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نسخه تلفن همراه

   
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم)1(

والحمدهلل رّب العالمين والّصالة والّسالم علی سّيدنا محّمد و آله الّطاهرین

تبریک عرض ميکنم هفته ی دولت را به اعضای محترم هيئت دولت، به رئيس جمهور 
محترم، معاونينشان، وزرای محترم، و به همه ی آحاد قّوه ی مجریّه در سطح کشور. واقعاً 
همين جور است که آقای رئيس جمهور اشاره کردند، هفته ی دولت در سرتاسر کشور، 
متعلّق به همه ِی قّوه ی مجریّه است. ان شاءاهلل که خداوند زحمات همه ی شماها را مشکور 

بدارد و آثار برکت و خير را بر این اقدامات ان شاءاهلل مترتّب کند.

  رجائی و باهنر، الگوی اخالص و پُرکاری و مردمی بودن 
تجليل و تکریم ميکنم یاد شهيدان عزیزمان رجائی و باهنر را که همان طور که ایشان اشاره 
کردند، این دو نفر واقعاً الگو بودند؛ از جهات مختلف، از جهت اخالص، از جهت پُرکاری. 
البّته فرصتی نشد برایشان که چند سالی ادامه بدهند، لکن سالی که نکوست از بهارش پيدا 
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است، نوع کاری که اینها ميکردند -مخصوصاً مرحوم رجائی که خب مّدت بيشتری هم 
بودند- نشان ميداد که ]کار[ همين جور پيش خواهد رفت؛ اخالص و عالقه و مردمی بودن و 
تالش فراوان و ]مانند اینها[. لعنت خدا بر دستهای منافق و جنایتکاری که این دو عزیز را به 
خاک و خون کشيد؛ متأّسفانه امروز برخی از سياستهای غربی، سعی ميکنند این روسياه ها 
را تطهير کنند، منافقين را به یک شکلی در موضع مظلومّيت نشان بدهند و برایشان فضای 
مظلومّيت ایجاد کنند؛ و ]البّته[ نخواهند توانست؛ کسانی که هزاران نفر را در داخل کشور 
از بين بردند، از امام جماعت و امام جمعه تا کاسِب بازاری تا جوان دانشجو تا پاسدار کميته 
تا خانواده ای که سر افطار نشسته بودند -و دیگران و دیگران و دیگران، هزاران نفر، حاال من 
رقم دقيق را نميدانم- تا رؤسای کشور ]مثل[ شهيد بهشتی و آن شخصّيت های برجسته ی 
آن روز که به شهادت رسيدند و تا این دو بزرگوار؛ آن وقت حاال دستهای سياسی خبيث و 
مغرض -چه در خارج کشور، چه دنباله هایشان یا دلبستگانشان در داخل کشور- ميخواهند 
اینها را تطهير کنند و چهره ی اینها را موّجه نشان بدهند و اینها را مظلوم نشان بدهند و در 
مقابل، خدشه به چهره ی مبارک و نورانی امام وارد کنند. چهره ی امام خدشه بردار نيست 

و البّته مطمئّناً ناکام بوده اند و خواهند بود.

  تشّکر و قدردانی از زحمات دولت
بنده باید به این مناسبت واقعاً تشّکر کنم از تالشهای دولت. حاال امروز که گزارشهای آقایان 
خيلی گزارشهای خوبی بود، هم گزارش آقای رئيس جمهور، گزارش معاون اّول محترم، 
گزارش وزرا و معاونين رئيس جمهور؛ خيلی نقاط مثبت و خوبی در این گزارشها واقعاً وجود 
داشت که خوب است به معنای کامل کلمه اینها منعکس بشود و به گوش مردم برسد. 
همان طور که اشاره کردند، مایه و سرمایه ی اصلی ما مردمند؛ اعتماد مردم و اميد مردم، 
کمک کار همه ی دولتها است؛ ما به این احتياج داریم و ان شاءاهلل باید این کار ]انعکاس 
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گزارشها[ در رسانه ی ملّی انجام بگيرد و دیگران هم بگویند تا مردم بشنوند. بنده قدردانی 
ميکنم از زحمات آقایان.

 اداره ی کشور کار سختی است، اینکه کارهای مثبتی وجود دارد، معنایش این نيست که 
کمبود نيست، مشکالت نيست، ضعِف کاری در بخشهای مختلف نيست؛ چرا هست لکن 
اداره ی کشور کار آسانی نيست. بنده یادم هست که گاهی بعضی ها می آمدند خدمت امام و 
شکایت ميکردند از بخشهای مختلف و مانند اینها؛ امام یک جمله ميگفتند آقا اداره ی کشور 
کار سختی است؛ به ]گفتن[ همين یک جمله ایشان اکتفا ميکردند؛ واقعاً هم همين جور 
است. بنده خب رئيس جمهور بودم، ميدانم، حاال هم در دوره ی دولتهای مختلف در جریان 
کارها هستم، واقعاً سخت است. این تنوع، این گسترش، این انتظارات به جا و گاهی هم 
-بعضاً ممکن است- نابه جا در سرتاسر کشور، خرابی ها و چيزهایی که از زمان طاغوت و در 
طول زمان در کشور متراکم شده، اینها طبعاً مشکل ميکند کار را؛ ضعفهایی هست -حاال 
من به آنچه به نظرم ميرسد که باید اقدام بشود اشاره خواهم کرد، نکاتی را عرض خواهم 

کرد در چند سرفصل- لکن کارهایی که دارد انجام ميگيرد کارهای مغتنمی است.

  لزوم استفاده ی حّداکثری از همه ی روزهای کاری دولت
خب، ایّام هم بسرعت ميگذرد؛ ]دیدار[ امسال، ظاهراً دیدار چهارم ما است با شما. دیدار اّول، 
مثل همين دیروز بود؛ گذر ایّام این جوری است، گذر عمر این جوری است، با شتاب ميگذرد؛ 
از این ساعتها و از این روزها، حّداکثر استفاده را باید کرد. بنده در سال اّوِل همه ی دولتها -از 
جمله دولت جناب آقای روحانی- همين نکته را گفته ام که تا چشم به هم بزنيد، این مّدت 
تمام ميشود؛ اّما درعين حال، چهار سال زمان کوتاهی نيست. خب، مثالً فرض کنيد ما در 
تاریخ یک اميرکبيری داریم با آن چهره ی درخشان که قریب سه سال ایشان سر کار بوده. 
بنابراین سه سال و مانند اینها هم خودش یک زمانی است؛ چهار سال زمان کمی نيست. 
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این یک سالی هم که باقی مانده همين جور است؛ این یک سالی که از عمر این دولت باقی 
مانده، این یک سال هم یک سال است و برای هر روزش واقعاً ميشود کار کرد و فکر کرد. من 
خواهشم این است که از این فرصتها استفاده بشود و تا آخرین روز دولت، آقایان کار کنند؛ 
یعنی این جوری فکر نکنيد که حاال مثاًل فرض کنيد این دولت تمام ميشود، آیا فردا من 
مسئول این کار هستم یا نيستم، اصالً این فکرها نباید باشد، باید تا آن لحظه ی آخر، بایستی 

تا آن ساعت آخر و روز آخر تالش کرد و کار کرد.

