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انتخابات مظهر حماسه سیاسی است

92/1/1

انتخابات ریاســت جمهوری یازدهم نسبت به انتخابات های گذشــته دارای اهميتی مضاعف 
شده است. این نکته را رهبر انقالب اسالمی در دیدار اقشار مختلف مردم بيان فرمودند و اشاره 
كردند: » امروز انتخابات شــما - كه حدود یك ماه دیگر انجام خواهد گرفت - به یك موضوع 
 مهم بين المللی تبدیل شده است.« 9۲/۲/۲۵ شاید به همين دليل است كه از انتخابات یازدهم، 
به عنوان مصرع برجســته ی حماسه سياسی یادشــده است. مســئله ای ملی، جنبه و اثرات 
بين المللی یافته است و در آن بازیگران مختلف با اهداف و وظایف متنوع ایفای نقش می كنند. 
مسئولين، مردم، نامزدهای انتخابات و حتی دشمن نظام اسالمی بازیگران عرصه ی انتخابات 

ریاست جمهوری یازدهم هستند.

این دفترچه تــالش دارد در چهارده بخش ضمن معرفی شــاخص های نامــزد اصلح از نگاه 
 حضرت آیت اهلل خامنه ای، تاكتيك ها و اهداف دشمن برای این انتخابات را شناسایی كند و با 
ارائه ی دستورالعمل هایی به مخاطبينش، به عنوان یك دفترچه راهنما، عبور از امتحان انتخابات 

را تسهيل كتد.
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مسـئله ی انتخابات در طـول این سـی و چهار 
سال برای كشـور یك مسـئله ی تعيين كننده 
و تجدیـد حيـات دهنـده بـرای مجموعـه ی 
حركـت كشـور مـا بـوده اسـت. در طـول این 
سـالها، ایـن سـی و چنـد انتخاباتی كـه برگـزار شـده و مـردم در پای 
صندوقهـای رأی حاضر شـده اند، هر بـاری یك مجموعـه ی بالئی را از 
كشـور دفع كرده اسـت و هر باری توانسـته اسـت یك قـّوت جدیدی، 
روح جدیـدی، در كالبد كشـور و ملـت و انقـالب بدمد؛ ایـن دفعه هم 
از جهاتـی، از پـاره ای از انتخابات گذشـته مهمتر اسـت؛ كـه حاال یك 
جهت - همان طور كه اشـاره كردند - این اسـت كه انتخابات ریاسـت 
جمهـوری و انتخابات شـوراها، و در بعضی جاها انتخابـات مياندوره اِی 

بعضـی از انتخاباتهـای دیگـر، با هم مجتمع شـده اسـت. 

1
 بیانات در دیدار دست 
اندرکاران برگزاری 
انتخابات2/16/ 92

اهمیت انتخابات ریاست جمهوری
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اهمیت انتخابات ریاست جمهوریگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

88/5/12   شکل بدیعی که جمهوری اسالمی به دنیا عرضه کرده  

74/11/14   نهادینه شدن مردم ساالری دینی  

74/11/14   نظام، مّتکی به ایمانها و عواطف و عالیق مردم است  

82/11/15   انتخابات، مظهر آزادی مردم در انتخاب سرنوشت خود است  

70/9/27   انتخابات نقطه ی اساسی وصل افکار مردم به بدنه ی نظام اجرایی است  

84/2/11   انتخابات مؤثرترین وسیله برای تحقق آرمان ها  

80/2/28   هرچه بکاریم درو می شود  

84/2/11انتخابات امیدهای تازه یی در دل ها برمی انگیزد  

90/10/19   انتخابات؛ خون تازه در پیکر انقالب و نظام  

 84/2/19   برگزاری انتخابات مایه ی کند شدن حربه دشمن  

82/9/25   انتخابات تضمین کننده آینده و امنیت کنونی  

80/2/11   هدف گذاری دشمن در انتخابات  

80/2/28   انتخابات ریاست جمهوری، مظهر آزادی و قدرت انتخاب و رشد ملت ایران است  

84/2/11   نقش و جایگاه رئیس جمهور در کشور  

92/3/14  ایجاد حماسه ی سیاسی

92/3/14 انتخابات مظهر خداباوری، مردم باوری وخودباوری

یادداشت
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در آینده ی نزدیك، همه پرسی و انتخابات ریاست جمهوری انجام خواهد شد. 
حضور مردم در آن صحنه ها باید به گونه یی باشد كه مشت محکمی به سينه ی 
دشمنان كوبيده شود. سازندگی كشور و حركت به سمت آبادانی و عمران و 
توسعه ی اقتصادی، ابتکار و تالش و همکاری با دستگاههای دولتی، شركت 
در بازسازی كشور با پول و فکر، حضور مردم را در صحنه نشان خواهد داد. همين كارهاست كه تاكنون 

انقالب را با طراوت و با نشاط نگهداشته است و روح مقدس امام)ره( را خشنود خواهد كرد. 1
در انتخابات مردم سعی كنند صالح ترین را انتخاب كنند. آن كســانی كه نامزد ریاست جمهوری 
ميشوند و در شورای نگهبان صالحيت آنها زیر ذره بين قرار ميگيرد و شورای نگهبان صالحيت آنها 
را اعالم ميکند، اینها همه شان صالحند. اما مهم این است كه شــما در بين این افراد صالح، بگردید 
و صالح ترین را پيدا كنيد. این جا جائی نيست كه من و شــما بتوانيم به حداقل اكتفاء كنيم؛ دنبال 

حداكثر باشيد؛ بهترین را انتخاب كنيد. ۲

2
1.  بیانات در مراسم 
بیعت اقشار مختلف 
مردم68/4/15

2.  بیانات در جمع مردم 
استان کردستان در 
میدان آزادی سنندج 
88/2/22

وظیفه مردم در انتخابات
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وظیفه مردم در انتخاباتگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

 80/2/11حضور پرشور ونشاط

80/3/14تکلیف شرعی و وظیفه عمومی

 84/3/5حضور حداکثری 

 88/1/1تحکیم مردمساالری دینی

 80/2/28تثبیت اقتدار ملی

 84/2/11حضور آگاهانه 

 88/2/22شناخت اصلح

 76/1/1انتخاب رئیس جمهور با رای زیاد

 84/3/27حضور به وقت در انتخابات

 92/3/6 اعتنا نکردن به زبانهای بی تقوا و ناامیدکننده

 92/3/6 پرهیز از کدورت بیجا در انتخابات

 92/3/8به تشخیص برسید

یادداشت
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كســانی كه زبان گویایی دارند، قلم توانایی دارند و آبرویی پيش مردم 
دارند - كه این آبرو هم جزو ذخایر الهی است و خدای متعال به هركس 
داده است، باید آن را در راه او مصرف كند و به كار ببرد - مردم را توجيه 

و تشویق كنند و آدمهای خوب را به آنها معرفی نمایند.1
مبادا در روزنامه یا در رسانه یی - به هر نحوش - یا در تبليغاتی، طوری حرف زده بشود كه مردم 
را نسبت به انتخابات دودل بکنند. البته این مردم دودل نمی شوند. این مردم نشان داده اند كه در 
مقابل توطئه های دشمن، هوشيارانه عمل می كنند؛ مخالفان انقالب اسالمی هم این را می دانند؛ 
اما باالخره تبليغات و تالشهای خودشــان را می كنند. مبادا كسانی در داخل محدوده ی نظام 
اسالمی پيدا بشوند كه به این خواسته ی دشمن كمك كنند؛ به علت اختالفی كه با زید و عمرو 
و بکری دارند، برای خاطر یك امر جزیی، كم اهميت و احياناً شخصی یا گروهی، بيایند مردم را 
نسبت به این حقيقت عظيم - كه حضور آن ها را در صحنه نشان می دهد - مردد و دلسرد بکنند.۲

3
1. بیانات در دیدار 
اعضای هیأت های 
نظارت شورای 
نگهبان 74/11/14

2.  بیانات در دیدار با 
فضال، طالب و اقشار 
مختلف مردم قم 
70/10/19

بایدها و نبایدهای رسانه هادر انتخابات
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بایدها و نبایدهای رسانه هادر انتخاباتگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

 75/12/13بر سطح آگاهی و تحلیل مردم بیافزایید

79/12/9نقد و نظارت، اطالع رسانی و تبادل آراء، سه وظیفه  عمده رسانه ها است

 74/11/14توجیه و تشویق مردم برای انتخاب اصلح

 90/6/9از انتخابات مانند یک نعمت الهی پاسداری کنید

 90/5/16انتقاد منطقی و واقع بینانه

 91/1/1خود را به قانون مقید کنید

 89/10/7به یکدیگر حسن ظن داشته باشید

  90/7/27کار دشمن را آسان نکنیم

 91/10/19ذهن مردم را مشغول مسائل فرعی نکنید

 70/10/19مردم را نسبت به انتخابات دلسرد نکنید

  86/10/13اعتماد بنفس مردم نباید شکسته شود

 88/9/4از اختالفات جزئی و غیر اصولی صرف نظر شود 

  90/7/27نقاط برجسته ملت تضعیف نشود

  69/12/21هر خبری گفتنی نیست

  86/10/12هتک آبروی افراد جایز نیست

  88/6/29تهمت به نظام گناهی  باالتر از تهمت به افراد است

 88/6/29یکدیگر را متهم نکنید 

  89/10/7غیبت رسانه ای و مصلحت پنداری نکنید

 70/9/27هوچیگری رسانه ای ممنوع

 74/11/14از بی احترامی و هتک حرمت شورای نگهبان پرهیز شود 

بایدها:

نبایدها:
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 هركس كه این موقعيت را برای شورای نگهبان نپسندد و با آن معارضه و مقابله 
بکند، آگاهانه و یــا ناآگاهانه در همان خطی قرار گرفتــه كه یك روز قبل از 
رضاخان و در زمان رضاخان، در راه حذف آن طراز اول اقداماتی انجام گرفت و 
نتایجی به بار آورد. شورای نگهبان در حرف و اقدام و كار خودش، امين و مؤتمن 
است و همه موظفند كه به چشم امين به آن نگاه كنند. هر قاضی عادلی هم وقتی كه قضاوت می كند، 
ممکن است یك نفر در دلش به او اعتراض داشته باشد چون بين ماها عصمت كه نيست و آن اعتراض 
بحق هم باشد؛ اما حکم قاضی، حکم یك امين مؤتمن است و بایستی عماًل مورد اعتماد قرار بگيرد. 
امروز وضع شورای نگهبان این طور است؛ هم در قوانين، هم در تصرفات اجرایی و شبه اجرایی از این 
قبيلی كه ما در باب انتخابات مشاهده می كنيم بایستی مورد اعتماد و قبول و ائتمان مردم باشد و بحمد 
اهلّل هست و هيچ كس نباید به خودش اجازه بدهد كه از این موقعيت و مقام شامخ معنوی یی كه قانون 

برای شورای نگهبان معين كرده، َحّطی انجام بدهد و نسبت به آن خدشه یی وارد كند.1

4
1. بیانات در دیدار با 
اعضای هیئت مرکزی 
نظارت بر انتخابات 
چهارمین دوره ی 
مجلس شورای 
اسالمی  4/ 12/ 70

اهمیت شورای نگهبان
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اهمیت شورای نگهبانگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

 14/ 11/ 74شورای نگهبان مطمئن ترین دستگاه برای حراست از نظام اسالمی است

 4/ 12/ 70شورای نگهبان امین نظام اسالمی است

 4/ 12/ 70شورای نگهبان مظهر اعتماد عمومی است

یادداشت
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اگر چنانچه كسی وارد ميدان رقابت انتخاباتی و مسابقه ی انتخاباتی بشود، اما بخواهد 
چهارچوب را بشکند، او از قاعده ی نظام خارج شده است، از قواعد حركت انتخاباتی 
خارج شده؛ این غلط است، این درست نيست. باید همه چيز در چهارچوب نظام باشد. 

این چهارچوب، قابل تغيير نيست.1
در مردم ساالری اسالمی، گفتگو با عربده كشی و چاقوكشی در بعضی از دمکراسی ها 
تفاوت دارد. این جا گفتگو می كنند؛ به قول امام، مثل مباحثه های طلبگی. در مجلس و جاهای دیگر مباحثه كنند، 
حّتی بر سر مسأله ای دعوا كنند؛ اما كينه از هم به دل نگيرند؛ بعد هم پهلوی همدیگر بنشينند و با هم صحبت كنند. 
نگذارند اختالف نظر به تنازع برسد. این تنازع موجب فشل و ضعف قوا خواهد شد. دروغ، اهانت، دستگاه ها یکدیگر 
را مّتهم كردن، شایعه پراكنی، افتراء به رقيب، تحریك عصبّيتهای گوناگون؛ این ها هيچکدام با انتخابات اسالمی 
سازگار نيست. این خطاب به همه ی جناحهاست؛ خطاب به اشخاص یا جناح معّينی نيست؛ این وظيفه ی همه ی 

ماست. همه ی جناح ها باید این چيز ها را رعایت كنند. همه هم در چارچوب قانون حركت كنند.۲

5

 88/12/6رقابت انتخاباتی در چهارچوب نظام باشد

92/1/1به قانون اساسی و خط امام پایبند باشید

 86/10/19مرزها با دشمن کمرنگ نشود

86/10/19با کرامت رفتار کنید 

 88/6/20با مخالفان خود حرف بزنید و استدالل کنید

 81/10/16در میدان سیاست صادقانه عمل کنید

 79/1/26به امنیت ملی پایبند باشید

 86/6/31انتخابات را وسیله ای برای ناامیدی دشمن بکنید

 86/7/21بر سر خدمت رقابت کنید

 88/1/1انصاف را رعایت کنید

 82/11/24فقط آنچه می توانید انجام دهید به مردم بگویید

 92/6/3تبلیغات انتخاباتی تثبیت کننده ی  مواضع عزت آفرین انقالب باشد

 92/6/3 کار را با حماسه و شور بدون چالش و منافرت پیش ببرید

 92/3/8نامزدها مردم را با واقعیتها آشنا کنید

 92/3/14قولهایی که نامزدهای ریاست حمهوری  باید به مردم بدهند

بایدها:

1. بیانات در 
دیدار اعضای 
مجلس خبرگان 
رهبری 88/12/6
2. بیانات در دیدار 
کارگزاران نظام 
82 /5/15

اصول رقابت سیاسی
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اصول رقابت سیاسیگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

 71/1/15وجهه  کشور را تخریب نکنید

 71/1/15ذهنیت مردم را تخریب نکنید

88/6/20برای پیروز شدن به کارهای ظالمانه متوسل نشوید 

 88/6/20بامخالفان و معارضان خود یک جور رفتار نکنید

 86/10/12دیگران را تخریب نکنید

 82/5/15اختالف نظر را به تنازع نرسانید

86/10/12از وعده های غیر عملی پرهیز کنید 

 90/10/19از وعده های خالف قانون پرهیز کنید

 90/10/19خود را با نفی دیگران اثبات نکنید

 74/11/20از بیت المال سوء استفاده نشود

82/11/24در تبلیغات، اسراف نشود 

 88/1/1انتخابات ابزار قدرت طلبی نشود

 88/6/20از مکر و فریب دوری کنید

 70/9/27تبلیغات باید با فضای پروپاگاندای معمول دنیا تفاوت داشته باشد

 82/12/2بحث دل آزار  برنده و بازنده را کنار بگذارید

نبایدها:

یادداشت
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 انتخابات برای كشور مایه ی آبروست، مایه ی افتخار است. همه مراقب باشند 
كه انتخابات مایه ی بی آبروئی برای كشور نشود؛ آنطوری كه در سال 88 یك 
عده ای سعی كردند انتخابات را مظهر اختالفات وانمود كنند، جنجال سياسِی 
طبيعِی انتخابات را تبدیل كنند به یك فتنه؛ كه البته ملت ایران در مقابلش 

ایستاد و هر وقت هم شبيه آن اتفاق بيفتد، ملت در مقابل آن خواهد ایستاد.1 
در مسئله ی انتخابات و غير انتخابات، همه باید تسليم رأی قانون باشند؛ در مقابل قانون تمکين كنند. آن 
ـ همه از همين ناشی شد  ـ كه برای كشور ضرر داشت و ضایعه آفرین بودـ  حوادثی كه در سال 88 پيش آمدـ 
كه كسانی نخواستند به قانون تمکين كنند؛ نخواستند به رأی مردم تمکين كنند. ممکن است رأی مردم 
برخالف آن چيزی باشد كه مِن شخصی مایل به آن هستم؛ اما باید تمکين كنم. آنچه كه اكثریت مردم، 
اغلبيت مردم آن را انتخاب كردند، باید همه تمکين كنند؛ همه باید زیر بار بروند. خوشبختانه سازوكارهای 
قانونی برای رفع اشکال، رفع اشتباه، رفع شبهه وجود دارد؛ از این راهکارهای قانونی استفاده كنند. این كه 
ـ كه این در  وقتی آنچه كه اتفاق افتاده است، برخالف ميل ما شد، مردم را به شورش خيابانی دعوت كنيمـ 
ـ یکی از خطاهای جبران ناپذیر است. این تجربه ای شد برای ملت ما، و ملت ما هميشه  سال 88 اتفاق افتادـ 

در مقابل یك چنين حوادثی خواهد ایستاد. ۲

6
1. بیانات در دیدار 
بسیجیان خراسان 
شمالی 91/7/24

2. بیانات در حرم 
مطهر رضوی 92/1/1

تجربیات انتخابات 88
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تجربیات انتخابات 88گزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

