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 دوازدهم علوم انسانی-3تاریخ

 12درسنامه و نکات مهم درس

-– 

"" 

 مقدس دفاع و  جنگ: 12درس

 

 از یکیبعنوان  بیگانه متجاوز نیروهای برابر در ایرانیان مقدس دفاع و ایران علیه عراق  بعثی رژیم :جنگتحمیلی جنگ

 ایران نشیب و فراز پر تاریخ آموز عبرت و مهم رخدادهای

و  میهن از دفاع ایرانیان در یکدلی و اتحاد اما ، صدام از جنگ این در کشورها دیگر از بسیاری و بزرگ تهای قدر حمایت 

 .اجازه در از دست رفتن یک وجب خاک ایرانعدم 

 تحمیلی جنگ شروع

 عثمانی، امپراتوری ه یتجزی و اول جهانی جنگ از پس عراق کشورکنونیشکل گیری چگونگی شکل گیری کشور عراق: 

  انگلستان قیمومیت تحت

 دقاو انع کشور، این تأسیس بابود؛  آمده وجود به عثمانی دوران از ایران که با مرزی ادامه اختالفاترابطه ایران و عراق :

 قرارداد الجزایر به منظور رفع اختالفات بر سر اروند رود

 مناقشه بر سر اروندرودمهمترین اختالف مرزی ایران و عراق: 

https://konkur.info



/ -  

2 
 

 1354 سال درالجزایر دولت با توجه به ادامه اختالفات مرزی ایران با کشور جدید عراق، وساطت و میانجیگریقرارداد الجزایر: 

 اروندرود، سر بر مناقشه رفع و مرزی اختالفات به دادن پایان برای عراق و ایران قرارداد الجزایر بینو امضای  )م 1975 ( ش

 پیروزی از پسنقش دولتهای بیگانه در تهاجم عراق به ایران{ : ) علت حمله صدام به ایران( }علت شروع جنگ ایران و عراق: 

عدم  بدنبال  آمریکا آنها رأس در و خارجی دشمنان تشویق صدام در حمله نظامی به ایران توسطتحریک و اسالمی، انقالب
  اسالمی جمهوری نظام استحکام و استقرار موفقیت آنها در جلوگیری از

 نظام استحکام و استقرار عدم موفقیت آنها در جلوگیری ازعلت تشویق عراق توسط بیگانگان برای حمله نظامی به ایران: 

 اسالمی جمهوری

نگی شروع جنگ ایران و عراق: بدنبال تشویق عراق توسط آمریکا و سایر دشمنان انقالب اسالمی در تهاجم به ایران چگو

 میهن به هوا و زمین از عراق بعثی ارتش هجومآن، پی در و 1359 شهریور 31 در صدام ،صدور حمله به ایران توسط 

 به دریا و هوا و زمین از بار صدها عراق بعثی ارتش نیروهای حمالت متعدد این از پیش؛  تحمیلی جنگ آغازو ما عزیز

  ایران  مرزنشینان و مرزداران از تن صدهاشهادت و جراحت و اسارت  و ایران

 ایران بر جنگ تحمیل از صدام اهداف و انگیزه

 : هجوم این از او های هدف و ایران به نظامی هجوم برای صدام ه یانگیز مهمترین

 بزرگ و کوچک تنب ابوموسی، ه یگان سه جزایر جدایی و فارس خلیج بر تسلط و دسترسی اروندرود، مهم آبراه بر حاکمیت 1

 ایران؛ از خوزستان استان و

 کشورها؛ سایر مسلمانان و عراق مردم میان در انقالبی افکار انتشار از جلوگیری و اسالمی انقالب نابودی و تضعیف 2

 .منطقه در ژاندارمی نقش ایفای و عرب جهان رهبری به رسیدن .3

 جنگ ابتدای در ایران نظامی نیروهای وضعیت

 جنگشروع }شرایط نیروهای نظامی ایران همزمان شروع جنگ با عراق{ : اوضاع)شرایط( ایران در آغاز جنگ ایران و عراق:

