
 
 

 مرور سریع 
 04/06/1394 دولت هیأت اعضاى و جمهوررئیس دیدار در رهبر انقالب بیانات

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد براي 
 مطالعه بیشتر

داشت هفته گرامی
 دولت

 و آنها رفتاري خصوصیّات خاطربه آنها بودن سـنجه. باشـند ما چشـم مقابل در سـنجه دو عنوانبه شـاخص، دو عنوانبه باهنر شـهید و رجائی شـهید�•
�است. آنها اخالقی و آنها شخصیّتی

 رايو ب بودن مردمی يروحیّهخدمتگزاري،  يروحیّه اخالصـشان؛ اسـت؛ مهمّی خیلی شـاخص ،ی که امام ترسـیم کردهاهداف به راه، این به ایمانشـان�•
�بودند. ندوخته کیسه داشتند، که مقامی از خودشان

 میکند. سازيفرهنگ جامعه در که است این مسئوالن رفتار خصوصیّات از یکی�•

 دیدار در بیانات

 و جمهور رئیس

 هیأت اعضاي

� دولت
0806/1389 

ارزیابی رهبري از 
 عملکرد دولت

�میکشند. زحمت میکنند، کار دارند برادرها که بشوند خاطرجمع ....شما از بشنوند مردم بشود، منعکس گزارشها که است مناسب خیلی�•
�.بماند محفوظ که کرد مراقبت را این باید ... میکنند، گزارش همه را این است؛ محسوس اقتصاد يمسئله در نسبی ثبات و نسبی آرامش�•
�ده. زیر تورّم به برسیم بایستی... نیستیم، راضی ما هست االن که تورّمی مقدار این به البتّه. است خوب خیلی تورّم کاهش يمسئله�•
� بندند.ب را مسئله این سر توانستند و بود ايمسئله یک مذاکرات دادنِ کِش خود باالخره چون کنند، ختم توانستند آقایان را مذاکرات که است این مهم�•

�.شد خواهد برطرف مسئولند، که دیگرانی و شماها تدبیر با باشد، داشته وجود هم مشکلی کنارشگوشه اگر
 و میپرورانند دارند خودشان ذهن در اسالمی جمهوري صـریح دشـمنان که هدفهایی به کنیم توجّه این اسـت که بنده هايها و دغدغهیکی از نگرانی�•

�.بدهند انجام میخواهند که کارهایی
�.شده کم هادشمنی که نیست این معنايبه این لکن  میشود مهار دشمنی اِعمال و هادشمنی جاهایی یک�•
�،نکنیم رودربایستی نکشیم، خجالت کنیم، بیان صریح را بزرگوار امام مبانی را، انقالبی مواضع داشت؛ صراحت باید انقالبی، مواضع اتّخاذ در�•
�.باشید مواظب باشد؛ است ممکن مختلفی جاهاي از رخنه این کردنند؛ رخنه صدد در نفوذند، صدد در اینها باشیم؛ هوشیار�•
�.دارد وجود مردم در خوشبختانه که ايیکپارچگی این حفظ هم یکی�•
 .باشیم معنا این مراقب میزند؛ هم به را گیريجهت وحدت همین یعنی است؛ آورتشتّت هاسازيحاشیه از بعضی بشود؛ نباید سازيحاشیه�•
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هاي کاري اولویت
 دولت

�.بشود کم اندازچشم دوّم يدهه در علمی شتاب نگذارید .کرده تنزّل شتاب لکن مانده؛ محفوظ علمی يرتبه .است علمی شتاب حفظ يمسئله اول:�•
�.ندکن پافشاري بایستی علمی، پیشرفت گفتمان حفظ در مرتبط هايمجموعه دارم اصرار ... گفتمان؛ یک به شد تبدیل علمی حرکت اوّل يدهه در�•
�.است خوبی و الزم بسیار کارهاي اینها مانند و فنّاوري و علم هايپارك ها،فنّاوري و علوم سازيتجاري بشود؛ تکیه باید بنیاندانش شرکتهاي روي�•
�ه.نبرد خوابم شب من که شده موجب اوقات گاهی و مشکالت فرهنگی فرهنگ يمسئله به نسبت حقیر این حساسیّت. است فرهنگ يمسئلهدوم: �•
 کاالي و متاع اصطالحبه و مضر تولیدهاي از جلوگیري یکی و مختلف، هايزمینه در سالم فرهنگی تولیدات یکی بگیرد؛ انجام باید که اسـاسـی کار دو�•

�. نیست ایزج اصالً فرهنگ رهاسازي .بگیرید را جلویش است، مخالف اسالم مبانی و انقالب مبانی با نشریّه کتاب، فیلم، تئاتر، فالن اگرفرهنگی.  مضرّ
 هم ؛ رکشو بیرونی نماي لحاظ از هم ؛ کشور، واقعی پیشرفت و سرنوشت لحاظ از کشور براي هم است؛ اقتصاد يمسئله نقدتر و ترفعلی همه از سوم:�•

 مهم است. مردم زندگی واقعیّتهاي لحاظ از

 

