
در ف ّناوری هستهای،
ٔ
استفاده صلحآمیز از ف ّناوری هستهای دارد» ،اذهان عمومی
که «ایران تاکنون نتوانسته ثابت کند که قصد
ٔ
استفاده صلحآمیز از ف ّناوری هستهای دارد» ،به سمتی سوق
مردم جهان را از این واقعیت که «ایران قصد
ٔ
استفاده غیرصلحآمیز از آن است».
میدهند که تصور شود؛ «قصد ایران از پیشرفت در ف ّناوری هستهای،
ٔ
4ــ تفرقه افکنی :یکی دیگر از روشهای جنگ نرم ،دامنزدن به اختالفات موجود در یک یا
چند کشور است که به منظور ایجاد بدبینی و بهوجودآوردن درگیری و در نهایت برای از بین بردن وحدت
و یکپارچگی یک جامعه صورت میگیرد .برای نمونه ،دامنزدن به اختالفات میان شیعه و سنی یا ایجاد
بدبینی بین مسلمانان و سایر ادیان الهی و همچنین مطرحکردن اختالفات قومی در بین قومیتهای مختلف،
مواردی است که تمامی آنها به منظور تضعیف اتحاد و یکپارچگی ملت ایران صورت میپذیرد.
  5ــ ایجاد یأس و ناامیدی :امروزه دشمن در جنگ نرم تالش میکند با تبلیغات و شایعه و
دروغپردازی و بزرگنمایی مشکالت ،امید مردم را به یأس تبدیل و با این روش ملت را به رهبران و
73

مسئوالن کشور بیاعتماد کند .همچنین سناریوی دامن زدن به گرانی و تورم و القای قحطی و کمبود و
جانبه اقتصادی و تهاجم شدید رسانهای را در پیش گرفته است.
تحریم همه ٔ
  6ــ برجسته سازی :برنامه مجریان جنگ نرم در این زمینه این گونه است که با بزرگ جلوه دادن
نابسامانی ها و مشکالت کشور در کنار کم رنگ کردن و یا سانسور موفقیت ها و پیشرفت ها می کوشند
تا زمینه های نارضایتی مردم را از دولت و شرایط زندگی خود افزایش دهند.
7ــ ترور شخصیت :تخریب شخصیتهای بزرگ و تأثیرگذار با استفاده از دروغ ،شایعه ،تهمت
و تبلیغات ناروا از قدیم رایج بوده است .بهعنوان مثال دشمنان خدا در صدر اسالم پیامبر اکرم (ص) را
برجسته نظام اسالمی
جادوگر یا مجنون میدانستند .از زمان پیروزی انقالب اسالمی تاکنون نیز چهرههای
ٔ
ایران مانند امام خمینی و مقام معظم رهبری از سوی دشمنان مورد هدف قرار گرفتند و با استفاده از شایعه،
تحریف واقعیت و نسبت دادن صفات ناروا ،سعی کردهاند تا شخصیت تأثیرگذار آنها را تخریب کنند.
ترور شخصیت در مواردی به صورت کلی «دین اسالم» یا شخصیت مسلمانان را هدف قرار میدهد.
برای مثال در بعضی از فیلمهای سینمایی ،شخصیتهای منفی فیلم یک یا چند نفر از مسلمانانی هستند که
چهره خشن و منفوری از آنها ترسیم شده است .همچنین در برخی از بازیهای رایانهای کسی که مشغول
ٔ
بازی میشود ،برای پیروز  شدن باید به سمت فرد یا افرادی که دارای ویژگیهای اسالمی و مذهبیاند،
تیراندازی کند و برای بهدستآوردن امتیاز به سوی کسی که «اللّهاکبر» میگوید ،شلیک نماید .در تمامی
این بازیها ،قصد و هدف طراحان بازی ،تخریب شخصیت مسلمانان است.

فعالیت ()4

در یکی از بازی های رایانه ای ،قهرمان بازی فردی آمریکایی است که باید افرادی را که «یا مهدی»
و «اللّه اکبر» می گویند ،از پای درآورد تا به مراحل بعدی برسد .به نظر شما طراحان این بازی به دنبال
چه اهدافی هستند؟
پاسخ دانش آموز
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نتیجۀ بحث کالس

جنگ رسانه ای

به نظر شما چرا با وجود شبکه های فراوان فارسی زبان ،تعداد آنها در حال افزایش است؟
اجاره یک ماهواره در فضا ،تهیه و تولید برنامه های آن ،ارسال برنامه بر  روی شبکه
هزینه
آیا می دانید ٔ
ٔ
و… چقدر است؟ آیا تأمین این هزینه ها بدون حمایت قدرت های اقتصادی و سیاسی دنیا امکان پذیر
است؟
اگر به صورت سطحی و ساده به
موضوع نگاه کنیم ،شاید گمان کنیم که هدف
این شبکه ها اطالع رسانی و سرگرم کردن
فارسی زبانان است؛ اما اگر کمی بیشتر
درباره این موضوع فکر کنیم ،پی می بریم که
ٔ
پرده این شبکه ها اهداف
پشت
های
قدرت
ٔ
دیگری درسر دارند.