: شرایط حساس:  شاهنشاهی حکومت سقوط و اسالمی انقالب پیروزی از پس دشوار و حساس دوراندر  ما کشورعلیه  تحمیلی

. 2 بزرگ جنگی با رویارویی برای افسران از بسیاری و فرماندهان فرار یا تصفیه دلیل به ژاندارمری و ارتش. عدم آمادگی 1

 با تدارکاتی، و تجهیزاتی تشکیالتی، های محدودیت وجود با اسالمی انقالب پاسداران سپاه تأسیس تازه و جوان نیرویدرگیری 

  بسیج مردمی نیروی .شکل گیری3 انقالب ضد بهای آشو

افسران پس  از بسیاری و فرماندهان فرار یا تصفیه دلیل به: بزرگ جنگی با رویارویی برای ژاندارمری و ارتشعلت عدم آمادگی 
 از پیروزی انقالب

 با اسالمی انقالب پاسداران سپاه تأسیس تازه و جوان نیرویدرگیری مهمترین اقدام سپاه پاسداران در ابتدای پیروزی انقالب: 

 انقالب ضد بهای آشو با تدارکاتی، و تجهیزاتی تشکیالتی، محدودیت های وجود
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 نیروهای توان  و عدم آمادگی  .1کوتاه بعلت:  یمدت در خود فهای هد بهدر دستیابی  صدامتفکر صدام در حمله به ایران: توهم 

 ویژه به کشورها، سایر اطالعاتی و نظامی،اقتصادی سیاسی، حمایت به صدام  گرمی پشت .2او؛  ارتش با مقابلهدر  ایران مسلح

 یکباهفته  شش تا پنج مدت برای تسخیر خوزستان در صدام در مصمم بودن عراقی اسیر افسران اعتراف؛ حتی شوروی و آمریکا

  خود اهداف از بخشی در نتیجه تحققو آسا برق تهاجم

 تحمیلی جنگ و المللی بین مجامع

با وجود در مقابل تهاجم نظامی عراق علیه ایران:  متحد ملل سازمان امنیت شورای آن رأس در و المللی بین مجامعواکنش 

 رژیم نیروهای آشکار یورش برابر درخود  قانونی و رسمی وظایف وظیفه سازمان ملل در حفظ صلح جهانی؛ عدم عمل به

و عدم درخواست  شورا اینتوسط  ایران خاک به بعثی نیروهای ؛ عدم محکوم نمودن تجاوز ایران خاک به عراق بعثی

و تنها دعوت  تحمیلی جنگ شروع از پس روز چند ای اشغالی؛ صدور قطعنامه مناطق از در عقب نشینی متجاوز دولتاز

 .  اختالفات آمیز مسالمت حل برای تالش و جنگ ه یادام از خودداری به کشور دو

 دیگر به دولتها تجاوز از جلوگیری و جهانی امنیت و صلح حفظ مسئولیتوظیفه اصلی سازمان ملل متحد:

 حتی و پیشرفته حهای سال انواع .دادن1 تحمیلی، جنگ سال هشت طول درواکنش قدرتهای بزرگ در هشت سال جنگ: 

.حمایت 2 انگلستان، و آلمان فرانسه، شوروی، آمریکا، مانند بزرگ قدرتهای عراق،توسط بعثی حکومت به شیمیایی تسلیحات
  سیاسی نظر از رژیم عراق از پنهان و آشکار

 اشکال به فارس خلیج ه یمنطق کشورهای از برخیبدنبال حمله عراق به ایران: یاری  فارس خلیج منطقه ی واکنش کشورهای

 صدام به مختلف

 سه واکنش متفاوتواکنش کشورهای جهان در مقابل حمله عراق به ایران : 

 و پیشرفته سالحهای انواع .دادن1تحمیلی،  جنگ سال هشت طول درواکنش قدرتهای بزرگ در هشت سال جنگ:  الف:

