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ما با هیچ کشوری ،چه اسالمی و چه غیر اسالمی سر جنگ
نداریم و طالب صلح و صفا برای همه هستیم ،و تاکنون نیز به «دفاع» که
برای هر کس فریضه ای است الهی و حقی است انسانی ،برخاسته ایم؛
و هرگز قصد تجاوز به کشورهای دیگر را نداریم.

امام خمینی (رحمة ال ّله علیه)
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ٍ ِ
ِ
َِ
ون ِب ِه َع ُد َّو الل ِّه
اس َتطَ ْع ُتم ِّمن ُق َّوة َو من ِّربَاط ال ْ َخ ْی ِل ت ُ ْرهبُ َ
َوأع ُّدو ْا ل َ ُهم َّما ْ
َو َع ُد َّوکُ ْم َو آ َخ ِر َین ِمن ُد ِون ِه ْم ال َ ت َ ْعلَ ُمون َ ُه ُم الل ُّه ی َ ْعلَ ُم ُه ْم َو َما ت ُ ِنف ُقو ْا ِمن َشي ٍء ِفي َس ِب ِیل
ْ
ِ
ون ( )٦٠سوره  :٨األنفال ــ جزء ٩
اللّه ی ُ َو َّف إِل َ ْیکُ ْم َو َأ ُنت ْم ال َ تُظْلَ ُم َ

در برابر آنها (دشمنان) آنچه توانایی دارید از نیرو آماده سازید (و همچنین) اسب های
وسیله آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید و (همچنین)
ورزیده (برای میدان نبرد) تا به ٔ
گروه دیگری غیر از اینها را که شما نمی شناسید و خدا می شناسد و هرچه در راه خدا (و تقویت
بنیه دفاعی اسالم) انفاق کنید ،به شما بازگردانده می شود و به شما ستم نخواهد شد ( )٦
ٔ

ِ ِ ِ
ِِ
ین اقْ َت َتلُوا فَأَ ْص ِل ُحوا ب َ ْی َن ُه َما فَإِن ب َ َغ ْت إ ِْح َداهُ َما َعلَی
َو إِن طَائ َف َتان م َن ال ْ ُمؤمن َ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
اءت فَأَ ْص ِل ُحوا ب َ ْی َن ُه َما
يء إِلَی َأ ْم ِر ال َّله فَإِن فَ ْ
ْالُ ْخ َری فَ َقاتلُوا التي تَبْغي َح َّتی تَف َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ َ ِ
ون إِ ْخ َوة ٌ فَأَ ْص ِل ُحوا ب َ ْی َن
ین ( )٩إِن َّ َما ال ْ ُمؤْمنُ َ
بال ْ َع ْدل َو أقْسطُوا إ َِّن ال َّل َه یُح ُّب ال ْ ُم ْقسط َ
ون ( )١٠سوره  :٤٩الحجرات ــ جزء ٢٦
َأ َخ َویْکُ ْم َواتَّ ُقوا ال َّل َه ل َ َع َّلکُ ْم ت ُ ْر َح ُم َ

هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند ،در میان آنها صلح برقرار
طایفه ظالم پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد،
سازید و اگر یکی از آنها بر دیگری تجاوز کند با ٔ
زمینه صلح فراهم شد) در میان آن دو بر طبق عدالت صلح برقرار سازید،
هرگاه بازگشت (و ٔ
و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد ( )٩مؤمنان برادر یکدیگرند؛
بنابراین میان دو برادر خود صلح برقرار سازید ،و تقوای الهی پیشه کنید تا مشمول رحمت
او شوید ( )١

ِ
اس َت َق ُاموا ت َ َت َن َّز ُل َعلَ ْی ِه ُم ال ْ َم َل ِئ َک ُة َأ َّل تَخافُوا َو َل
إ َِّن الَّذ َین َقالُوا َرب ُّ َنا ال َّل ُه ث ُ َّم ْ
ِ ِ
ِ
ون ( )٣٠سوره  :٤١فصلت ــ جزء ٢٤
ت َ ْح َزنُوا َو َأبْش ُروا ِبال ْ َج َّنة الَّتي کُ ُنت ْم ت ُ َ
وع ُد َ

کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است سپس استقامت کردند ،فرشتگان بر
آنها نازل می شوند که نترسید و غمگین مباشید ،و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما

وعده داده شده است ( )٣

آن کشور و ملّتی که بتواند ثابت کند آماده ایستادگی و دفاع جانانه برای
استقالل و حفظ هویت ،آرمان ها و موجودیت خود است ،همواره عزیز است.
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سخنی با دبیران ارجمند و دانش آموزان عزیز

