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ی خدا به مؤمنان و مجاهدان راه حقعوامل معنوی و وعده

رضورت
وابسته بودن هویت هر ملت به مجاهدت و تالش

بر اساس قوانین عادی جوامع برشی

بيانات در يادمان شهداي شرق كارون
1393/01/06

های عامل یا در تاریخ پیدا نکردن مقام شایسته توسط ملتی در میان ملت
آساییبه وسیله تنبلی و تن معنا

تالش علمی 

تالش به معنای تعاون اجتامعی میان افراد جامعه

فشانیآمادگی برای جان

تالش اقتصادی

هاعرصه

هامهمرتین تالش و عامل رسافراز شدن ملت در میان ملت اهمیت

آماده بودن افرادی در میان جامعه برای رصف نظر کردن
هااز جان و راحت خود در راه رسیدن به آرمان  معنا

های بلندایستادگی ملت ایران در مقابل دشمن در راه آرمان روشن شدن راه مجاهدت برای ملت ایران توسط انقالبمصداق منشأ
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تشویق کردن و وعده و امکانات دادن به صدام 
توسط عوامل پشت پرده استکبار جهانی شاهد

حفظ یاد دوران دفاع مقدسوظیفه ما

عنرصی به قدر کافی خبیث، ضد برشیت و ضد انسانیت ویژگی صدام

ایجاد احساس ناتوانی در نظام اسالمی در  مقابله با دشمنان هدف
ای ضعیف و ناتوانو معرفی نظام اسالمی به عنوان مجموعه

اهمیت

نظام اسالمی با اتکا به ایامن و عواطف مردم مقابل قدرتهای مادی نقطه مقابل
جهان ایستاد و آنها را وادار به اعرتاف به عجز کرد

شکست یک ملت آن وقتی است که معتقد شود که 
منیتواند کاری انجام دهد

تالش دشمن برای فراموش شدن دفاع مقدس مقابلنقطه

مصداق

ی سالآمدن به مناطق جنگی چه در تعطیالت نوروزی و چه در دوره

های مناطق عملیاتیحفظ خاطره

کاری پسندیده و درست
ارزیابی

کاری عاقالنه از جانب یک ملت

ی کارونرودخانه

آبادان- ی اهوازجاده

های خوزستانبیابان

خرمشهر- ی اهوازجاده

مصداق
مناطق عملیاتی

شاهد بودن مناطق عملیاتی 
هاها و از خودگذشتگیبر برترین مجاهدت علت

تالش دشمن برای نشناخنت یا فراموش کردن
های دفاع مقدسنقش آفرینان فداکاری 

تالش دشمن برای تخطئه کردن دوران دفاع مقدس و عوامل مؤثر در آن

های دفاع مقدستالش برای فراموش کردن فداکاری

تالش دشمن برای تخطئه کردن
در دوران دفاع مقدس)  ره( مسیر معین شده توسط امام خمینی 

مصداق

تأثیرات بزرگ و سازنده
ای از حوادث دفاع مقدسدر هر ذره و هر نقطه 

دلیل
فراموش نشدنی بودن 

ی حوادث دفاع مقدس برای ملت ایرانهر ذره و هر نقطه

مصداق

دادن موشک به عراق برای ادامه دادن خباثت خود در دریا
توسط یک دولت اروپایی پس از عقب نشینی عراق از خوزستان 

درپی رزمندگان جلوگیری از خامته یافنت جنگ پس از عملیات های پی
) علیه السالم( االمئهاسالم بعد از عملیات ثامن

ساله جنگ  ۸استکبار، عنرص اصلی پشت پرده در ادامه یافنت  علت

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

اهمیت

های بزرگ و معروف دنیا ی جنگطول کشیدن چهار یا پنج یا شش ساله
های نزدیک به مادر دوران

مغتنم شمردن حرکت راهیان نورراه مقابله

عوامل پیروزی

اتحاد

ایامن به خدا

حسن ظن به خدا

اعتقاد به صدق وعده الهی


