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 چكيده 

بینی اسالمی است.  الگوی حکمرانی والیت فقیه متأثر از الگو و تفکر اسالمی و در امتداد جهان
بندی متفاوت با توجه به مقتضیات را دارد. با این  یتاین الگو  قالب و محتوای یکسان اما اولو

مفروض، شناخت الگوی حکمرانی مقام معظم رهبری با بررسی بیانات نوروزی ایشان در دو 
چند موضوع از  هدف این مکتوب است. 4111تا   4831های  دورۀ اول ریاست جمهوری سال

سی قرار گیرد. برای رسیدن به این سخنان رهبر انتخاب شده تا در دو دورۀ ذکر شده مورد برر
های نوروزی در این هشت سال، باتوجه به هدف، تعداد دفعاتی که رهبری در تمام سخنرانی

اند را برشمرده و هرکدام را نسبت به سال مورد نظر موضوعات انتخاب شده بر آن تأکید داشته
اند. بررسی موصوف با  رفتهصورت مجموع مورد استفاده قرار گ بندی نموده و در آخر، به دسته

روش تحلیل محتوا، حاکی از آن است که در هر دوره موضوعات اصلی یکی بوده اما در 
ها، با وجود تأکید بر محورهای  جزئیات، اهمّیت محورها متفاوت بوده است. براساس یافته

اسی در های اس ها و تفاوت یکسان، اولویت موضوعات در دو دورۀ یادشده متفاوت است؛ شباهت
گردد که این خود نشان دهندۀ این است که  بندی موضوعات ازسوی رهبری مشاهده می اولویت

های کلی نظام، با  رهبری با توجه به وظیفۀ خویش در قانون اساسی و در راستای تعیین سیاست
گیری حمایتی و انتقادی متفاوتی را در قبال سیاست  توجه به مصالح و مقتضیات جامعه، موضع

ها در موضوعات مطرح شده برای  دلیل است که اولویت همین کنند. به ها، اتخاذ می لتدو
بینی اسالمی،  های مذکور متفاوت است. بنابراین، الگوی یکسان، عام و کلی متأثر از جهان دولت

 ها را به همراه داشته است. با توجه به شرایط و مقتضیات، تفاوت اولویت
نژاد، روحانی، تحلیل  های کلی نظام، احمدی هبری، سیاستحکمرانی، ر واژگان کليدی:

 محتوا.
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 مقدمه و بيان مسئله

در اندیشۀ سیاسی اسالم، مسئلۀ رهبری رکن اصلی ادارۀ حکومت و حکمرانی و در رأس هرم 

ای بینی اسالمی نیز از جایگاه و نقش ویژه قدرت و سیاست قرار دارد. والیت و رهبری در جهان

جمهوری اسالمی »قانون اساسی، دربارۀ استمرار امامت آمده است:  2در اصل  برخوردار است.

« نظامی است بر پایۀ ایمان به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالم

کند.  در عصر حاضر و در تداوم  که این رهبری مستمر در چارچوب والیت فقیه تحقق پیدا می

بینی اسالمی و براساس مبانی فقهی شیعه و مبانی حقوق اساسی جمهوری  اندیشۀ اسالمی، جهان

عنوان حکمران و حاکم اسالمی معرفی گردید. مقام  خمینی، ولی فقیه به اسالمی ایران، ابتدا با امام

معظم رهبری در امتداد این تفکر با استفاده از اصول و اندیشۀ اسالمی و مفاهیم صدر اسالم در 

کنند. از این دید، الگوهای اصلی صدر اسالم در طول تاریخ تکرار  ود میمسائل سیاسی ور

اند،  شوند و باید این الگوها را با توجه به اتفاقات و مقتضیات، که در تاریخ اسالم رخ داده می

بینی  کار گرفت. الگوی حکمرانی رهبری با این نگاه فرایندی متأثر از جهان برای مسائل روز به

سازی )شفیعی؛ برزگر؛ مرادزاده،  سازی و گفتمان گذاری و تدبیر کالن، مفهوم ستاسالمی با سیا

های کلی نظام حاوی  اند. سیاست (، جامعۀ اسالمی را هدایت و مدیریت کرده43-21: 4831

های حکومتی است که ازسوی مقام  گیری کلی کشور در همۀ عرصه چارچوب و مبنای جهت

شود و همچون حلقۀ  قانون اساسی، تعیین می 441اصل رهبری به موجب بند اول از  معظم

نمایند.  ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه

کنندۀ هندسۀ کلی  ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص هدف اصلی این سیاست

قانون اساسی که در آن ذکر شده  1۵ل نظام نیز خواهند بود. این بند، یک فرعی است از اص

اند از: قوۀ مقننه، قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه  قوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارت»است 

یعنی « گردند. که زیر نظر والیت مطلقۀ امر و امامت امّت، طبق اصول آیندۀ این قانون اعمال می

قانون اساسی به لزوم  441بند دوم اصل گانۀ ما تحت والیت امامت امر قرار دارند.  قوای سه

ها تأکید کرده و آن را نیز بر عهدۀ مقام رهبری دانسته  وجود نظارت بر حسن اجرای این سیاست

 (. 482: 4831است )غرویان، 
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های متفاوتی در زمینۀ  ها دیدگاه باوجود این مبانی و تبیین وظایف، کارکردها و صالحیت

نظر از  ای مختلف ریاست جمهوری وجود دارد؛ طیفی از اختالفه های رهبری در دوره سخنرانی

ها. ادعای این مقاله این  طرفانه رهبری در سخنرانی گیرانه و جناحی تا برداشت بی برداشت جهت

های خود را  است که در جمهوری اسالمی ایران، از ابتدای انقالب تاکنون، مقام رهبری حمایت

های  اند. مبنای این راهنمایی و حمایت به اهداف واال ادامه دادهها در مسیر نیل انقالب  از دولت

ها ارتباط مستقیمی با گفتمان و عملکرد آنها در طی زمان مدیریت کشور دارد نه  رهبری از دولت

ها منجر به پیشرفت و اعتالی نظام  خود اشخاص و مسئولین، زیرا این رهنمودها و انتقال تجربه

ها و بنایی است که رهبر انقالب بارها در باب نسبت خود با چهرهو کشور خواهد شد. این م

اند. ما در این پژوهش، قصد داریم با توجه به تشریح وظیفۀ رهبری در نهادهای نظام بیان کرده

های کلی نظام و مصالح و مقتضیات جامعه و با وجود  قانون اساسی و در راستای تعیین سیاست

و خارجی، نشان داده شود که هدف اصلی الگوی حکمرانی  ها و شرایط داخلی همۀ تفاوت

رهبری اعتالی جامعۀ اسالمی و عزّت و قدرت جمهوری اسالمی ایران و رفاه عمومی جامعه و 

 آسایش مردم و توسعه و آبادانی کشور بوده است.  

 های پژوهشاهداف و پرسش

اشته شد. در راستای مکتوب حاضر با هدف بررسی الگوی حکمرانی مقام معظم رهبری نگ

داری با عنوان بررسی  بررسی این هدف کلی، بررسی موردی رویکرد ایشان در عرصۀ حکومت

های نوروزی  جمهور ایران با توجه به تحلیل محتوای سخنرانی های اول، دو رئیس تطبیقی دوره

ب گردید. دهندۀ سیاست و رویکرد ایشان در هرسال( انتخا ترین متن شکل عنوان مهم رهبری )به

با توجه به این هدف اصلی، شناخت وظایف و جایگاه والیت فقیه در جمهوری اسالمی، نشان 

داری رهبری  ها و مصالح نظام در شیوۀ مدیریتی و حکومت طرفی در اجرای سیاست دادن بی

های زیر طرح منظور پیگیری اهداف موصوف پرسش عنوان اهداف فرعی مدّنظر بوده است. به به

 باشد: ها میو مقالۀ حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسشگردید 
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های نوروزی رهبری در دورۀ موصوف را تشکیل چه موضوعاتی محورهای اصلی سخنرانی -

 اند؟ داده

 باشد؟ های نوروزی رهبری بر چه اساسی میبندی محورهای سخنرانی انتخاب و اولویت -

های اول  رهبری در مشهد در دوره های نوروزی هایی در سخنرانی ها و شباهت چه تفاوت -

 نژاد و روحانی وجود داشت؟ احمدی

 گیرانه بوده است؟ طرفانه یا جهت های ایشان بیگیری و سخنرانی الگوی حکمرانی، تصمیم -

ای با روش تحلیل محتوا های موصوف در قالب نمونۀ موردی و مقایسهپاسخ به پرسش

ها مورد بررسی و ارزیابی قرار  لیل دادهصورت صریح و در مواردی ضمنی در قالب تح به

 گرفته است.

