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راهنام:
محور بیانات
زیرمجموعه
رشح در صفحه بعد
رشح در پیوست

اهمیت

تػیینکننذه ةىدن نلؾ آرسةایجان دس متاسصات
صذوپنجاه ظال اخیش ملت ایشان

غامل

همت ،ایامن و غضم ساظخ مشدم آرسةایجان

مثشه

ؼاهذ

متاسصات و خشکت دس دوسههای مختلف

مصذاق

نلعهملاةل

فػالیت سوؼنفکشی چپ و سوؼنفکشی
واةعته ةه ؾشب دس آرسةایجان

مضمىن

تالػ ةشای جذایی مشدم اص دین

مصذاق

تنظیم کاسهای ظتاسخان ةا غلامی نجف ةه ارغان خىدػ

مىیذ

ظتاسخان :فتىای غلامی نجف دس جیث من اظت

غلت اهمیت

كشاس داؼنت دس نلعه ملاةل خىاظت جشیانهای
سوؼنفکشی ؾشب و رشق

ایامن
خفظ غضت ملت ایشان دس ملاةل دؼمنان
ةیؽرت ؼذن جلىه آرسةایجان ةا گزؼت صمان
ةشغکغ ؼذن تىظئهها ةشای جذاکشدن ةخؾهایی اص آرسةایجان

حرکث دینی نردم ایران

مصذاق ةاسص

همشاهی خشکت مشدم آرسةایجان ةا دین و ایامن دینی

دلیل

مالک ،مػیاس و ساهنام ةىدن ایامن دینی ةشای ملت ایشان

مثشه

متضلضل نؽذن دس ملاةل خعشها و كذستهای ظلعهگش جهانی

ؼاهذ

خضىس پشؼىستش مشدم ایشان دس  ۲۲ةهمن
دس جىاب تدشیمهای ؾشب

مؤیذ

جلىتش ةىدن آرسةایجان امشوص اص آرسةایجان  ۲۹ةهمن ظال ۱۳۵۶

دلیل

پیؽگام ةىدن و لنگش آسامؾ کؽىس ةىدن همیؽگی آرسةایجان

اهمیت

تنظیم تدشیمهای فلجکننذه غلیه ایشان و
تؽذیذ آنها  ۲سوص كتل اص  ۲۲ةهمن

دلیل

هذف

تىلذ ةیامس سوؼنفکشی دس ایشان

ظعت کشدن ملت ایشان

ظپاظگزاسی اص خضىس پشؼکىه و غضمتنذانه ملت ایشان
تػظیم دس ملاةل اخعاط وةصیشت مشدم

نتیجه

انفػال دؼمن

نؽانه

منؽأ

صوسگىی و ظلعهظلتی دولتمشدان آمشیکا

نتیجه

تعلیم ؼذن ةشخی دولتها و نختگان ظیاظی کؽىسها

نلعه ملاةل

ادغای تػهذ ةه خلىق ةرش دس غین نلض خلىق ملتها

ؼاهذ

ادغای تػهذةه غذم تکثیش ظالحهای هعتهای
دس غین خامیت اص سژیم صهیىنیعتی

مصذاق
مؽاةه

ادغای دمىکشاظی دس غین خامیت اص کؽىسهایی که
ةىیی اص دمىکشاظی نربده انذ

نلعهملاةل

ادغای خل معائل ةا ایشان و غملکشد متنافض ةا آن

ؼاهذ

ةیمنعم ةىدن دولتمشدان آمشیکا

تعلیم نؽذن جمهىسی اظالمی دس ملاةل صسوگىیی آمشیکا

دلیل

صنذانهای مخفی آمشیکا دس رسارس دنیا

مصذاق

هذف

مصذاق

منعم و تىانایی داؼنت جمهىسی اظالمی
صنذان گىانتانامى
صنذان اةىؾشیث

خمله ةه مشدم ؾیشنظامی دس افؿانعتان و پاکعتان
جاظىظی و فؽاس ةش مشدم ةا هىاپیامهای ةذون رسنؽین

ناامیذ کشدن انلالبهای منعله ةا کؽانذن ایشان ةه میض مزاکشه

ایعتادگی

كضیهی اؼؿال نظامی

ةشوص خشکات ؾیشمنعلی دؼمن دس ملاةل ایشان

ؼاهذ

ةصیشت

كضیهی مرشوظه

الصمه

تناكض خشف و غمل دولتمشدان آمشیکا
و تتػه ؾشةی آنها

اةػاد

اظتلامت

تزکش

مایهی دسدرس ؼذن هىاپیامهای ةذون رسنؽین
ةشای آمشیکا دس آینذه

خمله ةه غشاق ةا ادغای دسوؽ وجىد ظالح هعتهای
ملاةله ةا نظام جمهىسی اظالمی که سوؼنتشین مشدمظاالسی سا داساظت
تتلیؿات دسوؽ غلیه ایشان

