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کار آمریکاستکار آمریکاست

هّمتتان را متمرکز کنید بر اینکه یک بازسازی انقالبی و البّته عقالنی و فکورانه در همه ی عرصه های 
مدیرّیتی ان شـــاءهللا به وجود بیاید؛ یعنی حرکت بـــر روی ریل انقالب، در بخشـــهای مختلف 
مدیرّیتی ای که در کشور هست. در همه ی بخشها؛ بخشهای اقتصادی، بخشهای سازندگی، بخشهای 
مربوط به سیاست خارجی و دیپلماسی، بخشهای خدمت رسانی به مردم، بخشهای علمی و فرهنگی 
و غیره؛ در همه ی این بخشها یک تحّرک انقالبی باید به وجود بیاید... شیوه ی صحیح جمهوری 

اسالمی از اّول کار تا امروز این بوده که حرکت انقالبی با حرکت اندیشه ورزانه و عقالنی همراه باشد.

رهبر انقالب با اشاره به تحوالت اخیر حضرت آیت هللا خامنه ای خطاب به دولت سیزدهم:
افغانستان تأکید کردند:

رهبر انقالب در نخســـتین دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ســـیزدهم، 
ضمن تأکید بر رسیدگی به اولویت ها فرمودند: »اولوّیتها را بایستی به اولوّیت 
بودنش توّجه داشت و دنبال کرد، که شاید مهم ترینش مسئله ی اقتصاد است.« 

از این رو توصیه های اقتصادی ایشان به دولت سیزدهم را بازخوانی می کنیم. 

     1.برای هریک از مشکالت اقتصادی جداگانه برنامه ریزی و کار کنید
توّرم باال یکی از اساسی ترین مشکالت است؛ کسری بودجه؛ معیشت مردِم کم درآمد، 
ی، کاهش قدرت خرید مردم، مشـــکالت فضای کســـب و کار، 

ّ
کاهش ارزش پـــول مل

مشکالت نظام بانکی؛ اینها مشکالت اقتصادی کشور است، مشکالت دیگری هم 
 برنامه ریزی و کار کرد.

ً
هست که بایستی برای هر کدام از اینها جداگانه واقعا

     2.مسئوالن اقتصادی در حل مشکالت هماهنگ و منسجم عمل کنند
مردان اقتصادی ما در این دولت، بایســـتی در حّل این مشکالت هماهنگ عمل 
کنند. یک مصداق مهم انســـجام اینجا اســـت، یعنی نظرات را یکی کنند در این 

زمینه های مهّم اقتصادی و هماهنگ عمل بشود.

     3.اختالف نظرهای اقتصادی را به میان مردم نیاورید
 توصیه میکنم که آقایان اختالف نظر را به میـــان مردم نیاورید، چون 

ً
دا

ّ
 من مؤک

اختالف نظر اقتصادی وقتی به مردم منعکس میشـــود، تأثیرات واقعی خودش 
را در محیـــط اقتصادی میگذارد؛ یعنی آن مشـــکالت توّهمی تبدیل میشـــود به 

مشکالت واقعی در بازار کار مردم و در محیط اقتصادی مردم. 

     4.بخش های پیشران اقتصادی را به حرکت در آورید
 فرض 

ً
در مسئله ی اقتصاد، توّجه به بخشهای پیشران اقتصادی است... حاال مثال

کنید که بخش مســـکن ... یا بخش صنایـــع مهّمی مثل صنعت فـــوالد، صنعت 
خودرو، بخشـــهای انرژی و پتروشـــیمی و امثال اینها وقتی که به کار بیفتد، اینها 

جنبه ی پیشران دارد؛ بایستی اینها را به حرکت درآورد.