 انگلستان، و آلمان فرانسه، شوروی، آمریکا، مانند بزرگ قدرتهای عراق،توسط بعثی حکومت به شیمیایی تسلیحات حتی

  سیاسی نظر از رژیم عراق از پنهان و آشکار.حمایت 2

 به فارس خلیج منطقه ی کشورهای از بدنبال حمله عراق به ایران: یاری برخی فارس خلیج منطقه ی واکنش کشورهای ب:

 صدام به مختلف اشکال

 های سیاست از حمایت آنهامتعدد موارد در ولی کشورها از بعضی بی طرفی ظاهری : در پیش گرفتن سیاستج

 . صدام ه یتجاوزکاران

 ایران ملت مقدس دفاع

 فرمان به ایران مسلح نیروهای و مردم لبیک تحمیلی، جنگ شروع از پس بالفاصلهواکنش مردم ایران بدنبال تجاوز عراق: 

 خود بوم و مرز از دفاع و متجاوز دشمن با نبرد گی برای آماد و خمینی امام
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 کردن خنثی برای امام حضرت است توسط انداخته سنگ چند و معرفی صدام بعنوان دزدی که آمدهخمینی درباره عراق:نظر امام 

 .دفاع برای آمادگی و آرامش به مردم فراخوانیو بعثی ارتش نظامی حمالت از ناشی روانی جنگ
 ارتشنیروهای هوایی و زمینی برخورد نیروهای نظامی ایران در مقابل تهاجم عراق: 

 وارد نمودن ضربات مهلک به و جنگ شروع های ساعت نخستین از :مقاومتاسالمی جمهوری ارتش هوایی نیروی: الف

  تمام، شجاعت و رشادتبا  صدام رژیم

 وروستاهای شهرها مردم همراه به ژاندارمری و پاسداران سپاه ارتش، رزمندگانمقابله  زمینی ه یجبه در:نیروهای زمینی: ب

 نیروهای پیشروی توقفو دشمن با چمران مصطفی شهید به فرماندهی نامنظم، جنگهای ستاد نیروهای و غیور عشایر مرزی،

 عراقی

 نیروی پشتیبانی با جنگ، ماههای نخستین در ارتش دریایی نیروی دریادالنتوسط  عراق های اسکلهنیروی دریایی: انهدام ج:

 دریایی نیرویدر نتیجه نابودی  تمام رشادت با " مروارید" به موسوم درعملیاتی هوایی

 صدام

 چمران مصطفی شهیدفرمانده ستاد جنگهای نامنظم: 

 اغلب شهر این مدافعانایستادگی  خرمشهر، درچگونگی مقاومت مردم خرمشهر در مقابل حمله عراق: ) واکنش خرمشهر(: 

 و تسلیحات انواع به مجهز ارتش برابر در خیابان به خیابان و کوچه به کوچه ماه یک از بیش ها سالح ترین ساده با

 عراق تجهیزات

 برباد رفتنایران، مردم و مسلح نیروهای ه ی دالوران و شجاعانه مقاومته ی نتیج درپیامد ایستادگی مردم ایران در مقابل عراق: 

 شهر جمله از مرزی، مناطق از بخشهایی اشغال تنهاو ایران مرزی استانهای دیگر و خوزستان سریع فتح برای صدام رؤیای

  متجاوز توسط نیروهای خرمشهر،

 اشغالی مناطق آزادسازی

ایجاد  و جمهوری ریاست و قوا کل فرماندهی مقام از صدر بنی : عزلمهمترین حوادث سیاسی ایران در آغاز تجاوز عراق

  کشور سیاسی اوضاعثبات و آرامش 

  .عزیزمان میهن خاک از متجاوز دشمن راندن بیرون برای گسترده رزمندگان اسالمتالش در جبهه:  اسالم رزمندگاناقدامات 
 از نجات آبادان آن از پس. 2 قوا، کل فرمانده عنوان به خمینی امام آبادان توسط محاصره صدور فرمان شکستننخست،.1