 ارائه ی کار خوب، بهترین تبلیغ برای دولت
درگير حواشی هم نشوید؛ چون این ماه هایی که در پيش داریم، ماه هایی است که بتدریج با 
چالشهای انتخاباتی همراه ميشود؛ یعنی همين طور تبليغات انتخاباتی، حرفهای انتخاباتی، 
مسائل سياسی ]پيش می آید[؛ مخالفين یک چيز ميگویند، موافقين یک چيز ميگویند؛ 
اینها نباید شما را مشغول کند، یعنی اصالً توّجه به این مسائل نکنيد، کار خودتان را بکنيد. 
بهترین تبليغ برای دولتی که در رأس کار است، عمل او است. یعنی شما اگر چنانچه هزاران 
کلمه در تبليغ حرف بزنيد، اّما یک کار خوب ]هم[ ارائه بدهيد، این یک کارِ خوب بيش از 
آن هزاران کلمه حرف تأثير ميگذارد در مردم. یعنی ]اگر[ مردم ببينند، حس کنند، لمس 
کنند کار را، این بهترین تبليغ برای دولت است؛ به فکر این نباشيد که در مسائل ]درگير 

حواشی شوید[.

  هفته ی دولت، فرصتی مغتنم برای خودآزمایی و ارزیابی کارها
خب، خود این هفته ی دولت، فرصت مغتنمی است؛ هم برای نخبگانی که بيرون از دولتند، 
هم برای اشخاصی که داخل دولتند؛ برای اینکه ارزیابی کنند، یعنی خودآزمایی کردن 
و ارزیابی کردن کار خود؛ بَِل االِنساُن َعلی نَفِسِه بَصيَره؛ ]۲[ همه ی رؤسای دستگاه ها، 
خودشان بهتر از دیگران ميتوانند کار خودشان را ارزیابی کنند. ما گاهی ممکن است در 
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مورد آنچه انجام داده ایم، در مقام بيان -خب بيان است دیگر- یک چيزی را اّدعا کنيم، 
]اّما[ مراجعه که ميکنيم، می بينيم خودمان خيلی به آن قانع نيستيم؛ یعنی این ارزیابی به 
نظر من خيلی مهم است. نخبگاِن بيرون هم همين جور؛ نخبگاِن بيرون هم نگاه ميکنند 
به کارهای دولت؛ انتقاد کردن ضرری ندارد، ایرادی ندارد، منتها انتقاِد منصفانه باید باشد. 
انتقاد، به معنای ارائه ی نقاط مشکل و راه حّل آن نقاط و گشودن آن گره ها ]است[، انتقاِد 

درست این است که به نظر من ]اگر[ باشد، خيلی خوب است.
 من تأکيد ميکنم و تجدید ميکنم این حرف را که برای مردم و نخبگان توضيح بدهيد 
کارهایی را که انجام گرفته؛ بدون اغراق و مبالغه؛ یعنی همان چيزی را که واقعاً خودتان 
ُمقتنع]۳[ هستيد به آن، این را برای مردم بيان کنيد؛ این لحن صادقانه و لحن حاکی از 

واقع نگری و واقع گرایی، مردم را تحت تأثير قرار ميدهد؛ بالشک این جوری است.
 چند سرفصل را من یادداشت کرده ام که عرض بکنم که البّته در خالل فرمایشات آقایان 

مطالبی هم راجع به اینها بود.

  اولویّتهای اصلی کشور و نقشه ی راه دولت یازدهم:
1.  مسائل اقتصادی و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

سرفصل اّول مربوط به مسائل اقتصاد است؛ همچنان که اشاره کردند. به نظر ما، امروز 
مسئله ی اّول کشور، مسئله ی اقتصاد و مسائل اقتصادی و مشکالت و گره های اقتصادی 
است که اینها بایستی حل بشود. یک گزارش خوبی را آقای دکتر جهانگيری دادند از ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ خب حاال اینکه ایشان ميگویند »من اختياراتم افزایش پيدا 
نکرده«، این واقعاً خبر خوبی برای من نيست، ما توّقعمان این است که ایشان به معنای 
واقعی کلمه فرماندهی کنند؛ خب، آقای رئيس جمهور هم به ایشان حقيقتاً اعتماد دارند، 
ما هم که ایشان را قبول داریم و بنابراین خوب است که همين طور بتوانند واقعاً به معنای 
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واقعی کلمه فرماندهی کنند؛ چون در زمينه ی همين کارهایی که انجام گرفته نکاتی هست 
که عرض خواهم کرد. این گزارش را من نگاه کردم؛ گزارش، گزارش خوبی است؛ حدود 
دویست پروژه و بسته ها و برنامه های حمایت از توليد، واگذاری ۲۵۰۰ طرح نيمه تمام به 
بخش خصوصی، اینها چيزهایی است که در این گزارش آمده و مهم است؛ اینها کارهایی 

است که کارِ عرضه کردنی است؛ لکن چند نکته وجود دارد:
  الزامات عملی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی:

آ.  پیگیری تحّقق قطعی طرحها
اّوالً پيگيری برای تحّقق قطعی طرحها؛ ببينيد، ما یک تصميمی ميگيریم، ابالغ هم 
ميکنيم، اصرار هم ميکنيم، اّما اگر تا آخر خط نرویم و این آبی را که از چشمه جاری شده به 
مزرعه نرسانيم، کار تمام نيست؛ کارِ تمام آن وقتی است که همه ی این کارهایی را که ایشان 
و مجموعه ی همکار ایشان در دولت در مورد این کارهای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
انجام داده اند، یک یِک این طرحها به نتيجه برسد؛ یعنی تعقيب کنند و قدم به قدم دنبال 
کنند این کارها را؛ این مسئله ی اّول است که به نظر بنده خيلی مهم است و باید ان شاءاهلل 

انجام بگيرد.

ب.  همسوکردن فّعالّیتهای اقتصادی کشور با سیاستهای اقتصاد مقاومتی
دّوم اینکه فّعالّيتهای پُرحجمی در عرصه ی اقتصاد، در کشور وجود دارد، چه بخش 
خصوصی، چه دولتی؛ کشور فّعالّيتهای عظيمی دارد و سرشار و مملّو از فّعالّيتهای اقتصادی 
است. ]مسئولين[ تمام تالش خودشان را بگذارند که این فّعالّيتها را همسو کنند با همين 
سياست ها و اگر یک فّعالّيتی وجود دارد که با این سياست ها همسو نيست، جلویش را 
بگيرند؛ یعنی واقعاً این، یکی از کارهای اساسی است. در عرصه ی واقعی اقتصاد -آن اقتصاد 
واقعی- خيلی کار دارد انجام ميگيرد، خب، بعضی  از آنها منطبق با این سياست ها است، 
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بعضی از آنها نيست؛ آنهایی که هست ترویج بشود، آنهایی که نيست جلوگيری بشود یا 
الاقل کمک نشود؛ الاقل این است که کمک نشود. من در یکی دو مورد از این چيزهایی که 
مطرح بود، پيغام دادم به وسيله ی جناب آقای حجازی که سؤال بشود که این مورد و این کاِر 
بخصوص، جایگاهش در مجموعه ی سياست های اقتصاد مقاومتی چيست؟ این باید قابل 
توضيح باشد؛ یعنی هرکدام از این کارهایی که انجام ميگيرد، در مجموعه ی سياست هایی 

که ایشان و مجموعه ی دولت تنظيم کرده اند بایست جا داشته باشد.