88/1/1نسبت به طرف مقابل بی انصافی و کتمان حقیقت نکنید

  88/1/1در سالمت انتخابات خدشه نکنید

 88/1/1برای حمایت رهبری از دولت، معنای نادرست جعل نکنید

88/2/22اذهان عمومی را تخریب نکنید 

 88/2/26سخنی نگویید که غرب می پسندد

88/2/28کسانی بر سر کار نیایند که موجب طمع دشمن شوند 

 88/3/14وای بحال کسانی که سخن دشمن درباره سالمت انتخابات را تکرار کنند

 88/3/14طرفداری خیابانی از نامزدها به اغتشاش نیانجامد 

88/3/14مناظره ها در چهارچوب شرعی باشد

88/3/14اختالف نظر نامزدها به دشمنی و اغتشاش منتهی نشود 

 88/3/22مردم با صبر و وقارشان از اغتشاش جلوگیری کنند

88/3/22مردم به شایعات و پیامک های دروغین توجه نکنند 

88/3/23از هرگونه رفتار و گفتار تحریک آمیز پرهیز شود

88/3/26تصور نشود 24 میلیون یک طرفند و 14 میلیون طرف دیگر

  92/2/16اعتراضات از راه قانونی باشد

88/3/26در مقابل خرابکاری ها موضع گیری کنید

 88/3/29بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نمی روم

از زورآزمایی و اردوکشی خیابانی دست بردارید   88/3/29 

یادداشت
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 امروز انتخابات به یك موضوع مهم بين المللی تبدیل شده است؛ دستگاههای 
فکری دشمنان - به قول خودشــان، اتاقهای فکر - نشسته اند رصد ميکنند 
مقدمات این انتخابات را، این حادثه ی بزرگ را؛ دارند نگاه ميکنند؛ نقشه هم 

دارند، هدف هم دارند. 
هدف جبهه ی دشمنان شما، نقطه ی مقابل هدف شما است؛ اما دشمن شما مایل است انتخاباتی انجام 
بگيرد - حاال كه بنا است انجام بگيرد؛ البته اگر ميتوانستند كاری كنند كه انتخابات انجام نگيرد، آن 
كار را ميکردند؛ اما حاال كه باالخره چاره ای ندارند و انتخابات انجام خواهد گرفت - كه برای آینده ی 
كشور محّسناتی نداشته باشد؛ بلکه كشور را به سمت وابستگی، به سمت ضعف، به سمت عقب ماندگی 

در صحنه های گوناگون حركت دهد؛ كشور را به عقب بکشاند، به عقب براند؛ آنها هدفشان این است. 
 مقصود دشمن چگونه حاصل ميشود؟ مقصود دشــمن با این حاصل ميشود كه انتخابات اوالً سرد 
برگزار شود؛ مردم بی رغبت باشند، عده ی كمی شــركت كنند ثانياً نتيجه ای كه از صندوقها بيرون 
می آید، نتيجه ای باشد كه دولت را، به تبع دولت، ملت را به سمت وابستگی بيشتر، به سمت تبعيت 

بيشتر، به سمت قرار گرفتن در سياستهای دشمنان قرار دهد؛ دشمن این را ميخواهد.1

7
1. بیانات در دیدار 
اقشار مختلف 
مردم 92/2/25

تاکتیک های دشمن
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تاکتیک های دشمنگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

 92/1/1مانع تراشی و کتمان پیشرفت

 91/8/10اختالف افکني 

 91/7/24برهم زدن ثبات و آرامش کشور

 91/10/19تالش براي انجام نگرفتن انتخابات 

92/2/16عدم حضور پرشور و همگانی مردم 

 91/10/19حواس مردم را از انتخابات پرت کنند 

 90/10/19تغییر محاسبه مردم و خسته کردن آنها 

 91/10/19تشکیک در سالمت انتخابات

 92/1/1ایجاد تردید و دودلي در دل مردم

 92/1/1مطرح کردن پیشنهاد مذاکره یک تاکیک امریکایي است  

 84/3/8چگونه پازل مورد نظر دشمن را پر نکنیم؟

 92/3/14تبدیل فرصت انتخابت به تهدیدی علیه نظام اسالمی

یادداشت
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این توصيه ی من به شما مسئوالن محترم انتخابات هم هست: 
قانون را معيــار قرار دهيد. در آیه ی كریمــه ی قرآن كه تالوت 
كردند، به ادای امانت اشــاره شــد - »اّن اهلّل یأمركم ان تؤّدوا 
 االمانات الــی اهلهــا«- ادای امانت به همين اســت كه طبق

 مّر قانون عمل شود؛ هم در مرحله ی تشخيص صالحيتها - چه در مورد ریاست جمهوری، 
چه در مورد شوراها، و در موارد دیگری كه در پيش است - هم در مرحله ی قرائت آراء، هم 
در مرحله ی حفظ آراء و صندوقها. باید مّر قانون رعایت شــود و نهایت امانتداری انجام 

بگيرد؛ كه بحمداهلّل تا حاال هم همين جور بوده است1

8
1. بیانات در 
دیدار دست 
اندرکاران برگزاری 
انتخابات 92/2/16

وظایف شورای نگهبان در انتخابات
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وظایف شورای نگهبان در انتخاباتگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

 26/ 9/ 82صالحیت داوطلبین باید احراز شود

 24/ 10/ 82منظور از احراز صالحیت، احراز یقینی علمی نیست

 24/ 10/ 82در مقابل کسانی که جلوی قانون گردن کلفتی می کنند کوتاه نیایید

  92/2/16احراز صالحیت با دید صددرصد قانونی باشد

 20/ 4/ 86نظارت و تأیید صحت انتخابات، مایه ی اعتبار انتخابات است

 14/ 11/ 74در نظارت بر کار ناظران دقت مضاعف داشته  باشید

88/3/29به اعتراضات قانونی رسیدگی شود

یادداشت
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سياستها و برنامه  باید به چشم اندازی متوّجه باشد، كه آقای رئيس جمهور اشاره كردند 
و این نکته ی مهّمی است. ما در اواخر سال هشتاد و یك به مجمع تشخيص مصلحت 
گفتيم كه چشم انداز ده ساله را- كه شامل دو برنامه ی پنج ساله خواهد شد- پيشنهاد 
كنند تا بر اساس چشم اندازی كه تصویر خواهد شد، سياستهای كلّی را تنظيم كنيم. 
این چشم انداز، نگاه و توّقع ما را از كشور در ده سال آینده مشّخص خواهد كرد؛ البته 
نه به طور دقيق- چون محاسبات و پيشامدها كم و زیاد خواهد كرد- اما به طور تقریبی مشّخص می كند كه در 
ده ســال آینــده باید در كجــا قــرار داشــته و در چه وضعــی باشــيم؛ یعنی یك نــگاه ميان مــّدت. 1

چشم انداز روشنی تعيين شده است - یعنی سند چشم انداز بيست ساله ی جمهوری اسالمی - این سند 
باارزشی است. دولتهائی كه پشت سر یکدیگر با انتخاب مردم بر سر كار می آیند، ميتوانند بر اساس این 
سند چشم انداز، اهداف را مشخص كنند؛ هر كدام بخشی از راه را بروند و دنباله ی كار را به دولت بعدی 

بسپارند. وجود سند چشم انداز، یکی از امکانات باارزش نظام جمهوری اسالمی است. ۲
برای آینده ی كشور، هدفهائی مشخص شده است. ما این دهه را »دهه ی پيشرفت و عدالت« ناميدیم؛ ما 
سياستهای اصل 44 را تدوین كردیم؛ ما چشم انداز بيست ساله را تدوین كردیم؛ سياستهای برنامه های 
پنج ساله را تدوین كردیم و ميکنيم. همه ی این سياستگذاری ها بر اساس واقع بينی است. اینجور نيست 
كه یك عده ای نشسته باشند و با توهمات خودشان سياست پنج ساله یا چشم انداز بيست ساله بنویسند؛ 

نه، این با واقعيتها تطبيق ميکند؛ متکی به واقعيتهای كشور است. 3

9
1.  بیانات در 
دیدار کارگزاران 
نظام82/5/15

2.  بیانات در حرم 
رضوی 89/1/1

3.  بیانات در دیدار 
مردم کرمانشاه 
90/7/20

ریاست جمهوری و چشم انداز 20 ساله
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ریاست جمهوری و چشم انداز 20 سالهگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

  90/6/6با جهاد اقتصادی به چشم انداز می رسیم

  86/6/4رئیس جمهور بیشترین مسؤولیت را در قبال تحقق سند چشم انداز دارد

  86/4/9جهت گیری همه دولت ها در برنامه ریزی  باید سند چشم انداز باشد

 89/1/1دولتهائی که بر سر کار می آیند، بر اساس سند چشم انداز، اهداف را مشخص کنند 

 88/6/18سنجش کارآمدی دولت بر اساس شاخص سند چشم      انداز

  87/6/2سند چشم انداز؛ نقشه ی راه قوه مجریه است

یادداشت
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امروز كشور ما به حول و قوه ی الهی به این توانایی و قدرت رسيده است كه بتواند 
آینده ی بيست ساله ی ایران را طراحی كند و چشم انداز روشنی برای این مدت 
در جهت اهداف واال و حقوق طبيعی و شایسته ی این ملت ترسيم كند. این مدت 
بيست ساله، یعنی چهار برنامه ی پنج ساله. اولين برنامه، امسال آغاز خواهد شد. 
در آغاز برنامه، یك مدیریت كارآمد، با كفایت و پُرنشاط باید سر كار باشد تا بتواند 
سازه های این برنامه را مستحکم و استوار كند و پایه های این برنامه را به طور عميق و محکم پی ریزی كند. 
اهميت این انتخابات در این است كه ملت ایران می خواهد مدیری را انتخاب كند كه بتواند موانع اجرای 
برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد؛ مثل بولدوزری كه موانع را برمی دارد تا جاده یی را صاف كند. یك 
انسان قوی، با كفایت، دارای نشاط و شادابی و شوق به كار و احساس مسؤوليت خواهد توانست حركت 

بيست ساله به سمت چشم انداز را با قوت و قدرت آغاز كند.1
من فقط می خواهم بگویم كه طراحی و اتقان و سرعت دادن به برنامه  و پيروی از آن، باید ارزش بشود. اگر روزی 
كسی خود را مأمور می دانست كه به اجتهاد خودش عمل كند، این دیگر بایستی تمام بشود و از بين برود. اجتهاد و 
تشخيص و فهم شخصی، باید در چارچوب برنامه - و نه بيرون از برنامه - باشد. این كار باید یك ارزش تلقی بشود و 
تخلف از برنامه ، ضد ارزش محسوب گردد. اگر برنامه  نقص دارد، كاملش كنيد؛ اما وقتی برنامه  وجود دارد، باید همه 
به عنوان چارچوِب كار بپذیرند. تمام دستگاه های دولتی و مجلس و قضائي و نظامی، باید این كار برایشان ارزش 
باشد و مسابقه برای اینکه بخشهای گوناگون برنامه ، حّتی زودتر از زمان پيش بينی شده تحقق پيدا كند، راه بيفتد.  ۲

10
1.  بیانات در حرم 
مطهر رضوی 84/1/1

2. بیانات در دیدار 
کارگزاران نظام 
68/11/9

نقش رئیس جمهور در تحقق برنامه پنج ساله
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نقش رئیس جمهور در تحقق برنامه پنج سالهگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

 84/1/1رئیس جمهوری انتخاب کنیم که بتواند برنامه ها را در راستای چشم انداز پیش ببرد

  68/11/9اجتهاد شخصی در مقابل برنامه ممنوع

  84/8/8سیاست های کلی باید به برنامه تبدیل شوند

  89/6/8پرهیز از حاکم کردن نگاه بخشی، موضعی، محلی و منطقه ای بر برنامه

 92/1/1در برنامه ریزی جلوتر از دشمن حرکت کنیم

  78/6/2برنامه ها باید از دل سیاستها بجوشد

یادداشت
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اگر كشور، سياست مشّخصی را در مقوله ای پذیرفته است، كسی كه 
اجرای بخشی از بخشهای كشــور را می پذیرد، باید آن را در همان 
جهت كار و به همان سمت و با همان هدف پيش ببرد و هدایت كند؛ 
ولو خود او، آن سياست را به طور كامل تثبيت نکرده باشد. اگر چه، 
در صورتی كه مجرِی آن سياست را قبول نداشته باشد، معلوم نيست 
چقدر بتواند این كار را به درستی انجام دهد. ولی به هر حال، آن كه الزم و اساسی است، این 
است كه مدیر، مســؤول یا وزیری كه این مســؤوليت را برعهده گرفته، كار را در جهت آن 

سياستهای پذیرفته شده كه سياستگذاران در هر بخش انجام داده اند، پيش ببرد. 1
ضعف ما در اقتصاد، كه به سختِي معيشــت گروه هائی از مردم منتهی شد، عبارت است از 
وابستگی به نفت و بی اعتنائی به سياستهای كالن اقتصادی، و سياستها و تصميم گيری های 
ـ مسوليِن امروز و بخصوص مســئولين آینده كه بعد  پی در پِي روزمّره. مسئولين كشــورـ 
ـ به این نکته توجه كنند؛ كشور باید سياست  از انتخاباِت امســال بر ســر كار خواهند آمدـ 
اقتصادِي كالِن روشن و مدّون و برنامه ریزی شده داشته باشد؛ حوادث گوناگون نتواند تغيير 

و تبدیلی در آن ایجاد كند. ۲

11
1.  بیانات در دیدار 
کارگزاران نظام82/5/15

2.  بیانات در حرم 
رضوی 89/1/1

پایبندی به سیاست های کلی نظام



27

پایبندی به سیاست های کلی نظامگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

  83/6/4سعی کنیم سیاست های کلی کشور دچار التهاب نشود

 72/5/12مسئوالن، کارها را در همان جهت سیاست ها پیش ببرند

 92/1/1تصمیم گیری های روزمره، ضعف ما است 

  85/6/6خود رهبری در زمینه سیاست ها فکر می کند و تصمیم  می گیرد

  82/9/26فرایند تنظیم سیاستهای کّلی، فرایند بسیار قوی و مستحکمی است

  78/9/1اهمیت تنظیم برنامه های توسعه بر اساس سیاست های کلی نظام

  78/6/2برنامه ها دقیقا منبعث از سیاست ها باشند

 77/12/4سیاست گذاری توام با بازرسی 

یادداشت
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1.كسانی سر كار بیايند كه همتشان بر حفظ عزت و 
حركت كشور در جهت هدفهاى انقالب باشد

دنبال یك فرد اصلحی بگردید كه بتواند كشورتان را با همين سرعت، بلکه 
بيش از این، پيش ببرد؛ هم در عرصه ی مادی، هم در عرصه ی معنوی. رئيس 
جمهوری كه بتواند عزت شما را باال ببرد، استقالل شما را عميق تر كند، وضع زندگی شما را بهتر و 

مرفه تر كند، گره ها را باز كند، اميد و شور و شوقی در كشور به وجود آورد.
اجماالً معيار اصلی این است كه كسانی سر كار بيایند كه همتشان بر حفظ عزت و حركت كشور در 
جهت هدفهای انقالب باشد. آنچه ما در این سالهای طوالنی از خيرات و بركات به دست آورده ایم، به 
بركت هدفهای انقالب بوده است؛ هر جائی كه ما كم آوردیم، عقب ماندیم، شکست خوردیم، به خاطر 
غفلت از هدفهای انقالب اسالمی و هدفهای اسالمی بوده است. كسانی سر كار بيایند كه مصداق: »اّن 
الّذین قالوا ربّنا اهلّل ثّم استقاموا« باشند؛ اهل استقامت، اهل ایستادگی باشند؛ زرهی پوالدین از یاد خدا 

و از توكل به خدا بر تن خودشان بپوشند و وارد ميدان شوند.  9۲/۲/۲۵

12
ویژگی های نامزد اصلح
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92/2/25کسانی سر کار بیایند که همتشان بر حفظ عزت و حرکت کشور در جهت هدفهای انقالب باشد

91/10/19کار اجرائی بلد باشد و توانایی کشیدن بار اجرائی ریاست جمهوری را داشته باشد

  92/2/7دارای حکمت و تدبیر و برنامه باشد

 92/2/7باید دارای روحیه ی مقاوم باشد

  92/1/1امتیازات کسبی و ممکن  الحصول رئیس جمهور قبلی را داشته باشد

 92/1/1پایبند به منافع ملی، عقل جمعی و تدبیر باشد

  91/10/19دلبستگی به قانون اساسی داشته باشد

 92/2/25به شعارهای نامزدها دقت کنید

 88/2/22کسی  که نخواهد با تملق گوئی به غرب، برای خودش موقعیتی در سطح بین المللی دست و پا کند

92/2/25تحت تأثیر دشمن نیست و دشمن از آمدن او خوشحال نمی شود

 84/2/17کسی که همت، قدرت و هوشمندی داشته باشد

 84/2/17کسی که زیر توهمات توسعه غربی محو نشود 

84/2/11رئیس جمهوری که روستاهای دورافتاده برای او با تهران تفاوتی نداشته باشد

  84/1/1توانمند در گسترش ثروت عظیم مردم

 84/1/1رئیس جمهوری انتخاب کنیم که بتواند برنامه ها را در راستای چشم انداز پیش ببرد 

 84/1/1مؤمن به هدفها و ارزشهای انقالب باشد

 83/11/10با فساد و فقر و عوامل فقر به طور واقعی مبارزه شود

 83/11/10توانایی، شادابی، قدرت، احساس مسؤولیت و آمادگی به کار در او وجود داشته باشد

76/2/17کمترین نشانه نرمشی در مقابل امریکا و دخالتهای دولتهای غربی نداشته باشد  

  68/4/23دارای تقوا و تدبیر برای مقام مهم ریاست جمهوری باشد
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مردم نگاه كنند به اظهارات داوطلبان محترمی كه در این ميدان وارد شدند، ما هم نگاه ميکنيم؛ تشخيص بدهيم، ترجيح 
بدهيم، ببينيم آن كسی كه ميتواند برای انقالب، برای كشور، برای آینده، برای عزت ملی، برای باز كردن گره مشکالت، برای 
ایستادگی قدرتمندانه و عزتمندانه در مقابل جبهه ی معاندان، و برای الگو كردن جمهوری اسالمی در چشم مستضعفان عالم، 

بيشتر و بهتر تالش كند، كيست؟  92/3/6

2.  كار اجرائی بلد باشد و توانايی كشیدن بار اجرائی رياست جمهورى را داشته باشد
آن كسانی كه به نظام جمهوری اسالمی معتقدند، قانون اساسی را قبول دارند، هم از این حق ميخواهند استفاده كنند، هم این 
وظيفه را ميخواهند انجام دهند. همه باید این وظيفه را انجام دهند. یکی وظيفه اش این است كه بياید صالحيتهای خودش را در 
معرض انتخاب مردم قرار دهد. هر كسی كه در خود صالحيتی احساس ميکند و كار اجرائی بلد است، می آید و خود را در معرض 
انتخاب مردم ميگذارد. اداره ی مملکت و كار اجرائی، كار كوچکی نيست. كارهای بزرگ و بارهای سنگينی بر دوش مجریان سطوح 
باالست. ممکن است كسانی كه در سطوح دیگری كار ميکنند، ابعاد این سنگينی را هم بعضاً تشخيص ندهند كه چقدر این بار 

