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ما در سلسله  ی دولتهائی كه پشت رس هم می آیند، بايد رو به پیرشفت باشیم، رو به 

تعالی و تكامل باشیم، تدریجاً بهرتینهای خودمان را بفرستیم؛ هر كسی می آید، پایبند 

به انقالب، پایبند به ارزشها، پایبند به منافع ملی، پایبند به نظام اسالمی، پایبند به عقل 

جمعی، پایبند به تدبیر باشد. اینجوری باید این كشور را اداره كرد. 
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بیانات در حرم مطهر رضوی 92/1/1

 بیانات در دیدار اعضای هیئت دولت 72/6/3

این را همه بدانند كه آنچه ما برای رئیس جمهور آینده نیاز 

داریم، عبارت است از امتیازاتی كه امروز وجود دارد، منهای 

ضعفهائی كه وجود دارد. این را همه توجه كنند؛ رئیس جمهوِر 

هر دوره ای باید امتیازات كسبی و ممكن  الحصول رئیس جمهور 

قبلی را داشته باشد، ضعفهای او را نداشته باشد. هر كسی 

باالخره نقاط قّوتی دارد و نقاط ضعفی دارد. رؤسای جمهور 

ـ نقاط قّوتی  ـ چه رئیس جمهور امروز، چه رئیس جمهور فرداـ  ـ

دارند و نقاط ضعفی هم دارند. همه ی ما همین جوریم؛ 

نقاط قّوتی داریم، نقاط ضعفی داریم. آن چیزهائی كه امروز 

برای دولت و برای رئیس جمهور نقاط قّوت محسوب میشود، 

اینها باید در رئیس جمهور بعدی وجود داشته  باشد، اینها را 

باید در خود تأمین كند؛ آن چیزهائی كه امروز نقاط ضعف 

ـ كه ممكن است شام بگوئید، من بگویم،  شناخته میشودـ 

ـ این نقاط ضعف را باید از خود دور كند.  دیگری بگویدـ 
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اقتصاد ما دچار اين اشكال است كه وابسته ی به 

نفت است. ما بايد اقتصاد خودمان را از نفت 

جدا كنيم؛ دولت های ما در برنامه های اساسِی 

خودشان اين را بگنجانند. من هفده هجده سال 

قبل به دولتی كه در آن زمان رس كار بود و به 

مسئوالن گفتم كاری كنيد كه ما هر وقت اراده 

كرديم، بتوانيم دِر چاههای نفت را ببنديم. آقاياِن 

به قول خودشان »تكنوكرات« لبخند انكار زدند كه 

مگر ميشود؟! بله، ميشود. 
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وزارتخانه،  در محيط  كه  است  اين  عرض من 

كلمه  كه  معنايى  باِر  با هامن  كنيد.  غالب  را  الّلهى  آن جّو حزب 

»حزب الّلهى« دارد. بايد آدمهاى متديّن بر رسنوشت تشكيالت 

حاكم باشند... آنهايى كه تعيني كننده اند، راه را مشّخص 

مى كنند و بخصوص، در سطوح باالى مديريّت و نيز 

كارشناسيهايى كه خط دهنده هستند، بايد افرادى 

باشند با روحيه انقالىب و اسالمى عميق. اين، 

آن اساس كار است كه اگر شد، به اعتقاد 

بنده متام هدفهايى كه شام براى خودتان 

برنامه هايتان  در  و  كرده ايد  مشّخص 

بياناتتان  و  سخرنانيها  در  و  آورده ايد 

اظهار كرده ايد، تحّقق مى پذيرد .

