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الزامات

رهانکردن سیره ی تالش و
مجاهدت مستقالنه و متکی به خداوند متعال 

عدم انعکاس تالش های صورت گرفته به نحو شایستهشناسیآسیب
باید از خود دولت بیشرت از دستگاه های اطالع رسانینظر رهربی

بود و صداو سی و مطبوعات گله مند 

مندانهمطالبه رهربی قرار گرف کارهای انجام گرفته، به شکل ه
در خدمت تصحیح ذهنیت بعضی افراد و آگاه ساخ مردم 

باال بودن حجم و کیفیت کارهاعلت اهمیت

انتقال و انعکاس مطالب گفته شده ی آقایان در همین جلسه 
به نحو مناسب

در نظر گرف شیوه های کارساز

روش

این مقدار کارها را کرده ام، یا این مقدار " کارآمد نبودن رصف گف 
" کار انجام گرفته رضورت

اطالع یاف مردم از حجم عظیم کارهای انجام شده توسط هدف
مسئوالن باالی دولت

کاهش رشد تورم در اوائل سال هشتاد و یک مصداق مطالب

وجود همه ي خیر و برکت های کشور 
در سایه ی مجاهدت متکی به خداوند علت

جلب رضایت الهی و کسب رضای مردم در طول آن هدف

کوتاهی کردن و عدم استقامت ما در مواردی مقابلنقطه

برکت بودن راه مجاهدت متکی به خداوندپر اهمیت

لزوم در نظر گرف وتأمین رضای مردم درمعنا
کارهای صورت گرفته برای رضای خدا 

دیده  شدن اثر کوتاهی هانتیجه

به دست آمدن توفیقات امروز درشاهد
سایه ی تالش هویت ملی و اسالمی 

انجام کارها در سایه ی تکیه به ملت

امیدوار ساخ مردم به آینده نظام و بهبود وضعیت خودشان و 
مطمنئ کردن آن ها به دلسوزی مسئوالن

رکز عمده ی تالش ها در زمینه اقتصادی روی تولید
به حساب آوردن رصفه جویی
به عنوان یک اصل در دولت

رف به طرف مرصف تولیدات داخلی
م جدی آقایان بخصوص بخش های سیاسی دولت در  اهت
معتدل و آرام کردن فضای کشور در آستانه ی انتخابات

وجود کارهای نقد و روزمره  برای پیشربد کشور و رسیدن به اهداف

کارهای مورد نیاز برای تسهیل زندگی فعلی مردم کارهای روزمرهمعنای 

کارهای سازندگی اساسی، با طبیعت
و مقدماتی متفاوت از کارهای روزمره مقابلنقطه

دارای ظرافت بیشرت از کارهای اساسی و بنیادی کارهای روزمرهویژگی 

"  روزمرگی ضد ارزش" روزمره به معنای آن  
نیست بلکه منظور کارهای نقد است تذکر

نفت

راه

کشاورزی

صنعت هازمینه

ماندگاری، بلند مدت بودن و سازنده ی قواره ی کلی کشورویژگی

ن نتیجه حاصل از کارهای روزمره البته بعد از سه، پنج یا نتیجه انعکاس ه
ده سال دیگر در زندگی مردم

بازرگانی

انجام گرف همه ی کارهای صورت گرفته به اتکاء ملتمؤید

همدلی و همراهی با دولت و مسئوالن

کمک کردن در موارد الزم

صرب بر مشکالت نقش ملت

طی کردن این راه دشوار تا امروزنتیجه

۲از  ۱

داش ملت در صحنه و حفظ همگرایی مردم با حکومتنگهرشط

دوری از موجبات واگرایی و دلرسد شدن مردم

های سیاسیاز بین بردن تشنج
گیری از متشنج شدن فضای سیاسی کشورو جلو 

راهکار

مورد اتفاق بودن نگهداری ملت در صحنه ارزیابی
ولی با پیشنهادهای متفاوت برای تحقق آن
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رهانکردن سیره ی تالش و
مجاهدت مستقالنه و متکی به خداوند متعال 

شناسیآسیب

انجام کارها در سایه ی تکیه به ملت

وجود کارهای نقد و روزمره  
برای پیشربد کشور و رسیدن به اهداف
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امیدوار ساخ مردم به آینده ی نظام و بهبود وضیت خودشان و 
مطمنئ کردن آن ها به دلسوزی مسؤوالن

