


 فصل ّفتن
، مقاومت مردمی و نیروهای ( ره)تدابیر امام 

 مسلح ، متوقف کردن متجاوز

 (رُ)تذابیر ٍ هَضغ گیری حضرت اهبم خویٌی •

 ا.ا.ٍاوٌش ًیرٍّبی هسلح ج•

 ٍاوٌش ًیرٍّبی هردهی ٍ بسیح•



(  رُ)تذابیر ٍ هَضغ گیری ّبی حضرت اهبم خویٌی 
 در همببل تْبخن ارتش بؼث ػراق



 :افشبی هبّیت صذام 

بب تفسیر هبّیت هؼٌَی ( رُ)حضرت اهبم خویٌی  -  

ػبهل »صذام را  اسالم ٍ وفرخٌگ ٍ بب تبویذ خٌگ 

داًستِ ٍ فرهَدًذ ايي صذام حسیي است وِ بِ « آهريىب

 .ٍاسغِ تحريه بِ هب حولِ وردُ است

 

(  رُ)تذابیر ٍ هَضغ گیری ّبی حضرت اهبم خویٌی 
 در همببل تْبخن ارتش بؼث ػراق



 (:رُ)اخرای ػولیبت رٍاًی تَسظ حضرت اهبم   •

 .يه دزدی آهذُ، سٌگی اًذاختِ ٍ فرار وردُ است -

ِ ای وِ پیش هی آيذ لَی ببشٌذ ٍ از ّیچ  - هي از هلت ايراى خَاّبًن در ّر هسئل

 .چیس ببن ًذاشتِ ببشٌذ

هي بِ صذام حسیي ٍ اهثبل اٍ ثببت خَاّن ورد وِ ايٌْب، ارًبة آهريىب لببل رور  -

 .ًیستٌذ

 شوب برای حفظ اسالم ٍ لرآى هی خٌگیذ ٍ آًْب برای هحَ اسالم ٍ ًببَدی اسالم -

 

 

(  رُ)تذابیر ٍ هَضغ گیری ّبی حضرت اهبم خویٌی 
 در همببل تْبخن ارتش بؼث ػراق



 بِ تْبخن ػراق. ا.ا.ٍاوٌش ًیرٍّبی هسلح ج

فرًٍذ خٌگٌذُ   140حولِ َّايی •

بِ . ا.ا.ًیرٍی َّايی ارتش ج

چٌذيي فرٍدگبُ وشَر ػراق را 

 .بوببراى وردًذ

ًیرٍی دريبيی ضوي درگیری بب •

ًیرٍی دريبيی ػراق از اٍل هْر  

ولیِ هرزّبی آبی را  1359

وٌترل ٍ هٌغمِ خٌگی اػالم 

 .  ورد

 



دفبع ّوِ خبًبِ تَسظ ًیرٍّبی  •

 هسلح ٍ ًیرٍّبی هردهی

ايستبدگی در ولیِ شْرّبی هرزی •

از خولِ ًیرد تي بِ تي در شْر  

 ...خرهشْر ٍ گیالًغرة ٍ 

هتَلف وردى دشوي در بسیبری از  •

 هٌبعك ًبرد

درگیری شذيذ بب دشوي در •

سَسٌگرد ٍ خلَگیری از سمَط 

 شْر  
 

 .ا.ا.ٍاوٌش ًیرٍّبی هسلح ج



بٌی صذر ٍ فرهبًذُ  )ػذم ببٍر رئیس خوَْر ٍلت •

 بِ تْبخن ارتش بؼثی ػراق( ول لَا در آى زهبى

ووبَد ًیرٍّبی رزهٌذُ در بؼضی از هٌبعك هَرد  •

 تْبخن

ػذم ٍخَد ًیرٍی رزهٌذُ در بؼضی از هٌبعك •

 هَرد تْبخن

 .ا.ا.برخی از ًمبط ضؼف ًیرٍّبی هسلح ج



 رٍزُ در خرهشْر 35همبٍهت تبريخی 



 رٍزُ در خرهشْر 35همبٍهت تبريخی 



 ٍاوٌش ًیرٍّبی هردهی ٍ بسیح در همببل تْبخن



 ثبت نام و تجهیز نیروهای مردمی



 بذرلِ خبًَادُ ّب ٍ اػسام بِ خبِْ ّب



 بذرلِ خبًَادُ ّب ٍ اػسام بِ خبِْ ّب

 14 پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 1391شهریور 



 بذرلِ خبًَادُ ّب ٍ اػسام بِ خبِْ ّب



 هتَلف وردى دشوي در خَزستبى ٍ خبِْ ّبی غرة



 

 

 :تْیِ ٍ تٌظین
 پژٍّشگبُ ػلَم ٍ هؼبرف دفبع همذس

www.dsrc.ir 

 7فصل پبيبى 


