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 مقدس دفاع سال هشتبیست و ششم:   درس

 :از بودند عبارت اقدام اين از صدام و اهداف انگیزه ترين مهم

 مسلمانان منطقه ساير و عراق شيعيان ميان در اسالمی انقالب افکار انتشار از واهمه و ترس  -1

 ايران خيز نفت مناطق تصرف و اروندرود حياتی آبراه بر تسلط -2

 عرب جهان رهبری به رسيدن  -3

  ايران با مرزی اختالفات  بهانه صدام برای شروع جنگ:

 :بعثی دشمن تهاجم با مقابله

 به کشورها ساير حمايت به گرمی پشت نيز با و ندارند را او ارتش با مقابله توان و آمادگی ايران مسلح نيروهای که توهم اين با صدام

 رسد. خود می های هدف به کوتاهی مدت در که کرد می فکر آمريکا، ويژه

 

 مقدس دفاع دوران در )ره( امام رهبری

 .گرفت برعهده را قوا کل فرماندهی خود خمينی امام قوا، کل فرماندهی از صدر بنی عزل از پس

 امام: فرماندهی مهم ويژگی

 بود متجاوز با نيروهای مقابله به مسئوالن و مردم تشويق و ترغيب و دشمن تحقير  -1

 جوانان شجاعت و رشادت نمايش به صحنه را نبرد ميدان عاشورا، حماسه يادآوری و شهادت و جهاد مفاهيم به تمسک با امام  -2

  .کرد تبديل ايرانی

 شد. گذاشته نمايش به ميهن و دين راه در فداکاری و ايثار از های زيبايی جلوه امام، حضرت رهبری و هدايت نتيجه در -3

 :داشت همراه به را زير نتايج و آثار جنگ زمان در امام)ره( حضرت رهبری

 جنگ روند در امام فرامين از مسئوالن و مردم کامل تبعيت 

 ايرانی جوانان ميان در طلبی روحيه شهادت و جهادی های انگيزه تقويت 

 رزمندگان ساير و فرماندهان روحيه تقويت  

 مسئوالن و مردم برای جنگ مسئله يافتن اولويت 

 که يافت تجلی المقدس بيت در عمليات 13۳1 خرداد سوم روز مقدس، دفاع دوران در ايران ملت رشادت و شجاعت حماسه اوج 

رزمندگان  نظامی های موفقيت سو يک از .شد ای تازه مرحله وارد جنگ خرمشهر، فتح از پس کردند  را  آزاد  خرمشهر رزمندگان

 های سالح و پيشرفته نظامی انواع تجهيزات او، حکومت سقوط از جلوگيری برای صدام خارجی حاميان ديگر سوی از و يافت ادامه ايرانی

  .گذاشتند وی اختيار در را شيميايی و ميکروبی

 مقدس: دفاع سال هشت در مردم نقش

 :است بررسی قابل زمينه دو در مقدس دفاع سال هشت طول در ايران انقالبی مردم نقش

 متجاوز دشمن با نبرد و جبهه مقدم خط در مستقيم حضور -1

 رزمندگان خوراک و پوشاک تدارک و تهيه داوطلبانه، های کمک طريق از جنگ مادی های هزينه از بخشی تأمين در مشارکت -2

 :از بودند زنان در هشت سال دفاع مقدس عبارت خدمات ترين مهم

 جنگ اول های سال در جبهه مقدم خط در مستقيم حضور الف:

 جبهه در حضور برای خويش همسران و برادران تشويق ب:

 رزمندگان  مايحتاج و غذايی مواد تهيه ج:

 ها بيمارستان در مجروح رزمندگان از پرستاری د: 

 رزمنده همسران غياب در فرزندان تربيت و خانواده حريم از پاسداری و:

 جنگ: پايان
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 ايران خواسته دو به تحميلی، جنگ شروع پس از بار نخستين برای که کرد تصويب را ۸۹۵ قطعنامه نيز متحد ملل سازمان امنيت شورای

 مسئوالن و نظامی فرماندهان با مشورت از پس قوا کل فرمانده سرانجام .کرده بود توجه متجاوز، تعيين و مرزها به نشينی عقب يعنی

 و عنوان متجاوز به را عراق بعثی رژيم رئيس صدام رسماً، متحد ملل سازمان نيز .ش 13۳۱ سال را پذيرفت.در ۸۹۵ قطعنامه کشور،

  .کرد معرفی جنگ آغازکننده

 مرصاد عمليات

 ايران سياسی نظامی و ناتوانی و ضعف نشانه را کار اين ايران، توسط ۸۹۵ قطعنامه پذيرش دنبال منافقين( به) خلق مجاهدين گروه

 رزمندگان اما شدند، ما خاک وارد غرب سمت واز کردند آغاز ايران عليه را ای گسترده تهاجم بعثی نيروهای کمک به کردند، می قلمداد

 وارد آنان بر سنگينی شکست چنان کرمانشاه، و آباد اسالم شهرهای حدفاصل مرصاد)کمينگاه(،در عنوان با آسا برق عملياتی در ايرانی

 .شدند اسير نيز تعدادی و رسيدند هالکت به ازآنان بسياری که آوردند

 
 

 