     5.باید جلوی تولید نقدینگی را بگیرید
 آن چیزی که صاحب نظران اقتصادی به ما گزارش میدهند... این است که میگویند خلق پول 
بایستی در نسبت با تولید انجام بگیرد؛ اگر این نسبت وجود نداشت، بایستی جلوی خلق پول 

گرفته بشود، جلوی تولید نقدینگی باید گرفته بشود؛ یعنی ِبِجد این مسئله را اهّمّیت بدهند.

     6.به دنبال راه حل های اساسی باشید، نه راه حل های موقتی!
ن و مانند اینها نباید رفت، 

ّ
تی و مسک

ّ
 در حّل مشکالت اقتصادی دنبال راه حل های موق

ت، 
ّ

نها و عالجهای موق
ّ

چون اینها گاهی اوقات مشکل را افزایش میدهد؛ این مســـک
گاهی مشکل را اضافه میکند؛ باید برای رفع این چالشها به راه حل های اساسی پرداخت.

     7.حل مشکالت اقتصادی را به رفع تحریم موکول نکنید
حّل  مشکالت اقتصادی را موکول به رفع تحریمها نکنید؛ رفع تحریمها در اختیار ما و 
شما نیست، در اختیار دیگران است. برنامه ریزی برای رفع مشکالت را با فرض وجود 

تحریم انجام بدهید و برنامه ریزی کنید که ان شاءهللا بتوان این کار را پیش برد.

اساس حکومت اسالمی و جمهوری اسالمی بر 
اقامه ی عدل است... به نظر من هر مصّوبه ای 
که شـــما تصویب میکنید، هر الیحه ای که در 
دولت تنظیم میکنید، هر بخشنامه ای که خود 
شما در دســـتگاِه خودتان صادر میکنید، یک 
پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب 
باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه ای 
به عدالت نزنـــد، طبقات مظلـــوم را پایمال 
نکند؛ این مراقبت باید همیشه باشد؛ حاال یا 
با یک پیوست مکتوب یا باالخره از لحاظ نوع 
تنظیم جوری باشـــد که این طور باشد. گاهی 
اوقات یک روش مدیرّیتی، یـــک رفتار رایج 
 در زمینه ی عدالت در 

ً
ضربه میزند... و عمدتا

توزیع امکانات کشور است؛ این امکانات باید 
 عادالنه توزیع بشود. 

ً
واقعا

 مشکالت افغانستان و مصیبت های 
ً
واقعا

ر میکند... 
ّ
افغانستان انسان را بشّدت متأث

این ســـختی هاییی کـــه اینها میکشـــند، 
کار آمریکا اســـت. بیست ســـال آمدند 
افغانستان را اشغال کردند و در این بیست 
سال انواع و اقســـام ظلمها را به افغانها 
کردند... ده ها برابر -چندده برابر- تولید 
مواّد مخـــّدر را در افغانســـتان افزایش 
دادند... یـــک قدم هم برای پیشـــرفت 
افغانستان برنداشتند؛ یعنی افغانستان 
امـــروز از لحـــاظ پیشـــرفتهای مدنی و 
پیشرفتهای عمرانی و مانند اینها از آن زمان 
اگر عقب تر نباشد جلوتر نیست؛ یعنی هیچ 
ت افغانستان 

ّ
کار نکردند... ما طرف دار مل

هستیم. نوع رابطه ی ما با دولتها هم به نوع 
رابطه ی آنها با ما بستگی دارد. 

ی انقالبی و  بازساز
عقالنی در عرصه 

مدیریت کشور

رهبر انقالب در نخستین دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم برعمل 
به وعده ها برای احیای امید و اعتماد مردم تأکید کردند:

مروری بر ۷ اولویت اقتصادی دولت سیزدهم

#افغانستان#عدالت ورزی #بازسازی_انقالبی  #دیپلماسی_اقتصادی#مشکالت_اقتصادی #تحول #مردمی_بودن  #واکسیناسیون 
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ِتک؛ از مـردم در مّدت زمـان طوالنی غایب نباش. البّته مسـئول  ـنَّ ِاحِتجاَبَک َعـن َرِعیَّ
َ
ل ـال ُتَطوِّ

