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سرویس سیاسیـ 
رهبر معظم انقالب همواره خطوط روشــن و 
کارآمدی را در اختیار دولت قرار داده اند که اگر 
آنطور که بایسته و شایسته است، مورد اهتمام 
دولت قرار می گرفت و حاشیه نشــین یا گمشده 
سیاست های دولت نبود، نه تنها کشور با مشکالت 
و معضالت عدیده امروز مواجه نبود و فرصت های 
بسیاری از دست نمی رفت که پیشرفت و ترقی 
تثبیت شده  را در عرصه های مختلف شاهد بودیم.
سنجش عملکرد و راه طی شده در دولت های یازدهم 
و دوازدهم با معیار رهنمودها و مطالباتی که رهبر معظم 
انقالب در دیدارهای ساالنه با هیئت دولت در هفته دولت 
طی 7 ســال اخیر داشته اند، مایه ها و سبب های متقنی 

درباره مشکالت و معضالت کشور به دست  می دهد.
در همین راســتا، مطلوب به نظر می رسد که ابتدا 
به مرور بیانات و تأکیدات حکیم انقالب در مراسم های 
تنفیذ حکم رئیس جمهور در ســال های 92 و 96 که 
دو مقطع آغازین دولت های یازدهم و دوازدهم اســت، 
پرداخته و سپس مطالبات ایشان در سال های دیگر در 

دیدار با هیئت دولت را یادآوری کنیم.
مــرداد 92 رهبر معظم انقالب در مراســم تنفیذ 
حکم رئیس جمهور به نکاتی ریشه ای تصریح کردند که 
ناگفته پیداست اگر دولت از همان ابتدا به جای اعتماد 
به دشــمن و تعامل با او، با توجه به آن پیش می رفت، 
خسارات امروز را شاهد نبودیم؛ آن نکات؛ »دل نبستن 
به بیرون« و »اســتحکام ساخت درونی اقتدار ملی در 

برابر فشارها و تحریم دشمن« است.
بپردازید به استحکام 

ساخت درونی اقتدار ملی
ایشان فرمودند: »رئیس جمهور محترم اشاره کردند 
به تحریمها و فشــارهائی که دشمنان ملت ایران - که 
البته در رأس آنها آمریکا است -  بر کشور وارد می کنند. 
من می خواهم بگویم درست است که فشارهای دشمنان 
برای مردم مشکالتی را به وجود می آورد، اما تجربه های 
باارزشــی هم در اختیار مســئوالن و در اختیار مردم 
می گذارد. درس بزرگی که ما از این فشارهای اقتصادی 
دریافت کردیم، این اســت که هرچــه می توانیم، باید 
به اســتحکام ســاخت داخلی قدرت بپردازیم؛ هرچه 
می توانیم، در درون، خودمــان را مقتدر کنیم؛ دل به 
بیرون نبندیم. آنهائی کــه دل به بیرون ظرفیت ملت 
ایران می بندند، وقتی با یک چنین مشــکالتی مواجه 
شــوند، خلع سالح خواهند شد. ظرفیتهای ملت ایران 
خیلی زیاد اســت. ما باید بپردازیم به استحکام ساخت 
درونی اقتدار ملی؛ که آن روز به مسئوالن کشور عرض 
کردیم: در درجه  اول، مسائل اقتصادی و مسائل علمی 

است؛ که باید با جدیت دنبال شود.«
سه جهت گیری عمده کارآمد

 و راهگشا
مرداد 96 نیز حکیم انقالب در مراسم تنفیذ حکم 
حسن روحانی، رئیس جمهور سه جهت گیری عمده را به 
دولت توصیه فرمودند؛ آن سه جهت گیری عبارت بودند 
از: »پرداختن به مشــکالت مردم«، »تعامل گسترده  با 
دنیا« و »ظاهر شــدن با صالبــت و قدرت در برابر هر 

سلطه طلبی«
ایشان در این مراسم با اشاره به اینکه نظام جمهوری 
اسالمی و کشور عزیز ما یک نظام پرظرفّیت و پرامکان 
و پراستعداد است، تأکید کردند: »این استعدادها را باید 
دانه دانه شناخت و از آنها بهره برداری کرد. شما با تکیه  
بر هویّت انقالبی -این نکته بســیار مهّمی است- با کار 
جهادی، با حمایت مردمی، با انبوه سرمایه های ماّدی و 
معنوی که امروز در اختیار شما است، می توانید کشور 

را پیش ببرید.«
رهبــر انقالب تصریح کردنــد: »چهار دهه، تجربه  
فّعالّیت بین المللی به ما نشان می دهد که هزینه تسلیم 
در برابــر قدرت هــای زورگو بمراتب بیشــتر از هزینه  
ایســتادگی در مقابل آنها است؛ تسلیم شدن در مقابل 
زورگویی هــای قدرت های زورگو، ملّتها و کشــورها را 
بیچاره می کند؛ راه های پیشرفت آنها را به معنای واقعی 
کلمه مســدود می کند؛ آنها را از ارزش های انسانی دور 
می کند؛ هزینه های سنگینی دارد. ما به توفیق الهی و به 
حول وقّوه  الهی، با استکبار و با نظام سلطه از سر تسلیم 
وارد نشدیم، تسلیم نشدیم، با آنها بر سر خواسته های آنها 
سازش نکردیم، و امروز از دیروز تواناتر و قدرتمندتریم.«
می توان به این نکته اشاره داشت که رئیس جمهور 