عدم نذاکره جهىيری اسالنی ةا دولحهردان آنریکا

دالیل

تتلیؿاتی ةىدن ادغای آمشیکا ةشای مزاکشه ةا ایشان

نلعه ملاةل
ؼاهذ

مزاکشه ةشای ظلعهگشی دس غشف آمشیکا
نتیجهگیشی

ظاةله

پیگیش ةىدن آمشیکا اص اول انلالب ةشای کؽانذن
ایشان پای میض مزاکشه

نتیجه

جىاب متناظث ایشان ةا تىجه ةه هذف آمشیکا اص مزاکشه

خلیلت

ناتىانی آمشیکا دس جلىگیشی اص ظاخت ظالح هعتهای
تىظغ ظایش کؽىسها
ظػی آمشیکا ةشای منؼ ایشان اص سظیذن ةه خم معلم خىد
دس اظتفاده صلذآمیض اص انشژی هعتهای
نعاخنت ظالح هعتهای تىظغ ایشان ةىاظعه غلیذه خىد،
نه ةخاظش آمشیکا

هذف

فشیث دادن افکاس غمىمی جهان ةا کمک ؼتکه صهیىنیعتی

خشف های ناؼایعت و معالث خالف واكؼ غلیه ملت ایشان
صدتتهای چنذ سوص پیؾ سئیغجمهىس آمشیکا دس مىسد
جلىگیشی اص ظاخت ظالح هعتهای دس ایشان

ارغان دولتمشدان آمشیکا ةه مزاکشه ةا ایشان
ةشای تىكف ؾنیظاصی
دنتال ؼنیذن ادله ایشان نتىدن امشیکاییها دس مزاکشه

نتیجهگیشی

ظىد نذاؼنت این مزاکشات ةذلیل
کىتاه نیامذن ایشان اص خم خىد

ایجاد اؼتیاق ةه مزاکشه ةا وغذه دسوؽ خزف تدشیمها

منؽأ

تصىس ؾلغ آمشیکا اص ةه ظتىه آمذن ایشان ةىاظعه تدشیمها

ظاةله

ةشگضاسی چنذ مشتته جلعات اضعشاسی ةه پیؽنهاد آمشیکا
و كعؼ آن ةػذ اص ؼنیذن خشف منعلی ایشان

نتیجهگیشی

من جشب املجشب خلت ةه النذمه

دسوؽ ةىدن ادغای ةشداؼنت تدشیمهای ایشان دسصىست مزاکشه

 ۱اص ۲
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ةیمنعم ةىدن دولتمشدان آمشیکا

عدم نذاکره جهىيری اسالنی ةا دولحهردان آنریکا

راهنام:

تتلیؿاتی ةىدن ادغای امشیکا ةشای مزاکشه ةا ایشان

محور بیانات
زیرمجموعه
رشح در صفحه بعد
رشح در پیوست

اةضاس صوسگىیی ةىدن تدشیمها

دالیل

مزاکشه ةشای ظلعهگشی دس غشف آمشیکا
ارصاس ملت ایشان ةش خلىق خىد غامل اصلی تدشیمها

دسوؽ ةىدن ادغای ةشداؼنت تدشیمهای ایشان دسصىست مزاکشه

دلیل

ظػی امشیکا دس اص ةین ةشدن پؽتىانه مشدمی
نظام ةا وغذه دسوؽ

منؽاء

اظالع آمشیکا اص پؽتىانه مشدمی نظام

نتیجهگیشی

ؾلغ ةىدن تصىس آمشیکا اص غاجض ؼذن مشدم
ةىاظعه تدشیم و صوسگىیی
غلت

نلعهملاةل

تذةیش و ؼکىفایی اص دسون ملت ایشان دس ملاةل تدشیمها

واكػیت

فؽاس و آصاس مشدم اص تدشیمها

صمینههای
مناظث

دلیل

نلعه ملاةل

تػامل ةا آمشیکاییها تدت رشایغ منعلی

مؤیذ

ناساخت ؼذن ملت ،نختگان و سهربی

نخىاظنت سفاه همشاه ةا رلت دس ملاةل دؼمن اص ظىی مشدم ایشان
نیشو و غضم ملی ایشان
پیرشوی ملت ایشان و تىانایی جىانان
تعلیم ؼذن ملتهای ضػیف دس ملاةل فؽاس و تدشیم