سنگين است. آن كسانی كه وارد ميدان ميشوند، باید كسانی باشند كه در خود توانائِی كشيدن این بار را بيابند. 10/19/ 91

3. داراى حکمت و تدبیر و برنامه باشد
 كسانی كه در رأس قوه ی اجرائی قرار ميگيرند، باید انسانهای با تدبيری باشند، با حکمت باشند. ما در سياست خارجی 
گفتيم »عزت و حکمت و مصلحت«؛ در اداره ی كشور هم همين جور است، در مسائل داخلی هم همين جور است، در 
اقتصاد هم همين جور است؛ باید با برنامه، با حکمت، با تدبير، با نگاه بلندمدت و همه جانبه، با یك هندسه ی صحيح كارها 

را مشاهده كنند، نگاه كنند، وارد ميدان شوند. 92/2/7

4. بايد داراى روحیه ى مقاوم باشد
نامزد انتخابات اوالً باید به خدا و به این انقالب و به قانون اساسی و به این مردم ایمان و اعتقاد داشته باشد؛ ثانياً دارای 
روحيه ی مقاوم باشد. این ملت اهداف بلندی دارد، كارهای بزرگی دارد، تسليم نيست، كسی نميتواند با این ملت با زبان 
زور حرف بزند. كسانی كه در رأس قوه ی اجرائی قرار ميگيرند، باید كسانی باشند كه در مقابل فشارهای دشمنان مقاوم 

باشند؛ زود نترسند، زود از ميدان خارج نشوند؛ این یکی از شرطهای الزم است. 92/2/7

5. امتیازات كسبی و ممکن  الحصول رئیس جمهور قبلی را داشته باشد
این را همه بدانند كه آنچه ما برای رئيس جمهور آینده نياز داریم، عبارت است از امتيازاتی كه امروز وجود دارد، منهای ضعفهائی 
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كه وجود دارد. این را همه توجه كنند؛ رئيس جمهورِ هر دوره ای باید امتيازات كسبی و ممکن  الحصول رئيس جمهور قبلی را 
ـ چه رئيس جمهور  داشته باشد، ضعفهای او را نداشته باشد. هر كسی باالخره نقاط قّوتی دارد و نقاط ضعفی دارد. رؤسای جمهورـ 
ـ نقاط قّوتی دارند و نقاط ضعفی هم دارند. همه ی ما همين جوریم؛ نقاط قّوتی داریم، نقاط ضعفی  امروز، چه رئيس جمهور فرداـ 
داریم. آن چيزهائی كه امروز برای دولت و برای رئيس جمهور نقاط قّوت محسوب ميشود، اینها باید در رئيس جمهور بعدی وجود 
ـ كه ممکن است شما بگوئيد،  داشته  باشد، اینها را باید در خود تأمين كند؛ آن چيزهائی كه امروز نقاط ضعف شناخته ميشودـ 
ـ این نقاط ضعف را باید از خود دور كند. یعنی ما در سلسله  ی دولتهائی كه پشت سر هم می آیند، باید  من بگویم، دیگری بگویدـ 

رو به پيشرفت باشيم، رو به تعالی و تکامل باشيم، تدریجاً بهترینهای خودمان را بفرستيم. 1 /92/1

۶. پايبند به منافع ملی، عقل جمعی و تدبیر باشد
هر كسی می آید، پایبند به انقالب، پایبند به ارزشها، پایبند به منافع ملی، پایبند به نظام اسالمی، پایبند به عقل جمعی، 
پایبند به تدبير باشد. اینجوری باید این كشور را اداره كرد. كشور، كشور بزرگی است؛ ملت، ملت باعظمتی است؛ مسائل 
تشویق كننده و مبّشر، فراوان است؛ مشکالت هم بر سر راه هر ملتی، و از جمله بر سر راه ما وجود دارد. آن كسانی كه آماده ی 
این ميدان ميشوند، باید با كمال قّوت، با كمال قدرت، با توكل به خدا، با اعتماد به توانائی های این ملت پيش بروند. 92/1/1

۷. دلبستگی به قانون اساسی داشته باشد
 صالحيتهائی را هم كه در قانون اساسی است و شورای محترم نگهبان بر روی آنها تکيه خواهد كرد، در خودشان مالحظه 
كنند و واقعاً وابسته و دلبسته ی به نظام و قانون اساسی باشند؛ بخواهند قانون اساسی را اجرا كنند؛ چون رئيس جمهور 
سوگند ميخورد كه قانون اساسی را اجرا كند؛ قسم دروغ كه نميشود خورد. كسانی كه این را احساس ميکنند، در آن ميدان 
می آیند؛ كسانی هم كه نه، قصد ندارند در این صحنه حاضر شوند، در صحنه ی انتخاب كردن و كمك به پرشور شدن 

انتخابات شركت خواهند كرد. 91/10/19

۸. به شعارهاى نامزدها دقت كنید
شعارها را نگاه كنيد، ببيند شعارهائی كه تعيين ميکنند، چه جور شعارهائی است؟ گاهی بعضی ها . البته اشتباه ميکنند . برای 
جلب آراء، شعارهائی ميدهند كه این شعارها از حدود قدرت و اختياراتشان بيرون است؛ اینها را مردم هوشمند ما ميتوانند 
بشناسند، مراقبت كنند، دقت كنند. آنچه كه برای مردم الزم است، آنچه كه فوریت بيشتری دارد، آنچه كه با واقعيات و 
امکانات كشور سازگار است، آنچه كه به افزایش قدرت درونی ملت می انجامد، آنها را در شعارهایشان بگنجانند؛ این یکی از 

معيارها است. 2/25/ 92
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۹. كسی كه درد مردم را بداند و دنبال اشرافی گرى نباشد
 بهترین، آن كسـی اسـت كه درد كشـور را بفهمـد، درد مـردم را بداند، بـا مردم یگانـه و صميمی باشـد، از فسـاد دور 

باشـد، دنبال اشـرافيگری خودش نباشـد. 
آفــت بــزرگ مــا اشــرافيگری و تجمل پرســتی اســت؛ فــالن مســئول اگــر اهــل تجمــل و اشــرافيگری باشــد، مــردم 
ــا  ــه م ــرای اینک ــا ب ــد داد.  یکــی از اساســی ترین كاره ــه ســمت اســراف ســوق خواه ــه ســمت اشــرافيگری و ب را ب
جلــوی اســراف را بگيریــم ایــن اســت كــه مســئولين كشــور، خودشــان، كسانشــان، نزدیکانشــان و وابستگانشــان، 
اهــل اســراف و اهــل اشــرافيگری نباشــند. چطــور ميتوانيــم اگــر خودمــان اهــل اســراف باشــيم، بــه مــردم بگوئيــم 
اســراف نکنيــد؛ »أ تأمــرون الّنــاس بالبــّر و تنســون انفســکم«؛ »یــا أیّهــا الّذیــن امنــوا لم تقولــون مــا ال تفعلــون. كبر 

مقتــا عنــد اهلَلّ ان تقولــوا مــا ال تفعلــون«.
 اولين كار این است كه ما مسئولين كشور را، افرادی انتخاب كنيم كه مردمی باشند، ساده زیست باشند، درد مردم را 

بدانند و خودشان از درد مردم احساس درد كنند. این هم به نظر من شاخص مهمی است. 88/2/22

1۰. كسی  كه نخواهد با تملق گوئی به غرب، براى خودش موقعیتی در سطح بین المللی 
دست و پا كند

توجه كند؛ كسـانی با رأی ملت سـر كار نيایند كه در مقابل دشـمنان بخواهند دسـت تسـليم باال ببرنـد و آبروی ملت 
ایـران را ببرند. كسـانی سـر كار نيایند كـه بخواهند بـا تملق گوئی به غـرب، بـه دولتهای غربی، بـه دولتهـای زورگو و 

مسـتکبر، به خيال خودشـان بخواهند برای خودشـان موقعيتی در سـطح بين المللی دسـت و پـا كنند.
 اینها برای ملت ایران ارزشی ندارد. كسانی سر كار نيایند كه دشمنان ملت ایران طمع بورزند كه به وسيله ی آنها بتوانند 
صفوف ملت را از هم جدا كنند، مردم را از دینشان، از اصولشان، از ارزشهای انقالبی شان دور كنند. ملت باید آگاه باشد. اگر 
كسانی بر سر كار بيایند كه در مراكز گوناگون سياسی یا اقتصادی به جای اینکه به فکر ادامه ی راه امام و ارزشها و اصول 
ترسيم شده ی به وسيله ی امام باشند، به فکر به دست آوردن دل فالن قدرت غربی و فالن مستکبر بين المللی باشند، 

برای ملت ایران مصيبت خواهد بود. 88/2/28

11. تحت تأثیر دشمن نیست و دشمن از آمدن او خوشحال نمی شود
نگاه كنيد ببينيد با معيارهای جمهوری اسالمی، در ميان نامزدهای انتخاباتی چه كسی كفایت و نشاط و توانایی الزم را 
دارد و می تواند وارد این ميدان شود و با چالش های گوناگون دست و پنجه نرم كند و تحت تأثير دشمن نيست و دشمن 

از آمدن او خوشحال نمی شود. 84/3/5
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12. كسی كه همت، قدرت و هوشمندى داشته باشد
اصلح كسـی اسـت كه بتواند این بـاِر عظيم را بـر دوش بگيـرد؛ هر كسـی نمی تواند ایـن بار را بـر دوش بگيرد؛ نشـاط 
و حوصله و همـت و قدرِت الزم و هوشـمندی الزم دارد. البتـه هر كس صالحيتـش در مراكز قانونی تأیيد شـود، صالح 

اسـت؛ اما باید در بيـن صالح ها گشـت و صالح تـر را پيـدا و او را انتخـاب كرد. این، هنر شـما مردم اسـت.
اميدوارم ان شاءاهلَلّ با تشکيل یك دولت قوی و كارآمد و با كفایت، راهی را كه دولت های قبل با دلسوزی و پشتکار رفتند، 

با قوِت هرچه بيشتر ادامه دهد. 84/2/17

13. كسی كه زير توهمات توسعه غربی محو نشود
اصلح یعنی چه كسی؟ یعنی كسی كه هدف ها را دنبال كند؛ یعنی كسی كه دردها را بداند و حس كند؛ یعنی كسی كه برای 
ریشه كنی فقر و فساد عزم جدی داشته باشد؛ یعنی كسی كه به حال قشرهای محروم و مستضعف دل بسوزاند. اصلح كسی 
است كه هم به ترقی و پيشرفت كشور و توسعه ی اقتصادی و غيراقتصادی بيندیشد؛ هم زیر توهمات مربوط به توسعه، 
آن چنان محو و مات نشود كه از یاد قشرهای مظلوم و ضعيف غافل بماند. اصلح كسی است كه به فکر معيشت مردم، دین 

مردم، فرهنگ مردم و دنيا و آخرت مردم باشد. 17 /84/2

14. رئیس جمهورى كه روستاهاى دورافتاده براى او با تهران تفاوتی نداشته باشد
آنچه كشـور احتياج دارد، رئيس جمهور بانشـاط، مصمـم، كاردان، توانا، پيگيـر و با حوصله اسـت؛ رئيس جمهوری كه قدر 
مردم را بدانـد؛ با مردم صميمی باشـد؛ بـرای مـردم مجاهدت كند؛ بـرای مـردم كار و تالش كنـد؛ ظرفيت های كشـور را 
آن چنان بـه كار بگيرد كـه مـردم بتوانند از ایـن ظرفيت هـا در همه جا بهره منـد شـوند؛ رئيس جمهوری كه اعماق كشـور 
و روسـتاهای دورافتاده بـرای او با تهران تفاوتی نداشـته باشـد؛ حـق مردم شـهرهای بـزرگ و كوچك در نظر او یکسـان 
باشـد؛ بتواند برای رفع تبعيـض و پُر كردن شـکاف ميان ثروتمنـدان و فقرا تـالش و كار كنـد؛ رئيس جمهوری شـجاع، با 

تدبير و مؤمن بـه هدف های انقـالب و نظام باشـد. 84/2/11

15. توانمند در گسترش ثروت عظیم مردم
مدیری كه بتواند ثروت عظيم مردم را كه در بودجه و امکانات و مدیریتهای كشور متبلوراست ، به نحوی درسرتاسر آفاق 

این ملت گسترش دهد تا نيازهای مردم با این ثروت عظيم برآورده شود. 84/1/1
ملت ایران ميخواهد مدیری را انتخاب كندكه بتواند موانع اجرای برنامه را از سرراه ملت ایران بردارد؛ مثل بولدوزری كه 

موانع را برميدارد تاجاده ای را صاف كند. 84/1/1
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گزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی ویژگی های نامزد اصلح

1۶. رئیس جمهورى انتخاب كنیم كه بتواند برنامه ها را در راستاى چشم انداز پیش ببرد
امروز كشــور مــا به حــول و قــوه ی الهــی بــه ایــن توانایــی و قدرت رســيده اســت كــه بتوانــد آینده ی بيســت ســاله ی 
ایــران را طراحــی كنــد و چشــم انداز روشــنی بــرای ایــن مــدت در جهــت اهــداف واال و حقــوق طبيعــی و شایســته ی 
ایــن ملــت ترســيم كنــد. ایــن مــدت بيســت ســاله، یعنــی چهــار برنامــه ی پنــج ســاله. اوليــن برنامــه، امســال آغــاز 
خواهــد شــد. در آغــاز برنامــه، یــك مدیریــت كارآمــد، بــا كفایــت و پُرنشــاط بایــد ســر كار باشــد تــا بتواند ســازه های 
ایــن برنامــه را مســتحکم و اســتوار كنــد و پایه هــای ایــن برنامــه را بــه طــور عميــق و محکــم پی ریــزی كنــد. اهميت 
ایــن انتخابــات در ایــن اســت كــه ملــت ایــران مــی خواهــد مدیــری را انتخــاب كنــد كــه بتوانــد موانــع اجــرای برنامه 

را از ســر راه ملــت ایــران بــردارد؛ مثــل بولــدوزری كــه موانــع را برمــی دارد تــا جــاده یــی را صــاف كند.
یك انسان قوی، با كفایت، دارای نشاط و شادابی و شوق به كار و احساس مسؤوليت خواهد توانست حركت بيست ساله به 

سمت چشم انداز را با قوت و قدرت آغاز كند. 84/1/1

1۷. مؤمن به هدفها و ارزشهاى انقالب باشد
مــردم بایســتی هوشــمندانه و آگاهانــه انتخــاب كننــد و در ميــان نامزدهــای گوناگــون، كســی را كــه احســاس مــی 
كننــد بــه ایــن معيارهــا نزدیــك اســت، برگزیننــد؛ ایــن یــك كار بــزرگ اســت و كار شــما مردم اســت. مــردم بایــد با 
چشــم بــاز در ایــن صحنــه ی مهــم حاضــر شــوند و ان شــاءاهلَلّ خــدای متعــال كمــك كنــد و دلهــای مــردم را هدایت 
كنــد تــا فــرد بــا كفایــت، شــجاع، بــا اخــالص، دارای روح مردمــی، شــاداب و بــا نشــاط، مؤمن بــه هدفهــا و ارزشــهای 
ــن  ــن مهمتری ــد؛ ای ــردم را انتخــاب كنن ــه حــق م ــد ب ــردم و معتق ــروی م ــه ني ــن ب ــردم، مؤم ــه م ــن ب انقــالب، مؤم
 بخــش مشــاركت عمومــی مــردم در امســال اســت. در همــه چيــز مشــاركت عمومــی مهــم اســت، و ایــن از جملــه ی 

كليدی ترین است. 84/1/1

1۸. با فساد و فقر و عوامل فقر به طور واقعی مبارزه شود
در هر بخشی كه یك مدیر دلسوز، كارآمد، مؤمن و انقالبی سر كار است، انسان آثار و بركات آن را مشاهده می كند. سرتاسر 
كشور ما این طور است. ما ملت بزرگی هستيم؛ كشور بابركتی هستيم؛ خداوند امکانات خوبی داده؛ با این امکانات، از اول 

انقالب تا امروز كارهای بسيار بزرگی هم شده است؛ ولی ما هنوز در شروع كار هستيم؛ چون كارهای بزرگ، زمانبر است.
در این كشور باید با فقر و فساد و تبعيض مبارزه شود. عالج مشکالت این كشور این است كه به طور جدی اجرای عدالت 
پيگيری شود؛ تبعيض برداشته شود؛ با فساد و فقر و عوامل فقر به طور واقعی مبارزه شود؛ این كارها، كارهای قوای سه گانه 

است؛ اعم از قوه ی مجریه و قوه ی مقننه و قوه ی قضایيه. البته مهمترین بخش در اختيار قوه ی مجریه است. 83/11/10
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ویژگی های نامزد اصلحگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

1۹. توانايی، شادابی، قدرت، احساس مسؤولیت و آمادگی به كار در او وجود داشته 
باشد

مردم باید دنبال رئيس جمهوری باشند كه این توانایی، این شادابی، این قدرت، این احساس مسؤوليت و این آمادگی به 
كار در او وجود داشته باشد. مردم تحت تأثير حرف این و آن هم قرار نمی گيرند؛ تشخيص می دهند؛ این را مردم ما نشان 

داده اند. 83/11/10
2۰. كمترين نشانه نرمشی در مقابل امريکا و دخالتهاى دولتهاى غربی نداشته باشد

اگر كسی از نامزدهای ریاست جمهوری، كمترین نشانه ی نرمشی در مقابل امریکا، در مقابل دخالتهای دولتهای غربی، 
در مقابل تجاوزهای فرهنگی و سياسی بيگانگان نشان دهد، همه ی دنيا باید بدانند كه ملت ما به چنين كسی قطعاً رأی 
نخواهد داد. مردم به كسی رأی می دهند كه بدانند در مقابل امریکا و افزون طلبيهای دولتهای متجاوز و پرتوّقع و خودكامه 
و كسانی كه می خواهند اراده ی خود را بر ملت ایران تحميل كنند، خواهد ایستاد و نيز در مقابل تهاجم فرهنگ بيگانه 