ج.  استفاده از همه ی ظرفّیتهای کشور
نکته ی سّوم؛ همه ی ظرفّيتهای کشور پای کار آورده بشود. البّته خوشبختانه اشاره کردند؛ 
اخيراً با آقای حّجتی]۴[ هم دیدار داشتيم، آقای نعمت زاده]۵[ هم که خب بياناتشان در 
مطبوعات و مانند آن پخش ميشود و آدم می شنود -خب امروز از اینها استفاده نکردیم که 
مطلبی بگویند- بخصوص در خصوِص صنعت و کشاورزی، واقعاً کارهای زیادی وجود دارد 
که اینها بایستی بياید پای کار، یعنی ظرفّيتها فوق العاده است. حاال من در مورد کشاورزی 
و در زمينه ی جنگل، یک حرفی هست که بعداً به خود آقای حّجتی عرض خواهم کرد؛ 

ان شاءاهلل خصوصی به ایشان خواهم گفت.

د.  گفتمان سازی
نکته ی چهارم، گفتمان سازی است؛ ببينيد در صحبتهای آقای دکتر سّتاری، بر مسئله ی 
علم و اقتصاد دانش بنيان و شرکتهای دانش بنيان و مانند اینها تکيه شد و تأکيد شد -بعضی 
دوستاِن دیگر هم اشاره کردند- این ناشی از یک گفتمان ده دوازده ساله است. یعنی وقتی 
که بحث شکستن خطوط مقّدم علمی و نهضت نرم افزاری و توليد علم مطرح ميشود، 
دنبال ميشود، گفته ميشود در دانشگاه ها و تبدیل به گفتمان ميشود، نتيجه این ميشود 
که بنده گاهی اوقات که اینجا می نشينم و مثالً مجموعه ی دانشگاهی -چه دانشجو، چه 
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استاد- می آیند، ميبينم همان حرفهایی را که ما مثاًل گفتيم، اینها دارند همان حرفها را 
به عنوان مطالبه بيان ميکنند؛ این می شود گفتمان، این گفتمان است، این خوب است؛ 
وقتی این جور شد، آن وقت این پيشرفتهای علمی پيش می آید. ما امروز در مسائل فضایی، 
در مسائل هسته ای، در نانو، در فّناوری زیستی و دیگر موارد گوناگون، پيشرفتهای زیادی 
داریم، پيشرفتهای مهّمی داریم؛ این پيشرفتها ناشی از همين گفتمان سازی است. وقتی 
گفتمان سازی شد، آن وقت همه به این فکر خواهند افتاد، یعنی در همه یک انگيزه ای 
به وجود می آید؛ کأنّه یک جاّده ی وسيع و یک بزرگ راهی به وجود می آید که همه ميل 
ميکنند از این بزرگراه حرکت کنند؛ بنابراین گفتمان سازی خيلی مهم است. البّته با تکرار 
کلمه ی »اقتصاد مقاومتی« گفتمان سازی نميشود، نباید کاری کرد که این کلمه حرف را 
همين طور این قدر تکرار کنيم که از دهن بيفتد؛ نه، بلکه با تبيين و با توضيح و مانند اینها 

بيان بشود.

ـ .  حرکت جهشی ه
و نکته ی بعدی -این را من به آقای جهانگيری عرض ميکنم- این است که در اقتصاد 
مقاومتی آن چيزی که مورد انتظار است، یک کار جهشی است. ببينيد، دستگاه و دولت، 
خب یک کارهای متعارفی دارد، کارهای معمولی ای دارد در زمينه های اقتصاد -در همه ی 
بخشهای مختلف این وزارتخانه های چندین گانه ی اقتصادی- که دارد انجام ميگيرد؛ این 
کارها که خب باید انجام بگيرد؛ ]اّما[ از جمله ی چيزهایی که در اقتصاد مقاومتی مورد 
نظر است، یک کار فوق العاده است، یک کار جهشی است. مثالً فرض بفرمایيد -من اینجا 
یادداشت کرده ام- اینکه آقای رئيس جمهور گفتند »راه اندازی هفت هزار واحد صنعتی«، 
این کار، خوب ]است[؛ این از آن قبيل است، این کار را دنبال کنيد؛ ایشان گفتند هفت هزار 
واحد صنعتی را ما راه می اندازیم، خيلی خب، این خوب است، یعنی این فراتر از کار معمولی 
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و متعارف دستگاه های ما است. این جور چيزهایی را که جنبه های جهشی دارد، پيشرفتهای 
فراتر از عادی دارد، اینها را دنبال بکنيد، اینها خيلی خوب است؛ این هم نکته ی بعدی، 
]یعنی[ به کارهای روزمرَّه ِی معمولی دستگاه های اقتصادی قانع نشوید که این ]کارها[ را 

از اینها بخواهيد.

و .  انجام کارهای ریشه اِی ممکن
یک نکته ی دیگر هم در این زمينه ی مسائل اقتصادی، کارهایی است که ریشه ای است ولی 

ممکن است، یعنی کارهای مشکلی نيست:
 مثاًل »توزیع تصميم گيری در استانها« -که حاال اشاره کردند و خوشبختانه به این فکر 
هستند- خوب است این کار، یعنی بروید تصميم گيری ها را از حالت تمرکز خارج کنيد و 
در سطح استانها توزیع کنيد. یا »هدایت تسهيالت بانکی به سوی توليد«؛ من آن روز به 
آقای وزیر محترم اقتصاد]۶[ و آقای سيف]۷[ گفتم شما هر چه علم دارید و هر چه درس 
خوانده اید، امروز آن را به کار بيندازید برای اینکه این نقدینگی عظيِم سنگين را هدایت 
کنيد به سمت توليد، یعنی همه ی هنرتان این باشد؛ این کار اگر انجام بگيرد -که به نظر 
من کاری است ممکن؛ یعنی برای آقایانی که در رأس کار هستند، کاری است ممکن- مهم 
است. »مشّوقهای صادراتی«؛ گاهی اوقات مشّوق داریم، ]اّما[ ثبات در این مشّوقها نيست؛ 
کم و زیاد ميشود، تغيير پيدا ميکند، آن کسی که اهل صادرات است اميدوار نيست، یعنی 
دلش ميلرزد؛ چون مسئله ی صادرات خيلی جّدی و خيلی مهم است، بایستی مشّوق هایش 
]هم مهم باشد[. یکی هم مسئله ی »پرداخت بهای محصوالت کشاورزی« است که این 

هم مسئله ی مهّمی است.