رکز عمده ی تالش ها در زمینه های کار اقتصادی روی تولید

به حساب آوردن رصفه جوئی 
به عنوان یک اصل در دولت

رف به طرف مرصف تولیدات داخلی

م جدی آقایان بخصوص بخش های سیاسی دولت در معتدل و آرام  اهت
کردن فضای کشور در آستانه انتخابات

ایجاد تحول منفی در زندگی مردم بخصوص اقشار ضعیف اثربخشی در مردم و خرسند و خوشحال شدن آن ها نتیجه
بواسطه ی گرانی ها

علت اهمیت تالش و اقدام دولت برای جلوگیری از گرانی هامصداق
توجه فوری دولت و اظهارات خوب در جهت جلوگیری از گرانی های 

ایجاد شده در بخش های مختلف

یاف مقررات مزاحم با تولید و عالج کردن آن هاالزمه

وجود زمینه ی تولید در کشور

زمینه مناسب

وجود مدیران، متخصصان، فن آوران خوب و استعدادهای 
درخشان و دل های گرم

فکر کردن مشرتک همه ی بخش های رشیک در امر ترکیب و ساماندهی داش نگاه کالن و دید وسیع اقتصادیالزمه
اقتصادی کشور و یاف موانع تولید راهکار

هابخشمصداق 

بانک مرکزی

وزارت صنایع

وزارت کشاورزی

وزارت بازرگانی

وزارت اقتصاد و دارایی

تولیدهای زمینه

صنعتی

کشاورزی

علمی
شودو کارهای تحقیقاتی و پژوهش ها میآنچه مربوط به وزارت علوم و آموزش و پرورش 

ارائه گزارشی راجع به تولید و تکثیر وشاهد
د سلول های بنیادی به رهربی  انجام گرف کار چندساله ی سلول های بنیادی توسط یک گروه جوان، علت اهمیتانج

مؤمن، انقالبی و واقعاً جهادی از همین بچه های جهاد دانشگاهی

ادامه کار برای رسیدن به نتایج نهایی توسط جهاد دانشگاهی الزام
فکری بسیار ارزشمند در کشور وجود زمینه های رشد علمی و بندیجمع

کمرت نبودن اهمیت کار سلول های بنیادی از کار هسته ایارزیابی رهربی

در زمینه ی سلول های بنیادیتوانایی کشورهای معدودی 
بنیادیسلولهای  ویژگی

بسیار عظیم و پیچیده بودن کار سلول های بنیادی

بردن دنیا از آن به عنوان یک انقالب پزشکی و نامارزش زیاد کار سلول های بنیادی در آینده ی پزشکی دنیا علت

تأکید آقای مظاهری و دکرت شیبانی بر رصفه جوئیمؤید

هرز رف ثروت ملی در برخی جاهارضورت

نشاهد به کارگیری نود وچند درصد مصالح ساخت
اجالس بین امللی از مصالح داخلی 

ها از چینی،بلور استفاده آقایان و بخصوص رشکتشناسیآسیب
و کارهای چوبی خارجی با وجود تولیدات خوب داخل 

تأکید مکرر و قاطع رهربی بر پرهیز مهندسان از استفاده ازعلت
ن اجالس بین امللی  استفاده محدود از تولیدات خارجی فقط در بخشی کارها به دلیل مصالح خارجی در ساخت

ناتوانی تولید داخلی در این بخش نتیجه

تشویق مردم به انتخابات هدف

برگزاری انتخاباتی پرشور و
رشکت خوب مردم در انتخابات به فضل الهی  بینی پیش

انتخابات
نفس انتخابات مهم تر از نتیجه انتخابات نظر رهربی

رصف همه تالش ها در برگزاری انتخابات خوب
جلوگیری از رخ دادن اشتباهیالزام

در کارها مثل بعضی از حوادث اخیر

لزوم برگزاری انتخابات با شور و گیرینتیجه
هیجان و حضور مردمی

استفاده از تولیدات خارجی در بخشی از کارهای صوتی و الکرتونیکی و مصداق
استفاده از موکت نسوز 
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متوقف نکردن تالش ها و 
جلوگیری از رشد اخیر تورم

لزوم جلوگیری از ناهم خوانی ها وراه مقابله
وقوع گرانی ها در ابتدای سال هشتاد و دو علی رغم تشکیل ستاد ناهمخوانیمصداق کردن جدی  کارهادنبال 

