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 های دوره آموزشی  دفاع مقدس عناوین فصل

 

 علل، اهداف و زمینه های  تجاوز  عراق به جمهوری اسالمی ایران  
 

 فصل  اول  
 

 تعقیب و تنبیه متجاوز
 

 فصل  دوم
 

 جنایات جنگی رژیم بعث عراق برای توسعه جنگ
 

 فصل  سوم
 

 (نتایج و دستاوردها)  پیروزی ایران در دفاع مقدس  
 

 فصل چهارم
 

 فرهنگ شهادت و ایثار
 

 فصل پنجم
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 :فصل اول 

 تجاوز، اهداف و زمینه های  علل

 عراق به جمهوری اسالمی ایران 
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 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

 

:پس از مطالعه این فصل شما می توانید  

تجزیه و مورد را ایران به جمهوری اسالمی و اهداف تجاوز رژیم بعث عراق علل . 1

.قرار دهید تحلیل  

 .کنیددربارۀ زمینه های تجاوز رژیم بعث عراق به جمهوری اسالمی ایران بحث . 2
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 ، اهداف و زمینه های  تجاوزعلل
 



می دانیم   وما حزب بعث عراق را می شناسیم 
که این ها به اسالم عقیده ندارند و دشمن  

. اسالمند  

مناطق  که می خواهند این بود بهانه  به اول نظامی به ایران حمله  

بحثِ مناطق نفت خیز نبود؛ بحثِ  کنند؛ نفت خیز را از ایران جدا 

 .بوداصلِ حکومت بود، اصلِ انقالب 

 
 ، اهداف و زمینه های  تجاوزعلل
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 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

 
 ، اهداف و زمینه های  تجاوزعلل
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  منطقۀ خصوص به خاورمیانه در قوا موازنۀ برهم خوردن و ایران در اسالمی انقالب وقوع از پس

  انقالب براندازی و تضعیف به منظور می دید، خطر در را خود موقعیت که سلطه نظام خلیج فارس،

  و فرد مناسب  ترین راستا این در و گرفت ایران کشور علیه جنگ انداختن راه  به تصمیم اسالمی،

 بپوشاند، عمل جامۀ را امریکا سرکردگی به جهانی استکبار سیاست های می توانست که رژیمی

 دادن با شد مقرر غرب و شرق سران توافق با بنابراین .بود ایران همسایگی در بعث رژیم و صدام

  آن سرنوشت ممکن زمان کمترین در و گردد آغاز جنگ الزم، پیشنهادهای و وسیع امکانات

   .شود مشخص

  تجاوز ،1359 شهریور در امریکا، سرکردگی به جهانی استکبار همه جانبۀ حمایت با صدام ازاین رو

  آن ها راهبردهای کردن پیاده در سعی قوا تمامی به کارگیری با و کرد آغاز را دریا و هوا زمین، از

 .داشت



 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

جلوگیری از نفوذ و صدور انقالب 
 اسالمی در عراق

 
حقارت تاریخی صدام  عقده 

  1975درخصوص امضای قرارداد 
 الجزایر

 

 
دادن چراغ سبز آمریکا به نشان 

 عراق
 

دشمنی  رژیم بعث عراق با اسالم و  
 جمهوری اسالمی  

 تضاد عقیدتی

همراهی کشورهای منطقه با صدام در 
 تجاوز به ایران

 
 
تجاوز علل 

رژیم بعث 
 عراق

 

 
 ، اهداف و زمینه های  تجاوزعلل
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 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

جداسازی  

استان  

خوزستان از  

ایران و خروج  

از تنگنای 

 ژئوپولیتیک

تجزیه و یا  

سرنگون 

کردن  نظام 

نوپای 

جمهوری 

اسالمی  

 ایران  

ادعای 

برگرداندن 

جزایر سه گانه   

ابوموسی، تنب )ایرانی

 (بزرگ، تنب کوچک

 

کسب  

رهبری جهان   

 عرب

 

حاکمیت  

 مطلق بر اروند  

 
کلی اهداف 

رژیم  عراق 
در تجاوز به 

 ایران
 

 
 ، اهداف و زمینه های  تجاوزعلل
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 ، اهداف و زمینه های  تجاوزعلل
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 سال اوایل از که مرزی برخوردهای .شد آغاز ایران اسالمی انقالب پیروزی تحقق زمان از تحمیلی جنگ مقدمات

 .یافت ادامه جنگ، آستانۀ در ماه هجده مدت و کرد پیدا جریان عراق و ایران مرز در 1358

 این از که کرد تجاوز ایران هوایی و دریایی زمینی، قلمرو به کشور دو بین مرز در بار 637 عراق متجاوز ارتش

 . گرفت انجام 1359 سال اول ماهۀ شش در بار، 553 یعنی بقیه و 1358 سال در بار 84 تعداد،

  حالت که شد گزارش ایران اطالعاتی عوامل به وسیلۀ  1358/2/19 در مرزی منطقۀ در عراق نیروهای تهدید اولین

   .داشت شناسایی

  شهریورماه در .شد آغاز جنوب مرزی منطقۀ در عراق ارتش نظامی فعالیت های 1359 فروردین دوم نیمۀ از

 جنگ به منجر سرانجام که رسید خود اوج به آن دوم نیمۀ در و یافت شدت عراق و ایران بین مرزی برخوردهای

   .شد عمومی

 
زمینه های 
تجاوز رژیم 

 عراق
 



 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

 
 ، اهداف و زمینه های  تجاوزعلل
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زمینه های 

تجاوز  
 رژیم عراق

 

 و کشور غرب  نشین کُرد مناطق سیاسی احزاب  تجهیز و تسلیح  

 ایران اسالمی جمهوری  نظام علیه شورشی احزاب به  ها آن تبدیل

با وشهرها ها روستا ها، پاسگاه مرزی، مناطق به  تهاجم و تجاوز  

 هوایی های بمبارن و زرهی های یگان توپخانه، آتش

 با مشابه های سرزمین و مناطق در عراق ارتش های یگان رزمایش  

 ایران

  مرز سرتاسر در مواضع ایجاد و نظامی های یگان استقرار 

  مرز قدیمی های پاسگاه تقویت و مرزی جدید های پاسگاه احداث 

  ،تهاجم از قبل ارتش آموزش و سازماندهی تقویت، بازسازی 

بعث رژیم خرابکار عوامل توسط ایران نفت های لوله تخریب 

 

  ،تأسیس ایستگاه های رادیویی به زبان های فارسی، تُرکی، ارمنی، کُردی

 ایرانیترکمنی، بلوچی و عربی جهت تحریک اقوام 

 هزار نفر از اتباع شیعه   50اخراج و مصادره اموال منقول و غیرمنقول حدود

 هامذهب عراق به اتهام ایرانی االصل بودن آن 

 دادن به بسیاری از ضدانقالبیون فراری به عراق و وابستگان رژیم گذشته پناه

 ایران

 منطقهنقشه های جعلی استان خوزستان و تغییر اسامی شهرهای چاپ 

    انتقال هواپیماهای نظامی و مسافربری از عراق به فرودگاه های عربستان و

 هااُردن به منظور حفظ سالمت آن 

    بر قراری  روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری با کشورهای غربی به خصوص

 عربیآمریکا و بهبود روابط با کشورهای 

   اسالمیترساندن کشورهای عربی از صدور انقالب 



 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

 
 نتیجه

 

 آمریکا زیرا بود، آمریکا جانب از ایران اسالمی جمهوری علیه عراق بعث رژیم تحمیلی جنگ شروع علت .1

 تحریم با تا کرد می تالش و بود داده دست از کلی بطور ایران در پهلوی رژیم سرنگونی اثر بر را منافعش

  ایران، غربی همسایه ناحیه از نظامی گسترده تهاجم یک با نهایت در و داخلی ضدانقالب کردن فعال و اقتصادی

  از منافع به شاه، جای به دیگری سرسپردۀ مهرۀ دادن قرار با و کند ساقط را ایران اسالمی جمهوری حکومت

   .گردد باز خود رفتۀ دست

  داد، را آن به پشتیبانی و حمایت قول و نمود تحریک ایران علیه جنگ به را صدام آمریکا، اینکه با رابطه در .2

  دیدار دیگر و (آمریکا وقت خارجه وزیر) ادموندماسکی آقای مصاحبه یکی :دارد وجود معتبر سند دو

 .(حسین صدام با اُردن مرز در کارتر ملی امنیت مشاور) برژینسکی آقای

  از هیچیک به نتوانست صدام عراق، بعثی رژیم به غرب و شرق بلوک دو کران بی های پشتیبانی رغم به .3