 پيشينۀ پژوهش

های نوروزی در زمینۀ دیدگاه و اندیشۀ رهبری، بدون ارتباط با الگوی حکمرانی و سخنرانی

اند؛ الگوی تهدیدشناسی از منظر رهبری )ساوه درودی؛ اسمعیلی؛  آثاری به رشتۀ تحریر درآمده

(، 4833ر اندیشه و بیانات مقام رهبری )افتخاری و نهازی، (، امنیت عمومی د4831حیدری، 

(، مبانی سیاست 4834نظریۀ بیداری اسالمی براساس اندیشۀ سیاسی مقام رهبری )نجفی، 

(، واکاوی مدیریت فرهنگی از دیدگاه رهبری 4834خارجی در اندیشۀ رهبری )واعظی دهنوی، 

ای )بهمن، اهلل خامنه ی پیشرفت از منظر آیت(، الگوی اسالمی ایران483۵)مشکواتی و میرشکاری،

های اند. پژوهش معظم رهبری پرداخته باشند که به دیدگاه مقام ترین آثاری می ( مهم483۵

ثانیاً، هیچ ارتباطی به  اند و موصوف اوالً، مستقیم به الگوی حکمرانی رهبری نپرداخته

 های نوروزی رهبری ندارند. سخنرانی

های نوروزی مقام رهبری در  تحلیل محتوای پیام»موضوع این مقاله  ترین آثار به مرتبط

تحلیل »( و مقالۀ 4831)شیرازیان، « )اقتصاد مقاومتی: مطالعه موردی( 4838و  4832های  سال

باشند؛  ( می4831)زمانی، « محتوایی فرهنگی بیانات رهبری در سال اقتصاد مقاومتی و اقدام عمل
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مقاومتی( تأکید دارند و ارتباط مستقیم و مشابهت موضوعی با این  هر دو به پیام سال )اقتصا

 باشد: های زیر جدید میمقاله ندارند. بنابراین، پژوهش حاضر از جنبه

بینی اسالمی و نشان دادن آن در  پیوند الگوی حکمرانی رهبری در ادامۀ تفکر و جهان -

 های نوروزی رهبریسخنرانی

روش تحلیل محتوای کیفی و مقایسۀ دو دولت با  های نوروزی بهمقایسۀ سخنرانی -

 ساله با توجه به الگوی حکمرانی رهبری ها و شعارهای متفاوت در یک دورۀ هشتگفتمان

 تعریف مفاهيم

 حكمرانی -

حکمرانی مفهومی مرتبط با دولت، حاکمیت و حکومت است. در فرهنگ لغات فرماندهی، 

(. با کنکاش در ریشۀ واژۀ حکمرانی، 48۵۵داری معنی شده است )دهخدا،  حکومت و حکومت

( قابل 421: 4831معنی راهبری و هدایت )زارعی؛ حسنوند و سلمانی سیبنی،  به  Kubeman واژۀ

سیاسی نیز حکمرانی رفتار یا شیوۀ حکمروایی و نیز اداره کردن تعریف  بازیابی است. در علوم

ی، عمومی و خصوصی است که های فردی و نهادای از روششده است: حکمرانی مجموعه

کند. حکمرانی فرایندی پیوسته است که از طریق آن منافع متضاد  امور مشترک مردم را اداره می

گردد )میدری و خیرخواهان،  جویانه انتخاب می کند و اقدامی همکاری یا گوناگون را همساز می

4838 :211-213.) 

سیاسی  ومی فراتر از آن دارد که در علومهای قرآنی و دینی، معنا و مفه حکمرانی در آموزه

شود. در قرآن، بر ضرورت وجود حکومت برای تأمین هدایت بشر تأکید  متعارف از آن بحث می

(. 38شده است و هدایت بیشتر مردم را در گرو رسالت و حکومت صالح دانسته است )نسا، 

دردناکی خواهند شد. آیات  اکثریت اجتماع اگر از رهبری صحیحی محروم بمانند، گرفتار پیامد

سورۀ یوسف که به خواب پادشاه مصر و تعبیر آن از طرف حضرت یوسف اشاره  11تا  18

سازد. در  دارد، ضرورت حکمرانی و حکمرانی مدیر و آگاه را برای جوامع انسانی آشکار می

بشر  یابی های دینی و اسالمی، خالفت و والیت ازسوی خداوند برای بسترسازی کمال آموزه
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یابد )جوادی آملی،  چیز در محور توحید و تکامل انسانی، معنا و مفهوم می رو، همه است. ازاین

(. الگوی حکمرانی در این پژوهش، در چارچوب شیوۀ اداره، هدایت و حکمرانی والیت 483۵

 فقیه در جامعه تعریف شده است.

 والیت فقيه و رهبری -

الحسن در ج.ا.ایران  در زمان غیبت حجت بن» آمده است: 13قانون اساسی سال  1در اصل 

«. والیت امر و امامت امت بر عهدۀ فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است

اند از: صالحیت  قانون اساسی، شرایط و صفات رهبری آمده است که عبارت 413در اصل 

وای الزم برای رهبری امّت اسالمی، علمی الزم برای افتا در ابواب مختلف فقه، عدالت و تق

بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت، قدرت کافی برای رهبری. در 

تر باشد مقدم  صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی

 (. 424: 483۵است )جوان آراسته، 

 انون اساسی به شرح ذیل است:ق 441ترتیب اصل  وظایف و اختیارات رهبری به

های کلی نظام، فرمان  های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست تعیین سیاست

پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعالم جنگ و صلح و بسیج نیروها، عزل و نصب و  همه

ل و شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه، نصب و عز قبول استعفای برخی از مسئولین مهم )فقهای

گانه، حل  قبول استعفای رئیس سازمان صداوسیما(، حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه

معضالت نظام که ازطریق عادی قابل حل نیست، ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، 

، تصمیم  امضای حکم ریاست جمهوری، عزل رئیس جمهور، عفو یا تخفیف مجازات محکومین

 (.481: 4831پور،  یعتجدید نظر در قانون اساسی )رف

 روش تحقيق

ها در دو  انتخاب روش تحقیق در مرحلۀ اول، متأثر از انتخاب موضوع است. مقایسۀ سخنرانی

های این پژوهش از طریق  دوره، انتخاب روش تحلیل محتوا را ضروری ساخت. بخشی از داده



 

 

 

 

 
 41هاي نوروزي در دو دوره  ...    الگوي حكمراني رهبري؛ تحلیل محتواي سخنراني

  

 

ده است اما روش اصلی ای سازماندهی ش آوری به شیوۀ کتابخانه روش توصیفی با استفاده از جمع

ای از شیوۀ  مورد استفاده در پژوهش حاضر روش تحلیل محتوا کیفی جهت ارائۀ تحلیلی مقایسه

های اصلی مشاهدۀ  تحلیل محتوا از روشداری رهبری در دورۀ دو رئیس جمهور است.  حکومت

ثبت و مطالب  توان متون، اسناد و مدارک و درواقع، هر نوع سند وسیلۀ آن می اسنادی است که به

ای را خواه مربوط به گذشته و خواه مربوط به زمان حال مورد ارزیابی و تحلیلی  ضبط شده

: 48۵3تر با درجات باالتری از پایایی قرار داد )کیوی و دیگران،  تر و از همه مهم تر، دقیق منظم