 ياقتصادپیشرفت 

�نداریم. قبول را عدالت منهاي اقتصاد ما باشد؛ عدالت با همراه باید کشور، اقتصاد پیشرفت�•
�است، اقتصاد يزمینه در اساسی کارهاي از یکی من نظر به عمومی، فضاي در گفتمان به کار و تالش تبدیل�•
�.نباشد خارجی مصنوعات بازار صرفاً اینجا است؛ خارجی بازرگانی جدّي مدیریّت يمسئله دارم، اصرار آن روي من که اقتصاد باب در مسئله یک�•
�است. مقاومتی اقتصاد دوّم سال امسال. است مقاومتی اقتصاد يمسئله هم یکی�•
�افتاد. خواهد خطر به هم [فعلی] درصد سه رشد همین نشود، مبارزه رکود با جدّي طوربه چنانچه اگر رکود؛ يمسئله�•
�.است الزمی کارهاياینها  اند،گذاشته راکد را آماده تولیديِ واحدهاي که کسانی با برخورد ،نقدینگی تأمین تولیدي، هايبنگاه از حمایت�•
�.]بشود[ درست مشوّق خصوصی بخش براي البتّه. خصوصی بخش به طرحها از برخی سپردن[براي از بین رفتن رکود] کارها  از یکی�•
�بیاید. وجودبه خودکفایی باید حیاتی محصوالت تولید در کشاورزي بخش در �•
�.ببریم روستاها به را تبدیلی صنایع بایستی.. .است روستا بر تمرکز است کشاورزي وزارت] به مربوط[ عمدتاً این که اياساسی يمسئله یک�•
�نیست. اطمینان قابل این کنیم. نفت جایگزین باید را معدن میکنیم؛ استحصال را کشور معدنی ظرفیّت از درصد پانزده حدّاکثر�•
�.داریم ما باارزشی معادن. کنیم پرهیز بشدّت معادن فروشیخام از بایستی هم معادن] مورد در[ �•
�.بیفتید هرا کنید، حرکت برنامه این دنبال بایستی نیست کافی میگویید، حاال که ايریزيبرنامه. است مهم زیرزمینی آبهاي نشستو  آب يمسئله�•
 .هیدبد مجلس به زودتر و مقاومتی، اقتصاد بر منطبق کامل طوربه کردیم، عرض که طورهمین و بکنید فراهم بایستی زودتر هرچه را ششم يبرنامه�•

 در بیانات

 تبیین جلسه

 هايسیاست

 مقاومتی اقتصاد

20/12/1392 
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واژگان کلیدي

بیانات در دیدار 
رئیس جمهور و اعضاى 

هیأت دولت 

1394/06/04

هفته دولت
پیشرفت 
توأم با 
عدالت 

غفلت 
نکردن از 

دشمن

مسأله 
هسته اي

صراحت در 
مواضع 
انقالبی

نفوذ دشمن
گفتمان 

پیشرفت 
علمی

تولیدات 
فرهنگی

رهاسازي 
فرهنگی

اقتصاد 
مقاومتی

روحیه کار و 
تالش

اشتغال
 آفرینی
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 یجزئیات تکمیل

 مقاومتی اقتصادنکاتی درباره 
 .بشود ارائه منسجمی عملیّاتی و اجرائی يبرنامه یکقدم اول: 

 .سالیانه هايبودجه و برنامه و ششم يبرنامه حتّی بگنجد؛ مقاومتی اقتصاد يمجموعه این در بایستی دولت اقتصادي هايبرنامه يهمه

 .باشد یاستهاس این با منطبق کامالً بلکه باشد نداشته مخالفت فقط اینکه نه نباشد؛ سیاستها این با غیرمنطبق هاي اقتصاديبرنامه از کدامهیچ

 .افراد اقتصاددان و فعاالن اقتصادي ،بسیج جمله از کنند، ایفا نقش مقاومتی اقتصاد در میتوانند اینها بشوند؛ دیده دولت از بیرون بخشهاي

 کدام ندببی کند، نگاه کند، رصد دائم طوربه که�،دارد الزم فرماندهی ستاد یک. بشود تشکیل نافذالکلمه و هوشمند و قوي ستاد یکقدم دوم: 

 .دارد وجود مشکل کجا رفته، پیش و توانسته دستگاه

 آینده هب بینیخوش و امید آن میکنند؛ احساس] خود[ زندگی در مردم!...افتدمی اتّفاقی چه واقعاً ببینید بدهید؛ گزارش مردم به را کار پیشرفت

 .شد خواهد تأمین کامل طوربه بماند، باقی مردم در میخواهید شما که

 .کنند همکاري حاضرند دیگر يقوّه دو دارد؛ وجود مقاومتی اقتصاد يمجموعه در هم قضائی و حقوقی و قانونی الزامات یک

 دولت کاري هاياولویت
 علمی شتاب حفظ�-1

 مضر تولیدهاي از جلوگیري و مختلف، هايزمینه در سالم فرهنگی تولیدات�-2

 است نقدتر و ترفعلی همه از که  اقتصاد يمسئله�-3
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