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 اَعوذُ بِاهلل مِن اَلشَیطان الرَجیم 

 الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

  * وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ ينْتَظِرُ * 

 *ُفُوراا رَحِیماالِیجْزِي اللَّهُ الصَّادِقِینَ بِصِدْقِهِمْ وَيعَذِّبَ الْمُنَافِقِینَ إِنْ شَاءَ أَوْ يتُوبَ عَلَیهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَ *

يمان خويش جان باختند و بعضي چشم بعضي بر سر پ؛ منان مرداني هستند که به پيماني که با خدا بسته بودند وفا کردندؤاز م

 اند. به راهند و هيچ پيمان خود دگرگون نکرده

شان پاداش دهد، و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند  گيرد( تا خداوند راستگويان را به سبب راستى )اين امتحانات صورت مى

 .و مهربان است زيرا خداوند همواره آمرزنده يا )در صورت توبه( بر آنها عطف توجه نمايد، 
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  مقدمهمقدمه

تشکیل دولت هاي نهم و دهم و محور اعتقادي آن دولت ها در حركت هشت ساله قوه نیم نگاهی به جريان فکري 

با استناد به منويات مقام معظم رهبري، بیانگر سیر هدفمند آن دولت ها در  4831تا  4831اجرائی مملکت از سال 

گُفتمان و ارزش هاي امام و انقالب است كه ذكر شاخص هاي آن نقش به سزايی در تبیین احیا و برگشت به اصل 

شرايط موجود، شناخت مواضع خودي و غیرخودي و علت اصلی تقابل برخی جريانات سیاسی موجود با تداوم 

 حاكمیت اين تُفکر در نظام اجرايی كشور می باشد.

ي هیأت دولت با ايشان، نشان می دهد كه معظم لّه در اولین بررسی فرمايشات رهبر معظم انقالب در ديدارها

   دولت)كه معموالً در اولین هُفته دولت پس از آغاز به كار دولت جديد صورت  هیأتنشست و ديدار ساالنه هر 

 هیأتمی پذيرد( به ذكر مطالبات و توصیه هايی نسبت به دولت موجود و در آخرين نشست و ديدار ساالنه هر 

نقاط قوت و  جمع بنديه معموالً در چهارمین هُفته دولت پس از آغاز به كار دولت صورت می پذيرد( به دولت)ك

ضعف اساسی عملکرد قوه مجريه در چهارسال گذشته می پردازند؛ صرفنظر از ايرادات، نقائص و گاليه هايی 

ه از حوصله اين مقال خارج كه رهبر معظم انقالب در آخرين ديدار هیئات دولت پنجم، ششم، هُفتم و هشتم ك

در صدد است تا با اشاره به نقاط قوت دولت هاي شده است،  يگردآور یانيد دیگُفتار كه به كوشش حم نيااست، 

، از عملکرد اجرايی آن دولت ها صورت گرفته از سوي امام المسلمینو جمع بندي نهم و دهم و نوع تأيیدات 

دولت هاي نهم و دهم به شعارهاي اولیه شکل گیري دولت نهم، كه بنا به شمايی كلّی از پايبندي يا عدم پايبندي 

تحلیلی مستند بر داليل  ارائه و در نهايت ، تبیین گرديده (4)«دلبستگى به مبانى انقالب»تصريح معظم له در قالب 

 دشمنی با دولت هاي مذكور را ارائه دهد.
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  اوّل اوّل   بخشبخش
 امام)ره( و انقالب. یو آرمان ها هیاولّ ینهم و دهم به شعارها یادولت ه یبندیپا زانیم یبررس  

  2/6/1831در خصوص عملکرد دولت نهم در مورخ  یمقام معظم رهبر دینقاط قوّت مورد تأک 

 2/6/1831در خصوص عملکرد دولت دهم در مورخ  یمقام معظم رهبر دینقاط قوّت مورد تأک 

 از دولت نهم یمقام معظم رهبر یو قدردان  یجمع بند 

 دهم نهم و یدر خصوص عملکرد دولت ها یمقام معظم رهبر ینقاط قوت مطروحه از سو یجمعبند جدول 
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 بخش اوّل:

 «بررسی میزان پایبندی دولت های نهم و دهم به شعارهای اولّیه و آرمان های امام)ره( و انقالب» 

 2/6/1831در مورخ  دولت نهمعملکرد نقاط قوّت مورد تأکید مقام معظم رهبری در خصوص  -1

 ( همیّت در کار و جدّیت در خدمت به مردم.1-1

 نشاطِ و انرژى ؛است اقدام و حركت دولت است؛ كار دولت يك واقعاً دولت، اين كه است اين خصوصيت يك »

 سال سه كه اين با هم االن كرديد، حركت همينجور اول سال از شما الحمدللَّه. است امر برجسته يك دولت، اين كار

 است محسوس دولت اين در اقدام و فعاليت و نشاط و تحرّك كه ميكند انسان احساس گذشته، دولت اين عمر از

. دارد وجود جدّيت مردم به خدمت در .است باارزشى چيز اين خيلى – نكرده پيدا افت نكرده؛ پيدا كاهش يعنى -

 منظر از را كشور از نقطه اى هيچ و گذاشتن پا را زير كشور نقاط همه ى كوچك، شهرهاى به رفتن شهرها، به رفتن

 امتياز اين مجموعه اى هر در است؛ امتياز اول اين. است باارزشى چيزهاى اينها ندادن، قرار دور كارشناسى و خبرگى

 متعال خداى كه دباش و مطمئن اميدوار و كند تصريح آن به كند، قدردانى آن از انسان كه دارد جا باشد، داشته وجود

 (2«).داد خواهد ثواب و كرد خواهد كمك مجموعه آن به هم

 و انقالب امام گفتمان و با شعار دولت کلى گفتمان و ( منطبق بودن شعار1-2 

 گفتمان و شعار بر منطبق كه است دولت اين كلى گفتمان و شعار هست، دولت اين در كه دوم امتياز و خصوصيت »

 نديده نمى تواند هيچكس را اين. است باارزشى چيز خيلى اين است؛ انقالب گفتمانهاى و عارهابر ش منطبق و امام

 با و انقالب هدايت با را كشور پيشرفت كه كسى هر می داند؛ قدر را انقالب، اين به دلبسته ى هر. بگيرد

 (3«).بداند قدر را اين بايد می كند، تصور انقالب كارگردانى

رد اشاره در فرمايشات معظم له پيرامون انطباق گفتمان دولت با گفتمان امام و ( شاخص های مو1-2-1

( اشاره می فرمايند 4«)دارد اهميت من براى كه دولت اين عمومى گفتمان اجزاء و بخشها آن »كه از آن بهانقالب 

 عبارت است از:

 ( عدالت خواهی :1-2-1-1

برنامه  و دولتمردان مسئوالن، روحيهى بر جدّى صورت به تخواهىعدال شعار. شد پررنگ دولت اين در عدالتخواهى »

 (5«).افكند پرتو ها،

 ( استکبارستيزی:1-2-1-2

 (6« ).كرد پيدا تميّز و تشخص دولت اين در - دارد را خودش انقالبى ويژه ى معناى كه - استكبارستيزى »

 ز و زياده طلبی سياستهای ديگران.( اعاده عزّت ملّی و ترك انفعال در مقابل سلطه و تجاو1-2-1-3

 ترك و ديگران سياست هاى زياده طلبى و تجاوز و سلطه مقابل در انفعال ترك و ملى عزّت اعاده ى مسئله ى »

 و حقيقى استقالل و ملى عزّت می كند؛ احساس دولت اين در انسان هم را غربزدگى غرب و مقابل در شرمندگى

 زمينه هاى در مثالً حتى يا بدهد استقالل شعار انسان كه نيست به اين تقاللاس. می شود حاصل اينجا از معنوى

 خود عزّت به و خود هويت به ملت يك كه است استقالل اين نه، كند؛ پيدا دست بااليى رشد يك به هم اقتصادى
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 شرمندهى ين،مستهزئ و مقابل متعرضين در و كند كار و تالش او حفظ براى باشد، قائل اهميت او براى و معتقد

 .نباشد خود جايگاه و اظهارات

 حتى يا بودند مسئولين با مرتبط كه كسانى از بعضى كه ميديديم گذشته، اوقات از برخى در متأسفانه ما

 خجالت و شرمنده اند ديگران مقابل در انقالب گفتمان از كأنهّ بودند، يك بخشى مسئول خودشان

 براى اين! بدهند اهميت آنها به يا كنند را پيگيرى آنها يا كنند رىجا زبان بر را انقالب حقايق كه ميکشند

 .نداريد شما را اين است؛ بزرگى بالى خيلى جامعه يك

 اين فقط ما براى هسته اى، انرژى مسئله ى. است هسته اى انرژى مسئله ى همين هم عزّت از دفاع مظاهر از يكى

 قضيه از بخشى فقط اين باشيم؛ نداشته ما ميخواستند ديگران ،باشيم داشته فناورى يك ما می خواستيم كه نبود

         آنها بی ارزش اقمار و دنباله ها و زورگو متجاوز، پُررو، گوناگون، قدرتهاى كه اين بود قضيه ديگر بخش. است

رئيس  شخص و شما دولتِ ايران، ملت خب،. كنند تحميل ملت ايران بر زمينه اين در را خودشان حرف می خواستند

. رفتيد پيش كرد؛ كمك هم متعال خداى افزون طلبى ايستاديد؛ اين و تحميل اين و زورگويى اين مقابل در جمهور،

 (7«).دارد اهميت من براى كه است دولت اين عمومى گفتمان اجزاء و بخشها آن اينها

 ( توقف روند غرب باوری و غرب زدگی در بدنه مجموعه های دولتی.1-2-1-4

 اين كرديد؛ متوقف ميكرد، نفوذ دولتى مجموعه هاى بدنه ى در داشت متأسفانه كه را غربزدگى و غربباورى ندرو »

 باشند؛ كشورى يك يا تمدنى يك شيفته ى دليلى هر به است ممكن جامعه، در عدهاى يك حاال. مهمى است چيز

 ديده اين. می شود خطرناكى خيلى چيز يكند،م نفوذ انقالب مجموعه هاى و انقالب بدنه ى مديران به وقتى اين اما

 (8«).شد گرفته جلويش خب، ميشد؛

 ( توقّف گرايش های سکوالريستی در بدنه ی مجموعه مديران كشور.1-2-1-5

 جلويش - كرد مى نفوذ كشور مديران ى مجموعه بدنهى در داشت باز متأسفانه كه - سكوالريستى گرايشهاى »

 حمايت از دليل همين به و گرفته شكل قرآن مبناى بر و اسالم مبناى بر و دين مبناى بر نظام انقالبى،. شد گرفته

فرستاده  خطر ميدانهاى به را جوانهايشان و گرفتهاند دستشان كف را و جانهايشان شده برخوردار ملت اين ميليونى

! زدن كلنگ را قاعده و اين مبنا بنِ كنند بنا و بنشينند خودشان از يعنى دم نظامى چنين يك مسئوالن وقت آن اند؛

 جلويش اينها الحمدللَّه خب،. بود خطرناكى چيز بزنند خيلى سكوالريستى مفاهيم« ؟!ميبريد بن و شاخ سر بر يكى»؛

 (9«).شد گرفته

 تحول  ايجاد در ( جرأت1-2-1-6

 همه ى اين بگويم ى خواهمنم. مى كند اقدام و دارد جرأت تحول آفرينى براى كه است اين دولت اين روحى حالت»

 در دليرى حالت انسان اينكه نفس اما باشد؛ اشتباه هم جايى يك است ممكن نه، است؛ درست صددرصد اقدامها

 خوشبختانه اين كه است باارزشى چيز بكند، اقدام مشكالت رفع براى كه بگيرد تصميم و باشد داشته مقابل مشكالت

 (11«).هست

 است كارهايى همان از و بزرگ كارهاى همان از هم اين كرده، مطرح دولت اخيراً كه مه تحوّل طرح مسئله ى اين»

 همين. دارند قبول و كردهاند قبول را سرفصلها اين همه خب،. است باارزش خودش كار، آن اقدام به جرئتِ كه
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 شده صحبت بارها - دهبو مطرح هم قبل دولتهاى در است؛ مهمى خيلى چيز يارانه ها، واقعاً كردن هدفمند مسئلهى

 (11«).نميكرد پيشرفت منتها - بود شده گفته و بود

 ( جرأت در مقابله با فساد1-2-1-7

 سرِ هفت اژدهاى اين كه گفتم بنده وقتى يك. است سختى كار خيلى فساد با مقابله ى. فساد با مقابلهى در جرأت»

 نخير، شده؛ قمع و قلع بگويم حاال اينكه نه. است ىسخت كار خيلى كرد؛ قمع و قلع نميشود اين آسانى به را فساد

 فساد به آلودهى خودشان مجموعه، اجزاء كه وقتى خب،. هست آن با مقابلهى جرأت نشده؛ ليكن قمع و قلع هم االن

 - نداشتند آلودگى يعنى - بودند پاكيزه حقيقتاً هم قبلى مجموعه هاى از بسيارى.است بيشتر جرأتشان طبعاً نباشند،

 (12«).هست شما در كه امتيازى است يك فساد با مقابله ى در جرأت باالخره ماا

 بين المللى زورگويان با مقابله ى در تهاجم روحيه ى (1-2-1-8

   رجوع و رفع ما و كرده ايد كار را فالن شما آقا كه می گويند و می آيند بين المللى زورگويان كه هست وقت يك