ز . مبارزه ی جّدی با قاچاق 
مبارزه ی جّدی با قاچاق -همين مسئله ی انهدام ]کاالی قاچاق[- بسيار مهم است؛ البّته 



10

03/ 06 / 95متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی دردیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت

بعضی از مرتبطين با این مسائل، به ما گفتند که بعضی از این اقالم را ميشود بازصادر کرد، 
]یعنی[ برگرداند و صادر کرد؛ خيلی خب، این را حرفی ندارم، یعنی من این را االن اعالم 
ميکنم. اینکه ما گفتيم حتماً منهدم کنند جنس را، جنس قاچاق را، این شامل آن قاچاقهای 
جزئی و شامل این کوله برها و مانند اینها نيست؛ ما باندهای قاچاق و کارهای بزرگ ]را 

ميگویيم[، اینهایی که بازار کشور را تحت تأثير قرار ميدهد.

ح . کاهش دیوان ساالری  
مسئله ی دیوان ساالری هم که بحث قدیمی ای است که دیگر حاال نميخواهم تکرار بکنم. 
بعضی اوقات دیوان ساالری آن قدر شدید ميشود که کارآفرین و سرمایه گذار را بی حوصله 

ميکند که اصالً دیگر حوصله اش سر ميرود و آماده نيست کاری بکند.

ط . حمایت جّدی از اقتصاد دانش بنیان   
یکی هم مسئله ی حمایت جّدی از اقتصاد دانش بنيان؛ خب حاال الحمدهلل آقای سّتاری 
اینجا بيان کردند و اعتراف کردند در واقع -به یک معنا اعتراف بود- که همه به ایشان دارند 
کمک ميکنند؛ واقعاً احتياج به کمک است؛ بایستی همه به معاونت علمی کمک بکنند، 
همه ی دستگاه ها بایستی کمک بکنند. اگر واقعاً این جور شده حاال که همه به شما کمک 
ميکنند، خب الحمدهلل. ما باید مسئله ی اقتصاد دانش بنيان را جّدی بگيریم، این شرکتهای 
دانش بنيان را واقعاً جّدی بگيریم. شاید بتوان گفت ميليونها جوان االن در کشور هستند 
که اینها آماده ی کارند که اگر یک کمکی به اینها بشود، ميتوانند واقعاً در این قسمتها پيش 

بروند و بخشهای مختلف را ]فّعال[ کنند.
 من شنيدم حّتی در برخی از موارد و برخی از بخشهای دولتی -که حاال این را جناب آقای 
رئيس جمهور اگر ان شاءاهلل دنبال بکنند خوب است- که برخی از این به قول آقایان پروژه ها 
را از خارجی ها قبول ميکنند و امکانات هم به آنها ميدهند، ]اّما[ به این شرکت دانش بنيان 
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داخلی که ميتواند این کار را انجام بدهد، نميدهند! یعنی این گزارشهایی است که به ما 
 رسيده که ان شاءاهلل خالف واقع باشد، اّما گزارشهایی است که هست؛ اینها را باید به نظر 
من تعقيب کرد و دنبال کرد و مهم است. این هم در مورد اقتصاد دانش بنيان. و مسئله ی 

روستاها. حاال خيلی حرف در این زمينه ها هست که حاال وقت هم ميگذرد.

2.  سیاست خارجی 
ی سرفصل دیگری که من ميخواهم عرض بکنم، بحث سياست خارجی است که خب این از 
اّول، یکی از اولویّتهای دولت جناب آقای دکتر روحانی بوده، هم در تبليغات، هم در اقدامات 
دولتی؛ این کار مهّمی بوده، خب بنده هم موافقم. من از سابق به فّعالّيت دیپلماسی و کار 

دیپلماسی عقيده داشتم و معتقد بودم بایستی در این زمينه تالش بشود.

 چند نکته در مورد کار دیپلماسی: 
آ.  لزوم توزیع درست توان دیپلماسی

چند نکته اینجا وجود دارد: یکی اینکه ما توان دیپلماسی خودمان را در سطح دنيا درست 
توزیع کنيم؛ یعنی سهم آسيا به تناسب وسعت و توانایی آسيا باید به آسيا داده بشود، سهم 
آفریقا همين جور، سهم آمریکای التين همين جور؛ پس بنابراین ]باید[ دیپلماسی مان را 

خوب توزیع کنيم، متناسب توزیع کنيم.

ب. موضع گیری صحیح
یک مسئله ی دیگر هم این است که ما در همه جا بایست در دیپلماسی موضع فّعال داشته 
باشيم. بایستی انسان بخصوص در مسائل شبيه مسائل منطقه -که امروز مسائل بسيار 
پيچيده ای است؛ مسائل منطقه ی ما، مسائل سوریه و عراق و لبنان و شمال آفریقا، این 
طرف در طرف شرق، افغانستان و پاکستان و مانند اینها، مسائل فوق العاده پيچيده ای است؛ 
سياستها اینجا خيلی در هم فرورفته و متخاصم و مؤثّر بر روی یکدیگرند- خيلی الزم است 
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که با دّقت و هوشياری و قدرت فعل، فّعال بودن و اثرگذار بودن، وارد ميدان بشود که خب 
در یک جاهایی الحمدهلل وارد شده ایم، همين جور هم بوده.

ج. استفاده از ظرفّیت دیپلماسی برای اقتصاد
نکته ی سّوم در زمينه ی مسائل دیپلماسی، استفاده از ظرفّيت دیپلماسی برای اقتصاد 
است. دستگاه های اقتصادی با وزارت خارجه، در زمينه ی مسائل اقتصادی بایستی تعامل 
دائمی داشته باشند. خب مگر ما نميگویيم مثالً فرض کنيد که انتقال فالن فّناوری پيشرفته 
از فالن کشور ]انجام شود[، یا صادرات ]به فالن کشور[ -که روی صادرات تکيه ميکنيم- 
خب، در این زمينه ها وزارت خارجه بایستی محور کار باشد. ما شنيده ایم و دیده ایم مواردی 
را که یک وزارتخانه ای، در یک کشوری دارد مذاکره ی اقتصادی ميکند، ]اّما[ وزارت خارجه 
اصاًل خبر ندارد! این ضرر است، این زیان محض است. البّته این وظيفه ای است دوطرفه، 
هم وظيفه ی دستگاه ها است که با وزارت خارجه همکاری و همراهی داشته باشند در این 
زمينه، هم وظيفه ی وزارت خارجه است که برای این کار بنشينند برنامه ریزی کنند؛ یعنی 
در یک بخش ویژه ای -البّته در وزارت خارجه یک بخش اقتصادی علی الّظاهر هست، یعنی 
از سابق که بوده- باید برنامه ریزی کنند، فّعال کنند، این هم یک مطلب است. آن چيزی که 
مورد اعتماد است در دیپلماسی، آن کار ثابت مسلّم امضاشده ی قابل احتجاج است، این در 

مسائل ارتباطات ما با خارج از کشور مهم است که خب باید روی این دّقت کرد.

