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رحمن الرحیملبسم هللا ا  
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رت و فرهنگ رضویزیا 

 کلید واژها

تحریف، امر جدی و 

خطر بزرگی است و 

دست تحریف وجود 

.دارد  

کار بزرگ امام این بود 

که از اول، دشمن اصلی 

 را شناخت
دفاع مقدس یکی از 

عقالنی ترین حوادث ملت 

.ایران بود  

دفاع مقدس سرمایه های 

 انسانی ما را ارتقا داد

تکریم و تجلیل از 

پیشکسوتان و رزمندگان 

دفاع مقدس  وظیفه 

حتمیِ ملی و توصیه 

 مؤکد اسالم

تنها   صدام جاه طلب

ابزاری در دست 

قدرت های بزرگ به ویژه 

 آمریکا 

پیروزی درخشان و 

روشن ملت ایران در 

 جنگ تحمیلی

شکل گرفتن یک مدل 

جدید از حضور مردمی 

و بروز استعدادها در 

 دفاع مقدس

نقش آفرینی مردم و 

گروههای مختلف در 

 پشت جبهه

بروز عالی ترین فضایل 

اخالقی و معنوی و تعالی 

روحی در میان 

 رزمندگان 

سرمایه سازی دفاع 

 مقدس برای کشور
روحیه خودباوری و 

حرکت به سمت 

نوآوری های فنی و 

 علمی

جرأت انجام کارهای 

به ظاهر نشدنی و ارتقای 

 سرمایه انسانی کشور 

آشنایی بیشتر ملت ایران 

با ذات و واقعیت تمدن 

 غرب

بروز توانایی ها و 

ظرفیت های ملت ایران 

 برای جهانیان

دفاع مقدس برای ملت ایران 

برکات، بشارت ها، پیشرفت ها 

  و طراوت هایی به ارمغان

 آورد

ادبیات جهاد در قرآن 

بشارت آمیز و در نفی 

 ترس و اندوه 

کارهای انجام شده در 

با  سخصوص دفاع مقد

 ارزش اما کم 

ادبیات دفاع مقدس  

سرچشمه ای جوشان 

 تشبیه 

مدافعان حرم را 

نمونه ای درخشان از 

تداوم برکات دفاع 

 مقدس

 کرونا را دست کم نگیرید

تقدیر از تالشهای 

فداکارانه و دائمی کادر 

درمان و مسئوالن در 

 مقابله با کرونا

ملت ایران عاشق امام 

حسین و زیارت اربعین 

 هستند

اظهار ارادت باید از 

 منازل انجام شود 
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تکریم و تجلیل از 

پیشکسوتان و 

رزمندگان دفاع  

 مقدس 

 وظیفه حتمیِ ملی 

 توصیه مؤکد اسالم 

درک عظمت کار این 

عزیزان و هم رزمان 

 شهیدشان 

باید عظمت میدان دفاع 

مقدس و چرایی و 

چگونگی این قطعه مهم 

از تاریخ ایران را به 

 .خوبی درک و فهم کرد
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طرف های 

اصلی نبرد با 

 ملت ایران

آمریکای 

ضربه خورده از 

 انقالب اسالمی

قدرت های نگران 

از ظهور یک هویت 

  -جدید اسالمی

 ایرانی در منطقه

ناتو و کشورهای 

اروپای غربی و 

 شرقی
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علل تشجیع 

 صدام به حمله

 تحریک دشمنان

 اوضاع داخلی ایران 

وضع نامناسب ارتش 

از لحاظ امکانات و 

فرماندهی در سال 

 آغاز جنگ

و    نوپدید بودن سپاه

کمبود شدید امکانات 

 دفاعی
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  حضرت قشن

امام در دفاع 

 مقدس

امام از همان آغاز، 

ابعاد و حجم واقعی 

 کارزار را شناخت 

آوردن ملت به صحنه 

دفاع مقدس تشخیص 

حیاتی امام راحل 

 عظیم الشأن 

شخصیت  بی نظیر، نفوذ 

معنوی، صداقت و 

معصومیت در بیان 

حقایق و واقعیات و نگاه 

 تیزبین 

امام با قاطعیتی  

فوق العاده و بی نظیر، 

فرمان می داد و کارها  

درا به پیش می بر  

موضع گیری های 

هوشمندانه به اقتضای 

 شرایط مختلف جنگ 

دادن روحیه به ملت و 

تحقیر دشمن در هنگام 

 الزم

جلوگیری از آفت 

 مخرّب غرور 

دلگرمی دادن و تفقد 

رزمندگان در مواقع 

 مورد نیاز 
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واقعیات 

 دفاع مقدس

پیروزی درخشان و 

روشن ملت ایران در  

 جنگ تحمیلی
این دفاع پیروزمندانه،  

بخشی از هویت ملی 

 ایران است

عقالنی ترین و  

مدبرانه ترین حرکات  

 ملت ایران

شکل گرفتن یک مدل  

جدید از حضور مردمی  

و بروز استعدادها در  

سدفاع مقد  

بروز عالی ترین فضایل  

اخالقی و معنوی و تعالی  

روحی در میان  

 رزمندگان 

سرمایه سازی دفاع  

 مقدس برای کشور

و « روحیه خودباوری

حرکت به سمت  »