َ
امیرالمؤمنین )سـالم هللا علیه( در فرمان بسـیار مهّم حکومتی شـان به مالک  اشـتر... ]فرمودند:[ ف

ُهم 
َ
صِحـر ل

َ
ا

َ
 ف

ً
 ِبَک َحیفـا

ُ
ـة ِعیَّ ـِت الرَّ ، طول نـده احتجـاب از مـردم را... بعـد میفرماینـد: َو ِان َظنَّ نَّ

َ
ل  در میان مـردم حاضـر باشـید. ال ُتَطوِّ

ً
نمیتواند دائـم بین مردم باشـد اّمـا در برهه هاییـی باید حتمـا

 بـا مردم حـرف بزن، صحبـت کـن. نهج البالغه، نامـه ی ۵۳ 
ً
ِبُعـذرِک  ؛ اگـر چنانچه یـک گرهـی در ذهن مردم پیـدا شـد... بیا عذر خـودت را بـا مـردم درمیان بگـذار، صریحا

ز��ی�ت �
�ش

�ت �ت و روا�ی �ی
آ

ا

من معتقد به تکیه ی به نیروهای جوانم ]و به این[ اعتقاد راسخ دارم... معنای اعتماد به 
 در برخی از مدیرّیتهای مهم کشور از جوانها استفاده بشود 

ً
نیروهای جوان این است که اّوال

 از ابتکارهاییی که انجام میدهند و حرکت اینها و حوصله و 
ً
و به جوانها اعتماد بشود؛ ثانیا

نشاط کار اینها استقبال بشود... خب من معتقدم که کشور بایستی از ابتکارات جوانها، از 
نشاط جوانها، از روحیه ی کار و ُپرانگیزه ی جوانها حّداکثر استفاده را بکند؛ اینها بّچه های ما 
هستند، بّچه های کشورند و کشور حق دارد که از اینها استفاده کند. بنابراین، هم مسئله ی 
مدیرّیتها است، هم این ]نکته[. منتها اینکه ما میگوییم در مدیرّیتها از اینها استفاده بشود، 
ی بشـــوریم بگذاریم کنار! نه، بر حسب اقتضا، 

ّ
معنایش این نیست که نسل قبلی را بکل

یک جا مدیرّیت یک جوان، یک جا مدیرّیت یـــک فرد مجّرب و 
کارکشته. از اّول انقالب هم همین جور بوده. 1۳99/10/19

در مسئله ی فرهنگ و رسانه، به گمان بنده، ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی 
انقالبی دارد. ما مشکل داریم در ســـاختار فرهنگی کشور؛ و یک حرکت انقالبی الزم 
 زیربنا است؛ 

ً
است. البّته »حرکت انقالبی« یعنی خردمندانه و عاقالنه... فرهنگ واقعا

خیلی از این خطاهاییی که ما در بخشهای مختلف انجام میدهیم، ناشی از فرهنگ حاکم 
بر ذهن ما است. اگر ما اسراف داریم، اگر ما تقلید کورکورانه داریم، اگر ما سبک زندگی 
غلط داریم، اینها ناشی از مشکالت فرهنگی است؛ فرهنِگ حاکم بر ذهنها است که در 
عمل، این مشکالت را به وجود می آورد. زندگی های تقلیدی، زندگی های تجّمالتی و 
 منشأ و ریشه ی فرهنگی دارد. در واقع نرم افزار این حوادث، فرهنگ 

ً
اشرافیگری، غالبا

ط است.
ّ
کشور و فرهنگ حاکم غلط و انحرافی ای است که بر بعضی ذهنها مسل

    سعی کنید حرف زدن شما مسئوالن موجب یأس مردم نشود.

