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تلقی موفقیت دولت به عنوان موفقیت نظام اسالمی

علت

تلقی رکود،توقف یا ناکامی دولت،
به عنوان عدم موفقیت اصل نظام

دولت، فعال اصلی در صحنه کشور
دلیل

تجسم توفیقات نظام در توفیقات دولت

دلیل
های اجرایی آنعدم امکان تفکیک بین نظام و دست

ام دلسوزان و عالقمندان به نظام و رسنوشت کشورمخاطب

قرارگیری آرزوها،دعا و تالش آنها در جهت دستیابی دولت به وظیفه
توفیقات شایسته زمان و نیاز کشور

آرزوی عدم موفقیت دولت یا انجام کاری برای عدم موفقیت آنآسیب شناسی

اختالف سلیقه

های سیاسی طبعاً غلطها و استنتاجتحلیل

اختالف فکر منشأ

وجود حق انتقاد از دولتیا انجام کاری برای عدم موفقیت آنپذیرفته نبودن آرزوی عدم موفقیت دولت ارزیابی تذکر

نرتسیدن، خشمگین و ناامید و رساسیمه نشدن مسئوالن دولت به 
در بخشهای گوناگونی در اختیارشان در مواجه با انتقادات

الزامات

» من صنّف استهدف« مؤید

طرح بحثعلت

پذیری مدیرانصداقت و مسئولیت

مؤاخذه نشدن از جانب خدای متعال در صورت وجود نقائص
نتیجه

مؤاخذه نشدن از جانب مردم

» ال يكلّف هللاَّ نفساً اّال وسعها« مؤید

خالف توقع نبودن وجود نقائص برای مردمدلیل

معنای
پایه منطقی

های الزم برای جستجوی یک منطق درست آغاز تالش و مشورت
ونه صددرصد درست بودن کار

های شناخت نقش هیأت وزیران و لحاظظ آن در زمبنه بحثالزام
ریاست محرتم جمهورمسئولمنطقی و کار آمد منتهی به تصمیم گیری

چالش
برطرف شدن موانع از جانب مراکز قانون گذارراه مقابلهموانع یا نقائص قانونی

اصطکاک قانونی
نه و واقعی روابطتفاهم و گفت وگو بین مسؤوالن قوااصطکاک بین قوه قضائیه و دولت در عملمصداق و تنظیم صمی راه حل

پرهیز از تنظیم شکلی و با نیت
از رسباز کردن  موارد موجود در قانون اساسی الزام

ها در قوانین برشیوجود این نوع اصطکاکموضع رهربی

هاسازی تالشکردن و بهینهمضاعف

نشاط و امید دادن به مدیران زیردست
ها به کار زیادو وادار کردن آن

مبارزه مسؤوالن با جریان تبلیغاتی آشکار در دنیا

جدی گرف مسأله مبارزه با فساد

اطالع رسانی به مردم

جدی گرف حضور دشمن
در پشت پرده فرهنگ و سیاست 

احساس مسئولیت داش مسئوالن
در کار و استوار کردن کار بر مبنای منطقی

بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت
 1381/06/04

عدم تحقق نظام کار آمدو موفق
برنامهتوفیق و بیبا وجود دولت بی

مورد هدف قرار گرف نویسنده یک  کتاب  و به طریق اولی معنا
مسؤوالن کشور

منزوی شدن و اقدامی نکردن یا  عمل نکردن به لوازم 
های مورد انتقاد قرار نگرفمسئولیت، تنها راه نقطه مقابل

امکان وجود مخالفان و منتقدان در مقابل هر حرکت دولت و 
حقعصبانی شدن آنهابه حق یا نا

های کور او دشوارحتی در گره ی مسئوالن ارشدو مسئولیت پذیرانهحل شدن تدریجی مشکالت با ورود صادقانه  شاهد

۴از  ۱

های ارائه شهره و ارائه اطالعات دقیق و آمارهای تفصیل و ترشیح گزارشنکته مهم 
ی صحیح به افکار عمومی توسط اعضای هئیت دولت و آقای خا

