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ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم در ﺳﺎل ۴۳
ﻣﻮارد

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ

ﺣﻮادث رخ داده ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب

ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﮑﺒﺎر

ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻓﺮاد و دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺴﺘﮑﱪ در اﻣﻮر
اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻣﻠﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد

ﺷﺎﻫﺪ

اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖ ،زورﮔﻮﯾﯽ و ﺗﺴﻠﻂ
دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯽرﺣ ﻧﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان در ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ۵۷
ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻻﻧﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ در ﺳﺎل ۵۸

وﯾﮋﮔﯽ

ارﺗﺒﺎط ﻫﺮ ﺳﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺎ دوﻟﺖ
اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻧﺤﻮهی ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت او ﺑﺎ اﯾﺮان

وﯾﮋﮔﯽ

ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ و ﺗﺤﻤﯿﻞ در ﮐﺎر اﻓﺮاد و ﻣﻠﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ
در ﻋﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ دﯾﮕﺮان

ﺗﺒﻌﯿﺪ اﻣﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻋﱰاض ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن در ﺳﺎل ۴۳
ﺷﺎﻫﺪ

ﴐﺑﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺠﺎع و ﻣﺆﻣﻦ داﻧﺸﺠﻮ
در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ۵۸
ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﻧﻘﻄﻪﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻧﺮﻓ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ زﯾﺮ ﺑﺎر ﻣﺪاﺧﻠﻪﺟﻮﯾﯽ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻗﺪرت اﺳﺘﮑﺒﺎرﮔﺮ

دﻟﯿﻞ

اﺳﺘﮑﺒﺎری ﺑﻮدن دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪن داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﺮای دﻓﺎع از رژﯾﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل ۵۷

ﻣﻌﻨﺎ
ﺷﺎﻫﺪ

ﻧﺎمﮔﺬاری ﺳﯿﺰده آﺑﺎن ﺑﻪ روز ﻣﺒﺎرزهی ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر

ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدن ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺟﻨﮓ اﻓﺮوزی دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﻣﻮر ﮐﺸﻮرﻫﺎ

اﺳﺘﻜﺒﺎر ﺳﺘﻴﺰي ﻣﻠﺖ اﻳﺮان

ﻧﺪاﺷ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ داﺧﻠﯽ
اﻧﺠﺎم ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ
وﯾﮋﮔﯽ ﻃﺎﻏﻮت

ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻏﺼﺐ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم

ﻣﺼﺪاق

اﻧﻘﻼب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﺎﻏﻮﺗﯽِ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻗﻄﻊ رﯾﺸﻪ اﺳﺘﮑﺒﺎر

ﺑﺎزداﺷ ﮐﺸﻮر از رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﮑﺒﺎر در ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ

اﻋﺘ د دﮐﱰ ﻣﺼﺪق ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﯾﺠﺎد ﮐﻮدﺗﺎ ﻋﻠﯿﻪ او ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه

اﺣﺴﺎس ﴐب دﺳﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘ دی ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮد
ﻣﻨﺸﺄ

ﻣﺼﺪاق

وﻓﺎدار ﻧﺒﻮدن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﭘﺲ از ﻓﺮاری ﺷﺪن از اﯾﺮان

اﺣﺴﺎس ﺑﯽاﻋﺘ دی و ﺑﯿﺰاری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﻧﺘﯿﺠﻪ روﯾﮑﺮد اﺳﺘﮑﺒﺎری دهﻫﺎ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ
ﻧﺘﯿﺠﻪ

اﻫﻤﯿﺖ

ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺣﺮف درﺳﺖ

ﻻزﻣﻪ

داﺷ ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺳﺖ از اﺳﺘﮑﺒﺎرﺳﺘﯿﺰی ﻣﻠﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﺸﻮر

ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪن رژﯾﻢ ﻃﺎﻏﻮت از زﯾﺎدهﺧﻮاﻫﯽﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﺎ وﺟﻮد رواﺑﻂ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت دﻧﯿﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﻠﺖﻫﺎ

ﺷﺎﻫﺪ

اﺧﺬ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺮهی ﻣﻨﻔﯽ در ﻣﯿﺎن دوﻟﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎن
در ﺻﻮرت ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﺳﺎ
ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اروﭘﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ

ﴐورت

ﻧﯿﺎز ﺟﻮاﻧﺎن اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻓﻬﻤﯿﺪن دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺑﯿﺰاری ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
از اﺳﺘﮑﺒﺎر و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ اﯾﺎﻟﺖﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