 چنين دفاع در بهترين است؛ زورگويانه تهاجم تهاجمش، كه هست وقت يك ولى ؛...باللَّه نه واللَّه، نه و می كنيم

 !همه اند طلبگار هم آخر ؛ دارند... زيادى ضعف نقاط بين المللى، زورگويان. است هجوم مواقعى

 ادعا و سؤال ميكنند بی جا .. آنها.بشود بيان و گفته طلبگارى، حالت با و تهاجمى حالت با ضعفشان، نقاط خب،

 درخشان و روشن را حقيقت كه است اين است؛ اين روحيه ى انقالب است؛ خوبى روحيه ى روحيه، اين. ميكنند

 (13).ميكند

 انقالب و منطق امام : اساسى مفاهيم و ارزشها با متخاصمين و متقابلين با اين ( مقابله ى1-2-1-9

 منطق و انقالب جوهرى خصوصيات برخى بازسازى و ه كردنزند: خالصه طور به اينهاست؛ دولت عمومى گفتمان» 

 ادعا يا ببرند، بين از يا كنند، منسوخ را اساسى مفاهيم اين و ارزشها اين ميخواستند كه با كسانى مقابله ى و امام؛

 اين در كه است دومى امتياز و دوّم خصوصيت اين. است باارزشى چيز اين بين رفته؛ از و شده منسوخ كه ميكردند

 (14«).هست دولت

 دولت خاکى و مردمى ( روحیه ى1-8

 همسطح مردم با را خودتان كه است همين به امتيازتان نيست؛ قيافه و شكل و تشخص ظاهرى به امتيازتان شما»

 ازامتي اين. بشنويد آنها از كنيد، پيدا انس آنها با بگيريد، تماس مردم با مردم باشيد، ميان در و مردم شكل به كنيد،

 (15«).نگه داريد و كنيد حفظ را آن هست؛ شما در و است بزرگى

عبارت  «دولت خاكى و مردمى پيرامون روحيه ى»شاخص های مورد اشاره در فرمايشات معظم له ( 1-3-1

 است از:

 (15مردم.)مستفاد از منبع  حرف مردم،شنيدن با گرفتن مردم،انس با بودن،تماس مردم ميان (در1-3-1-1

 حرفى يك جنس خودشان از كأنهّ ميشنوند، را شما صداى و شما حرف وقتى مردم يعنى مردمى؛ هستيد لتىدو شما

 ( 16نمی زنيد.) حرف مردم با متكبرانه و باال موضع از چون ميشنوند؛
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 ( ساده زيستی :1-3-1-2

 هم مسئولين در ت؛اس باارزشى چيز و است برجسته و خوب - رئيس جمهور آقاى خود در بخصوص -ساده زيستى»

 (17«).است باارزشى بسيار چيز ساده زيستى. هست بحمداللَّه - بيشتر جايى يك كمتر، يك جايى بيش؛ كما -

 كم كردن فاصله با طبقات ضعيف : -(15مردم )مستفاد از منبع  با شدن سطح ( هم1-3-1-3

 (18«).كنيد كمتر آنرا است ممكن كه چه هر و داريد نگه كم و كرده ايد كم ضعيف طبقات با را فاصله تان» 

  جمع بندی  و قدردانی مقام معظم رهبری از دولت نهم 

وظيفه  هست، هم بنده وظيفه ى ؛ اين«الخالق يشكر لم المخلوق يشكر لم من» .است امتياز و خصوصيت سه تا اين»

 . را خصوصيات اين چنانچه اگر. هست هم همه ى

 كه دارد دوست متعال خداى. نمی آيد خوش را خدا طبعاً نكنيم، تشكر و نكنيم قدردانى كنونى دولت مجموعه ى در

 و كنم قدردانى كه است اين هم بنده وظيفه ى. بشود سپاسگزارى و بشود قدردانى بشود، تشكر خوب افراد كارهاى از

 از هميشه بنده نيست؛ دولت اين مخصوص دولت، از حمايت البته. كنم حمايت دولت خصوصيات،از همين خاطر به

 كند حمايت گرمتر انسان كه می شود موجب عرض كرديم، كه خصوصياتى اين خب، منتها. .. كرده ام؛ حمايت دولتها

 (19«).كند اقدام دلگرمتر حمايت، و قدردانى اين در و

از سوی مقام  دراينجا به نظر می رسد بيان برخی از تأييدات دولت نهم  كه پس از پايان كار دولت و در مجامع ديگر

معظم رهبری صورت پذيرفته نيز خالی از لطف نبوده و به تثبيت فضای مورد استدالل در ذهن مخاطب كمك خواهد 

 كرد؛ لذا به ذكر دو مورد از موارد مرتبط بسنده می گردد:

 هم بنده ردند،ك بيان جمهور رئيس آقاى كه طور همين. بود پرتالشى و پركار بسيار دولت هم نهم دولت بحمداللَّه»

 كردند؛ تالش خيلى كشيدند، زحمت خيلى كنم؛ تشكر نهم دولت اعضاى يكايك از كه ميدانم خودم الزم بر حقيقتاً

 (21« ).و انصافاً حقاً مختلف؛ بخشهاى در

 سخت خيلى هم دويدن ايشان پا به پاى حقاً؛ خستگىنشناس و پرانرژى بحمداللَّه كه هم ما جمهور رئيس آقاى»

 خيلى ايشان. است دشوارى كار واقعاً مقاصدتان؛ به برسيد و بدويد ايشان پا به پاى بتوانيد كمكتان كند خدا. است

نمى  همه اين هم ايشان ظاهر به. شكر را خدا هستند؛ هم پرانرژى بحمداللَّه تالش ميكنند، زياد ميكشند، زحمت زياد

 ميكنيم؛ دعا مرتب ما البته. بدهد توان بيشتر بدهد، انرژى بيشتر كمك كند، بيشتر انشاءاللَّه خداوند. الحمدللَّه. آيد

 (21«).نكنم دعا مسئولين از ديگر و بعضى جمهور رئيس آقاى به كه نيست شبانه روزى هيچ من

 است اين در اساسی فرق و دارد تفاوت گذشته های دولت با دولت اين ولی ام كرده حمايت ها دولت همه از بنده» 

 در و بود دوگانه حاكميت القای دشمن حرف گذشته ... دركند  درست دوگانه حاكميت كنند مین تالش كه

 محور كه فقيه واليت مقابل در مجلس و دولت كه بودند كشور در وضعيت اين القای دنبال افراد برخی هم ادوار برخی

 قبول را مسائل برخی هم من و هست رنظ اختالف كنونی شرايط در نيست ... اينگونه االن ولی دارد قرار است، نظام