توقف شدن، به عقب برگش عبور کردن مسؤالن از موانع موجود بر رس راه دولت
و یا مأیوس شدن در مواجه با موانع شناسیآسیب

لزوم از بین بردن مانع یا عبور کردن از آن یا یاف یک راه غیر بندیجمع
مواجه یا مانع و بزرگ نکردن مانع و انجام کارو تالش

تذکر
ای وجود موانع بر رس راه هر کار سازنده

ه مدیریت بودن عبور از موانع

وجودموانع بر رس راه کل نظام از اول انقالبشاهد
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نرتسیدن، خشمگین و ناامید و رساسیمه نشدن مسئوالن دولت به 
در بخشهای گوناگونی در اختیارشان در مواجه با انتقادات

احساس مسئولیت داش مسئوالن 
در کار و استوار کردن کار بر مبنای منطقی

عبور کردن مسؤوالن از موانع موجود بر رس راه دولت

هاسازی تالشکردن و بهینهمضاعف

وجود مسئوالن دولتی مؤمن ،انقالبی و عالقمند به کار و انقالب
زمینه مناسب

م رئیس جمهور محرتم برای تحقق اهداف نظام اسالمی اهت

انجام کار وتالش فراوان چه دولت فعلیوضعیت فعلی
هابا وجود کار بر روی روابط عمومی عدم اطالع رسانی درست از کارهای فراوان صورت گرفتهآسیب شناسیو چه در دولت اول آقای رئیس جمهور 

روش

های مختلف دولتهای فراوان و الزم بخشهمکاری

هنگی بین بخش های مختلفایجاد ه

های میان بخشی درداخل دولتکردن اصطکاککم

د استاظهارات برخی از افراد صاحب نظر، نخبه وکسانی که نظرشان مورد اعتناء و اعت
شاهد

رضورت
به سبب  سیاست بخشی یک قسمتخنثی شدن  اقدام یا سیاست یک بخش

ت فراوان  مسؤوالن  هنگی موجود بین بخشضایع شدن زح هادر اثر ناه

انجام  دادن کار بر مبنای یک پایه منطقی، معناصداقت و مسئولیت پذیری مدیران
گردن گرف مسئولیت کار و نهراسیدن از مسئولیت آن

ها نزد خدای متعال قبول شدن عذر واقعی آننتیجه
و پیش مسؤوالن ارشد نظام و مردم 

وجود یک اساس منطقی و قانونیالزمه

مبارزه مسؤوالن با جریان تبلیغاتی آشکار در دنیا

روش
جریان تبلیغاتی  

 کاران وهای مختلف نظام به محافظهتقسیم بخش
عنوان طرفدار یکی و مخالف دیگری طلب و معرفی خود بهاصالح

هدف 
جریان تبلیغاتی

ناکار آمد جلوه دادن نظام، دولت،
های گوناگونقضائیه و مسؤوالن بخشقوه

مأیوس کردن مردم و دلرسد و دملرده 
اندرکاران و مدیران نظام توسط جریان تبلیغاتی در دنیاساخ دست

های مختلفهای بخشعدم اعرتاف به موفقیت
ود میهایی که خود را حامی آنحتی بخش کنندها وا

یی نقاط ضعف موجود و متعلق بزرگن
ها به نظامهای مختلف و انتساب آنبه جناح 

موفقیت

نه خود علیه نظام اسالمیبهره برداری در جهت نیات پلید وهدف اهداف خص

موفقیت های علمی کشور

تزایدعجیب آمار دانشجویان کشور

بیست سد در ایرانبررسی و اجرای صدو

اقدامات موفق وزارت صنایع

جدی گرف مسأله مبارزه با فساد

نشاط و امید دادن به مدیران زیردست
و وادار کردن انها به کار زیاد 

اطالع رسانی به مردم

جدی گرف حضور دشمن
در پشت پرده فرهنگ و سیاست 

بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت
 1381/06/04

اظهارات، شکایات و مراجعات مردمی

های گوناگونموارد  دیده شده درگزارش
شاهد

ی  های با رهربیو دوستان مشرتک دولت و مالقاتموارد  دیده شده دراظهارات آقای خا

۴از  ۲

وجود نداش هیچ مشکلی نتیجه
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نرتسیدن، خشمگین و ناامید و رساسیمه نشدن مسئوالن دولت به 
در بخشهای گوناگونی در اختیارشان در مواجه با انتقادات