ایستادگی خواهد كرد. 1376/2/17

21. داراى تقوا و تدبیر براى مقام مهم رياست جمهورى باشد
انتخاب فرد اصلح و دارای تقوا و تدبير برای مقام مهم ریاست وظيفه یی شرعی و عقلی و انقالبی است، و كوتاهی در این امر 

یا در حضور در پای صندوقهای رأی، خسارتهای جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. 23/4/1368
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 آنچه ما برای رئيس جمهور آینده نياز داریم، عبارت است از امتيازاتی كه 
امروز وجود دارد، منهای ضعفهائی كه وجود دارد. این را همه توجه كنند؛ 
ممکن  الحصول  و  كسبی  امتيازات  باید  دوره ای  هر  رئيس جمهوِر 

رئيس جمهور قبلی را داشته باشد، ضعفهای او را نداشته باشد. . 91/1/1

1. برجسته شدن ارزش ها و شعارهاي انقالب اسالمی
این برای انقالب ما یك پدیده ی معجزآسا و بی نظير است كه ما امروز همان شعارهایی را می دهيم 
و همان اصول و مبانی ای را برای خودمان برنامه ی عمل قرار داده ایم كه در اول انقالب همانها اعالم 
شده بود؛ یعنی در برنامه ریزیهای ما و در خواست ما، هيچ تخطی ای از این اصول صورت نگرفته 
است. این خيلی مهم است. روشها تغيير پيدا می كنند، لکن مبانی و اصول باقی می مانند. این اصول 

13.1
نقاط قوت دولت نهم و دهم
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نقاط قوت دولت نهم و دهمگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی

  91/6/2برجسته شدن ارزشها و شعارهاي انقالب اسالمی

  84/6/8طرح شعارعدالت محوري

  91/6/2دیپلماسی همراه با روحیه انقالبی

  86/6/4اعاده ی عزت ملی و ترك انفعال در مقابل سلطه

  91/6/2ارتقاء جایگاه کشور در عرصه  ی سیاست خارجی

 87/6/2دفاع از حقوق هسته ای ملت ایران در برابر زورگویی غرب

  92/1/1راه اندازی به موقع پروژه  غنی سازی اورانیوم 20 درصد

  89/6/8پایبندِی بی اغماض به اصول در کارها

0 87/6/2با مردم و از میان مردم بودن  

  86/6/4مواجه شدن با واقعیتهای زندگی مردم در سفرهای استانی

 87/6/2ساده زیستی آقای رئیس جمهور

  87/6/2توقف روند غرب باوری و غرب زدگی دولت های قبلی

  87/6/2جلوگیري از گرایش های سکوالریستی در دولت

  91/6/2تالش جمعي و فوق العاده در دولت

 91/6/2استفاده از ظرفیت هاي بیرون دولت

91/6/2اجراي گسترده کارهاي عمراني خصوصا در مناطق محروم  

 85/3/29پیشرفتهای وسیع در علم و فناوری

91/6/2پرکاری، پشتکار و خستگي ناپذیري  

 86/6/4جرأت تحول آفریني و مقابله با مشکالت

  84/4/9شجاعت اقدام برای کارهای بزرگ

87/6/2جرأت مقابله ی با فساد  

  85/6/6انجام طرح های خوب اقتصادی

 85/6/6وابسته نبودن به گروه ها و جریانات

85/6/6سعه ی صدر و تحمل مخالف  

  91/1/1اجرای طرح تحول اقتصادي

 91/5/3شجاعت و قاطعیت در سهمیه بندي بنزین

نقاط قوت:
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اساسی باقی مانده. همه ی دشمنی و خصومتی هم كه با انقالب ما انجام می گيرد، برای بقاء این اصول است. شاید در 
مرور زمان و در دوره های مختلف، غبارهایی بر روی این اصول نشست؛ اما امروز انسان می بيند كه این اصول از هميشه 
شفافتر، زنده تر و برجسته تر مطرح است؛ در زبان شما و در شعارهای شما و در برنامه هایی كه اعالم می كنيد، اینها مطرح 
می شود و شماها چون مسئول هستيد، آنچه كه می گویيد، در مقام حرف باقی نمی ماند و یك خط و شيار و عمقی را در 
جامعه به وجود می آورد؛ این طبيعت مسئوليت است. البته در بين الهاللين عرض بکنيم كه به همين علت، مسئوليت 
حرف زدنهای شما هم باال می رود و این طور نيست كه حرفی كه می گویيم، مثل خطی كه روی آب می كشيم برطرف 
بشود؛ نه، حرفی كه می زنيد، در واقعيتها و در ذهنيتهای جامعه، تأثيرات ماندگاری دارد؛ حاال كوتاه یا بلند. پس شعارهای 
شما، فضای اصولگرایی و فضای ارزشهای انقالبی و فضای وفاداری به مبانی امام و انقالب را بر جامعه حاكم كرده است؛ 

این خيلی چيز باارزشی است. اولين و مهمترین شاخصه ی دولت شما این است. 86/6/4
از نقـاط قّوتی كـه به نظـر مـن روی آن بایـد تکيه كـرد، مسـئله  ی برجسـته شـدن ارزشـهای انقـالب اسـت. در این 
سـالهائی كه دولت نهـم و دولت دهـم بر سـر كار بودند تـا امـروز، گفتمـان انقـالب و ارزشـهای  انقالب و چيزهائی كه 
امام به آن توصيه ميکردند و ما آنها را از انقالب آموختيم، خوشـبختانه كاماًل برجسـته شـده: مسـئله  ی ساده  زیسـتی 
مسـئوالن، استکبارسـتيزی، افتخار به انقالبيگری. یك دوره  ای بر ما گذشـت كه اسـم انقالب و انقالبيگـری و اینها به 
انزوا افتاده بود؛ سـعی ميکردنـد به عنوان یـك ارزش منفی یـا ضـد ارزش، از این چيزها یـاد كنند؛ مقاله مينوشـتند، 
حـرف ميزدنـد، گفتـه ميشـد. امـروز خوشـبختانه اینجور نيسـت، درسـت بعکـس اسـت؛ گرایـش عمومی مـردم و 
مسـئوالن كشـور به حركت انقالبی، جهتگيری انقالبی، ارزشـهای انقالبـی و مبانی انقالب اسـت. این را توجه داشـته 
باشـيد كه یکی از عوامل گرایـش مردم به دولت، همينهاسـت؛ یعنـی مردم به این ارزشـها اهميت ميدهند. مسـئله  ی 
دعوت بـه عدالت، مسـئله  ی ساده  زیسـتی، دور بودن مسـئوالن از تجمـل؛ اینها خيلـی چيزهای مهمی اسـت. 91/6/2

گفتمان عمومی دولت اینهاست؛ به طور خالصه: زنده كردن و بازسازی برخی خصوصيات جوهری انقالب و منطق امام؛ 
و مقابله ی با كسانی كه ميخواستند این ارزشها و این مفاهيم اساسی را منسوخ كنند، یا از بين ببرند، یا ادعا ميکردند كه 
منسوخ شده و از بين رفته؛ این چيز باارزشی است. این خصوصيت دوم و امتياز دومی است كه در این دولت هست. 87/6/2

ایـن را شـما افتخـار بدانيد كـه الحمدهللَّ بـه مبانـی انقـالب پایبندیـد و به اینکـه شـعارهای انقـالب را قبـول دارید و 
ميخواهيـد اجـراء كنيـد، افتخـار ميکنيد؛ ایـن توفيـق بزرگی اسـت. یکـی از مهمتریـن خصوصيـات ایـن دولت این 
اسـت كه شـعارهای خودش را شـعارهای انقالب قـرار داده و به این، احسـاس سـربلندی و افتخـار ميکنـد. مردم هم 
بـه خاطر همين بـه شـما اقبال كردنـد؛ این هـم معلوم باشـد. مـردم به ایـن شـعارها دلبسـته اند، عالقه مندند. شـعار 
عدالت طلبی، برای مردم جذاب اسـت؛ شـعار اجتناب از اشـرافيگری، برای مردم شـعار مطلوب و شـعار جذابی اسـت؛ 
یا شـعار خدمت رسـانی به مردم، یا شـعار استکبارسـتيزی، یا شـعار ساده زیسـتی، یـا شـعار كار و تـالش و خدمت به 
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مـردم؛ اینهـا چيزهائی اسـت كه مـردم دوسـت ميدارنـد و اینهـا را ميخواهنـد. یـك جامعه و یـك كشـور و یك ملت 
بيدار از مسـئولينش این چيزهـا را مطالبه ميکنـد: مطالبه ی عدالـت، مطالبه ی انصـاف، مطالبه ی خدمـت، مطالبه ی 
ارتبـاط صميمـی بـا مـردم، مطالبـه ی دیـن، پایبندی بـه ارزشـهای دینـی، پایبنـدی به شـرع. ایـن چيزهـا را مردم 
ميخواهند و دوسـت ميدارند. شـما هـم بحمـداهللَّ ایـن شـعارها را داده اید، مـردم هم قبـول و اقبـال كرده انـد؛ این را 

مغتنم بشـمارید. 89/6/8
فرصت این روز و روزگاری كه شما بر سر كار هستيد، بسيار فرصت استثنایی و مغتنمی است؛ حقيقتاً از دوره هایی است 
كه ما نظير آن را در گذشته ی دوران انقالب تا امروز كم داشته ایم. اوالً، شعارهای دولت و مسئوالن و اهداف تعيين شده ی 
آنان كاماًل با مبانی انقالب و با مبانی اعالم شده ی امام عزیز ما منطبق است. ثانياً، این گفتمان در بين مردم به طور 
محسوسی زنده است و وجود دارد؛ كه وجود این گفتمان ميان مردم هم، عامل عمده و اصلِی گرایش آنها به این دولت و 
این رئيس جمهور محترم بود. مردم، تشنه ی عدالت، تشنه ی مبارزه با فساد و تشنه ی تمسك به اصول انقالب بودند، كه 
وقتی دیدند یك نفر صادقانه این شعارها را سر دست گرفته و مطرح ميکند، حول محور او جمع شدند؛ خود این نعمت 
بزرگی است كه این تفکر به صورت یك گفتمان مسلط در جامعه درآمد و همچنان ادامه دارد و بعد از روی كار آمدن این 
دولت، بحمداهللَّ تقویت هم شده است. طبيعت كار هم این است، هر چه شما بهتر، بيشتر، صميمی تر و پایبندتر به اصول 
حركت كنيد و پيش بروید، عمق این ایمان در دلهای مردم ما بيشتر خواهد شد و تغيير آن به وسيله ی دستهای بيگانه، 

برای آنها دشوارتر خواهد شد. بنابراین فرصت، واقعاً فرصت مهمی است. 85/6/6

2. طرح شعار دولت اسالمی
یك نکته در باب دولت اسالمی عرض كنيم. یکی از شعارهای خوبی كه آقای رئيس جمهور، هم در دوره ی انتخابات، هم بعد 
از آن تکرار كردند، مسأله ی دولت اسالمی است. ... بعضی ها می گویند شما بعد از ۲۷ سال می خواهيد دولت اسالمی تشکيل 
دهيد؟ نه، تالش و اقدام برای تشکيل دولت اسالمی از روز اول شروع شد؛ منتها افت و خيز داشته؛ پيشرفت و عقبگرد داشته؛ 
در جاهایی موفق بودیم، در برهه ای موفق نبودیم. بعضی از ماها وسط راه پایمان لغزید؛ بعضی از ماها در اصل هدف مردد شدیم؛ 
بعضی از ماها نتوانستيم خود را نگه داریم؛ دلبسته ی به رفتارهای طاغوتی شدیم... اگر دولتی می آید و می گوید هدفم این است 
كه این را تحقق ببخشم، خيلی چيز مبارك و خوبی است... معنای شعار دولت اسالمی این است كه ما می خواهيم اعمال فردی، 
رفتار با مردم، رفتار بين خودمان، و رفتار با نظامهای بين المللی و نظام سلطه ی امروز جهانی را به معيارها و ضوابط اسالمی 
نزدیکتر كنيم. این شعار، بسيار باارزش است؛ ان شاءاهللَّ به این شعار پایبند بمانيد و این تالش را جدی تر، بی آسيب تر و واقعی تر 
كنيد؛ چون گامی بلند خواهد بود در راه رسيدن به آن هدفها؛ و همان طور كه عرض كردم، رسيدن به آن هدفها مردان خودش 

را می خواهد. 84/6/8
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3. طرح شعار عدالت محورى
یکـی از شـعارهای این دولـت، عدالت اسـت. عدالـت یقيناً محـور انقالب بـود؛ در این شـکی نيسـت. هيچ دولتـی هم از 
اول نيامـده صریحـاً بگوید مـن نمی خواهم طبـق عدالت رفتار كنـم؛ ليکن مـن باید از آقـای احمدی نژاد تشـکر كنم كه 
ایشـان كار جدیدی كردنـد؛ عدالت محـوری را به عنوان یك شـعار گذاشـتند وسـط؛ این كار خيلـی بزرگی بـود. وقتی 
كه ایشـان تبليغـات انتخاباتـی می كردند، به افـراد خانـواده ی خـودم می گفتم اگر آقـای احمدی نـژاد رأی هـم نياورد، 
این خدمـت بزرگ را بـه انقالب كرد كه شـعار عدالـت محوری را مطرح كرد؛ نگذاشـت به فراموشـی سـپردِن این شـعار 
بشـود یك سـنت. این شـعار مطرح شـد و ذهن ها را به خودش متوجه كرد. خوشـبختانه مردم هم فهميدند، خواسـتند، 
دوسـت داشـتند و رأی دادند. این كار، كار مهمی اسـت. بنابراین عدالت محور بـودِن این دولت حرف بزرگی اسـت؛ طرح 
این شـعار به عنوان محور حركـت دولت، یك كار جدید اسـت؛ خودش یك تحول اسـت؛ بـه این پایبند باشـيد. 84/6/8

رئيس جمهور محتـرم ما امروز سـخنان خوبی بيـان كردند. تکيـه ی بر عدالـت، اساسـی ترین و محوری تریـن اصِل یك 
حركت الهی اسـت؛ ادامه ی كار همه ی انبيـا و مصلحان بزرگ تاریخ اسـت. البته عدالت دشـمنانی دارد. همه ی كسـانی 
كه نانشـان در بی عدالتی اسـت، بـا عدالت دشـمن اند. همه ی كسـانی كه با قلـدری و زورگویـی - چه در صحنـه ی ملی، 
چه در صحنـه ی بين المللـی - تغذیه می شـوند، با عدالـت مخالفند. عدالت، شـعار اصلـی و هدف بزرگ انقالب اسـالمی 

و نظام جمهوری اسـالمی بوده و هسـت. 84/5/12

4. ديپلماسی همراه با روحیه انقالبی
مسئله  ی دیپلماسی انقالب هم بشدت مهم است، كه این هم مجال نيست درباره  اش مطلب مفصلی عرض كنيم. به نظر 
من در زمينه  ی دیپلماسی، فعاليتهای خوبی دارد انجام ميگيرد. دیپلماسی ما باید با روحيه  ی انقالب همراه باشد - یعنی 
اسالم انقالبی - این است كه به ما بُرش ميدهد. امروز ملتهای منطقه از جمهوری اسالمی خوششان می  آید، به خاطر موضع 
مستقل اسالمِی شجاعانه  اش؛ این باید محفوظ باشد. در جاهای مختلف دنيا، مردم از مسئوالن جمهوری اسالمی كه این 
شجاعت را، این استقالل را، این نترسی را بيشتر بروز ميدهند، بيشتر خوششان می  آید. خب، این نشانه  ی این است كه راه 

این است. دیپلماسی ما باید در این جهت باشد؛ كه خب، خوشبختانه دوستان زحمتهای زیادی ميکشند. 91/6/۲
امروز در عرصه ی بين المللی دیگر این طور نيست كه مسئوالن كشور ما مجبور باشند دنبال حرف سياستمداران و 
سياست سازان بين المللی بدوند؛ نه، ابتکار عمل در دست مسئوالن ماست. اعتمادبه نفس و ایمان و اتکاء به خدا در مسئوالن 
كشور، یك چنين اثری دارد و امروز بحمداهللَّ این طور است. رئيس جمهور، اهل كار، اهل ابتکار، اهل خدمت، اهل عمل، 
وارد ميدان و خسته نشو است؛ این، افقها را روشن می كند. امروز نظام سياسی ما این طوری است؛ نظام باثبات، مردم مؤمن، 

جوانان عالقه مند، پُرتحرك و پُرشور، و مسئوالن دلسوز و عالقه مند، شجاع و دارای ابتکار عمل. 85/8/21
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5. اعاده عزت ملی و ترك انفعال در مقابل سلطه
مسـئله ی اعاده ی عـزت ملی و تـرك انفعـال در مقابـل سـلطه و تجـاوز و زیاده طلبـی سياسـتهای دیگـران و ترك 
شـرمندگی در مقابل غرب و غربزدگی را هم انسـان در این دولت احسـاس می كند؛ عزت ملی و اسـتقالل حقيقی و 
معنوی از اینجا حاصل ميشـود. اسـتقالل به این نيست كه انسـان شـعار اسـتقالل بدهد یا حتی مثاًل در زمينه های 
اقتصـادی هم به یك رشـد باالیی دسـت پيـدا كند؛ نه، اسـتقالل این اسـت كه یـك ملت بـه هویت خـود و به عزت 
خود معتقـد و بـرای او اهميـت قائل باشـد، بـرای حفـظ او تـالش و كار كنـد و در مقابـل متعرضين و مسـتهزئين، 

شـرمنده ی اظهارات و جایگاه خود نباشـد.
مـا متأسـفانه در برخـی از اوقـات گذشـته، ميدیدیم كـه بعضی از كسـانی كـه مرتبط بـا مسـئولين بودنـد یا حتی 
خودشـان مسـئول یك بخشـی بودند، كأنّه از گفتمـان انقـالب در مقابل دیگـران شـرمنده اند و خجالت ميکشـند 
كه حقایق انقـالب را بر زبـان جاری كننـد یا آنهـا را پيگيری كننـد یا به آنهـا اهميت بدهنـد! این برای یـك جامعه 

