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 اهی  دانستنی

 سال دافع مقدس۸
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 :(مقام معظم رهبری)

اهی شننننودا   ااانننننازار    سنننناخص ص هبنننن د    ننننا  د  هبزمنننننددار د هبار    ایننننو  هنننن هب     نننن    »

 «اهیشار مدی ر اس  آزاددار   مفق دار   اسرا    ا  اد 
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 سال دفاع مقدس ۸تهاجم هوایی دشمن به شهرها در طول 

  ،از . انر   شهر از شهرهای کشور مورد تهاجم هوایی و موشکی قررار ررتهر    ۷۲۱در طول جنگ

بار رتب  دوم و  ۶۷۳بار رتب  اول، اهواز با  ۷۱۷۱مورد تهاجم، آبادان با بیش از  میان شهرهای

 .بار رتب  سوم قرار دارد ۲۴۷دزتول با 

  در  .بار مورد تهاجم هوایی و موشکی قرار ررته  است ۲۲شهر تهران در دوران جنگ شهرها 

سومین جنگ شهرها علی  ایران آغاز ش  و برای اولین بار موشر    ۷۶۳۳ سال پایانی روزهای

های عراقی ک  برد آنها ب  کم  مهخصصان خارجی اتزایش یاته  بود، ب  شهرهای تهران و قم 

 .اصابت کرد

  درص  برا توپخانر  و در    ۶۲درص  از حمالت دشمن ب  شهرهای کشور با هواپیما،  ۳۶بیش از

 .وش  صورت ررته  استدرص  نیز با م ۵ح ود 

  نفرر اسرت کر  در اترر تهراجم       ۰۱۱ح اکثر تع اد شه ا در ی  بار تهاجم ب  شهرهای کشور

 .اتفاق اتهاد ۷۶۳۵هواپیماهای دشمن ب  شهر کرمانشاه در آذر ماه 

  نفر است ک  بر اتر تهاجم  ۴۱۱۱ح اکثر تع اد مجروحین در ی  بار تهاجم ب  شهرهای کشور

 .اتفاق اتهاد ۷۶۳۱  شهر اهواز در تیر ماه هواپیماهای دشمن ب

  وارد تهران ش ن   ۷۶۱۱خرداد  ۷۱در رزارش هیئت اعزامی از طرف سازمان ملل ک  در تاریخ

شرهر   ۵۱۱اسهان مورد حمل  قرار ررته   ۷۷اسهان ایران صحن  جنگ بوده و  ۵  :چنین آم ه

 .ان  هزار روسها بر اتر جنگ خسارت دی ه ۴و 

 میلیرارد درر   ۲۱م وارده ب  جمهوری اسالمی ایران بر  نررر هیئرت بریش از     خسارات مسهقی

 .تخمین زده ش ه است

  ۰۶آزاده و  ۰۳۳جانبراز،   ۰۵۱۱شرهی ،   ۶۷۱۱سال دتاع مقر     ۰جهاد سازن ری در طول 

 .نموده است اسالمیمفقود ارتر را تق یم انقالب 
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 سال دفاع مقدس ۸ طول در  شرکای عراق در جنگ با ایران

 

 شوروی بزررهرین تأمین کنن ه نیازهای تسلیحاتی عراق بود. 

 آمریکا بزررهرین مهح  عراق بر علی  ایران بود. 

 آلمان بزررهرین کارخان  ساخت سالح شیمیایی را در عراق ساخت. 

  ایرران  بر   حمل  برای عراق ب  اتمی بمب ی  …ترانس  عالوه بر ص ها هواپیما موش  و 

 .نمود ه ی 

 ایهالیا چن  میلیون مین ض  نفر ب  عراق ترسهاد. 

 سوئیس کاربرد پروژه اورانیوم را در عراق آغاز کرد. 

  میلیون درر منعق  کرد ۰۶۱بلژی  قرارداد ساخت پایگاه نرامی در عراق ب  قیمت. 

  ای امضاء کرد سال  با عراق برای همکاری هسه  ۷۱برزیل قراردادی. 

 ای ب  عراق کم  کرد های خوش  شیلی در ساخت بمب. 

  اسپانیا سوئ  ژاپن و آرژانهین کم  های نرامی مهنوعی ب  عراق علی  ایران اعطا کردن. 