نتیجه

منعلی و خیشخىاه ةىدن ملت ایشان

فػال ؼذن نیشوهای دسونی تىظغ ملتهای ؼجاع مثل ایشان
ةشای غتىس اص منعله خعش

دظتةشداؼنت آمشیکا اص رشاست و صوسگىیی
منعلی ةىدن دس خشف و غمل
رشایغ

اخرتام ةه ملت ایشان
آتؾ افشوصی نکشدن دس منعله
دخالت نکشدن دس معائل داخلی ایشان

ةد ةيدن حيادث ایجاد شده در نجلس

ةذةىدن متهمکشدن دو كىه دیگش تىظغ سئیغ یک كىه

دلیل

ؾلغ ةىدن اظتیضاح

دلیل

مصذاق دخالت

دخالت آمشیکا دس فتنه ۸۸

ؼاهذ

دسخىاظت غذم تػعیلی اص یک ؼتکه اجتامغی

خالف رشع ،كانىن ،اخالق و خلىق اظاظی
مشدم ةىدن گفتههای سئیغ كىه
ؾلغ ةىدن متهمکشدن فشدی ةىاظعه اتهام اثتات نؽذه فشد دیگش

تزکش

نصیدت فػلی سهربی و تأکیذ ةش ؼایعته نتىدن فضای
اخیش ةشای جمهىسی اظالمی

فایذه نذاؼنت اظتیضاح ةا نضدیک ؼذن ةه پایان کاس دولت

دلیل

ةیسةغ ةىدن دلیل اظتیضاح ةه وصیش مشةىظه

ةذ ةىدن ةش صةان آوسدن خشفهای نامناظث غذهای دس مجلغ
صیادهسوی سئیغ كىه دس دفاع اص خىد

دلیل

ةیؽرت ؼذن نلؽههای دؼمن دس مىضىغات اكتصادی
متشکض دولت و مجلغ ةش معائل اكتصادی

دس کناس یکذیگش ایعتادن معئىلین ةشای ملاةله ةا تىظئهها

نلعهملاةل

تالػ معئىلین ةشای ةاصکشدن گشههای اكتصادی

دلیل

ةه رضس کؽىس ةىدن ةشخی ؼػاسهای اخعاظی
و ةشهم صدن جلعات

مخاظث

افشاد ملیذ ةه سغایت مىاصین رشغی

اسصیاةی

ةصیش ةىدن ملت ایشان ةا هذایت الهی

ساهکاس

متاسصه غملی ةا مفاظذ اكتصادی
تلىا

رشط

صرب ،میذان نذادن ةه اختالفات رسکؾ
متمشکض ؼذن ةا متام تىان ةشای خل مؽکالت مشدم و کؽىس

تىصیه

نظم ،انضتاط و مشاغات دس ةشگضاسی جلعات
ساه نیافتذن غذهای ةشای ؼػاس غلیه معئىالن

کاسهایی که دس كم اتفاق افتاد
مصذاق

کاسهایی که دس مشكذ امام اتفاق افتاد

 ۲اص ۲
مثشه

مبشاتث ةهرت ةىدن صنذگی و مػنىی ملت ایشان دس آینذه

ظم انقالب اسالنً در دیدار ةا نردم آذرةایجان
ةيانات روتر نع ّ
پیوست  :۱ناتوانی آمریکا در جلوگیری از ساخت سالح هستهای توسط سایر کشورها
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ناجيانی آنریکا در جليگيری از ساخث
سالح وسحهای جيسط سایر کشيروا

هنذ
مصذاق

پاکعتان
کشه ؼاملی

فریب دادن افکار عهينی جىان
ةا کهک شتکه صىيينيسحی

نلعهملاةل

منػکغ نکشدن یا اسائه ةشغکغ اختاس داخلی
ایشان تىظغ ؼتکه صهیىنیعتی
متکی نتىدن اكتذاس ایشان ةه افکاس غمىمی جهان و اتکای
غضت و رشف ایشان ةه ملت ایشان

نتیجهگیشی

مخاظث ةىدن ملت ایشان دس صدتتهای سهربی،
نه سظانههای جهانی

راهنام:
محور بیانات
زیرمجموعه
رشح در صفحه بعد
رشح در پیوست