حمایت گسترده از راه اندازی این شبکه ها به دلیل تأثیری که ماهواره و تلویزیون در برانگیختن
افکار عمومی دارد ،مورد توجه دشمنان انقالب اسالمی است تا از این طریق بتوانند جنگ روانی و
جنگ رسانه ای خود را علیه مردم ایران گسترش دهند.
برنامه های سیاسی ،فرهنگی و هنری ،فیلم های سینمایی ،سریال های تلویزیونی ،گفت وگوهای
اقتصادی و اجتماعی و حتی برنامه های به ظاهر خانوادگی آنها عمدتاً با هدف هایی همچون:
ــ بدبین کردن مردم به اسالم و نظام جمهوری اسالمی
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رابطه ملت با رهبری نظام
ــ قطع ٔ
ــ ترویج بی بندوباری اخالقی
ــ از بین بردن استحکام خانواده
ــ جدایی دین از سیاست
ــ دور کردن مردم از ارزش های دینی
ــ تغییر هویت فرهنگی در جهت تأثیرگذاری بر افکار دانش آموزان
ــ ایجاد رعب و وحشت و شایعه پراکنی در جامعه
ــ ترویج روحیه یأس و ناامیدی به جای نشاط اجتماعی و احساس بالندگی از پیشرفت های کشور
ــ بی تفاوت کردن نسل جوان به مسائل مهم کشور
صورت می گیرد که همه در جهت اهداف جنگ روانی و جنگ رسانه ای دشمنان نظام جمهوری
اسالمی ایران است .البته در برخی از برنامه های این شبکه ها اطالع رسانی ،سرگرمی های معمولی،
مسابقات ورزشی و… هم وجود دارد؛ اما آنچه که باید به آن توجه داشت ،اهداف کلی این شبکه هاست
که به آنها اشاره شد.

فعالیت ()5

بهترین راه ها برای مقابله با جنگ نرم دشمنان را در کالس به بحث بگذارید( .از سخنان مقام معظم
رهبری ،کتاب ها ،مجله ها ،مصاحبه و گفت وگو با افراد صاحب نظر بهره بگیرید).
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درس نهم
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نظم چیست و چه تأثیری در کارهای ما دارد؟

نظم در لغت به معنای آراستن ،برپا داشتن و انجام دادن به موقع کارهاست .نظم یکی از امور فردی
و اجتماعی است که رعایت آن برای تمام انسان ها الزم و مفید است.
نظم یکی از عوامل مهم در پیشرفت هر اجتماع است ،و در امور فردی هم عموم انسان های موفق،
افراد منظمی در طول زندگی خود بوده اند.

فعالیت ()1

شما به عنوان یک دانش آموز موفق ،مواردی از رعایت نظم در کالس ،مدرسه ،خانه و جامعه را
برشمرید:
١ــ در کالس………………………… :
٢ــ در مدرسه………………………… :
٣ــ در خانه………………………… :
٤ــ در جامعه………………………… :
در امور اجتماعی هم ما نیروهای نظامی را به عنوان منظم ترین افراد می شناسیم؛ زیرا یکی از
ویژگی های مشخص آنها رعایت نظم است.
نظام جمع و اطاعت از فرماندهی یکی از اموری است که هر فرد نظامی باید آن را آموزش دیده و
در طول خدمت خود به صورت دقیق رعایت کند.
با توجه به اینکه یادگیری نظام جمع ،تأثیر فراوانی در هماهنگی یک دانش آموز با کارهای جمعی
مدرسه دارد و می تواند باعث نظم بیشتر دانش آموزان شود ،در این درس با آن آشنا می شوید.

نظام جمع

نظام جمع حرکاتی است که به صورت منظم انجام می شود و افراد را در انجام کارهای جمعی با
یکدیگر هماهنگ می کند.
نظام جمع از یک دسته حرکات منظم و با مفهوم مشخص تشکیل شده است ،که در این درس برخی
از آنها آموزش داده می شود .هر حرکت نظام جمع از دو جزء تشکیل شده است :خبر و اجرا

خبر و اجرا

خبر به معنای اطالع از نوع فرمان و ایجاد آمادگی در فرد برای انجام یک عمل مشخص است.
اجرا به معنای اطاعت از فرمان و اجرای عمل مشخصی است که فرمانده دستور می دهد .برای
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مثال ،در حرکت از جلو نظام ،از جلو ،خبر و نظام ،اجرای فرمان است.