     اردن اولین کشوری بود ک  ب  طور رسمی از عراق حمایت کرد و نیروی نررامی بر  عرراق

 .اعزام نمود

  جزیرره  »اعطرا کررد و   میلیون درری ب  عراق در جنگ علی  ایران  ۷۵کویت وام بالعوض

باش  را از آغاز تا پایان جنگ ب  عنوان پایگاه موشکی  ک  جزو خاک این کشور می« بوبیان

ها و حهی موش  باران شهرهای ایرران در   و بان  پرواز هواپیماهای عراقی برای زدن کشهی

 .اخهیار عراق رذاشه  بود

  رای عراق ترسهادمیلیارد درر موش  و تسلیحات ب  صورت رایگان ب ۶/۵مصر. 

 داد عربسهان اطالعات محرمان  ایران را در اخهیار عراق قرار می. 

 سودان ص ها تن از سربازان ارتش خود را ب  جبه  های جنگ علی  ایران اعزام نمود. 

 سازمان ملل سکوت، مسامح  و تعلل در مقابل جنگ نابرابر عراق علی  ایران 
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 مقدسسال دفاع  ۸خواندنی های دوران 

     روی تخه  سیاه کال  یکی از م ار  خرمشهر ک  موش  خورده بود این جملر  نوشره

 « ها بچ  شماست آخر و اول در  اسالم »  :ش ه بود

      در حالی ک  خلبانان جوانمرد ایرانی از زدن ی  پل کر  ماشرینی روی آن در حرال عبرور

ه حمل  کررده و تعر اد   کنن ، خلبانان دشمن ب  م ار  کودکان کرمانشا است اجهناب می

 .ن معصوم را ب  خاک و خون می کشن زیادی از کودکا

  هفه  ضر    ۲وقهی ب  کردسهان رتت بع  از ( ترمان ه لشکر ویژه شه ا)شهی  محمود کاوه

هزار تومان، چن   ۷۵هفه  بع  ش   ۲هزار تومان جایزه رذاشهن ،  ۶انقالب ها برای سرش 

 .میلیون تومان رسی  ۲ان، قیمت سرش ب  ماه رذشت در عملیات آزادسازی بوک

  ایرن  ارر  .، قرار بود کنفرانس سران کشورهای غیر مهعه  در بغ اد بررزار شود۷۶۳۷سال 

 راهی تنها  .ررتت سال ریاست آن را ب  عه ه می ۰ م ت ب  ص ام ش  می بررزار کنفرانس

 بر   صر ام  ک  بود بغ اد دادن نشان ناامن کرد، جلوریری کنفرانس بررزاری از ش  می ک 

، خلبران شرجاع عبرا     ۷۶۳۷تیر ماه سال  ۶۷صبح روز  .کرد هخار میات خیلی آن امنیت

 هواپیمای بغ اد، پاریشگاه بمباران از پس  .دوران، ک  عراق برای سرش جایزه رذاشه  بود

 ب ین و کوبی  غیرمهعه ها سران اجال  بررزاری محل ههل ب  بود ررته  آتش ک  را خود

ال  ب  علت تق ان امنیرت در بغر اد، برررزار    اج این ک  کرد کاری خود شهادت با ترتیب

بر  خراک    ۷۶۰۷شهی  دیگر در دوم مررداد   ۵۱۱ همراه ب  دوران شهی  پاک پیکر  .نشود

 .میهن بازرشت

       بر روی ی  دیوار مخروب  در سوسنگرد با خطی شرهابزده ایرن جملر  نوشره  شر ه برود.  

ش ه و تا چن  لحرر  دیگرر    شهر وارد دشمن و ررته  ترا را جا هم  خمپاره و توپ ص ای

 .بخوانی  تاتح  رمنام شه ای ما برای  .هم  ی ما شهی  خواهیم ش 

 بچ  با  :برای بچ  هایی ک  تازه رسی ه بودن  پی جا می رشهم ی  پسر بچ  را دی م رفت 

 معلروم  ولی تنها، و خالی دست و بود بچ   .رتهن  و رذاشهن  جا رو من ام آم ه تهران های

( تهمیر ه ) تهمی م بع ها  .ما پیش بیا هم تو ن اره اشکالی خوب رفهم  .ترس  نمی ک  بود

 تهمی ه حسین محم   .بود
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   یکری از  )با اصابت ششمین موش  ایران ب  بغ اد، ص ام از بغ اد رریخه  و ب  شهر سرامرا

 ص ام کن  می اعالم ترار این توجی  در الجماهیر صوت رادیو  .برد پناه می( چهار شهر امن

 دتاع مشغول خرمشهر ایمان با مردم ک  درحالی  .برای زیارت ب  این شهر سفر کرده است

 وقهری  و. کنر   مری  اکهفرا  دادن وعر ه  ب  ص ر بنی بودن ، عراق لشکر دو مقابل در شهر از

