مرور سریع
بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی
در دیدار رئيسجمهور و اعضای هيأت دولت2931/60/60

پيشنهاد بيانات یا
جمالت طالیی

موضوعات اصلی

پيام مرتبط برای
مطالعه بيشتر



شاخص اول  ،شاخص اعتقادى و اخالقى است  -بخصوص در مسئوالن ردههاى باال  -سالمت اعتقادى ،سالمت اخالقى ،سالمت عملكردى كه از اعتقاد
درست و نگاه درست به حقايق جامعه ناشى ميشود.



مجموعهى بيانات امام ،مجموعهى موضعگيرىهاى امام ،مجموعهى رهنمودهاى امام در اختيار ما است .به اين بايد اعتقاد داشته باشيم؛ بر طبق اين بايد
عمل بكنيم.



وقتى خداى متعال صريحاً به ما وعده ميدهد كه «اِن تَنصُرُوا اهللَ يَنصُركُم»« ،وَ لَيَنصُرَنَّ اهللُ مَن يَنصُرُه» ،وقتى اينجور خداى متعال با صراحت ،به ما وعده
ميدهد ،ما بايد به اين وعده اعتماد داشته باشيم ،بايد همينجور عمل بكنيم.



جنگ تحميلى ،فقط جنگ يك دولت همسايه با ما نبود؛ يك جنگ بينالمللى عليه ما بود با همهى ابزارها .همهى تالششان را كردند ،نتوانستند بعد از
هشت سال يك وجب از خاك كشور را تصرّف بكنند ،اينها وعدههايى است كه محقق شد.



شاخصهای دولت
اسالمی

با قرآن رابطهتان را قطع نكنيد ،حتماً هر روز مقدارى قرآن بخوانيد ،با دعا و توسّل رابطهتان را محكم كنيد ،سختيهاى كار را برميدارد ،شما را بانشاط

رئيسجمهور و اعضای

ميكند ،آمادهى مواجههى با موانع بزرگ ميكند.


شاخص دوّم ،مسئلهى خدمت به خلق است؛ روحيّهى خدمت ،كه اين گفتمان اصلى دولت اسالمى همين خدمت است.



ما آمدهايم خدمت كنيم به مردم و هيچ چيز نبايد ما را از اين وظيفه غافل كند .البتّه ما هر كداممان دلبستگيهايى ،سليقههايى داريم؛ اينها همه حاشيه
است؛ متن عبارت است از خدمت؛ نبايد بگذاريم اين حواشى بر روى اين متن اثر بگذارد.



در زمينهى خدمت ،كار را بايد جهادى كرد؛ جهادى به معناى بىقانونى نيست.



كار جهادى يعنى از موانع عبور كردن ،موانع كوچك را بزرگ نديدن ،آرمانها را فراموش نكردن ،جهت را فراموش نكردن ،شوق به كار؛ اين كار جهادى
است.



شاخص سوّم ،مسئلهى عدالت است.



ما اين دهه را اسم گذاشتيم به "دههى پيشرفت و عدالت" .پيشرفت بدون عدالت همان نتيجهاى را خواهد داد كه شما از تمدّن پرجلوهى غرب ،امروز
داريد مشاهد ميكنيد.



بيانات در ديدار

همهى ارسالِ رُسُل و انزال كتب و مانند اينها «لِيَقُومَ النّاسُ بالقِسط» است؛ براى اين است كه جامعه با قسط زندگى بكند.
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شاخص چهارم ،سالمت اقتصادى و مبارزهى با فساد است.



شما بايد چشم بصيرِ بيناى خودتان را بر سرتاسر اين دستگاهى كه زير اشراف شما است ،آنچنان بگسترانيد كه نگذاريد در يك گوشهاى ناسالمتىِ اقتصادى
بهوجود بيايد.



واقعاً فساد مثل موريانه است؛ نگذاريد كه فساد و رشوه و پارتىبازى و اسراف و تجمّل و خرجهاى زيادى و مانند اينها ،در دستگاهتان نفوذ بكند.



شاخص پنجم ،مسئلهى قانونگرايى است .قانون ريل است؛ از اين ريل اگر چنانچه خارج شديم ،حتماً آسيب و صدمه است.



جزو رعايت قانون ،رعايت اسناد باالدستى است؛ مثل سياستهاى كلّى ،سند چشمانداز ،سياستهاى تحوّل نظام ادارى ،مصوّبات شوراهاى عالى از قبيل
شوراى عالى انقالب فرهنگى و شوراى عالى مجازى است.



شاخص ششم ،مسئلهى حكمت و خردگرايى در كارها است؛ كار كارشناسى ،مطالعهى درست ،مالحظهى جوانب ،آثار و تبعات يك اقدام ،و حتّى گاهى
مالحظهى تبعات يك اظهارنظر.



از جملهى شقوق همين حكمت ،استفاده از ظرفيّت باالى كارشناسى در مسائل كشور است .ما اگر از اين ظرفيّت استفاده كنيم ،حتماً سود خواهيم برد.



شاخص هفتم تكيه به ظرفيّت درونزاى كشور است؛ نگاهمان به بيرون نباشد ،يعنی اميدمان را به بيرون از ظرفيّت داخلى كشور ندوزيم.