 .شود نائل ایران علیه تحمیلی جنگ در خود اهداف

 

 
 ، اهداف و زمینه های  تجاوزعلل
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 :فصل دوم 

 و تنبیه متجاوزتعقیب 
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:پس از مطالعه این فصل شما می توانید  

.به چرایی جنگ پس از آزادسازی خرمشهر پی ببرید. 1  

.نسبت به دالیل ورود به خاک عراق شناخت پیدا کنید. 2  

.آشنا شویدپس از آزادسازی خرمشهر  با اقدامات ایران. 3  

.آشنا شوید 5و کربالی  8با انجام و چگونگی عملیات والفجر . 4  

 

 

 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

 
 و تنبیه متجاوزتعقیب 
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 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

وارد شدیم در عراق برای اینکه نگذاریم هر روز 
شهرها مورد حمله واقع شود و می خواهیم این 

حمالت را به حدی برسانیم که نتوانند کاری بکنند  
 و این یک دفاعی است که ما داریم

جنگ ما از آغاز به صورت دفاع شروع شد و تا این 
حتی ورود ما به . ساعت هم ما در حال دفاع هستیم

 .خاک عراق در ادامۀ دفاع مقدس است

 
 و تنبیه متجاوزتعقیب 
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 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

 
 و تنبیه متجاوزتعقیب 
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 به نزدیک ولی بود شده آزاد دشمن اشغال تحت مناطق از درصد 82 حدود در ،(خرمشهر فتح) آزادسازی دورۀ پایان تا

 و مهران شهر دو و شلمچه و کوشک طالئیه، نیز و چزابه تا قصرشیرین مرزی مهم ارتفاعات همچون مشترک مرز از نیمی

  دیگر عبارت به .بود دشمن تیر و دید زیر سومار و قصرشیرین اینکه ضمن داشت قرار دشمن اشغال در همچنان نفت شهر

 بعث رژیم کامل نشینی عقب برای تضمینی هیچ و بود مانده باقی دشمن اشغال در ایران سرزمین از کیلومترمربع 2500

 .نداشت وجود عراق

 به .دادند نمی نشان واکنشی هیچ ایران اسالمی جمهوری حقوق اعادۀ مورد در المللی بین سیاسی محافل وضعیت این در 

 جنگ ادامۀ جز ای چاره و داشت می نگه برتر موقعیت در را عراق بعثی ارتش اسالمی، های سرزمین اشغال ادامۀ ترتیب این

 تنبیه و تعقیب و مرزی مناطق امنیت تأمین و داخلی عمق بخشی و دشمن اشغال تحت سرزمین های بقیۀ آزادسازی برای

  .نداشت وجود متجاوز

  عمق بخشی راهبرد مرزی، ارتفاعات برخی و مهران و سومار شهرهای آزادسازی برای تالش موازات به جنگ سوم سال در

 و کرده دور را دشمن تهدیدات متجاوز، بر خود ارادۀ تحمیل با بتوانند تا گرفت قرار خودی قوای کار دستور در نیز داخلی

  .کنند تقویت را کشور امنیت



  خالصه فصل متن فصل اهداف فصل
چرایی جنگ  

پس از 
آزادسازی  
 خرمشهر

واگذار شده است و آنچه به طور مکرر از بیانات  فرمان انجام جنگ و یا صلح به رهبری در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 
در دوران هشت سال دفاع مقدس می توان دریافت، این است که معظم له معتقد بودند که تا ( ره)و دیدگاه حضرت امام خمینی

، تا دشمن فکر تجاوز به سرزمین و شئونات  (جنگ جنگ تا رفع فتنه)آخرین نفس و با تمام قوا باید با دشمن متجاوز جنگید 
 .مسلمانان را نداشته باشد

 .بود ایران به آتش بس تحمیل بر مبتنی عراق، و امریکا راهبرد و کشور بیشتر امنیت تحکیم ایران راهبرد خرمشهر فتح از پس
، شناسایی (کیلومترمربع 2500)اشغالی  پس از عملیات بیت المقدس، مجامع بین المللی به مسائلی از قبیل تخلیۀ سرزمین های

 .صدام به  عنوان متجاوز و پرداخت غرامت جنگی نپرداخته بودند
 :تصمیم گیرندگان نظام برای خاتمه دادن به جنگ، سه  گزینه پیش روی خود داشتند

 عقب نشینی کامل ارتش بعث عراق؛ -1        
 محکوم کردن صدام از طرف مجامع حقوقی و بین المللی به عنوان متجاوز؛ -2        
 .پرداخت خسارت و غرامت جنگی -3        

با توجه به عدم احقاق حقوق ایران، تصمیم گیرندگان نظام، راهبرد ورود به خاک عراق را به منظور دفاع مشروع خود و تحمیل 
 دادندکار خود قرار دستور اراده به دشمن برای برقراری امنیت کشور و رسیدن به صلح عادالنه، در 

 
 و تنبیه متجاوزتعقیب 

 
17 



 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

 ادامه حضور ارتش عراق در بخشی از سرزمین های ایران -1

 الجزایر از سوی عراق 1975عدم پذیرش قرارداد  -2

 عدم ارائه هیچگونه پیشنهاد صلح از سوی رژیم بعثی عراق و یا مراجع بین المللی -3

 عدم اعتماد به رفتار صدام و حزب بعث عراق -4

 شرایط نا مساعد دفاعی در مرزهای جنوبی کشور   -5

 انتظار مردم برای سرکوبی کامل دشمن -6

 

 
دالیل ادامه  

 جنگ
 

 
 و تنبیه متجاوزتعقیب 
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  خالصه فصل متن فصل اهداف فصل
 
ادامه  دالیل 

 جنگ
 قوانین و حقوق بین المللی در مورد متجاوز 

  تا نماید دفاع خود از دارد حق گیرد، قرار تجاوز مورد که کشوری متحد، ملل منشور 51 مادۀ طبق

  ادامه متجاوز تنبیه و شناسایی زمینۀ در خود فعالیت به و نماید اتخاذ را الزم تدابیر امنیت شورای

   .دهد

  مشروع دفاع براساس بین الملل، حقوق مطابق متجاوز تنبیه و عراق خاک به ورود برای ایران راهبرد

 دفاع شد، آزاد تجاوز مورد دولت قلمرو آنکه محض به که است شده پذیرفته زیرا است، تبیین قابل

  جنگی وسایل و امکانات کلیۀ امحای تا و یابد ادامه متجاوز دولت خاک داخل تا است ممکن مشروع

 .شود دنبال آن مسئوالن و متجاوز دولت

 
 و تنبیه متجاوزتعقیب 
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 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

 
اقدامات 

 ایران
 

توسعۀ توان دفاعی  -ج

کشور و تالش برای 

پشیمان کردن دشمن از 

 حمله به ایران

 

محدود نگه داشتن  -ب 

 دامنۀ جنگ
 

دفع کامل تهاجم  -الف

 سرزمینی 

 

 
 و تنبیه متجاوزتعقیب 
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 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

های عملیات  19،بزرگ  های  عملیات19) عملیات 164در حدود س ، رزمندگان اسالم در هشت سال دفاع مقد

   .طراحی و اجرا کردند که تعدادی از آن ها در سرزمین عراق صورت گرفت( کوچک های عملیات  126، متوسط

اجرای عملیات   
در داخل    
 خاک عراق

 
 و تنبیه متجاوزتعقیب 

 

ورود رزمندگان اسالم به سرزمین عراق با هدف  

وادارکردن مجامع بین المللی به تصمیم عادالنه درخصوص  

جنگ، مهلت ندادن به دشمن برای سازماندهی مجدد،  

انهدام ماشین جنگی ارتش بعث و جلب توجه محافل  

 .سیاسی جهان به قدرت دفاعی ایران صورت گرفت

در داخل خاک عراق و با برتری قوای مسلح جمهوری    جنگ

اسالمی ایران ادامه یافت اما عراق، جنگ را به خلیج فارس 

کشاند و حمالت شیمیایی را در جبهه ها آغاز کرد و بمباران 

در مقابل، ایران سعی می کرد . مناطق مسکونی را شدت بخشید

 .  پاسخ دشمن را در جبهه های جنگ بدهد
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 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل
 

عملیات 
 8والفجر 

 

 رمز مقدس با (  1364/11/20روز  22: 10در ساعت ) عملیات سپاه در فاو 

از منطقه عمومی جنوب خسروآباد تا انتهای جزیره   آبادان با عبور «  (س)یا فاطمه زهرا»

