
از تقویت تولید تا حل مشکل گرانیاز تقویت تولید تا حل مشکل گرانی

با فساد و مفسد بی امان مبارزه کنیدبا فساد و مفسد بی امان مبارزه کنید

دولت جدید سریعا تشکیل شوددولت جدید سریعا تشکیل شود

یک توصیه به رئیس جمهور محترم این اســـت که در شـــعارهای ایشان 
مســـئله ی مردمی بودن و از مردم شـــنیدن و در میان مردم بودن تکرار 
شـــده؛ این را از دســـت ندهند؛ این چیز بســـیار مهّمی اســـت. »دولت 
مردمی« را که شـــعار ایشـــان بود، در واقعّیت محّقق کننـــد و به معنای 
واقعی کلمه با مردم، در کنـــار مردم، در میان مردم باشـــند. مردم یعنی 

همه ی مردم؛ بدون امتیازهای طبقاتی و گروهی.

حضرت آیت هللا خامنه ای با تأکید بر اینکه 
بسترهای فساد در قوه مجربه تشکیل می شود:

حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به شرایط 
کشور تأکید کردند:

رهبر انقالب در مراسم تنفیذ حکم ســـیزدهمین دوره ریاست جمهوری تأکید کردند: »اقتصاد 
کشور، امروز مسئله ی اساسی است.«  ۱۴۰۰/۰۵/۱۲و خوستار این شدند که دولت جدید در این 

عرصه اقدامات خود برای حل مشکالت را با »برنامه« دنبال کند.
اما براساس بیانات حضرت آیت هللا خامنه ای چه موضوعاتی باید در رأس برنامه ی اقتصادی 

دولت جدید قرار گیرد؟ 

       ۱- تقویت تولید داخلی
رهبر معظم انقالب چندی پیش »تقویِت تولید داخلی« و »رفع موانع و مشکالت« از پیش روی 
آن را محور نجات اقتصاد کشور دانســـته بودند: »محور نجات اقتصاد کشور، تقویت تولید 
داخلی اســـت؛ تقویت تولید داخلی؛ مبارزه ی با قاچاق، مبارزه ی بـــا واردات بی روّیه... این 

مبارزه را جزو مسائل اصلی خودشان بدانند.« ۱۴۰۰/۰۳/۱۴

       ۲- وارد کردن مردم در میدان اقتصاد
یکی دیگر از موضوعات مهم مطرح شده در بحث اقتصاد »فعال سازی ظرفیت های مردمی« 
است: »کارگاه های متوّسط و کوچک صنعتی را توســـعه بدهیم و کمک کنیم و رشد بدهیم... 

اینها حضور مردم است.« ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ 

       ۳- ایجاد اشتغال برای جوانان
»رفع مشکل بیکاری« به خصوص برای جوانان با استفاده از بخش خصوصی، یکی از مطالبات 
مهم رهبر انقالب طی چند سال اخیر بوده است: »اگر دولتها برنامه ریزی درستی در مورد ایجاد 
ت و با انضباط دنبال بکنند و از امکانات و 

ّ
اشتغال داشـــته باشـــند و این برنامه ریزی را با دق

ظرفّیتهای کشـــور و ظرفّیتهای بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال استفاده بکنند، به نظر ما 
این کمک بزرگی به اقتصاد کشور و به پیشرفت کشور خواهد کرد.« ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

ی
ّ

       ۴- حفظ و تقویت ارزش پول مل
ی بوده 

ّ
یکی دیگر از نکات مورد تأکید حضرت آیت هللا خامنه ای حفظ و تقویت ارزش پول مل

است: »اینکه این ارز همین طور افســـار پاره کند و قیمتش روزبه روز باال برود، چیز بسیار بدی 
است، این جزو کارهای کوتاه مّدت است که بایستی ]مسئولین[ انجام بدهند.« ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ 
ی 

ّ
 تقویت خواهد شد و تقویت پول مل

ً
ی طبعا

ّ
»اگر بتوانیم بنیه ی اقتصاد را قوی کنیم، پول مل

در امر معیشـــت مردم یک تأثیر فوق العاده ای دارد دیگر.«  ۱۳۹۹/۰۶/۰۲این موضوع در متن 
حکم تنفیذ هم مورد اشاره قرار گرفت.