در مناسبات بينالمللى سهم هر كشورى به قدر قدرت درونى او است؛ هر مقدارى كه واقعاً در درون اقتدار داشته باشد ،سهمش از مجموعهى مناسبات
بينالمللى به همان نسبت باالتر است؛ اين را بايد ما تأمين بكنيم.



اقتصاد و علم ،اين دو به نظر من چيزهايى است كه امروز بايد در رديف اوّل اولويّتهاى ما قرار بگيرد؛ هم شما كه قوّهى مجريّه هستيد ،و هم در درجهى بعد
قواى ديگر.



آنچه كه در درجهى اوّل در زمينهى اقتصاد الزم است ،ثبات و آرامش و خاموش كردن تالطم عرصهى اقتصادى است ،يعنى اين تالطمى كه وجود دارد،
چه در ذهن مردم ،چه در بازار ،اين را بايستى با تدبير حل كرد.

اولویتهای کاری

بيانات در مراسم



مسئلهى مهار تورّم است ،تأمين نيازهاى اساسى مردم است؛ و تحرك بخشيدن به توليد ملى .اينها مسائل اساسى اقتصاد ما است؛ بايد به اينها توجّه بكنيد.



تنفيذ حكم

اقتصاد مقاومتى ،به معناى رياضت اقتصادى نيست ،ما بايد بتوانيم يك اقتصادى را در كشور بهوجود بياوريم كه در مقابل بحرانها و جزرومدهاى بينالمللى

رياستجمهوری

دولت یازدهم

مقاوم باشد ،آسيب نبيند؛ اين الزم است.


6821/80/61

اگر ما توانستيم كار علمى را پيش ببريم و علم را اقتصادى كنيم ،قطعاً در زمينهى اقتصاد از فروش نفت و از خامفروشىهايى كه داريم و مانند اينها ،براى
ما بسيار پر صرفهتر خواهد بود.



يكى از كليدهاى حلّ مشكالت اقتصادى و معضالت اقتصادى ما ،تكيهى روى علم است.



دو نكته است در مورد اين مسائل علمى :يكى تكميل زنجيرهى علم و فناورى است؛ يعنى اين زنجيرهى از ايده و فكر و سپس علم و سپس فناورى و سپس
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تو ليد و سپس بازار را ما بايد تكميل بكنيم ،نكتهى بعدى هم شركتهاى دانشبنيان؛ هرچه ميتوانيد بايد برويد سراغ شركتهاى دانشبنيان.


ما اين سه شعار عزّت ،حكمت ،مصلحت را درست بايد بفهميم؛ اگر توانستيم اينها را عمليّاتى بكنيم ،سياست خارجى ما همان چيزى خواهد شد كه نياز
كشور به آن است و شايستهى تراز نظام جمهورى اسالمى است.



در قضاياى مصر ما هيچ مايل نيستيم كه دخالت در امور داخلى مصر بكنيم ،لكن نميتوانيم از كشتارى كه نسبت به مردم مصر انجام گرفت غمض عين
بكنيم؛ ما اين كشتار را محكوم ميكنيم.

مسائل منطقه



ما در زمينهى مصر معتقديم كه از جنگ داخلى بشدّت بايد پرهيز بشود.



يكى از دغدغههاى ما اين است كه خداى نكرده در مصر بين گروههاى مردم ،جنگ در بگيرد كه اين يك فاجعهاى خواهد بود براى دنياى اسالم و منطقه



مسئوالن نظام و

باالخره بعد از سالهاى متمادى حاكميّت استكبار و استبداد با هم بر مصر ،مردم به بركت بيدارى اسالمى توانستند انتخابات درستى داشته باشند ،نميشود

سفرای كشورهاى

كه اين روند متوقّف بشود و به عقب برگردد.


اسالمى

در مسئلهى سوريّه هم كه آمريكا تهديد كرده و گفتهاند ميخواهند دخالت كنند ،اين قطعاً يك فاجعه براى منطقه خواهد بود و مطمئناً آمريكايىها از اين
مسئله ضرر خواهند كرد.



بيانات در ديدار

دخالت قدرتهاى فرامنطقهاى و خارجى در يك كشور  -حاال سوريّه يا غير سوريّه  -جز آتشافروزى و جنگطلبى هيچ معناى ديگرى ندارد و نفرت ملّتها را
نسبت به اينها زياد ميكند.
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جزئيات تکميلی

شاخصهای دولت اسالمی
 -6شاخص اعتقادى و اخالقى
 -1مسئلهى خدمت به خلق
 -8مسئلهى عدالت
 -4سالمت اقتصادى و مبارزهى با فساد
 -0مسئلهى قانونگرايى
 -0مسئلهى حكمت و خردگرايى در كارها
 -2تكيه به ظرفيّت درونزاى كشور

اولویتهای کاری دولت یازدهم
 -6مسئلهى اقتصاد
 -1مسئلهى علم

اولویتهای دولت در بخش اقتصاد

اولوبتهای دولت در بخش علم

 -8مهار تورم

 -6تكميل زنجيرهى علم و فناورى

 -4تأمين نيازهاى اساسى مردم

 -1شركتهاى دانشبنيان

 -0تحرك بخشيدن به توليد ملى
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