 .گردیدغواصان خط شکن از اروند رود آغاز 

 فاو نبرد روزۀ 75 دورۀ تمام در سپاه، و ارتش توپخانۀ .شد فاو شهر تصرف به موفق سپاه
 .کنند پشتیبانی دشمن، پاتک ها برابر در را مقدم خط واحدهای توانستند

 پرواز 355 روزانه متوسط به طور 8والفجر عملیات طول در عراق بعث ارتش هوایی نیروی
   .می داد انجام

 
 و تنبیه متجاوزتعقیب 
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تصرف منطقۀ فاو و 

پیشروی به سمت  

اُم القصر و قطع ارتباط 

 کشور عراق با دریا

 
 هدف 
 عملیات
 8والفجر 
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   .سطوح و ابعاد تمامی در غافلگیری اِعمال -1

 .ها شناسایی جمله از ها فعالیت تمامی جزییات در کنترل و دقت -2

 .توپخانه های آتش صحیح کارگیری به -3

  دشمن، مقدم خط شکستن و رود اروند از عبور جمله از مانور طرح انجام مراحل -4

 .پدافند انجام نهایت در و هدف به رسیدن و پاکسازی

 .اروند رودخانه از بولدوزر و لودر مثل مهندسی سنگین وسائل انتقال -5

 

 
نکات طرح 

 مانور

 8عملیات والفجر 
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 طرح ریزی عملیات فریب بزرگ

 کنترل اطالعاتی دشمن وشناسایی مواضع

 

 طرح ریزی عملیات محدود و ایذایی

 رعایت حفاظت اطالعات

 
 انتخاب منطقه غافلگیر کننده

 
 

روش های 
 غافلگیری

 8والفجر عملیات 
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جنوب در واقع اروند رودخانه بین که شد می فاو جزیره شبه شامل ،8والفجر عملیات منطقه زمین  
 .داشت قرار کویت کشور مرز کنار در خورعبداهلل و فارس خلیج و خوزستان استان

جاده، ،چوالن باتالق، نخلستان، نهر، رودخانه، جمله از طبیعی عوارض انواع شامل  منطقه این 
 .است بندرگاه و اسکله دشت، نمک زار، ساحل، شهر، روستا،

شبانه روز، در  و بود متر 1000 از بیش تا 600 بین عملیات، برای نظر مورد منطقۀ در اروندرود عرض  
 .دامی اُفت اتفاق آن از منشعب نهرهای و رودخانه این در مدّ و جزر چهار

ادامه ساعت شش حدود و می شد آب از پر نخلستان ها و نهرها تمام رودخانه، مدّ شرایط در  
 .نبود ممکن آن  از قایق عبور و می شد خشک نهرها تمام جزر هنگام به ولی می یافت

 

 
و وضعیت  

 موقعیت منطقه
 عملیات

 8ولفجر  
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زیادی تعداد و کمپرسی 400 حدود کارگیری به با توانست سازندگی جهاد کمک با سپاه مهندسی 

 های جاده از کیلومتر 110 و احداث اروندرود منطقه در جدید جاده کیلومتر 473 بولدوزر، و لودر

 .نماید آسفالت و تعمیر را موجود

مواد آلودگی رفع برای مناسب های مکان صحرایی، بیمارستان ساخت به مهندسی قرارگاه 

 های بُنه نیز و هاوک هوایی پدافند های موشک مواضع احداث توپخانه، مواضع ساخت شیمیایی،

 .نمود اقدام بالگرد (جایگاه )پَد همچنین و مختلف های قرارگاه الزم، تدارکاتی

 

 
 

اقدامات 
 مهندسی

 8والفجر عملیات 
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 و اسالم رزمندگان به تدارک رسانی چگونگی 8 والفجر عملیات مسائل مهم ترین از یکی

 بر بزرگ کار این مأموریت .بود  بعثت پل احدث  جهت وداروندر غرب در آن ها از پشتیبانی

 سازندگی جهاد جنگ پشتیبانی و مهندسی نیروهای .گرفت قرار سازندگی جهاد عهدۀ

 دقیق، مهندسی طرح یک با و اینچی 56 نفتی لولۀ عدد 3400 حدود به کارگیری با توانستند

 .کنند احداث متر 8 حدود عمق با و متر 12 حدود عرض و 600 حدود  طول به را پلی

 
احداث پُل 

 بعثت
در عملیات 

 8والفجر 
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(ره)خلیج فارس و امکان تردد کشتی ها به بندر امام خمینی تصرف بخشی از اروندرود و برقراری امنیت در شمال. 

تصرف شهر ساحلی فاو و تأسیسات بندری آن. 

تصرف سکوهای موشکی و تأمین خُورموسی و افزایش ضریب امنیتی در جزیرۀ خارک. 

کنترل خُورعبداهلل و تهدید بندر اُم القصر. 

مجاورت با کشور کویت و حاکمیت کامل بر خلیج فارس. 

 نفر از قوای متجاوز 2105کیلومترمربع از سرزمین های ایران و عراق و به اسارت گرفتن حدود  940آزادسازی و تصرف. 

انهدام وسیع نیرو و تجهیزات دشمن. 

 

 
نتایج 
 عملیات

 8والفجر عملیات 
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پاسداران در منطقه  ، از سوی سپاه 5کربالی عملیات 

غرب شهر خرمشهر و در محور شلمچه به سوی 

یا فاطمه »با رمز  1365/10/19بصره  در نیمه شب 

 .آغاز شد«  (س)زهرا 

سرِپل مناسب برای دستیابی گرفتن : هدف عملیات 

 .عراقبه شهر بصره و تأسیسات عمدۀ نفتی 

 
عملیات 

 5کربالی 
 

 
 و تنبیه متجاوزتعقیب 

 

 
از سخت ترین و معروف ترین عملیات هایی که در یکی 

هشت سال دفاع مقدس صورت گرفت، عملیات  
 4است که پس از ناکامی در عملیات کربالی 5کربالی

 .طرح ریزی و اجرا شد
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 گوناگون موانع ردیف ها ده ایجاد

 اول خط در تانک و هوایی ضد های سالح از استفاده

 رود اروند غرب در بانی دیده بلند دکل تعدادی ایجاد

   کمین سنگرهای تعبیه

 مهمات و تیربار بانی، دیده بتونی، های سنگر تعبیه

 شکل هاللی استحکامات

 عملیاتمنطقه آبگرفتگی در شمال منطقه ایجاد 

 
استحکامات و 

 موانع
 در

 5کربالی عملیات 
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ایجاد موانع عظیمی از سیم های خاردار، تله های انفجاری، کانال، میدان های مین، سنگرهای  

 بتنی، سنگرهای استراق سمع و سنگرهای کمین
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بود، شده ایجاد دشمن دفاعی خطوط در شلمچه منطقۀ در که رخنه ای از استفاده با ،5کربالی عملیات 
 .گرفت صورت

عراقی نظامی 650و غنیمت به را دشمن تانک تعدادی شدند موفق اسالم رزمندگان عملیات اول روز دو در 
 .کنند اسیر را
کرد شروع اسالم رزمندگان علیه را سختی جنگ عراق ارتش به تدریج، بعد به سوم روز از. 
یافت ادامه شبانه روز بیست تا پاتک ها این .شد آغاز دشمن سوی از سنگینی پاتک های نبرد، هفتم روز از. 
کند خارج اسالم رزمندگان تصرف از را منطقه نتوانست دشمن مداوم، پاتک و شدید نبرد روز بیست از بعد. 
پیشروی عملیات منطقۀ در بعثی ارتش دفاعی ردۀ آخرین تا شدند موفق اسالم رزمندگان عملیات، این  در 

 .کنند
بودند فعال بسیار هوانیروز و  ارتش هاوک موشکی پایگاه عملیات این در. 
 

 
 شرح عملیات
 5عملیات کربالی 
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 150پاسگاه های بوبیان، شلمچه، کوت سواری و خیّن در اختیار رزمندگان اسالم قرار گرفت و بیش از 

 .کیلومتر مربع از خاک عراق به تصرف قوای ایران درآمد

 جزایر بُوارین، فیاض و اُم الطویل و شهرک دوعیجی، رودخانۀ دوعیجی و نهر جاسم و همچنین ده

کیلومتر از جادۀ شلمچه ـ بصره و نیز یازده پاسگاه فرماندهی ارتش بعثی عراق به کنترل قوای اسالم  

 .درآمد

 نفر از قوای متجاوز 2655انهدام وسیع نیرو و تجهیزات و به اسارت گرفتن حدود. 

 روز جنگ، ارتش عراق به منظور جلوگیری از انهدام بیشتر، دست از جنگ کشید 45پس از. 