 مگرر »  :رویر   مری  بفرسره   تانهوم آنها پشهیبانی برای ک  خواهن  می او از سپاه نیروهای

 «است ک  برایهان بفرسهم نبات و نقل تانهوم

  سرفره را ان اخهر  و نیان اخهر ، دکهرر چمرران از راه      ( نان و ماسرت )ناهار اشراتی داشهیم

 یکری  نشسرت  سرفره  همران  سر بر  .شست را هایش دست  .بمان  کردیم دعوتش  .رسی 

 …خن ی ن  بقی  ش ؟ چی بیاد قراره رفهن ک  دتاع وزیر این پس  :پرسی 

  جهانیان را بر  تماشرای تهوحرات     ۳۵رژیم عراق با تصرف شهر مهران، در اردیبهشت سال

 در شرهر  ایرن  ریرری  برازپس  با را ص ام پایکوبی و جشن رزمن ران اما  .خوان  خود ترا می

 .ب  عزا مب ّل نمودن  ۳۵ ماه تیر دهم تاریخ در ی  کربالی عملیات

 در پی بمباران وحشیان  رژیم بعثی عراق ب  دو م رسر  در شرهر    ۷۶۳۵ماه سال  در بهمن

 .رناه دانش آموز ب  شهادت رسی ن  دخهر بی ۳۰میان ، 

     و ترهح اسرکل  البکرر و    ( ۱/۲/۷۶۵۲)ب  پا  ت اکاری نیروی دریایی در عملیرات مرواریر

روز نیرروی  »ذر بر  نرام   حماس  آترینی ناوچ  پیکان و نابودی نیروی دریایی عراق، هفهم آ

 .نام رذاری ش ه است« دریایی

 هسهم شیع  من  :در عملیات کربالی ی  وقهی یکی از عراقی ها خود را تسلیم کرد، رفت 

 تبررک  قصر   ب  را السالم علی  حسین امام حرم سبز ی پارچ  تک  ی  مادرم اعزام هنگام

 مرال  بگرو  اسرت  ارزشمن  خیلی ها ایرانی نزد پارچ  این ش ی اسیر ارر رفت و داد من ب 

 .اهن  داشتنخو کاری تو با  .کربالست

  دانسرهیم  نمری   .ترسهادن  لبنان از  .دوسهم تریاد زد بیایی  کم  سیب ها رو خالی کنی 

 توپخانر   از ولری  بودنر   ترسرهاده  کمر   مرا  برای هم ها لبنانی حهی. رری  یا کنیم خن ه

 .نبود خبری آی ، می دارد بود رفه  ص ر بنی ک  خودمان

    رروه توپخان  اعزامی از اصفهان، ک  بنی ص ر خائن روزهای اول جنگ وعر ه آمر ن آن را

 .وارد منطق  ش ( ی  رو پس از سقوط خرمشهر)روز  ۶۳داده بود پس از 
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   شهی  صیاد شیرازی دو پایش از ساق شکسه  بود و در آن سرما حاضر نش  ی  مسکن ب

 .او را معاین  کنیمش  جلوتر از دیگران او بزنیم و حهی حاضر ن

     شهی  دکهر رهنمون در جبه  ها خودش رانن ه آمبورنس معرتی کرده بود در حرالی کر

 .رئیس ی  کارخان  بزرگ داروسازی بود

  خلبانان غیور ایران هنگرام بازرشرت از بمبراران    ۷۶۳۳در بحبوح  جنگ شهرها در سال ،

 .دشمن ش ن  ۲۶ترون  میگ شهر بغ اد، موتق ب  ساقط کردن ی  

  ص ام حسین ک  در جنگ شرهرها بر    ۳۴موش  ایران ب  بغ اد در سال  ۲پس از پرتاب ،

اته ، کشورهای لیبی و سوری  را مههم ب  تحویل موش  ب  ایران می کنر  و   اسهیصال می

 .آن ها را خائن ب  اعراب می نام 

 ملیات بزرگ تامن ارئم  ، طریق پس از عزل بنی ص ر، ظرف کمهر از ی  سال، در چهار ع

هرایی کر  در طرول جنرگ بر        درص  از سرزمین ۵۱الق  ، تهح المبین و بیت المق  ، 

 .اشغال دشمن درآم ه بود، آزاد ش 

  هزار نیروی عراقی در می ان های نبرد ب  اسارت  ۱۱سال دتاع مق   بیش از  ۰در طول

سرودان،  )اع کشورهای مخهلر  از جملر    رزمن ران اسالم در آم ن  ک  تع اد زیادی از اتب