نوآوری های فنی و  

 علمی

جرأت انجام کارهای  

به ظاهر نشدنی و ارتقای  

 سرمایه انسانی کشور 

آشنایی بیشتر ملت ایران  

با ذات و واقعیت تمدن  

 غرب

بروز توانایی ها و  

ظرفیت های ملت ایران  

 برای جهانیان

دفاع مقدس تابلویی  

عظیم و درخشان در  

 پیش روی ملت ایران 
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هدف دشمن از 

به راه انداختن 

 جنگ

ساقط کردن 

 نظام اسالمی

سلطه مجدد بر 

 ایران 
 تجزیه کشور 
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حضور 

 مردمی

مدل بی نظیر و بی سابقه 

 در جهان 

هر فردی اعم از حضور

ساله تا پیرمرد   ۱۴رزمنده 

ساله  ۷۰  

استعدادهای مهمی ظهور  

 می یافت 

جوان روستایی از کرمان  

تبدیل به حاج قاسم  

دسلیمانی ش  

یک افسر جوان تبدیل به  

فرمانده ای مجرب و توانا  

همچون شهید صیاد 

 شیرازی و شهید بابایی شد

از یک روزنامه نگار  

داوطلب در کوران حوادث  

جبهه، نابغه اطالعاتی مثل  

 .شهید باقری ساخته شد
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هنگ رضویزیارت و فر 

نقش آفرینی مردم 

و گروههای مختلف 

 در پشت جبهه

 کمک های مالی مردمی

 آذوقه رسانی به جبهه ها

 رسیدگی به مجروحان

، بدرقه و تشییع باشکوه 

اشهیدان در شهره  

حمایت های فرهنگی 

تبلیغاتی و مقابله با 

 عملیات روانی دشمن

پذیرایی و اسکان جنگ 

 زدگان در شهرها

مقاومت مردم در 

شهرهایی که آماج 

حمالت موشکی رژیم 

 بعث بودند
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کتاب قطور  

 دفاع مقدس

شرح حال هایی که 

از برخی رزمندگان 

 نوشته شده

 وصیت نامه شهدا

 فضایل اخالقی 

اسحرخیزی ه  عبادت های عارفانه 

بی اعتنایی به 

زیورهای دنیوی و 

 رفتارها 

حاالت مادران در 

اعزام جوانان خود  

 به جبهه 
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سرمایه سازی  

دفاع مقدس  

 برای کشور

 امنیت

 روحیه خودباوری

حرکت به سمت 

نوآوری های فنی و 

 علمی

جرأت انجام 

کارهای به ظاهر 

ینشدن  

ارتقای سرمایه  

 انسانی کشور 

آشنایی بیشتر ملت 

ایران با ذات و 

 واقعیت تمدن غرب

بروز توانایی ها و »

ظرفیت های ملت 

ایران برای 

 جهانیان
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ادبیات دفاع 

 مقدس 

سرچشمه ای  

 جوشان 

تولید متون فاخر  

 ادبی

لزوم  

شخصیت پردازی از 

شهیدان و 

 رزمندگان جنگ 

 خلق آثار هنری 
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تداوم برکات 

 دفاع مقدس 

مدافعان حرم  

نمونه ای 

 درخشان 

استمرار روحیه  

جهاد در نسل  

 جدید 

حضور همزمان  

رزمندگانی از 

  فملیت های مختل
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تقدیر از تالشهای 

فداکارانه و دائمی  

کادر درمان و مسئوالن 

 در مقابله با کرونا

 ۱۷۰تا  ۱۵۰فوت روزانه 

نفر از هموطنان در اثر 

 کرونا 

عالج این واقعه 

تأسف بار به دست خود 

 مردم 

 رعایت اصول بهداشتی 

فاصله گذاری، استفاده 

 از ماسک و شستن

 .دستها
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مسئله 

 اربعین 

ملت ایران عاشق امام حسین 

 و زیارت اربعین هستند 

قضیه راهپیمایی اربعین  

صرفاً متوقف به صالحدید 

مسئوالن ستاد ملی مقابله با 

 کرونا است 

 همه باید تابع وتسلیم باشند
اظهار ارادت باید از منازل 

دانجام شو  

در روز اربعین چند زیارت 

وارد است و مردم می توانند 

با خواندن آنها، به پیشگاه 

( ع)حضرت سیدالشهداء

 شکوه کنند