از همــان ابتدا، دولت را در وزارت خارجه خالصه کرد 
و دستور کار آن هم پرونده هسته ای ایران قرار گرفت. 
روحانی حل همه مشکالت را به توافق هسته ای منوط 
کرد. وی سنگ بنای دولت را توافق با آمریکا و غرب به 
هر قیمت گذاشــت و با ادعای خزانه خالی، ایران را در 
مذاکــرات، در موضع انفعال قرار داد. از این رو، حریف 
پالس امتیازگیری حداکثری را دریافت کرد. 19 مهر 92 
وب سایت رادیو فرانسه نوشت؛ »ارزیابی غرب از دولت 
روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که 
خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می بیند. بر پایه این 
جمع بندی اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده را 
دشوارتر می کند و در همان حال قیمت فروش را کمتر 
خواهد کرد.« تیم مذاکره کننده ایران با اعتماد مطلق به 
دشمن پیش رفت و تعهدات هسته ای خود در برجام را 
پیش دستانه در برابر وعده های نسیه آمریکا و غرب اجرا 
کرد. تحریم ها با برجام نه تنها برداشته نشد که گسترش 
یافت و همزمان معطل ســاختن ظرفیت های داخلی 
پای وعده های پوچ آمریکا و غرب، فرصت های زیادی را 
سوزاند و مشکالت اقتصادی را که دولت می خواست با 
مذاکره و برجام آنها را حل کند، عمیق تر کرد. مقامات 
دولت به صورت مکرر، پیمان شکنی و بدعهدی حریف 
در اجرای تعهداتش را توجیه کردند که به گســتاخی 

بیشتر آنها منجر شد.
حقوق های نجومی، 1۸ میلیارد دالر از ذخایر ارزی 
را ظــرف 2 مــاه بر باد دادن و ایجــاد رانت 1۵۰ هزار 
میلیارد تومانی، عــدم هدایت نقدینگی به بخش های 
مولد اقتصاد، سقوط ارزش پول ملی، رها کردن ۵ ساله 
بخش مســکن و رشــد بیش از ۵۰۰ درصدی قیمت 
آن، رکود فراگیر، افزایش افسار گسیخته قیمت کاال و 
خدمات، معطل گذاشتن راه اندازی فرآیندهای مربوط 
به اخذ مالیات بر واحدهای مسکونی خالی، پیامدهای 
مدیریت غیر جهادی دولت و معطل گذاشــتن اقتصاد 
کشور پای وعده های پوچ غرب است. بدون برجام در روز 
1/۵ میلیون بشکه نفت به فروش می رفت اما با برجام 
به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسید و ظریف تصریح کرد که 

پیش از برجام بیشتر نفت می فروختیم.
در داخِل نقشه  طّراحی شده  دشمن

 قرار نگیریم و بازی نکنیم
در همین زمینه، نگاهی به بیانات و هشــدارهای 
رهبر انقالب در ششــم تیرمــاه 94 در دیدار با هیئت 
دولت که به مناسبت هفته دولت انجام شد، به جاست. 
ایشــان فرمودند: »یک نکته ای را من در این مســئله  
هسته ای و تمام شدن مسئله  هسته ای در ذهنم هست 
که جزو نگرانی های من اســت، جزو دغدغه های بنده 
اســت و آن این اســت که ما توّجه کنیم به هدفهایی 
که دشمنان صریح جمهوری اسالمی در ذهن خودشان 
دارنــد می پرورانند و کارهایی کــه می خواهند انجام 
بدهند... دســتگاه های مختلف، دستگاه های اقتصادی، 
دســتگاه های فرهنگی- توّجه داشته باشند که ما در 
داخِل نقشــه  طّراحی شده  دشمن قرار نگیریم و بازی 
نکنیم؛ که فالن تصمیمی که ما می گیریم، چه در زمینه 
سیاست، چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه تجارت، چه 
در زمینه  فرهنگ، کمک بکند به آن بسته تعیین شده  

دشمن که برای خودشان هست.«
دیدار سال 92 حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با 
هیئت دولت، واجد مفاهیم و رهنمودهای دیگری هم 
بود. حضرت آقا بیان داشــتند: »به حسب آنچه که در 
روزگار ما و با شرائط ما می توان دولت اسالمی نامید، یک 
شاخصهایی وجود دارد که من به بعضی از آن شاخص ها 

 اشاره می کنم.« رهبر انقالب به 7 شاخص اشاره فرمودند 
که عبارت بودند از: شــاخص اعتقــادی و اخالقی ]و 
تأکید بر لزوم اعتقاد، دلبســتگی و پایبندی به منابع 
اسالمی، مجموعه  بیانات امام راحل و پیش بردن برنامه 
بر اســاس آنها[، خدمت به خلق، سالمت اقتصادی و 
مبارزه با فساد، مسئله عدالت، قانون گرایی، حکمت و 
خردگرایی در کارها و تکیه به ظرفّیت درون زای کشور.

