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 فصل ّفذّن

نتایج و دستاوردهای جنگ و دفاع مقدس در 

 عرصه داخلی و بین المللی

 دستاٍردّای داخلی•
عرصه های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی )   

 (، فناوری و نظامی 
 دستاٍردّای خارجی•

 (عرصه های سیاسی و نظامی )  



 دستاٍردّای داخلی
 :سیاسی ٍ اهٌیتی •

ایجاد ثبات داخلی با اس بیي –

ُ ّای ضذاًقالب  بزدى گزٍ

 داخلی

تحكین ٍحذت ٍ اًسجام هلی  –

 در جاهؼِ

رضذ رٍابط سیاسی ٍ –

 دیپلواسی كطَر

 تشكیِ ًظام اداری كطَر–

 رسَایی لیبزال ّا ٍ هٌافقیي–

 

 
 



 :اجتواػی ٍ فزٌّگی •

 تحكین رٍابط اجتواػی–

 تكزار حواسِ ػاضَرا ٍ تجلی ضْادت–

هطاركت اقطار هختلف هزدم بِ خصَظ –

 قَهیت ّا

 احیاء ًقص هساجذ–

 اػتواد بِ ًفس ٍ خَدباٍری–

 تَلذ تفكز بسیجی–

 ابتكار در ساخت قطؼات–

 رضذ فضائل اخالقی ٍ باٍرّای دیٌی–

 قٌاػت ٍ صزفِ جَئی–

 تَلذ تفكز پَیای بسیجی–

 تكلیفی ػول كزدى –

 ٍالیت پذیزی–

 اثبات كارآهذی دیي–

 



 رضذ خالقیت ّای پشضكی



 ساسیابتكارات ٍ خالقیت ّا صٌؼت ٍ راُ



 :ًظاهی •

 ضكل گیزی هقاٍهت هزدهی–

خَدكفائی ٍ خَد اتكائی    –

 ًیزٍّای هسلح

 تحَل در صٌایغ دفاػی كطَر–

 تكاهل ساسهاى رسم ارتص ٍ سپاُ–

تبلَر اًذیطِ ّای دفاػی  اهام  –

 (رُ)خویٌی 

 .ا.ا.تثبیت اقتذار ج–

اخزاج ارتص بؼثی اس سزسهیي  –

 هقذس اسالهی



 دستاٍردّای خارجی
 تثبیت ًظام هقذس جوَْری اسالهی•

 ارایِ الگَی هبارسُ با استكبار ٍ بیذاری اسالهی•

 ًقص ٍیژُ ایزاى در اهٌیت هٌطقِ•

 تزدیذ در بی طزفی •

 ساسهاى ّای بیي الوللی 

 آسهَى حقَق بطز•

 بیذاری اسالهی•

 آسهَى كارآهذی ًظام جوَْری اسالهی•

 در تاهیي اهٌیت هٌطقِ. ا.ا.اػتواد بِ ًفس ج•

 



 !!!دستاٍرد ػزاق ػلیِ ایزاى 

ًاهِ صذام حسیي در سال  

بِ حضزت حجت  1369

االسالم ٍ الوسلیوي آقای ػلی 

اكبز ّاضوی رفسٌجاًی رئیس  

ٍ . ا.ا.جوَْری ٍقت ج

 1975پذیزش هجذد هؼاّذُ 

 الجشایز تَسط ػزاق
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 5، ص  1384تيرماه  24روزنامه ايران ، 
 دستاٍردّای خارجی

 (اػالم هتجاٍسبَدى ػزاق تَسط دبیزكل ٍقت ساسهاى هلل)



 (رُ)دستاٍردّای دفاع هقذس اسدیذگاُ اهام خویٌی 
 ( 67/12/3در پیام به خانىادۀ شهدا  )  

 .  ّررٍزها درجٌگ ترکاتٖ داضت٘ن کِ درّؤ صحٌِ ّا ازآى تْرُ جستِ اٗن•
 .ها اًقالتواى را در جٌگ تِ جْاى صادر ًوَدُ اٗن•
 . ها هظلَه٘ت خَٗص ٍ ستن هتجاٍزاى را درجٌگ ثاتت ًوَدُ اٗن•
 .ها درجٌگ پردُ از چْرٓ تسٍٗر جْاى خَاراى کٌار زدُ اٗن•
 .ها درجٌگ دٍستاى ٍدضوٌاًواى را ضٌاختِ اٗن  •
 .ها درجٌگ تِ اٗي ًت٘جِ رس٘دُ اٗن کِ تاٗد رٍٕ پإ خَد تاٗست٘ن•
 .ها درجٌگ اتْت دٍ اترقدرت ضرق ٍغرب را ضکست٘ن•
 .ها درجٌگ رٗطِ ّإ اًقالب پر تار اساله٘واى را هحکن کردٗن•
 .ها درجٌگ حس ترادرٕ ٍٍطي دٍستٖ را درًْاد ٗکاٗک هردهاى تارٍرکردٗن•
ها درجٌگ تِ هردم جْاى ٍخصَصاً هردم هٌطقِ ًطاى دادٗن کِ ػلِ٘ تواهٖ قدرت    •

 .ّا ٍاترقدرت ّا سال٘اى سال هٖ تَاى هثارزُ کرد
 .جٌگ ها کوک تِ فتح افغاًستاى را تِ دًثال داضت•
 .جٌگ ها فتح فلسط٘ي را تِ دًثال خَاّد داضت  •

 



 .جٌگ هاهَجة ضدکِ تواهٖ سردهداراى ًظاهْإ فاسد درهقاتل اسالم احساس ذلت کٌٌد•

 .جٌگ ها ت٘دارٕ پاکستاى ٌٍّدٍستاى را تِ دًثال داضت •
 .تٌْا در جٌگ تَد کِ صٌاٗغ ًظاهٖ ها ازرضد آًچٌاًٖ ترخَردارضد•
 .درپرتَ جٌگ تحقق ٗافت“ اسالم اًقالتٖ“ازّؤ اٌْٗا هْوتر استوراررٍح•
 .جٌگ ها جٌگ حق ٍتاطل تَد ٍتوام ضدًٖ ً٘ست•
 .جٌگ ها جٌگ فقر ٍ غٌـا تَد•
 .جٌگ ها جٌگ اٗواى ٍرذالت تَد ٍاٗي جٌگ ازآدم تا ختن زًدگٖ ٍجَد دارد•
ػالقِ تِ اسالم ضٌاسٖ درآهرٗکا ٍارٍپا ٍآس٘اٍافرٗقا ٗؼٌٖ کل جْاى  •

 .ازجٌگ هاست
 .ها درجٌگ ترإ ٗک لحظِ ّن ًادم ٍپط٘واى ً٘ست٘ن•

جٌگ٘دُ اٗن  ادإ تکل٘ف  راستٖ هگرفراهَش کردُ اٗن کِ هاترإ•
 .ًٍت٘جِ فرع آى تَد

 (رُ)دستاٍردّای دفاع هقذس اسدیذگاُ اهام خویٌی 
 ( 67/12/3در پیام به خانىادۀ شهدا  )  
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