 .بودن  آم ه ص ام کم  ب  مزدور بصورت ک  بودن  آنها بین( …مصر، اردن، مراکش و 

   رروه تفحص در حین عملیات جست و جو در منطق  تک  ب  سیم های تلفنی رسی ن  ک

 دسرت  ک  شه ا از دسه  ی  ب  رسی ن  ررتهن  ک  را ها سیم رد  .از خاک بیرون زده بود

 زیررا   .انر   بود، معلوم بود ک  آنها را زن ه ب  رور کرده ش ه بسه  ها سیم همین با پایشان و

 .بن د نمی را ای کشه  دست کسی
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 سال دفاع مقدس ۸های  دانستنی

 جنگ ایران و عراق، در نوع خود از طورنی ترین جنگهای قرن بیسهم است. 

  کیلومهر در خلیج تار  دارد ۴۵کشور عراق ساحل کوچکی در ح ود. 

 رژیم عراق از ابه ا تا پایان جنگ ب  هیچ ی  از سربازان خود، کارت پایان خ مت ن اد. 

  بار از سالح هرای شریمیایی علیر  ایرران      ۲۴۲سال دتاع مق  ،  ۰رژیم عراق در طول

 .اسهفاده کرده است

 گلیس، عراق اولرین  طبق اعالم سازمان حمایت از مجروحین سالح شیمیایی مسهقر در ان

 .رژیمی است ک  غیرنرامیان خود را با سالح شیمیایی بمباران کرده است

  هرزار بمرب شریمیایی علیر  ایرران،       ۳  :دولت عراق، پس از جنگ تحمیلی اعهراف کررد

 .اسهفاده کرده است

  ب  علت ( علی رقم قوانین جنگی)در طول دتاع مق   هیچ سرباز، اتسر و رزمن ه ایرانی

ترک می ان نبرد مورد مواخذه ج ی قرار نگرتت و در جبهر  ایرران از محاکمر  و     ترار و

 .اع ام صحرایی خبری نبود

  هزار عنوان کهاب درباره دتاع مق   منهشر ش ه است ۷۱تاکنون بیش از. 

  سال دتاع مق   حهی ی  وجب از خراک مریهن اسرالمی ایرران بر  دسرت        ۰در طول

 .سال رذشه  ایران بی نریر است ۴۱۱ر تاریخ دشمن باقی نمان  و این اتهخار د

  نفر از اسرای عراقی ب  ایران پناهن ه ش ه ان  ک  توسط صلیب سرر  تبرت    ۵۱۱۱ح ود

نام و تع اد زیادی از آنها در ایران ازدواج کرده و تشکیل خرانواده داده انر  و ترا قبرل از     

 .سقوط ص ام حاضر ب  بازرشت ب  کشورشان نبودن 

 کیلومهر است ک  برا در نررر رررتهن رودخانر  هرا و هرور        ۷۶۶۳ن و عراق طول مرز ایرا

 .رس  کیلومهر می ۷۵۲۷العریم ب  

  ب  کاررردانی جمشری   « مرز»سینمای جنگی ایران پس از شروع جنگ تحمیلی با تیلم

ب  عنوان تنها اتر جنگی ب  نمرایش   ۷۶۳۱ سال در تیلم این  .حی ری شروع ب  کار کرد

 .در آم 
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 سال دفاع مقدس ۸اولین ها در دوران 

   اولین رلول  ای ک  از ی  دسهگاه تان  در جنگ ایران و عراق ب  سوی کشورمان شلی

 .ش  توسط مل  حسین، پادشاه وقت اردن انجام ررتت

   در تراریخ  « امرام مهر ی علیر  السرالم    »اولین عملیات منرم رزمن ران اسالم، عملیرات

 .سنگرد انجام ش در منطق  غرب سو ۲۳/۷۲/۷۶۵۲

  راه ان ازی ش ( پس از آزادسازی)اولین ایسهگاههای صلواتی جبه  ها در شهر بسهان. 

  ۷۶۵۲شهریور مراه   ۶۷اولین عملیات نیروی هوایی ارتش، تنها ب  دشمن، در بع از ظهر 

پایگراه مهرم هروایی عرراق بر  نامهرای        ۲صورت ررتت ک  ص مات جبران ناپذیری بر   

 .وارد نمود«  شعبی»و « الرشی »

  انجام ش  ۷۶۵۲اولین عملیات نیروی دریایی ارتش در هفهم آذر ماه. 

