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اﻣﺘﯿﺎز

از ﺑﻬﱰﯾﻦ روزﻫﺎ و ﺷﺐﻫﺎی ﺳﺎل ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﻀﯿﻠﺖ
و اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا

ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن

ﻗﺪر داﻧﺴ ﻓﺮﺻﺖ اﯾﺎم دﻫﻪ اول ذﯾﺤﺠﻪ
ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ راﺑﻄﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا

ﻣﺼﺪاق

ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺪاوم اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣUﺳﻪ ﯾﻮمﷲ  ۱۳آﺑﺎن
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اﻫﻤﯿﺖ ذﮐﺮ

ذﮐﺮ اﻟﻬﯽ؛ ﻣﺎﯾﻪی ﻗﻮام اﺻﻠﯽ ﻫﻤﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ
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آﯾﻪ

و ﯾﺬﮐﺮوا اﺳﻢ ﷲ ﻓﯽ اﯾّﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

ﺗﻮﺿﯿﺢ

دﻫﻪ اول ذﯾﺤﺠﻪ؛ ﻫUن اﯾﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﮐﻪ در آن دﺳﺘﻮر ﺑﻪ ذﮐﺮ داده ﺷﺪه

ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز

روز ﻋﺮﻓﻪ؛ روز دﻋﺎ ،اﺳﺘﻐﻔﺎر و ﺗﻮﺟﻪ

ﻣﺆﯾﺪ

دﻋﺎی ﴎاﴎ ﻋﺸﻖ و ﺷﻮر و ﺳﻮز اﻧﺸﺎء ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﴬت ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪا )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﺑﺮای روز ﻋﺮﻓﻪ

ﴍط

ﺗﺮک ﮔﻨﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﱰﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ زﻧﺪه ﮐﺮدن ذﮐﺮ اﻟﻬﯽ

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﻮدن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و ذﮐﺮ اﻟﻬﯽ در ﺟﻮاﻧﯽ

ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ

زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﴩﻓﺖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ در ﺟﻮاﻧﯽ

دﻟﯿﻞ

دلﻫﺎی ﻧﻮراﻧﯽ و زﻣﯿﻨﻪ آﻣﺎده ﺟﻮاﻧﺎن

ﺮه

اداﻣﻪ راه ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ lﺎم ﺗﻮان

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

در ﻧﻘﻄﻪ اوج ﺑﻮدن راه ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﮑﺮ و اﺳﺘﻨﺘﺎج

ﺮه

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﺳﺎﺧ آﯾﻨﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻨﺘﺎجﻫﺎ

وﻇﯿﻔﻪی ﻣﺎ

ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺪﺑﺮ در ﻋﱪتﻫﺎی ۱۳آﺑﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن

ﻫﺪف

ﻓﻬﻤﯿﺪن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺑﻪ اوج رﺳﺎﻧﺪن »ﻣﻠﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان«
ﻓﻬﻤﯿﺪن ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺑﻪ اوج رﺳﺎﻧﺪن »اﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ«

ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ

ﻗﺪرت اﻟﻬﯽ
اراده ﻣﺒﺎرزه و ﻗﺪرت اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ در راه ﻣﺒﺎرزه

دﻟﯿﻞ

راﻧﺪهﺷﺪن ﺷﺎه در اﻧﻘﻼب و راﻧﺪهﺷﺪن اﻣﺮﯾﮑﺎ در ۱۳آﺑﺎن

ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪن ﭘﺮﭼﻢ ﺗﺴﻠﻂ ﻇﺎﳌﺎﻧﻪ و ﻣﺘﮑﱪاﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺑﺎم اﯾﺮان
و ﻟﮕﺪﻣﺎل ﺷﺪن زﯾﺮ ﭘﺎی ﺟﻮانﻫﺎی ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺎ

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

وﻗﻮع اﻣﺮ ﻧﺸﺪﻧﯽ و ﻧﺎﻣﻤﮑِﻦ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﭘﯿﺮوزی اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻤﻪ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ۳۲ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﯾﻨﺪه
و ﺷﮑﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺣﻮل و ﻗﻮه اﻟﻬﯽ و ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ

اﻫﻤﯿﺖ
۱۳آﺑﺎن

وﻗﻮع اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ از اﻧﻘﻼب ۵۷در ۱۳آﺑﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی اﻣﺎم

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ

ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺎدی روﺷﻨﻔﮑﺮ•ﺎﯾﺎن
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﺣﺘﻤﯽ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮاﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ

