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امنیت و تهدید
امروز بزرگ ترین مایهٔ تهدید در دنیا رژیم آمریکا است که بدون هیچ مهاری ،بدون هیچ پایبند ِی
وجدانی و دینی ای ،در هر کجایی که الزم بداند دخالت های بی وجه می کند و دخالت های ناامن کننده
از او سر می زند؛ آمریکا دنیا را ناامن کرده است .در این منطقهٔ ما ،ناامن کننده ،رژیم صهیونیستی
است که سگ زنجیری آمریکا است؛ اینها هستند که دنیا را ناامن کرده اند .جمهوری اسالمی دنیا
را ناامن نمی کند ،منطقه را هم ناامن نمی کند ،ح ّتی محیط همسایگان را هم ناامن نمی کند ،ح ّتی در
تحمل می کند.
موارد زیادی بدرفتاری های برخی از همسایگان را هم با بزرگواری ّ
امنیت را بزرگ ترین نعمت الهی
… جمهوری اسالمی ــ هم برای خود ،هم برای دیگران ــ ّ
امنیت خود می ایستد و دفاع می کند؛ این همیشه باید آویزهٔ گوش مسئوالن
می داند و برای حفظ ّ
امنیت عمومیِ زندگی مردم،
امنیت مرزها ،حفظ ّ
امنیت کشور ،حفظ ّ
نیروهای مسلّح باشد :حفظ ّ
فعالند.
چیزهایی است که به عهدهٔ مسئوالنی است که در این زمینه ّ
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قبل از آغاز درس ،حتام لوح فرشده آموزشی مربوط به درس « امنیت و تهدید» را ببینید.

!

امنیت

امنیت ،حالت دوری از هر گونه تهدید یا حمله و نیز آمادگی برای رویارویی با خطرات است .مفهوم
امنیت نسبی و دارای شدت و ضعف است لذا برای دست یابی به امنیت پایدار دایماً باید سطح آن را
ارتقاء بخشید که با همکاری مسئوالن و مردم محقق می شود.
فعالیت
به صورت گروهی در طول یک هفته اخبار سراسری صدا و سیمای جمهوری اسالمی و یا تیتر خبر
روزنامه های رسمی کشور را پایش کنید .موارد و نمونه های ناامنی در کشورهای مختلف را طبقه بندی
کرده و به صورت جدول زیر به کالس ارایه نمایید.
ردیف نام کشور منبع خبر/تاریخ موارد و موضوع
انتشار

ناامنی

سطح ناامنی
فردی خانوادگی محلی ملی

منطقه ای

جهانی

همه مردم کشور از جمله ما دانش آموزان در برقراری امنیت ،افزایش سطح امنیت و پایداری آن
سهیم هستیم و تالش می کنیم تا در همه زمنه های اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی کشوری امن
داشته باشیم.
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فعالیت ()2
مقایسه کنید:
ردیف

کشور دارای امنیت پایدار

1

وضعیت اقتصادی (نظام تولید ،توزیع و
مصرف)

2

خدمات اجتماعی (بهداشت و سالمت،
آموزشی و رفاه اجتماعی)

3

وضعیت فرهنگی (سبک زندگی ،هنر ،آداب
و رسوم و…)

4

وضعیت نظامی و امنیت اطالعات

کشور ناامن

امنیت م ّلی

توانایی یک ملّت برای حفاظت از ارزش های حیاتی خود در برابر تهدیدات داخلی و خارجی را
امنیت ملّی می گویند .ارزش های حیاتی کشور ما شامل :حفظ ارزش های دینی و ملّی ،حفظ سرزمین
و استقالل سیاسی و اقتصادی می باشد.
امروزه جمهوری اسالمی ایران از معدود کشورهایی است که در منطقه جنوب غرب آسیا و در سایه
مستحکم نیروهای مسلّح کشور احساس امنیت می کند.
فعالیت ()3
به نقشه ایران و کشورهای جنوب غرب آسیا توجه کنید .برای پاسخ سؤاالت زیر تحقیق کنید.
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ازبکستان

قزاقستان
ترکمنستان

افغانستان

دریای خزر

روسیه
گرجستان
آذر بایجان ارمنستان

دریای سیاه
ترکیه
سوریه

جمهوری اسالمی ایران

لبنان

عراق

فلسطین اشغالی

اردن

فار

س

پاکستان

یج

مصر

خل

بحرین

قطر

دریای عمان
عمان

اقیانوس هند

امارات
متحده عربی

عربستان سعودی

یای

در

یمن

سرخ
اریتره

سودان

اتیوپی

1ــ کشور ما با چند کشور دیگر مرز مشترک آبی یا خاکی دارد؟ نام ببرید.
2ــ وضعیت امنیت را در کشور های زیر را بررسی کنید:
پاکستان ــ افغانستان ــ عراق ــ سوریه
3ــ تحقیق کنید کشور آمریکا در چه کشور هایی از نقشه پایگاه نظامی دارد؟
4ــ در هر کشور چند پایگاه نظامی دارد؟
5ـ پایگاه ها را بر روی نقشه با عالمت ستاره قرمز مشخص کنید.
6ـ به نظر شما چرا آمریکا در این کشورها پایگاه نظامی احداث کرده است؟
 7ــ دین رسمی هر کدام از کشورهای همسایه ایران چیست؟
افراد و گروه های بسیاری در کشور تالش کرده و در حال فعالیت هستند تا ما در محیطی امن و به
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دور از ترس و ناامنی استعدادهای خود را شکوفا سازیم و در مسیر رشد و تکامل الهی حرکت کنیم.
برخی از این افراد جان و سالمتی خود را در راه دفاع از ارزش های حیاتی کشور ایثار کرده اند.
بیشتر بدانید ()1
مأموریت برخی از بخش های فعال در عرصه برقراری و حفاظت از امنیت کشور
ردیف