 

 
 نتایج

عملیات 
 5کربالی 

 

 
 و تنبیه متجاوزتعقیب 
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 (ره)تقدیر امام خمینی

 ارتش و ـ آله و علیه اهلل صلی ـ محمد سپاهیان و کف بر جان بسیجیان و مردمی نیروهای از فراوان تقدیر و تشکر ضمن من 

 کمیته، انتظامی، نیروهای و خبرنگاران و امدادگران و جهادگران و روحانیون و دالور و قهرمان سپاهیان و مقاوم و قدرتمند

 و تقدیر با نیز و اند گماشته همت رزمندگان تدارک و تقویت به ها جبهه پشت در که کسانی همه و ژاندارمری و شهربانی

 بر را جهانیان همه تعجب و حیرت و آفریدند حماسه واقعاً که 5 کربالی خصوصاً و 4 کربالی عملیات رزمندگان از وافر تشکر

 و جنگیدند زبون دشمن با مصاف در دالورانه و بردند یورش ها سالح مدرنترین و موانع و دژها مستحکمترین بر و اند انگیخته

 برومند اقشار و غیور جوانان همه از اند، گرفته اسارت به را دشمن از بیشماری سربازان و داران درجه و افسران و امیران

  ـ فرجه تعالی اهلل عجل ـ مهدی حضرت سپاهیان به و آورند هجوم ها جبهه به همیشه مثل که خواهم می اسالمی کشور

  .است شما با حق نصرت دست که بگیرند را صدامیان عمر آخر های نفس و بپیوندند

 
عملیات 

 5کربالی 
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 نتیجه

ارتش نیروهای و بودند قدرت اوج در ایران مردمی و مسلح نیروهای که خرمشهر آزادسازی از پس 

  تا کردند می سعی المللی، بین و حقوقی های سازمان و جهانی استکبار داشتند، قرار ضعف در بعثی

 بدست فرصت با مقابل در و جلوگیری ایران فزاینده قدرت از تحمیلی بس آتش یک کردن مطرح با

 .کنند مبادرت بعثی ارتش دهی سازمان و تقویت به آمده

غرامت و خسارت پرداخت و آن محاکمه و متجاوز شناسایی بر مبتنی ایران پیشنهادهای از هیچیک 

 توسط خود رفته دست از حقوق به رسیدن برای ایران راه تنها لذا .نشد میسر متجاوز از جنگی

 .بود دشمن جنگی ماشین بردن بین از و نبرد ادامه متجاوز،
  

 
 و تنبیه متجاوزتعقیب 
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 :  فصل سوم 

جنگی رژیم بعث عراق برای جنایات 

 توسعه جنگ

 

36 



 

:پس از مطالعه این فصل شما می توانید  
نسبت به جنایت جنگی رژیم بعث عراق در به کارگیری از سالح شیمیایی علیه . 1

.نظامیان و مردم غیر نظامی ایران شناخت پیدا کنید  

بمباران و موشک باران مناطق غیر نسبت به جنایت جنگی رژیم بعث عراق در . 2

 .پیدا کنیدسکونی و مردم ،  و جنگ  نفت کش ها شناخت 

 

 

 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

 
 جنگی رژیم بعث عراق برای توسعه جنگجنایات 
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جنگ ما، جنگ قداست، عزّت و شرافت و 
 .استقامت علیه نامردمی هاست

 المللی بین خانوادۀ سوی از تجاوز، بدلیل متجاوزی یک اگر
 این سالیانی کم دست که شد مطمئن توان می شود مجازات

  جستجو قابل طلب فرصت و شریر عناصر در همواره که انگیزه
 .نشست خواهد فرو است،

 
 جنگی رژیم بعث عراق برای توسعه جنگجنایات 
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 جنایت جنگی یعنی نقض قانون ها و آداب و رسوم جنگی

 
جنایت 
 جنگی

 

 
 جنگی رژیم بعث عراق برای توسعه جنگجنایات 
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 ناتوان از جنگ و کسانی که نقش مستقیمی در کشتن افراد
 .ندارنددرگیری ها 

 عادیو گلوله باران سکنه غیر نظامی و افراد بمباران. 
 نظامیعامدانه به اهداف غیر حمالت 
نسل کشی 
 ممنوعهاز سالح های استفاده 
 آزادکشتی های تجاری و نفت کش ها در آب های زدن. 

 

 
مصادیق 
جنایت 
 جنگی
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  قتل یا بدرفتاری و شکنجه اُسرای جنگی یا زندانیان یا افرادی
 .که در دریا هستند

 هاگروگان اعدام 
 خصوصیو غارت اموال عمومی یا غصب 
 زیستمحیط تخریب 
 ملیبه ساختمان های مذهبی و حمله 
 بدرفتاری یا تبعید سکنه غیر نظامی نواحی اشغالی به منظور کار

 ...                 اجباری و

علیه عراق بعث رژیم توسط تحمیلی جنگ در و دارند المللی بین جنبه که جنگی جنایات مصادیق از بعضی 
   :از عبارتند گرفت قرار استفاده مورد ایران

 نفتی های کشتی زدن مسکونی، مناطق و شهرها به حمله نامتعارف، و جمعی کشتار های سالح از استفاده  
  .مسافربری هواپیماهای به تهاجم و ایرانی اُُسرای کردن شهید و شکنجه فارس، خلیج در



 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

ابزارها یا موادی هستند که به وسیلۀ آنها، انسان ها و یا موجودات زنده را هدف قرار می دهند و جاندار به انواع 

این مواد کاربرد سالح های نامتعارف در جنگ ممنوعیت حقوقی و .و یا انحصاری مبتال می شودبیماری های عمومی 

 .قانونی دارد

 :می گرددشیمیایی به ترکیباتی اطالق عوامل به عبارت دیگر 

  ساختار در موقتی یا دائمی توجه قابل ضایعات یا مرگ به منجر گیاه، یا حیوان انسان، علیه مؤثر کاربرد صورت در که 

 .می شود آن ها اندامی

 اغتشاش ها، کنترل برای استفاده ناتوان کننده، کشنده، و سمی گروه شش به نظامی نظر از شیمیایی جنگ افزارهای 

 .می شوند تقسیم آتش زا و شعله ها و گیاه ضد دودزا،

 
تعریف 
سالح 

 شیمیایی
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و  توان رزمی کاهش   

در  ایجاد  اختالل 

  سازمان رزمی  

 .دشمن

و ایجاد وحشت         

هدف با اضطراب 

عملیات روانی 

علیه دشمن و 

 .مردم غیر نظامی

زمین گیر مرعوب و     

با ایجاد   دشمن کردن 

تزلزل در روحیه و  

مقاومت دشمن و یا  

نیروهای پشتیبانی  

 .کننده

 
هدف از 

کاربرد سالح 
 شیمیایی
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 مورد عراق بعث ارتش اینکه با 1361 سال دوم نیمۀ حدود تا و تحمیلی جنگ دوم و اول سال های در

 سالح از دید، قابل توجهی ضایعات و تلفات و گرفت قرار اسالم رزمندگان اثرگذار بسیار و کوبنده حمالت

  .نکرد استفاده گسترده به طور خود دفاعی عملیات در شیمیایی

 ارزیابی شیمیایی، عوامل و سالح آزمایش ،شیمیایی سالح کاربرد از دوره این در عراق ارتش اهداف

 .بود تلفات آوردن وارد و جهان عکس العمل

   
 

 دورۀ اول
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   .گرفت قرار استفاده مورد1365 سال پایان تا 1362 سال از

  حق احقاق و متجاوز تنبیه هدف با و بود عراق خاک در ایران تهاجمی عملیات آغاز با هم زمان که دوره این در

 .کرد آغاز شیمیایی سالح کاربرد از را تازه ای دوران عراق ،(5 و 4کربالی نبردهای در به ویژه) گرفت صورت

  از آن کمک به تا کرد استفاده شیمیایی سالح از خود، زمینی نیروی از پشتیبانی برای عراق مدت این در  :هدف

 .کند جلوگیری بود، پیاده نیروهای به متکی که اسالم رزمندگان تهاجمی عملیات

 داد قرار شیمیایی حمالت اصابت مورد را روستاها و شهرها و ها عقبه و پشتیبانی مراکز نیروها، مواضع بار 230 از بیش عراق ارتش

 .داشت پی در مجروح و شهید از اعم تلفات نفر هزار 44 حدود در که
 

 

 دورۀ دوم

 
دوره های 
استفاده از  

سالح 
 شیمیایی
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   .گرفت قرار استفاده مورد 66 و 65 سال های رد

