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 هرٍر سریع 
 ارتش افسرى ّاى داًشگاُ داًشجَیاى  آهَختگى داًش هراسن ّشتویي دیدار  در بیاًات

 22/08/1333 ایراى اسالهى جوَْرى

 

 جوالت طالیی هَضَعات اصلی
پیشٌْاد برای 

 هطالعِ بیشتر

ًیرٍّای هسلح؛ یکی 

ّای اقتدار  از پایِ

 کشَر

 عواَهی  ّابی  تَاًابیی  ًوبیشارش  هیتَاًاذ  کشاَس   ّاش  ًظابهی  اقتذاس ی پبیِ یقیٌبً. کشَسًذ آى اقتذاس یّب پبیِ اص یکی کشَسی ّش دس هسلح ًیشٍّبی ٍ 

 .ببشذ کشَس آى الوللی بیي

 دس سا آًْاب  حشکات  ٍ آًْاب  سفتبسّابی  آًْاب   سٍشاْبی  بتَاًاذ  آًابى  دس ساسخ عضم ٍ هعٌَیّت ٍ اًریضُ کِ ّستٌذ ًیشٍّبیی آى تَاًوٌذ  هسلّح ًیشٍّبی 

 .کٌذ ّذایت ٍ بذّذ جْت بذّذ  شکل هسئَلیّت یّب عشصِ

 جوْاَسی  ًظابم  دس است آٍسی سصم ی عشصِ ٍ هسئَلیت هیذاى کِ آًجبیی هیذاًذ هیریشد  جذّی سا آى هیکٌذ  حسبة هب هسلّح ًیشٍّبی سٍی بش دًیب 

 .هیرزاسًذ توبم سٌگ آًجب دس هسلّح ًیشٍّبی ایشاى  اسالهی

 در بیبًبت

 افسری داًشگبُ

 علی اهبم

 (السّالم علیِ)

19/08/1390 

استفادُ دشوٌاى  سَء

 از ابسارّای گًَاگَى

ًفَذ  هقابلِ بابرای 

 اسالم

 ًویفْوٌذ چیضی خَد گشٍّی ٍ شخصی َّسْبی جض کِ است کسبًی اص بسیبسی اختیبس دس هْلک ٍ هخشة ٍ جذیذ ابضاسّبی بب دًیب اهشٍص. 

 هتَجِ سا دًیب آى  ی جبربِ افشاصد  بشهی پشچن اسالم ٍقتی هیشَد  بلٌذ اسالم بخش آصادی ًذای ٍقتی دًیبیی چٌیي یک دس  ِ  اهاشٍص  ٍ هیکٌاذ  خاَد  با

 .است کشدُ[  چٌیي]

 هیکٌٌذ استفبدُ هوکي ابضاسّبی ی ّوِ اص سیبست  اص ًظبهیرشی  اص ٌّش  اص بکٌٌذ  بذًبم سا اسالم ایٌکِ بشای هیذٌّذ؛ ًشبى العول عکس دشوٌبى. 

 اسالم اص هشدم تشسبًذى اص است عببست هیریشد قشاس استفبدُ هَسد دًیب هعشٍف ٌّشی ششکتْبی دس کِ هْوی ٍ اسبسی کبسّبی اص یکی اهشٍص. 

 ِاًذاصًاذ  های  اًسبًْب جبى بِ هیکٌٌذ  پشتیببًی هیکٌٌذ  هسلّح هیتشاشٌذ  هیسبصًذ  اسالهی حکَهت ًبم بِ ٍ اسالم ًبم بِ سا ّبیی گشٍُ بیٌیذ هی یٌک ٍ 

 .هیتشسٌذ ًبة اسالم اص هیتشسٌذ  حقیقی اسالم اص. است اسالم پیبم ًفَر ی دٌّذُ ًشبى ایي هیکٌٌذ  ًباهي آًْب ی ٍسیلِ بِ سا کشَسّب

 بشَد شٌبختِ دًیب دس ًویخَاٌّذ دشوٌبى سا ایي است؛ ٍاهبى اهي بب ّوشاُ صًذگیِ پیبم ٍ سشبلٌذی عضّت  آسبیش  پیبم اًسبًیّت  بشای اسالم پیبم. 

 دیذار در بیبًبت

 ٍ فرهبًذّبى

 ًیرٍی کبرکٌبى

 ارتش َّایی

19/11/1392 
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 یجسئیات تکویل

 ّای ًیرٍّای هسلح تَاًوٌد ٍیژگی

 راسخ عسم ٍ هعٌَیّت ،اًگیسُبراسبس  آًْب حرکت ٍ رفتبرّب ،ٍ ّذایت رٍشْب گیری شکل -1

 برخَردار از ایوبى -2

 برخَردار از بصیرت -3

 برخَردار از عسم راسخ -4

 دشوي صفَف اًتْبی بِ بلٌذهذّت ًگبُبرخَردار از  -5

 هسئَلیّت احسبسبرخَردار از  -6

 هسلح ًیرٍّبی هسئَلیّت حقیقتِ فْنبرخَردار از  -7

 ٍّای هسلحّای رّبری بِ ًیر تَصیِ

 بخَاًیذ. خَة را درس -1

 .بگیریذ فرا بخَبی را ًظبهیگری -2

 .کٌیذ ّوراُ دیٌی هببًی ٍ اسالهی ضَابط بب را ًظبهیگری -3

 را ًظبهی سبزهبى یک هیتَاًذ کِ ًَیٌی ّبی پذیذٍُ  ًظبهی دّی سبزهبى ًظبهی، ّبی ذیذُپ -4

 .کٌیذ ابتکبر بیبٍریذ، ٍجَد بِ برسبًذ، اعتالء اٍج بِ