 دو نکته درباره ی برجام: 
1و 2.  به حساب آوردن بدحسابی غربی ها و آموختن تجربه

البّته مسئله ی برجام هم یکی از بخشهای سياست خارجی است، بنده چون درباره ی برجام 
صحبتهای زیادی کرده ام، نميخواهم مجّدداً بحث کنم؛ با جناب آقای دکتر روحانی رئيس 
جمهور محترم هم همين طور به طور تقریباً مداوم، در همين زمينه ها صحبت داشته ایم و 
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داریم.
 به هرحال در مورد برجام، آن نکته ای که من ميخواهم بگویم این است که اّوالً بدحسابی های 
طرف غربی را -یعنی بخصوص آمریکا را- به حساب بياوریم؛ مطلقاً در صدد این نباشيم 
که بدحسابی طرف مقابل را و بدقِلقی طرف مقابل را و خيانت طرف مقابل را یک جوری 
توجيه کنيم؛ این دارد بدحسابی ميکند -االن مشّخص است، آمریکایی ها دارند بد حسابی 

ميکنند- این بدحسابی را به حساب بياوریم، به این توّجه کنيم.
 و ]ثانياً[ تجربه بياموزیم؛ اینکه حاال ممکن است که فرض کنيد این دولت یا یک دولت 
دیگری در آمریکا یا در فالن کشور یک وعده ای به ما بدهد و یک حرفی بزند، به این وعده و 
مانند اینها هيچ نميشود اعتماد کرد؛ مطلقاً. خيلی خب، او وعده ميدهد، شما هم یک وعده 
بدهيد. شخصی شعر گفته بود، پيغام داد، آمد پيش خليفه و شعرش را خواند؛ خليفه هم 
گفتش که مثالً فالن قدر طال -صد هزار دینار مثالً طال- به ایشان بدهيد؛ ]این مطلب را[ 
نوشت روی کاغذ و داد به این شاعر و گفت برو بگير؛ رفت پيش آن خزانه دارش، کاغذ را داد 
و گفت آقا صد هزار ]بدهيد[؛ گفت به چه مناسبت؟ گفت یک شعری گفته ام؛ گفت خب 
شعر گفته ای؟ تو یک شعر گفتی او خوشش آمد، او هم این را نوشت تو خوشت آمد، این 
به آن در؛ پاشو برو! ]۸[ یعنی این جوری است. او یک حرفی ميزند، وعده ای ميدهد که ما 
خوشمان بياید، ما هم یک وعده ای بدهيم او خوشش بياید؛ اّما چيز نقدی به او ندهيم که 
بعد آن وقت در آن بمانيم که حاال او جواب خواهد داد به حساب خودش یا وام خودش را ادا 

خواهد کرد یا نه؛ نخير.
 به هرحال ما از کسانی که در زمينه ی برجام، شبانه روز واقعاً زحمت کشيدند و تالش کردند، 
از آنها قدردانی ميکنيم. بنده به برجام انتقاد دارم، ایراد دارم، این را هم گفته ام؛ هم به شماها 
گفته ام، هم در َعلَن گفته ام؛ منتها این ایراد به طرف مقابل است، ایراد به خودی نيست، 
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ایراد به عناصر خودمان نيست، عناصر خودمان زحمت خودشان را کشيدند و همان قدر که 
ميتوانستند کار کردند؛ طرف مقابل، طرف خبيثی است، طرف نامردی است.

3.  علم و فّناوری 
سر فصل سّوم، مسئله ی علم و فّناوری است؛ خب، ما در قضّيه ی علم و فّناوری، برای 
پيشرفت کشور واقعاً احتياج داریم به اینکه مسئله ی علم و مسئله ی فّناوری، بشود 
مسئله ی مطرح کشور؛ یعنی یکی از آن سه نقطه ی اصلی و سه ستون اصلی ای که کشور 
امروز به آنها مّتکی است -و شاید عميق ترینش این است- یکی همين مسئله ی علم 
و فّناوری است که خب ما الحمدهلل پيشرفتهای خوبی داشته ایم؛ تالش شد، کار شد، 
دنبال گيری شد، ]اّما[ رشد پيشرفتهایمان کم شده. آقای دکتر فرهادی]۹[ یک گزارش 
برای من فرستادند -چون من در سخنرانی گفته بودم که رشد ]کم شده[- که نه، ما 
رشدمان خوب است. من حرفی ندارم، بنده ميدانم، آنچه ایشان فرستادند برای من جدید 
نبود، آنچه من گفته بودم و به آن توّجه نشد، مسئله ی شتاب بود؛ شتاب رشد. ببينيد ما 
از طرفهای مقابلمان و از رقبایمان، مبالغ زیادی عقبيم؛ ما اگر بخواهيم به او برسيم، اگر با 
سرعتی که او پيش ميرود پيش برویم، این فاصله هميشه ميمانَد؛ ما باید با یک سرعتی و با 
یک شتابی پيش برویم که چند برابر سرعت او باشد تا بتوانيم به او برسيم یا احياناً از او جلو 
بزنيم، حرف من این است؛ ما این شتاب را چند سال داشتيم. شتاب وقتی زیاد شد، این 
مطلوب است؛ ]اّما[ شتاب کم شده، حرف من این است؛ اینکه آقای دکتر فرهادی باید به 
آن توّجه کنند ]این است[. علی ایّ حال، اینکه مورد توّجه من است، این است؛ یعنی باید 
رشد را شتاب بدهيد؛ وَاالّ من ميدانم که رشد هست، خب داریم رشد ميکنيم، پيش ميرویم، 
طبيعی است، اّما رشد عادی کافی نيست. آن سرعت رشد ما بود که در دنيا آوازه پيدا کرد، 
منعکس شد، یک عّده ای حسودی کردند، یک عّده ای نگران شدند! در دنيا بعضی ها از 
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پيشرفت علمی ما نگران شدند؛ خب، این به خاطر همين بود که شتاب، شتاب خوبی بود. 
قضّيه ی دانش بنيان ها را هم که عرض کردیم. 

حاال الحمدهلل معاونت علمی راضی ]است[؛ من اینجا نوشته ام »از سوی دستگاه ها حمایت 
نميشوند«، اّما حاال ایشان ميفرمایند که حمایت ميشوند، خيلی خب اگر شما راضی هستيد 

دیگر ما چه بگویيم؟ قضّيه ی ما قضّيه ی شما است.