در این دورۀ زمانی ارتش بعث عراق پس از مرتفع کردن ضعف های تاکتیکی و تکنیکی خود در زمینۀ به کارگیری سالح شیمیایی •

فرماندهان عراقی از . در دو دورۀ گذشته، توانست از آن ها برای بازپس گیری مناطق تحت کنترل نیروهای ایران استفاده کند

 .علیه نیروهای ایران در فاو، شلمچه و جبهه های غرب و شمال  غرب استفاده کردند1367این اسلحه در بهار سال 

فاجعه آمیزترین حمالت شیمیایی که همۀ جهانیان را تحت  66و  65پس از حمالت گستردۀ شیمیایی ارتش بعث از سال های •

تأثیر قرار داد، حملۀ شیمیایی هواپیماهای عراقی به شهر حلبچه عراق و سردشت ایران و اطراف آن بود که با عوامل شیمیایی 

 200هزار نفر در شهر حلبچه و حدود  5هزار نفر را تحت تأثیر مخرب خود قرار داد که تنها  9خردل، اعصاب و سیانور، بیش از 

 هزار نفر مصدوم شدند  5نفر در شهر سردشت شهید و 
 

 دورۀ سوم
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توپخانه، هواپیما، با شهری اماکن و نظامی غیر انسانی تجمع مراکز بمباران شهرها، جنگ از منظور 

   .است موشک و راکت

جنگ پایان تا و شد آغاز شهرها بمباران ایران، خاک به عراق بعث رژیم سراسری تهاجم آغاز با 

 .یافت ادامه

گرفت صورت ایران شهرهای از شهر127 روی که داشت بمباران مورد 2769 عراق مدت این در. 

سال در آن بیشترین و (ها بمباران مجموع %20) 1365 سال در کشور شهرهای بمباران کمترین  

 .گرفت صورت (ها بمباران مجموع52%) 1363

 
جنگ 
 شهرها

 

 
 جنگی رژیم بعث عراق برای توسعه جنگجنایات 

 
46 



 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

 و شد آغاز عراق سراسری حمله با همزمان و 1359 ماه شهریور از

 این به حمالت مجموع از %31 حدود .یافت ادامه 1361 سال تا

 به حمله 50 ماهانه میانگین، بطور که شود می مربوط دوره

 .گرفت می دربر را ایران شهرهای

    

 دورۀ اول

 
های دوره 

جنگ 
 شهرها
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  مجموع %11 تقریباً .شود می شامل را 1363 سال تا 1362 سال از

  در را حمله 21 ماهانه میانگین بطور که شد انجام دوره این در ها بمباران

 .گرفت می بر

 دورۀ دوم
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های بمباران مجموع %58.یافت ادامه جنگ پایان تا و شد آغاز1364 سال از 

  را حمله64 ماهانه میانگین بطور که گرفت انجام دوره این در ایران های شهر

  زمین به زمین موشک با 1366 ماه اسفند در تهران بار نخستین .شد می شامل

 .گرفت قرار هدف

از نفر 16000 از بیش مجموع در مزبور دوره سه در موجود های آمار اساس بر  

  شهادت به شهرها باران موشک و بمباران اثر در کشور نظامی غیر شهروندان

 .شدند مجروح نفر هزار 60 حدود و رسیدند

 دورۀ سوم
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ایجاد وحشت در بین مردم و واردآوردن فشار روانی مستقیم بر آن ها برای متزلزل کردن ارادۀ آن ها  ( 1)

 در ادامۀ نبرد و مقاومت و پشتیبانی از رزمندگان؛

 خارج شدن از بن بست در نبردهای زمینی و جبران ناکامی ها در جبهه های جنگ زمینی؛( 2)

در همین زمینه صدام . وادارکردن مسئوالن جمهوری اسالمی ایران به پذیرش صلح مورد نظر عراق( 3)

ما دو راه بیشتر نداریم، یا مصالحه یا اینکه برای حل مسئلۀ جنگ، »: در سومین سال جنگ گفت

 ؛«.شهرهای ایران را هدف قرار دهیم

کاهش توان اقتصادی کشور با بمباران و موشک باران مناطق مسکونی و مناطق اقتصادی مانند ( 4)

 ... .پاالیشگاه ها، کارخانه ها، تأسیسات و

 

 
اهداف 
بمباران 
 شهرها
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واکنش ایران  
به جنگ  

 شهرها
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  :مقابله به مثل

 افراد کشته شدن محدودیت با شیوه، این اتخاذ در ایران مسئوالن اما بود راه نخستین شیوه این

 بمباران برای تصمیم گیری در را ایران وضعیت، این .بودند روبه رو عراق در بی گناه و غیرنظامی

 به اقدام قبلی اخطار و هشدار با مواردی در مسئوالن طوری که به داد قرار تنگنا در عراق شهرهای

 محدودیت های و مالحظات شهرها، جنگ در عراق بعث رژیم که بود درحالی این .می کردند بمباران

 .نداشت را ایران



   :شهرها اطراف در هوایی پدافند سایت های استقرار 

 

  کمبود به دلیل شهرها تمامی پوشش امکان اینکه اول .داشت را خود ویژۀ محدودیت های نیز مقابله شیوۀ این

 .بودند گرفته قرار پوشش تحت پرجمعیت شهرهای بیشتر بنابراین نداشت؛ وجود هوایی پدافند سامانه  های

  شهرها، جنگ لذا نداشت، کارایی عراقی شدۀ شلیک موشک های برابر در ایران پدافند سامانه های اینکه دوم 

  از برخورداری ضرورت شهری، و مسکونی مکان های از دفاع در ایران آسیب پذیری نشان دادن ضمن

  الزم سیاسی ارادۀ و بازدارندگی توان از برخورداری و موشکی و هوایی دفاع راداری، پیشرفته سامانه های

 .داد قرار کشور نظامی ـ سیاسی رهبران فراروی جدی، طور به  لزوم مواقع در را توان این از استفاده برای
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واکنش ایران  
به جنگ  

 شهرها
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منظور از جنگ نفت کش ها، گسترش دامنۀ جنگ ایران و عراق به سطح آب های خلیج فارس 

 .بود که مهم ترین منطقۀ تأمین کنندۀ نفت خام جهان و انتقال این ماده پرارزش است

از آنجا که دو طرف درگیر، برای فلج کردن سیستم اقتصادی یکدیگر که به درآمدهای نفتی   

متکی بود، بیشتر نفت کش های حامل نفت یکدیگر را هدف قرار می دادند، این جنگ و 

 .شد معروفجنگ نفت کش ها منازعه به 

 
 

 جنگ 
 کش هانفت 
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 نتیجه

سازمان حقوق و قوانین در است، جنگی موجدجنایات که ابزاری و سالح از استفاده کاربرد 

 .دارد قانونی پیگرد ها جنگ در آن از کننده استفاده و داشته ممنوعیت متحد، ملل

در عراق بعث رژیم متأسفانه جنگی، جنایات ابزار و سالح از استفاده ممنوعیت وجود با 

 .کرد می استفاده آنها از خود مقاصد پیشبرد برای ایران، علیه تحمیلی جنگ

کشورهایی یا و ها دولت ها، گروه تا دارند وظیفه الملل، بین نظام در قانونی و حقوقی مراجع 

 عمل مورد در و کرده شناسایی سرعت به کنند، می استفاده جنگ در ابزار این از که

 .برسانند اعمالشان سزای به را آنها و کرده قضاوت و داوری آنها، جنایتکارانه

جنایات با انصاف و عدالت با ،(ملل سازمان) الملل بین قاضی این تحمیلی جنگ در متأسفانه 

  عمل به اقدامی ایران رفتۀ دست از حقوق به نسبت و  نکرد برخورد عراق بعث رژیم جنگی

   .نیاورد
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 : فصل چهارم 

 مقدسایران در دفاع پیروزی 

 (نتایج و دستاوردها)   

55 



:پس از مطالعه این فصل شما می توانید  

.با عوامل  پیروزی جمهوری اسالمی ایران  آشنا شوید . 1  

(  العالیمدّظلّه ) نسبت به عوامل  پیروزی در دفاع مقدس  از دیدگاه امام  خامنه ای . 2

.شناخت پیدا کنید  

. با دالیل  پیروزی جمهوری اسالمی ایران  آشنا شوید . 3  

.درباره نتایج و دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران بحث کنید . 4  

.آشنا شوید( ره ) دستاوردهای دفاع مقدس از دیدگاه  امام خمینیبا . 5  
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ما برنده جنگ هستیم و هیچ 