 رئيس وقتی امروز...  كند می عمل آن به و پذيرد می جمهور رئيس بگويد، چيزی رهبری اگر االن اما ندارم

 كه بودم نگران قبال اما ندارم نگرانی من رود، می كشور از خارج به دولت از ارشدی مسئول يا جمهور

 (22«).بگويند هچ خواهند می كشور از خارج در مسئوالن
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 2/6/1831در مورخ  دولت دهمنقاط قوّت مورد تأکید مقام معظم رهبری در خصوص عملکرد  -2

 (2/6/1387)تأييد مجدّد نقطه قوّت شماره يك مورد اشاره در ( هميّت در كار و جدّيت در خدمت به مردم2-1

 اين طول در خب، می دهيم؛ قوّت نقاط به را ترجيح ميكنيم، نگاه ما وقتى ضعف، نقاط و قوّت نقاط بندى  جمع در»

 واقعاً اينها مختلف؛ بخشهاى در دوردست، مناطق در بخصوص گرفته؛ انجام عمرانى وسيع كارهاى كشور در سال چند

 پيشرفتهاى تا بگيريد، قضيه اين از. است دولت حركت در مهمى بسيار رويكرد يك اين است؛ مهمى كارهاى

 و علم ى  زمينه در سال چند اين در كه پيشرفتهائى اين. آمده وجود به فناورى و علم ى  زمينه در كه چشمگيرى

 (23«)دارد وجود جمعى تالش يك امروز .. خوشبختانه.است توجه قابل خيلى گرفته، صورت فناورى

 ى  معهسُ اين را، حالت اين كنيد سعى نشدن؛ خسته و پشتكار پركارى، به شده شناخته دهم دولت و نهم دولت»

 (24« ).كرد خواهد كمكتان شاءاهلل  ان هم خدا كنيد؛ حفظ لحظات آخرين تا را خوب

)تأييد مجدّد نقطه قوّت شماره و انقالب امام گفتمان و با شعار دولت كلى گفتمان و ( منطبق بودن شعار2-2

 (2/6/1387دو مورد اشاره در 

 ارزشهاى شدن برجسته ى  مسئله ،كرد تکيه بايد آن روى من نظر به كه قوّتى نقاط اين از ديگر بخش يك»

 و انقالب گفتمان امروز، تا بودند كار سر بر دهم دولت و نهم دولت كه سالهائى اين در. است انقالب

 خوشبختانه آموختيم، انقالب از را آنها ما و می كردند توصيه آن به امام كه چيزهائى و انقالب  ارزشهاى

 ما بر اى  دوره يك انقالبيگرى؛ به افتخار استكبارستيزى، مسئوالن، زيستى  ساده ى  ئله، مسشده برجسته كامالً

 ارزش، ضد يا منفى ارزش يك عنوان به ميكردند سعى بود؛ افتاده انزوا به اينها و انقالبيگرى و انقالب اسم كه گذشت

 بعكس درست نيست، اينجور خوشبختانه امروز. ميشد گفته ميزدند، حرف مينوشتند، مقاله كنند؛ ياد چيزها اين از

 و انقالبى ارزشهاى انقالبى، جهتگيرى انقالبى، حركت به كشور مسئوالن و مردم عمومى گرايش است؛

 به مردم يعنى همينهاست؛ دولت، به مردم گرايش عوامل از يكى كه باشيد داشته توجه را اين .است انقالب مبانى

 اينها تجمل؛ از مسئوالن بودن دور زيستى،  ساده ى  مسئله ،عدالت به دعوت ى  مسئله. ميدهند اهميت ارزشها اين

 (25« ).است مهمى چيزهاى خيلى

. است جور همين هم المللى  بين مسائل و خارجى سياست ى  عرصه در كشور جايگاه ارتقاء ى  زمينه در... »

 اينها تأثيرگذاريم؛ مسائل، در ما دارد؛ تفاوت بلق سال چند با كشور ى  وزنه و ثقل خارجى، سياست ى  عرصه در امروز

 هم آن ما نظر به - دارد اى  جداگانه داستان آن، كه - ايم  بوده تأثيرگذار ما آمده، پيش كه هم حوادثى در. است مهم

 (26« ).است مهم خيلى

 جهانى رصدكنندگان - ميدهيم ما خود كه آمارهائى از نظر قطع با - است پيشرفت حال در كشور خوشبختانه... »

 (27« ).است پيشرفت حال در مختلف جهات از كشور كه ميكنند تصديق هم آنها ميگويند؛ را همين هم

 (28« ).است توجه قابل خيلى گرفته، صورت فناورى و علم زمينه ى در سال چند اين در كه اين پيشرفت هائى»

. كنيم عرض مفصلى مطلب اش  درباره نيست مجال هم اين هك است، مهم به شدّت هم انقالب ديپلماسى ى  مسئله... »

 انقالب ى  روحيه با بايد ما ديپلماسى. ميگيرد انجام دارد خوبى فعاليتهاى ديپلماسى، ى  زمينه در من نظر به

 اسالمى جمهورى از منطقه ملتهاى امروز. ميدهد بُرش ما به كه است اين - انقالبى اسالم يعنى - باشد همراه

 دنيا، مختلف جاهاى در. باشد محفوظ بايد اين ؛اش  شجاعانه اسالمىِ مستقل موضع خاطر به آيد،  مى انخوشش
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 ميدهند، بروز بيشتر را نترسى اين را، استقالل اين را، شجاعت اين كه اسالمى جمهورى مسئوالن از مردم

 كه باشد؛ جهت اين در بايد ما ماسىديپل. است اين راه كه است اين ى  نشانه اين خب،. آيد  مى خوششان بيشتر

 (29« ).می كشند زيادى زحمت هاى دوستان خوشبختانه خب،

 (2/6/1387دولت)تأييد مجدّد نقطه قوّت شماره سه مورد اشاره در  خاكى و مردمى ( روحيه ى2-3

می شود، اينها  مشاهده دولت در خوشبختانه كه كارى ى  العاده  فوق تالش ،مردم با ارتباط جهت در دولت تالش»

 اينها ؛تجمّل از مسئوالن بودن دور ،زيستى  ساده ى  مسئله عدالت، به دعوت ى  چيزهای خوبی است ... مسئله

 (31« ).است مهمى چيزهاى خيلى

  : جمع بندی  و قدردانی مقام معظم رهبری از دولت دهم 

 (31«)می دهيم قوّت نقاط به را حترجي ميكنيم، نگاه ما وقتى ضعف، نقاط و قوّت نقاط بندى  جمع در»

 انجام كه كارى ذره ى هر برميداريد، كه قدمى هر بدانيد. كند كمك شماها به متعال خداى انشاءهلل اميدواريم...»

