مرور سریع
بيانات در یادمان شهدای شرق کارون
۰۱۳۱/۶۰/۶۰

جمالت طالیی

موضوعات اصلی



ایستادگی ملت




در دفاع مقدس خداى متعال دست قدرت خود را نشا داد و دها دشمنا جمهورى اسالمى را با مشت پوالدين سنّت الهى خُرد كرد و بينى آنهاا را
به خاك ماليد.

زنده نگه داشتن
یاد دوران دفاع
مقدس

نظا اسالمى ،چو متّكى به ايمانهاى مرد است ،در مقابل همه ى قدرتهاى مادّى جها  ،هم ميتواند از خود دفاع كناد ،هام ميتواناد طار مقابال را
وادار به اعترا به عجز كند.



شكست يك ملّت آ وقتى اتّفاق مىافتد كه معتقد بشود كه نميتواند كارى انجا بدهد؛ اين اوّلِ شكست هر ملّتى است.



نگذاريد ياد دورا دفاع مقدّس از يادها برود .آمد به اين مناطق جنگى بسيار كار پسنديده ،درست و عاقالنهاى است كه ملّت ايرا ميكند.



در هر كدا از اين مناطق ،قضايايى اتّفاق افتاده است كه يكى از اين قضايا در ميا هر كشورى اتّفاق بيفتد ،كافى است براى اينكه در تااري ،،آ ملّات
را سر بلند كند.



مطالعه بيشتر

هر جامعه اى عزّتش ،قدرتش ،آبرو و هويّتش بستگى دارد به مجاهدت .با تنبلى و تن آسايى ،هيچ ملّتى نميتواند مقاا شايساته اى را در مياا ملّتهااى
عالم پيدا كند.
بيانات در ديدار
در رأس همهى اين تالشها ،آمادگى براى جا فشانى است كه يك ملّت را در ميا ملّتها سرافراز ميكند.
جمعى از
دفاع مقدّس ما ،داستا ايستادگى ملّت ايرا و ايستادگى جوانا ما در مقابل خباثتها و دشمنىهاى كفر و استكبار جهانى است.



پيشنهاد برای

رزمندگان و
فرماندهان دفاع
مقدس
۵۸۳۱/۷۰/۹۲

بيانات در
فتحالمبين



بعضى ميخواهند آ دورا را ،آ آدمها را تخطئه كنند براى اينكه ميدانند كه هر ذرّه اى و هر نقطه اى از اين حوادث ،براى ملّت ايرا فراموش نشدنى
است و تأثيرات بزرگِ سازندهاى دارد.
اين حركت راهيا نور را مغتنم بشمريد؛ از شما برادرا و خواهرا عزيزى كه از راههاى دور به اين نقطه آمديد تقدير و تشكّر ميكنم.

۵۸۳۲/۷۵/۵۵



اميدوار ا شاءاهلل همهى شما مأجور باشيد و با دست پُر و همراه با تجربهآموزى و بصيرت و همراه با انوار معنوى الهى ا شاءاهلل از ايان منطقاه جادا
بشويد.
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مجاهدت
در راه
آرمانها

حسن ظن
به خدا
سنت الهی

2

جزئيات تکميلی

آنچه موجب توانایی ایستادگی در مقابل دشمنان ميشود:
اتحاد
ايمان به خدا
حسن ظن به خدای متعال
اعتقاد به صدق وعده الهی

نقش استکبار جهانی در  8سال جنگ تحميلی
 -۵تشويق رژيم بعثی به ادامه کار
 -۹دادن امکانات جديد به رژيم بعثی
 -۸اميدوار کردن رژيم بعثی به برنده شدن
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