رهنمود



 گروه فرهنگی یاران خمینی ره

   ایام، ایام خاصی است؛ ایامی که عنقریب همه چیز رنگ و بوی دیگری می گیرد. بعضی رنگ نفاق 
می گیرند و بعضی دیگر از روی احساس وظیفه وارد میدان علمداری لشگر امام زمان)عج( می شوند؛ 
بعضی به خاطر دنیای دیگران آخرت خود را چه ارزان می فروشند. بعضی دم از حقوق احقاق نشده 
ی امت روح اهلل می زنند؛ در حالی که خیال می کنند مردم سابقه ایشان در حقوق فروشی ملت به 

اجانب را فراموش کرده اند. بعضی برای آمدن به  مشورت با مادرشان متوسل می شوند و بعضی ...
   خدا رحمتت کند امام! که گفتی جمهوری اسالمی و نه چیز دیگر. جمهوریت ، همان صفتی که 
علی رغم گذشت سی سال از گردن نهادن به آن، متاسفانه هنوز هم گاهی با ترس به آن می نگریم. 
ترسی که برخی تاریک فکران به ذهن مردم رسوخ داده اند. همان تاریک فکرانی که هر جا حرف 
از حضور گسترده ی مردم بوده است به ایشان خیانت کرده و سال 88 برای مهار جمهوریت به نفع 
اقلیت، اوج رسوایی خود را در توهین به اکثریت، تنفر از رای مردم و کمک خواستن از قدرت های 

خارجی نشان دادند. 
   در این ایام هم مثل همیشه گوش امت روح اهلل به دهان نایب امامش بوده؛ که با بیان شاخص های 
اصلی رئیس جمهور، باز هم پای کار همیشگِی انقالب یعنی جمهوریت را به رخ دشمنان می کشاند. 
اما این بار امام خامنه ای)مدظله( در بیانات روز اول فروردین، »دارا بودن امتیازاتی که امروز وجود دارد، 

منهای ضعف ها« را شاخص اختصاصی رئیس جمهور منتخب بعدی دانستند.
   هر چند نقاط قوت و ضعفی که امروز وجود دارد، ما حصل تالش و یا کم کاری تمام دولت های 
گذشته و سیر تدریجی انقالب اسالمی می باشد؛ اما تاکید ایشان بر این که »رئیس جمهور هر دوره ای 
باید امتیازات کسبی و ممکن  الحصول رئیس جمهور قبلی را داشته باشد، ضعفهای او را نداشته باشد.«  
برای تحلیل، کار را کمی آسان تر و جهت گیری را مشخص تر می کند. چرا که واجدین شرایط رای 
دادن در هر برهه، عمدتا به جریان شناسی ادوار اسبق بر خالف دوران کنونی واقف نبوده و برنامه های 

وی را از نزدیک لمس نکرده اند.
   پس در یک جمله، رئیس جمهور آینده باید امتیازات دولت و رئیس جمهور فعلی را دارا و نقاط ضعف 
او را نداشته باشد. به عبارت بهتر مجموعه ی نقاط قوت این دولت را می توان دولت معیار دانست؛ 
دولتی که تمام رئیس جمهورهای آینده باید خود را با شاخص های مثبت آن تطبیق دهند. برای تبیین 
این رهنمود، ابتدا باید این نقاط قوت و ضعف از نگاه خود ایشان شناخته شود و در مرحله ی بعد با توجه 
به این شاخص، کاندیداهای احتمالی را ارزیابی نمود. سخنان ایشان طی 8 سال گذشته در مورد دولت 
حاکی از آن است که از سال 85سیر تعاریف ایشان از رویکرد انقالبی و آرمان خواهانه دولت - البته با 
ضریب بسیار بیشتری نسبت به دولتهای گذشته- شروع شده و در انتها این روند به کندی گراییده و 
حتی در مواردی، تاکید ایشان بر حفظ اتحاد و پای بندی به قانون بسیار پر رنگ تر به چشم میخورد. 

