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تعیین سیزده آبان، به عنوان روز 
دلیلمبارزه با استکبار در ادبیات نظام اسالمی ۱۳۵۷کشتار دانش آموزان در سال مؤید

۱۳۵۸تسخیر النه جاسوسی آمریکا در سال 

موارد 

۱۳۴۳تبعید امام خمینی در سال 

آبان؛ حامل سه حادثه تاریخی در مبارزه با استکبار  ۱۳

رشوع، مرحله و رشایط مبارز چگونه بوده است؟

نتیجه مبارزه ایران با استکبار آمریکا چه شده است؟
سؤاالت مهم

مرداد و سقوط مصدق توسط آمریکا  ۲۸کودتای 

مرداد  ۲۸مشخص بودن نام و خصوصیات مأموران آمریکا در کودتای  مؤید

تطمیع اراذل و اوباش و سیاستمداران خود فروخته 
های پر از دالربا چمدان راهکار

روابط دوستانه دولت مصدق و آمریکا 

اهمیت علت

هااعتWد مصدق به آمریکا و امید به کمک آن

دستی انگلیس و آمریکا در رسنگونی دولت مصدق هم

ی عوامل کودتا پس از بازگشت شاه به ایرانهمه کاره

مقاطع

۱۳۴۲  خرداد  ۱۵قیام 

فشار ده ساله رژیم پهلوی بر مردم به پشتوانه آمریکا  عامل 

۱۳۴۲حضور مستقیم آمریکا در ایران و تبعید امام خمینی در سال 
نتیجه 

پیشربد ظاهری استکبار و لکن مغلوب نشدن ملت ایران 

سال مبارزه مردم با استکبار  ۲۵پیروزی انقالب بعد از 

حضور و حWیت آمریکا از حکومت محمدرضا پهلوی مانع

رسنگونی حکومت استبدادی و خبیث وابسته به آمریکا  fره

ایستادگی همه اقشار مردم ایران حتی دانش آموزان در مقابل استکبار عامل

طلبی آمریکا در ایران غارت و چپاول و توسعه

ها هزار مستشارحضور ده

مصادیق 

تعلیم شکنجه 

توسط دانشجویان  ۱۳۵۸تسخیر النه جاسوسی در سال 

رخنه و اخالل آمریکا در کارها 

مرکز توطئه بودن سفارت آمریکا در ایران  دلیل

های ضعیف توسط سفارت آمریکا تهدید و تطمیع انسان

شکست آمریکا در کل منطقه؛ نه رصف شکست در یک کشوراهمیت های آمریکا بعد از پیروزی انقالبسلسه شکست
حوادث اخیر منطقه عظیم عربی 

گران سیاسی آمریکا از اهمیت انقالب ایران  فهم تحلیل
شاهد 

اقتضاء منافع استکباری دلیل

۲از  ۱

نتیجه 

پیروزی اراده ملت ایران همراه با ایWن و توکل

ها از ایستادگی ملت ایران درس گرفq سایر ملت

اصل شدن نحوه پیروزی ملت ایران در تحوالت تاریخی fرات 

تدوین فلسفه تاریخی جدید بر محور اصول اسالمی

بقای انقالب با توجه به تالش دشمن در نابودی آن 

دلیل

تر شدن روز به روز انقالبقوی

انگیزه قوی نسل جوان 

استحکام نظام اسالمی و انتقال حرف انقالب به دنیا 

اذعان دیگران به عظمت انقالب و بزرگ شدن
در چشم مسلWن و غیر مسلWن 

معرفی شدن ملت ایران به عنوان ملتی پوالدین 

داشq انگیزه با وجود عدم درک امام و دوران دفاع مقدس

بیانگر  زنده بودن انقالب
اهمیت

با عظمت بودن امام حتی در چشم دشمنان  مؤید 

تر شدن ملت ایران بعد از انقالبقوی

ماندگی ملت ایران در قبل از انقالبعقب

اهمیت

پیرشفت ملت ایران در همه ابعاد بعد از انقالب

نداشq ابتکار و حرف نو در مسائل منطقه و دنیا 

تابع محض بودن رسان رژیم پهلوی شاهد 

عدم ظهور در علم، سیاست و فناوری دنیا 

ناآباد و نابسامان بودن اغلب نقاط کشور

های روز به روز بیشرت شده ملت آگاهی

های سیاسی و بصیرت همگانی شدن تحلیل شاهد 

حضور قوی جوانان در میدان علم و سازندگی 

برقرار شدن بهرتین نظام مردم ساالری

های معنویپیرشفت

تر شدن دولت مستکرب آمریکا ضعیف

اذعان سیاستمداران قدیمی آمریکا به ضعیف شدن دولت آمریکا 
مصداق

تبدیل دولت آمریکا به منفورترین دولت دنیا 

های امریکاییضعیف شدن ارزششاهد 

ادعای دفاع از حقوق برش 
پوشی از حق فلسطینیانبا چشم

خواهانههای آزادیها با جلوگیری از حرکتادعای دفاع از ملت

مصداق

ادعای طرفداری از دموکراسی 
با وجود حWیت از دیکتاتورها

مندترین کشور بودن و در عین حال ادعای ثروت
ترین کشور دنیا بودن مقروض

ادعای طرفداری از آزادی و وجود بیشرتین زندانی
به نسبت جمعیت در کل دنیا  

ادعای رسافرازی ملت آمریکا 
درصدی و ضد وال اسرتیت  ۹۹با وجود حرکت 

های صورت گرفته اخیرشکست آمریکا در عمده جنگ



۲از  ۲

ش
ال

چ
ن 

د
ش

م ن
ما

ت
ي

هان
ج

ر 
با

تك
اس

با 
ها 

ها هWنند ورزش کردنتر شدن ملت در چالشقویکارکرد

مراقبت و فهم درست از حرکت دشمن
رشط

دانسq راه مقابله با حریف

دچار غفلت و راحت طلبی شدن
آسیب

دقت نداشq در رشایط الزم مبارزه

حفظ اراده و عزِم معطوف به اطاعت خداوند 

وظیفه ما

بد بودن اختالفات و بدتر از آن کشاندن آن به میان مردم 

آسیب شناسی
هشدار به رسان قوا با وجود حWیت قبلی و آینده از آنان

در پرهیز از اختالف 

تالش همه در امور 

حفظ وحدت

تالش در تحقیق

تالش در سازندگی

تالش اداریموارد 

تالش تجاری

تالش در پیداکردن راه های پیرشفت 

ای به عنوان دلیل مقابله با ایران کذب بودن بحث انرژی هسته

احساس شکست خوردگی دشمن و عصبانیت آنان fره

های علمی ایران پیرشفت

علت

افکنی موزیانه دشمن بین ملت اختالف

های خبیث در اختالف افکنیکارشناس بودن انگلیسی سابقه 

ایجاد اختالف از راه نفوذ  راه

پرهیز از ورود اختالف در نظر، به عرصه عمل

نکشاندن اختالفات سطحی به میان مردم مقابله راه

تحریک نکردن مردم در جهت ایجاد اختالف

مصداق

حوادث شWل آفریقا و کشورهای منطقه

تذکر

های تنبل و رسگرم به مسائل حقیرعدم امداد خداوند به ملت تذکر
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