فرمان از جلو نظام

از جلو نظام فرمانی است که برای پشت سر هم قرار گرفتن افراد صادر می شود؛ مانند :زمانی که
دانش آموزان یک کالس در یک صف پشت سر هم قرار می گیرند.
در فرمان از جلو نظام ،فرمانده با صدای بلند می گوید« :از جلو!» در این حالت ،افراد تحت فرمان
باید به سرعت ،پشت سرهم قرار گیرند .سپس فرمانده اعالم می کند« :نظام!»
در این حالت ِ
فاصله معین که با دست مشخص
افراد تحت   فرمان ،بدون صحبت و حرکت باید با
ٔ
می شود ،پشت سر هم بایستند.
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فرمان به چپ چپ

در این حرکت ،افراد تحت فرمان ٩٠ ،درجه بدن خود را به سمت چپ می چرخانند .در این عمل،
پنجه پای راست خود حرکت کنند.
پاشنه پای چپ و ٔ
نفرات باید روی ٔ

فرمان به راست راست

در این حرکت افراد تحت فرمان ٩٠ ،درجه بدن خود را به سمت راست می چرخانند .در این عمل،
پنجه پای چپ خود حرکت کنند.
پاشنه پای راست و ٔ
نفرات باید روی ٔ

عقب گرد
در این حرکت افراد تحت فرمان از سمت چپ ،بدن خود را  ١٨٠درجه می چرخانند؛ به طوری
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که برای مثال ،اگر قبل از عقب گرد نفرات رو به شمال ایستاده باشند ،پس از عقب گرد باید به سمت
جنوب بایستند.

فرمان خبردار

در فرمان خبردار افراد باید با حالت صحیح در جای خود بایستند .در این حالت پاها جفت و
دست ها در امتداد پاها قرار می گیرد.

سیر تحول و شناخت جنگ افزارها

در جنگ هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده ،انسان ها به تناسب رشد فکری و عقالنی خود از
ابزارهای مختلفی به عنوان وسایل جنگی استفاده می کرده اند .ابزارهای جنگی بشر از سنگ ،چوب،
تیر و کمان ،نیزه و شمشیر شروع و پس از مدت زمانی به سالح های گرم ،توپ و تانک رسید .سپس
ماشین های جنگی شامل هواپیما ،زیر دریایی ،موشک های دور بُرد و… وارد صحنه جنگ ها شدند و
میدان نبرد از زمین به دریا و آسمان گسترش پیدا کرد.

81

در عصر حاضر ،اگرچه برخی کشورها به سالح های غیرمتعارف (شیمیایی ،میکروبی و هسته ای)
دسترسی پیدا کرده و در مواردی از آن استفاده نموده اند؛ ّاما به دلیل مخالفت های جهانی با این سالح ها
تکیه
و تلفات زیادی که به دنبال دارند ،استفاده از آن منع شده است .به همین جهت در دوران کنونیٔ ،
قدرت های نظامی بر استفاده از جنگ الکترونیک ،جنگ اطالعاتی ،جنگ اقتصادی ،جنگ نرم و
موارد مشابه می باشد؛ اگرچه در دنیای امروز ،استفاده از فناوری موشکی نیز یکی از محورهای مهم
توانمندی دفاعی هر کشور محسوب می شود.
بر همین اساس دانشمندان مؤمن و توانای میهن عزیز ما در این زمینه تالش های فراوانی کرده اند و
تاکنون موفق به ساخت انواع مختلف موشک های زمین به زمین و زمین به هوا شده اند.

ساخت و تولید این موشک ها در کنار سایر توانمندی های دفاعی کشورمان ،باعث شده تا دشمنان
کمتر در فکر تهاجم نظامی به میهن عزیز ما باشند.
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فعالیت ()2

درباره موشک های ساخت متخصصان ایرانی جست وجو کنید و جدول زیر را کامل کنید و در
ٔ
صورت امکان تصاویر مربوطه را در کالس خود نمایش دهید.
ردیف

نام موشک

وزن موشک

طول ُبرد موشک

١
2
3
4

اسلحه انفرادی

اسلحه انفرادی وسیله ای است که یک رزمنده مدافع میهن می تواند آن را حمل نموده و در صورت
اسلحه انفرادی کالشینکف
نیاز از آن استفاده نماید؛ مانند:
ٔ
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با توجه به اینکه نیروی انسانی با ایمان ،مهم ترین عامل توان مندی دفاعی کشور محسوب می شود
صفحه قبل شما دانش آموزان عزیز
و شناخت یک اسلحه انفرادی برای همه ما مفید است ،در تصاویر
ٔ
با اسلحه کالشینکف و قطعات مربوط به آن آشنا شدید.

آشنایی با مین

این قسمت از درس فقط به استان های آلوده به مین شامل ایالم ،آذربایجان غربی ،خوزستان،
کردستان و کرمانشاه اختصاص دارد.1
همه می دانیم که بقایای تجهیزات جنگی و دیگر آثار به جا مانده در مناطق جنگی ،پس از پایان جنگ
به سادگی قابل جمع آوری نیست .برای کسانی که در مناطق جنگی دوران دفاع مقدس ،زندگی می کنند،
آشنا شدن با این وسایل و چگونگی برخورد با آنها ضروری است.
خنثی نشده بسیار خطرناک اند ،زیرا
از میان تجهیزات جنگی باقی مانده از دوران جنگ ،مین های ٰ
انفجار آنها باعث کشته شدن یا مجروح و معلول شدن افراد می گردد .خنثی سازی مین یعنی خارج کردن
مین از حالت انفجار ،که توسط متخصصان نظامی انجام می شود.