  لزوم ادامه ی پیشرفت رشد علمی 
و این گفتمان پيشرفت علمی هم باید ادامه پيدا کند، یعنی این را نباید بگذارید متوّقف 
بشود. شماها همه تان -همه ی دوستان-دانشگاهی هستيد، اّوالً من توصيه ام این است 
که دوستان مسئول، با دانشگاه رابطه شان را قطع نکنند؛ یعنی رفت و آمد با دانشگاه داشته 
باشند؛ هرجا هستيد، هرجور، با هر مجموعه ی دانشگاهی  که روبه رو ميشوید، روی 
مسئله ی گفتمان توليد علم و پيشرفت علمی و همين جنبش نرم افزاری و شتاب رشد، 
تکيه کنيد؛ جوری بشود که هر استادی، هر دانشجویی، هر پژوهشگری احساس بکند که 
این وظيفه ی او است که این کار را بایستی انجام بدهد. این هم یک نکته در مورد این قضّيه.

  لزوم تخصیص بودجه ی پژوهش 
 یک نکته هم مسئله ی بودجه ی پژوهش است. بودجه ی پژوهش، اّوالً کم است، ثانياً همانی 
هم که هست، همه اش داده نميشود. ما البّته وعده گرفتيم از یکی از دولتها -نميدانم حاال 
کدام یکی از حضرات بودند- که بودجه ی پژوهش را برسانند به یک ونيم درصد و دودرصد 
و حّداکثر هم به سه درصد اّما خب، یک ونيم درصد را قول دادند. بعد اینجا دانشگاهی ها 
که آمدند سخنرانی کردند، گفتند این حرفها چيست؟ شش دهم درصد و پنج دهم درصد 
و از این حرفها است قضّيه، تازه از همان هم همه اش را نميدهند! خب حاال جوری بشود که 

بودجه ی پژوهش داده بشود.
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  لزوم قراردادن مشّوق برای همکاری دانشگاه و صنعت 
یکی هم مسئله ی همکاری دانشگاه و صنعت است که بنده از سالها پيش روی این تکيه 
کردم، خيلی هم روی این اصرار کردم. خدا رحمت کند مرحوم پدر ایشان -مرحوم دکتر 
ابتکار-]1۰[ را، آمد اینجا و به او گفتم که من این را از رئيس جمهور خواسته ام. گفت 
»عجب! این همان نقطه ی اصلی گره کار ما اینجا است«؛ ایشان گفت اصل قضّيه همين 
است و خب عمر ایشان کفاف نداد؛ خدا رحمت کند مرحوم ابتکار را. علی ایّ حال این مهم 
است، یعنی برای هر دو طرف باید مشّوق گذاشت، هم برای آن صنعتی که برای پژوهش 
خرج ميکند -باالخره وقتی که صنعت، از پژوهش دانشگاهی ميخواهد استفاده کند، یک 
هزینه ای ميکند؛ این هزینه را به حساب بياورید؛ یا جزو معافّيتهای مالياتی، یا از این قبيل 
چيزها- هم آن قسمت پژوهشگاه و پژوهشکده و دانشگاهِ پژوهشگر را مورد تشویق قرار 

بدهيد؛ از دو طرف باید تشویق بشوند که به هم نزدیک بشوند.

4.  امنّیت 
یک سرفصل دیگری که مطرح ميخواهم بکنم مسئله ی امنّيت است. خب، بحمداهلل کشور 
امروز یک سپر امنّيتی محکمی دارد. خب شما نگاه کنيد، ُدوروبر ما ببينيد چه خبر است. 
شرق ما افغانستان است و آن حوادث و پاکستان و ]اینها[، غرب ما این کشورهای همسایه ی 
عربی و عراق و سوریه و یمن و این حوادثی که در این منطقه ی غرب آسيا در جریان است 
و حوادثی که پيرامون ما در ليبی و مثالً مصر و بقّيه ی جاها هست، وقتی انسان اینها را نگاه 
ميکند، ميفهمد که چه قدر نعمت بزرگی است این امنّيتی که امروز ما بحمداهلل داریم. این 
سپر امنّيتی، خوشبختانه کشور را فراگرفته که از این آسيب های امنّيتی محفوظ است. 
مردم راحت زندگی ميکنند از لحاظ امنّيت، به نظر من یکی از چيزهایی که خوب است 
مسئولين محترم در صحبتهایشان با مردم درميان بگذارند که مردم یادشان بياید -چون 
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»نعمتان مجهولتان الّصحه و االمان«، مجهول است- یکی »امان« است. تا امان هست، 
کسی ملتفت نيست که امنّيت هست. از خانه تا محّل کسبت ميخواهی بروی، ناامن باشد؛ 
تا مدرسه ميروی، ناامن باشد؛ دانشگاه، ناامن باشد؛ از این شهر به آن شهر، ناامن باشد؛ 
الحمدهلل امروز امنّيت در کشور وجود دارد و این به خاطر زحمات نيروهای نظامی ما و 

نيروهای امنّيتی ما است؛ باید واقعاً از اینها تشّکر کرد و اینها را تقویت کرد.

 سه عنصر اصلی حفظ امنّیت کشور: 
1و2و3.  روحّیه ی مردم، تشکیالت نظامی، ابزارهای دفاعی

و به نظر من سه بخش هم در اینجا مورد توّجه است؛ یکی سّد دفاعی ملّی است که اساس 
کار این است؛ آن روحّيه ی انقالبی و دینی مردم، یکی از آن سه عنصر اصلی حفظ امنّيت 
کشور است؛ یعنی حقيقتاً آن روحّيه ی انقالبی مردم و دینی مردم است که تشجيع ميکند 
و تحریص ميکند نيروهای ما را که بتوانند کارهای خودشان را درست انجام بدهند؛ یکی 

این است که باید حفظ بشود.
 یکی آن بخش تشکيالتی ما است که همين تشکيالت نظامی ما و تشکيالت امنّيتی ما 
است؛ اینها باید تشویق بشوند، تقدیر بشوند، به اینها کمک بشود؛ اینها دارند واقعاً کار 

ميکنند.
 یکی هم مسئله ی فّنی ما و ابزارهای ما است، همين کارهایی که دارند ميسازند، همين 
موشکی که چند روز پيش از این، آقای دکتر روحانی رفتند و از آن رونمایی کردند؛ اینها 
مهم است، اینها خيلی مهم است، اینها در حفظ امنّيت کشور خيلی تأثير دارد. اینکه کشور 
بتواند از خودش دفاع بکند و این را دیگران بدانند که این قدرت دفاعی در کشور هست، این 
خيلی مهم است. شما ببينيد سر قضّيه ی اس۳۰۰ که ما ميخواستيم بخریم، چه جنجالی 
راه انداختند و پشت این جنجال چه تحّرکاتی. این قدر مسافرت کردند به روسيه -بيا، برو، 
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فالن- که این اتّفاق نيفتد؛ درحالی که اس۳۰۰ که بنا نيست شهری را بزند، اس۳۰۰ بنا 
است مهاجم را بزند، این است دیگر؛ یعنی دشمن، قدرت دفاعی را در کشور نميتواند تحّمل 

بکند، اینکه شما قدرت دفاعی داشته باشيد را نميتواند تحّمل کند.
 بنابراین یکی از اساسی ترین کارها همين است که ما ابزارهای دفاعی مان را تقویت بکنيم 
و هرکدام از این سه عامل -یعنی عامل روحّيه ی مردم، عامل حفظ و استحکام تشکيالتی 
دستگاه های حافظ امنّيت، و عامل ابزار و وسيله- تضعيف بشود به ضرر ما است و هر کسی 

تضعيف بکند، واقعاً به ضرر کشور اقدام کرده.