ها، دفترهای  نامهتوانند محتوای  (. تحلیل محتوا روشی است که در آن، پژوهشگران درواقع می432

ها،  ها، نقاشی ها، اشعار، ترانه ها و روزنامه ها، کتاب ها، صورت جلسه ها، مجله خاطرات، مقاله

 (.۵: 48۵1ها، قوانین و هر نوع متن و سند دیگری را تحلیل کنند )سروستانی،  سخنرانی

لمات و پی بندی ک که پژوهشگران سعی در استنباط معنایی خاص از متن ازطریق طبقه زمانی

تر است.  ها و روابط بین آنها دارند، تحلیل محتوای کیفی مناسبها و تفاوتبردن به شباهت

های  توان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوایی داده بنابراین، تحلیل محتوای کیفی را می

ناخته شده سازی یا طراحی الگوهای ش  بندی و تم مند، کد بندی نظام متنی ازطریق فرایندهای طبقه

جای آزمون  پردازی به   های کیفی نظریه های بنیادین پژوهش دانست. همچنین یکی از ویژگی

شدۀ  شناسانه و کنترل توان یک رویکرد تجربی، روش نظریه است. با تحلیل کیفی، می

مرحله را با رعایت عناصر مورد مطالعه در نظر گرفت. جامعۀ مورد پژوهش مجموعه  به مرحله

گیری هدفمند و تعداد  های نوروزی رهبری در دورۀ اول دو رئیس جمهور است. نمونه سخنرانی

 بود. 4نمونه با توجه به رویکرد کیفی، اشباع نظری

 های پژوهش یافته

 محورهای سخنرانی رهبری

بندی کرد که  توان دسته های رهبری را در شش محور می در پاسخ به پرسش اول مقاله، سخنرانی

 کنیم: آن اشاره میدر ادامه به 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Theoretical Saturation.  
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 اجتماعی  عدالت

ها، کاهش فاصلۀ طبقاتی،  در نظر رهبری، اصطالحاتی مانند رفاه عمومی، هدفمند کردن یارانه

گیرند. با وجود این  اجتماعی و عمومی قرار می اصالح الگوی مصرف را در زمرۀ عدالت

اند را  مفاهیم صحبت کردهکلی، جمالتی )کوتاه، بلند، پاراگراف( را که در آن از این  طور به

بار(  21، 33بار؛ در سال  8، 3۵بار؛ در سال  1، 31بار؛ در سال  1، 31بار ) در سال  83توان  می

بار )در  1ساله،  1طوری که در طول دورۀ  برشمرد. همین آمار در دورۀ روحانی، کاهش یافته به

بار( به این موضوع  4، 31ال بار و در س 4، 31بار؛ در سال  1، 31بار؛ در سال  1، 38سال 

 پرداخته شده است.

باشد.  ترین موضوع در بحث سیاست داخلی می نظر رهبری، مهم اجتماعی به مبحث عدالت

زیرا از شعارهای اوّلیه انقالب اسالمی، عدالت و نه برابری برای همۀ افراد جامعه بود. 

مهر و...( دولت نهم )دورۀ سازی و مسکن  های )سهام عدالت، خصوصی راستا، تالش درهمین

محوری روی کار آمده بود، در پیشبرد این هدف انجام  نژاد( که با شعار عدالت اول احمدی

دلیل، رهبری بهترین فرصت را  همین دادند، بهترین فرصت برای رسیدن به این هدف بود. به

اشاره نمودند.  سال به آن 1بار در طول  83که  طوری برای کمک معنوی برای این دولت دید به

بود که حتّی بیشتر  33نکتۀ جالب اینجاست که بیشترین تذکر و یادآوری در این زمینه در سال 

دهد که رهبری دغدغۀ فراوانی را  از موضوع انتخابات در این سال اتفاق افتاد. این خود نشان می

رۀ روحانی، قابل اجتماعی در دو برای این موضوع از خود نشان دادند. اشاره به موضوع عدالت

بار به این موضوع پرداخته شده است. اما این به  1نژاد نیست زیرا تنها  قیاس به دورۀ احمدی

های دیگر مثل  رسد که دغدغه نظر می باشد زیرا به معنی کمتر اهمیت داشتن در این دوران نمی

دوران نامزدی های بزرگ جهان، که روحانی در  سازی اورانیوم و مذاکره با قدرت پروژۀ غنی

 انتخابات وعدۀ آن را داده بود، ذهن و تالش رهبری را به خود معطوف کرده بوده است.

 های جدید استفاده از جوانان و ظرفيت -

در مورد موضوع جوانان، اصطالحاتی مانند نیروی انسانی، عناصر و متخصصین داخلی را در 

بار و  44طورکلی،  نژاد ایشان به احمدی ایم. با این وجود، در دورۀ زمرۀ این مقوله قرار داده
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بار به  ۵، 33بار و در سال  1، 3۵بار؛ در سال  4، 31بار؛ در سال  8، 31طور خاص در سال  به

که در  طوری این موضوع پرداختند. در دورۀ روحانی، این موضوع نمود بیشتری داشته است. به

 بار به آن پرداخته شده است. 3 ،31بار؛ در سال  1، 31و  31بار؛ در سال  42، 38سال 

نژاد، به نسبت کاهش داشته و اقتصاد به  طبق آمار رسمی، بیکاری در دورۀ اول احمدی 

وجود، رضایت نسبی بیشتری در میان مردم موج  تری در حال پیشرفت بود. بااین شکل عادی

طور  ارجی )بهزد ولی در دورۀ روحانی، به دلیل اینکه بیشتر تالش خود را صرف سیاست خ می

نظر  طور خاص( نمودند، کمتر به مسئلۀ اقتصاد و بیکاری توجه شده بود. به عام( و برجام )به

بیند و اشارات بیشتری را  رسد رهبری جا را برای تذکر و صحبت در مورد جوانان خالی می می

 دهد.  در دورۀ روحانی در مورد مسئلۀ جوانان می

 استقالل و عزّت ملی -

ایم.  تقالل و عزّت ملی، اصطالحاتی مانند اقتدار و غیرت را در این مقوله قرار دادهدر زمینۀ اس

 8، 3۵بار؛ در سال  4، 31بار؛ در سال  3، 31بار )در سال  41نژاد  که در دورۀ احمدی طوری به

که در دورۀ روحانی این تعداد  بار(  به این نکته اشاره شده است. درصورتی 4، 33بار؛ در سال 

بار( تقلیل  1، 31بار و در سال  1، 31بار؛ در سال  4، 31بار؛ در سال  1، 38بار )در سال  44به 

 پیدا کرده است. 

باشد زیرا از شعارهای قابل  ترین موارد قابل بحث می این موضوع در عرصۀ انقالب، از اصلی

نژاد برخوردهای  یفهم و اولیۀ انقالب در میان مردم بود که منجر به انقالب شد. در دورۀ احمد

الملل و در کشورهای  های تند در سازمان بین وجود آمد )سخنرانی الملل به فراوانی با جامعۀ بین

عنوان مهمان و نفی هلوکاست( که در راستای دفاع از استقالل و عزّت ملی ایران  دیگر به

کننده در نظر  یقرسد سخنان رهبری در اینجا براساس محرک و تشو نظر می انگاشته شده بود. به

بار بیشترین تحریک را از  3در تعداد  31که در سال  طوری گرفته شود، نمود بیشتری دارد. به

نژاد. با این احتساب در  بار در دورۀ اول احمدی 41اند و در کل،  سوی رهبری به دولت داشته

بیشتر در  بار به این تذکرات و محرکات اشاره شده است که آن هم 44دورۀ روحانی، تنها 
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عنوان  بوده که به 4+1الخصوص  ای ایران و رابطۀ ما با دنیای خارج علی ارتباط با برنامۀ هسته

 شود حساب کرد برای اعتالی بصیرت جامعه. هشداری هم می

 انتخابات  -

ساالری دینی را در این مقوله  در زمینۀ موضوع انتخابات نیز اصطالحاتِ خواستِ مردم و مردم

بار؛  2، 31سال بار؛ در سال  4، 31بار )در سال  21نژاد  طوری که در دورۀ احمدی بهقرار دادیم. 