ق به مردم و اسالم است، تضییع 
ّ
    نگذارید وقتی را که متعل

بشود و از همه ی امکانات استفاده کنید.
    جای اصلِی برخورد با فساد و فسادستیزی قّوه ی مجرّیه است.

    دولت باید وظایفــش را با اقتدار، انســجام و ِاشــراف 

انجام بدهد.

    واکسیناســیون عمومی و قرنطینه ی هوشــمند مســئله ی 

 بایستی انجام بگیرد.
ً
بسیار مهّمی است که حتما

    حّل مشکالت اقتصادی را موکول به رفع تحریمها نکنید.

    بایستی در دیپلماسی، جنبه ی اقتصادی تقویت بشود.
 رســیدگی کنید؛ جوری نباشــد که در 

ً
    به خانواده تــان حتما

مّدت خدمت و مسئولّیت، غایب از خانواده باشید.

    گــزارش خدمــات خودتــان را بــه مــردم بدهیــد؛ گزارش 

صادقانه، بدون مبالغه، بدون بزرگ نماییی.
    آمریــکا در پشــت صحنه ی دیپلماســی، یک گــرگ درنده 
است؛ ظاهر، دیپلماسی اســت و لبخند و حرف زدن و حرفهای 
گاهی اوقات حق به جانب ادا کــردن، اّما باطن قضّیه  یک گرگ 

وحشِی درنده.

ق کنـد؛ مشـکالت را برطـرف کنـد و دعـا میکنیـم کـه شـما مسـئولین محتـرِم دولـِت جدیـد در کارهاییی که 
ّ

ـت ایـران را موف
ّ
دعـا میکنیـم خداونـد مل

ق بشـوید، بر مشـکالت فائـق بیاییـد، بتوانید ان شـاءهللا آنچـه را گفتید عمـل کنید و مـردم را از مشکالتشـان خـالص کنید و 
ّ

در پیـش گرفته ایـد موف
مـردم را از خودتـان راضـی کنید ان شـاءهللا.

استفاده حداکثری کشور از کار و انگیزه جواناناستفاده حداکثری کشور از کار و انگیزه جوانان ساختار فرهنگی کشور نیاز به بازسازی ساختار فرهنگی کشور نیاز به بازسازی 
انقالبی داردانقالبی دارد

رهبر انقالب با اشاره به اوضاع فرهنگ و رسانه 
در کشور تصریح کردند:

حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این درباره »استفاده از 
جوانان در مدیریتها« سخن گفته بودند:

الزامات تحول به سمت پیشرفت :الزامات تحول به سمت پیشرفت :

 
ً
هفته ی دولت مزّین به اسم شهید رجائی و شهید باهنر است؛ یعنی به یاد شهادت و نام شهادت مزّین است. رحمت خدا بر این دو مرد بزرگ، بزرگوار، فّعال و سعادتمند به شهادت؛ ]که[ حقیقتا

قصد خدمت داشتند، اگر چه زمانشان کوتاه بود، لکن نشان دادند که با اخالص وارد این میدان شده اند و قصد خدمت دارند و روششان روش اسالمی و مردمی و مجاهدت آمیز بود.

شهیدان رجاییی و باهنر با اخالص وارد میدان خدمت شدندشهیدان رجاییی و باهنر با اخالص وارد میدان خدمت شدند

مسئوالن در میان مردم حضور داشته باشندمسئوالن در میان مردم حضور داشته باشند

رهبر انقالب در بیانات خود با اشاره به شهدای شاخص دولت:

توصیه حکومتی امیرالمؤمنین )علیه السالم(: 

قانون گراییی

جّدّیت در ِاعمال تصمیم ها و مصوّبه ها

ارتقاء شّفافّیت

جوان سازی دولت

انضباط مالی

تکیه بر عقالنّیت و استفاده از ِخرد جمعی و نخبگان خارج از دولت

جلوگیری از تعارض منافع برطرف کردن زمینه های فساد