اشاره شده در اسفند ماه هشتادویک
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شدن به میزان زیادموفقنتیجهسازی روابط با دنیاتالش برای عادیاقدامات ما
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بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار رئيس  جمهور و اعضاي هيئت دولت
كاهش رشد تورم در اوائل سال هشتاد و يك:1پيوست

به دست آمدن توفيقات امروز در سايه ي تالش هويت ملي و اسالمي:  2پيوست
گيري از متشنج شدن فضاي سياسي كشورهاي سياسي و جلواز بين بردن تشنج:  3پيوست
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و کارهای چند ساله صورت گرفته برای آنمهم و دشوار بودن کنرتل رشد تورم اهمیت

خراب کردن ذهن ها و برانگیخ گله ها بواسطه ی رشد اخیر تورم چالش

علت اهمیت
ند سیاسی، فناوری، علمی و تجاری دنیا ناسازگاری همه ی دستگاه های قدر

فقدان انگیزه ی فراوان و عمیق در دنیا برای کمک به ما و حتی وجود کارشکنی برخی مراکز 

قابل مقایسه نبودن پیرشفت کشور با بیست ، بیست و پنج سال قبلارزیابی

فناوری

ساخت های زیربنایی و اساسی برای آینده کشورهازمینه

رشد علمی

زیان رسیدن به کشورنتیجه

وجود مجادالت بی مورد در صحنه ی سیاسی کشور وضعیت فعلی

منطقی و معقول ساخ فضای کشور و دوری از مجادالت و کشمکش های سیاسی  بندیجمع

نتیجه

زهرآگین کردن فضای سیاسی کشور

رشدن مردم از لحاظ روحی افرسده و بی

تأثیرمنفی در عالقه ی مردم به نظام، کشور ومسئوالن

باالرف محبوبیت یک شخص یا یک بخش و پایین آمدن شخص یا بخش دیگر 
در یک قضیه و معکوس شدن عکس این رخداد در قضیه دیگر

دوستان حارض در دولتمخاطب

همه ی دستگاه های کشورمخاطب
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بد بودن نتیجه برای کشورنتیجه

زیر سوال بردن مدیریت و اقتدار مدیرانه در کشورهدف

پیرشفت فراوان کشوری هفتاد میلیونی،شاهد
با این عظمت و با این همه توقعات و با این همه دشمنی ها 

بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي در ديدار رئيس  جمهور و اعضاي هيئت دولت
دوري از موجبات واگرايي و دلسرد شدن مردم:  1پيوست

 1382/06/05

۲از  ۲

نظر رهربی

اداره شدن کشور با مدیریت خوب
ممکن نبودن پیرشفت کشور بدون مدیریت

و با نشس و خوابیدن و رهاکردن امور به حال خود 
وجود نقص ها و نارسایی ها در عین

وجود مدیریت مقتدر در بخش های مختلف کشور 

ع مرکب از وضعیت فعلی درست کردن یک اج
این طرف و آن طرف با انگیزه های صددرصد مخالف

مدیریت و اقتدارالزمهکوچک نشمردن نارسایی ها و ترمیم و اصالح آن هاوظیفه ما

عات، انتخابات و تظاهرات شاهد حضور در اجت
و جاهایی که احساسات ملی نشان داده می شود

نظر رهربی

عالقه مندی بسیاری از جوانان به کشور و نظام 
در عین رفتارهای نه چندان منطبق با بعضی استاندارها 

بسیار معدود بودن افراد معاند با نظام
عالقه مندی مردم به نظام اسالمی خودشان و به مدیریت 

موجود در بخش های مختلف کشور

سختگیری دینی از طرف یک جناح و ضدنظام معرفی کردن هر چیز منشأ
دیده شده در گوشه ای به عنوان انتقاد به نظام از طرف دیگری

بریده از نظام و مخالف نظام شاهد
تلقی کردن افراد جامعه بواسطه ی اندک چیزی

، شنیدن و برخورد با انتقادها و اعرتاض هاتذکر و پرهیز از حکم کردن های عجوالنه دانس