 منِ يا شخصى منِ حاال است؛ محفوظ متعال خداى پيش ميكنيد، كه تالشى هر ميكنيد، كه هر دلسوزى اى ميدهيد،

 پروردگار پيش ميدهيد، انجام خوب نيتِ با و خير و حسنه از شما كه آنچه. نكنم يا بكنم شكرندانم،ت يا بدانم نوعى

 مثالً شما ندانيم بنده امثال است ممكن حاال. است آگاه هم است، شكرگزار هم متعال، خداى است ... محفوظ عالم

 اعصاب كرديد، وقت صرف نشستيد، ىكار مركز در يا دفتر در كارى تان، وظيفه ى از بيش اضافىِ وقت آن در چقدر

ضبط  و كرام الكاتبين ديد از لحظه لحظه ها اما نميكنيم؛ هم تشكر ندانستيم، وقتى گذاشتيد؛ طبعاً مايه و گذاشتيد

 جدّيت با را كارها برويد انشاءهلل. بدهد اجر شماها به متعال خداى.نخواهد بود پنهان و ... مخفى حوادث كنندگان

 اين را، حالت اين كنيد سعى نشدن؛ خسته و پركارى، پشتكار به شده شناخته دهم دولت و نهم لتدو. كنيد دنبال

 (32« ).كرد كمكتان خواهد انشاءهلل هم خدا كنيد؛ حفظ لحظات آخرين تا را خوب ى سُمعه
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 مطروحه از سوی مقام معظم رهبری  بندی نقاط قوت جمع – 1جدول 

 در خصوص عملکرد دولت های نهم و دهم
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 جمع بندی بخش اوّل:

همانطور كه در جدول فوق مشاهد می گردد، امام خامنه ای)مدّظلّه العالی( در آخرين ديدار رئيس جمهور و هيأت 

 (  نقاط قوّت هر دو دولت را در ذيل سه محور اصلی 1391و  1387دولت های نهم و دهم )در هفته دولت سال های 

و مشترك مورد تأكيد و تأييد قرار می دهند كه در ميان اين محورها، بيشترين وزن در ارائه شاخص ها، مربوط به 

 برجسته »و با تصديق و تأكيد بر « انقالب و امام گفتمان و شعار با دولت كلى گفتمان و شعار بودن منطبق»محور 

 در آخرين ديدار دولت دهم می باشد.« دهم و نهم های دولت در انقالب و امام های گفتمان و ها ارزش شدن

شايد با وصف فوق ، ديگر نيازی به توضيح نباشد كه تصريح يادشده در فرمايشات مقام معظم رهبری، به خوبی مبيّن 

و  پايبندی دولت های نهم و دهم بر پيگيری و احقاق شعارهای اوليّه خود از ابتدا تا انتها بوده، و در راستای انتظارات

با سرلوحه قرار دادن نقشة راه احياء گفتمان امام)ره( و انقالب طی طريق رضايت ولی امر مسلمين جهان 

 نموده و از آن منحرف نگشته است.

هرچند ضيق گفتار، ارائه بيّنات متعدد ديگر در حوزه های يادشده از سوی رهبر معظّم انقالب را و تأييدات مكرر 

بالشك ذكر چند فراز ديگر از بيانات معظّم مضمون فوق الذكر، به تبيين موضوع كمك ايشان را برنمی تابد ليكن 

 بيشتری خواهد كرد:

 و علمی پيشرفتهای كشور، در دينی گفتمان تسلط اسالم، دنيای در ايران ملت فكری مركزيت و عظمت كنونی» 

 شگرفی دستاوردهای كشور، در الت محورعد زيربنايی اقدامات و اسالمی نظام و بين المللی سياسی نفوذ فناوری،

 نشاندهنده ی را دستاوردها اين ايشان .بود تصور قابل غير آن پيروزی در ابتدای يا و اسالمی انقالب از قبل كه است

 عمل شدّت و سراسيمگی، عصبانيت پيشرفت، نشانه های از ديگر يكی: افزودند و دانستند اسالمی نظام پيشرفت

 و سراسيمه حد اين تا دشمنان نداشت، پيشرفت اسالمی نظام اگر: كردند تأكيد اسالمی قالبان رهبر .است دشمن

 (33) «.نمی شدند عصبانی

 آرمانها و ارزشها ريل از است؛ كرده حفظ را خودش راه سمت آرمانها به درست جهت در انقالب اين»

 (34) «است داده ادامه جلو به را خود حركت و است نيفتاده بيرون

 تثبيت شده شعارها وقتى. ميكنند ترسيم را هدفها ميكنند، اشاره هدفها به هستندكه اشاره اى انگشت مثل عارهاش»

 تغيير هدفها است؛ اول شكل به نظام اين در هدفها كه اين است معنايش ماند، باقى انقالبى يك در نظامى، يك در

 امروز. نشده اند منحرف هدفهاى اصلى و مستقيم صراط از مردم و دست اندركاران است؛ نكرده پيدا

 (35« ).است انقالب اول شعارهاى همان ايران، ملت شعارهاى
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    دومدوم  بخشبخش
 نهم و دهم یموجود با دولت ها یها یعلل دشمن یبررس 

 بیمرز انتقاد  وتخر -الف 

 ها بیدر برابر انتقادها و تخر فیتکل 

 دولت هیگفتمان عل یشناس انیجر -ب 

 ها یدولت در برابر دشمن فیتکل -ج 
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 بررسی علل دشمنی های موجود با دولت های نهم و دهم –بخش دوّم 

با استفاده از فرمايشات مقام معظم رهبری در  دشمن شناسیدر ابتدای اين گفتار الزم است به اختصار به مقوله 

 پرداخته شود. نقد و تخريببانی دولت های نهم و دهم با ايشان و كالبدشكافی م هيأتضمن ديدار های 

 تخریب انتقاد  و مرز  -الف

 آن از تخريب تلقّىِ ما و بشود انتقاد ما از يا انتقاد؛ بگذارند را اسمش و بكنند تخريب چيست؟ تخريب و انتقاد مرز»

 .است كدام انتقاد و است كدام تخريب بشود مشخص بايد خب،. باشيم داشته

 مفهوم انتقاد: (1 -الف

 طال شما وقتى. ديگر است همين نقّادى ميكند؛ كارشناس آدم يك كه است اى منصفانه ارزشيابىِ آن انتقاد عناىم »

 ميكند؛ قبول را بيست عيار يعنى است؛ بيست عيارش اين! آقا كه ميگويد او كند، نقادى كه زرگر يك پيش ميبريد را

 و هست هم زرگر البته. نقّادى شد اين. است كم يارع چهار - است خالص طالى كه - عيار چهار و بيست از حاال

 و انداخت را آن و كرد نگاهى يك او و آهنگر يك پيش مثالً برديد را طال چنانچه اگر اما. دارد هم را نقادى ى وسيله