 .  تردیدی در این نیست

 مطلقما در این ماجراى هشت ساله، یک پیروزى 

 .به دست آوردیم  
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چه در حالت دفاع پیروز طرف 

و یا تهاجم به اهداف نهایی 

 .نائل شودخود 

 

 

چه در شکست خورده طرف 

حالت دفاع و یا تهاجم به 

 .نائل نشوداهداف نهایی خود 

 

 
معیار 

پیروزی و 
 شکست
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 .  طرف پیروز و یا شکست خورده باید پیروزی و یا شکست را با تمام وجود خود احساس کنندمردم  -1
شکست خورده به طور تلویحی و یا به صراحت، به پیروزی طرف مقابل و یا شکست خود طرف  -2

 .  اعتراف کند
تلویحی و یا به صراحت به پیروزی و یا شکست طرفین جنگ،  به طور بزرگ جهانی قدرت های  -3

 .  اعتراف کنند
حقوقی و بین المللی به طور تلویحی و یا به صراحت به شکست و یا پیروزی طرفین  سازمان های  -4

 .  متخاصم در جنگ اذعان کنند
 .بازتاب دهندشکست و یا پیروزی طرفین متخاصم را در جنگ احساس و ، رسانه های جمعی -5

 
  ویژگی های
پیروزی و 
 شکست
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   (ره)رهبری و مدیریت حضرت  امام خمینی

 ارزش های دینی و مذهبی

 همبستگی ملی و مشارکت عمومی

 پشتیبانی مردم  از دفاع مقدس

 ابتکارات و خالقیت ها

 فرماندهی و مدیریت جوان، انقالبی و جهادی

سبک فرماندهی و مدیریت جبهه متفاوت از شیوه های  مرسوم در سایر  )
 (ارتش های جهان 

 
عوامل 
پیروزی 

 ایران
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 (مدّظلّه العالی)عوامل پیروزی در دفاع مقدس از دیدگاه امام خامنه ای 
 

 هلل و قیام باهللقیام  -1

 نصرت خدا در حمایت از مجاهدان فی سبیل اهللعملی شدن  -2

 مذهبی به خدا، باور و توکل به خدا و نصرت اوایمان  -3

 مردم و رزمندگان به اسالم ناب محمدی و مفاهیم قرآنی متمسک شدن  -4
 مستحکم رزمندگان و مردم با امام و رهبر خودارتباط  -5

 ، تقویت و آمادگی بُعد معنوی نیروی انسانیتوجه -6

 سلحشوری نظامی با خلوص معنویهمراهی  -7

 انضباط و کار و آموزش با تقوا و توکل و عشقهمراهی  -8
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 سیاسینظامی گری با آگاهی و تحلیل همراهی  -9

 بسیجایمان به خدا با اعتماد به ملت و مردم و همراهی  -10

 ایمانو توأم کردن علم و ارادۀ مستحکم با جهاد و همراهی  -11

، همدلی، پیوند، وحدت، یکپارچگی و انسجام مردم و مسئوالن و  همبستگی -12
 فرماندهان

 نشدنو نترسی در برابر هیبت دشمن و مرعوب دشمن شجاعت  -13

فداکاری و ایثارگری مجاهدان و عشق به خدا و عالقه به سرنوشت  آمادگی -14
 کشور

، راهبرد و تاکتیک پخته و کارآمد و سازماندهی کارآمد، مستحکم و  دانش -15 
 اثربخش

 

 (مدّظلّه العالی)عوامل پیروزی در دفاع مقدس از دیدگاه امام خامنه ای 
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شکست 
استراتژی 
رژیم بعث 

 عراق 

حفظ، تثبیت 
و تداوم 
انقالب 
 اسالمی 

پذیرش مجدد  
  1975قراداد 

 الجزایر 

معرفی رژیم 
بعث عراق به 

عنوان 
 متجاوز 

4 3 1 2 

 
دالیل 

پیروزی 
 ایران
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 نتایج  
و 

 دستاوردها
 

 امنیتی -سیاسی•

 فرهنگی -اجتماعی•

 اقتصادی•

 علمی و فناوری•

 نظامی•

 
 دستاوردهای خارجی

 

 

 سیاسی •

 نظامی  •

 
 داخلی دستاوردهای 
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سقوط صدام حسین و  با 

از بین رفتن حزب بعث 

در عراق، قدرت نظامی  

منافقین نیز تا حدود  

 .زیادی منهدم شد

 

 عرصه سیاسی و امنیتی

 
 

دستاوردهای 
 داخلی

 

 (نتایج و دستاوردها)  ایران در دفاع مقدس پیروزی 

 

 

مسلح دمکرات و  احزاب 

کومله سالح های خود را  

به زمین گذاشته و تا حد  

زیادی نفوذ سیاسی خود  

دست  کشور از را در 

 .دادند
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ابتکار عمل در ساخت قطعات،    عرصه اجتماعی و فرهنگی
 نیازوسائل و تجهیزات مورد 

خودکفائی در کاالها و تجهیزات   
اساسی در مقابل تحریم های 

 اقتصادی

رواج فرهنگ ساده زیستی به جای  
 داریفرهنگ رفاه طلبی و سرمایه 

تولد تفکر بسیجی به عنوان    
 مقدسایدئولوژی کارآمد دفاع 

تکلیفی عمل کردن در دفاع به  

 وظیفهعنوان یک 

 معنویرشد فضایل اخالقی و  

 رشد باورهای دینی و معنوی

 داشتن روحیه قناعت و صرفه جوئی 

 
 

دستاوردهای 
 داخلی
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قناعت و  روحیهملت ایران با 

صرفه جویی مقاومت کردند و در  

تولید و ساخت نیازهای مختلف  

عمومی و تخصصی تا حدودی به 

 .رسیدندمرز خودکفایی 

با توزیع عادالنه کاال نیازمندی 

های ضروری اکثر مردم با قیمت  

مناسب در اختیار آنان قرار می  

 .گرفت

 عرصه اقتصادی

 
 

دستاوردهای 
 داخلی
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 عرصه علمی و فناوری

ساخت انواع هواپیما، 
 بالگرد و کشتی

افزایش توان پدافند 
 هوایی

 ساخت انواع موشک

ساخت انواع  
هواپیماهای سبک 

 شناسایی

 پیشرفت در امور 

 فضا -هوا 

 
 

دستاوردهای 
 داخلی

 

 (نتایج و دستاوردها)  ایران در دفاع مقدس پیروزی 

سلول های بنیادی و 
 دانش هسته ای
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 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل شناسنامه درس

 عرصه نظامی

   اسالمی انقالب پاسداران سپاه رزم سازمان در مردمی داوطلب نیروهای کارگیری به -1
 آمریکا خصوصاً بیگانه کشورهای به نظامی وابستگی از اسالمی جمهوری ارتش خروج -2
 شهادت و جهاد فرهنگ با مردم آشنایی  و (ره)خمینی امام دفاعی های اندیشه تبیین -3

   مردم و مسلح نیروهای تالش با عراق بعثی رژیم راندن عقب -4
 اسالمی جمهوری مسلح نیروهای توسط عملیاتی تدبیر و نظامی ابتکار -5

   عراق بعثی رژیم  ارتش شکست با کشور از المللی بین حتی و ای منطقه نظامی تهدیدات شدن دور -6
 مقدس دفاع دوران ویژه نیازهای طراحی و نظامی مهندسی و فنی های خالقیت و ابتکارات -7
 و آموزش داوطلب، انسانی نیروی تامین و شناسایی نحوه در مقدس دفاع دوران در نظامی موفق دستاوردهای -8

 نبرد حین در بکارگیری

 
 

دستاوردهای 
 داخلی
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 عرصه سیاسی

گرفتار شدن رژیم  

صهیونیستی در 

منطقه غرب آسیا 

در گرداب انتفاضه 

فلسطین و 

 مقاومت حزب اهلل

مورد تردید قرار 

گرفتن عملکرد 

سازمان های بین 

المللی و منطقه 

ای، خصوصاً  

شورای امنیت  

 سازمان ملل 

ارایه شیوه های  

مبارزه با 

ستمگران  برای  

کشورهای  

اسالمی و  

 مستضعفان جهان

مطرح شدن 

انقالب مردمی 

ایران به عنوان  

الگوی مبارزه  

مردمی در سطح 

 منطقه و جهان

در نظر گرفتن 

نقش ویژه ایران 

در تامین امنیت  

 منطقه  

 
 

دستاوردهای 
 خارجی
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 عرصه نظامی