      ۵ - حل مشکل گرانی
رســـیدگی به معیشـــت عمومی مردم و به صورت مشـــخص »حل مشـــکل گرانی« باید یکی دیگر از 
 معیشت خانوارها دچار مشکل جّدی 

ً
سرفصل های اصلی برنامه ی اقتصادی دولت جدید باشد: »واقعا

است و مردم مشکل دارند؛ گرانی ها و مانند اینها هست، اینها بایست عالج بشود.«  ۱۳۹۹/۰۵/۱۰»و 
ر داده ام و نظرات و راه حل هاییی که 

ّ
این ممکن است، راه حل دارد؛ بنده در جلســـات متعّدد این را تذک

کارشناسان در این زمینه گفته اند، مطرح کرده ایم و بیان کرده ایم؛ راه حل دارد.« ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
کالم آخر اینکه »ما ظرفّیتهای زیادی داریم، امکانات فراوانی داریم؛ استفاده ی از این امکانات هم 
احتیاج به معجزه ندارد... شرطش این است که یک مدیرّیت قوی وجود داشته باشد، مدیرّیت ضّد 

فساد بر کشور حاکم باشد و یک برنامه ی جامع اقتصادی هم وجود داشته باشد.« ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

ــد  ــیم، بای ــردم باش ــار م ــم در کن ــه میخواهی ــی کلم ــای واقع ــه معن ــا ب ــر م اگ
بی امــان بــا فســاد و مفســد مبــارزه کنیــم... بســترهای فســاد، زمینه هــای 
ــا فســاد مبــارزه کــرد.  ــه تشــکیل میشــود؛ اینجــا بایــد ب فســاد در قــّوه ی مجرّی
ایــن فرارهــای مالیاتــی، انحصارهــای بی دلیــل، سوءاســتفاده از ارز ترجیحــی، 
فّعالّیتهــای ناســالم ســوداگرانه، قاچــاق و امثــال اینهــا؛ اینهــا آن فســادهاییی 
اســت کــه بایــد بــا اینهــا بــه معنــای واقعــی کلمــه مواجــه شــد؛ بــا برنامــه، بــا 
ــد و  ــرج میکن ــک کار خ ــرای ی ــان ب ــه انس ــی ک ــزه و هّمت ــتی انگی ــری. بایس پیگی
بــه کار میبــرد، ادامــه پیــدا کنــد تــا وقتــی بــه نتیجــه برســد. مبــارزه ی بــا فســاد 

ــت[. ــکل ]الزم اس ــن ش ــه ای ب

در تشـــکیل دولت ان شـــاءهللا بایســـتی ســـرعت عمـــل به خـــرج داده 
بشـــود؛ یعنی شـــرایط کشـــور اقتضـــا نمیکند که تشـــکیل دولـــت تأخیر 
بیفتد. هـــم رئیس جمهور محتـــرم در معّرفـــی وزرای پیشنهادی شـــان به 
مجلـــس و هم مجلـــس محتـــرم در تصویب و اظهـــار نظر صریـــح در باب 
وزرا، ان شـــاءهللا شـــتاب به خـــرج بدهنـــد و کار را ســـریع پیـــش ببرند تا 

ان شـــاءهللا زودتر دولت تشـــکیل بشـــود و مشـــغول کار بشـــود.

»دولت مردمی« 
را محقق کنید

تأکید رهبر انقالب بر حرکت شتابان مدیریت کشور به سمت جایگاه شایسته اش:

مروری بر سرفصل های اصلی برنامه اقتصادی دولت جدید

#جنگ _تبلیغاتی#مبارزه_با_فساد#ظرفیتهای_داخلی  #ارزشهای_انقالب #دولت_مردمی #انتخابات #حضور_مردم   #اقتصاد 

مهوری ست �ج �ن دوره ر�ی دهم�ی ن �ن حکم س�ی �ی �ن �ن �ت در مراسم �ت ا�ن �ی �ج



االن یک جنگ تبلیغاتی و رســـانه ای بســـیار تندی علیه ما وجود دارد... مهم ترین کاری که دشمن 
میخواهد بکند تصویرسازی غلط از وضع کشور اســـت؛ نه فقط برای اغوای افکار عمومی دنیا بلکه 
حّتی برای اغوای افکار عمومی داخل خود کشـــور؛ حّتی داخل خود کشور! یعنی حرف میزنند برای 
اینکه بنده و جنابعالی که خودمان در این فضا داریم تنّفس میکنیم، چیز دیگری فرض کنیم غیر از 
آن واقعّیتی که وجود دارد. خب، این جنگ وجود دارد دیگر؛ اگر نتوانیم ما در این جنگ ســـهم ایفا 

کنیم، نخبه نتواند سهم ایفا کند، وظیفه اش را انجام نداده. ۱۳۹۷/۰۷/۲۵

ـت یـک مجموعـه  ی از هم گسـیخته ای ]بـود[ کـه هـر کسـی بـه فکـر 
ّ
]قبـل از انقـاب[؛ مل

ـی ای در کشـور مطـرح نبـود؛ مسـئله ی عمومـی در کشـور مطـرح 
ّ
خـودش بـود؛ امـر مل

نبـود... امـام بزرگـوار بـا آن حرکت الهـی و معنـوی خودش توانسـت ایـن تـوده ی متفّرق 
و پراکنـده را بـه یـک مجموعـه ی واحـد و بـه معنـای حقیقـی کلمـه بـه یـک جمـع مّتحـد 
تبدیـل کنـد و وارد میـدان کنـد و ایـن کار عظیـم تاریخـی یعنـی ریشـه کن کـردن نظـام 

مسـتبّد پادشـاهی را در کشـور انجـام بدهـد.