بار( در این زمینه صحبت کردند. این موضوع در دورۀ  43، 33بار و در سال  1، 3۵در سال 

 41، 31بار و در سال  4، 31بار؛ در سال  1، 31بار؛ در سال  3، 38بار )در سال  21روحانی به 

 د.رس بار( می

تبع آن انتخابات  رسد اهمّیت انتخابات ریاست جمهوری و به نظر می با توجه به آمار باال به

شوراهای شهر و روستا، که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری است، برای رهبری بیشتر 

در دورۀ روحانی  31بار( و در سال  43نژاد ) ، در دورۀ احمدی33که در سال  طوری باشد. به می

که انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای شهر  صورتی بار( بیشترین تذکرات را داشتند. در 41)

بار به موضوع انتخابات پرداختند. در مورد انتخابات مجلس، که در  ، تنها یک31روستا در سال 

های نوروزی اشاره کردند.  بار به آن در سخنرانی 1و  1ترتیب  انجام شد، به 31، 31های  سال

رسد انتخابات ریاست جمهوری به دلیل اینکه نمود و تبلیغات و حساسیت بیشتری در  مینظر  به

الملل( برخوردار است، در دید رهبری اهمیت بیشتری را دارد.  درون و خارج از کشور )نظام بین

شود حساسیت فراوانی در سطح  ، به وقوع پیوست که از آن به فتنه یاد می33اتفاقاتی که در سال 

رسد که تذکرات و اشارات رهبری در مورد انتخابات  نظر می و حکومت برانگیخت. بهجامعه 

 گیرد. ریاست جمهوری از همین حساسیت نشئت می

 سياست داخلی و توسعۀ سياسی  -

در مورد موضوع مسائل داخلی و توسعۀ سیاسی، اصطالحات وحدت ملی، انسجام ملی، اتحاد 

بار  41نژاد  که در دورۀ احمدی طوری قوله قرار دادیم. بهملی، رشد ملی، رشد سیاسی را در این م

بار( در این موضوع  1، 33بار و در سال  4، 3۵بار؛ در سال  1، 31بار؛ در سال  8، 31)در سال 



 

 

 

 

 
 19هاي نوروزي در دو دوره  ...    الگوي حكمراني رهبري؛ تحلیل محتواي سخنراني

  

 

که در  طوری صحبت کردند. همین موضوع در دورۀ روحانی کاهش چشمگیری داشته است. به

بار( به  8، 31بار و در سال  1، 31و  31های  ر؛ در سالبا 4، 38بار )در سال  1این دوره، بیش از 

 این موضوع پرداخته نشده است. 

در زمینۀ مسائل داخلی باید اذعان کرد که اکثر موارد مورد پژوهش در همین زمره قرار 

باشد.  نژاد نمی گیرند ولی در مورد توسعۀ سیاسی دورۀ روحانی قابل مقایسه با دورۀ احمدی می

تی که رهبری در مورد انسجام ملی، اتحاد ملی، رشد سیاسی، رشد ملی یا وحدت تعداد دفعا

به اوج  33که در سال  طوری نژاد، به نسبت بیشتر بوده به ملی صحبت کردند در دورۀ احمدی

به این موضوع اشاره  31و  38های  بار آن هم در سال 1خود رسید. ولی در دورۀ روحانی تنها 

نژاد با  نیز همان ارتباط بسیار نزدیک شعارها و اعمال و تفکرات احمدی کردند. دلیل این مطلب

 باشد. های انقالب می عالیق رهبری و ارزش

 مسائل خارجی و روابط خارجی  -

در مورد موضوع مسائل خارجی و روابط خارجی، اصطالحاتِ دشمن، آمریکا، رژیم 

استکبار، وحدت اسالمی، نظام  صهیونیستی، جامعۀ جهانی، حقوق بشر، شورای امنیت، منطقع،

 411کلی  طور نژاد به سلطه، انسجام اسالمی در این مقوله قرار دادیم. باوجوداین، در دورۀ احمدی

بار( از این  2۵، 33بار؛ در سال  21، 3۵بار؛ در سال  23، 31بار؛ در سال  21، 31بار )در سال 

بار؛ در سال  41، 38بار)در سال  21رقم به  که در دورۀ روحانی این تعابیر استفاده کردند. درحالی

 بار( رسیده است.  48، 31بار و در سال  8، 31بار؛ در سال  1، 31

تر از دورۀ روحانی  نژاد را بسیار مناسب در این زمینه نیز رهبری شرایط زمانی دورۀ احمدی

باشد.  اد مینژ بیند. زیرا تذکرات رهبری در دورۀ روحانی، بسیار کمتر از دورۀ احمدی می

الملل از نکات غیر قابل حذف در سخنان رهبری در  درستی، باید گفت که مسائل و روابط بین به

رسد )ایجاد بصیرت و  نظر می در هر سال، بنا به هر دلیلی که به باشد. هر سخنرانی می

ابراز  های داخلی( باشد، رهبری تذکرات فراوانی را در این زمینه شناسی و اتکا به ظرفیت دشمن

 اند. باوجوداین، این تذکرات در دورۀ روحانی بسیار بیشتر بوده است. کرده
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نژاد بوده است. آن هم به دلیل شعارهای  ترین سال در دورۀ اول احمدی پرحاشیه 31سال 

دولت کارآمد و عدالت گستر، سالمت مدیران، مبارزه با فساد ادری، تشکیل دولت مکتبی و 

پروا وی در  های تند و بی وز شکاف بین دولت و مردم خود و سخنرانیاسالمی، پیشگیری از بر

جاهای مختلف در داخل کشور یا در سازمان ملل )در زمینۀ محو اسرائیل از نقشه و نفی 

برانگیز دولت نهم قطع  های فراوانی را برانگیخت. ازجمله کارهای بحث هلوکاست( که واکنش

عنوان  رسد رهبری به نظر می ن، قطع مذاکرات ایران و اروپا بهتبع آ سازی اورانیوم و به تعلیق غنی

های معنوی از طریق سخنرانی روی آوردند. این  های او رو به کمک حمایت از وی و سیاست

کار شده، دولت جدید  این دولتى که تقریباً شش ماه است مشغول به»جمله از این منظر است 

ناپذیر به مردم، به میدان آوردن  خدمت خستگىاش عبارت است از: تصمیم قاطع بر  شاخصه

هاى این دولت است. این  هاى بلند انقالب. اینها مشخصه همۀ توان خود و پُررنگ کردن هدف

دولت با تکیه بر شعارهاى انقالب و شعارهاى امام بزرگوار بر آن است که همۀ توان خود را به 

هاى کشور را  گى مردم را باز کند؛ زیرساختهاى زند میدان بیاورد؛ با همۀ وجود کار کند؛ گره

هاى آینده بسازد و در  تر به وضعیت مطلوب براى پیشرفت هرچه زودتر و هرچه بهتر و جامع

 «.المللى بر استقالل ملى و عزت ملت ایران تکیه کند عرصۀ بین

مسئلۀ که در مورد  طوری رهبری در این سال، در مورد مسائل مورد بحثی اشاراتی داشتند، به

بار،  8بار؛ مسائل و توسعۀ داخلی  3بار؛ استقالل و عزت ملی  8بار؛ جوانان  1اجتماعی  عدالت

 دهندۀ فرضیه باالست.   بار. این خود نشان 21مسائل خارجی و روابط خارجی 

، با اشارات متعدد در مورد موضوعات مورد بحث، بیشترین دغدغۀ خود 31ایشان در سال  

که بیشترین تذکر و اشاره و رهنمود را در مورد  طوری ل خارجی نمودند بهرا معطوف به مسائ

بار، که این خود دالیلی اعم از: تمدید  23باشد، با  مسائل خارجی مربوط به همین سال می

الملل، بین طرفین رژیم  های ایران از طرف آمریکا، اعالم آتش بس از سوی سازمان بین تحریم

 اف آمریکا به انجام شکنجه در زندان گوانتانامو و....صهیونیستی و لبنان، اعتر

که از  طوری های دولت نهم پشتیبانی نموده به ایشان در این سال نیز از راهکارها و سیاست

های بر سر کار و منتخب مردم  از همۀ دولت»توان به این منظر پی برد  جمالت متعددی می
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کنم زیرا جایگاه دولت در این نظام  ایت میطور خاص، حم حمایت کردم و از این دولت هم به

کوشی و  سخت»یا « ها را دولت برعهده دارد و اینکه بیشترین مسئولیت جایگاه بسیار مهمی است

گیری عدالت و ذی مردم این دولت باعث  تالش فراوان، ارتباط با مردم، سفرهای استانی، جهت

اجتماعی  بار در مورد عدالت 1ایشان  در ادامه،«. طور خاص حمایت کنم شده از این دولت به

بار؛ انتخابات را، به دلیل  8بار؛ استقالل و عزّت ملی  4بحث نموده و همچنین در مورد جوانان 

بار به مسائل داخلی  1بار و  2شد،  اینکه انتخابات مجلس شورای اسالمی در این سال برگزار می

 و توسعۀ سیاسی در این سخنرانی اشاره کردند.