از همین جا برداشت می گردد که رویکرد کلی دولت صحیح و مورد تایید ایشان بوده است و از هیچ 
کاندیدایی پذیرفته نیست که بخواهد سکان این کشتی را صدوهشتاد درجه چرخانده و به رویکرد قبل 

از سال 84 بازگشت کند. 
   اگر چه گروه ها و دستجات سیاسی، خود را برای تاثیرگذاری بر این رخداد بزرگ آماده می کنند 
اما رقابت کلی در این انتخابات ذیل دو گفتمان پیشرفت و ارتجاع تعریف می شود. گفتمان ارتجاع را 
کسانی راهبری می کنند که این روزها صراحتا از اشتباه بودن مسیر عزت مندی که انقالب اسالمی 
در این سال ها طی نموده، سخن می رانند و تنها راه برون رفت از مشکالت پیش رو را اعتراف ملت به 
خطا بودن این راه و بازگشت به روش های پیش از 8 سال گذشته می دانند. در مقابل گفتمان پیشرفت 
را نیز خود رهبر معظم انقالب)مدظله( راهبری می کنند که با توجه به دستاوردهای بزرگ ملت ایران 
پس از 3تیر84 خواستار رفع نواقص، تکمیل و ادامه حرکت رو به جلوی ملت در این مسیر بوده و حتی 

ایستایی در این حرکت را پرتاب شدن به عقب می دانند.
   برای ورود به شاخص گزینی از بیانات رهبر معظم نیز باید دانست که منویات ایشان در سخنانشان 
تجلی می یابد و این طور نیست که نظرات مهم خود را در گوش عده ای بگویند که همیشه خود را 
بصیرتر از مردم دانسته و تحلیل هایی مبتنی بر این کدها ارائه می دهند. سیستم کد آوردی از نظرات 
پنهان رهبری همواره مورد تقبیح امت بصیر و خود ایشان بوده و هست؛ و بارها نیز اشتباهات این 
سیستم و اختالف آن با نظر امام و مردم اثبات شده است؛ که نمونه واضح آن را در انتخابات سال84 

شاهد بودیم.
   اما در این مجال هدف اصلی ارائه ی شاخص های مورد نظر دولت معیار بوده و نه تحلیل عملکرد 
دولت نهم و دهم! که خود فرصتی جداگانه می طلبد. لذا باید ابتدا به شاخص های مهم و مثبت پرداخته 

شود که برخی از آن ها به شرح زیر می باشند:
1. شاخص عدالت طلبی

عدالت محوری، ایجاد موج ضد ارزش کردن اشرافی گری، کم کردن فاصله با طبقه ضعیف، اجتناب 
از ریخت و پاش و اسراف، مبارزه با مفاسد، جلوگیری از ویژه خواری، جلوگیری از تعدی و تجاوز به 
حقوق مظلومان، اهتمام به سفرهای استانی، رسیدگی به مناطق محروم و مناطق دور دست، ساده 
زیستی، طرح تحول اقتصادی و هدف مندی یارانه ها، صندوق مهر امام رضا)ع(، عدالت در ارائه 

تسهیالت بانکی، سهام عدالت.
2. شاخص کار و تالش مخلصانه

کمر بسته به خدمت، وسط میدان و صحنه، به میدان آوردن تمام توان خود، تصمیم قاطع بر خدمت 
خستگی ناپذیر به مردم، کارکردن با همه وجود، حرکت به سمت کارهای الزم برای کشور با شتاب و 

با حرکت سریع و بدون از دست دادن فرصت.
3. شاخص ایستادگی قاطع در مقابل طمع ورزی و سلطه بیگانگان و دفاع از حقوق ملی

 استحکام و متانت و قوت بیان و قوت مواضع در تریبون های جهانی، زبان طلبکاری، عزت و اقتدار 
معنوی و ملی در سیاست خارجی، دفاع از حقوق ملی، روحیه ی تهاجم در مقابله با زورگویان بین 

المللی، استکبار ستیزی، اعاده ی عزت ملی، عدم انفعال در مقابل زیاده خواهی استکبار.
4. شاخص اصولگرایی

ایمان و اتکاء به خدا، پابندی به دلبستگی های امام، متکی به اصول و اداره با مدیریت تفکر اصولی 
اسالم )اصولگرا(، پایبندی به ارزش های اسالم و انقالب، پررنگ کردن هدف های بلند انقالب.