١ــ از این بخش در امتحان هماهنگ پایان سال ارزشیابی صورت نمی گیرد.
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مین یکی از ابزارهای جنگی است که قابلیت انفجار دارد .مین ها در انواع ،اندازه ها و رنگ های
مختلف وجود دارند .با گذشت زمان ،ظاهر مین ممکن است در اثر زنگ زدگی یا شرایط آب و هوایی
تغییر کند؛ اما خاصیت انفجاری آن از بین نمی رود.
بیشتربدانید
چرا از مین استفاده می شود؟
کشورهایی که در حال جنگ اند ،برای جلوگیری از پیشروی دشمن و از بین بردن آنها ،از مین
استفاده می کنند.
مین ها را معموال ً در منطقه یا محلی از زمین و در زیر خاک کار می گذارند ،که به آن میدان مین
گفته می شود.
پس از پایان جنگ ،تا سال های زیادی این مین ها باقی می مانند و بعدها تلفات جانی زیادی به بار
می آورند.
همه افرادی که در مناطقی زندگی می کنند که جنگ در آن اتفاق افتاده است ،باید با
بنابراینٔ ،
خطرات مین آشنا باشند؛ زیرا به طور اجتناب ناپذیری در معرض خطر انفجار آن قرار دارند.
نشانه های وجود مین چیست؟
عالئم و نشانه های زیادی برای خطر انفجار مین و مهمات جنگی وجود دارد که مهم ترین آنها
عبارت اند از:
١ــ وجود پوکه های فشنگ یا جعبه های مهمات
٢ــ ماشین جنگی سوخته و خراب یا تانک صدمه دیده
٣ــ رخ دادن انفجار در هنگام آتش سوزی طبیعی در یک منطقه
٤ــ وجود تکه های سیم یا قطعات مربوط به ابزارهای جنگی
 ٥ــ وجود خاکریزهای دوران جنگ
مین ها چگونه منفجر می شوند؟
مین ها در اثر حوادث زیر منفجر می شوند:
١ــ عبور انسان از روی مین یا تماس فرد با مین
٢ــ عبور حیوانات از روی مین
٣ــ برخورد اجسام با مین
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٤ــ کشیده شدن سیم متصل به مین
 ٥ــ حرارت آتشی که در نزدیکی مین روشن شده باشد.
در مناطق جنگی برای پرهیز از خطر مین چه باید کرد؟
برای آنکه خطری برای شما رخ ندهد ،رعایت موارد زیر الزم می باشد:
١ــ از مناطق غیر امن عبور نکنید.
٢ــ حتی االمکان از راه های پر رفت و آمد و امتحان شده حرکت کنید.
٣ــ اگر به سیمی که بخشی از آن بیرون است ،برخورد کردید ،به آن دست نزنید.
٤ــ مین های بیرون آمده از زیر خاک را دستکاری نکنید.
 ٥ــ به اشیای مشکوک و غیرعادی نزدیک نشوید.
 ٦ــ در هنگام حرکت ،اگر مین را مشاهده کردید ،توقف کنید و از جای پای قبلی خود برگردید.

فعالیت ()3

اگر از نزدیک مین دیده اید یا از مناطق آلوده به مین اطالعاتی دارید یا از سایر خطرات مین ها آگاهی
دارید؛ تجربیات و یافته های خود را با همکالسی هایتان در میان بگذارید یا در قالب یک گزارش به
کالس ارائه دهید.
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درس دهم
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نقشه «خطر پذیری زمین لرزه ای» ایران به دقت نگاه کنید.
به ٔ

فعالیت ()1

درباره آن به نظرتان می رسد ،بنویسید.
نقشه فوق مطالبی را که
١ــ با توجه به راهنمای ٔ
ٔ
پاسخ دانش آموز
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نتیجۀ بحث کالس

لرزه بزرگ را که در کشور ما رخ داده است ،نام ببرید؟
٢ــ آیا می توانید محل وقوع چند زمین ٔ
پاسخ دانش آموز

نتیجۀ بحث کالس

آیا ما برای مقابله با زمین لرزه آماده ایم؟

بریده جراید زیر نگاه کنید و به سؤال ها پاسخ دهید.
به تصاویر و ٔ
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فعالیت ()2

از اخبار و تصاویر صفحه قبل چه پیامی دریافت می کنید؟ آیا کسب آمادگی بیشتر برای رویارویی
با زمین لرزه ضروری است؟
پاسخ دانش آموز

نتیجۀ بحث کالس

راه های ایمنی در برابر زمین لرزه
بشر با دانش کنونی خود قادر به پیش بینی زمان دقیق وقوع زمین لرزه نیست ،اما با در پیش گرفتن
پدیده طبیعی را کاهش دهد.
روش های مناسب می تواند خطرهای ناشی از این ٔ
تصاویر زیر را به دقت بررسی کنید.
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فعالیت ()3