ترین مسئلۀ کشور و با بیشترین  عنوان مهم ، ایشان باز به مسئلۀ روابط خارجی به3۵ال در س

بار  21اشاره به آن به دالیلی چند اعم از )واکنش به قطعنامۀ شورای امنیت علیه ایران( یعنی 

بار؛ استقالل و عزّت و ملی  8اجتماعی با  پرداختند. در ادامه، به موضوعات دیگر یعنی عدالت

بار )البته یک پیش پرداخت به  1گونه انتخاباتی نبود،  بار؛ انتخابات، با اینکه سال هیچ 8هم 

بار به  4انتخابات سال گذشتۀ مجلس شورای اسالمی بود( و مسائل داخلی و توسعۀ سیاسی 

 سخنرانی خود پایان دادند.

د بحث ما ، به تمام موضوعات مور33در سخنرانی نوروزی رهبری در اول فروردین سال  

که ایشان دهۀ آینده را  طوری اند. به های گذشته داشته اشارات و تذکرات فراوانی را نسبت به سال

راستا، ایشان از طرح هدفمند کردن  گذاری کردند. درهمین دهۀ پیشرفت و عدالت مطرح و نام

به افراد  عنوان راهکاری برای جلوگیری از شکاف طبقاتی بیشتر و توجه فزاینده ها به یارانه

که در مورد  طوری برند بهاجتماعی است، نام می های عدالت تر، که این خود از نشانه ضعیف

بار(.  21اجتماعی بیش از هر سال دیگر )چه قبل، چه بعد( به آن اشاره کردند ) موضوع عدالت

ز یک منظر البته باید خاطر نشان کرد که در همۀ موارد، به غیر از استقالل و عزّت ملی )البته ا

دهندۀ استقالل و قدرت و اقتدار و عزت ملی  خود نشان 33و  3۵های  اتفاقات و وقایع سال

های دیگر بوده، آن هم به دلیل اینکه هم سال انتخابات  باشد(، همۀ اشارات بیشتر از زمان می

ه نژاد ب ای ایران، سفر دوبارۀ احمدی های چشمگیر هسته ریاست جمهوری بوده و هم پیشرفت

نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل و نقد دوبارۀ صهیونیسم، انتخابات ریاست 
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های نظامی  های آیندۀ رئیس جمهور آمریکا، پیشرفت جمهوری آمریکا و عدم شناخت سیاست

راستا،  گذاری آن دهه به دهۀ پیشرفت و عدالت. درهمین چشمگیر و همچنین به مناسبت نام

بار به مسئلۀ جوانان )آن هم به دلیل اینکه  ۵اجتماعی و  موضوع عدالت بار به 21رهبری 

صورت  بار به باشد(، یک پیشرفت و آبادانی کشور بیشتر در گرو توجه و بها دادن به جوانان می

بار به مسئلۀ انتخابات )سال انتخابات(؛ در مورد  43مستقیم به موضوع استقالل و عزّت ملی؛ 

بار و در مورد مسائل خارجی و روابط خارجی )به دالیلی که  1سیاسی  مسائل داخلی و توسعۀ

 بار پرداختند. 2۵قبالً ذکر شد( 

رسد در موارد مورد بحث، رهبری  نظر می دست آمده به در دورۀ روحانی، طبق آمار به

کرد  اند. البته باید خاطر نشان نژاد ابراز داشته اشارات و تذکرات کمتری را نسبت به دورۀ احمدی

الملل بود و  غم دولت در دورۀ اول، روحانی معطوف سیاست خارجی و جامعۀ بین و که تمام هم

را انتخابات ریاست جمهوری  32کمتر به حوزۀ اقتصاد و غیره پرداخته شد. رهبری اتفاقات سال 

ن رسد که بیشتری نظر می عنوان حماسۀ سیاسی یاد کردند. به بهمن را به 22و راهپیمایی عظیم 

 42که  طوری به خود مشغول کرده بحث جوانان بوده به 38موضوعی که ذهن رهبری را در سال 

، به 32بار به این موضوع در این سال اشاره کردند. این در حالی است که نرخ بیکاری در سال 

(. ولی 1/41: 32و در سال  8/42: 34درصد کاهش داشته )نرخ بیکاری در سال  2میزان تقریبی 

نظر ایشان، هرگونه  شود که ایشان از حساسیت در این زمینه بکاهند، زیرا به وجب نمیاین م

کل، یکی از  طور تالش در این زمینه باز کم است. باید در نظر داشت که استقالل و عزّت ملی به

های اصلی و  ها بوده است. موضوعی که یکی از شالوده های اصلی رهبری در همۀ زمان دغدغه

مثابه  داد. تا حدودی اهمیت به این موضوع به را تشکیل می 481۵لی در انقالب شعارهای اص

بار به این  1، تنها 38راستا، در سال  رود. درهمین شمار می های انقالب به زنده نگه داشتن آرمان

که بعد از  طوری نمود. به از یک منظر، بسیار حائز اهمیت می 32موضوع پرداختند. انتخابات 

که اتفاقات تلخی در زمینۀ سیاست داخلی رخ داد و اعتراضات  33مناقشه برانگیز سال انتخابات 

از حساسیت خاصی برخوردار شد. البته  32اساسی در سطح جامعه به وقوع پیوست، انتخابات 

درصد رسید. ایشان  ۵8با رهنمودهای رهبری و تبلیغات، مشارکت واجدین شرایط نزدیک به 
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های نوروزی خود با افتخارآمیز خواندن این  ضوع انتخابات فقط در سخنرانیبار اشاره به مو 3با 

که در زمینۀ مسائل داخلی و توسعۀ داخلی  انتخابات، آن را یک حماسۀ ملی نامیدند. درصورتی

رسد که مباحث جوانان و انتخابات و سیاست خارجی اهم  نظر می بار پرداختند. طوری به 4تنها 

بار پرداخته  41که در مورد مسائل خارجی  طوری دهند. به را تشکیل میمسائل از نظر رهبری 

 نژاد نیست(. بار در سال اول دورۀ احمدی 21شده است )البته قابل مقایسه با تکرار 

از استثنائات اساسی در زمینۀ این نوشتار است. زیرا رهبری بعد از تبریک سال نو  31سال 

و درخواست از دولت و ملت « زبانی و ملت، همدلی و همدولت »گذاری این سال به نام  و نام

که در این سال، در مورد  طوری به به همکاری بیشتر با هم، کالم خود را خاتمه دادند 

بار آن هم در مورد استقالل و عزّت ملی  گنجد، تنها یک موضوعاتی که در مبحث ما می

بار در   4که  طوری با مردم بود، به ، سال کم گفتگویی31نیز مانند سال  31صحبت کردند. سال 

بار در مورد موضوع مسائل خارجی و  8بار در مورد انتخابات و  4اجتماعی؛  موضوع عدالت

صورت  روابط خارجی صحبت کردند. در این سال، بیشتر در مورد تولید و اقتصاد، آن هم به

 مختصر، صحبت به میان آوردند.