  صورت ررتت و  ۷۶۵۲اولین حضور مقام معرم رهبری در جنگ تحمیلی در اواخر سال

 .ادام  یاتت ۷۶۳۱تا یکی دو ماه از ابه ای سال 

  ب  سوی  ۷۶۳۲ اسفن  ۲۷بام اد  ۲:۴۱اولین موش  ایران برای مقابل  ب  مثل در ساعت

موش   ۷۲، تع اد ۷۶۳۴خرداد سال  ۲۵اسفن  تا  ۲۶شهر کرکوک در عراق و سپس از 

 .ب  شهر بغ اد پرتاپ ش 

   در سروم اسرفن  مراه    « خیبرر »اولین عملیات آبی خاکی درور مردان غیور اسالم با نرام

 .در منطق  هور در جزایر مجنون انجام رردی  ۷۶۳۲

 در شرهریور مراه    ۶اس اران در خلیج تار ، با نرام کرربالی   اولین عملیات دریایی سپاه پ

 .انجام ش  ۷۶۳۵

  برود  « طریرق القر    »اولین عملیات بیرون ران ن دشمن تا نقط  مرزی، عملیاتی ب  نام

صرورت ررترت و نیروهرای     ۷۶۳۱دقیق  بام اد روز یکشنب  هشرهم آذر مراه    ۶۱ک  در 

 .ش ن  و شهر بسهان نیز آزاد ش دشمن تا نقط  مرزی تنگ  چزاب  ب  عقب ران ه 

  اولین بار در عملیات رمضان، جنگ ب  داخل خاک عراق کشی ه ش. 

  مهرر مراه    ۷۳اولین حمل  موشکی رژیم مهجاوز عراق علی  شهرهای کشورمان، در تاریخ

 .ترون  موش  ب  شهر مقاوم دزتول آغاز ش  ۶با شلی   ۷۶۵۲
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 رردان جهادسازن ری اصفهان، ب  منررور  اولین خودروهای پ اتن  شیمیایی توسط جهاد

 .مقابل  با بمب های شیمیایی طراحی و ساخه  ش 

     اولین کشوری ک  از نخسهین روزهای جنگ ب  طور رسمی از عرراق حمایرت کررد اردن

 .بود

       اولین رردان از روحانیون و طالب حوزه علی  قرم در سرومین روز تجراوز دشرمن بعثری

 .علمی ، ب  جبه  اعزام ش  عراق، توسط دتهر تبلیغات حوزه

 اولین شهر عراق ک  ب  تصرف نیروهای ایران در آم ، شهر پنجوین بود. 

   اولین پیروزی عریم ایران در جنگ، عملیات تامن ارئم  علی  السالم است ک  در تراریخ

پیاده ارتش و نیروهای سپاه و بسیج مردمری در شرمال    ۱۱و با حضور لشکر  ۵/۱/۷۶۳۱

 .رود کارون اجرا رردی  و محاصره آبادان ب  کلی درهم شکستآبادان و شرق 

  اولین قرارراه مشهرک ارتش و سپاه در عملیات طریق الق  ، توسط شهی  حسن باقری

 .بنیان نهاده ش  ک  خود ترمان هی آنرا ب  عه ه داشت

  اولین رزارشگر ص ا و سیما ک  در دوران دتاع مق   ب  شهادت رسی ، شهی  علی اصغر

 .هبر بودر

       حبیرب  »اولین ترمان ه اسیر دتاع مق  ، ترمان ه شرجاع پاسر اران سوسرنگرد بر  نرام

 .بود« شریفی

   ۲۱بود ک  در تاریخ « رخشا»اولین شاعر شهی  دتاع مق  ، حسین ارسالن مهخلص ب 

 .در هور الهویزه ب  شهادت رسی  ۷۶۳۴آذر ماه سال 

 ،  حجت ارسالم احم  ظریفیان بود اولین روحانی مفقود ارتر دوران دتاع مق. 

 اولین خلبان شهی  دوران دتاع مق  ، شهی  تیروز حسنی بود. 

  اولین شهری ک  ب  صورت رسهرده، قربانی سالحهای شیمیایی ش ، شهر سردشت اسهان

 .مورد تهاجم قرار ررتت ۷۶۳۲آذربایجان غربی بود ک  در روز هفهم تیر ماه سال 

   ۲۱دوران دتاع مق  ، حراج ابرراهیم همرت ترمانر ه لشرکر      اولین ترمان ه لشکر شهی 

در جزیره جنوبی مجنون بر  شرهادت    ۷۶۳۲محم  رسول اهلل بود ک  در اسفن  ماه سال 

 .رسی 

  های دشمن کر    اولین عملیات چریکی توسط شهی  دکهر مصطفی چمران، بر علی  تان

 .تا چن  کیلومهری اهواز پیشروی کرده بودن ، ترمان هی ش 
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 ولین شهی  مجلس شورای اسالمی در دوران دتاع مق  ، سردار شهی  دکهر مصرطفی  ا

