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ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﻻزﻣﻪ

ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻮان اﻣﺮوز ﺑﻪ ﭘﺮورش او در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪت و اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ
ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت

اﻫﻤﯿﺖ

ﺗﺪاوم دﻓﺎع از ﻣﺮزﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮدن دوران دﻓﺎع ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ

ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ رﻫﱪی

ﻣﺒﺎرزه ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﯿﻼنﻏﺮب ﺑﺎ ﺑﺮوز و رواج اﻋﺘﯿﺎد
و رﺳﻮخ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻓﺴﺎداﻧﮕﯿﺰ در ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻻزﻣﻪ

ﺣﻔﻆ ﺧﺎﻃﺮات دوران ﺑﺎﺷﮑﻮه دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

ﴐورت

ﺗﻼش ﮔﺴﱰده و اﺟﺘ:ع دﻧﯿﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎر
ﺑﺮای اﻧﮑﺎر و اﻧﺰوای ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻠﺖ ﻣﺒﺎرز اﯾﺮان

ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﯿﻼنﻏﺮب
ﯾﺎدﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم ﮔﯿﻼنﻏﺮب
در ﺑﺮاﺑﺮ oﺒﺎران و ﺗﻬﺎﺟﻢ زﻣﯿﻨﯽ دﺷﻤﻦ

ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮدن ﻫﻤﮕﺎن در ﻋﺮﺻﻪ دﻓﺎع از ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و دﯾﻨﯽ
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
اﻣﮑﺎن اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوز در دﻓﺎع از ﻋﺰت و ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد

ﭼﺎﻟﺶ

ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺑﯿﮑﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﯿﻼنﻏﺮب

دﻟﯿﻞ

ﺟﻮاﻧﺎن؛ ﻣﺮزداران ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻓﺎع ﻣﻘﺪِس از ﻋﻘﯿﺪه ،ﻋﻤﻞ و رﻓﺘﺎر اﺟﺘ:ﻋﯽ

وﻇﯿﻔﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻻن

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪﻗﺪر ﻣﻤﮑﻦ

Tﻮﻧﻪ

ﺣﻔﻆ ﺧﺎﻃﺮهی اﺳﺎرت ﴎﺑﺎز دﺷﻤﻦ
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﻮی ﻣﺴﻠ:ن و ﺷﺠﺎع ﮔﯿﻼن ﻏﺮب
ﺣﻔﻆ ﺧﺎﻃﺮهی اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮔﯿﻼن ﻏﺮب در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺟﻢ دﺷﻤﻦ
در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﴍاﯾﻂ

ﻻزﻣﻪ

اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان ،ﻣﺠﺎﻫﺪان
و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ

ﻋﻠﺖ

درک اﻫﻤﯿﺖ و ارزش اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﺑﺮ ﴎ آرﻣﺎنﻫﺎ و ارزشﻫﺎی اﻧﻘﻼب

ﺷﺎﻫﺪ

ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﯾﻘﻪدراﻧﯽ ﻣﺴﺘﮑﱪﯾﻦ در ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ
ﺑﺮای درﻫﻢ ﺷﮑﺴ[ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

ﻣﺼﺪاق

ﻃﺮحرﯾﺰی ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران و ﻃﺮاﺣﺎن اﺳﺘﮑﺒﺎر در اﺗﺎقﻫﺎی ﻓﮑﺮ ﺧﻮد
ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

وﻇﯿﻔﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

ﴐورت

دﺳﺘﺎورد ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﻣﺼﺪاق

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎ ارزش اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﻨﻮی و روﺣﯽ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﯿﻼنﻏﺮب

اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

ﺧﻨﺜﯽ ﺷﺪن ﻃﺮحﻫﺎی ﻋﻘﯿﻢ دﺷﻤﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﺟﻨﺠﺎل و ﻫﯿﺎﻫﻮی رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺮای ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺗﻬﻤﺖ ﺑﯽﻣﻌﻨﯽ
و ﻣﻬﻤﻞ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ اﯾﺮاﻧﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻋﺪم ﻃﺮﻓﺪاری ﻣﻠﺖ ﻣﴫ و ﻋﻤﻮم ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
از ﻇﺎﻫﺮﺳﺎزی و `ﻠﻖ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﻔﺮ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻣﴫ

ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮدن ﺷﻌﺎر ﺿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﴫ اﻣﺮوز
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ

ﻣﻨﺰوی و ﻣﻨﻔﻮر ﺷﺪن اﺳﺘﮑﺒﺎر و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖﻫﺎ

ﺷﺎﻫﺪ

راﻫﱪد

ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺮدن اﯾﺮانﻫﺮاﺳﯽ

ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻈﺎم

ﺗﺮس رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺧﺮوج از ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﮕﺮام
ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﺮس رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﮐdﯾﺖ ﻣﻠﺖ ﺧﻮد
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺮدم ﻋﻠﯿﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﻌﻠﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰهی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدم ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻣﯿﺪان ﻋﻠﻢ

ﻗﺪر وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ
آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای آﯾﻨﺪهی ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر و ﴎﺑﻠﻨﺪ ﮐﺸﻮر
وﻇﯿﻔﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن

ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ
ﺑﺎز ﺑﻮدن ﻣﯿﺪان ﻓﻦ آوری
وﻇﯿﻔﻪی
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﴐورت

ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی

ﺷﺎﻫﺪ
ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﯽ

ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﯿﺪانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﺎ اﻋﺘ:دﺑﻪﻧﻔﺲ ﺟﻮاﻧﺎن
ﻧﺴﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘ:دی آﻧﭽﻪ در ﺗﻮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ
ﺗﻌﻠﻖ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن
ﮔﺴﱰش روز ﺑﻪ روز ﻧﻬﻀﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺮﮐﺖ اﺳﻼﻣﯽ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ

ﻃﺮﻓﺪاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﻦ
و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آن ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ،زورﮔﻮﯾﯽ و زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﯽ

