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ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺳﺎل ۱۳۴۳

ﻣﺆﯾﺪ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﯿﺰده آﺑﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روز
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر در ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ

دﻟﯿﻞ

 ۱۳آﺑﺎن؛ ﺣﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر

ﻣﻮارد

ﮐﺸﺘﺎر داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺳﺎل ۱۳۵۷
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ۱۳۵۸

ﺳﺆاﻻت ﻣﻬﻢ

ﴍوع ،ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﴍاﯾﻂ ﻣﺒﺎرز ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺒﺎرزه اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭼﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟

ﻣﺆﯾﺪ

ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻧﺎم و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺄﻣﻮران آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد

راﻫﮑﺎر

ﺗﻄﻤﯿﻊ اراذل و اوﺑﺎش و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺧﻮد ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺑﺎ ﭼﻤﺪانﻫﺎی ﭘﺮ از دﻻر

ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد و ﺳﻘﻮط ﻣﺼﺪق ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ

رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق و آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﻋﺘWد ﻣﺼﺪق ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ
ﻋﻠﺖاﻫﻤﯿﺖ

ﻫﻢدﺳﺘﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﻣﺼﺪق

دﻟﯿﻞ

اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺘﮑﺒﺎری

ﻫﻤﻪ ﮐﺎرهی ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻮدﺗﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺎه ﺑﻪ اﯾﺮان

ﻣﺒﺎرزهي  60ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻠﺖ اﻳﺮان ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﺘﻜﺒﺎري آﻣﺮﻳﻜﺎ

ﻋﺎﻣﻞ

ﻗﯿﺎم  ۱۵ﺧﺮداد ۱۳۴۲
ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻣﻘﺎﻃﻊ

ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪ از  ۲۵ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر

ﻓﺸﺎر ده ﺳﺎﻟﻪ رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان و ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺳﺎل ۱۳۴۲
ﭘﯿﺸﱪد ﻇﺎﻫﺮی اﺳﺘﮑﺒﺎر و ﻟﮑﻦ ﻣﻐﻠﻮب ﻧﺸﺪن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

ﻣﺎﻧﻊ

ﺣﻀﻮر و ﺣWﯾﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی

fﺮه

ﴎﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی و ﺧﺒﯿﺚ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻋﺎﻣﻞ

اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻫﻤﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺣﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﮑﺒﺎر

ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻣﺼﺎدﯾﻖ

ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول و ﺗﻮﺳﻌﻪﻃﻠﺒﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان
ﺣﻀﻮر دهﻫﺎ ﻫﺰار ﻣﺴﺘﺸﺎر

رﺧﻨﻪ و اﺧﻼل آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﺎرﻫﺎ

ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۵۸ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

دﻟﯿﻞ

ﺳﻠﺴﻪ ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب

اﻫﻤﯿﺖ

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﻮدن ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﯾﺮان
ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﻄﻤﯿﻊ اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺿﻌﯿﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺷﮑﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ؛ ﻧﻪ ﴏف ﺷﮑﺴﺖ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر

ﺷﺎﻫﺪ

ﺣﻮادث اﺧﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﻋﺮﺑﯽ
ﻓﻬﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ از اﻫﻤﯿﺖ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان

درس ﮔﺮﻓ qﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ از اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
fﺮات

اﺻﻞ ﺷﺪن ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺮوزی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر اﺻﻮل اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﻘﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش دﺷﻤﻦ در ﻧﺎﺑﻮدی آن

ﭘﯿﺮوزی اراده ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾWن و ﺗﻮﮐﻞ

ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﺪن روز ﺑﻪ روز اﻧﻘﻼب
اﻧﮕﯿﺰه ﻗﻮی ﻧﺴﻞ ﺟﻮان
دﻟﯿﻞ

اﻫﻤﯿﺖ

داﺷ qاﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم درک اﻣﺎم و دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ زﻧﺪه ﺑﻮدن اﻧﻘﻼب

اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮف اﻧﻘﻼب ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
اذﻋﺎن دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻋﻈﻤﺖ اﻧﻘﻼب و ﺑﺰرگ ﺷﺪن
در ﭼﺸﻢ ﻣﺴﻠWن و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠWن

ﻣﺆﯾﺪ

ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻮدن اﻣﺎم ﺣﺘﯽ در ﭼﺸﻢ دﺷﻤﻨﺎن

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻠﺘﯽ ﭘﻮﻻدﯾﻦ
ﻋﺪم ﻇﻬﻮر در ﻋﻠﻢ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﻨﺎوری دﻧﯿﺎ
ﻧﺪاﺷ qاﺑﺘﮑﺎر و ﺣﺮف ﻧﻮ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ و دﻧﯿﺎ
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب

ﺷﺎﻫﺪ

ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﺾ ﺑﻮدن ﴎان رژﯾﻢ ﭘﻬﻠﻮی
ﻧﺎآﺑﺎد و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﺑﻮدن اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر

ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب

اﻫﻤﯿﺖ

ﺣﻀﻮر ﻗﻮی ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﯿﺪان ﻋﻠﻢ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی روز ﺑﻪ روز ﺑﯿﺸﱰ ﺷﺪه ﻣﻠﺖ
ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب

ﺷﺎﻫﺪ

ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺼﯿﺮت
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪن ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری
ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی

ﻣﺼﺪاق

اذﻋﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻗﺪﯾﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺖ دﻧﯿﺎ

ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﺷﺪن دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﮑﱪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺷﺎﻫﺪ

ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ارزشﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ

ﻣﺼﺪاق

ادﻋﺎی ﻃﺮﻓﺪاری از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣWﯾﺖ از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرﻫﺎ
ادﻋﺎی دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﴩ
ﺑﺎ ﭼﺸﻢﭘﻮﺷﯽ از ﺣﻖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن
ادﻋﺎی دﻓﺎع از ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی آزادیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ
ادﻋﺎی ﺛﺮوتﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮدن و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﻣﻘﺮوضﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﻮدن
ادﻋﺎی ﻃﺮﻓﺪاری از آزادی و وﺟﻮد ﺑﯿﺸﱰﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ
ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﻞ دﻧﯿﺎ
ادﻋﺎی ﴎاﻓﺮازی ﻣﻠﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺮﮐﺖ  ۹۹درﺻﺪی و ﺿﺪ وال اﺳﱰﯾﺖ
ﺷﮑﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻋﻤﺪه ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺧﯿﺮ

 ۱از ۲
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ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻓﻬﻢ درﺳﺖ از ﺣﺮﮐﺖ دﺷﻤﻦ
ﴍط
داﻧﺴ qراه ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻒ

ﮐﺎرﮐﺮد

ﻗﻮیﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻠﺖ در ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻫWﻧﻨﺪ ورزش ﮐﺮدن

دﭼﺎر ﻏﻔﻠﺖ و راﺣﺖﻃﻠﺒﯽ ﺷﺪن
آﺳﯿﺐ

ﺗﺬﮐﺮ

دﻗﺖ ﻧﺪاﺷ qدر ﴍاﯾﻂ ﻻزم ﻣﺒﺎرزه

ﻋﺪم اﻣﺪاد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻠﺖﻫﺎی ﺗﻨﺒﻞ و ﴎﮔﺮم ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﯿﺮ

ﺣﻔﻆ اراده و ﻋﺰمِ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪن ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ

ﺗﻼش در ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﻼش در ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ

وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ

ﺗﻼش ﻫﻤﻪ در اﻣﻮر

ﻣﻮارد

ﺣﻔﻆ وﺣﺪت

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺗﻼش اداری
ﺗﻼش ﺗﺠﺎری
ﺗﻼش در ﭘﯿﺪاﮐﺮدن راهﻫﺎی ﭘﯿﴩﻓﺖ

ﺑﺪ ﺑﻮدن اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﺑﺪﺗﺮ از آن ﮐﺸﺎﻧﺪن آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﴎان ﻗﻮا ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣWﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ و آﯾﻨﺪه از آﻧﺎن
در ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﺧﺘﻼف

ﺣﻮادث ﺷWل آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻋﻠﺖ

ﺗﺬﮐﺮ

ﮐﺬب ﺑﻮدن ﺑﺤﺚ اﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻪای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان

fﺮه

اﺣﺴﺎس ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﮔﯽ دﺷﻤﻦ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ آﻧﺎن

ﺳﺎﺑﻘﻪ

ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻮدن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎی ﺧﺒﯿﺚ در اﺧﺘﻼفاﻓﮑﻨﯽ

راه

اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف از راه ﻧﻔﻮذ

ﭘﯿﴩﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﯾﺮان

ﻣﺼﺪاق

اﺧﺘﻼفاﻓﮑﻨﯽ ﻣﻮزﯾﺎﻧﻪ دﺷﻤﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻠﺖ

ﭘﺮﻫﯿﺰ از ورود اﺧﺘﻼف در ﻧﻈﺮ ،ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻤﻞ
راهﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﻧﮑﺸﺎﻧﺪن اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻧﮑﺮدن ﻣﺮدم در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف
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