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1

هٌافغ هادی – اسصش ّای هؼٌَی

2

5آرس هاُ  – 1358اهام خویٌی

3

ایواى تِ خذا ٍ جْاد اسالهی – ٍحذت ٍیىپاسچگی – اطاػت اص ٍالیت ٍ سّثشی

4

خشهطْش – تیت الومذس

5

خیثش – تذس – هحوذ اتشاّین ّوت – حویذ تاوشی

6

جاهؼِ ّذف – سساًِ ّای جوؼی

7

ّشگاُ وطَسی تتَاًذ اص ًظش د اخلی ٍ تیي الوللی تِ ّوِ تْذیذات دس اتؼاد هختلف ًظاهی،سیاسی،فشٌّگی ،التصادی ٍ
اجتواػی تا تىیِ تش سضایت هشدم پاسخ دّذ تِ اهٌیت پایذاس سسیذُ است.

8

همام هؼظن سّثشی – ًگْثاًی اصاًمالب اسالهی ٍ دستاٍسدّای آى،جْاد دس ساُ خذا،تمَیت واهل تٌیِ دفاػی اص طشیقك
ّوىاسی تا سایش ًیشٍّای هسلح ٍّوچٌیي ووه تِ هشدم ٌّگام تشٍص حَادث غیشهتشلثِ

9

ایواى ٍ اخالظ،پیًَذ ٍ تیؼقت تقا ٍالیت،حشیقت دس ػثادت،ػقذالت خقَاّی،تلن ستیضی،ضقْادت طلثقی ،ای قاسگشی
وشیواًِ،صّذ ٍ لٌاػت ،تَاضغ ٍ صویویت،ضجاػت ٍ دالٍسی

11

تی اػتثاس اػالم وشدى لشاسداد سسوی  1975الجضایشً -مض پیواى هٌغ واستشد سالح ّای ضیویایی – ًمض پیواى هٌغ
حولِ تِ هٌاطك هسىًَی ٍ تیواسستاًْا – ًمض هفاد پیواى هشتَط تِ ضشٍست سفتاس دٍ

11

 28تیشهاُ  – 1366آتص تس فَسی تیي دٍ وطَس ٍ تاصگطت تِ هشصّای تیي الوللی  ،تؼییي ًیشٍّای ًقاتش سقاصهاى
هلل تشای ًظاست تش ػمة ًطیٌی ًیشٍّای دٍ وطَس تِ هشصّا ٍ اجشای دلیك آتص تس  ،آصادساصی اسشای دٍ وطقَس ،
تشسسی ٍ تؼییي هتجاٍص ٍ اػالم سسوی  ،ضٌاسایی خساستْای دٍ وطَس ٍ پشداخت غشاهت تِ وطَس هَسد تجاٍص

12

اػتواد تِ ًفس ٍ خَدتاٍسی،تَلذ تفىشتسیجی،پیطشفت دسصٌایغ دفاػی وطَس،وسة تجاسب ًظقاهی ،تقشٍیج فشٌّق
ای اسٍضْادتً،مص آفشیٌی هساجذ دس دفاع اص هیْي

13

ایشاى تشضٌاسایی،هؼشفی ٍ تٌثیِ هتجاٍص ٍ پشداخت غشاهت تاویذ داضت وِ هَسد لثَل صذام ٍ ساصهاًْای تیي الوللی
ًثَد – ّیچ پیطٌْاد صلح ٍ الؼی اسائِ ًطذُ تَدٍ تٌْا آتص تس اصجاًة افشاد ٍ ساصهاًْای هختلقف تَصقیِ هیطقذ –
تؼذاد ًیشٍّای تؼ ی ػشاق ٍ اهىاًاتطاى ًِ تٌْا ون ًطذُ تَد تلىِ افضایص یافتِ تَد – ًماطی اصضلوچِ،طالئیِ ٍ ...ػوال
دساضغال دضوي تَد ٍ اهىاى آصادساصی اص ساُ هزاوشُ تؼیذ تِ ًظش هیشسیذ

14

جٌ

ًشم ػثاست است اص ّشگًَِ الذام ًشم ،سٍاًی ٍ تثلیغات سساًِ ای وِ جاهؼِ ّذف سا ًطاًِ گشفتِ ٍلصقذ داسد

تذٍى استفادُ اص صٍس ٍ اجثاس اّذاف خَد سا هحمك وٌذ.
15

جٌ

ًشم دسپی تغییش َّیت ٍ ضخصیت جاهؼقِ ّقذف اسقت،آسام ٍ تقذسیجی است،الگَسقاص اسقت،پایذاس ٍ تقادٍام

است،پشتحشن ٍ جارتِ داساستّ،یجاى ساص است،آسیة هحَس است،تشدیذ آفشیي است
16

پایثٌذی تِ اسصضْای اخاللیٍ،حذت ٍ اًسجام حَل هحَس لاًَى اساسی ٍ سّثشی ًظام،اػتوادتِ ًفس ٍ تمَیت سٍحیقِ
دفاع اص اػتمادات دیٌی،ضٌاخت دضوٌاى ٍ سٍضْای تثلیغاتی آًاى،افضایص تقَاى هَاجْقِ هٌیمقی-گضیٌطقی ٍ اًتمقادی
ًسثت تِ پیام سساًِ ّا