خيلی بـالی بزرگی اسـت؛ این را شـما نداریـد. 2 /87/6
این دولت در برابر زیاده خواهيهای استکبار، دچار انفعال نشد؛ این به نظر من خيلی مهم است كه در تعامل با دنيا، انسان 
جای خودش را بداند، خواست خودش را بداند، نيرو و قدرت خودش را بداند و بداند كه باید چه كار كند. امروز دنيا 
یك ميدان بی دردسر آراِم بی رقيبی نيست كه انسان بگوید: خب، ما هم منافعی داریم، دنبال منافعمان آرام آرام راه 
می افتيم و می رویم! نه، دنيا این طور نيست. البته هميشه همينجور بوده؛ امروز با ارتباطات نزدیکی كه بين افراد بشر 
هست، این تشدید شده. دنيا جای تعارض، جای كارشکنی و جای تعرض زورمندهاست به كسانی كه زور ندارند یا كم 
زور دارند؛ به معنای واقعی، یك قانون جنگل در فضای سياسی دنيا حاكم است. این كارهایی كه االن دولتهای مستکبر 
و در رأسشان امریکا انجام می دهند، منطق عقالئی و عقالنی و سياسی و بين الملل پسند دنبالش نيست؛ منطق زور 
دنبالش است. می گوید: چون می توانيم، پس می كنيم! منطق، منطق زور است. در یك چنين دنيایی اگر انسان تسليم 
شد و از خودش وادادگی نشان داد و بر سر مواضعش ایستادگی نکرد و از توان خودش در مقابله و مواجهه استفاده 
نکرد، قطعاً ضرر خواهد دید. در چنين دنيایی كسی رحم به كسی نمی كند! این ایستادگی در مقابل زیاده خواهی 
استکبار و احساس عزتی كه در این ميدان می شود، به نظر من یکی از خصوصيات این دولت است. اینها خصوصياتی 

است كه بحمداهللَّ هست. 86/6/4
از لحـاظ انعـکاس بين المللی، كشـور از یك عـزت كم سـابقه یا بی سـابقه ای برخـوردار اسـت؛ ابهت نظام اسـالمی، 
عظمت ملت ایران، رسـایی و شـفافيت اغراض و اهداف جمهوری اسـالمی در دنيای اسـالم، بيش از هميشـه است؛ 
و ّحتـی در دنيای غيـر مسـلمان، امروز عزت و ابهت ملت ما بسـيار برجسـته اسـت و ایـن را همه تصدیـق ميکنند و 

از نشـانه ها و عکس العملهـای خارجی اش هـم ایـن را می فهميم. به هر حـال، فرصت بسـيار مهمی اسـت. 85/6/6
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۶. ارتقاء جايگاه كشور در عرصه  سیاست خارجی
در زمينه  ی ارتقـاء جایگاه كشـور در عرصه  ی سياسـت خارجـی و مسـائل بين  المللی هم هميـن جور اسـت. امروز در 
عرصه  ی سياسـت خارجـی، ثقـل و وزنه  ی كشـور با چند سـال قبـل تفـاوت دارد؛ مـا در مسـائل، تأثيرگذاریـم؛ اینها 
مهم اسـت. در حوادثی هـم كه پيش آمـده، ما تأثيرگـذار بوده  ایـم - كه آن، داسـتان جداگانـه  ای دارد - بـه نظر ما آن 

هم خيلـی مهم اسـت. 91/6/2

۷. دفاع از حقوق هسته اى ملت ايران در برابر زورگويی غرب
یکـی از مظاهـر دفـاع از عزت هـم همين مسـئله ی انـرژی هسـته ای اسـت. مسـئله ی انـرژی هسـته ای، برای مـا فقط 
این نبـود كه ما ميخواسـتيم یـك فناوری داشـته باشـيم، دیگـران ميخواسـتند ما نداشـته باشـيم؛ این فقط بخشـی از 
قضيه اسـت. بخـش دیگـر قضيه ایـن بود كـه قدرتهـای گوناگـون، پُـررو، متجـاوز، زورگـو و دنباله هـا و اقمـار بی ارزش 
آنها، ميخواسـتند حرف خودشـان را در ایـن زمينه بر ملـت ایران تحميـل كنند. خب، ملت ایران، دولِت شـما و شـخص 
رئيس جمهـور، در مقابل ایـن زورگویی و ایـن تحميل و این افزون طلبی ایسـتادید؛ خـدای متعال هم كمـك كرد؛ پيش 

رفتيد. اینهـا آن بخشـها و اجزاء گفتمـان عمومی این دولت اسـت كـه برای مـن اهميـت دارد. 87/6/2

۸. راه اندازى به موقع پروژه غنی سازى اورانیوم 2۰ درصد
مـا در برنامه ریزی هـا هميشـه بایـد جلوتـر از دشـمن حركـت كنيـم. در مقابـل فعاليت دشـمن، كشـور نبایـد در حال 
انفعال به سـر ببرد. هوشـمندانه باید نقشـه ی دشـمن را حـدس زد و تشـخيص داد و جلوتر از دشـمن عمل كـرد. ما در 
یك مـواردی اینجوری عمـل كردیـم، موفقيتـش را دیدیم؛ یـك نمونه، همين مسـئله ی تأمين سـوخت بيسـت درصِد 
مورد نياز نيـروگاه تحقيقاتی تهران اسـت كـه رادیو داروهای مهـِم مورد نياز كشـور در آنجا توليد ميشـود. ایـن  نيروگاه 
كوچك احتياج داشـت به سـوخت بيسـت درصـد، كه ما بيسـت درصـد را توليـد نميکردیـم و هميشـه ایـن را از خارج 
تهيه ميکردیـم. دشـمنان ما فکـر كردند كـه از ایـن فرصت اسـتفاده كننـد، این نيـاز ملـی را گـرو بگيرند، بـرای اینکه 
جمهـوری اسـالمی را وادار كننـد به قبـول تحميلهـا و تحکمهـای خودشـان؛ خواسـته های خودشـان را به این وسـيله 
تحميل كننـد. جوانـان ما، دانشـمندان ما، قبـل از آنکه كار به نقطه ی فشـار و حسـاس برسـد، توانسـتند سـوخت غنی 
شـده ی بيسـت درصد را تهيه كنند و آن سـوخت را تبدیـل كنند بـه صفحه ی مـورد نيازی كـه در آن نيـروگاه الزم بود 
تهيه شـود. مخالفين مـا حدس هـم نميزدند كه مـا بتوانيـم ایـن كار را انجام دهيم؛ اما مسـئولين كشـور بوقـت متوجه 
این نياز شـدند، دسـت به كار شـدند؛ اسـتعداد ایرانی شـکوفا شـد، بُـروز كرد و ایـن كار را بـا موفقيـت انجام دادیـم. آنها 
در حالی كـه انتظار داشـتند جمهوری اسـالمی ملتمسـانه از آنها سـوخت بيسـت درصد را درخواسـت كنـد، جمهوری 
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اسـالمی اعالم كرد كـه ما سـوخت بيسـت در صد را در داخـل تهيه كردیـم و احتياجی بـه شـما نداریم. اگر دانشـمندان 
مـا، مردان علمـی مـا، جوانان مـا ایـن كار را نميکردنـد، ما امـروز باید بـا اصرار، بـا التمـاس، با هزینـه ی زیـاد، در مقابل 
كسـانی كه دوسـت ما نيسـتند، ميرفتيم؛ یا سـوخت بيسـت درصد را درخواسـت ميکردیم، یا رادیوداروهـا و محصول را 
درخواسـت ميکردیم. مسـئولين كشـور پيش بينی كردند، بوقـت فهميدند؛ آنچـه را كه باید انجـام دهند، انجـام دادند؛ 

لذا پيروز شـدیم. 92/1/1

۹. پايبندِى بی اغماض به اصول در كارها
خوشـبختانه شـماها با اعتقاد، با ایمـان و با ایسـتادگی توانسـتيد كارها را پيـش ببرید؛ مشـکالت را از پيش پای كشـور 
و نظـام برداریـد و در بخشـهای مختلفی كه مـا مشـاهده كردیـم، از گذرگاه های سـخت و آن پيچهای دشـوار به شـکل 
مناسـبی عبور كنيد. بـه نظر ما ایـن خيلـی ارزش دارد و حاكی از توجه الهی و لطف الهی اسـت. بخشـی از ایـن كارهائی 
كه آقـای رئيس جمهور در گزارش مشـروح و مبسـوط خودشـان ذكر كردنـد، كارهائی اسـت كه در همين برهه - سـال 

88 - انجـام گرفته و با همـه ی مشـکالت و گرفتاری هـا الحمدهللَّ توفيقـات خوبی به دسـت آمده.
 خوب، ایـن هم در واقـع نوعی نمـودار و نمـادی از همـان جهتگيری هائی اسـت كـه از آن دو شـهيد ذكر كردیـم؛ یعنی 
شـهيد رجائی و شـهيد باهنر. حقـاً شـهيد رجائی و شـهيد باهنر هـم همين جـور بودنـد؛ مظهـر كار و تـالش مؤمنانه و 
پایبندِی بی اغمـاض به اصـول. آنها در هر نقشـی كه حضور داشـتند، هميـن پایبندِی بـدون اغماض به مبانی و ارزشـها 

را در جریان كار كشـور اعمال و اجـراء كردند. 89/6/8

1۰. با مردم و از میان مردم بودن
امتيـاز دیگر هـم روحيـه ی مردمـی و خاكـی این دولت اسـت؛ ایـن هم خيلـی بـاارزش اسـت؛ این را قـدر بدانيد. شـما 
امتيازتان به تشـخص ظاهری و شـکل و قيافه نيسـت؛ امتيازتان به همين اسـت كه خودتـان را با مردم هم سـطح كنيد، 
به شـکل مـردم و در ميان مـردم باشـيد، با مـردم تمـاس بگيرید، بـا آنها انـس پيـدا كنيـد، از آنها بشـنوید. ایـن امتياز 

بزرگی اسـت و در شـما هسـت؛ آن را حفظ كنيد و نگه داریـد. 87/6/2

11. مواجه شدن با واقعیت هاى زندگی مردم در سفرهاى استانی
این دولت انصافاً دولت پركار و در بعضی از خصوصيات نمونه است. اینکه به همه ی شهرها ميروند، این خيلی برای من مهم 
است؛ خيلی برای من جالب است. رئيس جمهور، وزیر و مدیران ارشد اجرائی كشور به شهرهای مختلف ميروند. این رفتن 
به شهرها خيلی تأثير دارد. بعضی ميگویند آقا ما گزارشها را كه ميخوانيم؛ نه، گزارش خواندن فرق ميکند با رفتن. شاید بيش 

نقاط قوت دولت نهم و دهمگزیده ای از بیانات رهبر انقالب اسالمی



44

از اغلب مدیرها برای من گزارش می آید. وقتی انسان ميرود به یك شهری، ميرود به یك استانی، می نشيند با یك مردمی، 
می نشيند با یك مجموعه ی جوانی، می بيند گزارشها با آنچه كه واقعيت است، تفاوتهائی دارد. انسان آنچه كه می بيند و 
ميشنود، از گزارش خيلی باارزش تر است. این كار را امروز دولت دارد ميکند. به همه جای كشور سفر ميکنند. 13 /86/1۰

در رساندن خدمت به افراد محروم جامعه و عدالت، به اعتقا دمن این مسئله ی سفرهای استانی خيلی مهم است. این كاری 
كه آقایان بر دوش گرفتيد و راه افتادید و رفتيد و همه جای كشور را زیر پا گذاشتيد و با مردم تماس گرفتيد و از نزدیك درد 
دلهای مردم را - كه از زبان مسؤولينشان، ائمه ی جمعه شان و افراد شاخصشان گفته می شود - شنيدید، خيلی به نظر من 
خوب است. بنده خودم سالهاست در مسائل اجرائی و غير اجرائی این كشور هستم؛ اما وقتی به یك منطقه ای مسافرت 
می كنم و برمی گردم، معلومات من نسبت به آن منطقه چند برابر معلوماتی می شود كه انسان از روی كاغذ و در گزارشها 
و به طور كلی می بيند. رفتن به سفر و مواجه شدن با واقعيتهای زندگی مردم، خيلی چيز مهمی است. چطور ممکن است 
كسی این را انکار كند یا درباره اش تردید كند یا در فائده و سود او تشکيك كند؟ این خيلی كار مهمی است. این كار را شماها 

دارید انجام می دهيد. البته زحمت هم دارد؛ زحمتش را هم قبول می كنيد. 86/6/4
خود مسئوالن بخشها و استانها هم از این كارها بکنند؛ آنها هم بروند. استاندارها با شهرستانها و با مسئوالن بخشهای مختلف 

و با مردم ارتباط و تماسشان را حفظ كنند و ادامه بدهند. 86/4/9

12. ساده زيستی آقاى رئیس جمهور
ساده زیستی - بخصوص در خود آقای رئيس جمهور - خوب و برجسته است و چيز باارزشی است؛ در مسئولين هم - كما 
بيش؛ یك جایی كمتر، یك جایی بيشتر - بحمداهللَّ هست. ساده زیستی چيز بسيار باارزشی است. ما اگر بخواهيم تجمل و 
اشرافيگری و اسراف و زیاده روی را - كه واقعاً بالی بزرگی است - از جامعه مان ریشه كن كنيم، با حرف و گفتن نميشود؛ كه 
از یك طرف بگوئيم و از طرف دیگر مردم نگاه كنند و ببينند عملمان جور دیگر است! باید عمل كنيم. عمل ما بایستی مؤید 
و دليل و شاهد بر حرفهای ما باشد تا اینکه اثر بکند. این خوشبختانه هست. فاصله تان را با طبقات ضعيف كم كرده اید و كم 

نگه دارید و هر چه كه ممکن است آن را كمتر كنيد. 87/6/2

13. توقف روند غرب باورى و غرب زدگی دولت هاى قبلی
روند غرب باوری و غرب زدگی را كه متأسفانه داشت در بدنه ی مجموعه های دولتی نفوذ ميکرد، متوقف كردید؛ این چيز 
مهمی است. حاال یك عده ای در جامعه، ممکن است به هر دليلی شيفته ی یك تمدنی یا یك كشوری باشند؛ اما این وقتی 
به بدنه ی مدیران انقالب و مجموعه های انقالب نفوذ ميکند، چيز خيلی خطرناكی می شود. این دیده ميشد؛ خب، جلویش 

گرفته شد.87/6/2
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14. جلوگیري از گرايش هاى سکوالريستی در دولت
گرایش های سکوالریستی - كه متأسفانه باز داشت در بدنه ی مجموعه ی مدیران كشور نفوذ می كرد - جلویش گرفته شد. 
نظام انقالبی، بر مبنای دین و بر مبنای اسالم و بر مبنای قرآن شکل گرفته و به همين دليل از حمایت ميليونی این ملت 
برخوردار شده و جانهایشان را كف دستشان گرفته اند و جوانهایشان را به ميدانهای خطر فرستاده اند؛ آن وقت مسئوالن یك 
چنين نظامی دم از مفاهيم سکوالریستی بزنند؟! »یکی بر سر شاخ و بن ميبرید«؛ یعنی خودشان بنشينند و بنا كنند بِن 

این مبنا و قاعده را كلنگ زدن! خيلی چيز خطرناكی بود. خب، الحمدهللَّ اینها جلویش گرفته شد. 8۷/6/۲

15. تالش جمعي و فوق العاده در دولت
خوشبختانه امروز یك تالش جمعی وجود دارد. این فرصت هفته  ی دولت، فرصت تشکر از اینها را هم به ما ميدهد.

تالش دولـت در جهـت ارتباط بـا مـردم، تـالش فوق  العـاده  ی كاری كـه خوشـبختانه در دولت مشـاهده ميشـود؛ اینها 
چيزهای خوبی اسـت. البتـه توجـه كنيد كه ایـن تـالش فراوانی كـه دارید انجـام ميدهيـد، با كيفيـِت خـوب و با عمل 

كردن بـه آنچه كـه ميگوئيد، همـراه باشـد؛ روی ایـن تکيه كنيـد. 2 /91/6

1۶. استفاده از ظرفیت هاي بیرون دولت
كشـور ظرفيتهای خوبی دارد، توانهـای خوبی دارد؛ هـم در درون دولـت ظرفيتهای باالئی هسـت، هم در بيـرون دولت. 
من می  بينـم گاهی اوقات بعضی از مسـئولين بخشـها، از افرادی كـه خارج از تشـکيالت دولتند، كمك فکـری ميگيرند؛ 
ایـن كار خوبی اسـت؛ این را توسـعه بدهيـد، از ایـن ظرفيت اسـتفاده كنيـد. افرادی هسـتند كه دلسـوزانه و بـا عالقه و 
شـوق حاضرند در كنـار دولت باشـند و با دولت همـکاری كننـد؛ از نيروهای اینها اسـتفاده شـود؛ اینها جـزو ظرفيتهای 

كشـورند. در درون دولت هم خوشـبختانه ظرفيتها زیاد اسـت. 91/6/2

1۷. اجراي گسترده كارهاي عمراني خصوصًا در مناطق محروم
در طول این چند سـال در كشـور كارهای وسـيع عمرانـی انجـام گرفته؛ بخصـوص در مناطق دوردسـت، در بخشـهای 

مختلف؛ اینهـا واقعـاً كارهای مهمی اسـت؛ ایـن یك رویکرد بسـيار مهمـی در حركـت دولت اسـت. 91/6/2

1۸. پیشرفت هاى وسیع در علم و فناورى
پيشـرفتهای چشـمگيری كـه در زمينه  ی علـم و فنـاوری بـه وجود آمـده. ایـن پيشـرفتهائی كـه در این چند سـال در 

زمينه  ی علـم و فنـاوری صـورت گرفته، خيلـی قابـل توجه اسـت. 91/6/2
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بـاز از نقاط مثبـت، همين پيشـرفتهای علمی اسـت كـه ایـن پيشـرفتها در بخشـهای مختلـف وجـود دارد و اميدواریم 
خـدای متعال بـه ایـن جوانـان و مدیران الیقـی كـه در این بخشـها مشـغول فعاليتنـد، كمك كنـد تـا اینها را بـه نتایج 

مطلوب خودشـان برسـانند و در مقابل چشـم مـردم قـرار بدهند و احسـاس عزت مـردم را افزایـش بدهنـد. 85/3/29