استقامت و تالش نظام ,  کار,  دیدن فعالیتعلت
های مختلف و آثار نتایج مدیریت بخش

ریخ مشکالت کشور به پای چهار، پنج مسئول یک بخش نظامشاهد

کسب موفقیتنتیجه

تنظیم الیحه و ارسال آن به مجلس و سپس اجرای آن قانون

ارزیابی

تنظیم بخش نامه های گوناگون وتصویب نامه های دولت در صورت عدم احتیاج به قانون 

قرارگرف در آخرین مرحله مبارزه با مفاسد اقتصادیقضائیهنقش قوه

سینه سپرکردن، به میدان آمدن و خواس جدی مبارزه با مفاسد اقتصادی

انجام گرف کارهای خوبی در زمینه ی مبارزه با مفاسد

مرکزیت نقش دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادیاهمیت دولت

وظیفه دولت

تصویب مصوبات خوبی در ستاد مبارزهمصداق قوهبا مفاسد اقتصادی با حضور آقایان رسان سه 

گزارش آقای مظاهری
شاهد

گزارش تهیه شده توسط دفرت رهربی

متوقف ماندن خیلی از مصوبات در پیچ و شناسیآسیب
خم اجرائیات دولت و مجلس

در صورت دنبال عدالت نبودننامرشوع بودن وجود و ترصفات مسؤوالن معنا

تحقق عدالت و رفع تبعیض
نقش مسؤوالن

کردن جامعه از مواهب الهی، اخالقی و معنویبرخوردار

برخوردار کردن جامعه از موهبت عدالتمصداق مهم

غفلت نکردن از زندگی دنیایی مردم و آبادکردن دنیاتذکر

به درد نخوردن دنیای آباد دور از عدالت و معنویترضورت

عدم امکان رسیدن به مواهب معنوی و اخروی در عین داش دنیای 
ویران به دالیل واضح و معلوم علت

رسیدن عمده درآمد به بخشی محدود و محروم ماندن بخش عظیم مردم با باال 
و درآمد رسانه   – به تغییر غلط نرخ رشد   – رف بدون عدالت رشد  دلیل 

زیر سوال بردن قواره ی نظام اسالمی و قانون اساسی در صورت وجود تبعیض و فقر و شاهد
یا مشکل خارجی و برگرداندن هر مشکل کوچک در هر گوشه ای به مشکل نظام

خوار و سوء استفاده کنطلبی انسان های مفتافزوناستقرار عدالت در جامعه به وسیله ی مبارزه علیه فساد و وظیفه ما

های ها و برخی فرصتتبعیض
اختصاص داده شده به اشخاص

دو گرایش تبلیغاتی غلط

هازمینه

مسأله مفاسد اقتصادیموارد

مبارزه با فساد، تبعیض و
عدالت خواهی پایه ی مرشوعیت نظام و دولت مبارزه با تبعیضاهمیت 

تأکید رهربی بر وجود امثله ی فراوانشاهد اهمیت

جلوگیری از ایجاد تبعیض های مبان و
فرصت های اختصاصی برای بعضی ها  وظیفه مسؤوالن

مطلع شدن مردم از تبعیض ها و استفاده دشمن نتیجه
از این تبعیض ها در جنگ های روانی

احساس تنعم و زندگی مرفه مسؤوالن

تبلیغ ضعف مدیریت و
نبود اقتدار بوسیله ی جناح های متخالف کشور

عملکردهای تنگ نظرانه ی موجود بوسیله ی هردو جناح

مصداق
نسبت دادن هر مشکل موجود در کشور به نظام

منزه نشان دادن نظام از همه ی عیوب 
و خالصه کردن نظام در رهربی یا چیزی مثل رهربی

مقابلهراه
شناخت ریشه ی مشکالتی که غالباً از عملکرد

مجموعه ی خود ما ناشی شده و نگاه نقادانه به آن ها 

یاف نقاط قوت و ضعف،پرداخ به نقاط ضعف و برطرف کردن آن ها 

نرف روند کار به سمت تنعم روزافزون مقابلهراه
مسؤوالن و تظاهر آن ها به این معنا
دیده شدن مواردی در نوع انعکاس 
مسافرت ها، کارها، زندگی ها و جلسات شاهد

رنج بردن از زندگی مرفه مسؤوالننظر رهربی

مخاطب نبودن هئیت دولت به دلیلتذکر 
های خیلی معمولی و خوبزندگی 

وجود زندگی های خیلی معمولی و خوب برخی از آن هادلیلمورد خطاب نبودن حارضین در جلسهتذکر

دلرسد شدن مردم و اثرگذاری عمیق به روی آن هانتیجه
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