درباره راه های ایمنی برای آمادگی در برابر زمین لرزه به ذهنتان می رسد ،بنویسید.
آنچه از تصاویر باال
ٔ
پاسخ دانش آموز

نتیجۀ بحث کالس

ارائه آموزش های صحیح همگانی و آماده سازی اقشار مختلف جامعه ،یکی از عوامل مؤثر در
ٔ
کاهش خطرهای ناشی از زمین لرزه است.
زمین لرزه گاهی آثار زیان بار مالی گسترده ای برای خانواده ها دارد .آیا می دانید بیمه از آسیب دیدگان
زلزله برای بازگشت به زندگی عادی پشتیبانی می کند؟
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فعالیت ()4

صفحه  88به دقت نگاه کنید و با استفاده از راهنمای نقشه،
نقشه خطرپذیری زمین لرزهای ایران در
ٔ
١ــ به ٔ
منطقه «خطرپذیری زمین لرزهای باال» و «خیلی باال» قرار دارند ،بنویسید.
نام چهار شهر از کشورمان را که در ٔ

٢ــ راه های ایمنی در برابر زمین لرزه را نام ببرید.

٣ــ یک مورد از راه های ایمنی در برابر زمین لرزه را شرح دهید.

4ــ شما دانشآموزان در آموزش خانواده و دوستان خود برای مقابله با زمین لرزه ،چه نقشی میتوانید
داشته باشید؟

5ــ بیمه زلزله واحدهای مسکونی ،چه خسارت هایی را برای حادثه دیدگان ،جبران می کند؟
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درس یازدهم

مثلث فوق از سه ضلع آگاهی ،آمادگی و همکاری تشکیل شده است که ارتباط
تنگاتنگ این سه عامل میتواند ایمنی جامعه را در برابر صدمات ناشی از وقوع
زمینلرزه افزایش دهد.
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آگاهی

پدیده زمین لرزه و اقدامات قبل ،هنگام و بعد
مجموعه ای از دانش و اطالعات افراد جامعه
درباره ٔ
ٔ
از آن است.

آمادگی

افزایش توانایی های افراد جامعه برای انجام فعالیت های مناسب در زمان قبل ،حین و پس از وقوع
زمین لرزه است.

همکاری

همه افراد جامعه برای دستیابی به ایمنی است.
مشارکت ٔ
ایمنی در برابر زمین لرزه = همکاری  +آمادگی  +آگاهی

فعالیت ()1

تصور کنید زمین لرزه ای در یک شهر رخ داده است .مردم این شهر پس از وقوع زمین لرزه به چه
ّ
چیزهایی نیاز دارند؟
پاسخ دانش آموز
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نتیجۀ بحث کالس

شورای ایمنی در برابر زمین لرزه

زمانی که حادثه ای مانند زمین لرزه رخ می دهد ،شرایط عادی زندگی ما به شرایط بحرانی تبدیل
میشود .به همین دلیل نیاز است گروهی که از قبل برای این بحران آماده شده اند ،وارد عمل شوند و
مشکالت به وجود آمده را برطرف کنند.
تصاویر مربوط به شورای ایمنی را نگاه کنید .این تصاویر نشان می دهد چه گروه هایی می توانند در
شرایط بحرانی به مردم کمک کنند.

فعالیت ()2

آیا می توانید نام گروه های زیر را بنویسید؟
شورای ایمنی در   برابر زمین لرزه
رئیس یا سرپرست

پاسخ دانش آموز
پاسخ معلم

برنامهریزی ،مشارکت ،همکاری و هماهنگی در پیشبرد فعالیتهای گروهی امری مؤثر و ضروری است.
عهده امدادگران دوره دیده و با تجربه برمیآید و در توان
انجام بسیاری از وظایف گروههای شورای ایمنی تنها از ٔ
دانشآموزان نیست؛ بنابراین هریک از وظایف براساس توانایی و آمادگی تعیین خواهد شد.
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آشنایی با وظایف شورای ایمنی در برابر زمین لرزه

الف) گروه تدارکات و پشتیبانی
گروه تدارکات و پشتیبانی با هدف فراهم آوردن امکانات و تجهیزات مورد نیاز و برقراری دوره های
آموزشی و پشتیبانی مناسب ،تشکیل می شود.
بیشتربدانید

وظایف گروه

تهیه فهرست از نزدیک ترین مراکز امدادی و درمانی ،آتش نشانی ،نیروی انتظامی و… به همراه
١ــ ٔ
شماره تلفن و نشانی
تهیه وسایل ضروری گروه های دیگر
٢ــ ٔ
٣ــ کنترل کردن اسامی و تعداد دانش آموزان (بعد از زمین لرزه نباید کسی بدون هماهنگی از محیط
مدرسه خارج شود).
٤ــ ایمن سازی محیط مدرسه
درباره وظایف گروه بحث و گفت وگو کنید تا آمادگی الزم را جهت انجام مانور داشته باشید.
حال
ٔ
ب) گروه نجات و امداد
بعد از وقوع زمین لرزه ممکن است در اثر ریزش آوار ،شکستن شیشه ها و… افرادی که در
جاهای نامناسب قرار دارند ،مجروح شوند؛ بنابراین ،گروه نجات و امداد با هدف کمک به مجروحان و
مصدومان تشکیل می شود.
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بیشتربدانید