 .چمران نماین ه محهرم مردم تهران بود

  امام حسین علی  السالم اسرت کر  بر  ترمانر هی      ۷۴اولین لشکر سپاه پاس اران، لشکر

 .سردار شهی  حاج حسین خرازی و با ابالغ سهاد عملیات جنوب، رسماً تشکیل رردی 
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 مقدس دفاع حماسه از خواندنی نكته 04

 دارن ؟ سن سال پنج زیر تحمیلی جنگ شهی ان از تن ۲۷۲۲... دانی  می آیا 

 دارن ؟ سن سال شصت باری تحمیلی جنگ شهی ان از تن ۷۱۷۱... دانی  می آیا 

 (نفر؟ ۶۱۱۱) ان  بوده سال  بیست مق   دتاع شهی ان بیشهرین... دانی  می آیا 

 داشه  سن سال ۲۴ تا ۷۴ بین مق   دتاع شه ای از تن ۷۵۲۱۱ ح ود... دانی  می آیا 

 ان ؟

 ۲۱ هرر  از ولری  انر ،  شر ه  شرهی   نفرر  ۴ مخهلر   اقشار از نفر هزار هر از... دانی  می آیا 

 ان ؟ ش ه شهی  نفر ۲ روحانی

 داده تشکیل برهن  پا و درآم  کم اقشار را تحمیلی جنگ شهی ان از% ۲۱... دانی  می آیا 

 ان ؟ بوده برخوردار و مرت  ایشان% ۶ و ان 

 از اطاعت و پیروزی ب  سفارش بار ۴ مهوسط طور ب  شهی ان وصیهنام  در... دانی  می آیا 

 است؟ ش ه رهبری معرم مقام و امام

 صر ام  نفع ب  جهان کشور ۶۲ ح ود تبع  تحمیلی جنگ سال ۰ طول در... دانی  می آیا 

 از ترن  ۲ جنرگ  اواخرر  در ناتو نمون  عنوان ب  و جنگی ن  می ایران اسالمی جمهوری با

 همچنرین . برود  داده ایران مهم مراکز زدن جهت ص ام اخهیار در را خود ورزی ه خلبانان

 و مخرابراتی  پیشرته  امکانات و دوربرد های توپ و شیمایی های سالح ب  مجهز را عراق

 .بود ان اخه  راه ب  کشورمان داخل در روانی جنگ عملیات همچنین

 برود  صر ام  شریمیایی  تجهیرزات  کننر ه  ترأمین  ترین عم ه آلمان کشور... دانی  می آیا 

 قرار ص ام رژیم اخهیار در و تهی  را «سارین» و «تابون» «خردل» مرربار عامل مخصوصاً

 .داد

 تبلیغاتی پشهیبان نرامی، های سالح ب  عراق تجهیز بر عالوه ایهالیا کشور... دانی  می آیا 

 و صر ام  ارترش  مرلومیرت  موضروع  برا  تبلیغی تیلم چن  جنگ طول در و بود نیز ص ام

 کننر ه  توجیر   تا کرد پخش جهانی رسهرده سطح در و نمود تهی  ایران ارتش سنگ لی

 باش ؟ ص ام جنایات

 و بحررین  امرارات،  عمان، کویت، عربسهان، های دولت تحمیلی، جنگ در... دانی  می آیا 

 دادن ؟ تشکیل را تار  خلیج همکاری شورای ص ام ب  کم  برای قطر
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 ب  جنگ مخارج برای را طرف بی منطق  نفت های چاه عربسهان و کویت... دانی  می آیا 

 کمر   وی ب  درر میلیاردها ایران اسالمی جمهوری علی  نیز خود و نمودن  ه ی  ص ام

 کردن ؟

 نقرش  صر ام  لشرکریان  دتراعی  موانرع  و اسهحکامات در اسرائیلی اتسران... دانی  می آیا 

