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پىشگفتار
انقالب اسالمی مردم غىور و سلحشور اىران، نقطٔه عطفی در تارىخ اىن مرز و بوم و الگوىی برای همٔه ملت های آزادىخواه و معتقد 
در جهان است آنچه به اىن قىام پرشور هدف و معنا بخشىده، چىزی جز اسالم، قرآن و الگوهای عمل و رفتار اسالمی و در صدر آن پىامبر 

اعظم، محمد مصطفی صلی الله علىه و آله و سلم و اهل بىت معصومىن )ع( نىست
معلم قىام عاشوراىی ما، حضرت ابا عبدالله الحسىن )ع( است که با نثار جان خوىش و ىاران و نزدىکانش حماسه ای جاوىدان 
انقالب  پىروزی  پاىدار می سازد  و  امکانات محدود زنده  نىرو و  با  آزادگان جهان حتی  امىد را در جان و قلب  آفرىدند حماسه ای که 
اسالمی و رهاىی از وابستگی و قطع منافع استکبار جهانی، منجر به توطئه ها، تهاجم نظامی، تحرىم سىاسی ــ اقتصادی ــ فرهنگی، تهدىد 
و تحرىک های فراوان علىه ما شده است اىن وضعىت و به خصوص روىکردهای نرم دشمنان با استفاده از ابزارهای جاسوسی، تبلىغاتی، 

ماهواره ای و … ما را بر آن می دارد تا با روىکرد تفکر دفاعی و جنگ نرم کتاب ها و برنامه های درسی را بازنگری و باز تألىف کنىم
به منظور اىجاد هماهنگی و ىکپارچگی در شىوه ها و فنون تدرىس، کمک  کتاب راهنمای معلم براساس روىکردهای مذکور و 
به تکمىل دانستنی های معلم، معرفی مواد ابزار و لوازم مختلف، ارزشىابی و آشناىی هرچه بىشتر با اهداف در اختىار شما عزىزان قرار 
می گىرد بدىهی است در راستای تحقق برنامه محوری به جای کتاب محوری، بستٔه آموزشی اىن درس مانند گذشته باز است و اجزاىی 
با همکاری شما و عناىت مسئوالن محترم   … و  امکانات مختلف، مجله، کتاب  لوازم و  نقشه،  افزار، عکس و پوستر،  نرم  فىلم،  چون 
نهادهای مختلف از جمله ستاد کل نىروهای مسلح، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و سپاه پاسداران انقالب اسالمی )سازمان بسىج 

مستضعفىن( به مرور زمان کمک های شاىانی به تحقق اهداف خواهد کرد
ان شاء الّله



چند نمونه از آیات نورانی قرآن مجید پیرامون دفاع

ُکۡم …«     ٍة و ِمۡن ِرٰباط اۡلَخۡىِل ُتۡرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ الّله َوَعُدوَّ وا َلُهۡم َما اسَتَطۡعُتۡم مۡن ُقوَّ  »َوَاِعدُّ
                                                                                                                                                          )سورۀ انفال ــ آىۀ 60(

هرچه در توان دارىد؛ از نىرو و اسب های آماده بسىج کنىد تا به اىن وسىله، دشمن خدا و دشمن خودتان را بترسانىد

َه َلَقِویٌّ َعِزىٌز«                                                                 ُه َمۡن َىۡنُصُرُه، ِانَّ اللّٰ ِه کثىرًا َو َلَىۡنُصَرنَّ اللّٰ َمۡت َصٰواِمُع و ِبَىٌع و َصَلواٌت و مساِجُد ُىۡذَکُر ِفىَها اۡسُم اللّٰ »… َو َلۡو اٰل َدۡفُع الّلِه النَّاَس َبۡعَضُهۡم ِبَبۡعٍض َلُهِدّ
                                                                                                                                                                            )سورۀ حج ــ آىۀ 40(
اگر خدا بعضی از مردم را با بعضی دىگر دفع  نمی کرد، صومعه ها، کلىساها، کنىسه ها و مساجدی که نام خدا در آن بسىار برده 
می شود، سخت وىران می شد و قطعاً خدا به کسی که ]دىن[ او را ىاری می کند، ىاری می دهد، چرا که خدا سخت نىرومند شکست ناپذىر 

است

ِه النّٰاَس َبۡعَضُهۡم ِبَبعٍض َلَفَسَدِت اۡلۡرُض َولِکنَّ الّلَه ُذوَفضٍل َعَلی اۡلَعاَلِمىَن« »… وَلو اٰل َدۡفُع اللّٰ
     )سورۀ بقره ــ آىۀ 251(
و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسىلٔه بعضی دىگر دفع نمی کرد، قطعاً زمىن تباه می گردىد، ولی خداوند نسبت به جهانىان، لطف 

و احسان دارد

َه َعَلی َنۡصِرِهۡم َلَقِدىٌر« ُهۡم ُظِلُموا َوَأنَّ اللّٰ  »ُاِذَن ِللَِّذىَن ُىٰقاَتُلوَن َبأَ  نَـّ
)سورۀ حج ــ آىۀ 39(
به کسانی که جنگ بر آنها تحمىل شده، رخصت جهاد و دفاع داده شده است؛ چرا که مورد ظلم قرار گرفته اند و البته خدا بر 

پىروزی آنان سخت تواناست

اِبِرىَن« ُه َمَع الصّٰ ِه َو اللّٰ  »َکۡم ِمۡن ِفَئٍة َقِلىَلٍة َغَلَبۡت ِفَئًة کثىرًة ِبإۡذِن اللّٰ
)سورۀ بقره ــ آىۀ 249(