 از مربع کیلومتر صدها. آزادی 3  آسا، برق عملیاتی در بسیج و سپاه ارتش، رزمندگان صدام توسط متجاوز نیروهای محاصره

 غرورآفرین عملیات رشته چندین در زمین ایران دالورمردانتوسط  بعثی ارتش اشغال از ایران خاک

  المقدس بیت و  المبین فتحعلیه عراق:  رزمندگانهای عملیات ترین مهم
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 اسارت از )خرمشهر( شهر خونین آزادی و ) 1361 خرداد سوم( المقدس بیت عملیات : ایران ملت مقدس دفاع ه یحماس اوج

  .معاصر تاریخ در ایران از دفاع در زرینی برگ ثبتو بعثی دشمن

 آزادی خرمشهرپیامدعملیات بیت المقدس: 

 ایرانی رزمندگان نظامی های موفقیت ادامهسو یک از .1؛ تازه ه ای مرحل به جنگ ورود: خرمشهر آزادسازی از پساوضاع جنگ 

 های سالح و دوربرد های موشک جنگی، هواپیماهای :قبیل از پیشرفته نظامی تجهیزات انواع واگذاری  دیگر، سوی از .2
 پس باز دنبال به. 3 عراق، بعثی رژیم سقوط از جلوگیری برای صدام خارجی حامیان توسط  عراق به رژیم شیمیایی و میکروبی

 حقوق به رسیدن و ریزی خون و جنگ به دادن پایان برای ایران اسالمی جمهوریمطرح شدن شروطی توسط  خرمشهر، گیری

 های بمب از استفاده شهرها و باران موشک و . پس از آن بمباران4  .عراق دیکتاتور و المللی بین مجامع اعتنایی بی اما  خود،

 عرف و قوانینبا وجود ممنوعیت استفاده از بمب های شیمیایی در   بزرگ های قدرت بیشتر حمایت با صدامتوسط  شیمیایی

  الملل بین

 عراق، بعثی رژیم سقوط از جلوگیری : صدام خارجی حامیان توسط پیشرفته نظامی تجهیزات انواعهدف واگذاری 

 خون و جنگ به دادن پایان برای :خرمشهر گیری پس باز دنبال به ایران اسالمی جمهوریمطرح شدن شروط توسط علت 

 خود حقوق به رسیدن و ریزی

 بمباران }علت بمباران شیمیایی توسط عراق{:سیاست نظامی عراق پس از بازپس گیری خرمشهر توسط ایران و ادامه پیروزیها: 

با وجود ممنوعیت   بزرگ های قدرت بیشتر حمایت با توسط صدام شیمیایی های بمب از استفاده شهرها و باران موشک و
 الملل بین عرف و قوانیناستفاده از بمب های شیمیایی در 

 شهرستان توابع از زرده روستای غربی، آذربایجان استان در سردشت شهر توسط عراق: شیمیایی بمبارانمهمترین مراکز مورد 

 عراق، کردستان در حلبچه شهر و کرمانشاه استان در داالهو

از  زرده روستای غربی، آذربایجان استان در سردشت بمباران شیمیایی شهر:  عراق بعثی حکومت جنگی های جنایت مهمترین از 
 عراق، کردستان در حلبچه شهر و کرمانشاه استان در داالهو شهرستان توابع

 مقدس دفاع در خمینی امام رهبری

 و اعتقاد اساس بر ما": تحمیلی جنگ ابتدای در مردم(:)توصیه ی امام به  درباره تعدی ایران به سایر کشورها خمینی امامسخن 

 ما به کشوری اگر اما باشد صفا و صلح دنیا جای همه در داریم میل و کنیم تعّدی دیگری کشور به نداریم اجازه خود دینی باور

 " زنیم می دهنش توی کرد، تعّدی

 و اعتقاد اساس بر ما "نبرد : سخن امام و رفتن به جبهه های  ایران از دفاع علت درخواست امام از تمام قشرهای ملت برای 
 ما به کشوری اگر اما باشد صفا و صلح دنیا جای همه در داریم میل و کنیم تعّدی دیگری کشور به نداریم اجازه خود دینی باور