اواخـر فروردیـن ۷۲ بـود؛ پیکـرش بـر دوش مـردم در مقابـل حـوزه ی هنـری تشـییع می شـد. .. خـودرو 
حامـل رهبـر انقـاب در خیابـان سـمیه ایسـتاد.  علی رغـم مسـائل امنیتی، آقـا بـرای ادای احترام به شـهید 
از ماشـین پیـاده شـدند،  کنـار پیکـر سـرباز خودشـان ایسـتادند و زیـر لـب زمزمـه کردنـد: »إنـا هلل و إنـا إلیـه 
راجعـون«. بعـد در جسـتجوی خانـواده شـهید، نگاهـی بـه اطـراف  انداختنـد امـا به خاطـر ازدحـام مـردم 
نتوانسـتند از نزدیـک خانـواده  را ببیننـد. پـس از پایان مراسـم آقا گفتنـد: »از طرف بنده به خانواده ی شـهید 
تسـلیت بگوییـد؛ گرچـه مـن خـودم هـم در ایـن مصیبـت داغـدار هسـتم«. بعـد آرام و بی صـدا در حالـی کـه 
چشـم بـه تابوتـش دوختـه بودند، بـه راه افتادند. خیابان سـمیه هنـوز صدای گام هـای آهسـته ی رهبر را به 

دنبال پیکر سربازش در ذهن دارد… 
    چنـدی بعـد، آقـا در صفحـه ی اول قرآنـی کـه آن را بـه خانـواده ی شـهید هدیـه کردنـد، ایـن عبـارت را بـه 
دسـت خط خود نوشـتند: “به یاد شـهید عزیز، سـید شـهیدان اهـل قلم، آقای سـیدمرتضی آوینـی که یادش 

غالبـاً با من اسـت…” 

یادش غالبا با من است ...

رییس جمهور آینده 
چگـونه باید بـاشـد؟
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مق
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ادامه در صفحه آخر...
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   تکنوکراسـی را در لغـت فـن سـاالری معنـا کـرده انـد کـه عبـارت اسـت از یـک سـری نهضـت 
فکـری در آمریـکا و سـپس فرانسـه در مقطعـی از دوران. شـالوده ایـن تفکـر را میتـوان در هدف قرار 
دادن تکنولـوژی و پیشـرفت آن بـه جـای دیگـر اهـداف) ارزش هـای الهی و انسـانی مثـل عدالت و 
خداجویـی( خالصـه کـرد تکنوکرات هـا کسـاني هسـتند کـه فـّن و تکنولـوژي را برتـر از هـر چیزي 
حّتـي مذهـب مي داننـد و فّن سـاالري را برتـر از هر اصلی مي شـمارند و معتقدند صنعـت و تکنولوژي 
باالتـر و مهمتـر از هـر اصلـي اسـت و فّن سـاالران مسـتحق حکومتنـد.  مثالـی جزیی به فهـم بهتر 
موضـوع کمـک مـی کند :سـوال یـک تکنوکـرات از طـراح یک کارخانـه میـزان کمک آن بـه تولید 
کشـور اسـت بـی آنکـه توجه داشـته باشـد این کارخانـه چه اثراتـی بر شهرنشـینی ، فاصلـه طبقاتی ، 

آلودگـی هـوا ، مصرف گرایـی و... دارد. 
   مهمتریـن تجلـی ایـن طـرز تفکر در سـطوح بـاال ، انتخـاب همکاران توسـط فرد تکنوکرات اسـت 
او در انتخـاب مشـاوران و معاونـان خـود بـه میـزان تخصـص آنهـا توجـه دارد و از کنار تعهـد آنها به 