وظایف گروه

١ــ امدادرسانی به مجروحان
٢ــ انتقال مجروحانی که جراحت های عمیق دارند ،به مراکز درمانی
٣ــ صحبت کردن با بیماران و روحیه و امید دادن به آنها
٤ــ اسکان و تعیین مکان مناسب برای دانش آموزان (به دور از ساختمان ها و دیوارها ،جایی مانند
وسط حیاط مدرسه)
پ) گروه جست وجو
پس از هر زمین لرزه ،احتمال خراب شدن ساختمان ها ،ریزش آوار و حبس شدن افراد در مکان های
مختلف وجود دارد .این گروه با هدف جست وجو برای یافتن افرادی که در موقعیت های خطرناک
قرار دارند ،تشکیل می شود.
بیشتربدانید

وظایف گروه

١ــ جست وجو برای یافتن مجروحان و افراد گمشده
٢ــ جلوگیری از ورود افراد به داخل ساختمان (این گروه باید از ورود افراد به مکان های پرخطر
جلوگیری کند).
٣ــ انتقال مجروحان به جای مناسب (افراد این گروه باید دوره های هالل احمر را نیز بگذرانند و
انواع حمل مجروح را با توجه به نوع جراحت ها فرا بگیرند).
٤ــ بررسی ساختمان از نظر نشت گاز ،قطع برق و شکستن لوله های آب
ت) گروه آتش نشان
پس از وقوع زمین لرزه ،احتمال نشت گاز ،اتصال سیم های برق و در نهایت آتش سوزی وجود
دارد؛ بنابراین گروه آتش نشان با هدف واپایش (کنترل) و نظارت برای افزایش ایمنی تشکیل می شود.
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بیشتربدانید

وظایف گروه

١ــ خاموش کردن آتش
٢ــ بررسی ساختمان از نظر احتمال آتش سوزی
٣ــ بررسی ساختمان از نظر احتمال خطرهای بعدی (برق گرفتگی ،نشت گاز و…)

ایمن سازی محیط زندگی در برابر زمین لرزه

هنگام وقوع زمین لرزه ،سقوط ،پرتاب و افتادن برخی وسایل مانند کمد ،بوفه و کتابخانه ممکن
است باعث به وجود آمدن صدمات و ح ّتی تلفات شود .به همین دلیل نیاز است با به کارگیری برخی
روش ها از سقوط و افتادن این وسایل جلوگیری کنیم.

اگر وسایل موجود در تصاویر ،محکم در جای خود نصب می شدند ،خطر سقوط آنها کمتر نمی شد؟

فعالیت ()3

به نظر شما ،هنگام وقوع زمین لرزه در مدرسه چه خطرهایی دانش آموزان را تهدید می کند؟
پاسخ دانش آموز
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نتیجۀ بحث کالس

فعالیت ()4

با دقت در تصاویر زیر ،مشخص کنید که هر تصویر به چه مکانی از مدرسه مربوط می شود و در
هریک از آنها چه اقدامات ایمنی انجام شده است؟

پاسخ دانش آموز

نتیجۀ بحث کالس

١ــ

٢ــ

تهیه چک لیست (فهرست) نکات ایمنی در مدرسه و
با توجه به آنچه که تاکنون آموخته اید ،نسبت به ٔ
منزل با مشورت گروه اقدام کنید و به کالس ارائه دهید.
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نتیجۀ بحث کالس

مدرسه

خانه

چهارگانه شورای ایمنی را بنویسید.
نام گروه های
ٔ

چهار مورد از راه های ایمن سازی آزمایشگاه و کتابخانه را بنویسید.

چهار نمونه از وسایل ضروری گروه آتش نشانی را نام ببرید.
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درس دوازدهم

زمین لرزه رودبار :ساعت  30دقیقه بامداد روز  31خرداد  7/4 1369در مقیاس ریشتر

زمین لرزه بم :ساعت  5/26بامداد روز  5دیماه  6/5 1382در مقیاس ریشتر
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تجربه نشان داده است که آگاهی و آمادگی قبل از وقوع زمین لرزه ،همچنین انجام عکس العمل
مناسب و به دور از عجله هنگام وقوع زمین لرزه ،تأثیر زیادی در حفظ سالمت افراد داشته است.
بنابراین به دست آوردن آمادگی الزم و انجام اقدامات صحیح هنگام وقوع زمین لرزه ضروری است.

فعالیت ()1

تصاویر زیر را به دقت نگاه کنید.