 کردن ؟ طراحی را ها مثلثی و تک  موانع چون موانعی و داشهن  بسیاری

 تا نمود سازی بهین  را خود «بی اسکات» های موش  مصر کم  با ص ام... دانی  می آیا 

 .برس  تهران و قم ب  بردشان

 ایرران  اسرالمی  جمهوری ب  ص ام ارتش در ک  خارجی نیروهای بیشهرین... دانی  می آیا 

 کررده  تقر یم  صر ام  ب  اردن پیش  جنایت پادشاه ک  بودن  اردن ارتشیان جنگی ن  می

 بود؟

 و دانسرت  نمی مهجاوز را ص ام ارتش تحمیلی جنگ پایان تا ملل سازمان... دانی  می آیا 

 کرد؟ می وادار بس آتش ب  را ما نیز مقابل در

 حمایرت  برا  برخروردار  و صرنعهی  کشور ۷۰ تحمیلی جنگ سال هشت در... دانی  می آیا 

 خصرومت  بر   ایرران  اسرالمی  جمهروری  علیر   بعر،،  حزب امنیت شورای در دیپلماسی

 شمارن ؟ می بر( سوم جهانی جنگ) را جنگ این نرران صاحب رو همین از و پرداخهن 

 وقت مشاور سمت در ۷۶۵۰ سال در آمریکا کنونی جنگ وزیر( رامسفل ... )دانی  می آیا 

 صر ام  حملر   برنام  و نمود مالقات ص ام با عراق و اردون مرز در امریکا جمهوری رئیس

 !نمود ابالغ وی ب  را ایران ب 

 درر میلیاردهرا  برر  عرالوه  تحمیلری  جنرگ  طول در امریکا بزرگ شیطان... دانی  می آیا 

 میکروبی بمب چون جمعی کشهار جاسوسی اطالعات دادن قرار اخهیار در و نق ی کم 

 و ملرهش  علیر   برر  صر ام  رژیرم  اصرلی  حامی اتم بمب حهی و اعصاب عامل شیمیایی و

 بود؟ ایران اسالمی جمهوری

 رژیرم  تجهیز ب  کم  ب  مربوط اسناد عراق ب  حمل  از پیش امریکا رژیم... دانی  می آیا 

 و ربرود  امنیرت  شرورای  از برود  داده انجرام  خود ک  را جمعی کشهار های سالح ب  عراق

 کرد؟ سانسور

 کشرور  را صر ام  بر   تسرلیحاتی  کم  ترین عم ه( سابق) شوروی از پس... دانی  می آیا 

 سروپر  و ۲۱۱۱ میرراژ  و ۷ میراژاف پیشرته  هواپیماهای چون ادواتی و نمود می ترانس 
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 موشر   و راداری پیشررته   تجهیرزات  و ارزوست موش  و شکاری هلیکوپهرهای اتان ار

 برا  خرارک  نفهی سکوهای ک ( بودن  رادار ردیابی ب  قادر ها موشک  این) آرما سری های

 داشت؟ ارزانی ص ام منفور حزب ب  اسالمی جمهوری علی  را ش  منه م آن

 جنرگ  ارتبراط  در ای قطعنامر   هریچ  امنیرت  شرورای  در ۷۶۳۵ سرال  تا... دانی  می آیا 

 نش ؟ صادر تحمیلی

 امرام  حضررت  طرح ش ن عملی پی در و رزمن ران جانان  مقاومت از بع ... دانی  می آیا 

 ۰ والفجرر  پیروزمن انر   عملیرات  دو از پرس  مهجراوز  تعقیب و مهجاوز تنبی  عنوان تحت

 مقر اری  ایرران  قبرال  در ناعادرنر   موضرع  از ملل سازمان( ۷۶۳۵) ۵ کربالی و( ۷۶۳۴)

 کرد؟ تصویب را ۵۲۰ قطعنام  و کاست

 شرورای  خصرو   بر   و جهرانی  جامعر   ۵۲۰ قطعنام  تصویب از پیش تا... دانی  می آیا 

 جنرگ  در مرههم  دیر   بر   ایران اسالمی جمهوری ب  ص ام نفع ب  ملل سازمان و امنیت

 کردن ؟ می تبلیغ چنین این و نگریسهن  می تحمیلی

 ب  نشینی عقب بر بس آتش بن  تق م ۵۲۰ قطعنام  با امام مخالفت علت... دانی  می آیا 

 بود؟ مهجاوز تعیین و اسراء تبادل و مرزها

 بین مجامع سکوت در ایران جانب از ۵۲۰ قطعنام  پذیرش از ص ام رژیم... دانی  می آیا 

 ایرران  اسرالمی  جمهروری  از محکم سیلی تا و داد ادام  خویش تجاوز ب  ماه ی  المللی

 نکشی ؟ جنگ از دست نخورد

 اسریران  و کشرورمان  خراک  از کیلرومهر  هزاران ۷۶۳۲ سال تا ص ام رژیم... دانی  می آیا 

