


 فصل ّیجذّن

 بازدیذ از باؽ هَزُ ّا ٍ هٌاطق ػولیاتی دفاع هقذس•



 باؽ هَزُ استاى ّوذاى

























 تصاٍیری از هَزُ دفاع هقذس کرهاًشاُ















 ٍسائل شخصی بِ جا هاًذُ از شْیذ



تصاٍیری از فضای بیرًٍی باؽ هَزُ دفاع هقذس تْراى 
 جٌب پارک طالقاًی در بسرگراُ شْیذ حقاًی













تصاٍیری از آهادُ سازی باؽ هَزُ هازًذراى  
 (یادمان فاو ) در هسیر رٍدخاًِ تجي 















 تصاٍیری از راّیاى ًَر





















 بازدیذ ٍابستگاى ًظاهی خارجی از جبِْ ّا  







 وًشتٍ َای داوشجًیاندل 
خیلی َا بزایم دست تکان 

دادوذ يلی کم بًدوذ 
 دستاوی

 !کٍ تکاوم دادوذ  
بٍ حزمت تاثیزی کٍ بز 

 فزسوذان سزسمیىت داشتی 
 ي داری  

 ريست مبارک 
 خداپرست ، دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی

 1391اردیبهشت  12واحد تهران مرکسی



 سًال
 آیا ایه َمٍ حماسٍ را بٍ راحتی می تًان کىار گذاشت ؟•

بٍ وظز شما ، کشًرَای مختلف ، چگًوٍ اس رسمىذگان •
خًد قذرداوی کزدٌ ي یاد حماسٍ َای آوان را حفظ ي 

 بٍ وسل َای بعذی مىتقل می کىىذ ؟
لطفا بٍ باغ مًسٌ عظیم جىگ در کشًر ريسیٍ در مستىذ •

 !!!پیًست  مزاجعٍ بفزمائیذ 
در تُزان ي شُزستان َا َم باغ مًسٌ َای دفاع مقذس •

 . در حال احذاث می باشذ 



 بباليم

 :ّشت سال دفاع هقدس•
حفظ ًظام ٍ سرزهیي هقدس جوَْری اسالهی در هقابل •

 تواهی استکبار شرق ٍ غرب
تَسعِ اقتدار هلی در حَزُ ّای سیاسی ، اقتصادی ،  •

 فرٌّگی ٍ ًظاهی
استقالل ٍ آزادی هردم شریف ٍ گراًقدر جوَْری   •

 : اسالهی ایراى کِ بِ فرهَدُ هقام هعظن رّبری 
 ها ّر چِ دارین از حوایت ّای هردهی است

 !(به شرط فهم انتظار)•



 :ًظاهی • تفسير انتظار

 شکل گیری هقاٍهت هردهی–

خَدکفائی ٍ خَد اتکائی    –

 ًیرٍّای هسلح

 تحَل در صٌایغ دفاػی کشَر–

 تکاهل سازهاى رزم ارتش ٍ سپاُ–

تبلَر اًذیشِ ّای دفاػی  اهام  –

 (رُ)خویٌی 

 .ا.ا.تثبیت اقتذار ج–

اخراج ارتش بؼثی از سرزهیي  –

 هقذس اسالهی



 :باسپاس فراوان از 
 شهید سرلشکر شهید دکتر  

 حاج احمد سوداگر
وکلیه فرماودهان هشت سال 

دفاع مقدس و سایر 
عسیساوی که در تدویه ایه 

ووشتار تصویری ، پژوهشگاه  
علوم و معارف دفاع مقدس  

 .را یاری ومودود
 

 :لطفا با ما در تماس باشید

Info@dsrc.ir 

www.dsrc.ir 

 



 خدا نگهدار

 

 موفق و عاقبت بخير باشيد