های جوانان، انتخابات و سیاست  ضع رهبری در زمینه)سال انتخابات(، موا 31اما در سال 

هایی که به انتخابات  طور که قبالً گفتیم، سال های زیادی به میان آوردند. همان خارجی صحبت

مثابه  توان از انتخابات به کنیم. می شود، حساسیت فراوانی را ازسوی رهبری مشاهده می ختم می

، زیرا مقبولیت نظام از این انتخابات و رأی مردم خط قرمز رهبری در مسائل داخلی نام برد

هایی برای  گیرد و همچنین راهی برای ایجاد بصیرت در میان مسئولین و مردم و درسنشئت می

اجتماعی  بار از عدالت رود. در این سال، تنها یکشمار می شناسی برای آحاد جامعه به دشمن

است که ذهن رهبری را در این سال به خود  سخن به میان آوردند. موضوع جوانان از مواردی

بار به آن پرداختند. در این سال، استقالل و عزّت ملی از نظر   3که  طوری اختصاص داده است به

بار به آن پرداختند. در مورد انتخابات نیز، که قبالً گفته  1که  طوری ایشان، حائز اهمیت بوده به

هوری در ایران بود. پس به همین منوال اشارات نیز سال انتخابات ریاست جم 31شد و سال 

بار رسید و تأکیدات فراوانی را در این زمینه داشتند. در مورد بحث  41رهبری به این موضوع به 
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بار به این موضوع پرداختند. البته باید گفت که مسائل مانند  8مسائل داخلی و توسعۀ سیاسی 

اجتماعی در زمرۀ مسائل داخلی است ولی بنا به  التانتخابات، جوانان، استقالل و عزّت ملی، عد

. اینکه 2باشد  عنوان یک موضوع اساسی قابل بحث می . توسعۀ سیاسی خود به4»دلیل اینکه 

« توسعۀ سیاسی به معنی رشد سیاسی، اتحاد ملی، انسجام ملی، محدت ملی انگاشته شده است

سائل خارجی و روابط خارجی که در یک موضوع جداگانه بحث شده است. در مورد موضوع م

 42باشد، باید گفت که  جزء الینفک سخنان رهبری در هر سخنرانی )نوروزی و غیرنوروزی( می

 بار به این موضوع پرداخته شده است.

عنوان پرسش  ها بهبندی محورهای سخنرانی های فوق، انتخاب و اولویت با توجه به داده 

بینی اسالمی و در تدوام نقش و کارکرد رهبری  ، متأثر از جهاندوم مقاله، از بُعد نظری و تاریخی

سو، و از بُعد عملی، با توجه به اهداف انقالب و ساختار قانون اساسی و  در جامعۀ اسالمی ازیک

گردند. براساس بند یکم از وظایف و اختیارات  بندی می وظایف رهبری انتخاب و اولویت

های داخلی و خارجی، سیاسی،  اسالمی در همۀ زمینه های کلی نظام جمهوری رهبری، سیاست

شود و مجلس شورای  اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی به وسیلۀ رهبری تعیین و ترسیم می

های کلی و در  اسالمی و شورای عالی انقالب فرهنگی نیز باید در محدودۀ این سیاست

ه شکل قانونی و قابل اجرا ها را ب چارچوب قانون اساسی و موازین شرعی، این سیاست

راستا، در آخرین حکم خود،  درآورده، برای اجرا به قوۀ مجریه ارسال نمایند. رهبری، درهمین

های کلی  های کلی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند. سیاست تعیین سیاست

سبک اسالمی،  نظام با شعارها و اهدافی که اوایل انقالب اسالمی )اعم از عدالت، پیشرفت به

کند. تمام  حمایت از مستضعفین، استکبار ستیزی، استقالل، آزادی( نمایان شد، بروز پیدا می

اجتماعی، جوانان، استقالل و عزّت ملی، انتخابات، مسائل داخلی و  موارد مورد بحث )عدالت

ظر هم های مدّن توسعۀ سیاسی، مسائل خارجی و روابط خارجی( نیز در بیانات رهبری در دوره

راستا و با توجه  باشد. درهمین در همین راستا و برای نیل به اهداف و شعارهای اولیه انقالب می

نژاد در دورۀ اول خود تالش بیشتری را برای  رسد که احمدی نظر می به آمارهای ارائه شده به

، تحقق بخشیدن به این اهداف ابراز داشتند. از این نتیجۀ اخیر وارد پرسش دوم پژوهش
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شویم: محورهای  های رهبری در دو دوره و پاسخ به آن میهای سخنرانیها و شباهت تفاوت

های نظری و تاریخی و عملی موصوف، یکسان بوده است. اما میزان ها باتوجه به جنبهسخنرانی

سو، و  ها به اهداف تفکر اسالمی و  انقالب اسالمی  ازیکپایبندی و نزدیکی اهداف دولت

اجتماعی  ها )مثالً عدالت بندی موضوعات و دغدغهقتضیات زمانی هر دوره و اولویتشرایط و م

ها را در پی الملل در دورۀ روحانی(، تفاوت نژاد و سیاست خارجی و روابط بین در دورۀ احمدی

 داشته است.

، در سخنرانی خود در سازمان ملل با طرح مباحث ضد استکباری و 31آبان  1نژاد  احمدی

و اشاره به پاک شدن اسرائیل از نقشۀ جهان،  4خواهانه، طرح موضوع انکار هلوکاست عدالت

های کلی نظام مبنی بر حمایت از مستضعفین جهان و  مدعی بود در راستای تحقق سیاست

نتیجه  مبارزه با ظلم و استکبار گام برداشته است. این موضوع و همچنین طوالنی شدن و بی

کننده تبعاتی را برای نظام جمهوری  جایی تیم مذاکره تعویض و جابه ای و ماندن مذاکرات هسته

المللی انرژی اتمی برای ارجاع  اند از: تصمیم آژانس بین اسالمی ایران در پی داشت که عبارت

تبع آن، صدور نخستین قطعنامه شورای امنیت در  ای ایران به شورای امنیت و به پروندۀ هسته

نامه واگذاری سهام عدالت در دولت  این دوره و همچنین تصویب آیین ای ایران در پروندۀ هسته

اند، به چشم  بار به آن اشاره کرده 83اجتماعی که رهبری در این دورۀ  در راستای عدالت

های کلی نظام را بر عهده دارد، بادقت  طور که مسئولیت تعیین سیاست همان خورد. رهبری می

های تعیین شده به هنگام اجرا، از  نیز نظارت دارد تا سیاست ها تمام بر حسن اجرای این سیاست

 خوبی پیاده شود. های اصلی منحرف نشده و به اهداف و آرمان

های سنگین از سوی  ترین مشکل کشور برای پیشرفت را تحریم ولی دولت یازدهم مهم

دید. پس تمام  میهای کشور آمریکا  الملل، شورای امنیت و تحریم الملل، سازمان بین جامعۀ بین

هم و غم خود را معطوف به سرانجام رساندن این پرونده قرار داد. با روی کار آمدن دولت 

ای  ای ایران گشوده شد. با وجود اینکه بحث پروندۀ هسته ای در پروندۀ هسته یازدهم، فصل تازه

ین موضوع در شود، ولی باز تأکید به ا الملل محسوب می ایران جزء مسائل خارجی و روابط بین

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1. Holocaust 
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دهندۀ  نژاد بوده است. این خود نشان بیانات رهبری در دورۀ روحانی، بسیار کمتر از دورۀ احمدی

هایی را  های دولت روحانی آنچنان مورد نظر رهبری که پیش شرط آن است که شعارها و تالش

 اند. برای اجرای برجام ابراز داشته

ر از موضوع انتخابات، تمام موضوعات از لحاظ آماری، طبق موضوعات مطرح شده به غی

نژاد خیلی بیشتر از دورۀ روحانی در بیانات رهبری خودنمایی کرده  مورد بحث در دورۀ احمدی