! ابىحس مرد باالخره خب،. شده انكار اين، بودن طال اصل اوالً. نيست نقادى اسمش اين! نيست چيزى اينكه! آقا: گفت

 كار اين آشناى و كار اين اهل كه شما: ثانياً! كن قبول را اين دارد؛ كه بيست عيار ندارد، چهار و بيست عيار حاال

 (36) «!نيستى

 هم را اشكالش نقاط و ميكنند توجه را كارى مثبتِ نقاط خيرخواهانه، نظر با كسانى و است انتقاد واقعاً كه جايى آن» 

 (37)«ميكنند، ذكر

 انتقاد شما از اينكه از نميكنيد ضرر هيچ.باشيد داشته شنوا گوش و باز روی و گشاده ی نقد،سينه شنيدن یبرا»

 (38«).كنند

 و شما دوست كه است كسانی سوی از حتّی گاهی شماست، دوستان سوی از گاهی خيرخواهانه، مصلحانه، نقدهای»

 انتقادی ميشود، انسان از عيبجوئيای ميشود؛ نقدی يك انسان به. است اينجوری گاهی نيستند؛ هم شما طرفدار

 نه،. ميكنيم گوش ما خوب، كه بگويد بخواهد او دوستی اعتماد به آدم كه نيست آدم دوست هم طرف آن كه ميشود،

 بايد حتّی هم را آن. است انتقاد است؛ نقد ليكن. نشده ثابت هم دشمنياش نيست؛ هم دشمن اما نيست، هم دوست

 صدر ی سعه با حال هر به بايد و بخورد ما درد به كه باشد داشته وجود حرفی نقدها اين خالل در يدشا. كرد گوش

 (39« ).بشود برخورد

 مفهوم تخريب: (2 -الف

 خب. ضعفها كردن برجسته و كردن درشت و خوب، كارهاى و برجستگيها نكردن قبول امتيازات، انكار تخريب يعنى»

 جمع. بگويند را قوّتها بگويند، را ضعفها ديگر؛ دارند ضعف انسانها دارد؛ ضعف الخرهبا دولتى هر. هست ضعف بله،

 جمع ميشود وقت آن بدهند؛ قرار همديگر پهلوى منصفانه را قوّتها و ضعفها كه است وقتى آن دولت، يك كار بندىِ

 را چيز سه اين خب .خصوصيات ى همه كردن انكار و كردن بدگويى به كنند بنا يكسره بيايند اينكه نه. كرد بندى

 نوع ى زمينه در آنچه هست، دولت اساسىِ گفتمان و دولت ى روحيه ى زمينه در كه آنچه - بگويند

 بگويند بعد - هست اندركار دست ى مجموعه دولتىِ خُلقيات ى زمينه در كه آنى هست، دولت عملکرد
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 نبايد اينها اما. پذيرفت و شنيد بايستى جان گوش با ار اين .ندارد اشکالى اين دارد؛ ضعف كار فالن هم آنجا بله،

 معرفى ضعف ى نقطه عنوان به را قوّت نقاط از بعضى حتّى و كردن اعتنايى بى و گرفتن نديده گى، مالحظه بى با

 (41« ).باشد همراه كردن،

 شکل ميشود، فتهگ امروز دولت، نقّادى و دولت از انتقاد نام به كه چيزهايى بيند مى متأسفانه ...آدم»

 (41«)دارد را تخريب همين

 است؛ ملى اقتدار و معنوى اقتدار عزّت، طلبگارى، زبانِ زبانمان خارجى سياست در استكبار، با ى مقابله در امروز ما»

 از دولتها فالن كه ايد كرده كارى شما! آقا نه كه كنند وانمود ضعف ى نقطه عنوان به را همين بيايند بعضى وقت آن

 تملّق انسان كه آيد مى خوششان وقتى آن دولتها فالن. آيد نمى خوششان كه است معلوم خب،. نيايد خوششان اشم

 و خودش حرفهاى از و كند كوچك را خودش بكند؛ ذكر برتر حرفهاى عنوان به را آنها حرفهاى و بگويد را آنها

 (42« )!آيد مى خوششان خيلى آنها وقت آن كند؛ نشينى عقب انقالب حرفهاى

 بلکه دولت، به خيانت نه است؛ خيانت تخريب است، خدمت انتقاد است؛ بد تخريب است، خوب انتقاد»

 (43« ).بکنند انتقاد بکنند؛ تخريب نبايد. است كشور به خيانت و نظام به خيانت

 تکلیف در برابر انتقادها و تخریب ها: (3 -الف

 ممكن چون - كنيد قبول جا همه كه اين نه بدهيد؛ گوش صدر ى سعه با را اينها كنيد؛ ... توجه هم انتقادها به»

 (44) «.نشود فوت شما از است درست واقعاً كه جائى آن تا كنيد گوش اما -باشد كرده اشتباه منتقد آن است

قاد انت شما از اينكه از نميكنيد ضرر هيچ. باشيد داشته شنوا گوش و باز روی و گشاده سينه ی نقد، شنيدن برای»

 است؛ تخريب قصد به بلكه نيست، اصالح قصد به بعضيها. نيست جور يك همه ميشود، كه انتقادهائی اين البته. كنند

 و بيگانه تلويزيون و راديو دهها. آنها پشتوانه ی هم خودمان، مطبوعات مجموعه از هم ديگر؛ داريم ميبينيم

 اصالح بنای هيچ يعنی است؛ تخريب بر بنايش كه هست یافكار و حرفها اختيار بين المللی در و عمومی رسانه ی

 ضد و واقع خالف و واقعيت غير و واقعيت كه لذاست. است برای تخريب ميكنند، ذكر و ميكنند نقل كه آنچه. ندارند

 يك عنوان به نبوده، كه چيزی يك گاهی بزرگ ميكنند، را كوچك چيز يك گاهی. است تويش چيز همه واقع،

 (45) «.است تخريب اين،. هست البته اينها. ميدهند جلوه مسلّم حقيقت

. بپذيريد باز روى با است، منصفانه انتقادى اگر واقعاً يعنى. باشيد داشته صدر ى سعه انتقادها شنيدن در شما البته»

 اين دولتها غالب عليه آخر، سال باالخره. كنيد تحمّل هم را تخريبها كه كنم توصيه شما به ميخواهم من حتّى

 (46« ).هست بيشتر دولت اين عليه البته هست؛ چيزها

 

 

 

 

 

 



 14    مالک، انتقام از علی)ع( تکفیر

 

 جریان شناسی گفتمان علیه دولت: -ب

 ( انواع جریانات موجود:1-ب

 كه است خارجى جريان هم جريان يك است؛ داخلى جريان جريان، يك: دارد وجود دولت اين عليه االن جريان دو»

