
 بسمه تعالی

   قطعنامهفراگیر بازخوانی پیام نهضت -سواالت پیام قبول قطعنامه

 .انـد كرده تقسـيم................و............... بخش دو بـه را جهـان اسـتكبارى دول-1

 .شرق و غرب4.دموكرات و دیكتاتوری          3.آزاد و دیكتاتور               2 سياسی     قرنطينه و آزاد .1

 درصـدد كـه ایـم نموده مالاعـ بارهـا مان مىالاسـ الملل بين و خارجـى سياسـت در را حقيقت و واقعيـت ایـن مـا -2

 .هسـتيم و بـوده..........................

 جهانخـواران سـلطه كردن كـم و جهـان در مالاسـ نفـوذ گسـترش .4.مبارزه با استكبار    3باشوروی    .مبارزه 2.مبارزه با امریكا  1

 

 .هسـتيم جهـان در................و.....................و................. فاسـد هاى ریشـه خشـكانيدن درصـدد مـا -3

 .كفر و نفاق وشوروی4       كمونيـزم و دارى سـرمایه صهيونيزم، .3صهيونيزم و كمونيزیم   .استكبار و 2.كفر  و نفاق و امریكا      1

 

 ناقوس نيـز جهان كليسـاهاى از كه مسـلمين، كعبـه از تنهـا نه كه دارد ارزانـى ما بـه را قدرت ایـن كه خواهيم مى خـدا از -4

 .درآوریم صـدا بـه را........................

 .مرگ بر امریكا و صهيونيزم4      و مرگ آمریكا شـوروى مرگ .3.اهلل اكبر            2اله اال اهلل     ال .1

 

 . كنيد حـرام خود بـر را............. اینكـه بـر تصميـم آن، از پـس و. اسـت ................مبـارزه در گام اوليـن -5

 زیر بار ظلم رفتن  -توانایی .4زیر بار ظلم رفتن  -.اراده3  امریـكا  و كفـر سـيادت -انایی . تو2    امریـكا  و كفـر سـيادت -اراده .1

  

 می مانند؟انقالب  خر خطآاز منظر امام ره چه كسانی تا -6

 .انقالبی باشند4.اهل از خودگذشتگی باشند3.شكنجه و تبعيد شده باشند 2باشـند چشـيده را اسـتضعاف و محروميت و فقـر درد .1

 

 ؟توای انقالب و اسالم ار نابود می كنند حاز نگاه امام ره چه كسانی با تزویرشان از درون م-7

 .ملی گرا ها4.ضد انقالب نفوذی     3     نماهـا مقدس .2ليبرال ها         .1

 ................................... مان اعتقادى جنـگ در بایـد مـا و. شناسـد نمى مـرز و جغرافيـا و اسـت، عقيده جنـگ ما جنگ-8

 .عراق را شكست دهيم2       انقالب را صادر كنيم.1

 .دوقطبی موجود را بشكنيم4   اندازیم راه به جهان در را مالاسـ سـربازان بزرگ بسـيج .3 



 

 يفتدب........و....... دسـت به بالانقـ نگذاریـد  كه كنم مى سـفارش و وصيت شـما همه به نباشـم یا و باشـم شـما ميـان در مـن -9

 جرین ح.سكوالرها و مت4.ليبرال ها ملی گراها    3    نامحرمان و نالنااه .2سكوالرها و مقدس نما ها     .1

 

 مله قرارگرفتن رهبران انقالب  چيست؟حعلت در آماج -11

 .رفاه ستيزی آنان4  .مبارزه با ثروتمندان 3.انقالبی گری        2صداقت و امانتداری   .1

 

 زننـد مى و اند زدهرا........................ بالانقـ ایـن بـه اصلـى ضربات -11

 .نفوذی ها 4.ملی گراها          3.ليبرال ها         2      فـروش دین و مـآب مقدس و وابسـته روحانيون .1

 

 ....................اسـت مقصودم ام، نمـوده قدردانى آنـان از و ام آورده ميـان بـه را «روحانيت» نـام وقـت هـر -12

 .فقها و مفسرین4.طالب جوان     3   مبـارز  و متعهـد و پـاك علمـاى .2انيت عالم         حرو.1

 

 اگـر ،بسـوزانند آتشـمان هاى شـعله در زنده زنده اگر برند، دار ىبـاال را سـرمان اگر سـازند، جدا را اسـتخوانهایمان بند بند اگر -13

 .كنيم نمى.......................... گز هر برند غـارت و اسـارت به دیدگانمـان جلـوى در را مان هسـتى و فرزندان و زن

 . اسالميت نظام را رها4     امضـا را شـرك و كفر نامه امـان .3.دوستی با مستضعفين را رها     2جنگ را رها       .1

 

 . دانـم مى آنـان................... در مىاسـال جوامـع در را آنـان نفـوذ و روحانيـت موفقيتهـاى اكثـر مـن -14

 .عدم درباری بودنشان4.مردم داری     3.مبارزات طوالنی مدت       2زهـد      و عملـى . ارزش1

 ای بدتر از...................نمی تواند روخانيت را آلوده كندانيت نيست و هيچ وسيله حهيچ چيز به زشتی ......................رو-15

 دنياگرایی  –. فساد اخالقی 4دنيا گرایی      –. منفعت طلبی 3فساد اخالقی     –. دنياگرایی 2دنياگرایی      –.دنياگرایی 1

 

 چرا امام ره با قبول قطعنامه موافقت كردند؟.16

 . همه موارد4.كُند شدن حربه تبليغاتی دشمن             3الهی       .تكليف2.مصلحت انقالب و نظام     1

 این سوال در مسابقه تاثیر ندارد : 

 ) پشت پاسخ نامه ،پاسخ دهيد(؟است یا پيام آغاز مبارزه ای پيچيده تر؟چرا حصل پيام آتش بس و ،پيام قطعنامهبنظر شما 