در اعتماد به وعده های الهی
 کوتاهی نکنیم

ایشان در این دیدار بیان داشتند: »یکی از چیزهایی 
که مــن بر روی آن تکیه می کنم در این زمینه اعتقاد 
و نگاه قلبی و گرایش قلبی، مســئله  اعتماد به خدای 
متعال اســت، اعتماد به وعده های الهی است؛ این از 
جمله  مطالبی اســت که بنده اصــرار دارم ما روی این 

کوتاهی نکنیم.«
رهبــر معظــم انقــالب در این دیــدار همچنین 
درباره شــاخص چهارم؛ »ســالمت اقتصادی و مبارزه 
با فســاد« تصریح کردند: »...شــما باید مراقب باشید، 
شــما باید چشم بصیِر بینای خودتان را بر سرتاسر این 
دستگاهی که زیر اشراف شما است و تحت مدیریّت شما 
است، آنچنان بگسترانید که نگذارید در یک گوشه ای 
ناسالمتِی اقتصادی به وجود بیاید و این وسوسه ها کارگر 
بشــود... بنده گاهی برای این دوستان و مدیرانی که با 
اینها می نشینیم صحبت می کنیم، مثال می زنم، می گویم 
مثل این نورافکن هایی که مالحظه کرده اید در بعضی از 
قلعه ها و مانند اینها یک نورافکنی دائم دارد همین طور 
دْور می زند، این نورافکِن نگاه شــما باید دائم دْور بزند؛ 
یعنی هیچ خأل ]برای[ نفوذ وجود نداشــته باشد؛ دائم 
باید نگاه کنیم، مراقبت بکنیم. واقعاً فساد مثل موریانه 
است؛ نگذارید که فساد و رشوه و پارتی بازی و اسراف و 
تجّمل و خرجهای زیادی و مانند اینها، در دستگاهتان 

نفوذ بکند.«
به جاســت این نکته را متذکر شد که تصمیم ارز 
42۰۰ تومانی دولــت روحانی در فروردین 97، توزیع 
ناشــیانه و بی منطق آن میان نااهالن و چوب حراج به 

ذخایر طال و دالر از سوی دولت لطمات جدی به اقتصاد 
کشور وارد کرد.

روزنامه دولتی ایران چهارشنبه 24 مرداد 97 طی 
یادداشــتی آورده بود: »اعالم نرخ 42۰۰ تومانی باعث 
هزاران میلیارد رانت شــد و این در عمل به دارندگان 
ایــن نقدینگی منتقــل گردید نه به اقشــار ضعیف و 

متوسط جامعه.«
روزنامه ســازندگی که فــردای اعالم تصمیم دالر 
جهانگیری، وی را در هیبت سوپرمن که در حال پایین 
آوردن دالر از آسمان است به تصویر کشید، در گزارشی 
با عنوان »پشــت پرده ایده ارز 42۰۰ تومانی« نوشته 
بود: »بر اساس آنچه تاکنون اعالم شده، نزدیک به 1۸ 
میلیارد دالر ارز 42۰۰ تومانی که دولت پرداخت کرده، 
به کشور بازنگشته است. یعنی با قیمت متوسط دالر 12 
هزار تومانی، نزدیک 216 هزار میلیارد تومان از منابع 
کشور سوخت شد. این عدد برابر با نیمی  از بودجه کل 
کشور است. حدود 72 برابر هزینه ای که ایران در جنگ 

تحمیلی پرداخت کرد.«
ورود مجاهدانه  در وسط میدان الزم است

رهبر انقالب 7 شهریور 97 در دیدار با رئیس جمهور 
و اعضــای هیئت دولــت در همین زمینــه فرمودند: 
»]درخصوص[ همین حوادثی هم که اخیراً پیش آمد، 
حاال آقای دکتر روحانی اشــاره کردنــد و بیان کردند 
توجیهاتی را که درست است توجیهات ایشان، منتها واقع 