1۹. پركارى، پشتکار و خستگي ناپذيري
یکی دیگر از نقاط مثبت، یك دولت تازه نفس و مصمم و پركار است این، نقطه ی مثبتی است. 8۵/3/۲9

پركاری این دولـت هم انصافاً چيز برجسـته ای اسـت؛ حتـی بعضيهایی كه مخالـف هم هسـتند، ایـن را نمی توانند انکار 
كنند؛ یعنـی بی انصافيهـا هرچه هم زیـاد باشـد، نمی تواند بـر این حقيقـت غلبه پيـدا كند كه دولت شـما انصافـاً دولت 

پركاری اسـت و تالشـتان وكارتان و تحركتان خيلی زیاد اسـت. این بسـيار جای خرسـندی دارد.
دولـت نهم و دولت دهم شـناخته شـده به پركاری، پشـتکار و خسـته نشـدن؛ سـعی كنيـد این حالـت را، این ُسـمعه  ی 

خوب را تـا آخریـن لحظات حفـظ كنيد؛ خدا هـم ان  شـاءاهلل كمکتـان خواهد كـرد. 91/6/2
»تـالش بی وقفه بـرای این خدمـات«، كه انصافـاً این مـورد در این دولت برجسـته اسـت. این تـالش بی وقفـه را حقيقتاً 
همه شـاهدند و ما هم شـاهدیم. این حركت پُرتالشـی كه همه ی دولت - بخصوص شـخص آقای رئيس جمهور - نشـان 

ميدهند، خيلی باارزش اسـت. 85/6/6
آقـای رئيس جمهـور ما هم كـه بحمـداهللَّ پرانـرژی و خستگی      نشـناس حقـاً؛ پابه      پـای ایشـان دویدن هم خيلی سـخت 
اسـت. خدا كمکتان كند بتوانيـد پابه      پای ایشـان بدوید و برسـيد به مقاصدتان؛ واقعاً كار دشـواری اسـت. ایشـان خيلی 
زیاد زحمـت ميکشـند، زیـاد تـالش ميکننـد، بحمـداهللَّ پرانرژی هـم هسـتند؛ خـدا را شـکر. به ظاهر ایشـان هـم این 
. خداوند ان      شـاءاهللَّ بيشـتر كمـك كند، بيشـتر انرژی بدهد، بيشـتر تـوان بدهد. البتـه ما مرتب  همه نمی      آیـد. الحمدهللَّ
دعا ميکنيـم؛ من هيچ شـبانه      روزی نيسـت كه به آقـای رئيس جمهـور و بعضی دیگـر از مسـئولين دعا نکنـم. 88/6/18

2۰. جرأت تحول آفريني و مقابله با مشکالت
یا جـرأت در ایجـاد تحـول؛ حالـت روحی ایـن دولت ایـن اسـت كـه بـرای تحول آفرینـی جـرأت دارد و اقـدام می كند. 
نمی خواهم بگویـم همه ی این اقدامها صددرصد درسـت اسـت؛ نـه، ممکن اسـت یك جایی هم اشـتباه باشـد؛ اما نفس 
اینکه انسـان حالت دليری در مقابل مشـکالت داشـته باشـد و تصميـم بگيرد كـه برای رفع مشـکالت اقـدام بکند، چيز 

باارزشـی اسـت كه این خوشبختانه هسـت. 2 /87/6
از جملـه ی خصوصيات دیگـری كه من یادداشـت كـرده ام در این جا بگویم، مسـئله ی روحيـه ی تحول گرایـی و نوآوری 
و اصالح اسـت. همين طـور كـه االن آقـای رئيس جمهـور گـزارش دادنـد، تغييراتی كـه در سـاخت عمومی تشـکيالت 
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دسـتگاه و دولـت داده می شـود، خيلی كارهای اساسـی ای اسـت. اصـالح هـم واقعاً همينهاسـت كه انسـان بيایـد و در 
جهت صالح، بخشـهای مختلـف را نگاه كنـد و سـاختها را به طور اساسـی تغييـر بدهـد و دگرگون كنـد. 86/6/4

21. شجاعت اقدام براى كارهاى بزرگ
ما احتياج داریم به اقدامات شجاعانه. یکی از چيزهائی كه من در مورد این دولت خدا را شکر ميگویم، همين است كه 
شجاعت اقدام وجود دارد. با تردید، با تزلزل، با ترس و لرز نميشود كارهای بزرگ را انجام داد؛ الزم است با شجاعت وارد شد. 
البته شجاعت به معنای بيگدار به آب زدن نيست. بررسيها باید انجام بگيرد، فکر صحيح باید بشود، وقتی به نتيجه رسيدیم، 
«؛ مشورتهایت را بکن، بررسيها را  بدون تردید و تزلزل بایستی اقدام كنيد. »وشاورهم فی االمر فاذا عزمت فتوّكل علی اهللَّ
بکنيد، جوانب را خوب بسنجيد، وقتی به نتيجه رسيدید، آن وقت به خدا توكل كنيد و وارد ميدان بشوید. این شجاعت الزم 
است. البته وارد بعضی از ميدانها شدن، مشکالتی هم ایجاد ميکند؛ شکی نيست؛ اما این مشکالت، مثل مشکالت كندن یك 
چاه عميق است برای رسيدن به نفت؛ بدون مشکل كه نميشود. این، شبيِه آن مشکالت است. این مشکالت را همه تحمل 
ميکنند برای اینکه به نفت برسند؛ برای اینکه به آب برسند. معدن را ميکاوند، برای اینکه به كان و ماده ی ارزشمند كانی 
برسند. این مشکالت از این قبيل است. حاال همين مسئله ی بنزین از جمله ی همين كارهاست. این كار شجاعانه ای بود؛ 
خوب شد انجام گرفت. جوانبش را درست مالحظه كنند و پيش ببرند. من در گزارشها خواندم، گمانم چهل هزار ميليارد 
تومان ما یارانه ی انرژی ميدهيم! اگر ما بتوانيم این را بتدریج كم كنيم، این مبلغ گزاف و كالن، صرف چه خواهد شد؟ صرف 
مدرسه، صرف جاده، صرف زندگی مردم، صرف اشتغال، صرف سرمایه گذاریهای گوناگون، به جای اینکه در راه دود كردن 

كاالئی صرف شود كه ما آن را از بيرون وارد كنيم. 86/4/9

22. جرأت مقابله با فساد
جرأت در مقابله ی با فسـاد. مقابله ی با فسـاد خيلی كار سـختی اسـت. یـك وقتی بنده گفتـم كه این اژدهای هفت سـِر 
فسـاد را به این آسـانی نميشـود قلع و قمع كرد؛ خيلی كار سـختی اسـت. نه اینکـه حاال بگویـم قلع و قمع شـده؛ نخير، 
االن هم قلـع و قمع نشـده؛ ليکن جـرأت مقابلـه ی با آن هسـت. خب، وقتـی كه اجـزاء مجموعه، خودشـان آلـوده ی به 
فسـاد نباشـند، طبعاً جرأتشـان بيشـتر اسـت. بسـياری از مجموعه های قبلی هم حقيقتاً پاكيزه بودند - یعنـی آلودگی 

نداشـتند - اما باالخـره جرأت در مقابله ی با فسـاد یك امتيازی اسـت كه در شـما هسـت. 87/6/2
مبارزه ی با فسـاد، یکـی از وظایف بسـيار مهم اسـت. من دربـاره ی مبارزه ی با فسـاد این قـدر در صحبت هـای عمومی و 
خصوصی حـرف زده ام كه فکـر می كنم تکراری اسـت. البتـه بحمداهللَّ اركانـی در این دولت هم خودشـان به این مسـأله 

كاماًل توجـه دارند. 84/6/8
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23. انجام طرح هاى خوب اقتصادى
یك نکتـه ی دیگر هـم كارهـای خوبی اسـت كـه در زمينـه ی اقتصاد انجـام گرفتـه - مثـل این سـهام عدالـت، ادامه ی 
طرحهـای نيمـه تمام، نـوع عدالـت در ارائه ی تسـهيالت بانکـی، صنـدوق مهر رضـا و امثـال اینهـا - محتـوا و فواید این 
كارهـا را با شـکل صحيح بـرای مردم بيـان كنيد تـا معلوم شـود ایـن كارها انجـام گرفته اسـت. البته مـا بارهـا گفته ایم 
آمدن و نشسـتن و پشـت ميکروفون یا جلوی دوربين حرف زدن، این كافی نيسـت؛ یـك مقداری برنامه سـازی و ارائه ی 

مطلب، به شـکل هنرمندانه الزم اسـت. 85/6/6

24. وابسته نبودن به گروه ها و جريانات
بحمداهللَّ عناصـر دولت به هيـچ گروه و دسـته و باند و جریانی وابسـته نيسـتند؛ این خيلـی نکته ی مهمی اسـت. مراقب 
باشـيد حركـت، اظهارنظر و حرف، انتسـاب بـه یك جریان، بـه یك بانـد و به یك گـروه را پيش نيـاورد، كه اگـر این طور 
شـود، هـوای نفـس تقریبـاً انفکاك ناپذیـر اسـت. هـوای نفـس گروهـی هـم مثل هـوای نفـس شـخصی اسـت؛ آن هم 
همين طور اسـت. هوای نفـس گروهی هـم انسـان را بی حسـاب و كتاب بـه این طـرف و آن طـرف ميکشـاند و از خرد و 

جاده ی مسـتقيم منحرف ميکنـد. این هم جـزو لـوازم اصولگرایی اسـت. 85/6/6

25. سعه صدر و تحمل مخالف
»سـعه ی صدر و تحمل مخالـف«؛ كه از جمله ی شـاخصه هایی اسـت كه جـزِو پایه های اصولگرایی اسـت. گاهی انسـان 
از حرفی كـه ميزننـد، ناراحـت هم ميشـود؛ حرص هـم ميخـورد، گاهی بـه خدا هـم شـکایت ميکند كـه خدایـا! تو كه 
می بينی واقـع قضيه چيسـت و چقدر با چيـزی كه اینهـا ميگویند، فاصلـه دارد؛ امـا در عين حال، انسـان بایسـتی حلم 
به خرج دهد. حلـم یعنی ظرفيـت و تحمل صدای مخالف را داشـتن. البته این - شـاید بعـداً هم عرض بکنـم - به معنای 

آن نيسـت كه دولت از عملکرد خـودش دفاع نکنـد؛ نه، حتماً بایسـتی دفاع كنـد. 85/6/6

2۶. اجراى طرح تحول اقتصادي
این مسئله ی طرح تحول هم كه اخيراً دولت مطرح كرده، این هم از همان كارهای بزرگ و از همان كارهایی است كه جرئِت 
اقدام به آن كار، خودش باارزش است. خب، همه این سرفصلها را قبول كرده اند و قبول دارند. همين مسئله ی هدفمند كردن 
یارانه ها، واقعاً چيز خيلی مهمی است؛ در دولتهای قبل هم مطرح بوده - بارها صحبت شده بود و گفته شده بود - منتها 
پيشرفت نميکرد. یا مشکالتی كه در قضيه ی بانکها و ماليات و بيمه و گمرك و سایر چيزهایی كه در بخشهای مختلف این 

طرح تحول وجود دارد، كارهای بسيار بزرگ و مهمی است؛ حتماً هم باید انجام بگيرد. 87/6/2
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تحرك اقتصادی مسـئولين كشـور بـا همراهـی مثال زدنـی و تحسـين برانگيز مـردم در طول سـال 9۰ قابل ذكر اسـت. 
از جمله ی آنچه كـه ميتـوان در این زمينه مطـرح كرد، هميـن مسـئله ی هدفمندی یارانه هاسـت. همه ی كارشناسـان 
اقتصـادی، چـه در دولتهـای قبلی، چـه در دولـت كنونـی متفق القولند كـه هدفمنـدی یارانه ها برای كشـور یـك نياز و 
یك ضرورت اسـت؛ همه ایـن را اعتـراف كرده انـد. با وجـود اینکه ایـن معنا مـورد اتفاق همـه بوده اسـت، اما ایـن اقدام 
الزم بـه خاطر دشـواری هایش، به خاطـر پيچيدگی هایش، بـر زمين مانده بـود. دولت و مجلس در سـال 9۰، در شـرائط 
تحریم، در شـرائطی كـه دشـواری و پيچيدگی این كار بيشـتر از هميشـه اسـت، همـت كردند، اقـدام كردنـد و مراحل 
مهمـی از ایـن كار را پيـش بردند. كار تمام نشـده اسـت؛ امـا آنچه كه تاكنون مسـئوالن كشـور - چـه در دولـت، چه در 
مجلس شـورای اسـالمی - اقـدام كرده انـد و پشـتيبانی و همدلی و همراهـی ملت، آنهـا را قریـن موفقيت كرده، بسـيار 

مهم و قابـل توجه اسـت. 91/1/1

2۷. شجاعت و قاطعیت در سهمیه بندى بنزين
خصوصيت دیگر، شـجاعت این دولت و قاطعيت اوسـت. این كار بزرگی كه شـما برای سـهميه بندی بنزیـن انجام دادید 

كه یك قدم اولی اسـت تا یارانه ها هدفدار و هدفمند شـده و به آن سـرمنزل خـود هدایت و مصرف بشـوند. 4/6/86
به نظر مـا طرحهـای »اقتصاد مقاومتـی« جواب ميدهد. همين مسـئله ی سـهميه بندی بنزیـن كه اشـاره كردند، جواب 
داد. اگر چنانچه بنزین سـهميه بندی نميشـد، امروز مصرف بنزین ما از صد ميليـون ليتر در روز باالتر ميرفت. توانسـتند 
ایـن را كنترل كننـد؛ كه خب، امـروز در یك حـد خيلی خوبی هسـت. حّتی باید جوری باشـد كـه هيچ به بيـرون نيازی 
نباشـد، كه الحمدهللّ  نيسـت. تحریم بنزین را در برنامه داشـتند؛ اقتصـاد مقاومتی تحریـم بنزین را خنثی كـرد. و بقيه ی 

چيزهائی كه مورد نياز كشـور اسـت. 3 /91/5
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 1. مظلومیت فرهنگ در دولت نهم
از بخـش فرهنـگ رفـع مظلوميـت كنيـد. بخـش فرهنـگ انصافـاً بخش 
مظلومی اسـت. االن در گزارش آقای رئيس جمهور، اصاًل اسـمی از فرهنگ 
نيامـد؛ یـا در اولویت بندیها ایـن اولویت فـدای اولویتهـای دیگر شـد و آنها 
تقدم پيـدا كـرد كـه در كوتاهی وقـت، بيـان بشـود! ایـن مظلوميت اسـت دیگـر. واقعاً مسـأله ی 
فرهنگ را دسـت كـم نگيریـد. خيلـی از مشـکالت جامعـه ی ما بـا فرهنگ سـازی حل می شـود. 
توجـه بکنيد كه امـروز، عمده قوای دشـمنان مـا در جبهـه ی فرهنگـی دارد كار می كنـد. 86/6/4

2. اولويت بندى نکردن فعالیت هاى فرهنگی
آنچه كه من الزم ميدانم به دوستان دولت توصيه كنم، این است كه مسئله ی فرهنگ را خيلی جدی 
بگيرید. اگر چنانچه ما كارهای اقتصادی را - همچنان كه در برنامه هست و آرزوهای ما متوجه به آن 
است - انجام بدهيم، اما در زمينه ی كار فرهنگی عقب بمانيم، بدانيد كشور لطمه خواهد دید. دشمنان 
ما یکی از چشمه های دشمنی شان كار اقتصادی است؛ یك چشمه ی مهم دیگر، كار فرهنگی است. 

13.2
نقاط ضعف دولت نهم و دهم
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86/6/04 1.  مظلومیت فرهنگ در دولت نهم  

  290/6/6. اولویت بندی نکردن فعالیت های فرهنگی

 389/6/8. کارهای تشریفاتی و ویترینی در زمینه های فرهنگی

488/6/18. بر زمین ماندن بخش عمده اي از اصل44  

590/6/6. اجرایي نکردن مصوبه یارانه تولید در طرح تحول اقتصادي  

691/6/2. عالج نکردن تعطیلي برخي کارخانجات و صنایع  

790/6/6. ضعف در اولویت بندي کارها  

891/6/2.  عالج نکردن تورم  

 991/6/2. مدیریت نادرست منابع ارزی

1090/6/6. ارتباط کم با نخبگان حوزه و دانشگاه  

1190/6/6. ضعف در مدیریت واردات  

1290/6/6. پرداختن به حواشي  

1389/6/8. نبود اهتمام ویژه به مسئله اشتغال زایي و بهره وري  

1489/6/8. موضع گیری ها و اطالع رسانی متناقض درون دولت  

1587/6/2. بهانه دادن به جنجال آفرینان  

1685/6/6. وعده های عملی نشده و دامن زدن به توقعات مردم  

1789/6/8. موازي کاري در مدیریت های دولتی  

  1891/7/19. برخی بی تدبیری ها در برابر تحریم ها

 1991/8/10. کشاندن اختالفات میان مردم

  2091/5/3. تصمیم های خلق الساعه و تغییر مقررات

2191/11/28. فقدان مبارزه عملی با فساد اقتصادي  

  2291/11/28. متهم کردن دیگران به استناد اتهام ثابت نشده

نقاط ضعف:
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البته نه وقت و نه ظرفيت جلسه اجازه نميدهد كه انسان در این زمينه وارد بشود؛ ليکن فی الجمله دوستان توجه داشته باشند 
كه كار فرهنگ، كار بسيار مهمی است؛ با مالحظه ی جهتگيری های انقالبی و اسالمی. در زمينه ی فرهنگ، دچار رودربایستی 
نشوید. در همه ی شعبه های فرهنگی - چه در موضوع كتاب، چه در كارهای هنری، چه در مؤسسات فرهنگی - جهتگيری ها 
را انقالبی و اسالمی قرار بدهيد. اولویتها را در اینجا هم مالحظه كنيد، چون منابع باالخره محدود است. البته مصوبه ی دولت 
در زمينه ی بودجه ی فرهنگی، مصوبه ی خوبی است؛ اگرچه حاال شنيدم كه خيلی از مبالغ این مصوبه تخصيص داده نشده؛ 
حّتی اگر همه اش هم تخصيص داده شود، باز برای همه ی فعاليتهای فرهنگی كافی نيست. بنابراین منابع دچار محدودیت 
است. با توجه به محدودیت منابع، نگاه كنيد ببينيد اولویتها چيست. البته من یك مجموعه ای را به نحو پيشنهاد به دولت 
ارائه كردم؛ كه اگر این چيزها در كار فرهنگ مورد توجه قرار بگيرد، با توجه به نگاهی كه ما در زمينه ی فرهنگ داریم، اینها 
اولویت خواهد داشت؛ یعنی اینها تأثيراتش بيشتر خواهد بود. بله، اینها را باید دنبال كنيد تا ان شاءاهللَّ تحقق پيدا كند. 9۰/6/6