درخواست امام از تمام قشرهای  عراق بعثی رژیم نظامی تجاوز شروع با منطق همین اساس بر" می زنیم دهنش توی کرد، تعّدی
 نبرد و رفتن به جبهه های  ایران از دفاع ملت برای
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 مردم و رزمندگان به یاری و کشور اصلی ه یمسئل بعنوان جنگبرای توجه به  مسئوالن به توصیه توصیه ی امام به مسئوالن:

  دشمن، بر نهایی پیروزی تا آن پیشبرد برای

 برای ایشان حمایتهای و دفاعی ه یبنی تقویت :بهخمینی امام حضرت فراوان اهتمام مقدس: دفاع طول در امام رهبری تدابیر

 دفاع طول در ایشان رهبری تدابیر جمله از جنگ های بودجه تأمین و نظامی تجهیزات و امکانات کمیت و کیفیت بردن باال

 تبدیل ؛ ایرانی جوانان روان و روح در تحول ایجاد :ایشان اقدام مهمترین اما ادامه، جنگ پایانی روزهای تاادامه آن  مقدس

 و شهادت و جهاد مفاهیم به تمسک با خمینی امام ایرانی توسط جوانان شجاعت و رشادت نمایش صحنه ی به نبرد میدان

 ه یسای در با خالقیت خود توسط ایشان دنیا در رایج نظامی محاسبات برهم زدن همه ی  .عاشورا، ه یحماس یادآوری

 دریایی، و زمینی،هوایی العاده خارق عملیاتهای دادن انجام و طراحی با جهان نظامی شگفتی افسران و اعتقاد و ایمان

 ایرانی جوانان روان و روح در تحول ایجادمهمترین اقدام و تدابیر امام در هشت سال جنگ: 

 و میهن و دین راه در فداکاری و ایثار از زیبایی های جلوهنمایش  خمینی امام رهبری ه ینتیج درپیامد فرماندهی امام در جنگ: 

 .  ایرانی جوانان میان در طلبی شهادت ه یروحی و جهاد انگیزه تقویت همچنین

 های گروه علیه عراق و سوریه مردم مقاومت و رشادت نماد به امروز مقدس، دفاع دوران جوان فرماندهان از برخیتبدیل 

  داعشی و تکفیری

 مقدس دفاع در مردم نقش

 : زمینه دو درقابل بررسی   مقدس دفاع سال هشت طول در ایران قهرمان مردم نقش

 متجاوز؛ دشمن با نبرد و جبهه مقدم خط در مستقیم حضور 1

 خوراک و پوشاک تدارک و تهیه ویژه به داوطلبانه، های کمک طریق از جنگ مادی های هزینه از بخشی تأمین در مشارکت 2

 .رزمندگان برای

 های جبهه در ایران سرتاسر از مردم مختلف قشرهای و ها گروه ه یداوطلبان حضور:  در نتیجه پیروزی کسب و جنگ پیشبرد

  نبرد،

  پیروزی کسب و جنگ نبرد: پیشبرد های جبهه در ایران سرتاسر از مردم مختلف قشرهای و ها گروه داوطلبانه ی پیامد حضور

 داوطلبانه و رفتن سازندگی جهاد جهادگرانِ بسیجی، نیروهای بر عالوهبسیج؛ مهمترین گروههای مردمی حاضر در جبهه ها: 

  جبهه به

 مهم مسئولیتبرعهده گرفتن  ،سنگر بی سنگرسازان به معروف : مهمترین اقدامات جهادگران جهادسازندگی در جبهه

  رزمندگان برای سنگر ساختن و ها جاده و ها پل خاکریز، ایجاد و مقدس دفاع در " رزمی مهندسی"

 تهیه ی . تأمین و2  .فراوان ه یحوصل و صبر با پرستاران و پزشکان رزمندگان توسط . مداوای1: جبهه پشت گروههای