قضّیه این است که در کنار این توجیهات، یک مقداری 
غفلــت و بی توّجهی مدیریّتی انجام گرفته. وقتی که ما 
می خواهیم ارز را به هر دلیلی وارد بازار کنیم -]چون[ 
این را الزم می دانیم، این را وسیله ای برای پایین آوردن 
قیمت ارز می دانیم- باید این کار را با چشــِم باز انجام 
بدهیم تا این جور نشود که در این شرایِط سخِت ما، چند 
میلیارد دالر بیفتد دست یک عّده معدودی که یا قاچاق 
کنند، یا ببرند در کردســتان عراق بفروشند، یا در بازار 
داخلی آن را نقد کنند، یا به عنوان گردشــگری بگیرند 
جور دیگر عمل کنند -که خب این را همه می دانند- و 
یا به عنوان آوردِن یک کاالیی ثبت سفارش کنند ]ولی[ 
یک کاالی دیگر را بیاورند؛ اینها خب چیزهایی اســت 
که مدیریّتها می توانند اینها را ]مراقبت[ کنند که این 
را من با آقای رئیس جمهور هم قباًل در میان گذاشتم. 
این جور هم نیســت که ما الزم باشد باالی سِر هر یک 
نفری یک پلیس بگذاریم که ببینیم چه کار می کند؛ نه، 
امروز خب شیوه هایی وجود دارد، روشهایی وجود دارد، 
روشهای پیشرفته ای وجود دارد؛ می شود اینها را کنترل 
کرد. باید کنترل کرد یعنی باید با چشــِم باز مراقبت 
کرد. این مدیریّت اقتصادی اســت. من به نظرم می آید 
شــما میتوانید این کار را بکنید، دولت ما می تواند این 
کار را بکند؛ این کاری نیست که جزو محاالت باشد یا 
جزو مشــکالت فوق العاده باشد؛ نه؛ اهتمام الزم است،  
ورود مجاهدانه  در وســط میدان الزم است و این کارها 

را می توانید انجام بدهید.«

سیاست های اقتصاد مقاومتی؛ 
یک بسته  کامل و منسجم

تأکید دیگر رهبر معظم انقالب بر مســئله اقتصاد 
مقاومتی بوده است؛ 4 شهریور 1۳94 ایشان فرمودند: 
»سیاستهای اقتصاد مقاومتی یک بسته کامل و منسجم 
اســت؛ این بسته هم تراوش  شده فکر شخصی نیست؛ 
این عقل جمعی است، یک جماعتی نشسته اند؛ دوستان 
اقتصــاددان حاضر در این مجلس هم بعضی هایشــان 
می دانند و مّطلعند. کار مفّصلی انجام گرفته روی این، 

بعد هم آمده اینجا، چّکش کاری شــده، روی آن بحث 
شده، فکر شده، مطالعه شده؛ بعد رفته مجمع تشخیص 
]مصلحت نظام[ و روی آن مطالعه شده؛ باالخره آمده 
و نتیجه شده این سیاستها. یعنی محصول یک فرآیند 
معقول و مدبّرانه ای است؛ لذاست که اقتصاد مقاومتی 
را همه تأیید کردند، یعنی من یک مورد سراغ ندارم که 
از اقتصاددان و از کسانی که با ما خوبند، کسانی که با 
ما بد هستند؛ که این اقتصاد مقاومتی، این سیاستها را 

تخطئه کرده باشند؛ نه، همه قبول کردند.«
ایشان افزودند: »خب، این یک بسته  منسجم است، 
باید مجموعاً انجام بگیرد؛ چه جوری می شــود مجموعاً 
انجام بگیرد؟ آن وقتی که یک به اصطالح برنامه اجرائی 
و عملّیاتــی منســجمی برای آن ارائه بشــود؛ که این 
چیــزی بود که مــن چند وقت پیش بــه آقای دکتر 
روحانی گفتم و بنا شد که ایشان بگویند دوستان تهّیه 
کنند ان شــاءاهلل این را بدهند، این الزم است؛ یعنی ما 
یک برنامه عملّیاتی الزم داریم؛ در این برنامه مشّخص 
بشود سهم دستگاه ها، فالن دستگاه این سهم او است 
از این بندهای سیاستها، بعد زمان گذاشته بشود؛ زمان 
خیلی مهم اســت، زمان بندی بشود، معلوم بشود که تا 
این زمان باید انجام بگیرد وااّل اگر زمان بندی نشــود؛ 
هیچ ضمانتی وجود ندارد که این در طول دولت شــما 
حّتی انجام بگیرد، شــما می خواهیــد این را عملّیاتی 

کنید، می خواهید اجرائی کنید، می خواهید از منافعش 
مردم استفاده کنند، پس زمان ]بگذارید[. اّوالً بایستی 
اقدامات عملِی الزم درخصوص هر بند مشّخص بشود، 
مجری هایش دستگاه هایی که متصّدیند معلوم بشوند، 
در هر بخشی زمان بندی الزم انجام بگیرد، امکانات الزم 
و چگونگی تأمین آن امکانات بایســتی روشــن بشود، 
باالخره این سیاستها یک تحّرک عملی و میدانی است؛ 
وقتی راهکار فراهم می کنید، در واقع یک تحّرک میدانی 
می خواهید به وجود بیاورید، این الزاماتی دارد. الزاماتش 
چیست؟ چه جوری می شود تأمین کرد؟ راه تأمین آن 
الزامات باید مشّخص بشود. آن وقت اگر این کارها شد، 
آن وقت شــما می توانید رصد کنید، می توانید پیگیری 
کنید، ببینید شد یا نشد، فالن دستگاه کار خودش را 

انجام داد یا نداد. کار پیش می رود.«
برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه 

