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ﻋﻠﺖ

درس ﺧﻮاﻧﺪن و آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺮای ﺧﺪا
و آرﻣﺎنﻫﺎی اﻟﻬﯽ
وارد ﺷﺪن ﺑﺎ ﻓﺪاﮐﺎری در ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪه و دﻓﺎع
ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن داﻧﺸﮕﺎه از ﺟﻬﺎت ﻋﻠﻤﯽ
رزﻣﺎﯾﺶ و آﻣﻮزشﻫﺎی رزﻣﯽ در ﻫﻮای ﮔﺮم ﺗﯿﺮ و ﻣﺮداد

ﺷﺎﻫﺪ
وﺟﻮد ﻓﻀﺎی آﻣﺎدﮔﯽﻫﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪاﻧﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎﻧﻪ

ﻣﺼﺪاق
روزه ﮔﺮﻓ 6ﺟﻤﻊ زﯾﺎدی از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه در ﻫﻤﻪ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ

ﺷﺎﻫﺪ

ﺗﺒﺪﯾﻞ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻋﻠﻢ و ﺟﻬﺎد

ﻋﻠﺖ اﻫﻤﯿﺖ

ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮدن در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم و ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ

ﻣﻨﺸﺄ

ﻫﻤﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺑﺮاﻓﺮاﺷ 6ﭘﺮﭼﻢ اﯾ9ن ،اﺳﻼم و دﯾﺎﻧﺖ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻣﺎﯾﻪ ﻋﺰت اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﮐﺸﻮر

ﻣﺒﻨﺎ

ﺗﻌﻠﻖ ﻋﺰت ﺑﻪ ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﱪ و ﻣﺆﻣﻨﺎن

رﯾﺸﻪ ﻋﺰت

آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﺮای اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﺑﺮ ﴎ اﺳﺘﻘﻼل ،ﻫﻮﯾﺖ
و آرﻣﺎنﻫﺎی ﺧﻮد

آﯾﻪ
ﮔﺬراﻧﺪن ﺟﻮاﻧﯽ در راه ﻋﻠﻢ و ﺟﻬﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و اﯾ9ن

»و bاﻟﻌﺰة و ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ و ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﯿﻦ«

ﺷﺎﻫﺪ

ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻋﺰAﻨﺪی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ آن
ﺗﻮﺳﻂ دﺷﻤﻨﺎن در دل و زﺑﺎن

اﺛﺮ

ﺑﯿﻤﻨﺎﮐﯽ دﺷﻤﻦ از ﻓﮑﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

اﻫﻤﯿﺖ

اﺛﺒﺎت آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع؛ ﴍط ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﻣﻠﺖﻫﺎ
از آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات دﻧﯿﺎی ﻣﺎدی

*

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻋﺰAﻨﺪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ داﺧﻞ ﺑﻮدﻧﺸﺎن
در زﻣﺮه ﻣﺆﻣﻨﺎن
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دﻟﯿﻞ

ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع
وﻇﯿﻔﻪ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ

ﺣﻔﻆ ﻫﻤﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮِی ﺧﻮد
ﺣﻔﻆ ﻋﺰم راﺳﺦ ﺑﺮای دﻓﺎع در ﻃﻮل ﺧﺪﻣﺖ و ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ

ﻗﺮار داﺷ 6در ﻧﻮک ﭘﯿﮑﺎن دﻓﺎع ﻣﻠﺖ ﻋﺰAﻨﺪ اﯾﺮان
ﻣﻌﻨﯽ

واردآﻣﺪن ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﺸﺖ ﭘﻮﻻدﯾﻦ
ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﮑﻨﺪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ اﺳﺘﻮار و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎوز و ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ

ﻣﺨﺎﻃﺐ

دﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺳﮓ ﻧﮕﻬﺒﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ؛ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ

ﻋﻠﺖ

ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﻧﺒﻮدن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻗﺪرتﻫﺎی ﭘﻮﺷﺎﻟِﯽ ﻣﺎدی

اﺛﺮ

ﻣﺘﻼﺷﯽ ﮐﺮدن ﻣﺘﻌﺮﺿﯿﻦ و ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آﻧﻬﺎ از درون

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺗﺪاوم ﻋﺰت ﻣﻠﯽ و اﻗﺘﺪار ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ
ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻢ

وﻇﯿﻔﻪ
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ

ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎر و ﺻﻨﻌﺖ

آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ارزشﻫﺎی واﻻی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ

ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ
ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻋﺮﺻﻪ رزم ﻧﻈﺎﻣﯽ

ﻣﺼﺪاق

ﺣﻔﻆ اﺗﺤﺎد ﻣﻠﯽ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ دلﻫﺎ ﻣﯿﺎن آﺣﺎد ﻣﻠﺖ

ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ
اﻫﻤﯿﺖ

ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه

ﻣﺨﺎﻃﺐ

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮک ﭘﯿﮑﺎن دﻓﺎع ﻣﻠﯽ