 داشت؟ اخهیار در را بسیاری جنگی

 امنیرت  تراو  در ترانسروی  رادارهرای  و روسری  هرای  موش  با ص ام رژیم... دانی  می آیا 

 صرادر  نفت توانسهیم می سخهی ب  ما و برده بین از را ایران اسالمی جمهوری کشهیرانی

 کنیم؟ وارد کاریی و کنیم

 نفرع  بر   را عرراق  کرکوک نفت تحمیلی جنگ طول در ترکی  های دولت... دانی  می آیا 

 کرد؟ می صادر دیگر کشورهای ب  ص ام

 رژیرم  چرون  اسرالم  رزمنر ران  توسرط  تاو تهح و ۰ والفجر عملیات از بع ... دانی  می آیا 

 عنوان ب  رسماً امریکا ارتش دریایی نیروهای ن اشت را تار  خلیج ب  ارتباطی راه ص ام

 کرد؟ بازی را وی دریایی نیروهای نقش ص ام حامی
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 جهرت  تار  خلیج در امریکاست بزرگ شیطان ب  مهعلق ک  وینسلت ناو... دانی  می آیا 

 دادن قررار  هر ف  بر   اقر ام  صر ام  برا  سرازش  ب  ایران اسالمی جمهوری نمودن مجبور

 مری  تشرکیل  کودکران  و زنان را آنان اکثر ک  نفر سیص  از بیش با مساتربری هواپیمای

 دادن ؟

 محاصرره  در شر ی اً  تحمیلری  جنرگ  طرول  در ایرران  اسرالمی  جمهوری... دانی  می آیا 

 تروخهن ؟ نمی خاردار سیم ما ب  حهی و داشت قرار اقهصادی

 خرود  دشمنان و دوسهان جنگ در ما ان  ترموده( ره)خمینی امام حضرت... دانی  می آیا 

 ایم؟ شناخه  را

 خراک  از کیلومهر ۱۱۱۱ تا ۵۱۱۱ ح ود ۷۶۳۲ خرمشهر آزادسازی از بع ... دانی  می آیا 

 دسرت  در هنروز ... و موسریان  و نوسود ذهاب سرپل شهر نفت جمل  از شهر چن  و ایران

 اسرالمی  جمهوری از عراق رژیم نشینی عقب ب  اشاره ب ون ملل سازمان لیکن بود عراق

 ب ه ؟ ص ام با سازش ب  تن خواست می ایران

 مابقی و داشهن  ها جبه  در مسهمر حضور کشورمان جوانان از% ۵ ح ود... دانی  می آیا 

 کردن ؟ می خ مت جبه  پشت در

 رسی ؟ پیروزی ب  زهرا یا رمز با مق   دتاع عملیات بزررهرین... دانی  می آیا 

 رهبرر  را جبهر   در رزمری  حضرور  بیشرهرین  نرام باری مسئولین بین در... دانی  می آیا 

 است؟ داشه  انقالب معرم

 هسه  دهن ه تشکیل اولین و اسالمی انقالب پاس اران سپاه ترمان ه اولین... دانی  می آیا 

 حضررت  رهبرری،  معررم  مقام چمران، شهی  همراه ب  نامنرم های جنگ مقاومت های

 ان ؟ بوده ای خامن  امام

 ها، جبه  در انقالب معرم رهبر طلبان  شهادت و جسوران  حضور دلیل ب ... دانی  می آیا 

 بر   را ایشران  حضور نهضت آین ه رهبر و انقالب ذخیره این جان حفظ جهت راحل امام

 بودن ؟ نموده منع ها جبه  در مع ود مواردی در جزء

 عراق، چون خارجی کشورهای اتباع باطل علی  حق جنگ شهی ان بین در... دانی  می آیا 

 اترریش،  روسری ،  کویرت،  عربسرهان،  بحررین،  ترانس ، ترکی ، پاکسهان، اتغانسهان، لبنان،

 !خورد می چشم ب  نیز... و آلمان
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 اسرماعیل  شهی  سردار ترمان هی ب  ب ر، ۲ سپاه غالب در عراقی مبارزین... دانی  می آیا 

 تررین  منرم عنوان ب ( ره)حکیم باقر محم  سی  اهلل آیت حضرت اشراف تحت و دقایقی

 رژیرم  برا  اسرالم  رزمن ران دیگر کنار در ص ام علی  معارض نرامی نیروهای بزررهرین و

 انقالب تق یم را جانباز ۷۱۱۱ و مفقود و شهی  ۲۱۱۱ ح ود و جنگی ن  می عراق منفور

 ان ؟ نموده اسالمی

 

 

 

 


