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ﻣﺠﺎﻫﺪت و ﺗﻼش ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪي ﻣﻠﺖﻫﺎ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮی و وﻋﺪهی ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻣﺠﺎﻫﺪان راه ﺣﻖ
ﴐورت
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻫﻮﯾﺖ ﻫﺮ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪت و ﺗﻼش
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﴩی

ﻣﻌﻨﺎ

ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدن ﻣﻘﺎم ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻋﺎمل ﯾﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻨﺒﻠﯽ و ﺗﻦآﺳﺎﯾﯽ

ﺗﻼش ﻋﻠﻤﯽ
ﺗﻼش اﻗﺘﺼﺎدی
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ
ﺗﻼش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﺎون اﺟﺘامﻋﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﺎنﻓﺸﺎﻧﯽ

ﺷﺎﻫﺪ

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدن و وﻋﺪه و اﻣﮑﺎﻧﺎت دادن ﺑﻪ ﺻﺪام
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ

اﻫﻤﯿﺖ

ﻣﻬﻤﱰﯾﻦ ﺗﻼش و ﻋﺎﻣﻞ ﴎاﻓﺮاز ﺷﺪن ﻣﻠﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖﻫﺎ

ﻣﻌﻨﺎ

آﻣﺎده ﺑﻮدن اﻓﺮادی در ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﴏف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن
از ﺟﺎن و راﺣﺖ ﺧﻮد در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آرﻣﺎنﻫﺎ

ﻣﺼﺪاق

اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻦ در راه آرﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ

ﻋﻠﺖ

اﺳﺘﮑﺒﺎر ،ﻋﻨﴫ اﺻﻠﯽ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده در اداﻣﻪ ﯾﺎﻓنت  ۸ﺳﺎﻟﻪ ﺟﻨﮓ

وﯾﮋﮔﯽ ﺻﺪام

ﻋﻨﴫی ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ ﺧﺒﯿﺚ ،ﺿﺪ ﺑﴩﯾﺖ و ﺿﺪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ

ﻣﺼﺪاق

دادن ﻣﻮﺷﮏ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﺮای اداﻣﻪ دادن ﺧﺒﺎﺛﺖ ﺧﻮد در درﯾﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ دوﻟﺖ اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﺲ از ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﺮاق از ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺎمتﻪ ﯾﺎﻓنت ﺟﻨﮓ ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ رزﻣﻨﺪﮔﺎن
اﺳﻼم ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺛﺎﻣﻦاﻻمئﻪ)ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم(

ﻫﺪف

اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن
و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان

ﻣﻨﺸﺄ

روﺷﻦ ﺷﺪن راه ﻣﺠﺎﻫﺪت ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻘﻼب

ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﯾامن و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺮدم ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﻣﺎدی
ﺟﻬﺎن اﯾﺴﺘﺎد و آﻧﻬﺎ را وادار ﺑﻪ اﻋﱰاف ﺑﻪ ﻋﺠﺰ ﮐﺮد

اﻫﻤﯿﺖ

ﺷﮑﺴﺖ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ آن وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮد ﮐﻪ
منﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
اﺗﺤﺎد
اﯾامن ﺑﻪ ﺧﺪا

ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺮوزی
ﺣﺴﻦ ﻇﻦ ﺑﻪ ﺧﺪا

اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﻜﺒﺎر
در دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪن ﭼﻬﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﯾﺎ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪی ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺮوف دﻧﯿﺎ
در دورانﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ

اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺻﺪق وﻋﺪه اﻟﻬﯽ

اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻊ درﮔﯿﺮی از ﺷامل ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر
در ﻃﻮل ﻫﺸﺖ ﺳﺎل

ﮐﺎری ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه و درﺳﺖ

آﻣﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﯽ ﭼﻪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروزی و ﭼﻪ در دورهی ﺳﺎل

ارزﯾﺎﺑﯽ
ﮐﺎری ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ
ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﺧﻮزﺳﺘﺎن

ﻣﺼﺪاق

رودﺧﺎﻧﻪی ﮐﺎرون
ﻣﺼﺪاق
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ

ﺟﺎدهی اﻫﻮاز-ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ

ﺣﻔﻆ ﺧﺎﻃﺮهﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﻋﻠﺖ

وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ

ﺟﺎدهی اﻫﻮاز-آﺑﺎدان

ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺑﺮ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎﻫﺪتﻫﺎ و از ﺧﻮدﮔﺬﺷﺘﮕﯽﻫﺎ

ﺣﻔﻆ ﯾﺎد دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﺗﻼش ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﺗﻼش دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﻧﺸﻨﺎﺧنت ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن
ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻓﺪاﮐﺎریﻫﺎی دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﻣﺼﺪاق
ﺗﻼش دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﺗﺨﻄﺌﻪ ﮐﺮدن دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در آن
ﺗﻼش دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﺗﺨﻄﺌﻪ ﮐﺮدن
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( در دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

ﻧﻘﻄﻪﻣﻘﺎﺑﻞ

ﺗﻼش دﺷﻤﻦ ﺑﺮای ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪن دﻓﺎع ﻣﻘﺪس

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﺰرگ و ﺳﺎزﻧﺪه
در ﻫﺮ ذره و ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای از ﺣﻮادث دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
دﻟﯿﻞ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺸﺪﻧﯽ ﺑﻮدن
ﻫﺮ ذره و ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪی ﺣﻮادث دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺮای ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
راه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮدن ﺣﺮﮐﺖ راﻫﯿﺎن ﻧﻮر

