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»اینکه می بینید عراق به ایران حمله می کند، علّتش گرفتن چهاروجب خاک نیست؛ بلکه علّت 
اصلی آن ترس آنها از حکومت اسالمی و اتحاد اسالمی است.« 

امام خمینی )ره( )صحیفه نور ج ١٥ ص ٥(

این جنگ، جنگ اعتقاد است، جنگ ارزش های اعتقادی ــ انقالبی، ]است[، و ما در مقابل 
ظلم ایستاده ایم. 

امام خمینی )ره( )صحیفۀ نور، ج ١٥، ص ٢٢٩(

»دفاع جزئی از هویت یک ملّت است. هر 
ملّتی که نتواند از خود دفاع بکند، زنده نیست. هر 
ملّتی که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده 
نکند، در واقع زنده نیست، هر ملّتی که اهمیت دفاع 

را درک نکند، به یک معنا زنده نیست.«
متفکر،  مغز  ایمان،  با  دل  یعنی  »بسیجی 
دارای آمادگی برای همه میدان هایی که وظیفه، این 
معنای  این  فرامی خواند،  میدان ها  آن  به  را  انسان 

بسیجی است.« 
»مقام معظم رهبری«
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پیشگفتار 
با  پیروزی انقالب اسالمی ملّت ایران که با رهبری فقیهی اندیشمند و شجاع و 
استقامت و پایداری مردم در راه خدا به وجود آمد و حاکمیت نظام اسالمی را به دنبال 
داشت، وضعیت جدیدی در منطقه و جهان پدید آورد که خروج از دایرٔه وابستگان به 
آمریکا و رژیم اشغالگر قدس در همسایگی کشور بزرگی به نام اتحاد جماهیر شوروی 

)سابق( یکی از مهم ترین و محسوس ترین تبعات این انقالب بود. 
عالوه بر این، عدم وابستگی یکی از کشورهای حوزٔه خاورمیانه به شرق و غرب، 
با استبداد، کسب استقالل و آزادی در مهم ترین  ارائه یک الگوی جدید برای مبارزه 
منطقٔه نفت خیز جهان و طرح و ارائٔه روش جدید برای مبارزه با رژیم اشغالگر قدس، 
مدعی  سیاسی  قدرت های  که  بود  ایران  مردم  اسالمی  انقالب  پیروزی  نتایج  از  بخشی 

جهان نمی توانستند نسبت به آن عکس العمل نشان ندهند. 
تحریک قومیت ها و بروز ناآرامی های متعدد در چند شهر و استان کشور، حملٔه 
نظامی ناموفق امریکا در صحرای طبس، کودتای نوژه و ترور شخصیت های اندیشمند 
و تأثیرگذار کشور که همگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از دولت های بیگانه سرچشمه 
می گرفت، بخشی از حوادثی بود که به قصد ساقط یا منحرف کردن انقالب اسالمی ایران 
صورت گرفت، ولی هیچ یک نتوانست در عزم و ارادٔه رهبری نظام و مردم مقاوم ایران 
خللی ایجاد کند. در چنین شرایطی، حکومت بعثی عراق موقعیت داخلی ایران و اجماع 
نانوشته قدرت های سیاسی جهان علیه کشور ما را بهترین فرصت برای تجاوز به میهن ما 
و الحاق بخشی از خاک سرزمین ایران اسالمی به عراق ارزیابی کرد. حملٔه نظامی ارتش 
بعثی عراق در 31 شهریور ماه سال 1359 کشور عزیز ما را با شرایطی مواجه کرد که 
سرزمین، هویت ملّی و دینی و موجودیت ما و میهن عزیزمان را با خطر روبه رو ساخت؛ 
به گونه ای که تمام مسئوالن و مردم ایران به صورت یکپارچه برای دفاع از کشورشان و 

مقاومت در برابر متجاوزان به پا خاستند. 



هشت سال جنگ تحمیلی سرانجام با پذیرش قطعنامٔه 598 توسط ایران و عراق 
و اعالم تجاوزگر بودن صدام توسط شورای امنیت سازمان ملل و پس از آن پذیرش 
قرارداد 1975 الجزایر توسط صدام حقانیت جمهوری اسالمی و مظلومیت مردم مقاوم 
کشورمان را به اثبات رسانید. ما در این جنگ علی رغم شهادت، اسارت و جانباز شدن 
هزاران نفر از هم میهنانمان و با وجود زیان های مادی و اقتصادی بسیار زیاد، با سربلندی 
و افتخار و در شرایطی که حتی یک وجب از خاک میهن عزیزمان در اشغال تجاوزگران 
باقی نماند، قطعنامٔه صلح شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفتیم و توانستیم حقانیت و 

مظلومیت کشورمان را به گوش مردم عدالت خواه و صلح طلب دنیا برسانیم. 
اندیشمندانٔه  رهبری  کرد،  نائل  پیروزی  به  نابرابر  جنگ  این  در  را  ما  آنچه 
امام  خمینی، اتحاد و یکپارچگی مردم و تبعیت آنها از رهبری امام و الگو بودن راه و 
روش ساالر شهیدان برای رزمندگان اسالم بود که با پیروی از امام حسین )ع( و شهیدان 
کربال مرگ با عزت را برگزیدند و تسلیم سلطه گران متجاوز به خاک میهن نشدند. پس از 
پایان جنگ تحمیلی، وقتی دشمنان نظام متوجه شدند که با استفاده از روش های نظامی 
رسیدن  برای  را  دیگری  برسند، روش های  اهداف خود  به  نمی توانند  و جنگ سخت 
نرم  از جنگ  استفاده  و  فرهنگی  تهاجم  آن  انتخاب کردند که مهم ترین  اهداف خود  به 
برای منحرف کردن جوانان عزیز کشورمان است. برهمین اساس رویکرد برنامٔه درسی 
آمادگی دفاعی »بصیرت افزایی و ایجاد تفکر دفاعی« انتخاب و به دنبال آن، کتاب درسی 
معلم  راهنمای  کتاب  راستا  همین  در  است.  شده  تألیف  مبنا  برهمین  نیز  دانش آموزان 
تالش دارد تا ضمن دانش افزایی دبیران گرامی، استفاده از روش هایی را که هماهنگ با 

