تفکیک مرز انتقاد و تخریب  ،مراجع صدور  ،هدف و علل وقوع هر یک از آنها نسبت به دولت های نهم ودهم از دیدگاه مقام معظم رهبری

انتقاد

ارزشيابىِ منصفانه اى است

كه يك آدم كارشناس ميكند

تخریب

ـ انكار امتيازات ،قبول نكردن برجستگيها و كارهاى خوب ،و درشت كردن و برجسته كردن ضعفها

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

انتقاد خوب است،

انتقاد خدمت است

تعریف{ }111ماهیت{}111

مرجع صدور{}111

نوع هدف{}111

علت وقوع

گاهي از سوي دوستان
شماست؛ گاهي حتّي از سوي
كساني است كه دوست شما
و طرفدار شما هم نيستند؛
دوست هم نيست ،اما دشمن
هم نيست؛ دشمنياش هم
ثابت نشده.

می تواند منصفانه و خيرخواهانه باشد:
«آنجایي كه واقعاً انتقاد است و كساني با نظر
خيرخواهانه ،نقاط مثبتِ كاري را توجه ميکنند
و نقاط اشکالش را هم ذكر ميکنند ،اینها را با
سعهي صدر گوش بدهيد؛ نه این كه همه جا
قبول كنيد  -چون ممکن است آن منتقد
اشتباه كرده باشد -اما گوش كنيد تا آنجائي
كه واقعاً درست است از شما فوت نشود».

می تواند به قصد اصالح باشد:
« آن جایي كه بين خواست نخبگان و خواست مردم -
عامهي مردم  -تعارض وجود دارد ،خواست عامهي
مردم مقدم است؛ این هماني است كه در نامهي
معروف حضرت و فرمان معروف حضرت به مالک
اشتر ،به این معنا تصریح شده؛ اما هميشه از این قبيل
نيست .گاهي نخبگان نظرات اصالحياي دارند كه
بایستي از اینها استفاده كرد}111{ ».

تخريب بد است؛ تخريب خيانت است؛ نه خيانت به دولت ،بلكه خيانت به نظام و خيانت به كشور است

الف -پيشرفتهای مملكت در  8سال
هدف واقعيشان هم این دولت  -یعنى آقاى
 -1جريان خارجی:
احمدى نژاد و شماها  -نيست؛ البته آماج این
االن شما اگر رسانه هاى دنيا دعواها شمائيد؛ اما هدف واقعى ،انقالب
و حرفهاى محافل خبرى
است؛ هدف واقعى ،نظام است .شماها
دنيا و محافل سياسى دنيا را
هم چون حرف نظام را ميزنيد ،طبعاً آماج این
نگاه كنيد ،مى بينيد همه
تهاجمها قرار ميگيرید؛ این خطى است كه
شان  -واقعاً مثل جنگ
االن در بيرون وجود دارد.
احزاب  -دست به دست هم
علتش هم همين است كه گفتمان اين
داده اند و دارند فشار مى
دولت ،گفتمان انقالب است و در
آورند كه این دولت را بکوبند.
جهت انقالب حركت ميكند.

دولتهای نهم و دهم:
به نظر من یکى از علل این دشمنىها ،همين
پيشرفتهاى شماست؛ یعنى ميخواهند این پيشرفتها
كُند شود .جمهورى اسالمى با داعيهى
اسالمخواهى ،با داعيهى مردمساالرى اسالمى،
با داعيهى رد و نفى مستدل ليبرال دموكراسى،
براى تشكيالت استكبارى دنيا يك خطرى
است .هرچه شما بيشتر پيشرفت كنيد ،اين
خطر براى آنها بيشتر خواهد شد .ميخواهند
جلوى این را بگيرند.

ب -زنده شدن شعارهاى انقالب
عامل دوم این دشمنىها ،زنده شدن شعارهاى انقالب
است .وقتى شعارهاى انقالب كمرنگ شود،
پنهان شود ،آنها طبعاً بيشتر خوششان مىآيد
 )1بعضيها واقعاً خبرى ندارند؛ یعنى مغرض
و چهرهى همراهترى ميگيرند؛ هرچه شما
نيستند؛ اطالعاتشان كم است و بر اثر بى
شعارهاى انقالب را پررنگتر كنيد ،آنها چهرهشان
اطالعى چيزى ميگویند.
عبوستر و خصمانهتر ميشود؛ این چيزِ طبيعى است.
 )2بعضيها غرضهاى شخصى و غرضهاى
سطحى دارند.

 -2جريان داخلی:
 -1افراد بي اطالع
 -2افراد با اغراض شخصي
و سطحي
 -3افراد با اغراض عمقي و
مشکل دار با نظام

 )3بعضيها غرضهاشان غرضهاى
عمقى است؛ يعنى  :با نظام مسئله
دارند ،كينهى امام در دلشان است و
حرفهاى امام را يا از اول قبول
نداشتند يا حاال قبول ندارند  -آنهايى
كه از آن حرفها رو برگرداندند و
پشيمان شده ها و برگشته اند  -اينها
يك طيف وسيعى از انگيزه هاست،
ليکن باالخره محصول و جمع بندى اش
همين تهاجم ها و پنجه زدن ها و لجن
پراكنى هاست كه وجود دارد.

ج -حوادث منطقه و بيدارى اسالمى:
خب ،اگر چنانچه در اين شرائط ،يك ايرانِ
بىدردسرِ بىدغدغه اينجا وجود داشته باشد،
با همين شعارهائى كه دارد ،با همين كارهائى
كه دارد ميكند ،با همين پيشرفتى كه محسوس
است ،از آن كشورها بيایند ببينند كارخانهها را،
دانشگاهها را ،مراكز تحقيقاتى را ،وضع زندگى مردم را،
بازارهاى پر از اجناس را ،دولت بىدردسر را ،بديهى و
طبيعى است كه آنها ميگويند الگوى خوب
همين است .ميخواهند اين نشود .ميخواهند
اين الگوشدن جمهورى اسالمى نباشد .یعنى
براى جمهورى اسالمى دردسرهائى به وجود بياورند ،تا
آن كشورهائى كه تحولّى در آنها رخ داده و وارد
مرحلهى جدیدى شدهاند ،براى ادامهى راه ،این را الگو
قرار ندهند}111{ .