وﻇﯿﻔﻪ ﺟﻮاﻧﺎن

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﯿِﺶ رو

ارﮐﺎن

اﻫﻤﯿﺖ

آﻏﺎز ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺣﻖ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﴎدﻣﺪاری اﯾﺮان و ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم

ﻋﻠﺖ

ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری دﯾﻨﯽ
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻂ اﻧﴫاف دﺷﻤﻦ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﺼﺪاق

در اﺧﺘﯿﺎر داﺷ ﺻﺪ ﺳﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺪﺷﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺣUﯾﺖ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
از ﺗﺮورﯾﺴﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻨﺎرﯾﻮی اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ ﻫﺪف
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺪف ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ
ﺗﮑﯿﻪ و اﻋﺘUد ﺑﺮ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل

دﺳِﺖﭘﺮ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎر

اﺗﮑﺎی ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪی درﺳﺖ و زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی و اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ
وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻤﺘﺎز

اﺗﮑﺎی ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی و اﻋﺘﻘﺎدی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﭘﯿﺶروﻧﺪه
اﺗﮑﺎی ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ۳۲ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دادن ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ وال اﺳﱰﯾﺖ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک

ﻫﺪف
ﺳﻨﺎرﯾﻮی دﺷﻤﻦ

ﻓﺸﺎر وارد ﮐﺮدن ﺑﺮ اﯾﺮان
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ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن ﴍﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﴏ ﻣﺒﺎرز و ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻪ ﺗﺮورﯾﺴﻢ

وﺿﻌﯿﺖ
ﻓﻌﻠﯽ

رد ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق

ﺷﺎﻫﺪ

ﺷﮑﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﺮاق

ﺷﺎﻫﺪ

ﺷﮑﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺷﺎﻫﺪ

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﻔﻆ وﺟﻬﻪ ﺧﻮد

ﺷﮑﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺷUل آﻓﺮﯾﻘﺎ

ﺷﺎﻫﺪ

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺣﻔﻆ ﺣﺴﻨﯽ ﻣﺒﺎرک ،ﺑﻦ ﻋﻠﯽ و ﻗﺬاﻓﯽ

ﺗﺬﮐﺮ

دروغ ﺑﻮدن ﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
در ﻧﻈﺎم ﻟﯿﱪالدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻮرد ادﻋﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺷﺎﻫﺪ

اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ و  ۸۰ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم ﴎﻣﺎﯾﻪداری

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز

ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﺪن آﺗﺶ اﻋﱰاض ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﴎﮐﻮب

ﭘﯿﺎﻣﺪ

ﺗﻮﻃﺌﻪ دﺷﻤﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

ﺷﮑﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﻧﻈﺎم ﴎﻣﺎﯾﻪ داری
و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻟﯿﱪال دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ

ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن دﺳﺖ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭘﺬﯾﺮش ﺷﮑﺴﺖ از روی ﻧﺎﭼﺎری

ﺗﺤﻠﯿﻞ دﺷﻤﻦ

ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻘﻄﻪی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎر

ﺗﺼﻤﯿﻢ •ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻋﺮاق ﺑﺮ ﺧﺮوج آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻋﺮاق
ﭘﺲ از ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻼش و ﻫﺰﯾﻨﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺧﻮدﺳﺎزی و ﺑﻪ دوش ﮔﺮﻓ ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
وﻇﯿﻔﻪﺟﻮاﻧﺎن

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از زدودن اﻣﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
و دروغﭘﺮدازی دﺷﻤﻦ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼفاﻓﮑﻨﯽ دﺷﻤﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم
و ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

ﻋﻠﺖ
اﺧﺘﻼفاﻓﮑﻨﯽ

ﺗﺮس دﺷﻤﻦ از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ،ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻣﻠﺖ
و ﻋﺰم و اراده ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ

ﭘﯿﺎﻣﺪ

ﻓﺎﯾﺪه

ﭘﯿﺶروی و ﻋﺪم اﺣﺴﺎس ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ
ﺑﺮ اﺛﺮ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺮدم در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

ﺗﻮﻃﺌﻪی دﺷﻤﻦ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
ﺗﺪاوم اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺮدم در ﮐﻨﺎر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ در آﯾﻨﺪه
ﻗﻄﻌﺎ ً ﻣﻠﺖ اﻳﺮان در ﻫﻤﻪ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی اﻣﺮوز و آﻳﻨﺪه
ﺑﻴﻨﻰ دﺷﻤﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎك ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻟﻴﺪ.