فرهنگ ایثار و شهادت طلبی  مطرح شدن 

نیروهای مسلح و مردمی به عنوان اُلگویی  

برای مبارزۀ نیروهای مقاومت اسالمی در 

 مقابل سلطۀ استکبار جهانی

وابستگی نیروهای مسلح به مردم و 

 استفاده از ظرفیت های فراوان آنها

خواسته های  شدن و دیکته کردن مطرح 

به حق نظام مقدس جمهوری اسالمی در 

حضور قدرتمند به دلیل مجامع بین المللی، 

 هادر عملیات نیروهای نظامی 

مقاومت نیروهای مسلح و مردمی  و برتری 
بر ارتش بعث عراق  با وجود حمایت های 

 جهانی از عراقگسترده 

 
 

دستاوردهای 
 خارجی
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دستاوردهای 
 دفاع مقدس

 (ره)دستاوردهای  دفاع مقدس از دیدگاه  امام خمینی 

هر روز ما در جنگ، برکاتی داشتیم که در همۀ صحنه ها از آن بهره جسته ایم. 
ما انقالبمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم. 
ما مظلومیت خویش و ستم متجاوزان را در جنگ، ثابت نموده ایم. 
 ما در جنگ، پرده از چهره تزویر جهان خواران کنار زدیم. 
 ما در جنگ، دوستان و دشمنان را شناخته ایم. 
 ما در جنگ، ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شکستیم. 
 ما در جنگ، ریشه های انقالب پر بار اسالمیمان را محکم کردیم. 
  ما در جنگ، به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی  قدرت ها و ابر

 .قدرت ها، سالیان سال می توان مبارزه کرد
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 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

جنگ ما، کمک به فتح افغانستان را به دنبال داشت. 
جنگ ما، فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت. 
جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام های فاسد در مقابل اسالم احساس ذلت کنند. 
 جنگ ما، بیداری پاکستان و هندوستان را به دنبال داشت. 
  عالقه به اسالم شناسی مردم آمریکا و اروپا و آسیا و آفریقا یعنی در کل جهان از جنگ هشت

 .ساله ماست

 
دستاوردهای 
 دفاع مقدس

 (ره)دستاوردهای  دفاع مقدس از دیدگاه  امام خمینی 
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سرکردگی به جهانی استکبار جانبۀ همه های حمایت رغم به  توانستند اسالم رزمندگان مقدس، دفاع در 
 صیانت کشور از خارج و داخل در خود اسالمی انقالب دستاوردهای از و شده جنگ مطلق پیروز آمریکا،

 .کند
مورد راهبردی و عملیاتی تاکتیکی، سطح سه در توان می را ها جنگ در شکست و پیروزی معیارهای  

 .داد قرار توجه
های عُده و ها عده بکارگیری روش که نیستند مدعی طرف دو فرماندهان از هیچکدام تاکتیکی سطح در  

 .است شده شکست یا و پیروزی موجب نهایی اهداف به نیل برای آنها
آورد بدست موثر نسبتا پیروزی یک مختلف، های عملیات انجام با است توانسته ایران عملیاتی، سطح در  

 .است اهمیت حائز نظامیان برای که است شده نائل ها عملیات در خود اهداف درصد 75 به تقریبا زیرا
و محسوس باید شکست و پیروزی زیرا خورد می رغم راهبردی سطح در قاطع کنندۀ تعیین نتیجه اما  

 رسانه و المللی بین های سازمان ها، ابرقدرت طرفی از و .باشد طرف دو مسئولین و ملتها برای درک قابل
 به مطلب این ایران مورد در که کنند اذعان ضمنی و تلویحی بطور را شکست یا و پیروزی باید جهانی های

 .پیوست وقوع

 
 نتیجه

 74 (نتایج و دستاوردها)  ایران در دفاع مقدس پیروزی 



 

 :فصل پنجم

 شهادت و ایثارفرهنگ 
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:پس از مطالعه این فصل شما می توانید  

. با مفهوم  ایثار و ایثارگران آشنا شوید. 1  

.نسبت به ارزش و منزلت ایثارگران شناخت پیدا کنید. 2  

.شویدآشنا  پیام شهدا شهدا و با راه  . 3  

.به تشابهات دفاع مقدس و عاشورای حسینی پی ببرید. 4  

 

 

 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

 
 شهادت و ایثارفرهنگ 
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 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

ملت ما عاشق شهادت بود، با عشق به 

 .شهادت پیش رفت این نهضت

عزت امروز اسالم و مسلمین، ثمره خون شهدای 

 .عزیز و پاداش دنیایی آنان است

 
 شهادت و ایثارفرهنگ 
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 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

 اِنَّ اللَّهَ اشتَری مِنَ المُومِنِینَ اَنفُسَهُم وَ اَموالَهُم بِاَنَّ لَهُمُ الجَنَّه

 یُقاتِلُونَ فی سَبیلِ اللّهِ فَیَقتُلُونَ وَ یُقتَلُونَ وَعداً عَلَیهِ حَقَا فِی التَّوراتِ وَاالِنجیلِ وَالقُرانِ  
خدا جان و مال اهل ایمان را به بهای بهشت خریداری کرده، آنها در راه خدا جهاد می کنند که دشمنان دین را به قتل رسانند و یا خود  

 .یاد فرموده استاین وعده قطعی است بر خدا و عهدی است که در تورات و انجیل و قرآن . کشته شوند

 :است ازعبارت شهادت  فرهنگ

مجموعه آگاهی ها، باورها، آداب و اعتقادات و اعمالی که موجب وصل  » 

انسان به عالی ترین و واالترین درجۀ کمال یعنی مرگ آگاهانه در راه خدا  

 «.می شود

فرهنگ 
 شهادت

 
 شهادت و ایثارفرهنگ 
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 بر را دیگران غرض یعنی اصطالح در و «عطاکردن برگزیدن،» معنی به لغت در ایثار

 .است داشتن مقدم خود مصلحت بر را غیر منفعت و خویش غرض

 :می شودبه کسانی اطالق  ایثارگران

که برای پاسداری از اسالم و سرزمین اسالمی در مقابل تهاجم دشمنان اسالم به مبارزه 

احراز مصادیق ایثارگری در نظام جمهوری اسالمی ایران و بر طبق  قوانین و . برخاستند

مقررات و ضوابط جاری کشور شامل رزمندگان، جانبازان، آزادگان، شهدا و خانواده 

 .می باشد آن ها 

 
تعریف  
ایثار و 

 ایثارگران
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 رزمندگان

رزمندگان به افرادی از   

نیروهای مسلح و یا نیروهای  

داوطلب مردمی گفته می شود  

که در مقابل تهاجم دشمنان،  

برای دفاع از اسالم و سرزمین  

 .اسالمی وارد جنگ شدند

 

 جانبازان

به رزمندگانی اطالق جانبازان   

می شود که در مقابل دشمن به 

نبرد پرداخته، از نظر جسمانی  

 .یا روانی آسیب  دیده اند

 
انواع  

 ایثارگران
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 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

 :آزادگان

به رزمندگانی که با دشمن به نبرد  

پرداختند و به اسارت درآمدند آزادگان 

آنان در زندان های دشمن . گفته می شود

مورد اذیت و شکنجه قرار گرفتند ولی  

همچنان مقاومت کردند و تعدادی شهید 

شدند و تعدادی پس از جنگ به کشور  

اسالمی ایران بازگشتند که از طرف مردم 

 به آزادگان شناخته شدند

 

 :شهیدان

شهید به کسی گفته می شود که » 

جان خود را در راه انقالب اسالمی و 

حفظ دستاوردهای آن یا دفاع از کیان 

جمهوری اسالمی ایران در مقابل 

تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل  

ضد  انقالب و اشرار نثار نموده یا  

 «.می نماید

 

 

 
انواع  

 ایثارگران
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  خالصه فصل متن فصل اهداف فصل
 

مهم عوامل 
  موفقیت

 رزمندگان  
دوران دفاع  

 مقدس

 
 

 

 سبقت گیری بر دیگران 

 

 

 خطرپذیری

 

رتقای مداوم توانایی ها ا  

 
 شهادت و ایثارفرهنگ 
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 فرهنگ رزمندگان 
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آن ها از مال و جان خویش گذشتند و تمام هستی خویش را در . جانبازان دِین بزرگی بر گردن جامعه دارند

حال مهم ترین وظیفۀ جامعه در قبال جانبازان، احترام به آن ها و گرامی داشتن . طبق اخالص نهادند

 .استدستاوردهای ایثار ایشان 

 .  و منزلت جانبازان نیز به نوبۀ خود حائز اهمیت است و باید از آن تقدیر شایسته به عمل آیدمقام 

جانباز  . جانباز همزاد شهادت است. جانبازان شهیدان زندۀ انقالب اند»: می  فرمایند( ره)امام خمینیچنان که 

جانبازان، رهبران  »: و نیز می فرمایند« .همان شهیدی است که بقایای پیکرش در عالم خاک جا مانده است

 «.این نهضت اند

       . 

