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۴۳حادثه تبعید امام در سال 

نه دانشحادثه کشتار بی ۵۷آموزان در تهران در سال رح موارد

۵۸حادثه حرکت شجاعانه دانشجویان در تسخیر النه جاسوسی در سال  حوادث رخ داده قبل  و پس از پیروزی انقالب پیشینه

ارتباط هر سه حادثه به نحوی با دولت 
ی مناسبات او با ایران متحده آمریکا و نحوهایاالت ویژگی

۵۷آموزان برای دفاع از رژیم وابسته به آمریکا در سال به قتل رساندن دانششاهد
۵۸در حمله به سفارت آمریکا در سال رضبت متقابل جوانان شجاع و مؤمن دانشجو 

۴۳تبعید امام به دلیل اعرتاض علیه کاپیتوالسیون در سال 

ی با استکبار گذاری سیزده آبان به روز مبارزهنامنتیجه

های مستکرب در امورمداخله افراد و دولتمعنای استکبار
های دیگر برای حفظ منافع خود ها و ملتانسان 

های دیگر قائل بودن به حق دخالت و تحمیل در کار افراد و ملت
در عین پاسخگو نبودن به دیگران  ویژگی

جویی و تحمیل قدرت استکبارگر نرف یک ملت زیر بار مداخله مقابلنقطه

ایستادگی ملت ایران در برابر دخالت، زورگویی و تسلط شاهد
های گذشته دولت ایاالت متحده آمریکا در طول سال

استکباری بودن دولت آمریکا  دلیل

انقالب ملت ایران علیه حکومت طاغوتِی پادشاهی
وابسته به آمریکا و قطع ریشه استکبار  مصداق

قائل بودن حق دخالت در کشورهای دیگر توسط دولت آمریکا معنا 

جنگ افروزی دولت آمریکا 
شاهد 

مداخله در امور کشورها 

نداش پشتوانه داخلی 

انجام هر اقدامی به دلخواه خود در داخل کشور با اتکا به آمریکا 

ویژگی طاغوت
ظلم به مردم 

تبعیض بین مردم 

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

غصب حقوق مردم  

ام مقابله نقطه مقابل با استکبار در بعضی از کشورهای دیگر نیمه 

منشأ
دی و بیزاری نسبت به دولت آمریکا احساس بی اعت

ها ساله این دولت در نتیجه رویکرد استکباری ده

د دکرت مصدق به آمریکا و ایجاد کودتا علیه او توسط دولت ایاالت متحده اعت

مصداق

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

ها تبدیل شدن آمریکا به منفورترین قدرت دنیا در میان ملت نتیجه
رهاخذ پایین های جهان ی منفی در میان دولتترین  نظرسنجی عادالنه و سا  در صورت برگزاری یک شاهد

شنیده شدن حرفهایی علیه آمریکا در اروپا در حال حارض 

یک مسئله برخاسته از تحلیل و حرف درست اهمیت

داش تحلیل درست از استکبارستیزی ملت توسط جوانان کشور الزمه

نیاز جوانان امروز به تحلیل و فهمیدن دالیل مخالفت و بیزاری ملت ایران 
متحده آمریکا های دولت ایالتاز استکبار و سیاست رضورت

گف رصف استکبارستیزی با زبان  شناسیآسیب
ی دالیل مخالفت و بیزاری ملت ایرانتحقیق درباره

های دولت آمریکا از استکبار و سیاست  الزمه

ی دوران طاغوت نیاز نداش جوانان اول انقالب به تحلیل به علت تجربهنقطه مقابل 
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احساس رضب دست آمریکا 
دی بر روی پوست و گوشت خود در طول سال های آمریکاخواهیبه ستوه آمدن رژیم طاغوت از زیادههای مت

ها با وجود روابط صمیمی میان آن 
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تضعیف و توهین مجموعهشناسیآسیب
مذاکره کننده با گروه موسوم به پنج بعالوه یک  

سازشکار خواندن مذاکره کنندگان ایرانی مصداق

فرزندان انقالب و مأموران دولت جمهوری اسالمی ایران بودن 
مجموعه مذاکره کنندگان 

علت بطالن

ای و موضوعات خاصاشکال نداش مذاکره درباره مسائل هسته

موضع رهربی

د نداش و خوشبین نبودن به مذاکره  اعت

بینیپیش

ی امروز مذاکره با آمریکا هللا از تجربهرضر نکردن ایران به اذن

ای در اختیار ملت ایران به دست آمدن تجربه دلیل

سازیدر زمینه پذیرف تعلیق غنی  ۸۳  و  ۸۲تجربه به دست آمده در سال  ونه مشابه 

بدست نیامدن نتیجه مورد انتظارات ملت ایران 
ی تجربه ملت ایران در عین افزایش پشتوانه

سازی تحمیل شده در مذاکرات ایران با اروپا به مدت دو سال تعلیق اختیاری غنیمحتوا

نشینی اطالع از حل نشدن مشکل با عقبره

ای از بهانه بودن مسئله هسته اطالع
به اهداف دیگر برای رسیدن

نبودن امید همکاری از طرف رشکای غربی به طور مطلق اطالع از

۸۲زنی بر رس دو یا سه سانرتیفیوژ در سال در حال حارض در مقابل چانهسازی و فعالیت چندین هزار سانرتیفیوژ آغاز غنینتیجه

هایبیدار بودن ملت ایران در برابر فعالیتالزمه
های دشمن کننده تبلیغاتچیگمراه 

ام مشکالت اقتصادی و معیشتی در  توجه به بطالن القاء دشمن درباره ا
ای ی هستهصورت تسلیم شدن در قضیه

مصداق

سی به لبخند فریبکارانه دشمن  د نکردن مسئوالن دیپل اعت

ای برای دشمنی با ایران و بهانه قراردادن مسئله هسته مخالفت آمریکا با موجودیت و نفوذ و اقتدار جمهوری اسالمی
دلیل

ارزشمندی گشایش مشکالت کشور با اتکا به قدرت درونی ملت 

ها در عمل توسط آمریکا و سیاستمداران غربیی صهیونیستمالحضه
دلیل

اظهار میل به مذاکره از سویی و تهدید ها از سوی دیگری گزینهبه روی میز بودن همه 
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باال رف ظرفیت فکری ملت ایرانره

غلط بودن تضعیف و توهین به مأموران در حال انجام وظیفه 

کننده ایرانی برای انجام مأموریت دشوار محولهتالش فراوان گروه مذاکره

عدم مخالفت با انجام مذاکره 

چالش

القای خط تبلیغی به شیوه ماهرانه توسط تبلیغاتچی های خارجی

تبلیغ برخی در داخل از روی ساده لوحی یا غرض

دانشجویان
مخاطب ویژه

دانش آموزان

ضعف و ناتوانی دشمنپیرشفت ملت ایران در طول سالهای مواجهه با دشمن و 

موافق بودن با تالش دولت به عنوان یک تجربه و اقدام مفید
نتیجه گیری

ایستادن کشور روی پای خود استاگر از مذاکرات نتیجه حاصل نشد معنایش رضورت 