 .است مهمتر او

 ( جريان خارجی:1-1-ب

 شان همه بينيد مى كنيد، نگاه را دنيا سياسى محافل و دنيا خبرى محافل حرفهاى و دنيا هاى رسانه اگر شما ناال  

 هدف. بكوبند را دولت اين كه آورند مى فشار دارند و اند داده هم دست به دست - احزاب جنگ مثل واقعاً -

 اما شمائيد؛ دعواها اين آماج البته نيست؛ - شماها و نژاد احمدى آقاى يعنى - دولت اين هم واقعيشان

 اين آماج طبعاً ميزنيد، را نظام حرف چون هم شماها. است نظام واقعى، هدف است؛ انقالب واقعى، هدف

 حاال. بينيم مى ما هم را جورش همه. دارد وجود بيرون در االن كه است خطى اين ميگيريد؛ قرار تهاجمها

 ما. بينيم مى ما اما بينند؛ نمى هم خواص از خيلى را بعضيها بينند، مى مردم ى عامه را تهاجمات اين انواع از بعضى

 چطور كه ميفهميم ميشود، زده كه حرفهايى از و دارد وجود كه تعاملى و تحرك نوع از و ميرسد ما به كه خبرهايى از

 در و است البانق گفتمان دولت، اين گفتمان كه است همين هم علتش. است حمالت آماج دولت ى مجموعه

 .است خارجى خط اين. ميکند حركت انقالب جهت

 ( جريان داخلی:2-1-ب

 :براند چوب يك به را همه انسان نميشود و است وسيعى طيف يك هم داخلى تخريب خط هاى انگيزه

 چيزى اطالعى بى اثر بر و است كم اطالعاتشان نيستند؛ مغرض يعنى - ندارند خبرى واقعاً بعضيها (1-2-1-ب

 ميگويند؛

 دارند؛ سطحى غرضهاى و شخصى غرضهاى بعضيها (2-2-1-ب

 و است دلشان در امام ى كينه دارند، مسئله نظام با يعنى ؛است عمقى غرضهاى غرضهاشان بعضيها (3-2-1-ب

 ها شده انپشيم و برگرداندند رو حرفها آن از كه آنهايى - ندارند قبول حاال يا نداشتند قبول اول از يا را امام حرفهاى

 و تهاجم ها همين اش بندى جمع و محصول باالخره ليكن هاست، انگيزه از وسيعى طيف يك اينها - اند برگشته و

 (47« ).دارد وجود كه هاست پراكنى لجن و زدن ها پنجه

 ( علل دشمنی ها:2-ب

 اخير، سالهاى اين در سالمىا جمهورى با ى  مقابله در دشمنان تالش كه بيند  مى و ميكند احساس اى  بيننده هر»

 سه دو من نظر به. شده بيشتر ،اخير سال سه دو اين در بخصوص و گذشته سال هفت شش همين در بخصوص

 در را خود تکليف ميشود، ناشى كجا از دشمن هاى  انگيزه بدانيم اگر ما كه دارد تأثير عامل

 .ميفهميم بهتر هامان  ريزى  برنامه

 كُند پيشرفتها اين ميخواهند يعنى شماست؛ پيشرفتهاى همين ها،  دشمنى اين علل زا يکى من نظر به( 1-2-ب

 ليبرال مستدل نفى و رد ى  داعيه با اسالمى، ساالرى  مردم ى  داعيه با خواهى،  اسالم ى  داعيه با اسالمى جمهورى. شود
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 آنها براى خطر اين كنيد، فتپيشر بيشتر شما هرچه. است خطرى يك دنيا استكبارى تشكيالت براى دموكراسى،

 .بگيرند را اين جلوى ميخواهند. شد خواهد بيشتر

 پنهان شود، كمرنگ انقالب شعارهاى وقتى. است انقالب شعارهاى شدن زنده ها،  دشمنى اين دوم عامل( 2-2-ب

 كنيد، تر  پررنگ را البانق شعارهاى شما هرچه ميگيرند؛ ترى  همراه ى  چهره و آيد  مى خوششان بيشتر طبعاً آنها شود،

 .است طبيعى چيزِ اين ميشود؛ تر  خصمانه و تر  عبوس شان  چهره آنها

 ى  حادثه كه داد، رخ ما ى  منطقه در كه آنچه و اسالمى بيدارى اين است؛ منطقه حوادث همين ،ديگر عامل( 3-2-ب

 اتفاق ما اسالمى ى  منطقه و آفريقا شمال رد كه اى  حادثه اين عظيم ابعاد هنوز من نظر به. است مهمى العاده  فوق

 الهى قدرت دست مسئله، اين پشت. افتاده اتفاق عظيمى چيز خيلى نيست؛ شده  شناخته درست ها  خيلى براى افتاده،

 .است

 د،دار كه شعارهائى همين با باشد، داشته وجود اينجا دغدغه  بى دردسرِ  بى ايرانِ يك شرائط، اين در چنانچه اگر خب، 

 را، ها  كارخانه ببينند بيايند كشورها آن از است، محسوس كه پيشرفتى همين با ميكند، دارد كه كارهائى همين با

 طبيعى و بديهى را، دردسر  بى دولت را، اجناس از پر بازارهاى را، مردم زندگى وضع را، تحقيقاتى مراكز را، ها  دانشگاه

 اسالمى جمهورى الگوشدن اين ميخواهند. نشود اين ميخواهند. تاس همين خوب الگوى ميگويند آنها كه است

 وارد و داده رخ آنها در تحولّى كه كشورهائى آن تا بياورند، وجود به دردسرهائى اسالمى جمهورى براى يعنى. نباشد

 .ندهند قرار الگو را اين راه، ى  ادامه براى اند،  شده جديدى ى  مرحله

 دنيا در ما چرا اينكه ميكنند؛ منتشر مطالبى گوناگون تريبونهاى در سايت، در وزنامه،ر در ها  بعضى البته حاال

 به متكى ميشود، گفته كه آنچه. است حرفبافى اينها من نظر به! كنند دشمنى ما با اينقدر كه كرديم تراشى  دشمن

 براى بود؛ زياد ها  دشمنى د،بو بزرگوار امام كه وقتى. است طبيعى خيلى ها  دشمنى نه،. نيست درست تحليل يك

 تر  متبسم بظاهر شان  چهره طبعاً آنها كنيم، نشينى  عقب و شود تر  ضعيف ما مواضع هرچه. امام قاطع مواضع خاطر

 را ما و كنند تصرف را مناطق بيايند، جلو بتوانند اينكه براى ميكنند، متبسم را چهره يعنى. آيند  مى جلو البته. ميشود

 و ميشوند ناراحت آنها باشيم، تر  مصمم و تر  جدى خودمان حركت در ما هرچه. بدارند باز دفهامانه پيشرفت از