وضعیت و شرایط دنیای امروز ،جایگاه مهم کشور ما در جهان و دگرگونی در
روش های تهدید و تهاجم ،ما را بر آن داشت تا متناسب با مقتضیات زمان و هماهنگ
با نیازهای دانش آموزان ،در محتوای کتاب درسی آمادگی دفاعی نیز تغییراتی ایجاد
نماییم .از طرف دیگر فریب کاری ها و توطئههای گوناگون قدرت های سیاسی و نظامی
عصر امروز می طلبد که جوانان عزیز میهن ما با هوشیاری کامل به حوادث و اتفاقات
جهان پیرامون خود توجه داشته باشند.
برنامه درسی آمادگی دفاعی طراحی شد و بر مبنای آن
بر همین اساس ٔ
نقشه جدید ٔ
کتاب درسی دانش آموزان تألیف شده و هم اکنون در اختیار آینده سازان میهن اسالمی
قرار می گیرد.
با عنایت به این توضیحات ،از دبیران ارجمند و دانش آموزان عزیز درخواست
می شود که به نکات ذیل توجه کنند:
١ــ با توجه به این که در دنیای کنونی تهاجم در بیشتر موارد از نظامی به غیرنظامی
(فرهنگی ،اقتصادی و …) و جنگ ها از جنگ سخت (نظامی) به سمت جنگ نرم
(جنگ روانی ،جنگ رسانه ای ،جنگ اینترنتی و …) تغییر یافته است ،لذا ضمن
هوشیاری و آمادگی در برابر جنگ سخت دشمنان اسالم جهت گیری کلی محتوای این
کتاب نیز بر همین اساس تعیین شده است.
2ــ عناوین و موضوعات کتاب در جهت شکل گیری «تفکر دفاعی» برای
دانش آموزان عزیز انتخاب شده است.

٣ــ با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری ،بصیرت افزایی دانش آموزان در جهت
شناخت دوستان و دشمنان مردم ،یکی از محورهای اساسی محتوای کتاب است.
٤ــ با توجه به محدودیت های حجم و محتوای کتاب ،برخی از مفاهیم مطرح
شده نیازمند تشریح بیشتری است ،که انتظار می رود این کار با راهنمایی دبیران گرامی و
مشارکت دانش آموزان ،در کالس درس تحقق یابد.
  ٥ــ از آنجا که محتوای این کتاب براساس روش آموزشی فعال تدوین شده ،از
دانش آموزان درخواست می شود که با مشارکت در پاسخ دادن به پرسش های متن هر
درس و انجام فعالیت های انفرادی و جمعی ،نقش فعالی در انتقال مفاهیم اساسی درس
داشته باشند.
  ٦ــ فعالیت های مطرح شده در کتاب در جهت مشارکت دانش آموزان در آموزش
درس و تحقق اهداف پیش بینی شده است که از دبیران گرامی و دانش آموزان عزیز انتظار
می رود به این موضوع توجه الزم را داشته باشند.
٧ــ کتاب های معرفی شده در پایان کتاب ،منابع مناسبی برای مطالعه و تحقیق و
پژوهش دانش آموزان است.
نحوه ارزشیابی درس براساس دو بخش کتبی و عملی است که میزان نمرات
  ٨ــ ٔ
کتبی و عملی طی دستورالعملی به مدارس ابالغ خواهد شد.
٩ــ دبیران محترم می توانند از امکانات و موقعیت های موجود در هر شهر و
استان (اماکن و موزه های دفاع مقدس ،پادگان ها و تجهیزات دفاعی ،مزار شهدا و …)
در جهت تحقق اهداف درس استفاده نمایند.
10ــ دانش آموزان عزیز می توانند در موارد ضروری از تجربیات علمی و عملی
اولیای بزرگوار خود بهره مند شوند.
١١ــ با توجه به اختیاری بودن حضور دانش آموزان در اردوی راهیان نور،
دبیران گرامی می توانند با استفاده از نکات مطرح شده در درس های سوم و چهارم و سایر
مواردی که مناسب می دانند ،انگیزه های الزم را برای شرکت حداکثری دانش آموزان در
این اردو و بهره برداری از فضای معنوی دوران دفاع مقدس ایجاد کنند.

١٢ــ تحقیق و پژوهش به منظور آشنایی و الگوسازی از شهدا و ایثارگران بومی و
محلی و ایجاد فضای الزم برای حضور رزمندگان و جانبازان عزیز در برنامه های عملی
درس از موارد مؤثر در تحقق اهداف می باشد.
امیدواریم با تدبیر و تالش جمعی دبیران ارجمند و دانش آموزان عزیز گام های
مؤثری در جهت سربلندی و استقالل کشور و آگاهی علمی و رشد معنوی جوانان برومند
میهن اسالمی برداشته شود.
گروه درسی آمادگی دفاعی
دفتر تألیف کتب درسی دوره ابتدایی و متوسطه نظری