باید براساس اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در ادامه تصریح 
کردند: »نکته  دّوم در مورد اقتصاد مقاومتی این است که 
همه  برنامه های اقتصادی دولت بایستی در این مجموعه 
اقتصاد مقاومتی و در این سیاست ها بگنجد؛ حّتی برنامه  
ششم و برنامه و بودجه های سالیانه، همه باید براساس 
این اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد؛ یعنی هیچ کدام از اینها 
در هیچ بخشی، غیرمنطبق با این سیاست ها نباشد؛ نه 
اینکه فقط مخالفت نداشته باشد بلکه کاماًل منطبق با 

این سیاست ها باشد.«

اقتصاد مقاومتی؛ پدافند و آفند
ایشان همچنین 7 شــهریور 1۳97 تأکید کردند: 
اقتصــاد  مقاومتی و سیاســت های  »بحث اقتصــاد 
مقاومتی که گفته شــد، اساس سیاست های ]اقتصاد[ 
مقاومتی، آن لُّبش عبارت است از تکیه بر تولید داخلی؛ 
اساِس آن، این است. سیاست های اقتصاد مقاومتی، هم 
به معنای سنگرســازی دفاعی در مقابل دشــمن است 
-یعنی واقعاً این سیاســت ها اگر به طور کامل و دقیق 
اجرا بشود، سنگرســازی می کند؛ سنگرسازی دفاعی 

اســت- هم توانمندســازی برای حرکت به جلو است؛ 
یعنی سیاست های اقتصاد مقاومتی هم جنبه  پدافندی 
دارد، هم جنبه  آفندی دارد، محورش هم تولید است.«

معیشت مردم را 
با تکیه بر تولید داخلی ترمیم کنید

ایشــان تصریح کردند: »یک مســئله هم مسئله 
 معیشــت مردم اســت که باز به همین تولید ارتباط 
پیدا می کند؛ یعنی یکی از بهترین راه ها برای اینکه ما 
بخواهیم معیشت مردم را ترمیم کنیم و اصالح کنیم -که 
االن مردم دچار مشکالت هستند در امر معیشت، بخش 
مهّمی از مردم دچار مشکالتند- واقعاً باید تکیه کنیم 
روی مسئله  تولید داخلی. خب، یک تالش همه جانبه ای 
باید بشود برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها یا زیِر 

ظرفّیت کار کردن کارخانه ها.«
رهبر معظم انقالب در این دیدار بر »باز کردن میدان 
برای فعالیت فعاالن ســالم اقتصادی و رفع موانع آنها« 
و »جلوگیری از فعالیت مضر اقتصادی و بســتن منافذ 

فساد« تأکید کردند.
ایشــان دوم شهریور امسال نیز خاطرنشان کردند: 
»چندی پیش، پیشنهادی برای تشکیل کارگروهی از 
جانب رؤسای سه قوه جهت شناسایی و برطرف کردن 
موانع تولید مطرح کردم و با استقبال سه قوه هم مواجه 
شــد که باید هرچه زودتر تشکیل شود و کار خود را با 

جدیت آغاز کند.«

پیشران های اقتصادی را
به حرکت درآورید

رهبر معظــم انقالب در دیدار ســال 9۸ خود به 
مناســبت هفته دولت با هیئت دولــت بر تکیه روی 
پیشــران های اقتصادی تأکید کردنــد و فرمودند: »در 
محیط اقتصادی کشور، بعضی از عوامل اقتصادی حکم 
پیشران را دارند که اگر آنها به حرکت بیفتند، کّل این 
مجموعه  کار اقتصادی به حرکت می افتد؛ مثاًل یکی اش 
مسئله مسکن است -اگر چنانچه حوزه مسکن به حرکت 
در بیاید و بــه کار بیفتد، این خودش بخش مهّمی از 
بخش های اقتصادی کشور را به حرکت در می آورد- یکی 
مسئله کشاورزی است، یکی مسئله  حوزه  خودرو است، 
یکی مســئله  شرکتهای دانش بنیان است، یکی مسئله  
لوازم خانگی است؛ اینها مسائلی است که در هر کشور 
حکم پیشران را دارند؛ روی اینها تکیه بشود؛ بخش های 
مختلفی که مسئول این بخش ها هستند هر چه ممکن 
است در این زمینه ها تالش کنند، کار کنند، این پیشرانها 
اگر به کار بیفتد، حرکت عمومی اقتصاد بکلّی متفاوت 

خواهد شد.«
گفتنی است، یکی از خطاهای راهبردی دولت طی 
ســال های اخیر بزرگ نمایی تحریم بوده است. این در 
حالی است که دولت می توانست با عمل به سیاست های 
اقتصاد مقاومتی ســنگ تحریم را خرد کند. در شرایط 
تحریم، با روحیه و مدیریت انقالبی و جهادی توانستیم 
به درخواست تأمین بنزین از سوی دولت انقالبی ونزوئال 

پاسخ دهیم و تحریم های آمریکا را تحقیر کنیم.
مقاومت برخالف اعتماد به دشــمن و تعامل با 
او، ســبب آثار و برکات ماندگار است. به یک نمونه 
توجــه کنید؛ جوانان مومن و انقالبی به همراه دیگر 
مجاهدان صــادق جبهه مقاومت، داعش را در عراق 
و ســوریه به زانو درآوردنــد. در نتیجه فضایی مهیا 
شــد تا روحانی اسفند 97 با سفر به عراق، ۵ سند و 
توافقنامه همکاری امضا و بر گسترش روابط با عراق 
تا 2۰ میلیارد دالر تاکید کند. پیامد اعتماد به دشمن 

و تعامل با او فجایع اقتصادی بود اما الگوی مقاومت 
کارآمدی خود را نشان داد.