ببينيم ما چه قلم از قلمهای كار فرهنگی را اهميت ميدهيم. در بعضی از آن دوره های قبل - كه حاال نميخواهيم خيلی 
مشخص كنيم و اسم بياوریم، ليکن چاره ای هم نيست؛ انسان برای مقایسه مجبور است بگوید - ميخواستند كار فرهنگی 
بکنند، گفتند بودجه ی فرهنگی؛ بنا كردند كاروانسراهای شاه عباسِی بين راه را به عنوان كار فرهنگی، آباد كردن! بله، 

آباد كردن كاروانسرای شاه عباسی چيز خوبی است، اثر باستانی هم هست؛ اما آیا كار اولویت دار فرهنگی ما همين است؟
خوب، جذب بودجه ی فرهنگی در جای مناسب، خيلی كار سختی است؛ كار آسانی نيست. كار فرهنگی مثل ساخت وساز 
نيست كه آدم بگوید خيلی خوب، این زمين، این هم مصالح، حاال بروید بسازید. كار فرهنگی مصالحش خيلی سخت گير 
می آید؛ معمار و استادكارش خيلی دشوار به دست می آید. لذاست كه به نظر من توی كار فرهنگی یك مقداری بایستی اهتمام 
ورزید. ما كه اینجور در مواجهه ی با فشار عظيم تبليغات جهانی قرار داریم؛ سياست در خدمت فرهنگ است، اقتصاد در خدمت 
فرهنگ است، هنر در خدمت فرهنگ است، برای فشار آوردن به فرهنگ داخلی ملت ما. آنها ميدانند كه اگر فرهنگ را عوض 
كردند، دیگر مبارزه ای باقی نميماند. اگر مبارزه ی با استکبار هست، اگر ميل به ایستادگی و مقابله ی با دخالت اجنبی هست، 
به خاطر فرهنگ است. انسان یك فرهنگی دارد، همين فرهنگ را بيایند عوض كنند، همه چيز ميشود مال خودشان؛ لذا 
همه ی فشار روی فرهنگ است. در مقابل این حركت فرهنگی و این تهاجم عظيم فرهنگی كه ميخواهند روح انقالب را، روح 
استقالل را، روح دین را از ما بگيرند، اولویت فرهنگی ما این است كه برویم حاال فرضاً كاروانسرای شاه عباسی را آباد كنيم؟! 

این یعنی اشتباه كردن در تشخيص آن قلِم كار فرهنگی؛ این یك اشکال است. 89/6/8

3. كارهاى تشريفاتی و ويترينی در زمینه هاى فرهنگی
یکی دو سـال پيش كـه همين مجموعـه اینجا حضـور داشـتيد، من راجـع به مسـئله ی فرهنگـی از دسـتگاه دولتی یك 
گله ای كردم. حاال خوشـبختانه انسـان احسـاس ميکند كه در دولت به كار فرهنگی اهتمـام ورزیده ميشـود. بودجه های 
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فرهنگـِی بـزرگ و كالن و در واقـع كارهـای گوناگون و تکـرار مسـائل فرهنگی و اینها خوب اسـت؛ انسـان ایـن اهتمام را 
مشـاهده ميکند، خرسـند ميشـود؛ منتهـا اوائل امسـال بـود یا پارسـال بـود - یـادم نيسـت - كه وقتـی راجع بـه همين 
بودجه ی فرهنگی صحبت شـد، به آقـای رئيس جمهور گفتم كه من وقتی شـنيدم شـما این رقم كالِن سـنگيِن فرهنگی 
را تصویب كردید، از نحوه ی مصـرف و جذب آن نگران شـدم؛ با اینکه قاعدتاً آدم باید خوشـحال بشـود وقتی كه بودجه ی 
فرهنگی زیاد ميشـود. مدیـران ما دوسـت دارند كـه بودجـه ای كه به آنهـا داده ميشـود، جذب كننـد؛ چـون ميدانند كه 

اگر امسـال جـذب نکردند، سـال دیگر خبری نيسـت؛ لـذا ناچارند جـذب كنند.
حاال بعـد از آنکه مصـرف فرهنگـی را پيدا كردیـم، قلمی كـه باید ایـن بودجه صرف آن بشـود، پيـدا كردیم، برویم سـراغ 
محتوایش. باالخـره ميخواهيم فيلم بسـازیم. مثاًل ميخواهيـم ده تا فيلـم انقالبی بسـازیم؛ ده تا فيلمی كه حامل ارزشـها 
باشـد. یا ميخواهيـم فالن تعـداد كتـاب منتشـر كنيـم؛ محتواهایـش چه باشـد، چه جـوری باشـد، با چـه قّوتـی، با چه 
اسـتحکامی، با چقدر مایه ی علمـی و هنری كـه در آنجا به كار برده ميشـود؟ اینها خيلی كارهای سـخت و ظریفی اسـت.

 در زمينه هـای فرهنگـی، دنبـال كارهـای تشـریفاتی و ویترینی نباشـيد. نمایـش دادن كار فرهنگـی، نه اینکـه فایده ای 
نـدارد؛ ضرر هـم دارد. در زمينـه ی فرهنـگ باید دنبـال كارهای محتوائـی و اصيـل و واقعی رفت، كـه امروز نيـاز عمده ی 

كشـور هم این اسـت. 89/6/8

4. بر زمین ماندن بخش عمده اى از اصل 44
اجرای كامل سياستهای اصل 44 بسيار مهم است. این سياستهای اصل 44 آن روزی كه مطرح شد، همه      ی دست      اندركاران 
اقتصادی و خبرگان مسائل گوناگون مدیریتی كشور اعتراف كردند، اقرار كردند كه اگر چنانچه این  كار انجام بگيرد، یك تحول 
عظيم اقتصادی در كشور انجام خواهد گرفت. خوب، باید این سياستها به طور كامل اجرا بشود. كارهائی شده، من گزارشهائی 
هم از آقای رئيس جمهور، هم از بعضی از مسئولين دیگر شنفته      ام، لکن آنچه كه انجام گرفته، همه      ی ظرفيت سياستهای 
اصل 44 نيست. یعنی همه كه ميگوئيم، شاید بخش عمده      ای از این ظرفيت هنوز بر زمين مانده است. یك چيزهائی باید 
مدیریتهایش واگذار ميشده، نشده؛ یك چيزهائی بایستی دولت از تصدی      گری در آنها اجتناب ميکرده، نشده؛ كارهای الزم 
انجام نگرفته. حاال ميتوانيم همين طور كه آقای رئيس جمهور اشاره كردند، بگوئيم زیرساختها و ساز و كارها و موجودی در 
نظام اقتصادی كشور جواب نميدهد. پس باید اول این طرح تحول اقتصادی انجام بگيرد. من این را نفی نميکنم؛ ممکن است 
همين جور باشد. ليکن اینجور نيست كه ما كار را بن      بست بدانيم؛ در را قفل      شده بدانيم. نه، باالخره باید حركت كرد و پيش 
رفت. حاال این طرح تحول، البد یك روزی از مجلس درمی      آید؛ ممکن است با تغييراتی بياید؛ ممکن است خصوصياتی در آن 
لحاظ شده باشد؛ باالخره باید كار را پيش برد. قوانين هم كه زیاد دارید و سياستهای اصل 44 را باید رصد بکنيد، ببينيد چقدر 

واقعاً پيش دارد ميرود. خود دولت، دستگاه ریاست جمهوری، این كار را بکند. 88/6/18
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5. اجرايي نکردن مصوبه يارانه تولید در طرح تحول اقتصادي
خب، یك مصداق از ایـن جهاد اقتصادی، همين طرح تحول اقتصادی اسـت كه دولت دو سـه سـالی اسـت ایـن را مطرح 
كرده. یـك بند از طـرح تحول اقتصـادی، هدفمنـدی یارانه هـا بود؛ كـه خب، بحمـداهللَّ قانونـش تصویب شـد و عملياتی 
شـده. البته مـن در زمينه ی كمـك به توليد سـؤال دارم. حـاال آقایـان در گـزارش گفتند؛ ليکـن آن چيزی كـه مصوبه ی 
قانونی بود بـرای كمك به توليـد، تحقق پيدا نکـرده. باید به توليـد كمك كنيد. البتـه در بلندمدت خود این دسـتگاه های 
توليدكننده روی پای خودشـان خواهند ایسـتاد و ان شـاءاهللَّ خودشـان خواهند توانسـت روزبـه روز قوی بشـوند و جواب 
بدهند؛ امـا در كوتاه مدت حتمـاً باید به اینهـا در مـوارد الزم تزریق منابع بشـود. البتـه در آنجائی كه كسـی تقلب ميکند، 
در آنجائی كه كسـی پـول را برای توليـد از بانك ميگيـرد، ولی در غيـر توليد صرف ميکند، بشـدت برخورد كنيـد و ترحم 
بر پلنگهـای تيزدندان نکنيـد؛ اما در آنجائـی كه نياز هسـت، واقعاً بایسـتی بروید كمك كنيـد. پس در طـرح هدفمندی، 

این بخش حتماً بایسـتی مـورد توجه قرار بگيـرد. 90/6/6

۶. عالج نکردن تعطیلي برخي كارخانجات و صنايع
آمارهائی كه آقایـان ميدهند، آمارهای خوبی اسـت؛ ليکـن از آن طرف هم از داخل دولت، خود مسـئولين بـه ما ميگویند 
كه بعضـی كارخانه  ها دچار مشـکلند، اختالل دارنـد، در بعضی جاهـا تعطيلی صنایع وجـود دارد - گزارشـهای گوناگونی 
به ما ميرسـد، خود شـما هم گـزارش ميدهيد؛ یعنی مـن گزارشـهای دیگر هـم دارم، اما اتکاء مـن به گزارشـهای دیگران 
نيسـت؛ گزارشـهای خود شـما هم هسـت كـه به دسـت مـا ميرسـد - خـب، باید ایـن را عـالج كـرد. اینهـا طبعـاً ایجاد 
اشـکال ميکند. اگر چنانچه هميـن بخش دوم قضيـه - یعنی آن نيمه  ی خالـی ليوان - نميبود، شـما امـروز از لحاظ رونق 
اقتصادی، وضع بهتـری را در كشـور ارائـه ميکردید و كمکهای بيشـتری به مردم ميشـد. باالخـره حمایـت از توليد ملی، 

آن بخِش درونـزای اقتصاد ماسـت و به این بایسـتی تکيه كـرد. 2 /91/6

۷. ضعف در اولويت بندي كارها
یکی از ضعفها این اسـت كه مـا در كارهـا اولویتها را نبينيم. یکی از آقایان اشـاره كردند - كه اشـاره ی درسـتی اسـت - به 
این كه طرحهـای نيمه تمـام را باید دنبال كنيـم. این خيلی خوب اسـت؛ ایـن كار، كار الزمی اسـت؛ من هميشـه تأكيدم 
بر این اسـت؛ منتها مشـخص كنيد، یـك مجموعه ی كاری درسـت كنيـد، بنشـينند واقعاً طرحهـای نيمه تمـام را - حاال 
یـك رقمی هم ذكـر كردند كـه فـالن تعـداد طرحهـای نيمه تمـام داریـم - اولویت بنـدی كننـد؛ كدامهایـش اولویت دار 
هسـتند، كدامهایش وعده ی بيشـتری داده شـده یا توقع بيشـتری از سـوی مردم وجـود دارد؛ اینها را مشـخص كنيد، به 

آنهـا بپردازید. ایـن را مقدم كنيد بـر طرحهای جدیـد. 90/6/6
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۸.  عالج نکردن تورم
آنچه كه بـه نظر من مهم اسـت، این اسـت كـه برای قشـرهای ضعيـف، مشـکالت اقتصـادی  ای وجـود دارد؛ ایـن را باید 
برطرف كنيد. حاال بخشـی از این مشـکالت، ناشـی از تورم اسـت. ما در كشـور كمبود كاال نداریم؛ خوشـبختانه كاالهای 
گوناگـوِن مـورد نياز مـردم در كشـور فـراوان یافت ميشـود؛ ليکـن مسـئله  ی گرانی و كاهـش قـدرت خرید وجـود دارد؛ 
ایـن را باید عـالج كنيد؛ ایـن به عهده  ی بخشـهای مختلـف اقتصادی اسـت؛ یعنی هم بخشـهای سـتادِی اقتصـادی، هم 
بخشـهای عملياتِی اقتصادی - مثـل وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت جهاد كشـاورزی، بخشـهای دیگـر - كه باید 
به طور جـد ان  شـاءاهلل این را دنبـال كنند.  آن كسـانی كـه از لحـاظ اقتصـادی صاحبنظرند، چـه در درون دولـت، چه در 
بيرون دولت، بـه بنده ميگوینـد كه این مسـئله مربوط بـه افزایش نقدینگی اسـت؛ یعنـی افزایش نقدینگـی را مهمترین 
عامـل ميدانند. ایـن را ما فقط از كسـانی كـه بيرون دولتنـد، نميشـنویم، بلکه كسـانی هم كـه در درون دولتنـد، وقتی از 
آنها سـؤال ميکنيم، همين را به مـا ميگویند و گـزارش ميدهند. باید راهـی پيدا كنيد كـه نقدینگـِی افزایش  یافته كنترل 
شـود. خب، این روشـن اسـت؛ اگر در مقابل نقدینگی توليد وجود داشـته باشـد، كاال وجود داشـته باشـد، كمبـود وجود 
نداشـته باشـد، مشـکلی را ایجاد نميکند؛ اگر چنانچه نه، نقدینگی بيش از توليد كاال در داخل یا به شـکل درسـِت واردات 

بود، طبعاً مشـکل ایجـاد ميکند.
خب، عوامل نقدینگی هم زیاد اسـت. هميـن یارانه  های نقدی كه داده ميشـود - كه برای قشـرهائی كار مفيـدی هم بوده 
- خودش افزایـش نقدینگی ایجاد ميکنـد. همين كارهـای عمرانی  ای كه شـما ميکنيد - كـه اینها دیربازده اسـت - اینها 
بالشـك افزایش نقدینگی ایجـاد ميکند. همين مسـئله  ی مسـکن مهـر كه صحبت شـد، یا هميـن طرحهـای نيمه  تمام 
را كـه افزایش ميدهيـد، این كاری كـه در دولـت دارند ميکننـد - كه كار خوبی هم هسـت و الزم هم هسـت - خـود اینها 
ایجاد افزایـش نقدینگـی ميکند. بـرای این مسـئله بایـد راهـکار پيدا كنيد. شـما افـراد صاحـب علمی هسـتيد، صاحب 
تجربه هسـتيد، دسـتتان در كار اسـت؛ برای اینها راه پيـدا كنيد. ایـن نقدینگـِی افزایش  یافتـه را هدایت كنيد به سـمت 

مراكزی كـه كمك كند به گشـایش كار مـردم؛ مثل توليـد. 2 /91/6

۹. مديريت نادرست منابع ارزى
مسـئله  ی منابع ارزی هم مسـئله  ی مهمی اسـت؛ كه خب، حاال آقایان توجـه دارید. روی این مسـئله دقـت كنيد، خيلی 
بایـد كار كنيد. واقعـاً بایـد منابـع ارزی را درسـت مدیریت كرد. حاال اشـاره شـد بـه ارز پایه؛ در ایـن زمينه هـم حرفهای 
گوناگونـی از دولت صادر شـد. یعنـی در روزنامه  ها از قول یك مسـئول، یك جور گفته شـد؛ فـردا یا دو روز بعـد، یك جور 
دیگر گفته شـد. نگذارید ایـن اتفاق بيفتد. واقعاً یك تصميم قاطع گرفته شـود، روی آن تصميم پافشـاری شـود و مسـئله 

را دنبال كنيـد. به هر حـال منابع ارزی بایـد مدیریت دقيق بشـود. 91/6/2
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1۰. ارتباط كم با نخبگان حوزه و دانشگاه
در مالقاتهـای متعددی كه من با نخبگان و زبدگان كشـور - دانشـگاهی، حوزوی - در سـطوح مختلف دارم، مکرر از شـما 
مسـئوالن محترم گله ميکننـد كه اینهـا در بيـن ما نمی آینـد و با مـا در ایـن زمينه هـا صحبت نميکننـد. این اشـکال بر 
شـما وارد اسـت. من چند روز پيش هم در دیدار اسـاتيد دانشـگاه همين را مطـرح كردم. آنهـا بارها به من گفتنـد، در آن 

جلسـه هم گفتند؛ من هـم مطرح كـردم. 90/6/6

11. ضعف در مديريت واردات
مسـئله ی واردات را هم كـه گـزارش دادند، البتـه جـزو نگرانی های من اسـت. حـاال این گزارش هم هسـت؛ ليکـن آنچه 
كه انسـان مشـاهده ميکند، یك قدری نگرانی آور اسـت. درست اسـت؛ ممکن است رشـِد نسـبت واردات به صادرات غير 
نفتی ما كاهـش پيدا كـرده، این رشـد كم شـده - این خـودش چيـز مثبتی اسـت - اما بـه این اكتفـاء نکنيـد. بخصوص 
در هميـن زمينه های زراعـی و باغی و اینهـا كه ذكر كردنـد، اینها چيزهائی اسـت كه بایسـتی هرچه ميتوانيـم، از واردات 
اینها پرهيز كنيـم. بروید سـراغ همان صنعتی سـازی صـادرات كشـاورزی؛ همين چيـزی كه در گزارشـها هم بـود. اینها 

چيزهای مهمی اسـت؛ ان شـاءاهللَّ روی اینها تکيه شـود. مـردم هم تحمـل ميکنند و ميپذیرنـد. 6 /9۰/6

