
 های نهم و دهمرئیس جمهور و هیأت دولت  هایدر آخرین دیدار العالی()مدّظلّهامام خامنه ای از سوی جمع بندی نهایی عملکرد دولت های نهم و دهم

 هیأتبا  دیدار آخرین

 دهم و نهم های دولت

دولت محورهای نقاط قوت 

 از دیدگاه امام خامنه ای
 ای برای هر یک از محورهااز سوی امام خامنه بیان شده های شاخص 
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 تیجدّ و کار در تیهمّ -1

 مردم به خدمت در

  است؛ اقدام و حرکت دولت است؛ کار دولت یك واقعاً دولت، این -1

 پیدا افت نكرده؛ پیدا کاهش یعنى - است محسوس دولت این در اقدام و فعالیت و نشاط و تحرّك .است برجسته امر یك دولت، این کار نشاطِ و انرژى -2

 .است باارزشى چیز خیلى این –نكرده

 .دارد وجود جدّیت مردم به خدمت در -3

 اینها ندادن، قرار دور کارشناسى و خبرگى منظر از را کشور از اى نقطه هیچ و گذاشتن پا زیر را کشور نقاط ى همه کوچك، شهرهاى به رفتن شهرها، به رفتن -4

 .است باارزشى چیزهاى

 و شعار بودنمنطبق  -2

 شعار با دولت کلى گفتمان

 انقالب و امام گفتمان و

   هیچكس را این. است باارزشى چیز خیلى این است؛ انقالب گفتمانهاى و شعارها بر منطبق و امام گفتمان و شعار بر منطبق دولت این کلى گفتمان و شعار -1

 را این باید کند، می تصور انقالب کارگردانى با و انقالب هدایت با را کشور پیشرفت که کسى هر داند؛ می قدر را این انقالب، به  دلبسته هر. بگیرد ندیده تواند نمى

 .بداند قدر

 این میخواستند که کسانی با ی مقابله و امام؛ منطق و انقالب جوهری خصوصیات برخی بازسازی و کردن زنده: خالصه طور به اینهاست؛ دولت عمومی گفتمانـ 

 است. رفته بین از و شده منسوخ که میكردند ادعا یا ببرند، بین از یا کنند، منسوخ را اساسی مفاهیم این و ارزشها

 حقیقی خواهی عدالت -2

 اش به معنای ویژه انقالبی استكبارستیزی -3

 )به ویژه در بحث هسته ای( دیگران های سیاست طلبی زیاده و تجاوز و سلطه مقابل در انفعال ترك و ملّی عزّت اعاده -4

 دولتی های مجموعه بدنه در زدگی غرب و باوری غرب روند توقف -5

 کشور مدیران مجموعه ی بدنه در سكوالریستی های گرایش توقّف -6

  تحول ایجاد درو اقدام  جرأت -7

 فساد با مقابله در جرأت -8

 المللى بین زورگویان با ى مقابله در تهاجم ى روحیه -9

 امام منطق و انقالب اساسى مفاهیم و ارزشها با متقابلین و متخاصمین با مقابله -11

 و مردمى ى روحیه -3

 دولت خاکى

 ضعیف  طبقات با فاصله کردن کم -مردم با شدن سطح هم -1

 .مردم حرف شنیدن مردم، با گرفتن انس مردم، با تماس بودن، مردم میان در -2

 است باارزشی چیز و است برجسته و خوب - جمهور رئیس آقای خود در بخصوص؛ مسئوالن دولت زیستی ساده -3

 میشنوند حرفی یك خودشان جنس از کأنّه میشنوند، را شما صدای و شما حرف وقتی مردم یعنی مردمی؛ هستید دولتی شما -4

 جمع بندی

 خصوصیات این چنانچه اگر. هست هم همه ى وظیفه هست، هم بنده ى وظیفه این ؛«الخالق یشكر لم المخلوق یشكر لم من. »است امتیاز و خصوصیت تا سه این»

 قدردانى بشود، تشكر افراد خوب کارهاى از که دارد دوست متعال خداى. آید نمی خوش را خدا طبعاً نكنیم، تشكر و نكنیم قدردانى کنونى دولت ى مجموعه در را

 این مخصوص دولت، از حمایت البته. کنم حمایت دولت خصوصیات،از همین خاطر به و کنم قدردانى که است این هم بنده ى وظیفه. بشود سپاسگزارى و بشود

 این در و کند حمایت گرمتر انسان که شود می موجب کردیم، عرض که خصوصیاتى این خب، منتها...  ام؛ کرده حمایت دولتها از همیشه بنده نیست؛ دولت

 .«کند اقدام دلگرمتر حمایت، و قدردانى
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 تیجدّ و کار در تیهمّ -1

 مردم به خدمت در

 ؛ است مهمى کارهاى واقعاً اینها مختلف؛ بخشهاى در دوردست، مناطق در بخصوص گرفته؛ انجام عمرانى وسیع کارهاى کشور در سال چند این طول در -1