 . نقش زنان در حمایت از رزمندگان3 بازاریان مالی های جبهه ها توسط کمک در رزمندگان مایحتاج
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 .رزمندگان عملیات موفقیت و پیشبرد به فراوان کمک و نقش مهم داشتن عهده بر :مقدس دفاع سال هشت در ایرانی زناننقش 

 :زنان خدمات مهمترین

 جنگ؛ اول های سال در جبهه مقدم خط در حضور  .1

 ؛ جبهه در حضور برای خویش فرزندان و همسران برادران، تشویق  .2

 رزمندگان؛ پوشاک و خوراک سازی آماده و تهیه  .3

 ها؛ بیمارستان در مجروح رزمندگان از پرستاری .4

 .رزمنده همسران غیاب در خانواده حریم از پاسداری .5

 مقدس دفاع در آموزان دانش و معلمان حضور

 معلم و دانش آموز هزار صدها حضور ها سال آن در : مقدس دفاع سال هشت در تأثیرگذاری و آموزان شدان و معلماننقش 

 شهادت  .مشق و درس از سنگرها درو غافل نماندن  مادری سرزمین و اسالمی نظام کیان از دفاع برای  های جبههدر ایرانی

 نفر شدن هزاران جاویداالثر و اسارت ،یجانباز و مقدس دفاع طول در آموز دانش 36000 به نزدیک و معلم 2500 حدود

 تحمیلی جنگ پایان

 تأثیر تحت گونه همان بهپایان آن:  و اقتصادی و سیاسی تاریخی، مناقشات جمله از مختلف های علت اثر بر: ها جنگآغاز 

  …و نظامی اقتصادی، سیاسی، گوناگون وشرایط عوامل

 امام متحدتوسط ملل سازمان امنیت شورای 598 پذیرش قطعنامه ی:  1367 تیرماه درتوسط امام  598علت پذیرش قطعنامه

 تحمیلی، جنگ به دادن پایان منظور به کشور سیاسی مسئوالن و نظامی فرماندهان مشورتی نظر و گزارش دریافت از پس خمینی

 ارتش نیروهای عراق به بعثی رژیم رئیس صدام دستور توسط امام: 1367در سال  598اقدامات صدام بدنبال پذیرش قطعنامه 

 قبل از آن.  بس آتش و صلحخواسته او در ایجاد با وجود  مرزی نواحی سایر و خوزستان در ایران از مناطقی خودبرای حمله به
 ایران خاک داخل به لشکرکشی برای)منافقین( خلق مجاهدین سازمان تروریستی گروهک آن،تشویق ؛تجهیز و پشتیبانی بر عالوه

 واردنمودنو متجاوز دشمن های یورش برابر در توان تمام با ایران مردمی و مسلح نیروهای فداکاری و رشادت ایستادگی و اما 

 ایران میان بس  برقراری آتش بعد اندکی در نتیجهی و توسط  598 ه یقطعنام پذیرش ، منافقین ویژه به آنان بر سخت یشکست

  عراق و

 در ایران از مناطقی خودبرای حمله به ارتش نیروهای عراق به بعثی رژیم رئیس صدام دستورواکنش مردم ایران در مقابل 

 داخل به لشکرکشی برای)منافقین( خلق مجاهدین سازمان تروریستی گروهک ؛تجهیز و پشتیبانی نواحی سایر و خوزستان

تمام  با ایران مردمی و مسلح نیروهای فداکاری و رشادت ایستادگی و  توسط امام: 598ایران پس از پذیرش قطعنامه  خاک

  منافقین ویژه به آنان بر سخت شکستی وواردنمودن متجاوز دشمن های یورش برابر در توان
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 وواردنمودن متجاوز دشمن های یورش برابر در تمام توان با ایران مردمی و مسلح نیروهای فداکاری و پیامد ایستادگی

 بس  برقراری آتش بعد اندکی در نتیجه صدام توسط  598 قطعنامه ی پذیرش :   منافقین ویژه به آنان بر سخت شکستی