    مراسـم تنفیـذ ریاسـت جمهـوری، هـم نشـانه ی عقانّیـت 
و آرامـش و سـکینه و طمأنینـه ی عمومـی حاکـم بـر کشـور و 

مسـئولین و مـردم و هـم نشـانه ی تنـّوع سیاسـی اسـت.
   حضـور مـردم هیـچ جایگزیـن دیگـری نـدارد؛ هنـر اصلـی 

انقـاب ایـن بـود کـه جمهـور مـردم را وارد میـدان کـرد.

   رئیس جمهـور محتـرم، مسـئله ی مردمـی بـودن و از مـردم 
شـنیدن و در میـان مـردم بـودن را از دسـت ندهنـد.

   دولت باید مظهر وفاق باشد. 
   حـرف زدن بـا مـردم یکـی از کارهـای مهّمی اسـت کـه دولت 

مردمـی بایسـتی بـه آن متعّهد باشـد.

   بـدون تردیـد ظرفّیتهـای کشـور میتوانـد بـر مشـکات غلبـه 
کند، به شـرط اینکه درسـت شـناخته بشـود، به کار گرفته بشـود.
   در مسـئله ی مهـّم اقتصاد کشـور، کـه امروز مسـئله ی اساسـی 

اسـت، بایـد بـا برنامـه پیـش رفت.

امیدواریـم ان شـاءهللا خـدای متعـال توفیـق بدهـد، مسـئولین محتـرم، دولـت محتـرم، جنـاب آقـای رئیس جمهـور جدیـد و همکارانشـان بتواننـد کارهـای 
ـت انجـام بدهنـد و خداونـد متعـال ان شـاءهللا کمـک کنـد، هدایـت کنـد و همـه، صاحب نظـران، صاحبـان فکـر، صاحبان 

ّ
الزم را بـه نفـع کشـور و بـه نفـع مل

نفـوذ اجتماعـی کمـک کننـد تـا ان شـاءهللا کار بخوبـی پیـش برود. 

 دشمن به دنبال »تصویرسازی غلط« دشمن به دنبال »تصویرسازی غلط«
 از وضع کشور است  از وضع کشور است 

امام خمینیامام خمینی توده متفرق مردم را به یک  توده متفرق مردم را به یک 
مجموعه واحد تبدیل کردمجموعه واحد تبدیل کرد

حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این نیز درباره جنگ تبلیغاتی 
سنگین دشمنان علیه ایران اسامی سخن گفته بودند:

 تنظیم کرده اید و آماده کرده اید؛ کارهای روزمّره و 
ً
در مسئله ی مهّم اقتصاد کشور، که امروز مسئله ی اساسی است، باید با برنامه پیش رفت؛ هر اقدامی که شما میکنید، جزئی از برنامه ای باشد که قبا

اقدامات پیش بینی نشده نمیتواند مشکلی را حل کند. بله، گاهی اوقات پیش می آید و گاهی در برخی از شرایط، دولتها ناگزیرند یک حرکت پیش بینی نشده را در زمینه های اقتصادی یا غیر اقتصادی انجام 
ی ای که تنظیم شده، و بخشی از آن برنامه را در واقع تأمین 

ّ
ی، هر حرکت اقتصادی، هر کار اقتصادی، هر اقدام اقتصادی بایستی مّتکی باشد به برنامه ی کل

ّ
بدهند -آن بحث دیگری است- لکن به طور کل

کند. البّته حّل مشکات اقتصادی زمان َبر است.

ه«)۱(- است، روز نزول آیه ی  تطهیر است؛ این 
ُ
ُم هللُا َوَرسول

ُ
ک ما َوِلیُّ ق به اهل بیت  است؛ چند روز پیش عید غدیر بود، فردا روز مباهله است، روز نزول آیه ی والیت -»ِانَّ

ّ
در روزهاییی هستیم که متعل

ت ایران مبارک باشد.                                         ۱( بخشی از سوره ی مائده، آیه ی ۵۵
ّ
ق به ائّمهاست که ان شاءهللا به برکت همراهی آنها، دعای آنها، و شفاعت آنها  این روز برای مل

ّ
اّیام متعل

در اقتصاد با »برنامه« اقدام کنیددر اقتصاد با »برنامه« اقدام کنید

رهبر انقاب در ســخنان خود بار دیگر بر حل مشکات اقتصادی مردم تأکید کردند:

نص�ی�ت �
سش

�ت �ت و روا�ی �ی
آ

ا

توصیه هاییی به دولت سیزدهمتوصیه هاییی به دولت سیزدهم
تکیه بر ارزش های اساسی انقالب

مبارزه بی امان با فساد و مفسد

تحقِق دولت مردمی 

حرکِت با برنامه در اقتصاد

مظهر وفاق ملی بودن

سرعت عمل در تشکیل دولت جدید

گفتگوی صادقانه با مردم 

شناخت و به کارگیری ظرفیتهای کشور 

حرکِت قوی تر و هوشمندانه تر در کار تبلیغاتی