تولیدکننده را 
به چشم یک رزمنده نگاه کنید

ایشــان در این دیدار همچنین با اشــاره به اینکه 
نگاه مان به تولیدکننده، نگاه مناسب و درستی نیست، 
افزودنــد: »من عرض می کنم نــگاه مجموعه دولت و 
مسئولین کشور به آن فرد تولیدکننده، باید نگاه به یک 
رزمنده باشد؛ مگر نمی گویید »جنگ اقتصادی«، رزمنده  
این جنگ اقتصادی کیست؟ آن کسی که اقتصاد داخلی 
را تقویــت می کند؛ اقتصــاد داخلی هم عمدتاً با تولید 
تقویت می شــود؛ پس این تولیدکننده را شما به چشم 
یک رزمنده نگاه کنید... من بارها در همین جلسه ای که 
با دوستان شما داشته ایم -چه جلسه  دولت، چه جلسه 
اقتصادی که خیلی از آقایان حضور داشتید- بارها این 
را گفته ام؛ یک تولیدکننده برای اینکه یک کاری را انجام 
بدهد و شروع کند، از هفت خوان باید عبور بکند؛ حاال 
من می گویم هفت خوان، در واقع گاهی از هفتاد خوان 
باید عبور بکند؛ قوانین، مقّررات، این دســتگاه می آید 
یک چیزی می گوید، آن دســتگاه می آید یک چیزی 
می خواهد، آن دستگاه می آید یک مجّوزی ]می خواهد[؛ 

چه لزومی دارد؟ اینها را جّدی باید وارد شد.«
رهبر معظم انقالب در این دیدار تصریح کردند: »از 

فروع و از حواشی، بجد پرهیز کنید.«

نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنید
حضرت آقا ســوم شــهریور 1۳9۵ نیــز در دیدار 
رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت بر ضرورت »هدایت 
تسهیالت بانکی به سوی تولید« تأکید کردند و فرمودند: 
»من آن روز به آقای وزیر محترم اقتصاد ]طّیب نیا، وزیر 
وقت اقتصاد[ و آقای ســیف]رئیس وقت بانک مرکزی[ 
گفتم شما هر چه علم دارید و هر چه درس خوانده اید، 
امروز آن را بــه کار بیندازید برای اینکه این نقدینگی 
عظیِم سنگین را هدایت کنید به سمت تولید، یعنی همه  
هنرتان این باشد؛ این کار اگر انجام بگیرد -که به نظر 
من کاری است ممکن؛ یعنی برای آقایانی که در رأس 

کار هستند، کاری است ممکن- مهم است.«
رهبر معظم انقالب دوم شهریور امسال نیز در همین 
دیدار با اشــاره به اهمیت موضوع »هدایت نقدینگی به 
سمت تولید« گفتند: »در سال 97 و در دیدار با هیئت 
دولت پیشنهاد تشکیل یک هیئت متخصص شبانه روزی 
برای یافتن روشــهای هدایت نقدینگی به سمت تولید 
مطرح شد که اگر این هیئت تشکیل نشده است، باید 

هرچه زودتر شکل بگیرد.«
ایشان همچنین سوم شهریور 1۳9۵ در دیدار 
رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت فرمودند: »من 
شنیدم حّتی در برخی از موارد و برخی از بخشهای 
دولتــی -که حاال این را جناب آقای رئیس جمهور 
اگر ان شــاءاهلل دنبال بکنند خوب است- که برخی 
از ایــن به قول آقایان پروژه ها را از خارجی ها قبول 
می کنند و امکانات هم بــه آنها می دهند، ]اّما[ به 
این شرکت دانش بنیان داخلی که می تواند این کار 
را انجام بدهد، نمی دهند!... ان شــاءاهلل خالف واقع 
باشد... اینها را باید به نظر من تعقیب کرد و دنبال 

کرد و مهم است.«
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای چهارم شــهریور 
1۳94نیــز در دیدار با رئیس جمهور فرمودند: »یکی از 
بهترین راه های اشتغال، همین پارک های علم و فّناوری 
و همین وارد کردن دانشــجویان به فّناوری های قابل 

تبدیل به ثروت است.«

هرجا هستید بر مسئله جنبش نرم افزاری
 و شتاب رشد علم تکیه کنید

رهبر انقالب ســوم شــهریور 1۳9۵ هم فرمودند: 
»هرجا هســتید، هرجور، با هر مجموعه  دانشگاهی  که 
روبه رو می شــوید، روی مســئله  گفتمان تولید علم و 
پیشرفت علمی و همین جنبش نرم افزاری و شتاب رشد، 
تکیه کنید؛ جوری بشود که هر استادی، هر دانشجویی، 
هر پژوهشگری احساس بکند که این وظیفه او است که 