 .است دولت حرکت در مهمى بسیار رویكرد یك این

 .دارد وجود جمعى تالش یك امروز خوشبختانه -2

 .نشدن خسته و پشتكار پرکارى، به شده شناخته دهم دولت و نهم دولت -3

 جهانى رصدکنندگان، به اذعان فناورى و علم ى زمینه درپیشرفت قابل توجه کشور در زمینه های مختلف به ویژه  -4

 ؛است پیشرفت حال در کشور خوشبختانه -5

 .است پیشرفت حال در مختلف جهات از کشور که میكنند تصدیق هم آنها میگویند؛ را همین هم جهانى رصدکنندگان -دهیم می ما خود که آمارهائى از نظر قطع با ـ

 تالش فوق العاده کاری. -6

 و شعار بودنمنطبق  -2

 شعار با دولت کلى گفتمان

 انقالب و امام گفتمان و

 از را آنها ما و کردند می توصیه آن به امام که چیزهائى و انقالب  ارزشهاى و انقالب گفتمان امروز، تا بودند کار سر بر دهم دولت و نهم دولت که سالهائى این در -1

 است. شده برجسته کامالً خوشبختانه آموختیم، انقالب

 زنده شدن شعارهای انقالب -2

 .است انقالب مبانى و انقالبى ارزشهاى انقالبى، جهتگیرى انقالبى، حرکت به کشور مسئوالن و مردم عمومى گرایش، امروز -3

 استكبارستیزى -4

 انقالبیگرى به افتخار -5

 المللى  بین مسائل و خارجى سیاست ى  عرصه در کشور جایگاه ارتقاء -6

 عدالت به دعوت -7

 انقالب دیپلماسى فعالیت خوب در زمینه -8

 بروز بیشتر را نترسى این را، استقالل این را، شجاعت این که اسالمى جمهورى مسئوالن از مردم دنیا، مختلف جاهاى در ؛  شجاعانه اسالمىِ مستقل موضع -9

 .آید  مى خوششان بیشتر میدهند،

 و مردمى ى روحیه -3

 دولت خاکى

 تالش دولت در جهت ارتباط با مردم -1

 مسئوالن زیستى  ساده -2

 تجمل از مسئوالن بودن دور -3

 استفاده برخی مسئولین از کمك فكری ظرفیت های بیرون دولت -4

 جمع بندی

 انجام عمرانى وسیع کارهاى کشور در سال چند این طول در خب، دهیم؛ می قوّت نقاط به را ترجیح میكنیم، نگاه ما وقتى ضعف، نقاط و قوّت نقاط بندى  جمع در»

 قضیه این از. است دولت حرکت در مهمى بسیار رویكرد یك این است؛ مهمى کارهاى واقعاً اینها مختلف؛ بخشهاى در دوردست، مناطق در بخصوص گرفته؛

 خیلى گرفته، صورت فناورى و علم ى  زمینه در سال چند این در که پیشرفتهائى این. آمده وجود به فناورى و علم ى  زمینه در که چشمگیرى پیشرفتهاى تا بگیرید،

 «دارد وجود جمعى تالش یك امروز خوشبختانه... است توجه قابل
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روز مانده به آغاز به کار دول
 تیجدّ و کار در تیهمّ -1 (

 مردم به خدمت در

 هشت سال کار و تالش منجر به کارهای خوب با تحمل زحمات شبانه روزی. -

 .گرفت دهیناد را نیا دینبا که است یا برجسته ی نقطه نیانسبت به همه دوره های دیگر.  دولت در همكارانشان و جمهور سیرئحجم کار بسیار باال و پرشتاب  -

 و شعار بودنمنطبق  -2

 شعار با دولت کلى گفتمان

 انقالب و امام گفتمان و

 :کردم اشاره آن به هم بارها و بود نظرم مورد سال هشت نیا طول در دولت نیا مورد در که هم گرید ی نكته كی

  کرد؛ افتخار آنها بهدر جامعه آنها را مطرح و  گرفت، دست سر کرد، برجسته کرد، مطرح را ی انقالبشعارها این دولت این

 .بود بزرگی کار خیلی این نكرد؛ شرم احساس انقالبی های شیوه از و انقالبی اهداف از و انقالبی های انگیزه از جهانی، مجامع در

 و مردمى ى روحیه -3

 دولت خاکى

 یبزرگ ازیامت نكردن، طلب دن،یند نخواستن، را نهایا؛ دارند ایدن در کشورها مسئوالن معموالً که یازاتیامت و ها یآسودگ و شهایآسا از اعراض و ریناپذ یخستگ تالش

 .بود برخوردار ازیامت نیا از بحمداهلل دولت نیا که است

 جمع بندی

 شما که را آنچه. خورد خواهد شما درد به بالشك و اند داشته نگه را آنها کرامالكاتبین و کرده ثبت شما عمل ی نامه در را آنها متعال خدای کردید، خدا برای که آنچه

 هم - است علیم - میداند هم خدا، ،« علیم شاکر هلل انّ »نكنیم؛ تشكر و ندانیم نبینیم، چه کنیم، تشكر و بدانیم ببینیم، بنده امثال و بنده حاال چه کردید، عمل

 .دهد توفیق شماها به متعال خدای انشاءهلل امیدواریم. است سپاسگزار

 


