ظن اًقالب اسالهى در ديدار داًشآهوزاى در آستاًه  13آباى
هروری بر بیاًات رهبر هع ّ
13۸۹/۸/12
تصىیث كانىن معافیت مأمىران آمزیکایی اس دضتگاههای كضائی ایزان
در مجلظ شىرای ملی و ضنای آن روس

مظهز

تصىیث كانىن کاپیتىالضیىن
و فزیاد رضای امام)ره( ملاةل آن در ضال 1343

علت تعدی

ارةاب و رعیتی ةىدن راةطه ةا کشىرهای جهان ضىم،
اس نظز خىد آمزیکاییها

مزور وكایع

اطالع امام )ره( اس ماجزا و فزیاد در ملاةل آن در جمع طالب و مزدم كم،
كتل اس ضیشده آةان
دضتگیزی امام )ره( و انتلال ةه تهزان
تتعید امام )ره( ةه تزکیه

هدف

روح تعدی اضتکتار در ملاةل ملتها ،و ایطتادگی امام)ره( و مزدم

تذکز

تأمین منافع آمزیکا
تحلیز ملتها
پنهان ةىدن پنجهی چدنی سیز دضتکش مخملی،
ةا وجىد حزفهای چزب و نزم رؤضای جمهىر آمزیکا ةعد اس پیزوسی انلالب

ةزخاضته اس حظ دین

سیسده آباى؛ ًوادی برای هعاًی فراواى

ویژگی ایطتادگی
امام)ره(

ةزخاضته اس حظ پاکیشهی مطلامنی و ملی
متکی ةه حامیت عمىمی مزدم
هدف حضىر

مظهز

حضىر جىانان در میدان و کشتار آنان تىضط جالدان مشدور امزیکا در ضال 57

مصداق امزوس

جشو پیشلدمتزین گزوههای اجتامعی ةىدن دانشآمىسان دةیزضتانی در کنار دانشجىیان

مإید

پیرشو ةىدن دانشآمىسان دةیزضتانی در دفاع ملدص

مظهز

تطخیز النهی جاضىضی در ضال  58تىضط جىانها

نتیجه نهایی

شکطت و ناکامی

اهمیت
مىارد

احطاص مطئىلیت ،تعهد و حضىر نطل جىان در میدان

انعکاص فزیاِد  14ضال كتل امام)ره(
منایش طزاوت و نشاط حزکت آغاس شده تىضط امام در ضال  42و 43

روحیهی انلالةی

علت

شجاعت وجطارت نطل جىان انلالةی
در ملاةل هیمنه و چهزهی ةشک کزدهی آمزیکا

نتیجه

ملاةله ةا این مفاهیم تىضط جمع محدودی که پارضال علیه  13آةان
شعار دادند تا شاید این مناضتت ةشرگ را ةه لجن ةکشند

وضعیت
مىجىد

حزکت رسیع ملت ةه ضمت كلهها ،ةه اعرتاف دوضت و دشمن

اهمیت

انجام نگزفنت این حزکت در صىرت نتىد جىانان

احطاص مطئىلیت ناشی اس روشنةینی و ةصیزت

هدف

تحلم آرمانهای الهی و اضالمی در جامعه

اهمیت

آن روس هیمنه و اعتتار دولت آمزیکا چندین ةزاةز امزوس ةىد

نتیجه

تشلشل كدرت آمزیکا در دنیا

سنده کزدن هیمنهی آمزیکایی
اهداف

پزده کشیدن ةز روی ضلطهطلتی آمزیکا
سیز ضإال ةزدن حزکت عظیم ملت ایزان در ملاةل آن ظلم ةشرگ

قرار داشتي جواًاى در خط هقدم حرکت هلت به سوت قلهها

تذکز

نتاید ضادهاندیشی کزد؛ راه ما ةلند مدت اضت

انجام خدمت و کاهای عمزانی در رستارس کشىر
ةینیاسی کشىر در انجام کارهای پیچیده

دلیل

پیرشفتهای چشمگیز در سمینهی علمی ،فناوری ،ضیاضی و خدمات گىناگىن

شاهد

وجىد نیزوی انطانی ةا اضتعداد و رسشار
وجىد مدیزان دلطىس و کارآمد

السم ةىدن مدیزان کارآمد و مجزب
تذکز

تکیه ةز روی جىانان ةه معنی ةی احرتامی ةه افزاد ةا تجزةه و مىضفید کزده نیطت

میدانهای اكتصادی و علمی
اةعاد

كزار داشنت تىطئهای ةشرگ در پشت فتنهی ضال 88

میدانهای ضیاضی

مصداق

مهار فتنهی ضال 88

اهمیت

وظیفهی
جىانان

حضىر در صحنه

پیشةینی ما

انشاء ه
َّللا جىانان كلهها را خىاهند ديد و ةزاي ملت افتخار خىاهند آفزيد

السمه

فزصت

كىیرت اس همیشه ةىدن جمهىری اضالمی
و ضعیفتز اس همیشه ةىدن دشمن

وظیفهما

رضورت تىجه ةه کمین همیشگی دشمن

كصد عجیث و غزیث دشمن ةزای تطخیز ایزان
تىجه ةه ادامه داشنت حزکت ةه ضمت كلهها و متام نشدنی ةىدن آن
رضورت عادت ملت ةه حزکت ةه ضمت کامل

راهنام:
محىر ةیانات
سیزمجمىعه