این کار را بایستی انجام بدهد.«
چرا اصاًل نفت را خام صادر می کنیم؟

در نگاه حکیمانه رهبر انقالب، خام فروشی نفت یک 
بالی بزرگ برای کشور است. 7شهریور 97، رهبر انقالب 
در دیــدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در این 
زمینه فرمودند: »یکی از مشکالت ما، مسئله  بد استفاده 
کردن است. حاال آقای دکتر روحانی اشاره کردند که ما 
ممکن اســت از واردات بنزین بی نیاز بشویم؛ خب این 
خبر خوبی است، لکن اصل اینکه »ما که خودمان یکی 
از تولیدکنندگان بزرگ نفت دنیا هستیم، بنزین را وارد 
می کنیم«، این بسیار خبر بدی است؛ چرا این کار اتّفاق 
می افتــد؟ ما چرا اصاًل نفت را خام صادر می کنیم؟ گاز 
را چرا تبدیل به محصول و ال اِن جی نمی کنیم؟ نفت را 
چرا تبدیل به بنزین نمی کنیم که صادر کنیم؟ این یک 
سؤالی است؛ این بد استفاده کردن است. بنده از سالها 
پیش -از شاید پانزده شانزده سال پیش- در دولت های 
قبل، مکّرر بر روی مســئله پاالیشــگاه های داخلی و 
توسعه  پاالیشــگاه ها و تولید محصوالت گوناگوِن نفت 

تکیه کرده ام.«
ایشان همچنین چهارم شهریور 1۳94 نیز در دیدار 
رئیس جمهور و اعضای هیئــت دولت با بیان اینکه ما 
معدن را باید جایگزین نفت کنیم، فرمودند: »آن وقت 
]در مورد[ معادن هم بایســتی از خام فروشــی معادن 

بشّدت پرهیز کنیم.«
رهبر انقالب اسالمی در دیدار یکشنبه دوم شهریور 
99 خود با هیئت دولت نیز به موضوع »خام فروشــی 
و صادرات فلــه ای مواد خام« اشــاره کردند و گفتند: 
»خام فروشی در ســنگ های معدنی قیمتی و فرآوری 
آنهــا در خارج و بازگرداندن به کشــور با چندین برابر 
قیمت، فروش خاک جزیره  هرمز، فرآوری نشدن زعفران 
جنوب خراسان و خرمای مناطق گرمسیری، از جمله 
مواردی اســت که نشان می دهد باید در این زمینه کار 

جدی صورت گیرد.«
اهتمام الزم به شبکه ملی اطالعات نمی شود

تکمیل شــبکه ملی اطالعات یکی از ضرورت های 
بالتردید امروز کشور است. ایشان در دیدار امسال خود 
با هیئت دولت که روز یکشــنبه دوم شهریورماه انجام 
شــد، موضوع فضای مجازی را بســیار مهم خواندند و 
گفتند: »ما هم اهمیت فضای مجازی را و اینکه بخشی 
از زندگی مردم شــده است، قبول داریم اما بحث ما در 
مورد فضای مجازی این اســت که این عرصه از خارج 
مدیریت و هدایت می شــود و مــا نمی توانیم مردم را 

بی پناه رها کنیم.«
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با تأکید بر اینکه 
عوامل مسلط بین المللی در فضای مجازی به شدت فعال 
هستند، افزودند: »تأکید مکرر بر شبکه  ملی اطالعات 
و تشکیل شــورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و 
شرکت رؤسای سه قوه در آن، به همین علت است اما 
متأســفانه اهتمام الزم به این موضوع نمی شود. ایشان 
گفتند: »شبکه  ملی اطالعات اجزایی دارد که این اجزا 

از زمان بندی ها عقب هستند.«
اقتصاد کشور به هیچ وجه نباید

 به تحوالت خارجی پیوند بخورد
رهبر معظم انقالب در این دیدار مسئله دیگری را 
که در این سال ها بارها بر آن تأکید کرده بودند را بیان 
داشتند؛ »اقتصاد کشــور به هیچ وجه نباید به تحوالت 
خارجی پیوند بخورد، زیــرا این یک خطای راهبردی 
است. ایشان تأکید کردند: نباید برنامه ریزی اقتصادی 
برای کشــور، معطل لغو تحریم ها یــا نتیجه انتخابات 
فالن کشور شود. باید بنا را بر این گذاشت که تحریم ها 
به عنوان مثال تا ده سال دیگر ادامه دارد؛ بنابراین باید 

بر ظرفیت ها و امکانات داخلی تمرکز کرد.
»جلوگیــری از واردات لوکــس«، »جلوگیری از 
قاچــاق«، »رفع پیچ وخم های عجیــب اداری در دادن 
مجوز تولید«، »تقویت ارزش پول ملی«، »لزوم تشویق 
سرمایه گذاران بخش خصوصی« از دیگر تأکیدات رهبر 

معظم انقالب در دیدار امسال با رئیس جمهور و هیئت 
دولت در هفته دولت بود.