دست آمده، که براساس اهمّیت و اولویت موضوعات در هر دوره،  است. طبق آمارهای به

. 1. انتخابات  8اجتماعی  . عدالت2. مسائل و روابط خارجی 4نژاد:  اند از: دورۀ احمدی عبارت

 . جوانان.1. مسائل داخلی و توسعۀ سیاسی 1استقالل و عزت ملی 

. استقالل و عزّت ملی 1. جوانان 8. انتخابات 2. مسائل و روابط خارجی 4در دورۀ روحانی: 

ها،  رسد شعارها، تالش نظر می . مسائل داخلی و توسعۀ سیاسی به1اجتماعی  . عدالت1

تر باشد، در دید رهبری از  های اولیه انقالب نزدیک قدامات دولتی، که به ارزشنظرها، ا نقطه

 4و جدول شمارۀ  2و 4حمایت بیشتر و اصالت بیشتری برخوردار خواهد شد. نمودارهای 

 دهند. خوبی پاسخ به پرسش سوم پژوهش را نشان می به

 
 نژاد محورهای سخنرانی رهبری در دورۀ احمدی 1نمودار شمارۀ 
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 محورهای سخنرانی رهبری در دورۀ روحانی 2نمودار شمارۀ 

 نژاد و روحانی های نوروزی در دورۀ اول  احمدیهای سخنرانیها و تفاوت شباهت 1جدول شمارۀ 

 ای توصيف مقایسه

روحانی
 

احمدی
  

نژاد
دورۀ ریاست  

 جمهوری

 محورها و

 ها شاخص

 سال نژاد احمدی تعداد سال روحانی تعداد

 

1 

1 

4 

4 

موضوعات مرتبط:        

 رفاه عمومی

هدفمند کردن 

ها کاهش  یارانه

 فاصلۀ طبقاتی

 

 

38 

31 

31 

31 

 

 

1 

1 

8 

1 

 موضوعات مرتبط:  

 رفاه عمومی

هدفمند کردن 

ها کاهش  یارانه

 فاصلۀ طبقاتی

 

 

31 

31 

3۵ 

33 

1 83 
  عدالت

 اجتماعی

 

 

42 

1 

1 

3 

 موضوعات مرتبط:

 نیروی انسانی

عناصر و 

 صصین داخلیمتخ

 

 

38 

31 

31 

31 

 

 

8 

4 

1 

۵ 

 موضوعات مرتبط:

 نیروی انسانی

عناصر و متخصصین 

 داخلی

 

 

31 

31 

3۵ 

33 

24 44 

 استفاده از 

 جوانان و 

 ظرفیت های 

 جدید
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 نژاد و روحانی های نوروزی در دورۀ اول  احمدیهای سخنرانیها و تفاوت شباهت 1دول شمارۀ ادامه ج

 ای توصيف مقایسه

رو
حانی

 

احمدی
  

نژاد
دورۀ ریاست  

 جمهوری

 محورها و

 ها شاخص

 سال نژاد احمدی تعداد سال روحانی تعداد

1 

4 

1 

1 

 موضوعات مرتبط

 غیرت :

 و

 اقتدار

 

38 

31 

31 

31 

3 

8 

8 

4 

 موضوعات مرتبط:

 غیرت

 و

 اقتدار

 

31 

31 

3۵ 

33 

44 41 
 استقالل و

 عزت ملی 

3 

1 

4 

41 

 

 موضوعات مرتبط:

 مخواست مرد

 مردم ساالری دینی

 

38 

31 

31 

31 

4 

2 

1 

43 

 موضوعات مرتبط:

 خواست مردم

 ساالری دینی مردم

31 

31 

3۵ 

33 

 انتخابات 21 21

4 

1 

1 

8 

 موضوعات مرتبط:

-وحدت ملی

 انسجام ملی

رشد -اتحاد ملی

 سیاسی

 رشد ملی

38 

31 

31 

31 

8 

1 

4 

1 

 موضوعات مرتبط:

 -وحدت ملی

 انسجام ملی

رشد -اتحاد ملی

 سیسیا

 رشد ملی

31 

31 

3۵ 

33 

1 41 

 سیاست 

 داخلی و 

 توسعۀ سیاسی

41 

1 

8 

48 

 موضوعات مرتبط:

 -آمریکا  -دشمن 

 رژیم صهیونیستی

-حقوق بشر 

 -شورای امنیت

 استکبار –منطقه 

38 

31 

31 

31 

21 

23 

21 

2۵ 

 موضوعات مرتبط:

 -آمریکا  -دشمن 

 رژیم صهیونیستی

شورای -حقوق بشر 

-منطقه  -امنیت

 باراستک

31 

31 

3۵ 

33 

21 411 

 سیاست 

 خارجی و 

 روابط 

 المللی بین
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بینی اسالمی و  ها در دو دوره، باتوجه به اهداف جهانوجود محورهای مشترک سخنرانی

عنوان  طرفی و بدون پیش فرض جهتگیرانه در ارائۀ بیانات به اهداف انقالب اسالمی حاکی از بی

ها و شعارهای هر  ها با توجه به موضوعات، دغدغهوتپاسخ پرسش چهارم مقاله است. اما تفا

ها با توجه به موضوعات متفاوت و شرایط  باشد که درمجموع بیان شد که این تفاوت دوره می

متفاوت در هر دو دوره نگاه حمایتی و انتقادی رهبری را به همراه داشته است. بنابراین، الگوی 

و متأثر از اهداف انقالب و ساختار حقوقی و قانون  های دینیحکمرانی رهبری در راستای آموزه

شمول و با توجه به زمان و شرایط  نگر و جهان اساسی جمهوری اسالمی ایران، فرایندی، عام

 مقتضی اندیشانه بوده است.

 گيری  بحث و نتيجه

 مخاطبین عام و آحاد مردم عموماً در فهم بیانات رهبری بیشتر به زمان و شرایط حال متمرکز

تبع آن، بیاناتی که   در چنین رویکردی واجد اهمیت زیاد است و به« زمان»باشند. عنصر  می

گیرند، باید این نکته را لحاظ کرد  شوند، مورد رجوع بیشتری قرار می حسب شرایط روز بیان می

که رهبری با توجه به مشکالت روز جامعه و البته بررسی آمار و ارقام نکات مورد نظر را بیان 

های درست و صحیح را در بندی کنند از مسائل اولویت ها کمک می کنند که این امر به دولت می

اجتماعی در دوران ریاست  طور مثال، با توجه به اهتمام قضیۀ عدالت اختیار داشته باشند؛ به

نژاد، این قضیه بیشتر مورد بیان رهبر انقالب بود یا ردّپای  بحث اقتصاد  جمهوری احمدی

متی که در دوران روحانی از مسائل درجۀ اول کشور بوده، در بیانات رهبر انقالب، بیشتر به مقاو

های گوناگون نیز باید متفاوت  خورد و ضریب اهمیت این سنخ از بیانات برای دولت چشم می

 های رهبری کشور در مسیر آبادانی قرار بگیرد. باشد تا با پیگیری و اجرای توصیه

نژاد، به خصوصیات مختص رئیس جمهور و انطباق آن با  مدیرهبری در دورۀ اح

اند. ولی در دورۀ  های انقالب و لزوم وجود همچین شخصیتی در این زمان پرداخته ارزش

های در  دهد که سیاست روحانی به مقوالت انتخابات و راهپیمایی پرداختند. این خود نشان می
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تبع آن، به نظرات رهبری  ی کشور و بهها نژاد به ارزش پیش گرفته شده از طرف احمدی

 تر بوده است. نزدیک

شناسی و ایجاد بصیرت و مقولۀ  حال، باید در نظر داشت که مسائل خارجی و دشمن درعین

باشد. ولی این موضوع در دورۀ  های رهبری در نوروز هر سال می اقتصاد جزء الینفک سخنرانی

بار ولی در  411نژاد  که در دورۀ احمدی طوری هب نژاد بسیار نمود بیشتری داشته است. احمدی

نژاد، مقوالت  بار به این موضوع پرداخته شده است. دورۀ اول احمدی 21دورۀ روحانی تنها 

کوشی و تالش فراوان و ارتباط با  عدالت و انتخابات نمود بیشتری داشته و همچنین سخت

نمود  31های سال  ، که در سخنرانیمردم، سفرهای استانی، جهتگیری عدالت و مردمی این دولت

طور خاص، حمایت کنند. ولی باید خاطر نشان کرد  پیدا کرده است، باعث شده از این دولت به

 که در دورۀ اول روحانی به مقوالت انتخابات و جوانان بیشتر توجه نموده است.