5.  فرهنگ 
سرفصل پنجم، مسئله ی فرهنگ است. اولویّت بسيار مهّم کشور، فرهنگ است. فرهنگ از 
ادبّيات و هنر تا سبک زندگی تا فرهنگ عمومی تا اخالق تا رفتار اجتماعی، شامل همه ی 
اینها است؛ ما در این زمينه ها تکليف داریم، مسئولّيت داریم؛ دستگاه های فرهنگی ما واقعاً 
مسئولّيت دارند در این زمينه. فرض بفرمایيد حاال فيلم، تئاتر، سينما، خب اگر مراقبت 
نباشد ]چه ميشود[! بنده طرف دار جزم اندیشی و فشار و اختناق در این زمينه ها نيستم، 
ميدانيد، من اعتقاد راسخ دارم به آزاداندیشی؛ منتها آزاداندیشی غير از ولنگاری است، غير 
از اجازه دادن به دشمن است که از داالن آزاداندیشی و آزادعملی بخواهد ضربه بزند به 
]کشور[. امروز نيروهای مؤمن و جوان انقالبی مان، بيشترین کارهای خوب کشور را دارند 
انجام ميدهند، همين دانش بنيان ها، همين کارهای گوناگون، همين فّعالّيتها، اینها بيشتر 
به وسيله ی جوانهای مؤمن و مانند اینها انجام ميگيرد. حاال فرض کنيم یک تئاتری یا یک 
فيلمی توليد بشود که تيشه به ریشه ی ایمان این جوانها بزند؛ این خوب است؟ این چيزی 
نيست که انسان از آن احساس خطر بکند؟ دو مقوله است، مقوله ی آفند و پدآفند؛ ما در 
زمينه ی فرهنگ، هم در مورد آفند ضعيف عمل ميکنيم، هم در مورد پدافند ضعيف عمل 
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ميکنيم؛ به نظر من بایست در این زمينه ها کار کرد. فرهنگ با جوهر دین، با جوهر انقالب، 
اساس کارهای ما است که بایستی واقعاً به آن بپردازیم. محصوالت فرهنگی، کتاب، سينما، 
تئاتر، شعر، مطبوعات و نيز شخصّيت های فرهنگی؛ فرض کنيد که یک شخصّيت فرهنگی 
هست که همه ی عمر خودش را در راه انقالب گذاشته، یک شخصّيت فرهنگی هم هست 
که هر وقت توانسته به انقالب نيش زده؛ شما رفتارتان با این دو نفر چه جور است؟ شما که 
مسئول دولتی هستيد یا مسئول فرهنگی هستيد یا مسئول وزارت مثالً ارشاد هستيد یا 
وزارت علوم هستيد یا سازمان تبليغات اسالمی هستيد -فقط مخصوص کارهای دولتی 
نيست، دیگران هم همين جور هستند- یا صداوسيما، رفتار شما و برخورد شما با این دو آدم 
چه جور است؟ این خيلی مهم است. آن کسی که عمرش را در خدمت انقالب و در خدمت 
دین بوده، آیا این ]طور[ است که مورد تکریم و ترجيح شما باشد، نسبت به آن کسی که در 
همه ی عمرش حاال یک قدم ]هم[ در راه دین و انقالب که برنداشته، گاهی اوقات ضربه هم 
زده، نيش هم زده؟ خب، اینها مهم است، اینها نکاتی است که باید به آنها توّجه داشت. ما اگر 
به این نکات توّجه نکنيم و بر اثر جّوزدگی برویم سراغ مثالً فرض کنيد که فالن کسی که 
از بِن دندان با انقالب اسالمی و با حکومت اسالمی و با نظام اسالمی مخالف است، خب این 
خالف یک حرکت فرهنگی عاقالنه است. بنابراین من، هم معتقدم روحّيه ی آزاداندیشی 
وجود داشته باشد، ]هم[ برنامه ریزی عادالنه باید وجود داشته باشد. نه بی برنامه گی و 
ولنگاری فرهنگی، نه جزم اندیشی و تحّجر و استبداد فرهنگی؛ هيچ کدام از این دو طرف 
قضّيه را بنده قبول ندارم. راه صحيح این است که برنامه ریزی کنيم، هدایت کنيم، کمک 
کنيم به رویش های خوب، و جلوی ضربه ها و حمالت و مانند اینها را بگيریم؛ یعنی هم آفند، 

هم پدآفند.
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6.  لزوم توّجه به اهّمّیت برنامه ی ششم توسعه و تسریع در تبدیل آن به 
قانون 

سرفصل ششم -که دیگر این علی الّظاهر آخرینش است یا نزدیک به آخر- مسئله ی برنامه 
است که در مسئله ی برنامه ی ششم، ما تأخير داریم؛ یعنی واقعاً برنامه ی ششم یک امر 
مهّمی است. خب، اهّمّيت برنامه برای شماها روشن است و ميدانيد که برنامه چقدر مهم 
است؛ برنامه، هم   هماهنگی ایجاد ميکند، هم هم افزایی ایجاد ميکند، هم زنجيره ی برنامه ها 
-پی درپی- ما را به اهداف چشم انداز ميرساند؛ یعنی اگر چنانچه این زنجيره ی برنامه ها، یک 
جا در وسط قطع شد، ما نميتوانيم به آن نتيجه برسيم، این روشن است؛ بنابراین، برنامه 
خيلی اهّمّيت دارد. خب، حاال برنامه یک فرآیندی هم دارد که در قانون اساسی مشّخص 
است: سياست هایی است که ابالغ ميشود و اعالم ميشود، براساس این سياست ها، دولت 
برنامه را تهّيه ميکند، بعد این برنامه تبدیل به قانون ميشود که همه ملزم باشند به جزئّيات 
این برنامه عمل کنند؛ بنابراین مجلس هم در جریان کار برنامه، در این فرآیند قرار ميگيرد. 
این کار را به نظر من هرچه زودتر انجام بدهيد و پيش ببرید؛ نگذارید که این قضّيه بيش از 
این متوّقف بشود. البّته در برنامه هم اساس کار: در بخش اقتصاد، همان اقتصاد مقاومتی باید 
باشد؛ در بخش فرهنگ، فرهنگ با همان خصوصّياتی باشد که عرض کردیم؛ و در بخش 
علم و فّناوری هم -که این سه بخش خيلی مهم است- با همان خصوصّياتی که قبالً عرض 

شد و اهتمام به پژوهش و اهتمام به توسعه ی علم.