12. پرداختن به حواشی
با این همـه كاری كه دولت دارد، سـعی كنيـد دچار حاشيه سـازی های مسـئله دار نشـوید. دولـت دارد كار ميکند، تالش 
ميکند، ميـدان هم برای كار بحمداهللَّ هسـت، نياز هم به كار هسـت. خـب، یك ميـدان كاری وجود دارد، نيـاز فراوانی هم 
وجود دارد، دولت هم نشـان داده كـه اهل خطرپذیـری و وارد شـدن در ميدانهای كار و با همـه ی وجود كار كـردن و وارد 
ميدان شـدن اسـت؛ خيلی خوب، با ایـن اوضـاع و احوال، واقعاً شایسـته و سـزاوار نيسـت كه حواشـی ای به وجـود بياید؛ 
حاال چه حواشـی ای كه خود شـما گاهی اوقـات بی توجه بـه وجـود می آورید، چـه آنهائی كه دیگـران به وجـود می آورند 
و شـما هم تسـليم آنها ميشـوید؛ از این حواشـی باید پرهيز كرد. نگذاریـد در فضای كشـور، در فضای بين دولـت و مردم، 

درگيری هـا و دلهره هائی بـه وجود بياید كـه شـماها را از كار باز بـدارد. 90/6/6

13. نبود اهتمام ويژه به مسئله اشتغال زايی و بهره ورى
مسئله ی اشتغال هم مسئله ی مهمی است. طرحهائی كه از چند سال پيش به این طرف برای اشتغال پيش بينی شده، آنچنان 
كه انسان انتظار داشت، نشد. اگرچه حاال كارهائی انجام گرفت و خوب بود، بد نيست؛ ليکن ما را مستغنی نميکند از اینکه 

نسبت به مسئله ی اشتغال یك اهتمام ویژه ای داشته باشيم. مسئله ی ارتقای بهره وری هم همين طور. 89/6/8
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14. موضع گیرى ها و اطالع رسانی متناقض درون دولت
هيئت وزیران بایسـتی بـه هم افزائی دسـتگاه ها كمك كنـد؛ یعنی اگر چنانچـه بين دسـتگاه ها تعارضی وجـود دارد - كه 
معموالً وجـود دارد؛ معموالً دسـتگاه های مختلف بـه طور طبيعـی اصطکاكها و تعارضهائـی با هم دارنـد؛ مخصوص اینجا 
هم نيسـت، همه جا همين جور اسـت؛ طبيعت كار این اسـت - هيئت وزیران بایسـتی این اصطکاكها را به حداقل برسـاند 
و اگـر بتوانـد، برطرف كنـد. یکی از مسـائل مهـم این اسـت. من هميشـه مثـال ميزنـم و ميگویم اینجـا یك چهـارراه كه 
نه، چندین راه اسـت، كه رئيـس جمهور هـم مثل پليـس راهنمائی اسـت - كه در واقـع در مقام ریاسـت هيئـت وزیران، 
راهنمائـی ميکند - ایـن را متوقف ميکنـد، آن را راه می انـدازد؛ یعنی هدایـت ميکند كه اینهـا هم افزائی كننـد، با یکدیگر 

اصطکاك نداشـته باشـند. یکی از نقشـهای هيئت وزیران این اسـت.
 برخی اوقـات این اصطکاكهـا و تعارضهائی كـه در عمل و اجـراء وجـود دارد، در تبليغات هـم منعکس ميشـود؛ این دیگر 
ميشـود چند برابر؛ در واقع بـدِی مضاعف ميشـود. یك دسـتگاهی مثاًل فـرض كنيد درباره ی یك شـيئی، یـك پدیده ای 
حرفی ميزنـد، یك خبری ميدهـد، یك اظهارنظـری ميکند، از آن طرف یك دسـتگاه دیگـر می آید عکـس آن را ميگوید! 
مـردم متحيـر ميمانند؛ یعنـی واقعـاً نميفهمنـد كه این درسـت اسـت یا آن درسـت اسـت. این مسـئله به زندگـی مردم 
هم ارتبـاط پيدا ميکنـد؛ یعنـی اینجور هم نيسـت كـه خـارج از زندگی مردم باشـد؛ نه، درسـت مسـائِل مربـوط به متن 
زندگی مردم اسـت. یکی یك آماری ميدهـد، دیگری یك آماری؛ اینها نبایسـتی اتفـاق بيفتد. همه ی دولتهـا گرفتار یك 
چنين چيزهائـی بودنـد. در نقش دادن بـه هيئت وزیـران و بارور كـردن ایـن مجموعه ای كـه دور هم می نشـينند و وقت 

گران قيمتـی را مصرف ميکنند، بکوشـيد و هرچـه ممکن اسـت، آن اصطکاكها را بـاز هم كم كنيـد. 89/6/8

15. بهانه دادن به جنجال آفرينان
بهانه هم دست دیگران ندهيد. من می بينم متأسفانه گاهی بهانه هایی هم از طرف خوِد شما داده ميشود كه این را هم بایستی 
توجه كنيد كه بهانه هم دست دیگران ندهيد؛ مراقبت كنيد؛ حزم كنيد. و گفت: »اتّقوا من مواضع الّتهم«. گفتند یك شيخی 
در یك مدرسه ی دینی به طلبه ای گفت كه گفته اند فالن طلبه، فالن مراوده ی غلط را دارد. طلبه هم گفت: اتّقوا من مواضع 
الّتهم، آشيخ تو هم! خالصه اینکه مواظب باشيد، مراقبت كنيد؛ »اتّقوا من مواضع الّتهم«؛ برای خودتان و برای دولت مسئله 

درست نکنيدو برای جنجال آفرینی ها - كه كسانی دنبالش هستند - بهانه ندهيد. 87/6/2

1۶. وعده هاى عملی نشده و دامن زدن به توقعات مردم
روی این اهتمام داشـته باشـيد كه هر آنچـه به عنـوان یك وعده از شـما صادر ميشـود، مـردم در موعد معيـن ببينند كه 
آن وعده تحقق پيـدا كرد. اگر از صـد تا كاری كه شـما ميگوئيد، نودتایـش را انجام بدهيـد، ده تایش انجـام نگيرد، همين 
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در ذهن مردم یـك اختاللی ایجـاد خواهد كـرد. آنچه را كـه آدم احتمال ميدهـد انجام نشـود، به صورت احتمـال بگوید، 
به صورت قطـع و یقين نگویـد. به نظر مـن این چيز بسـيار مهمی اسـت. 91/6/2

چقدر خوب اسـت كه همه ی وعده هائـی كه دولت بـه مردم داده، عمل بشـود. اگـر چنانچه وعـده ای به مردم داده بشـود 
و عمل نشـود، این مشـکالت درسـت خواهد كرد؛ نه فقط نسـبت به دولـت، بلکه به نظـام. 6 /90/6

تعهـدات را بـا مقـدورات تنظيم كنيـد و بـه مطالبـات و توقعات ناممکـن دامـن نزنيد. البتـه امروز یـك عده ای بـه خاطر 
مخالفت بـا دولت ایـن مطالبات را دامـن ميزنند! اینها مشـهود و محسـوس اسـت و داریـم می بينيم. خودشـان ميگویند 
كه دولت چرا بـه توقعات دامـن ميزند؛ اما خودشـان هـم واقعاً توقعـات را دامـن ميزنند و شـعارهای بيخـودی و كارهای 
ناممکن مطـرح ميکنند. شـما هم از ایـن اطمينانی كـه مردم به شـما دارنـد، بيشـترین اسـتفاده را بکنيـد. آن جایی كه 
واقعاً ممکن نيسـت، آن جایی كه درست نيسـت و آن جایی كه كار نشـدنی اسـت، به مردم صریح بگویيد؛ بگویيد این كار 
نميشـود و با امکانات كشـور سـازگار نيسـت؛ مردم از شـما قبول ميکنند. من در یك مورد خاصی به آقـای رئيس جمهور 
گفتم این مـورد را به مردم بگویيد نميشـود؛ حّتـی اگر پيش از شـما هم وعـده ای داده شـده و حاال شـما می بينيد عملی 

نيسـت، به مردم بگویيد آقا عملی نيسـت. مـردم هم ميپذیرنـد. 85/6/6

1۷. موازى كارى در مديريت هاى دولتی
یك مسـئله ی دیگر هم در مدیریتهـای دولتی، كار موازی اسـت. در دولـت نباید كارهای مـوازی انجام بگيـرد. كار موازی 
چند عيب دارد: اوالً هزینه ی انسـانی زیادی بيجا مصرف ميشـود، ثانياً هزینـه ی مالی زیادی مصرف ميشـود، ثالثاً تناقض 
در تصميم گيری هـا به وجـود می آید - وقتی دو دسـتگاه مسـئول یـك كاری هسـتند، این یـك تصميم ميگيـرد، آن هم 
یك تصميم دیگـر ميگيـرد - و رابعاً از همـه باالتر، مسـئوليت لوث ميشـود. فرض كنيد تـوی فالن مسـئله ی اقتصادی یا 
مسـئله ی فرهنگی یا مسـئله ی سياسـت خارجی یا هرچه، اگر چنانچه یك مشـکلی پيش بياید، مسـئوليت لوث ميشود. 
وقتی كار موازی انجام گرفت، مسـئوليت لوث ميشـود. بيـن دولت - یعنی قوه ی مجریـه - و بعضی از دسـتگاه های بيرون 
از قـوه ی مجریه، یـك جاهائی بعضـی موازی كاری ها هسـت. همه ی تالشـمان این اسـت كه بلکـه ایـن موازی كاری ها را 
یك جوری حـل كنيم، اصـالح كنيم، عالج كنيـم. در داخل دولـت، دیگر نبایسـتی از ایـن موازی كاری ها به وجـود بياید. 

حاال یك مـوارد خاصی هسـت؛ اما كلی اش این اسـت كه مـوازی كاری خوب نيسـت. 89/6/8

1۸. برخی بی تدبیرى ها در برابر تحريم ها
وانمود ميکنند كـه اگر ملت ایـران از انرژی هسـته ای صرفنظـر كند، تحریمها برداشـته ميشـود. دروغ ميگوینـد. از روی 
بغض و كينه ای كـه دارند، تحریمهای غيـر منطقی ميکننـد؛ تحریمهائی كه همه ی عقال و انسـانهای باانصـاف عالم وقتی 
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نـگاه ميکننـد، می بينند اینهـا كارهـای غير منطقـی و در واقع وحشـيانه اسـت؛ این یـك جنِگ با یـك ملت اسـت. البته 
در این جنـگ هم بـه توفيق الهـی مغلوب ملـت ایران خواهند شـد.

 البته مشـکالتی به وجـود می آورنـد، بعضـی از بی تدبيری ها هـم ایـن مشـکالت را افزایش ميدهـد - اینها هسـت - ولی 
اینها چيزی نيسـت كه جمهـوری اسـالمی نتواند اینهـا را حل كند. بـه توفيق الهـی، ملت ایـران از همه ی این مشـکالت 

عبور خواهد كـرد. 91/7/19

1۹. كشاندن اختالفات میان مردم
اختالفات مضر است. هم اختالفات بين مسئولين مضر است؛ هم بدتر از آن، كشاندن اختالف ميان مردم مضر است. این را 
من به مسئولين، به رؤسای محترم هشدار ميدهم. من از رؤسای قوا حمایت كردم، باز هم حمایت ميکنم - مسئولند، باید 
كمکشان كرد - اما به آنها هشدار ميدهم، مراقب باشند. نه اینکه این نامه نگاری ها خيلی مهم باشد؛ نه، صد تا نامه بنویسند؛ 
كار خودشان را بکنند، اختالفات را به ميان مردم نکشانند، چيزهای جزئی را مایه ی جنجال و هياهو و استفاده ی تبليغاتی 
دشمن و خوراك تبليغاتی رادیوهای بيگانه و تلویزیونهای بيگانه نکنند، صد تا نامه بنویسند؛ نامه اهميتی ندارد. مهم این 

است كه همه ی ما بدانيم مسئوليتی داریم، همه ی ما بدانيم موقعيت حساسی داریم. 91/8/10

2۰. تصمیم هاى خلق الساعه و تغییر مقررات
حركت بر اسـاس برنامه، یکی از كارهای اساسـی اسـت. تصميمهای خلق السـاعه و تغييـر مقررات، جزو ضربه هائی اسـت 
كه به »اقتصـاد مقاومتی« وارد ميشـود و به مقاومت ملـت ضربه ميزند. این را، هـم دولت محترم، هم مجلـس محترم باید 

توجه داشـته باشـند؛ نگذارند سياسـتهای اقتصادی كشـور در هر زمانی دچار تذبذب و تغييرهای بی مورد شود. 91/5/3

21. فقدان مبارزه عملی با فساد اقتصادي
امروز مسـئوالن باید همـه ی تالششـان را بکنند بـرای اینکه گره هـای اقتصـادی را باز كنند، مشـکالت را برطـرف كنند. 
بنده سـه چهار سـال قبل از این، در صحبـت اول سـال صریحاً به مـردم و به مسـئولين گفتم كه نقشـه ی دشـمنان ملت 
ایـران از حاال به بعـد، بيش از همه، نقشـه ی اقتصادی اسـت. خب، می بينيـد كه همين جور شـد. هم دولـت، هم مجلس، 
همه ی نيرویشـان را، همـه ی فکر و ذكرشـان را متمركـز كنند بر روی سياسـتهای درسـت اقتصـادی. چند سـال قبل از 
این، بنده دربـاره ی فسـاد اقتصادی، به رؤسـای قـوا نامـه دادم. خب، با فسـاد اقتصـادی مبارزه كنيـد. به زبـان گفتن كه 
مطلب تمام نميشـود؛ عماًل با فسـاد مبارزه كنيد. هـی بگوئيم مبارزه با فسـاد اقتصادی. خـب، كو؟ در عمل چه كار شـد؟ 

چه كار كردید؟ اینهاسـت كه انسـان را متأثر ميکنـد. 91/11/28
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22. متهم كردن ديگران به استناد اتهام ثابت نشده
كارنامه ی درخشـان سـی سـاله ی انقالب كمرنگ جلوه داده شد؛ اسـم بعضی از اشـخاص برده شـد كه اینها شخصيتهای 
ایـن نظامند؛ اینهاكسـانی هسـتند كـه عمرشـان را در راه این نظام صـرف كردنـد. بنده در نمـاز جمعه هيچوقت رسـمم 
نبوده اسـت از افـراد اسـم بيـاورم؛ اما اینجـا چون اسـم آورده شـده اسـت، مجبورم اسـم بيـاورم. به طـور خـاص از آقای 
هاشـمی رفسـنجانی، از آقای ناطـق نوری من الزم اسـت اسـم بيـاورم و بایـد بگویم. البتـه این آقایـان را كسـی متهم به 
فسـاد مالی نکرده؛ حـاال در مورد بسـتگان و كسـان، هر كس هـر ادعائی دارد، بایسـتی در مجـاری قانونی خـودش اثبات 
بشـود و قبل از اثبات نميشـود اینها را رسـانه ای كـرد. اگر چيزی اثبات بشـود، فرقـی بين آحـاد جامعه نيسـت؛ اما اثبات 
نشـده، نميشـود اینها را مطرح كرد و قاطعاً ادعا كـرد. وقتی اینجـور حرفها مطرح ميشـود، تلقی های نادرسـت در جامعه 

به وجـود می آید، جوانهـا چيز دیگـری خيال ميکننـد، چيز دیگـری ميفهمنـد. 88/3/29
رئيس یك قوه به اسـتناد یك اتهـاِم ثابت نشـده و مطـرح نشـده ای در دادگاه، دو قوه ی دیگـر را متهم كرد؛ ایـن كار بدی 
بود، این كار نامناسـبی بـود؛ اینجـور كارها، هم خالف شـرع اسـت، هم خالف قانون اسـت، هـم خالف اخالق اسـت، هم 
تضييع حقوق اساسـی مردم اسـت. یکـی از حقوق اساسـی مهم مردم این اسـت كـه در آرامش روانـی و در امنيـت روانی 
زندگـی كنند؛ در كشـور امنيـت اخالقی برقـرار باشـد. اگر یك فـردی متهم به فسـاد اسـت، نميشـود به خاطر او انسـان 
دیگران را متهم كند؛ حّتی اگر ثابت هم ميشـد، چه برسـد به اینکه ثابت نشـده اسـت، دادگاهی نرفته، محاكمه ای نشده. 
به اسـتناد متهم كردن یك نفر، انسـان بيایـد دیگران را، مجلـس را، قـوه ی قضائيه را متهم كند؛ این كار درسـت نيسـت، 

این كار غلط اسـت. بنده فعـاًل نصيحت ميکنم. ایـن كار، كار شایسـته ای برای نظام جمهوری اسـالمی نيسـت. 91/11/28
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به همه  آحاد مردم و بویژه جوانان عزیز كه سرزنده ترین نقش آفرینان این 
حادثه ی شورانگيز بودند، توصيه ميکنم كه كاماًل هشيار باشند. همواره 
باید شنبه ی پس از انتخابات، روز مهربانی و بردباری باشد. چه طرفداران 
نامزد منتخب و چه هواداران دیگر نامزدهای محترم،  از هرگونه رفتار و 
گفتار تحریك آميز و بدگمانانه پرهيز كنند. رئيس جمهــور منتخب و محترم، رئيس جمهور 
همه ی ملت ایران است و همه و از جمله رقيبان دیروز باید یکپارچه از او حمایت و به او كمك 
كنند. بی شك این نيز امتحانی الهی اســت كه موفقيت در آن خواهد توانست رحمت خداوند 

متعال را جلب كند. 1
بزرگترین برنده ی این انتخابات، ملت ایران اســت كه به رغم سمپاشی های دشمن خارجی و 

ایادی داخلی اش، شکوه و عظمت آفرید و بدبينان را غافلگير كرد. ۲
نقش مؤثر و تعيين كننده ی نامزدهای ریاست جمهوری در خلق این حماسه ی بزرگ ملی، انکار 

ناپذیر و سپاس از آنان بر همگان الزم است. 3

14
1.   پیام درپی حضور 
حماسی مردم در دهمین 
دوره ی انتخابات ریاست 
جمهوری  3/23/ 88
2.  پیام به مناسبت 
حماسه ی پرشور 27 
خرداد  3/28/ 84
3.  پیام به مناسبت حضور 
پر شور مّلت ایران در مرحله 
دوم انتخابات ریاست 
جمهوری  4/4/ 84
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