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حفظ عزت ملت ایران در مقابل دشمنان
بیشرت شدن جلوه آذربایجان با گذشت زمان

عامل

همت ،ایامن و عزم راسخ مردم آذربایجان

مثره

شاهد

مبارزات و حرکت در دورههای مختلف

مصداق

نقطهمقابل

فعالیت روشنفکری چپ و روشنفکری وابسته به غرب در آذربایجان

هدف

جدایی مردم از دین

مصداق

تنظیم کارهای ستارخان با علامی نجف به اذعان خودش

موید

ستارخان :فتوای علامی نجف در جیب من است

شاهد

حضور پرشورتر مردم ایران در  22بهمن در جواب تحریمهای غرب

برعکس شدن توطئهها برای جداکردن بخشهایی از آذربایجان

حرکت دینی مردم ایران

مصداق بارز

همراهی حرکت مردم آذربایجان با دین و ایامن دینی

مثره

متزلزل نشدن در مقابل خطرها و قدرتهای سلطهگر جهانی

قضیهی مرشوطه

نتیجه

انفعال دشمن

نشانه

بیمنطق بودن دولتمردان آمریکا

شاهد

متناقض بودن حرف و عمل دولتمردان آمریکا

مصداق

تبلیغاتی بودن ادعای امریکا برای مذاکره با ایران

هدف

ناامید کردن انقالبهای منطقه با کشاندن ایران به میز مذاکره

شاهد

اذعان دولتمردان آمریکا به مذاکره با ایران برای توقف غنی سازی

قضیهی اشتغال نظامی

بروز حرکات غیرمنطقی دشمن در مقابل ایران

ادعای تعهد به حقوق برش و نقض حقوق ملتها

عدم مذاکره جمهوری اسالمی با دولتمردان آمریکا

مذاکره در عرف آمریکا به معنی پذیرفنت حرف امریکاییها است

نتیجه گیری

امریکاییها در مذاکره دنبال شنیدن ادله ایران نیستند

ادعای تعهدبه عدم تکثیر سالحهای هستهای
و حامیت از رژیم صهیونیستی
ادعای دموکراسی و حامیت از کشورهایی که
بویی از دموکراسی نربده اند
ادعای حل مسائل با ایران و عملکرد متنافض با آن

نتیجهگیری

سود نداشنت این مذاکرات بدلیل کوتاه نیامدن ایران از حق خود

دالیل
ایجاد اشتیاق به مذاکره با وعده دروغ حذف تحریمها

دروغ بودن ادعای برداشنت تحریمهای ایران درصورت مذاکره

هدف واقعی

دلیل

منشأ

تصور غلط آمریکا از به ستوه آمدن ایران بواسطه تحریمها

تسلیم کردن ملت ایران
خسته کردن ملت ایران و جدا کردن آنها از نظام اسالمی

منشاء

اطالع امریکا از پشتوانه مردمی نظام

از بین بردن پشتوانه مردمی نظام با وعده دروغ

نتیجه گیری

غلط بودن تصور امریکا از عاجز شدن مردم بواسطه تحریم و زورگویی

نقطه مقابل

تدبیر و شکوفایی از درون ملت ایران

منطقی و خیرخواه بودن ملت ایران
دستبرداشنت آمریکا از رشارت و زورگویی

مذاکره با آمریکاییها تحت رشایط منطقی

منطقی بودن در حرف و عمل
رشایط

احرتام به ملت ایران
آتش افروزی نکردن در منطقه
دخالت نکردن در مسائل داخلی ایران

مؤید

ناراحت شدن ملت ،نخبگان و رهربی

بد بودن حوادث ایجاد شده در مجلس

بدبودن متهمکردن دو قوه دیگر توسط رئیس یک قوه

دلیل

غلط بودن استیضاح

دلیل

خالف رشع ،قانون ،اخالق و حقوق اساسی
مردم بودن گفتههای رئیس قوه
غلط بودن متهمکردن فردی بواسطه اتهام اثبات نشده فرد دیگر
فایده نداشنت استیضاح با نزدیک شدن به پایان کار دولت

دلیل

بیربط بودن دلیل استیضاح به وزیر مربوطه

بد بودن بر زبان آوردن حرفهای نامناسب عدهای در مجلس
زیادهروی رئیس قوه مقننه در دفاع از خود
رضورت

افزایش نقشههای دشمن در موضوعات اقتصادی
مترکز دولت و مجلس بر مسائل اقتصادی

ایستادن مسئولین در کنار یکدیگر برای مقابله با توطئهها

نقطه مقابل

تالش مسئولین برای بازکردن گرههای اقتصادی

راهکار

مبارزه عملی با مفاسد اقتصادی
تقوا

نصیحت

رشط

شعار ندادن علیه مسئوالن تحت عناوین ضد والیت و بیبصیرت

صرب و میدان ندادن به اختالفات رسکش
متمرکز شدن با متام توان برای حل مشکالت مردم و کشور
کارهایی که در قم اتفاق افتاد

دلیل

به رضر کشور بودن برخی شعارهای احساسی و برهم زدن جلسات

نظم ،انضباط و مراعات در برگزاری جلسات
مخاطب

افراد مقید به رعایت موازین رشعی

مصداق

کارهایی که در مرقد امام اتفاق افتاد