اهمیت در دو دورۀ مختلف به طور خالصه، گزینه های مورد بحث و موضوعات مختلف از 

. 4نژاد، این موضوعات به ترتیب:  متفاوتی بر خوردار بوده است به طوری که در دورۀ احمدی

. 1. استقالل و عزت ملی 1. انتخابات  8اجتماعی  . عدالت2سیاست خارجی و روابط خارجی 

. استفاده از جوانان و ظرفیت داخلی بوده ولی در دورۀ 1مسائل داخلی و توسعۀ سیاسی 

. استفاده از جوانان و ظرفیت 8. انتخابات 2. سیاست خارجی و روابط خارجی 4روحانی: 

باشد.  . مسائل داخلی و توسعۀ سیاسی می1اجتماعی  . عدالت1. استقالل و عزت ملی 1داخلی

های  هاست. سیاستبنابراین، این بیانگر وجود محورهای سخنرانی مشترک، با تفاوت در اولویت

ها و اهداف انقالب اسالمی )اعم از عدالت، پیشرفت به سبک اسالمی، کلی نظام همراه با شعار

حمایت از مستضعفین، استکبار ستیزی، استقالل، آزادی( در قالب قانون اساسی ج.ا.ایران نمود 

اجتماعی، جوانان، استقالل و عزّت ملی، انتخابات،  پیدا کرد. تمام موارد مورد بحث )عدالت

، مسائل خارجی و روابط خارجی( نیز در بیانات رهبری در مسائل داخلی و توسعۀ سیاسی

باشد.  های مدّنظر هم در همین راستا و برای نیل به اهداف و شعارهای اولیه انقالب می دوره

های دینی نگرانۀ آموزه بنابراین، الگوی حکمرانی رهبری یکسان و متأثر از نگاه فرایندی و کل
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هبری در هر موضوع بستگی به میزان پایبندی، هماهنگی و بوده است. تفاوت حمایت و انتقاد ر

 ها با الگوی حکمرانی اسالمی و انقالبی است.ها و عمل دولت نزدیکی برنامه

طور مشخص و صریح، از  هایی که  بهعنوان حامی بالمنازع از دولت رسد رهبری بهنظر می به

های  هرچه بیشتر شعارها و آرمانارزش های انقالب دفاع و پشتیبانی کرده و درصدد اعتالی 

دست  طور که از آمارهای به اند. همین نژاد( عمل کرده انقالب اسالمی باشند )دورۀ اول احمدی

آمده از سخنان رهبری برآمده، توجهات رهبری در موضوعات مورد بحث این نوشتار در دورۀ 

دهندۀ آن نیست که رهبری در  مراتب بیشتر بوده است. اما این موضوع نشان نژاد، به اول احمدی

عنوان منتقد اساسی ظاهر شده باشد بلکه تنها در تأیید سخنان و رفتار و اعمال  دوران روحانی، به

نژاد،  دیگر، رهبری در دورۀ احمدی عبارت به اند. عنوان یک حامی ظاهر شده نژاد و به احمدی

های  ه در تأیید رفتار و سیاستک طوری دادند بهها انجام می رهنمودهای خود را براساس هست

اند از چه  اصلی این دولت بود ولی در دورۀ روحانی، براساس بایدها بنا شده بود. که عبارت

طرفانۀ رهبری در مواجهه  هایی را باید در پیش گیرند. این برداشت، الگوی حکمرانی بی سیاست

های  دوره، با توجه به سیاستکند. رهبری در هر دو  های مختلف را تبیین می با شرایط و دوره

های رهبری، در پی آرامش و آسایش مردم، حفظ استقالل و عزّت  ها و صالحیت متفاوت دولت

الملل، ایجاد اعتال و  ملی، ایجاد هرچه بیشتر اقتدار و غیرت ملی در سطح جامعه و نظام بین

و اهداف انقالب تمامیت ارضی کشور بودند و این اهداف در راستای الگوی حکمرانی دینی 

 اسالمی است.

 منابع

، «امنیت عمومی در اندیشه و بیانات مقام معظم رهبری»(، 4833افتخاری، اصغر؛ نهازی، غالمحسین ) -

 .13-۵(: 8) 42دورۀ  دانش انتظامی،

 ، قم: اسراء.جامعه در قرآن(، 483۵جوادی آملی، عبداهلل ) -

 انشگاه تهران.تهران: دنامه، (، لغت48۵۵دهخدا، علی اکبر) -

تهران: شرکت سهامی  اجتماعی، های خاص تحقیق در رشتۀ علوم تکنیک(، 4831پور، فرامرز ) رفیع -

 انتشار.
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، «مفهوم حکمرانی تنظیمی»(، 4831زارعی، محمدحسین؛ حسنوند، محمد؛ سلمانی سیبنی، مرضیه ) -

 .41۵-421(: 4، سال اول)جستارهای حقوق عمومی

شناسی از منظر  الگوی تهدید»(، 4831اسمعیلی، مهدی؛ حیدری، دانیال )ساوه درودی، مصطف؛  -

 .34-14(: 11) 1دوره  راهبرد دفاعی،، «معظم رهبری مقام

(: 3)3دوره ، اجتماعی نامه علوم، «کاربرد تحلیل محتوا در علوم اجتماعی»(، 48۵1سروستانی، صدیق) -

34-441. 

نقش والیت و رهبری در ثبات سیاسی »(، 4831علی) شفیعی، احمد؛ برزگر، ابراهیم؛ مرادزاده، -

 (.81سال نهم) ،آفاق امنیت ،«ایجمهوری اسالمی ایران )مطالعه موردی رهبری امام خامنه

بررسی وظایف و اختیارات رهبر و رئیس جمهور ایران و مقایسه با وظایف »(، 4831غرویان، محسن ) -

مجله معرفت )پرتابل جامع ، «ریکا، فرانسه و انگلیسترین مقامات در سه کشور آم و اختیارات عالی

 .83-21: 18، شماره علوم انسانی(

الگوی راهبردی توسعۀ علم و دانش از » (، 4833نیا، محمد علی؛ امیرآبادی فراهانی، فاطمه ) فاطمی -

 .81-3(: 488)۵، دورۀ مجله الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی، «نگاه مقام معظم رهبری

، ترجمۀ عبد الحسین نیک اجتماعی روش تحقیق در علوم(، 48۵3مون و کامپنهود، لوک وان )کیوی، ری -

 گهر، تهران: توتیا.

 ، تهران: جامعه شناسان.2ضد روش -روش تحقیق کیفی(، 4831محمدپور، احمد.) -

، «یواکاوی مدیریت فرهنگی از دیدگاه مقام معظم رهبر»(، 483۵مشکواتی، مریم و میرشکاری، طیبه ) -

 .31-31(: 1)4، دورۀ رهیافت فرهنگ دینی

های ، تهران: مرکز پژوهشحکمرانی خوب، بنیان توسعه(، 4838میدری، احمد، خیرخواهان، جعفر ) -

 مجلس شورای اسالمی ایران.

مطالعات ، «نظریۀ بیداری اسالمی براساس اندیشۀ سیاسی مقام معظم رهبری»(، 4834نجفی، موسی ) -

 .21-44(: 23) 3دورۀ ، انقالب اسالمی

جستارهای ، «مبانی سیاست خارجی در اندیشۀ مقام معظم رهبری»(، 4834واعظی دهنوی، عباس ) -

 .413-414(: 4)8، دورۀ سیاسی معاصر

تهران: ریاست  گزاری(، گذاری تا سیاست مدیریت سیاسی )از سیاست(، 4811هاشمی، سید محمد ) -

 جمهوری.