احساس مسئولیت داش مسئوالن 
در کار و استوار کردن کار بر مبنای منطقی

عبور کردن مسؤوالن از موانع موجود بر رس راه دولت

پذیری مدیرانصداقت و مسئولیت

هاسازی تالشکردن و بهینهمضاعف

نشاط و امید دادن به مدیران زیردست 
ی کارهاالزمهها به کار زیادو وادار کردن آن پیگیری دا

هایی برای پیگیری کارها دروجود بخشمناسبزمینه های آقای عارفی دستگاه دولت و پیگیریمجموعه

های دولتایجاد نشاط و جاری شدن خون در رگنتیجه

جدی گرف مسأله مبارزه با فساد

استحصال و مصادره همه یا بخش مهمی از 
رسمایه ملی توسط یک شخص یا باند سودجو رضورت

محتمل دانس فساد و روشن بودن وجود ان در برخی جاها مقدمه

شناسیآسیب

مسئول اولیه

های تبلیغاتی بیگانگاندست مانع

توجیه فساد

ایی و مبالغه در بیان فسادبزرگ

دولت

روش

سیاسی خواندن بحث مبارزه با فساد

تبلیغات دروغین  در باب تعمیم و گسرتش فساد
جلو گیریاز تحقق مبارزه با فساد

هدف
دلرسد و مأیوس ساخ افکار عمومی

توانایی دولتمردان در مبارزه با فسادپاک بودن دولتمردان سطح باالزمینه مناسب نتیجه

قضائیهیقوهمسئول نهایی

مبارزه با فقر و فساد و تبعیضاهمیت مضاعف
ن اصالحات واقعی و مادر اصالحات در کشور  ه

ّ مؤید داغ کردن،آخرین دارو در صورت بی اثر بودن انواع و اقسام دواهای آخر الّدواء ال
مرصف شده معنا

ممکن نبودن هیچ اصالحی در کشور بدون پرداخ به سه مقوله دلیل
اساسی اساسی فقرو فساد وتبعیض

جدی گرف حضور دشمن در پشت پرده فرهنگ و سیاست 
آشکار شدن بیش از پیش امید زیادعلت

دشمن به مقوله فرهنگ ومسائل سیاسی 

ها به طور بریده تلقی بعضی پدیدهشناسیآسیب
لوحانهها و به نحو غافالنه و سادهاز عامل اصلی آن

رسانی به مردماطالع

مبارزه مسؤوالن با جریان تبلیغاتی آشکار در دنیا

بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت
 1381/06/04

اقدامات صورت گرفته و مصوبات اجرایی آگاهی از پیرشفت دستورهای صادر شده،مصداق

جوییناکام ماندن تأمین رسمایه با رصفهنتیجه
ریزی مسئوالن برای کارهای سازندهو برنامه 

های صنعتی ایجاد شغل در فعالیت
نی وغیره یا کشاورزی یا خدماتی یا ساخت

مصداق
کار سازنده

های تبلیغاتی بیگانگانهم سویی با دستنتیجه

فسادپذیر بودن انسان در همه جای دنیا شاهد

البالغه و روایات بر تقواتکیه فراوان قرآن، نهج مراقبت از خود برای جلو گیری از فاسد و منحرف شدنمؤید معنای تقوا

زیر سوأل بردن اصل مبارزه با فساد هدف

کمک به جریان تبلیغاتی دشمن  نتیجه

بویژه در  های گوناگون وتلقی شدن حضور دولتمردان در بخشمطالبه رهربی
ی قضائیه در صورت لزوم ورود قوهنتیجهمعامالت خارجی و کالن به عنوان مدعی و معارض با فساد