میگذرد. ارزشـی  مسائل 
   نهایـت ایـن تفکـر بـه ایـن مـی انجامـد کـه بـا پیشـرفت دانـش و فـّن، عقائـد سیاسـي و مذهبی 
اشـخاص در پشـت علـم و تخّصـص آنهـا نادیـده گرفتـه مـی شـود و در پایـان ماننـد بسـیاري از 
کشـورهاي پیشـرفته بـدون توجـه به عقائـد سیاسـي و خصوصیات طبقاتـي ، متخصصان بـی تعهد ، 
حّسـاس ترین و مهمتریـن کارهـا را بـه دسـت خود مـی گیرنـد.  و در نتیجه کشورشـان را بدون توجه 
بـه ارزش هـای فطـری خداجویـی ، عدالت خواهـی ، ساده زیسـتی ، مبـارزه بـا اسـراف ، طرفـداری از 

قناعـت بـه یـک جامعـه مصرف گـرا، تجمـل  طلـب و ثـروت   انـدوز تبدیل کـرده اند
   تفکـر ملـت مـا کـه مطابـق بـا اندیشـه توحیدیسـت طبعـا اجـازه نمي دهـد تکنولـوژي و صنعت بر 
رأس همـه امـور باشـد بلکـه خـدا را باالترین پیـش فرض خود مـی داند، ضمـن اینکـه تکنولوژي را 
در ضمـن آن و از لـوازم تحقـق آن مي شـمارد و بـه آن بـی اعتنـا نیسـت. بـه عبـارت دیگـر، در یک 
نظـام دینـي افـرادي کـه مسـئولیت هـا را برعهـده مي گیرنـد بایـد هـم داراي »تعهد« و هـم دارای 
»تخصـص« باشـند و فقـدان هـر یـک از ایـن مولفـه هـا بـراي یک مقـام مسـئول؛ به مثابـه نقصي 

بـزرگ محسـوب مي شـود.
   رهبـر انقـالب مسـئولین دوران سـازندگی را اینگونـه از هرگونـه گرایـش به تفکر تکنوکـرات ها بر 

حذر مـی دارد :
   »کسـانی بـا اختیاراتـی در مجموعه هایی هسـتند و گاهـی می بینید در صـراط و راه دیگری 
حرکـت می کننـد. اّولیـن ثمری کـه ثمر تلخی خواهـد بود، این اسـت که کار این مدیـر را لنگ 
می گذارنـد. بعـد هم، البته کشـور ضـرر می بیند؛ اهداف ضـرر می بیند؛ مردم ضـرر می بینند در 
محیـط وزارتخانـه، بایـد کسـانی را آورد که بـه این راه و هـدف از بُِن دندان معتقد باشـند. این، 
شـرط اّول اسـت. بـرای خاطر این کـه، اگر از بُِن دندان معتقد نباشـد، اگر توانایـی و کاردانی هم 
داشـته باشـد، آن توانایـی و کاردانی، در خدمت راهی که شـما دارید برایـش تاش می کنید، به 
کار نخواهـد افتـاد... معنـی نـدارد که ما بگوییم تعّهـد یا تخّصص؟ هم تعّهـد، هم تخّصص.«

)3 شهریور ۷۲(
   ایشان به مسئولین دوران اصالحات نیز غیر مستقیم این مهم را گوشزد می کنند:

در گزینـش کسـانی کـه در صحنـه ی سیاسـی کشـور بناسـت فعالیت کننـد، باید حواسـمان 
جمـع باشـد. هـر یـک از اشـخاص و شـخصیت ها و مسـؤوالنی کـه در رأس یـک مجموعه ی 
کاری قـرار دارنـد، تعیین کننده انـد؛ هـم ایمـان آنهـا، هـم عـزم و اراده ی آنهـا، و هـم کاردانـی و 