رهاسازی فرهنگ اصاًل جایز نیست
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 4 شهریور 1۳96 
در دیدار با رئیس جمهــور و اعضای هیئت دولت به 
مســئله فرهنگ اشاره و تصریح کردند: »مسئله دیگر 
مسئله  فرهنگ است. خب دوستانی که اینجا تشریف 
دارید و بخصوص مســئولین فرهنگی کشور و خود 
آقــای رئیس جمهور محترم، حساســّیت این حقیر 
را نسبت به مســئله فرهنگ می دانند. گاهی اوقات 
مشــکالت فرهنگی موجب شده که من شب خوابم 
نبرده؛ به خاطر مسائل فرهنگی؛ یعنی اهّمّیت مسائل 
فرهنگی این جور اســت. دو کار اساسی و اصلی است 
که باید انجام بگیرد؛ یکی تولیدات فرهنگی سالم در 
زمینه های مختلف و یکی جلوگیری از تولیدهای مضر 
و به اصطالح متاع و کاالی مضّر فرهنگی؛ به نظر من 
این جزو کارهای اساسی است. در همه  دنیا مراقبت از 
محصوالت فرهنگی و کتاب و مانند اینها وجود دارد؛ 
کجای دنیا اســت که وجود نداشته باشد؟ ... خوراک 
فرهنگی سالم و جلوگیری از خوراک فرهنگی ناسالم 

و مضر، اساس کار است.«
ایشان تأکید کردند: »رهاسازی فرهنگ اصاًل جایز 
نیســت. مدیریّت فرهنگ یک کار بسیار الزم است؛ و 
مدیریّت هم باید بر مبنای شــعارهای انقالب و مبانی 
انقالب باشد؛ یعنی مراقبت بشود؛ آنچه اصل است، این 
است که مبانی انقالب و مبانی استقالل کشور و مبانی 

امام و مانند اینها باید محفوظ باشد.«
با اوصاف فوق، واضح است که رهبر معظم انقالب 
همواره خطوط روشن و کارآمدی را در اختیار دولت قرار 
داده اند که اگر آنطور که بایسته و شایسته است، مورد 
اهتمام دولت قرار می گرفت و حاشیه نشین یا گمشده 
سیاســت های دولت نبود، نه تنها کشور با مشکالت و 
معضالت عدیده امروز مواجه نبود و فرصت های بسیاری 
از دست نمی رفت که پیشرفت و ترقی تثبیت شده  را در 

عرصه های مختلف شاهد بودیم.

بایدهای هفت ساله ای که 
دولت مخاطب آنها بود

مروری بر مطالبات رهبری 
در جلسات با دولت

انقالب همواره خطوط  رهبر معظم 
اختیار  در  را  کارآمدی  و  روشــن 
دولت قرار داده اند که اگر آن طور که 
بایسته و شایسته است، مورد اهتمام 
دولت قرار می گرفت و حاشیه نشین 
یا گمشــده سیاســت های دولت 
نبود، نه تنها کشــور با مشکالت 
مواجه  امــروز  و معضالت عدیده 
نبــود و فرصت های بســیاری از 
و  پیشرفت  که  نمی رفت  دســت 
ترقی تثبیت شده  را در عرصه های 

مختلف شاهد بودیم.

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای: »چهار دهه، تجربه فّعالّیت بین المللی به ما نشــان می دهد که هزینه  تســلیم در برابر 
قدرت های زورگو به مراتب بیشتر از هزینه  ایستادگی در مقابل آنها است؛ تسلیم شدن در مقابل زورگویی های قدرت های 
زورگو، مّلت ها و کشورها را بیچاره می کند؛ راه های پیشرفت آنها را به معنای واقعی کلمه مسدود می کند؛ آنها را از ارزش های 
انسانی دور می کند؛ هزینه های سنگینی دارد. ما به توفیق الهی و به حول وقّوه  الهی، با استکبار و با نظام سلطه از سر تسلیم 

وارد نشدیم، تسلیم نشدیم، با آنها بر سر خواسته های آنها سازش نکردیم، و امروز از دیروز تواناتر و قدرتمندتریم.«

رهبر معظم انقالب: »رهاســازی فرهنگ اصالً جایز نیست. مدیریّت 
فرهنگ یک کار بسیار الزم است؛ و مدیریّت هم باید بر مبنای شعارهای 
انقالب و مبانی انقالب باشد؛ یعنی مراقبت بشود؛ آنچه اصل است، این 
است که مبانی انقالب و مبانی استقالل کشور و مبانی امام و مانند اینها 

باید محفوظ باشد.«

مرداد 92 رهبر معظم انقالب در مراســم تنفیذ حکم رئیس جمهور به نکاتی 
ریشه ای تصریح کردند که ناگفته پیداست اگر دولت از همان ابتدا به جای اعتماد 
به دشــمن و تعامل با او، با توجه به آن پیش می رفت، خسارات امروز را شاهد 
نبودیم؛ آن نکات؛ »دل نبستن به بیرون« و »استحکام ساخت درونی اقتدار ملی 

در برابر فشارها و تحریم دشمن« است.


