مرير سریع
بیاوات در داوشگاٌ افسرى ي تربیت پاسداری امام حسیه علیٍالسالم ۳3۵۹/۰3/۰3

مًضًعات اصلی

ريز سًّم خرداد ي
آزادی خرّمشُر

جمالت طالیی



سٍص ػَّم خشداد ّن اص سٍصّبی فشاهَؽؿذًی ًیؼتً ...وبد پیشٍصی حك ثش ثبطل ٍ ًوبد لذست الْی اػت.



هي تَصیِ هیکٌن ایي کتبثْبیی کِ دسثبسُ ی جضئیّبت ؾولیّبت «الی ثیت الومذّع» ّؼت کِ ثِ فتح خشّهـْش هٌتْی ؿدذ ّوچٌدیي ثمیّدِ ی ؾولیّدبت -
«فتحالوجیي» ٍ دیگش ؾولیّبت -سا ّوِ ثخَاًٌذ؛ ثخَاًٌذ ٍ ثجیٌٌذ چِ اتّفبلی افتبدُ.



[اهبم (سُ)] فشهَد خشّهـْش سا خذا آصاد کشد! ایي هْن اػت .هؿٌبی ایي آى اػت کِ اگش ؿوب هجبّذت کشدیذ لذست خذا هی آیذ پـدت ؿدوب ...ثدب ایدي
هٌطك ّوِی دًیبی هؼخّشِ اػتکجبس سا ّن خذا هیتَاًذ آصاد کٌذ.



پیشىُاد برای
مطالعٍ بیشتر
بیاًات در دیدار
جوعی از
ایثارگراى ٍ
خاًَادُّای
شْدا

لذست خذا پـت ػش آدهْبی تٌجل ًوی آیذ؛ پـت ػش هلّتْبیی کِ حبضش ًیؼتٌذ فذاکبسی کٌٌذ ًوی آیذ .لذست خذا پـت ػش آى کؼدبًی هدی آیدذ کدِ

4637/36/36

ٍاسد هیذاى هیـًَذ حشکت هیکٌٌذ تالؽ هیکٌٌذ.


هؿٌبی جٌگ ًبهتمبسى ایي اػت کِ دٍ طشفِ جٌگ اص هٌبثؽ هختلفالحبلی ثب َّیّتْبی هختلف ثشخَسداسًذ؛ ایي جٌگ ًبهتمبسى اػدت ...هدب ثدب اػدتکجبس
جْبًی دس حبل جٌگ ًبهتمبسًین.


«جُاد کبیر» در
میدان
جىگ وامتقارن
با استکبار

دس جٌگ ًبهتمبسى اسادُ ّب ّؼتٌذ کِ ثب ّن هیجٌگٌذ؛ ّش اسادُ ای غلجِ پیذا کشد پیدشٍص خَاّدذ ؿدذً ...گزاسیدذ اسادُ تدبى ػؼدت ثـدَد ...ایدي اسادُ ی
هؼتحکن سا ًگِ داسیذ؛ ایي ضبهي پیشٍصی اػت.



اهشٍص ثشای کـَس هب جٌگ ًػبهیِ ػٌّتی ٍ هتؿبسف احتوبل ثؼیبس ثؼیبس ضؿیفی اػت لکي جْبد ثبلی اػت.



دس ثیي جْبدّب جْبدی ّؼت کِ خذای هتؿبل دس لشآى آى سا «جْبد کجیش» ًبم ًْبدُ« ...جْبد کجیش» یؿٌی چدِ یؿٌدی اطبؾدت ًکدشدى اص دؿدوي اص



اعضای
اًجويّای
اسالهی

کبفش؛ اص خصوی کِ دس هیذاى هجبسصُی ثب تَ لشاس گشفتِ اطبؾت ًکي.

داًشآهَزاى

اگش جوَْسی اػالهی حبضش ثَد تجؿیّت اػتکجبس سا لجَل ثکٌذ ثب هَؿکؾ ّن هیؼبختٌذ ثب اًشطی ّؼتِ ای ٍ اًَاؼ ٍ الؼبم چیضّبیی کِ دس ایي صهیٌدِ

4638/35/34

ٍجَد داسد هیؼبختٌذ ٍ اػن حمَق ثـش سا ّن اصالً ًویآٍسدًذ.


در دیدار

حفع َّیّت اًمالثی ٍ اػالهی ثشای ًػبم جوَْسی اػالهی ٍ ثشای هلّت ایشاى؛ ایي آىچیضی اػت کِ دؿوي اص آى ثـذّت ؿبکی اػت.
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جَاًْبی ؾضیض! ثچِ ّبی ؾضیض هي! فشدا هبل ؿوب اػت آیٌذُ هبلِ ؿوب اػت؛ ؿوب ّؼتیذ کِ ثبیذ ایي تبسیخ سا ثب ؾضّتؾ هحفَظ ًگِ داسیذ؛ ؿوب ّؼدتیذ
کِ ایي ثبسِ هؼئَلیّت سا ثشدٍؽ داسیذ؛ خشّهـْشّب دس پیؾ اػت؛ ًِ دس هیذاى جٌگ ًػبهی [ثلکِ] دس یک هیذاًی کِ اص جٌگ ًػبهی ػختتش اػت.