موضوع مأموریت

یگان /واحد مسئول

1

حفاظت از مرزهای زمینی فرماندهی مرزبانی جمهوری اسالمی
ایران
کشور

2

برقراری امنیت مرزهای آبی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب
کشور (خلیج فارس ،دریای اسالمی
نیروی دریایی ارتش جمهوری
عمان و دریای خزر)
اسالمی ایران

3

حفاظت و حراست از مرزهای قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء (ع)
هوایی کشور

4

حفظ امنیت اجتماعی داخلی پلیس اطالعات و امنیت عمومی نیروی
انتظامی جمهوری اسالمی ایران
کشور

5

حفظ امنیت سایبری و حفاظت پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات
(پلیس فتا)
از ایران مجازی

6

حفظ امنیت پروازها ،هواپیماها سپاه حفاظت انصارالمهدی(عج)
سپاه پاسداران انقالب اسالمی
و فرودگاه های کشور
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران
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آرم /نشان

صلح

در صورت برقراری امنیت جهانی ،بین کشورها صلح و دوستی برقرار خواهد بود؛ پیامبر گرامی
اسالم (ص) که از سوی خداوند پیام آمر صلح و دوستی است ،برای همه اقوام و ملل برقراری ارتباط
توأم با صلح ،دوستی و ارتباط با همه کشورهایی است که به حقوق دیگران تجاوز نکنند ،خوی
استعمارگری نداشته باشند و در امور داخلی سایر کشورها دخالت نکنند.

تهدید

دانش آموزان عزیز بخشی از سیاست های دفاعی کشور ما در برابر تهدیدات دشمن توسط رهبر
معظم انقالب در تاریخ  1390/8/19در دانشگاه امام علی (ع) بیان شده است .ضمن مشاهده فیلم
مربوطه در کالس ،فعالیت زیر را انجام دهید:
فعالیت ()4
مقایسه کنید:
ردیف

موضوع

سیاست کلی جمهوری اسالمی ایران

1

جنگ و تجاوز

....................................................................................................
....................................................................................................

2

تهدید

....................................................................................................
....................................................................................................

3

پاسخ در برابر تعرض ....................................................................................................
....................................................................................................

حفاظت از اطالعات کشور

امروزه دشمنان از هر راهی برای تحت فشار قرار دادن کشور و ملت ما استفاده می کنند از جمله
فتنه انگیزی ،ایجاد تفرقه بین مردم و مسئوالن ،دست یابی به شبکه های اطالعاتی نظامی و غیرنظامی،
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جذب افراد تحصیل کرده و نخبگان کشور به بهانه ها و روش های مختلف و تحریم های گسترده
اقتصادی و صنعتی که با رهبری حکیمانه و هوشیاری مردم ،یکی پس از دیگری نقش بر آب می شوند.
در این میان رازداری ،حفاظت از اطالعات و مسائل نظامی و غیرنظامی کشور وظیفه اسالمی
و انسانی هر ایرانی است .اطالعات نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی ما دارد؛ حفاظت از آن
ضروری بوده و یکی از عوامل مهم در حفظ امنیت کشور است.
بیشتر بدانید ()1
برخی از وظایف حفاظتی که بر عهده شماست و یا در آینده به شما سپرده خواهد شد:
ردیف

موضوع مأموریت

شرح مأموریت

1

حفاظت گفتار

رازداری ،سکوت ،کم حرفی ،تفکر قبل از سخن گفتن ،کلی گویی ،ساده
زیستی و گمنامی

2

حفاظت اسناد

جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اسناد ،جلوگیری از افشا ،جعل و انهدام
اسناد ،محافظت از اسناد مکتوب ،فیلم ،نوارهای صوتی ،عکس ها ،نقشه ها،
لوح فشرده و حافظه های جانبی و سیار

3

حفاظت سالح،
تجهیزات و مهمات

مقابله با تهدیدات طبیعی مهمات مثل رطوبت ،نور ،حرارت و … ،مقابله با
تهدیدات مصنوعی مثل سرقت سالح ،خرابکاری ،انفجار ،واگذاری سالح به
افراد غیر مجاز

4

حفاظت فیزیکی

شناسایی و کنترل ورود و خروج اشخاص و وسائل به اماکن و تأسیسات به
منظور جلوگیری از تعرض ،سرقت و آتش سوزی و …
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حفاظت مخابرات

حفظ امنیت انتقال پیام ،جلوگیری از شنود ،جاسوسی تلفنی ،نقطه یابی به
کمک تلفن همراه ،اختالل و قطع ارتباط مخابراتی
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