چه بسا گروهی اندک که بر گروهی بسىار به اذن خدا پىروز شدند و خداوند با شکىباىان است

ُه ِلۡلَکاِفِرىَن َعَلی اۡلُمۡؤِمِنىَن َسِبىاًل« »َوَلۡن َىۡجَعَل اللّٰ
)سورۀ نساء ــ آىۀ 141(

و خداوند هرگز بر ]زىان[ مؤمنىن، برای کافران راه ]تسلطی[ قرار نداده است



َه َلَعلَُّکۡم ُتۡفِلحُوَن« »ىٰا َاىَُّها الَِّذىَن آَمُنوا اۡصِبُروا َوٰصاِبُرا َو َراِبُطوا َو اتَُّقوا اللّٰ
)سورۀ آل عمران ــ آىۀ 200(

ای کسانی که اىمان آورده اىد، )در برابر مشکالت و هوس ها( استقامت کنىد و در برابر دشمنان )نىز( پاىدار باشىد و از مرزهای خود 
مراقبت کنىد و از خدا بپرهىزىد، شاىد رستگار شوىد

ُه َخۡىُر اۡلمٰاِکرىَن« »َو َمَکُروا َو َمَکَر اللّٰه َو اللّٰ
)سورۀ آل عمران ــ آىۀ 54(

و مکر و حىله کردند و نقشه کشىدند و خداوند هم جزای نىرنگشان را داد و خداوند بهترىن جزا دهندٔه نىرنگ زنندگان است

ُل َعَلۡىِهُم اۡلَماَلِئَکُة َأالّٰ َتَخاُفوا و اٰل َتۡحَزُنوا َو َاۡبِشُروا ِباۡلَجنَِّة الَّتِی ُکۡنُتم ُتوَعُدوَن« ُه ُثمَّ اۡسَتَقاُموا َتَتَنزَّ َنا اللّٰ »ِانَّ الَِّذىَن َقاُلوا ربُـّ
)سورۀ فصلت ــ آىۀ 41(

کسانی که گفتند پروردگار ما خدای ىگانه است، سپس استقامت کردند، فرشتگان به آنها نازل می شوند که بىم مدارىد و غمگىن 
نباشىد، و مژده باد بر شما به آن بهشتی که نوىد داده شده اىد

ِه َفِإۡن  ۡخَری َفَقاِتُلوا الَِّتی َتۡبِغی َحتَّی َتفۤیَء ِإَلی َأۡمِر اللّٰ »و ِاۡن َطاِئَفتاِن ِمۡن اۡلُمۡؤِمِنىَن اۡقَتَتُلواَفَأۡصِلُحوا َبۡىَنُهَما َفِإۡن َبَغۡت ِإۡحَداُهَما َعَلی اۡلُ

َه َلَعلَُّکۡم ُتۡرَحموَن« َه ُىِحبُّ اۡلُمۡقِسِطىَن ِإنَّّما اۡلُمۡؤِمُنوَن ِإۡخَوٌة َفَأۡصِلُحوا َبۡىَن َأَخَوۡىُکۡم َو اتَُّقوا اللّٰ َفاَءۡت َفَأۡصِلُحوا َبۡىَنُهما ِباۡلَعۡدِل َو َأۡقِسُطوا ِانَّ اللّٰ
)سورۀ حجرات ــ آىات 9 و 10(

هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ و نزاع پردازند در مىان آنها صلح برقرار سازىد و اگر ىکی از آنها بر دىگری تجاوز کند، با 
طاىفه ظالم پىکار کنىد تا به فرمان خدا باز گردد، هرگاه بازگشت )و زمىنٔه ُصلح فراهم شد( در مىان آن دو بر طبق عدالت صلح برقرار سازىد 
و عدالت پىشه کنىد که خداوند عدالت پىشگان را دوست دارد مؤمنان برادر ىکدىگرند بنابراىن مىان دو برادر خود صلح برقرار سازىد و 

تقوای الهی پىشه کنىد تا مشمول رحمت او شوىد



اىنکه می بىنىد عراق به اىران حمله می کند، علّتش گرفتن چهار وجب خاک نىست؛ بلکه علت 
» اصلی آن، ترس آنها از حکومت اسالمی و اتّحاد اسالمی است

                                                                            امام خمىنی )صحىفه نور، ج 15، ص 5(
مقابل ظلم  ما در  و  انقالبی؛  ــ  اعتقادی  ارزش های  اعتقاد است؛ جنگ  »اىن جنگ، جنگ 

» اىستاده اىم
                                                                        امام خمىنی )صحىفه نور، ج 15، ص 229(

»دفاع از اسالم و کشور اسالمی، امری است که در موقع خطر، تکلىف شرعی، الهی و ملی 
» است

                                                                                                                       امام خمىنی
» »در هنگامٔه خطر، ملتی سربلند و جاوىد است که اکثرىت آن، آمادگی الزم رزمی داشته باشد
                                                                                                                       امام خمىنی

» »ما جنگ طلب نىستىم، ما در فکر دفاعىم، ما زنده و هوشىارىم
مقام معظم رهبری

» »مواظب باشىد از مسئلٔه دفاع مقدس که در اىن کشور اتفاق افتاد، غافل نشوىد
مقام معظم رهبری
»دفاع، جزئی از هوىت ىک ملت است هر ملتی که نتواند از خود دفاع بکند، زنده 
نىست؛ هر ملتی که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند، در واقع زنده نىست، هر 

» ملتی که اهمىت دفاع را درک نکند، به ىک معنا زنده نىست
مقام معظم رهبری 
 
 