 
 جانبازان
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آزادگان عزیز ما دلیل دیگرى بر توانایى ملت ایران  »(: مدّظلّه العالی)امام خامنه ای 

 «.هاى دشمنان بودند در مقابله با توطئه

  سال تا 1359 سال از) آن از پس سال دو و مقدس دفاع سال هشت در آزادگان

  از صدامیان دوران، این در .بردند به سر صدامیان اردوگاه های و زندان ها در (1369

  این همۀ برابر در آزادگان ولی نکردند؛ دریغ آنان حق در جنایتی هیچ گونه انجام

  در تنها نه را کشورشان و خود بی مانندشان، پایداری با و کردند ایستادگی جنایت ها

 .کردند سرافراز همیشه برای جهانیان نزد در بلکه بعثی، دشمن نزد

 آزادگان
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 .از برترین واژه های فرهنگ اسالمی و از مقدس ترین مفاهیم معارف الهی است شهادت

 . شهادت اوج کمال انسان است 

مصداق عینی شهادت است که با انتخاب آگاهانه و در کمال خلوص، هستی خود را یک جا به آفریدگار جهان شهید 

 .تقدیم می کند و به سرچشمۀ بقا و حیات پیوند می یابد

کسانی که در راه خدا کشته  »: درک مقام شهید از توان و ظرفیت فهم ما خارج است و تنها قرآن است که فرموده است

«  .بلکه آن ها زنده اند، ولی شما درک نمی کنید[ کلمۀ اموات را دربارۀ شهدا به کار نبرید]می شوند، نگویید مردگا ن اند 

این آیه ضمن آنکه بر زنده بودن شهدا تأکید می کند، درک این مقام را از حیطۀ شعور و فهم بشر در این ( 154بقره، آیۀ )

 .دنیا خارج می شمارد

 شهیدان
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 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل
 
جامعه وظیفه 

نسبت به 
 شهیدان

 

 
زمان و بزرگداشت 

مکان شهادت و 
 مدفن او 

 

 

زنده نگه داشتن یاد و 
 شهیدنام 

 
از اُلگوسازی 

شخصیت و سیرۀ 
زندگی و حماسۀ 
 ایثارگرانۀ شهید، 

 

 

 
 شهادت و ایثارفرهنگ 
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و تمام نیکی ها  فرهنگ شهادت بزرگداشت و تکریم شهید در جامعه یعنی بزرگداشت و تکریم 
 .  و ترویج روحیۀ ایثارگری و فداکاری برای ارزش ها و دفاع از جامعه و سرزمین اسالمی

 . و روحیه ای که قوام و بقای جامعه و نظام و سرزمین اسالمی همواره نیازمند به آن استفرهنگ 



 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل شناسنامه درس

 منزلت خانواده شهیدان

 شهید همسر
  تربیت و نگهداری بار داده، دست از به ظاهر را خود سرپرست و پشتیبان و زندگی شریک داشته، را شهید با همزیستی افتخار که نیز شهید همسر

  که شهید یادگاران به عنوان شهید فرزندان به همراه است، گرفته دوش به جامعه در را شهید عظمت و کرامت حفظ مسئولیت و شهید فرزندان
 .دارند مردم و خداوند نزد برجسته ای جایگاه و منزلت دارند، او به را انتساب و نسبت نزدیک ترین

 شهیدو مادر پدر 
 تکریم مورد کرده اند، خدا تقدیم را او خود، فرزند به عالقه بیشترین داشتن با و کرده اند ایفا شهید تربیت در را نقش بیشترین آنجایی که از شهید مادر و پدر

 را خود فرزندان والدین گفت می توان و کنند او فدای را خود چیز همه حاضرند که دارند خود فرزند به عالقه ای آن چنان مادران، مخصوصاً والدین، .هستند بیشتری
  دارند دوست بیشتر خود جان از

 شهیدخانواده 
  .می کنند ایفا شهید با همسویی و همراهی در که نقشی و اکتسابی شایستگی دلیل به اول :هستند خدمت و تجلیل و تکریم شایستۀ جنبه دو از شهدا خانواده های

 تجلی او بیت اهل و خانواده از تجلیل و احترام در شهید تعظیم و تکریم از بخشی دارد، شهید به جامعه که دِینی سایۀ در و دارند شهید با که انتسابی به دلیل دوم
 به حساب اسالمی نظام و جامعه برای همگانی وظیفۀ یک بلکه مطلوب کار یک به عنوان نه تنها آنان به الزم خدمات تقدیم و شهید خانوادۀ تکریم مسئلۀ و می یابد
 .می آید

 
و ارزش 

منزلت 
 ایثارگران
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 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل شناسنامه درس

 الهیتکلیف و رضایت انجام 

 مناجاتو نیاز و راز 

 از مظاهر مادی و  پرهیز
 بیت المالتشریفات و حفظ 

 مهدویتبه انتظار و اعتقاد 

 مردمبه خانواده و توجه 

 
سیره عملی 
و سفارش 
شهدای 
 گرانقدر

 انقالباز اسالم و پاسداری 
 سالمیا

پیروی از والیت 

استکبارستیزی 

شهادت طلبی 

 استقامتصبر و 
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 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

 پروردگاردفاع از حریم ارزش ها و حفظ اسالم و رضای. 

 پیامبرندرهبر هر دو حرکت فرزندان  . 

  کانون عرفان و محبت الهی و سرشار از شوق شهادت

 . فداکاریو 

 ،و دنیاپرستی دشمن انها در نهایت قساوت، پستی

 .خودخواهی عمل نموده است

 همان مظاهر روز و شب عاشورا در جبهه های دفاع

 .می شودمقدس دیده 

 
 

تشابهات 
دفاع مقدس 

 عاشورایو 
 حسینی

 
زنان شکیبایی و پایداری.  

شدند ستمگران رسواگر جریان دو هر.   

سالخورده پیران تا خوار شیر شهیدان وجود.   

مشابه موقعیت هایی و صحنه ها اتفاق. 

،هر پایان در بزرگ بیداری های و تحرک هشیاری  

 .واقعه دو

صحنه ها .اسالم مکتب سالمت و بقا تضمین کننده  

  در بارها کربال صحنه های همچون موقعیت هایی و

 تشنگی، :مانند افتاد اتفاق مقدس دفاع جبهه های

  ... و اسارت ها سرها، شدن جدا
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 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

آمار 
 ایثارگران

 هزار نفر 16حدود • هزار نفر  40حدود •

 هزار نفر 188حدود • هزار نفر  560حدود •

تعداد کل  
 شهدا

تعداد  
 جانبازان 

تعداد  
 آزادگان 

شهدای  
  بمباران ها
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 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

 
نکات آمار 
 ایثارگران

بیشترین تعداد شهدا از 
 جهت سن، بیست ساله

  بودند

درصد از شهدا بین  72سن 
هستند سال 25تا  16   

درصد شهدا از  97حدود 
  بودند قشر مستضعف

هزار نفر از شهدا  56حدود 
بودندمتأهل و بقیه مجرد   
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 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

 
نکات آمار 
 ایثارگران

 

کثر شهدا از سنگر مسجد و پایگاه نماز جمعه و جماعت به جبهه  ا

 عازم شده اند
هزار نفر در درگیری با ضد انقالب و ترورهای منافقین به  17حدود  

 شهادت رسیده اند
 

افرادی که در درگیری های مستقیم دفاع مقدس شهید شده اند در حدود 

  .هستندهزار نفر  172
 

هزار نفر برآورد شده است 700مجروحان عراقی بیش از   
 

برابر آمار غیررسمی، تعداد کشته ها و مفقودان نیروهای عراقی 

.نفر استهزار  520حدود   
  

 فرهنگ شهادت و ایثار :پانزدهمفصل 
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 خالصه فصل متن فصل اهداف فصل

 (:  مدّ ظلّه العالی)امام خامنه ای
عزت امروز اسالم و مسلمین ثمرۀ خون شهدای عزیز و پاداش دنیایی  -1

 .آنان است

 نتیجه

 (:ره)امام خمینی
 .است پیروز است سعادت او برای شهادت که ملتی -1
 ابدی خورند، می رزق آنجا .اند زنده خدا پیش اند، زنده ما شهیدان -2

 .بشویم شهادت به موفق که خواهیم می خدا از هم ما و آنها هستند
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