با توجه به تصاویر ،در زمان وقوع زمین لرزه احتمال بروز چه خطرهایی وجود دارد؟ چهار مورد
را نام ببرید.
ردیف
١
٢
٣
٤
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پاسخ دانش آموز

نتیجۀ بحث کالس

مکان های مناسب و نامناسب

مکان های مناسب
مکان های مناسب به جاهایی گفته می شود که در زمان وقوع زمین لرزه ،احتمال خطر و آسیب پذیری
در آن محل کمتر است.
مکان های نامناسب
مکان های نامناسب به جاهایی گفته می شود که در زمان وقوع زمین لرزه ،احتمال خطر و آسیب پذیری
در آن محل بیشتر از جاهای دیگر است.

فعالیت ()2

اکنون با توجه به آنچه گفته شد ،مکان های «مناسب» و «نامناسب» را در هریک از تصاویر زیر
مشخص کنید.
پاسخ دانش آموز

نتیجۀ بحث کالس

مکان مناسب:

مکان مناسب:

مکان نامناسب:

مکان نامناسب:

پاسخ دانش آموز

نتیجۀ بحث کالس

مکان مناسب:

مکان مناسب:

مکان نامناسب:

مکان نامناسب:
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نتیجۀ بحث کالس

مکان مناسب:

مکان مناسب:

مکان نامناسب:

مکان نامناسب:

پاسخ دانش آموز

نتیجۀ بحث کالس

مکان مناسب:

مکان مناسب:

مکان نامناسب:

مکان نامناسب:

پناه گیری صحیح هنگام وقوع زمین لرزه
فعالیت ()3

١ــ بهنظر شما در زمان وقوع زمین لرزه چه کار باید کرد؟ هریک از اقدامات انجام شده در تصاویر را بنویسید.
پاسخ دانش آموز
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نتیجۀ بحث کالس

پاسخ دانش آموز

نتیجۀ بحث کالس

گوشه دیوار داخلی استفاده کنید( .دیوار داخلی به جایی گفته می شود که
برای پناه گیری حتماً از
ٔ
پشت آن فضای خارجی مانند حیاط ،کوچه و خیابان نباشد).
پاسخ دانش آموز

نتیجۀ بحث کالس

نکته :راه پله ها محل های مناسبی برای پناه گیری نیستند؛ اما اگر در زمان وقوع زمین لرزه در آن
مکان بودید ،در کنار دیوار روی پله بنشینید و از سر خود مراقبت کنید.
پاسخ دانش آموز

نتیجۀ بحث کالس
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پاسخ دانش آموز

نتیجۀ بحث کالس

پاسخ دانش آموز

نتیجۀ بحث کالس

نکته :به یاد داشته باشیم ،تمام پناه گیری ها با فرض مقاوم بودن ساختمان در برابر زمین لرزه انجام
می شوند.
توجه :به علّت وجود پس لرزه ها ،پس از اتمام تکان های زمین لرزه با حفظ آرامش و بدون هجوم،
به فضای باز بروید و در مکانی دور از ساختمان ها ،تیرهای چراغ برق و وسایل خطرناک بمانید.

فعالیت ()4

١ــ با توجه به آنچه که آموخته اید ٤ ،مورد از فضاهای مناسب و نامناسب «آزمایشگاه» و «کتابخانه»
را بنویسید.
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٢ــ فرض کنید زمین لرزه ای رخ داده است و شما در کالس درس هستید .چه محلی را برای
پناه گیری انتخاب می کنید؟ پناه گیری را انجام دهید.

٣ــ مکان های «مناسب» و «نامناسب» را به ترتیب با رنگ های سبز و قرمز در محل هایی که مراجعه
می کنید ،مشخص کنید و بنویسید (آزمایشگاه ،نمازخانه ،حیاط ،راهرو و…).

بعداز وقوع زمین لرزه چه باید کرد؟
فعالیت ()5

با د ّقت به تصاویر نگاه کنید و بگویید بعد از وقوع زمین لرزه چه مواردی را باید رعایت کرد؟
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ردیف
١
٢
٣
٤

108

پاسخ دانش آموز

نتیجۀ بحث کالس

٥
٦

فعالیت ()6

صفحه قبل دادید ،موارد دیگری از اقدامات پس از وقوع
عالوه بر پاسخ هایی که در جدول
ٔ
زمین  لرزه را بنویسید.