 هم اين از بعد كنند، متوقف را ما نتوانستند آنها سال سه و سى اين در حاال تا البته. ميشود عبوس شان  چهره

 هائى ضعف هست، هائى  گرفتارى البته. است ىاينجور كشور وضعيت خوشبختانه بنابراين. توانست نخواهند شاءاهلل  ان

 حركت كشور، حركت ميكند، نگاه انسان وقتى مجموعاً ليكن كنيم؛ توجه هم آنها به بايد كه هست، مشكالتى هست،

 (48« ).است پيشرفتى به رو

 تکلیف دولت در برابر دشمنی ها: -ج

 هميشه اسالمی داريد؛ دولت هم زيادی مخالفان داريد؛ هم زيادی دشمنهای داريد؛ دوش بر سنگينی بارهای شما»

 در هم صريحِ روشنی شعارهای دولت اين - تازه نفس اند كه وقتی بخصوص ما، دولتهای انقالب اول از. بوده همينطور

جوّسازی . داخلی مخالفان هم بيرونی، مخالفان هم دارند؛ مخالفانی - بيشتر ديگر دارد، انقالب مبانی به دلبستگی

 ميدانی كارهای در و عمل صحنه ی در احياناً ميكنند، پخش دروغ ميكنند، منفيبافی ميكنند، شايعه پراكنی د،ميكنن

 و نشدن خسته و عمل در جدّ و قاطع تصميم و عزم مقدار يك مخالفتها اين با مقابله ی. كارشكنی ميكنند

 از اگر. دارد الزم خواستن كمك خدا از و تضرّع و توجّه و توسّل هم يك مقدار ميخواهد؛ گرفتن را كار دنبال

 بزرگ نعمتهای از يكی. آورد خواهد به وجود ما در را روح خستگی ناپذيری كنيم، استعانت و استمداد متعال خدای
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 پاها و زانو دارد؛ هم قوّه انسان گاهی طوالنی در راههای. نرود سر حوصله اش و نشود خسته آدم كه است اين خدا

 باز اهداف به رسيدن از را انسان خستگی روحی، اين. می شود روحی خسته ی حركت، از آدم اما ه؛نشد خسته اصالً

 استمداد -است بيشتر هم گاهی خطرش جسمی خستگی از كه-نيايد پيش روحی خستگی اين اينكه برای. ميدارد

 (49« )است. الزم الهی كمك به اميدواری و خدا به توكل پروردگار، از

 پيش هم تحمّلها اين. كرديد تحمّل را اينها. شد اهانت شد، كينه توزی شد، شما به اهانتها خيلی ،سال چند اين»

 (51« )بشود تنگ سينه مان ما حاال كه نشود موجب اين ليكن. اجر دارد متعال خدای

 سال د،دار وجود كه شرائطی و بين المللی شرائط جهت از هم هم هست؛ مهمّی سال شما، دولت آخر سال اين»

 را توانشان همه ی دارند كه هستيد مستكبر قدرتهای با زورآزمائی مواجهه حال در شما يعنی - است مهمّی بسيار

 توانتان همه ی از بايد هم شما كنند؛ شكست وادار قبول و عقب نشينی به را شما بتوانند شايد ميكنند، خرج

 (51.« )بزنيد هم به را دشمن ذهن باطل توهّم اين بتوانيد تا كنيد استفاده
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 بررسی نوع نگرش های مقابل دولت های نهم و دهم، جريان شناسی و علل وقوع آن ها  – 2جدول 
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 :نتیجه گیری 

با روی كارآمدن دولت های نهم و دهم و تالش گفتاری و كرداری آن دولت ها در زنده كردن گفتمان امام و انقالب   

قالب به ريل آرمان های اوليه خود، موج سهمگين تخريب و سياه نمايی عملكرد دولت های مذكور توسط و برگشت ان

جريان های خارجی و داخلی  و در راستای تلخ نمايی خدمات، پيشرفت ها، و بركات فكری و عملكردی آن در بين 

نآگاه را درنورديد و با درآميختن لعاب آحاد جامعه، به سرعت، افكار صاحبان رسانه ها و تريبون دار های مغرض يا 

كذب فاصله گرفتن و انحراف دولتمردان از شعارها و اهداف اوليه، به انتقام جويی نفاق گونه از انقالب و آرمانهای 

 دوباره احياشده آن پرداخت.

يشان گرفت و كه به تدريج قدرت استدالل برخی خواص جامعه را هم از ا اكاذيب نسبت داده شده آنقدر تكرار شد

فارغ از اشارات و تأكيدات امام جامعه، ذهن مريض و نفس معيوب ايشان را در تارهای تخريب تنيده شده توسط 

بدخواهان نظام و متعرضان به حريم واليت در طی سال های حيات طيّبة انقالب، به دام انداخت؛ تا جائيكه الفاظ و 

 راستای انحراف آن از مسير واقعی انقالب، به آن نسبت دادند.نسبت هايی در دائره تقابل با دين و تالش در 

مروری بر جمع بندی رهبر معظم انقالب از سير عملكردی دولت های نهم و دهم و برجسته سازی نقاط قوت اين 

دولت ها از سوی معظم له، به خوبی بيانگر ارزش های ستودنی آن دولت ها به ويژه در حوزه احياء گفتمان امام 

نقالب، عدالت گستری، پيشرفت های روزافزون علمی و عمرانی، تأثيرات منطقه ای و بين المللی جمهوری اسالمی وا

ايران و كم شدن روز افزاون فاصله دولتمردان و مردم در طی دولت های نهم و دهم، و مصرّح بر علّت دشمنی و 

يادشده توسط جريان های داخلی و خارجی  تخريب گسترده، مشترك و متّفق القول صورت گرفته عليه دولت های

 می باشد.

بديهی است همانطور كه معظّم له نيز تأكيد می فرمايند، هدف واقعی شان هم اين دولت و دولتمردان آن نيست، 

 گفتمان ميزنيد، را نظام و چون اين دولت حرف. است نظام واقعى، هدف است؛ انقالب واقعى، هدف بلكه

 (52)است. حمالت اين آماج ميکند طبعاً حركت انقالب جهت در و است البانق گفتمان دولت، اين

منجر به شكل گيری حماسه  ةتطبيق ارائه شده در فوق كه مبيّن اصالت و تأييد شعارهای اولي اميد است تصريح و

پنهان  و ارائه دهنده علل ،و پايبندی دولت های نهم و دهم در پيگيری و تحقق آن شعارها 84بزرگ سوّم تير 

دشمنی داخلی و خارجی با آن دولت ها می باشد، زداينده زنگار تخريب بدخواهان انقالب از ذهن خاص و عام 

 دوستداران طريق مقدس برپايی حكومت جهانی مهدوی باشد.

 

 «العزّه هلل»

 حميد ديانی 
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