 عراق و ایران میان

 شناختن قرارداد رسمیت به عراق، و ایران خارجه وزرای میان مذاکره سال دو طی :بس آتش برقراری از پسرابطه ایران و عراق 

 و دیگر بار را ایران، وقت جمهوری رئیس رفسنجانی، هاشمی اکبر والمسلمین االسالم حجت به ای نامه در صدامالجزایر توسط 

 میهن آغوش به ایران مردم گرم استقبال با عزیز آزادگانبازگشت  آن، از پسخواست ؛ می که آنچه هر رسیدن ایران به  به اظهار

  اسالمی

 بصورت رسمی جنگ ه یآغازکنند و متجاوز عنوان به را عراق بعثی رژیم معرفی: متحد ملل سازمان 1370 سال در

 هشت جنگدر شکست عراق: متحد  ملل سازمانتوسط  جنگ ه یآغازکنند و متجاوز عنوان به را عراق بعثی رژیم معرفی پیامد

 در بار اولین برای و  ،  ایران خاک از بخشی تصرف و اسالمی جمهوری سرنگونی هدف با آمریکا حمایت با صدام ساله

  ایران خاک از وجب یک حتی جداسازی در دشمنان ناکامیاخیر، سال دویست

 تحمیلی جنگ و )منافقین( خلق مجاهدین

 زمان در خارجی دشمنان با سیاسی احزاب یا و ها گروه افراد، همکاری و خیانت از معدودی موارد مشاهده: جهان تاریخ در

  جنگ

  منافقین به نام :  مردم توسط  خلق مجاهدین سازمان گروهکمعرفی 

 مهمترین گروهک سیاسی خائن ایران در جنگ ایران و عراق: منافقین)مجاهرین خلق(

 خیانتی در گروهک این اعضای و سرانرفتن   .ایران مردم و کشور علیه اقدامیانجام هر:  تحمیلی جنگ دوران در منافقین

  صدام به  خدمت و عراق به آشکار

 :از اند عبارت مقدس دفاع دوران در خلق مجاهدین اقدامات ترین مهم

 عادی؛ مردم و مسئوالن از بسیاری ترور و کشور داخل در آشوب ایجاد  .1

 خارجی؛ دشمنان دیگر و صدام رژیم به کشور نظامی و سری اطالعات دادن  .2

 ایران؛ با جنگ در عراق بعثی ارتش با نظامی همکاری  .3

 کرد؛ مبارزان جمله از صدام مخالفان کشتار و سرکوب در بعثی ارتش با همکاری  .4

 .598ه ی قطعنام پذیرش از پس  ایران خاک داخل به تهاجم   .5

 دستاوردهای نظامی و فرهنگی: مقدس دفاع دستاوردهای

 نظامی )الف

 ؛)هوایی پدافند توان افزایش فضا،  هوا ه یحوز در پیشرفت ها، موشک انواع ساخت( دفاعی صنایع ه یحوز در تحول  .1

 نظامی؛ مختلف نیازهای ساخت و تولید در خودکفایی  .2
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 داوطلب؛ انسانی نیروی آموزش و سازماندهی ه یزمین در تازه تجربیات از برخورداری  .3

 ؛)انتظامی نیروی و سپاه ارتش،( مسلح نیروهای رزم سازمان تحکیم و تقویت  .4

 .استعداد با فرماندهان ظهور و جنگ فرماندهی در بالقوه استعدادهای شکوفایی  .5

  هوا حوزه ی در پیشرفت ها، موشک انواع دفاعی در هشت سال جنگ: ساخت صنایع حوزه ی مهمترین تحوالت نظامی در

 هوایی پدافند توان افزایش فضا،

 معنوی و فرهنگی )ب

 ایرانی جوانان میان در خالقیت بروز و باوری خود احساس و نفس به اعتماد تقویت  .1

 کشور ارضی تمامیت از دفاع در اسالمی جمهوری نظام اقتدار تثبیت .2

 

 

 

https://konkur.info



https://konkur.info

https://konkur.info