7.   لزوم دنبال گیری مسئله ی فضای مجازی 
یک نکته ی دیگر هم مسئله ی فضای مجازی است که من ميخواهم خواهش کنم از جناب 
آقای رئيس جمهور این ]را دنبال کنند[؛ چون فضای مجازی واقعاً یک دنيای رو به رشِد 
غيرقابل توّقف است، یعنی واقعاً آخر ندارد؛ آدم هرچه نگاه ميکند، آن چيِز اوّ ِلِ بالآخر، 
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فضای مجازی است. هرچه انسان پيش ميرود در این فضا، این همين طور ادامه دارد. این 
یک فرصتهای بزرگی در اختيار هر کشوری ميگذارد، تهدیدهایی هم در کنارش دارد؛ ما 
بایستی کاری کنيم که از آن فرصتها حّداکثر استفاده را بکنيم، از این تهدیدها تا آنجایی که 
ممکن است خودمان را برکنار نگه بداریم. خب، شورای عالی فضای مجازی به این منظور 
تشکيل شد. مثالً فرض بفرمایيد که حاال در گزارش آقای دکتر جهانگيری هم اتّفاقاً به این 
بخش تقریباً اصالً نپرداختند، یک سطر فقط ایشان اشاره کردند که فالن بخش را نميدانم 
چه کار کردیم، مثاًل راجع به فالن بخشی که در شبکه ی ملّی اّطالعات مؤثّر است، این را 
مثالً فراهم کردیم. به جستجوگرها ایشان ]اشاره کردند[، چون جستجوگر چند سال است 
که شروع شده، جستجوگرها را اینها دارند ]طّراحی[ ميکنند و االن جوانها از این طرف و 
آن طرف، شاید ده ها سيستم جستجوگر را طّراحی کرده ند و ساخته اند و توليد کرده اند، 
یعنی چيز جدیدی نيست؛ ایشان هم روی آن تکيه کردند؛ اّما آن شبکه ی ملّی اّطالعات 
را -که خيلی مهم است آن شبکه ی داخلی- ما هنوز پيش نرفته ایم؛ خب، با اینکه آقای 
واعظی]11[ هم معتقد به این قضّيه هستند و دوستان همه معتقدند به این قضّيه اّما این 

پيشرفت نداشته؛ این را بایستی ان شاءاهلل دنبال کنيم که ضربه های بی جبرانی نزنيم.

8.   لزوم دنبال گیری مسئله ی حقوقهای نجومی  
و آخرین مسئله هم همين مسئله ی حقوقهای نجومی است که اتّفاقاً در صحبت آقای 
دکتر روحانی هم آخرین مسئله بود. من خواهش ميکنم از این قضّيه آسان عبور نکنيد. 
بله، دامن زدِن به این قضّيه به آن معنا -که به قول ایشان مدام بازخوانی کردن و آماردادن 
که فالن کس این قدر ميگيرد، فالن کس ]آن قدر[- شاید کار خيلی مثبتی نيست؛ اّما از 
آن طرف، اقدامی که شما در مقابل ميکنيد، خيلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویيد که 
چه کار کردید. در این قضّيه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببينيد، مردم خيلی از این 
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ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نميکنند؛ اّما حقوق شصت ميليون تومان و پنجاه ميليون 
تومان و چهل ميليون تومان را خوب هضم ميکنند؛ یعنی کسی که در ماه یک ميليون یا 
یک ميليون ودویست یا یک ميليون وپانصد درآمد دارد، خوب ميفهمد که پنجاه ميليون 
یعنی چه؛ در کشور کم نيستند کسانی که حقوق هایشان این است. این اعتماد مردم را -که 
بدرستی آقای روحانی گفتند که مایه ی اصلی ما، اعتماد مردم و اميد مردم است- با این 
کارها نباید ضایع کرد. شما این همه زحمت بکشيد، کار کنيد، تالش کنيد، بعد ناگهان 
مثالً فرض کنيد یک نفری با یک کار حقوق غير عادالنه ]همه را ضایع کند[. آیا فاصله ی 
بين پنجاه ميليون و یک ميليون غيرعادالنه نيست؟ شما امروز در دستگاه دولتی تان کسی 
که از شما یک ميليون، یک ميليون ودویست، یک ميليون وپانصد، دو ميليون حقوق بگيرد 
ندارید؟ فراوان. خب، آن وقت یک نفر هم سی ميليون ميگيرد، چهل ميليون ميگيرد! این 
غيرعادالنه نيست؟ با مردم هم دردی کنيد که مردم احساس کنند که همان رنجی را که 
او ميبرد شما هم ميبرید و نشان بدهيد که عزم راسخ دارید که با این قضّيه برخورد کنيد 
و جلویش را بگيرید و اجازه ندهيد؛ این را نشان بدهيد به مردم. به هر حال این نکته ی 
]مهّمی[ است. به نظر من برای متخلّف  اصالً نباید عذر تراشيد؛ برخورد هم بایستی قاطع 
باشد؛ مخصوص قّوه ی مجریّه هم نيست. در همه ی قوا و در همه ی سازمانها، همين معنا 
ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند. خب، قّوه ی مجریّه جلوی چشم 
است و حاال مثالً بيشتر از دیگران گسترده است. در برخورد هم فقط قّوه ی مجریّه نيست 
که باید برخورد کند، قّوه ی قضائّيه هم در جای خود -آ نجایی که جای ورود قّوه ی قضائّيه 

است- بایستی برخورد کند.

والّسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته
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1(  در ابتدای این دیدار -که به مناسبت هفته ی دولت برگزار شد- حّجت االسالم والمسلمين حسن 
روحانی )رئيس جمهور( و آقایان اسحاق جهانگيری )معاون اّول رئيس جمهور(، سورنا سّتاری )معاون 
علمی و فّناوری رئيس جمهور(، بيژن نامدار زنگنه )وزیر نفت(، علی ربيعی )وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی(، عّباس آخوندی )وزیر راه و شهرسازی( و محّمدباقر نوبخت )معاون رئيس جمهور و رئيس 

سازمان برنامه و بودجه( گزارشهایی ارائه کردند.
۲(سوره ی قيامت، آیه ی 1۴

۳(قانع
۴(آقای محمود حّجتی )وزیر جهاد کشاورزی(

۵(آقای محّمدرضا نعمت زاده )وزیر صنعت، معدن و تجارت(
۶(آقای علی طّيب نيا )وزیر امور اقتصادی و دارائی(

۷(آقای ولی اهلل سيف )رئيس کّل بانک مرکزی(
۸( خنده ی حّضار

۹(   آقای محّمد فرهادی )وزیر علوم، تحقيقات و فّناوری(
1۰( آقای محمود واعظی )وزیر ارتباطات و فّناوری اّطالعات(
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