ثذسٍـ هیگَیٌذ «اًمالثیَّى هیگَیٌذ ثب دًیب لطؽ ساثطِ کٌیذ»؛ ًِ هب لبئل ثِ لطؽ ساثطِ ی ثب دًیب ًیؼتین لبئل ثِ حصبس کـیذى دٍُس کـَس ّن ًیؼتین؛
سفتٍآهذ ثکٌٌذ ساثطِ داؿتِ ثبؿٌذ هجبدلِ ثکٌٌذ دادٍػتذ ثکٌٌذ اهّب َّیّت ٍ ؿخصیّت اصلی خَدؿبى سا اص یبد ًجشًذ.



اگش جَاى ایشاًی ثِ ؿکل آهشیکبپؼٌذ ٍ اػتکجبسپؼٌذ سؿذ کشد آهشیکب دیگش ثشای پیبدُ کشدى ًمـِ ّدبی خدَد دس ایدشاى خشجدی ٍ ّضیٌدِ ای ًخَاّدذ
داؿت؛ ایي جَاى خَدؽ هثل ًَکش ثیجیشٍُهَاجت ثشای آًْب کبس خَاّذ کشد.



هـکل اػتکجبس ایي اػت کِ ثیـتش ثِ غبّش ثِ سًگٍلؿبة غبّشی ًگبُ هیکٌذ ثبطي سا ًویتَاًذ ثجیٌذ .التذاسؽ ّن غبّشی ٍ التذاس ثش جؼوْب اػت.

در دیدار



ػپبُ پبػذاساى پبػذاس اًمالة اػت .الجتِّ جٌجِ ی ًػبهی دس ػپبُ پبػذاساى اًمالة اػالهی هطلمبً ًجبیذ تضؿیف ثـَد ...اهّب فمط ایدي ًیؼدتٍ .غیفدِ ی

اعضای

تجییي اهشٍص ثش دٍؽ ّوِ اػت؛ اص جولِ ثش دٍؽ ؿوب.

يظایف ما در عرصٍ
«جُاد کبیر»

اًجويّای



اهشٍص ایي جْبد کجیش ثِ هیضاى صیبدی هتَلّف ثِ تجییي اػت؛ تجییي ثیبى کدشدى سٍؿدٌگشی؛ اهدشٍص سٍؿدٌگشی الصم اػدت .ػدؿی کٌیدذ رٌّْدب سا ثدب
ؾوكیبثی ثِ اؾوبق حمبیك ٍ هؼبئل ثشػبًیذ.



ؿؿبسّبی اًمالة سا ثبیذ حفع کشد؛ ایي یکی اص ّذفْب اػت .یکی اص ثخـْبی ثضسگ ایي جْبد ؾػین ؾجبست اػت اص حفع ؿؿبسّبی اًمالة.



ػؿی کٌیذ دس هؼبئل تؿوّك کٌیذ؛ ٍلتی ؾوكیبثی کشدیذ ایي ایوبىِ هؼتمش ثب ّیچ ًیشٍیی اص ؿوب جذا ًخَاّذ ؿذ.



تجشثِّبی هتشاکن اًمالة سا ایي تجشثِّبی اًجَُ ایي  ۷۳ػبل سا تذٍیي کٌیذ؛ ایي یک کبس ؾلوی اػت یک پظٍّؾ ؾلوی  -تبسیخی اػت.



ثٌذُ هیجیٌن گبّی اٍلبت یک جوبؾتی یک افشادی جَاًْبی احتوبالً صبلح ٍ هؤهٌی ثب یک کؼی هخبلفٌذ یب ثدب یدک جلؼدِ ای هخبلفٌدذ ثٌدب هیکٌٌدذ
ّیبَّ کشدى ٍ جٌجبل کشدى ٍ ؿؿبس دادى؛ ثٌذُ ثب ایي کبسّب هَافك ًیؼتن .ایي ّیچ فبیذُای ًذاسد.



ّوِی آًچِ تَاًبییّبی هب سَػب ثشای اًجبم آى اػت هتَلّف ثِ ایي اػت کِ ثِ خذای هتؿبل تضشّؼ ٍ تَجِّ کٌین تَػّالتوبى سا ثب خذا افضایؾ ثذّین.



جَاًْبی ؾضیض اًُغتبى سا ثب لشآى حفع کٌیذ ...ثِ ًوبص تَجِّ کٌیذ ًوبص خَة ًوبص ثب تَجِّ ًوبص ثب احؼبع حضَس دس همبثل پشٍسدگبس.
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اسالهی
داًشآهَزاى
4638/35/34
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جسئیات تکمیلی

ابسارَای دشمهِ مستکبر برای بٍ تبعیّت کشاودن جمًُری اسالمی

امکاوات وظام اسالمی در جىگِ وامتقارن با استکبار
 -4تَکّل

ً -4فَذ دادى فرٌّگ خَد

 -5اعتواد بِ خدا

 -5فشار التصادی

 -6اعتواد بِ پیرٍزی ًْایی

 -6اًَاع ٍ السام تالشْای سیاسی

 -7اعتواد بِ لدرت اًساى ٍ لدرت ارادُی اًساىِ هؤهي

 -7گسترُی عظین تبلیغات
 -8عَاهلِ خائي در اختیار

يظایفِ بسرگ ما در عرصٍ «جُاد کبیر»
 -4تبییي ،رٍشٌگری ٍ رساًدى ذٌّْا بِ اعواقِ حمایك ٍ هسائل
 -5حفظِ شعارّای اًمالب با تعوّك ٍ ژرفًگری در آًْا عالٍُ بر بُعد احساسات ٍ عَاطف
 -6کادرسازی
 -7تدٍیي تجربِّای هتراکن اًمالب با کارِ علوی
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