نگاهی به اقدامات ،دستورها و تأکیدات آیتالله رئیسی در یک سال گذشته

رئیسجمهور؛ پیشگام اقدام
و عمل در دولت سیزدهم

معمـ ً
ـوال پــس از تشــکیل هــر دولــت یــک ســال
یــا بیشــتر طــول میکشــد تــا روالهــای اصلــی
کار آغــاز شــود .بخشــی از علــت ایــن امــر ،فرصــت
بــرای آشــنایی بــا کارهــا و نیــز بررســی وضعیتــی
اســت کــه بــه واقــع تحویــل گرفتــه شــده اســت.
در ایــن شــرایط اگــر وضــع تحویــل گرفتــه شــده
مناســب نباشــد ،باالجبــار بخشــی از کار دولتهــا
در ماههــا و ســال نخســت بایــد صــرف ســاختن و
ترمیــم خرابیهــای گذشــته شــود ،امــا ایــن اتفاقی
نبــود کــه در دولــت ســیزدهم رخ دهــد .خزانــه
خالــی کــه حتــی قــادر بــه پرداخــت تأمیــن حقــوق
کارمنــدان بــرای چنــد مــاه نبــود ،خالــی بــودن
انبارهــای کاالهــای اســتراتژیک و بدهیهــای
ســنگین بــر جــای مانــده از گذشــته ،بخشــی از
آوارهایــی بــود کــه بــر دولــت ســیزدهم تحمیــل
شــد .ایــن غیــر از رشــد اقتصــادی نامطلــوب،
رکــود تولیــد و کاهــش شــدید تولیــد در بســیاری
از واحدهــای تولیــدی و البتــه تــورم نزدیــک بــه 50
درصــد بــود .مجموعــه ایــن شــرایط بــرای دولتــی
کــه میخواهــد تــازه آغــاز بــه کار کنــد ،بــه ایــن
معنــی اســت کــه دسـتکم یــک یــا دو ســال بایــد
صــرف رفــع نواقــص و کاســتیهای بــر جــای مانده
از گذشــته شــود .تنهــا پــس از ایــن اقــدام اســت
کــه دولــت فرصــت مییابــد  ایدههــا ،طرحهــا
و اقدامــات اساســی خــاص خــود را دنبــال کنــد.
بســیاری از ناظــران بــرای دولــت ســیزدهم نیــز
چنیــن وضعیتــی را تصــور میکردنــد .بــه ایــن
معنــی کــه آواربــرداری از گذشــته ،واقعیتــی بــود که
دولــت ســیزدهم را گریــزی از آن نبــود .بــا وجــود
ایــن ،آنچــه بهعنــوان نقطــه تمایــز دولــت بــا ادوار
گذشــته محســوب میشــود ،ایــن مســأله اســت
کــه در کنــار آواربرداریهــا و جبــران کاســتیهای
برجــای مانــده از گذشــته ،اقدامــات گســتردهای هم
انجــام شــد؛ اقداماتــی کــه هــر یــک میتوانــد
نقطــه تحولــی درازمــدت بــرای کشــور یــا نقطــه
عطفــی محســوب شــود .بــه عبــارت دقیقتــر
دولــت ســیزدهم دو پــروژه را همزمــان پیــش بــرد:
نخســت آواربــرداری از میــراث نامطلــوب بــه جــای
مانــده از گذشــته و دیگــر ،ایجــاد تحــوالت اساســی
و تغییــرات راهبــردی تــا مــردم بهبــود را در زندگــی
و وضــع عمومــی کشــور احســاس کننــد.
ایــن اتفاقــی اســت کــه در حوزههــای مختلــف
از بهداشــت و ســامت تــا اقتصــاد ،معیشــت و
سیاســت خارجــی رخ داد .علــت اصلــی ایــن تحــول
اساســی در اداره کشــور از دولــت گذشــته تــا دولــت
ســیزدهم را بایــد در گفتمــان ،رویکــرد ،عملکــرد و
روحیــه رئیسجمهــور ســراغ گرفــت .آیتاللــه
رئیســی چــه در زمینــه گفتمانســازی و چــه در
حــوزه اجــرا ،پیشــقراول دولــت ســیزدهم بــوده
اســت .یــا بــه تعبیــری کــه خــود بــرای حوزههــای
دیگــر بــه کار بــرد ،در دولــت ســیزدهم خــود
رئیسجمهــور بهعنــوان موتــور پیشــران دولــت
عمــل کــرده اســت .بیدلیــل نیســت کــه هــم
مــردم و هــم اعضــای دولــت بارهــا ایــن جملــه را از
رئیسجمهــور شــنیدند کــه بــرای انجــام کاری نبایــد
منتظــر دیگــران یــا منتظــر خــوب شــدن شــرایط
بــود ،بلکــه  بایــد دســت بــه کار شــد و ابتــدا حرکت
را از خــود شــروع کــرد .حرکــت دولــت ســیزدهم
هــم از آیتاللــه رئیســی شــروع شــد.
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