کفایـت آنهـا تعیین کننـده اسـت ... )۲۷ اسـفند 83(
   در پایـان بایـد گفـت  اطمینـان مـا نسـبت بـه تعهـد شـخص نامـزد به مبانـی انقالب اسـالمی که 
از طریـق تاییـد شـورای نگهبـان بدسـت مـی آید کافی نیسـت بلکـه باید تحقیـق کافی دربـاره طرز 
تفکـر فـرد منتخـب در زمینـه انتخـاب همـکاران متعهـد و البتـه متخصص به عمـل آیـد و باید برای 
مـا محـرز شـود فرد در انتخـاب اطرافیان بـه خصـوص وزرا و معاونین ارزیابـی تعهد آنهـا را فراموش 
نخواهـد کـرد چـرا کـه بدیهی اسـت افـراد سـکوالر هرچنـد متخصص باشـند از تخصص خـود برای 

ضربـه زدن بـه دیـن و آرمان هایش اسـتفاده مـی کنند.

تکنوکرات کیست؟ 5. شاخص اعتقاد به مردم، عقیده واقعی به مشارکت مردم
رفتن میان مردم و حرف را بی واسطه شنیدن، روحیه تواضع در مقابل 
مردم، از جنس مردم بودن، شناخت عظمت مردم، دلبسته به منافع و 

خواسته های مردمی.
نقاط ضعف دولت

   نقاط ضعف معموال در صحنه ی عمل ظاهر می گردد که با توجه 
به کم سابقه گی اجرایی اکثریت کاندیداها در حدود اجرایی ریاست 
جمهوری - که در نوع خود و در ادبیات حضرت آقا، نقطه ضعفی اساسی 
برای احساس تکلیف کنندگان به حساب می آید- شاید از این راه، 

شاخص ویژه ای برای تحلیل ایشان  به دست نیاید.
    اما نقاط ضعفی نیز بر دولت مترتب بوده است که کاندیداها در عرصه های 
مختلف باید در رفع آن کوشا بوده و هّم اصلی را بر تقویت شاخص های ذکر 
شده بگذارند. نقاط ضعفی همچون عدم اهتمام جدی به مسائل فرهنگی، 
عدم تکیه به عقل جمعی و مشورت با نخبگان، ضعف در مدیریت های 
اقتصادی، حاشیه سازی، کم توجهی به قانون، اختالف افکنی و عدم 
وحدت با سایر دستگاه ها و نهادها، انتساب های خاص، ناهماهنگی 
موردی با سیاست های کلی نظام، عزل و نصب های بدون مصلحت، 
خانه نشینی11روزه و ... ، اما به دلیل اینکه مشی رهبری بیان نقاط 
ضعف در مجامع عمومی نبوده است و همچنین گفتن نقاط ضعف در 
رسانه ها شاید به مصلحت کشور نباشد و از طرفی گفتِن همین نقاط 
قوت برای انتخاب حداقلی کفایت می کند لذا به تفصیل به بیان این 
مسائل نمی پردازیم. البته این نقاط ضعف و برخی اتفاقات اخیر نباید 
باعث شود که آن همه نقاط امید که جریان اصیل مردمی در سال های 
84 و 88 با توجه به آن به دولت رای باالیی دادند؛ نادیده گرفته شود. 
باید بین گفتمان اصلح پیروز در سال 84 با برخی رفتارهای فعلی تفاوت 
قائل شد. بدانیم که الحق و االنصاف تحلیل گرانی که نقاط ضعف را 
بسیار بیشتر از نقاط مثبت ارزیابی می کنند، عالوه بر بی انصافی، در 
این بحبوحه ی انتخابات، ناخواسته درحال کمک به جریان ارتجاع نیز 

می باشند.
   امید به آن که همچون همیشه در کنار جریان امت والیت پذیر، به 
دنبال گزینه ی اصلح بوده و تکلیف مدارانه و نه نتیجه محور، این حق 
بزرگ خود را با نیت خالص انجام داده و با خلق حماسه ای سیاسی، 

موجبات خرسندی امام زمان)عج( را به ارمغان آوریم. 
واهلل عالم

ال موثر فی الوجود اال اهلل
والسالم
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