نیازهای دانش آموزان است ترویج نماید. 
کتاب راهنمای معلم براساس رویکرد »بصیرت افزایی و ایجاد تفکر دفاعی« و به 

منظور: 
الف( تبیین اهداف برنامٔه درسی و تالش برای تحقق آن 

ب( دانش افزایی دبیران 
ج( هماهنگی در شیوه ها و فنون تدریس برای تحّقق یادگیری مطلوب



د( معرفی ابزار و مواد آموزشی مناسب
هـ( انجام مطلوب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و… 

تألیف گردیده و در اختیار دبیران محترم این درس قرار می گیرد. 
در راستای تحقق یادگیری مطلوب و نیل به اهداف برنامه درسی، بستٔه آموزشی 
این درس متشکل از اجزائی همچون نرم افزار آموزشی، فیلم های تأثیرگذار، تصاویر، 
نیروهای  کل  ستاد  فرهنگی  )معاونت  درس  با  مرتبط  نهادهای  همکاری  با  و…،  نقشه 
مسلح، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و سازمان بسیج مستضعفین( در جریان 
طراحی است که إن شاء اللّه با مساعدت و یاری مسئوالن محترم و همفکری دبیران گرامی 

گامی اساسی در جهت رسیدن به اهداف درس برداشته خواهد شد. 
ِاْن تَنُصروا الّلٰه َیـنْصرکُم و ُیـثّبت َاْقدامکم



چند نمونه از آیات نورانی قرآن مجید پیرامون دفاع
َعُدوَّ الّلِه  بِِه  ُترِهبوَن  الَْخیِْل  ِرباِط  ِمْن  َو  ةٍ  ُقوَّ ِمْن  اْستَطَْعُتم  َما  لَُهم  وا  َوَأِعدُّ ١ــ 
کُْم                                                                                                )سورۀ انفال، آیۀ ٦٠( َوَعُد وَّ

هرچه در توان دارید، از نیرو و اسب های آماده بسیج کنید تا به این وسیله، دشمن خدا 
و دشمن خودتان را بترسانید. 

َصلَواٌت  و  بَِیٌع  و  َصواِمُع  َمْت  لَُهِدّ بِبَْعٍض  بَْعَضُهم  النَّاَس  الّلِه  َدْفُع  لَوَل   « ٢ــ 
َعزیٌز«      لََقویُّ  الّلَه  ِانَّ  َینُْصُرُه.  َمْن  الّلُه  لََینُْصَرنَّ  و  کثیرًا  الّلِه  اسُم  ِفیَها  ُیْذکَُر  َمساِجُد  َو 

)سورۀ حج، آیۀ ٤٠(
اگر خدا بعضی از مردم را با بعضی دیگر دفع نمی کرد. صومعه ها، کلیساها، کنیسه ها 
و مساجدی که نام خدا در آن بسیار برده می شود، سخت ویران می شد و قطعًا خدا به کسی که 

]دین[ او را یاری می کند، یاری می دهد؛ چرا که خدا سخت نیرومند و شکست ناپذیر است. 
٣ــ ُأِذن لِلَّذین ُیقاتِلوَن بِأَنَُّهْم ُظلُِموا َو َأنَّ الّلَه َعلَی نصِرِهْم لََقدیٌر  )سورۀ حج، آیۀ 

)١٣٩
به کسانی که جنگ بر آنها تحمیل شده، رخصت جهاد و دفاع داده شده است؛ چرا که 

مورد ظلم قرار گرفته اند و البته خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست. 
ابِریَن«  )سورۀ بقره،  ِْذِن الّلِه َو الّلُه َمَع الٰصّ

ٴ
٤ــ »کَم ِمن فئَةٍ َقلیلَةٍ َغلَبَْت ِفئًَة کَثیَرًة بِا

آیۀ ٢٤٩(
چه بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروز شدند و خداوند با شکیبایان است. 

٥ــ َو لَن َیجَعِل الّلُه لِلْکاِفریَن َعلَی اْلُمؤِمنیَن َسبیالً«  )سورۀ نسا، آیۀ ١٤١(
و خداوند هرگز بر ]زیان[ مؤمنان برای کافران راه ]تسلطی قرار نداده است[

٦ــ » … َولَْو ل َدْفُع الّلِه النَّاَس بَْعَضُهْم بِبَْعٍض لََفَسَدِت اْلْرُض َولِکنَّ الّلَه ُذوَفْضٍل 
)سورۀ بقره، آیۀ ٢٥١( َعلَی اْلَعالَِمیَن«       

فساد  را  زمین  نمی کرد،  دفع  دیگر  بعضی  به وسیلٔه  را  مردم  از  بعضی  خداوند،  اگر  و 
فرامی گرفت ولی خداوند نسبت به جهانیان، لطف و احسان دارد. 