نکته :هنگام وقوع زمین لرزه ،در صورتی که به رادیو دستی دسترسی دارید ،آخرین اطالعات و
دستورالعمل های ضروری را دریافت کنید.
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منابعی برای مطالعه بیشتر
ردیف

نام کتاب

نام نویسنده

انتشارات

١

خاطرات «دا»

سیده اعظم حسینی

٢

خاطرات مرضیه حدیدچی (دباغ)

محسن کاظمی

سوره مهر
ٔ

3

در کمین گل سرخ ــ زندگی نامه شهید صیاد شیرازی

محسن مؤمنی

سوره مهر
ٔ

4

بابا نظر ــ خاطرات شهید نظرنژاد

مصطفی رحیمی

سوره مهر
ٔ

5

خاک های نرم کوشک ــ زندگی نامه شهید برونسی

سعید عاکف

سوره مهر
ٔ

6

جهاد

شهید مطهری

صدرا

7

حماسهسازان پایداری ــ بسیج در آیینه رهنمودهای مقام معظم رهبری

ــ

دفتر نشر فرهنگ اسالمی

8

آشنایی با پدافند غیرعامل

ــ

عابد

9

فرهنگ نامه مصور علوم دفاعی

شهاب قهرمانی

مدرسه

10

دایرة المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق

جعفر شیرعلی نیا

سایان

11

سربداران

محسن حجری

مدرسه

12

اسیر کوچک ــ خاطرات غالمرضا رضازاده

حسین نیری

13

سفر سرخ ــ مسلم بن عقیل

مجید مسعودی

سوره مهر
ٔ

مرزبانان خورشید

14

پاییز  ٥٩ــ خاطرات زهره ستوده

رقیه میرابوالقاسمی

15

یکشنبه آخر ــ خاطرات معصومه رامهرمزی

ــ

سوره مهر
ٔ

16

دوره درهای بسته ٢ــ خاطرات فاطمه ناهیدی (آزاده)

ــ

روایت فتح

17

دوره درهای بسته ٤ــ خاطرات منصور کاظمیان (آزاده)

ــ

روایت فتح

18

چمران به روایت همسر شهید

ــ

روایت فتح

19

مهدی باکری به روایت همسر شهید

ــ

روایت فتح

20

دقایقی به روایت همسر شهید

ــ

روایت فتح

21

کاظمی به روایت همسر شهید

ــ

روایت فتح

22

حمید باکری به روایت همسر شهید

ــ

روایت فتح

23

فکوری به روایت همسر شهید

ــ

روایت فتح

24

دوران به روایت همسر شهید

ــ

روایت فتح

25

یاسینی به روایت همسر شهید

ــ

روایت فتح

26

بابایی به روایت همسر شهید

ــ

روایت فتح
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ُملک اعظم

سوره مهر
ٔ

27

زین الدین به روایت همسر شهید

ــ

روایت فتح

28

همت به روایت همسر شهید

ــ

روایت فتح

29

شهید باکری

حبیب یوسف زاده

مدرسه

30

شهید چمران

احمد دهقان

مدرسه

31

مردی با چفیه سفید ــ براساس زندگی شهید عباس کریمی

اصغر فکور

32

پروانه در چراغانی ــ براساس زندگی شهید خرازی

مرجان فوالدوند

سوره مهر ــ نشر شاهد
ٔ

33

پرواز سفید ــ براساس زندگی شهید عباس بابایی

داود بختیاری

سوره مهر ــ نشر شاهد
ٔ

34

پاوه سرخ ــ براساس زندگی شهید چمران

داود بختیاری

سوره مهر ــ نشر شاهد
ٔ

35

آقای شهردار ــ براساس زندگی شهید مهدی باکری

داود امیریان

سوره مهر ــ نشر شاهد
ٔ

36

معلم فراری ــ براساس زندگی شهید همت

رحیم مخدومی

سوره مهر ــ نشر شاهد
ٔ

37

روزهای آخر ــ داستان دوران جنگ

احمد دهقان

سوره مهر ــ نشر شاهد
ٔ

38

داستان های شهر جنگی

حبیب احمدزاده

39

سفر به گرای  ٢٧٠درجه (رمان)

احمد دهقان

سوره مهر
ٔ

40

خونین شهر تا خرمشهر

محمد درودیان

41

خدا بود و دیگر هیچ نبود

شهید چمران

42

هر چند دیر ــ جوانی شهید صیاد شیرازی

سرهنگ اسدی

ایران سبز

43

تو که آن باال نشستی ــ شهید زین الدین

احمد جبل عاملی

روایت فتح

44

من زنده ام

معصومه آباد

نشر بروج

ردیف

نام سایت

آدرس

45

شبکه ملّی رشد

www.roshd.ir

46

موسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان

www.teabyan.net

47

خادم (خانواده آماده در مخاطرات)

www.khadem.ir

سوره مهر
ٔ

سوره مهر
ٔ

مرکز مطالعات و تحقیقات
جنگ سپاه پاسداران
سازمان چاپ و انتشارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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امروزه مراجعه به فضای مجازی و
شبکههای اجتماعی بخش قابل توجهی
از وقت بعضی افراد را به خود اختصاص
استفاده بیرویه ،نامحدود و
میدهد.
ٔ
طوالنی از فضای مجازی میتواند خطراتی
برای افراد و خانوادهها ایجاد کند.
بهتر است برای زندگی سالم و معنوی
ضمن رعایت احتیاط در استفاده از
فضای مجازی؛ با عبادت ،ورزش ،درس،
مهارتآموزی ،خدمت به همنوع ،اشتغال
پارهوقت ،آموزش زبانهای خارجی و هنر
اوقات خود را ُپربار کنیم.
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