وبه خواست دولتمردان در میدان

۴از  ۳

طرح مسئله مبارزه با فساد در 
مجریهجلسات خصوصی با مسئوالن مختلف قوه تذکر

درست بودن یادداشت ارسالی به رهربینکته
درباره مسئولیت اولیه دولت در مسئله مبارزه با فساد  
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نرتسیدن، خشمگین و ناامید و رساسیمه نشدن مسئوالن دولت به 
در بخشهای گوناگونی در اختیارشان در مواجه با انتقادات

احساس مسئولیت داش مسئوالن 
در کار و استوار کردن کار بر مبنای منطقی

عبور کردن مسؤوالن از موانع موجود بر رس راه دولت

پذیری مدیرانصداقت و مسئولیت

هاسازی تالشکردن و بهینهمضاعف

نشاط و امید دادن به مدیران زیردست 
ها به کار زیادو وادار کردن ان

جدی گرف مسأله مبارزه با فساد

اطالع رسانی به مردم

مبارزه مسؤوالن با جریان تبلیغاتی آشکار در دنیا

جدی گرف حضور دشمن در پشت پرده فرهنگ و سیاست 

هاپیرشفت
ها زمینه

در میان گذاش مردم در خصوص شخص یا جریانی که مانع کار رسانی اطالعروش موانع موجود
ست به نحو شفاف و رصیح ش

قانع نشدن مردم هنگام اکتفا به کلیات در بیان موانعدلیل

رسیدگی به جرم آن شخص یا افراد در صورت مانع بودن برای دولت
متقاعد شدن طرف مقابل و یا دولتنتیجه

کمک کردن به پیرشفت کاردر صورت منطق داش آن طرف مقابل  نتیجه

گیری قدرت و اراده اليتخلّف قرارزمینه مناسب
خدای متعال بر پیروزی اسالم و مسلمین

جلوه کردن بیش از پیش نظام اسالمی
در دنیا و بخصوص در دنیای اسالم  نتیجه

اقبال زیاد آحاد ملت به انقالب، اظهار عالقه به مسئوالن و حضور در 
های جهانی علیه این انقالبرغم رجزخوانی قدرتمیدان علی

جلب رحمت الهی توسط ملت عزیز

اذعان مکرر و بدون مبالغه افراد حارضو مطلّعدلیل
در محافل فرهنگی و علمی دنیا و کشورهای اسالمی 

وظیفه ما

های بزرگ الهیشکر گزاری از این نعمت

هادانس قدر این نعمت

حرکت کردن درجهت اراده و سنت الهی

ودن شکرگزارانه همه نیروی خود مرصف 

بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت
 1381/06/04

های موجود حاکی از اراده الهی بر پیروزی اسالمنشانهشاهد

علت

تالش و مجاهدت

گذشت و فداکاری

ن و اخالص مردم علی لی مسئوالنرغم ضعفای ها و نواقص احت

۴از  ۴

عرصه ها 

پیروزی انقالب

تداوم انقالب

گسرتش و تقویت روزافزون نظام تا امروز



کمک به دولتنتیجه

نتیجه نهایی
های بیرونیتحت تأثیر قرار نگرف افکار عمومی و واقعیت

دانسته شدن آن انتقاد

دلیل
نبودن هیچ توجیهی  برای تخریب دولت

به مصلحت نبودن تخریب دولت به هیچ وجه

بيانات در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت
جود حق انتقاد از دولت :1پيوست

 1381/06/04

علت

انواع انتقاد

انتقاد غیر دلسوزانه و عیب جویی غیر منصفانه

به معنای تضعیف نبودن انتقاد

منع تخریب دولت در عین عدم منع انتقاد از دولت تذکر

انتقاد دل سوزانه و منصفانه

لت
 دو

د از
نتقا

ق ا
د ح

جو
و