ﮔﻔ ﴏف اﺳﺘﮑﺒﺎرﺳﺘﯿﺰی ﺑﺎ زﺑﺎن

ﻻزﻣﻪ

ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎرهی دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺑﯿﺰاری ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
از اﺳﺘﮑﺒﺎر و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ

ﻧﯿﺎز ﻧﺪاﺷ ﺟﻮاﻧﺎن اول اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪی دوران ﻃﺎﻏﻮت

 ۱از ۲
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ﻣﺼﺪاق

آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ

ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﻌﻼوه ﯾﮏ

ﺳﺎزﺷﮑﺎر ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ

ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﻘﻼب و ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﻮدن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﻋﻠﺖ ﺑﻄﻼن

ﻏﻠﻂ ﺑﻮدن ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮران در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ
ﺗﻼش ﻓﺮاوان ﮔﺮوه ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪه اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ دﺷﻮار ﻣﺤﻮﻟﻪ

اﺷﮑﺎل ﻧﺪاﺷ ﻣﺬاﮐﺮه درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻪای و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﺎص
ﻣﻮﺿﻊ رﻫﱪی

ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮه
اﻋﺘ د ﻧﺪاﺷ و ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﻧﺒﻮدن ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه

ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﻳﺮان ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺟﺒﻬﻪ دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ

دﻟﯿﻞ

ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪن ﺗﺠﺮﺑﻪای در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

ﴐر ﻧﮑﺮدن اﯾﺮان ﺑﻪ اذنﷲ از ﺗﺠﺮﺑﻪی اﻣﺮوز ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺮه

ﺑﺎﻻ رﻓ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

ﻣﺤﺘﻮا

ﺗﻌﻠﯿﻖ اﺧﺘﯿﺎری ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه در ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﺮان ﺑﺎ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎل
اﻃﻼع از ﻧﺒﻮدن اﻣﯿﺪ ﻫﻤﮑﺎری از ﻃﺮف ﴍﮐﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ

ﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎل  ۸۲و  ۸۳در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻏﻨﯽﺳﺎزی

ﺮه

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

اﻃﻼع از ﺣﻞ ﻧﺸﺪن ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ
اﻃﻼع از ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪای
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف دﯾﮕﺮ

ﻧﺘﯿﺠﻪ

آﻏﺎز ﻏﻨﯽﺳﺎزی و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺳﺎﻧﱰﯾﻔﯿﻮژ
در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﺑﺮ ﴎ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻧﱰﯾﻔﯿﻮژ در ﺳﺎل ۸۲

ﺑﺪﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
در ﻋﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان

اﻟﻘﺎی ﺧﻂ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﭽﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
ﭼﺎﻟﺶ
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮﺧﯽ در داﺧﻞ از روی ﺳﺎدهﻟﻮﺣﯽ ﯾﺎ ﻏﺮض

ﻣﺨﺎﻃﺐ وﯾﮋه

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺶآﻣﻮزان

ﻻزﻣﻪ

ﺑﯿﺪار ﺑﻮدن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﭽﯽﻫﺎی دﺷﻤﻦ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن اﻟﻘﺎء دﺷﻤﻦ درﺑﺎره ا ﺎم ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ در
ﺻﻮرت ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن در ﻗﻀﯿﻪی ﻫﺴﺘﻪای

دﻟﯿﻞ

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و ﻧﻔﻮذ و اﻗﺘﺪار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻗﺮاردادن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺮای دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﺮان
ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ و
ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دﺷﻤﻦ
ارزﺷﻤﻨﺪی ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت دروﻧﯽ ﻣﻠﺖ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺗﻼش دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻗﺪام ﻣﻔﯿﺪ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻣﺼﺪاق

اﮔﺮ از ﻣﺬاﮐﺮات ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪ ﻣﻌﻨﺎﯾﺶ ﴐورت
اﯾﺴﺘﺎدن ﮐﺸﻮر روی ﭘﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ

ﻣﻼﺣﻀﻪی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ در ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻏﺮﺑﯽ

اﻋﺘ د ﻧﮑﺮدن ﻣﺴﺌﻮﻻن دﯾﭙﻠ ﺳﯽ ﺑﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ دﺷﻤﻦ

دﻟﯿﻞ
اﻇﻬﺎر ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺬاﮐﺮه از ﺳﻮﯾﯽ و ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺑﻪ روی ﻣﯿﺰ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪی ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ
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